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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktek kerja magang dilaksanakan di PT Indolakto Factory Jakarta, Jalan Raya 

Bogor Km. 26,6 Jakarta Timur, dengan penempatan di divisi pajak sebagai staf 

pajak, Tugas yang dilakukan selama kerja magang berlangsung terkait dengan 

pemeriksaan pajak PT Indolakto seperti merekap data Pajak Pertambahan Nilai 

dan menganalisa data yang berasal dari general ledger perusahaan dan SPT. 

Pelaksanaan kerja magang ini dikoordinir oleh Tax Audit Supervisor yaitu Ibu 

Rahmi Meliza yang juga bertindak sebagai pembimbing lapangan. 

 Dalam penyelesaian setiap tugas, pembimbing lapangan membimbing dan 

mengkoordinir seluruh tugas yang diberikan. Kerja sama yang terjalin dengan 

baik antar seluruh rekan-rekan pegawai yang berada di divisi pajak PT Indolakto 

sangat membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan selama kerja 

magang ini. 

 

3.2 Tugas yang dilakukan 

Tugas-tugas yang dilakukan selama kegiatan kerja magang  periode 2 Juli hingga 

5 September 2014 di PT Indolakto sebagai tax staff adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan rekapitulasi atas faktur pajak masukan PPN tahun 2013. 

  Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena 

pajak (Pajak.go.id). Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat 
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oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak 

(BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan 

Cukai karena impor BKP (Pajak.go.id). Terkait permintaan fungsional atas 

pajak masukan PPN PT Indolakto, maka perusahaan perlu menyiapkan 

data-data yang terkait PPN masukan baik berupa bukti fisik faktur pajak 

serta keterangan dari pusat data perusahaan yang menjelaskan adanya 

barang atau jasa yang masuk terkait faktur pajak tersebut. Dokumen yang 

diperlukan untuk melakukan rekapitulasi atas faktur pajak PPN masukan 

tahun 2013 adalah faktur pajak PPN masukan tahun 2013, surat jalan, dan 

bukti transfer.  

 

2. Melakukan rekapitulasi atas SPT Masa PPN tahun 2013. 

SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk 

melaporkan pembayaran pajak (PPN) untuk suatu masa tertentu (bulanan) 

(Pajak.go.id). Rekapitulasi atas SPT Masa PPN tahun 2013 dilakukan 

untuk menghitung total PPN berdasarkan jenis pajak dan transaksi. Tujuan 

kegiatan rekapitulasi atas SPT Masa PPN tahun 2013 adalah sebagai bukti 

adanya pajak masukan dan pajak keluaran yang terjadi dalam tahun 2013. 

Dokumen yang diperlukan untuk melakukan rekapitulasi atas SPT Masa 

PPN tahun 2013 adalah SPT Masa Januari – Desember PPN.  
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3. Melakukan rekapitulasi atas Bukti Potong, Surat Setoran Pajak, dan Surat 

Perintah Membayar PPh pasal 4 ayat (2). 

PPh pasal 4 ayat (2) dikenakan terhadap penghasilan yang diterima WP 

(Wajib Pajak) yang tarifnya bersifat final. Istilah final ini berarti pajak 

yang terutang harus lunas di masa pajak yang sama dan tidak perlu lagi 

dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak (Suhartono, 2010). 

Rekapitulasi atas PPh pasal 4 ayat (2) bertujuan untuk memastikan 

bahwa Pajak Penghasilan final 4 ayat (2) sudah tercatat dengan benar dan 

disertai bukti potong yang lengkap untuk kemudian diserahkan kepada 

fiskus dalam rangka pemeriksaan pajak. Dokumen yang digunakan dalam 

pekerjaan ini antara lain, Bukti Potong fisik PPh pasal 4 ayat (2) dan Surat 

Setoran Pajak PPh pasal 4 ayat (2).  

 

4. Melakukan rekapitulasi atas Bukti Potong, Surat Setoran Pajak, dan Surat 

Perintah Membayar PPh pasal 23. 

PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan dari capital income dan jasa. 

Bentuk capital income tersebut bisa berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, 

dan jasa. Wajib Pajak (WP) berkewajiban memotong, melaporkan, dan 

menyetorkan PPh pasal 23 jika WP bertindak sebagai pemotong 

(Suhartono, 2010). 

 Rekapitulasi atas PPh pasal 23 bertujuan untuk memastikan bahwa 

PPh pasal 23 sudah tercatat dengan benar dan disertai bukti potong yang 

lengkap untuk kemudian diserahkan kepada fiskus dalam rangka 
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pemeriksaan pajak. Dokumen yang digunakan dalam melakukan pekerjaan 

ini antara lain, Bukti Potong (BP) PPh pasal 23 dan Surat Setoran Pajak 

(SSP) PPh pasal 23.  

 

5. Melakukan rekapitulasi atas Bukti Potong, Surat Setoran Pajak, dan Surat 

Perintah Membayar PPh pasal 26. 

PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar 

Negeri yang bersumber dari Indonesia (Suhartono, 2010). Rekapitulasi 

atas PPh pasal 26 bertujuan untuk memastikan PPh pasal 26 yang tercatat 

dalam SPT sudah sesuai dengan bukti potong yang ada yang kemudian 

diserahkan kepada fiskus dalam rangka pemeriksaan pajak. Dokumen yang 

digunakan dalam melakukan pekerjaan ini antara lain, Bukti Potong (BP) 

fisik PPh pasal 26 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 26.  

 

6. Melakukan rekapitulasi PPh pasal 22 atas Impor Barang dan Form 

Pemberitahuan Impor Barang. 

PPh pasal 22 dikenakan pada penghasilan yang melibatkan pihak 

pemerintah, badan-badan tertentu, impor barang, dan pembelian barang 

sangat mewah (Suhartono, 2010). Sehubungan dengan pekerjaan ini, PPh 

pasal 22 dikenakan pada pengadaan impor barang. 

  Tujuan dari proses rekapitulasi PPh pasal 22 ini yaitu untuk 

mengetahui kesesuaian antara data dalam buku besar perusahaan setiap 

bulannya dengan SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai Pajak) yang telah 

Pelaksanaan jasa...,, Christian Bayu Nugroho, FTI UMN, 2014



29 
 

dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Dokumen yang diperlukan dalam 

melakukan rekap PPh pasal 22 dan Form PIB meliputi Pemberitahuan 

Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), 

Surat Setoran Pajak, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Bukti Penerimaan Negara 

serta data yang terdapat di dalam buku besar perusahaan. 

   

7. Rekonsiliasi PPN Masukan 

Dalam proses pencatatan nilai PPN, Pengusaha Kena Pajak akan mencatat 

nilai PPN sesuai dengan nilai yang terdapat dalam faktur pajak. Faktur 

pajak yang berasal dari pembelian disebut sebagai faktur pajak masukan. 

  Tujuan perusahaan melakukan rekonsiliasi pajak masukan yaitu 

mencari penyebab dan memberi solusi perbedaan antara saldo pajak 

masukan menurut perusahaan dan menurut SPT. Hal ini membuat 

perusahaan melakukan penyesuaian atau mencari kecocokan antara 

keduanya. Umumnya catatan perusahaan dan catatan menurut SPT harus 

menunujukkan saldo yang sama. Namun dalam kenyataan, kedua saldo 

tersebut mungkin berbeda. Ketidakcocokan ini biasa terjadi karena adanya 

beda waktu yang terjadi saat prosedur pencatatan, penerimaan dan 

pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan untuk melakukan pekerjaan 

ini antara lain, dokumen PPN yang diambil dari General Ledger dan 

dokumen PPN yang diambil dari SPT Masa PPN. 
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8. Rekapitulasi atas Masterlist asset 

Masterlist asset adalah rencana induk yang berisi alat-alat yang akan 

digunakan dalam kegiatan operasi yang pengadaannya dilakukan secara 

impor (www.ekspor-impor.net). Perusahaan melakukan rekap atas 

masterlist aset untuk memenuhi permintaan audit bea cukai yang 

mempertanyakan kelengkapan dokumen terkait bea masuk beberapa aset 

yang diimpor oleh PT Indolakto. Dokumen yang digunakan untuk 

melakukan pekerjaan ini: dokumen masterlist 822. Dokumen ini berisi 

berbagai aset yang diimpor oleh perusahaan. 

 

9. Melakukan rekapitulasi atas PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). 

PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) adalah dokumen pabean yang 

digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang (ekspor-

impor.net). Rekapitulasi atas PEB ini dilakukan perusahaan sebagai bentuk 

pemenuhan dari pemintaan fungsional terkait pemeriksaan pajak atas PT 

Indolakto. Dokumen yang digunakan untuk melakukan pekerjaan ini 

antara lain, dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), SSPCP (Surat 

Setoran Pabean-Cukai-Pajak, dan jurnal penjualan.  

 

10. Melakukan rekapitulasi invoice, Faktur pajak, dan Surat Pemberitaan. 

Invoice adalah dokumen bukti tagihan yang dibuat akibat suatu transaksi. 

Surat Pemberitaan adalah surat yang diterbitkan oleh DJP (Direktorat 
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Jenderal Pajak) yang menjelaskan adanya perubahan pengenaan pajak. 

(pajak.go.id). Dokumen yang digunakan untuk melakukan pekerjaan ini 

antara lain, invoice, faktur Pajak (FP) dan jurnal transaksi. Tujuan 

rekapitulasi invoice, faktur pajak, dan Surat Pemberitaan adalah sebagai 

dokumen pendukung dalam membuat form PPFTZ-03. 

   

 

11. Melakukan pengisian form PPFTZ-03 

Form PPFTZ-03 (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) adalah form 

yang digunakan untuk mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Form 

PPFTZ-03 digunakan oleh pihak yang memasukkan barang ke kawasan 

bebas (www.pajak.go.id). 

  Tujuan dilakukan pengisian form PPFTZ-03 oleh perusahaan yaitu 

untuk melengkapi dokumen pemasukan barang ke kawasan bebas agar 

mendapat fasilitas tidak dipungutnya PPN. Dokumen yang digunakan 

dalam pengisian form PPFTZ-03 antara lain, dokumen bill of loading (BL),  

   

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Rincian tugas yang dilaksanakan selama proses kegiatan magang adalah sebagai 

berikut: 
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1 Melakukan rekapitulasi atas faktur pajak masukan PPN tahun 2013. 

 Proses rekapitulasi faktur pajak masukan ini menggunakan software microsoft 

excel. Apabila dalam data yang dipunyai perusahaan tidak terdapat faktur pajak 

fisiknya, maka baris tersebut dikosongkan. Proses pelaksanaan rekapitulasi atas 

faktur pajak PPN masukan adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan format rekapitulasi atas faktur pajak masukan sesuai 

arahan supervisor menggunakan program microsoft excel 

b. Input nomor kuitansi beserta tanggal kuitansi. Nomor kuitansi dan 

tanggal kuitansi tertera pada kuitansi yang disertakan dalam faktur 

pajak masukan fisik. 

c. Input nomor bukti penerimaan barang beserta tanggal bukti 

penerimaan barang. Nomor dan tanggal bukti penerimaan barang 

diambil dari nomor yang tertera pada surat jalan yang tersedia 

dalam dokumen faktur pajak masukan fisik. 

d. Input nomor bukti pembayaran beserta tanggal bukti pembayaran. 

Nomor dan tanggal bukti pembayaran dilihat dari bukti transfer 

dari bank atau pendebitan langsung. 

e. Input keterangan barang. Informasi mengenai keterangan barang 

didapatkan dari faktur pajak masukan fisik mengenai jenis barang 

atau jasa yang diterima oleh perusahaan. 

 

 

 

Pelaksanaan jasa...,, Christian Bayu Nugroho, FTI UMN, 2014



33 
 

Sebagai contoh hasil rekap: 

Gambar 3.1 

Contoh rekapitulasi faktur pajak masukan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

 

2 Melakukan Rekapitulasi SPT Masa PPN tahun 2013. 

Proses rekapitulasi untuk SPT Masa PPN tahun 2013 ini menggunakan 

software microsoft excel. PPN dihitung per masa, sehingga dalam melakukan 

rekapitulasi, SPT Masa PPN selama tahun 2013 yang terdiri dari Bulan Januari 

hingga Desember harus lengkap. Proses pelaksanaan rekapitulasi SPT Masa 

PPN tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan data SPT Masa PPN tahun 2013 menggunakan 

program microsoft excel. Data pada SPT Masa PPN ini terdiri dari 

masa Januari hingga Desember 2013. Sebagai contoh tampilan 

SPT Masa PPN Masa Mei 2013. 
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Gambar 3.2 

Data SPT Masa PPN Mei tahun 2013 

 

 

 

 

 

    

   Sumber: dokumentasi PT Indolakto  

 

b. Menyortir dan mengelompokkan data berdasarkan kode pajak dan 

kode transaksi. 

Gambar 3.3 

Data setelah disortir 

 

 

 

 

 

   Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

c. Menghitung jumlah PPN untuk setiap kode pajak dan kode 

transaksi. Sebagai contoh: kode pajak “A” dengan kode transaksi 

“1”. 
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d. Setelah pemisahan dilakukan, maka dapat dilakukan penjumlahan 

untuk mencari total PPN masukan / keluaran 

 

 Hasil dari rekapitulasi atas SPT Masa PPN tahun 2013 adalah 

sebagai berikut: 

   Gambar 3.4 

   Rekapitulasi SPT Masa Mei 2013 PPN  

 

 

 

 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

3 Melakukan Rekapitulasi atas Bukti Potong (BP), Surat Setoran Pajak 

(SSP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) PPh pasal 4 ayat (2). 

Proses pelaksanaan rekapitulasi atas PPh pasal 4 ayat (2) sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan dokumen rekapitulasi atas PPh pasal 4 ayat (2) yang 

terdiri dari tiga sheets menggunakan program microsoft excel. 

Sheet pertama berisi rekapitulasi atas bukti potong (BP) PPh pasal 

4 ayat (2), sheet kedua berisi rekapitulasi atas Surat Setoran Pajak 

Pelaksanaan jasa...,, Christian Bayu Nugroho, FTI UMN, 2014



36 
 

(SSP) PPh pasal 4 ayat (2), dan sheet ketiga berisi rekapitulasi atas 

Surat Perintah Membayar (SPM) 

b. Pada sheet rekapitulasi atas BP PPh pasal 4 ayat (2), Input nama 

dan nomor pokok wajib pajak. Informasi mengenai nama dan 

nomor pokok wajib pajak dilihat dari bukti potong fisik PPh pasal 4 

ayat (2). 

c. Input DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN terutang. Jumlah 

DPP terdapat pada bukti potong fisik PPh pasal 4 ayat (2). 

d. Pada sheet rekapitulasi atas SSP, input tanggal dan jumlah PPh 

terutang. Tanggal dan jumlah PPh terutang terdapat dalam SSP 

fisik untuk setiap bulan. 

e. Pada sheet rekapitulasi atas SPM, input PPh terutang per bulan di 

kelompok penghasilan yang sudah disediakan. Sebagai contoh: 

penghasilan atas penyewaan tanah kepada pihak lain, 

dikelompokkan sebagai penghasilan persewaan tanah dan/atau 

bangunan. 

f. Menjumlahkan PPh pasal 4 ayat (2) terutang selama tahun pajak 

2013 menggunakan rumus dalam microsoft excel. 

 Dalam proses rekapitulasi ini terdapat 3 hasil pekerjaan yaitu 

rekapitulasi atas BP, SSP dan SPM. Berikut hasil rekapitulasi dari BP 

PPh pasal 4 ayat (2): 
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Gambar 3.5 

Contoh bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Setelah rekapitulasi atas BP selesai, dilanjutkan dengan melakukan 

rekapitulasi atas SSP PPh pasal 4 ayat (2). Berikut adalah hasil 

rekapitulasi tersebut: 

Gambar 3.6 

Rekapitulasi SSP PPh pasal 4 ayat (2) 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 
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 Selanjutnya, rekapitulasi atas SPM PPh pasal 4 ayat (2). 

Rekapitulasi atas SPM dilakukan dengan memasukkan PPh sesuai 

kategori yang ada dan menjumlahkannya untuk mengetahui berapa PPh 

pasal 4 ayat (2) untuk tahun 2013. Hasil dari rekapitulasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.7 

Hasil rekapitulasi SPM PPh pasal 4 ayat (2) 

 

 

 

 

 

A 

 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

4 Melakukan Rekapitulasi atas Bukti Potong (BP), Surat Setoran Pajak 

(SSP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) PPh pasal 23. 

Proses pelaksanaan rekapitulasi atas PPh pasal 23 sebagai berikut: 

a. Menyiapkan dokumen rekapitulasi atas PPh 23 yang terdiri dari 

tiga sheets menggunakan program microsoft excel. Sheet pertama 

berisi rekapitulasi atas bukti potong (BP) PPh pasal 23 sheet kedua 

berisi rekapitulasi atas Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 23 dan 
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sheet ketiga berisi rekapitulasi atas Surat Perintah Membayar 

(SPM) PPh pasal 23. 

b. Pada sheet rekapitulasi atas BP PPh pasal 23, Input nama dan 

nomor pokok wajib pajak. Informasi mengenai nama dan nomor 

pokok wajib pajak dilihat dari bukti potong fisik PPh pasal 23. 

c. Input DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN terutang. Jumlah 

DPP terdapat pada bukti potong fisik PPh pasal 23. 

d. Pada sheet rekapitulasi atas SSP, input tanggal dan jumlah PPh 

terutang. Tanggal dan jumlah PPh terutang terdapat dalam SSP 

fisik untuk setiap bulan. 

e. Pada sheet rekapitulasi atas SPM, input PPh terutang per bulan di 

kelompok penghasilan yang dipotong. Sebagai contoh: penghasilan 

atas penggunaan jasa konsultasi, dikelompokkan sebagai 

penghasilan jasa konsultasi kecuali konsultasi konstruksi. 

f. Menjumlahkan PPh pasal 23 terutang selama tahun pajak 2013 

menggunakan rumus dalam microsoft excel. 

 Dalam proses rekapitulasi ini terdapat 3 hasil pekerjaan yaitu 

rekapitulasi atas BP, SSP dan SPM. Berikut hasil rekapitulasi dari BP 

PPh pasal 23: 
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Gambar 3.8 

Contoh bukti potong PPh pasal 23 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Setelah rekapitulasi atas BP selesai, dilanjutkan dengan melakukan 

rekapitulasi atas SSP PPh pasal 23. Rekapitulasi SSP PPh pasal 23 

dilakukan dengan menjumlahkan PPh yang dibayar setiap bulan selama 

tahun 2013. Berikut adalah hasil rekapitulasi tersebut: 

Gambar 3.9 

Rekapitulasi SSP PPh pasal 23 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 
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 Selanjutnya, rekapitulasi atas SPM PPh pasal 23. Rekapitulasi atas 

SPM PPh dilakukan dengan mencatat PPh sesuai dengan kategori yang 

ada dalam SPM dan mejumlahkannya selama setahun. Hasil dari 

rekapitulasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.10 

Hasil rekapitulasi SPM PPh pasal 23 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

5 Melakukan Rekapitulasi atas Bukti Potong (BP), Surat Setoran Pajak (SSP), 

dan Surat Perintah Membayar (SPM) PPh pasal 26. 

Proses pelaksanaan rekapitulasi atas PPh pasal 26 adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan dokumen rekapitulasi atas PPh 26 yang terdiri dari 

tiga sheets menggunakan program microsoft excel. Sheet pertama 

berisi rekapitulasi atas bukti potong (BP) PPh pasal 26 sheet kedua 

berisi rekapitulasi atas Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 26 dan 
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sheet ketiga berisi rekapitulasi atas Surat Perintah Membayar 

(SPM) PPh pasal 26. 

b. Pada sheet rekapitulasi atas BP PPh pasal 26, Input nama dan 

nomor pokok wajib pajak. Informasi mengenai nama dan nomor 

pokok wajib pajak dilihat dari bukti potong fisik PPh pasal 26. 

c. Input DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN terutang. Jumlah 

DPP terdapat pada bukti potong fisik PPh pasal 26. 

d. Pada sheet rekapitulasi atas SSP, input tanggal dan jumlah PPh 

terutang. Tanggal dan jumlah PPh terutang terdapat dalam SSP 

fisik untuk setiap bulan. 

e. Pada sheet rekapitulasi atas SPM, input PPh terutang per bulan di 

kelompok penghasilan yang dipotong.  

f. Menjumlahkan PPh pasal 26 terutang selama tahun pajak 2013 

menggunakan rumus dalam microsoft excel. 

 

 Dalam proses rekapitulasi atas Bukti Potong (BP), SSP (Surat 

Setoran Pajak), dan SPM (Surat Perintah Membayar) PPh pasal 26 

terdapat 3 hasil pekerjaan yaitu rekapitulasi atas BP, SSP dan SPM. 

Berikut hasil rekapitulasi dari BP PPh pasal 26: 
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Gambar 3.11 

Contoh bukti potong PPh pasal 26 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Setelah rekapitulasi atas BP selesai, dilanjutkan dengan melakukan 

rekapitulasi atas SSP PPh 26. Rekapitulasi atas SSP PPh dilakukan 

dengan mencatat jumlah PPh yang dibayarkan dalam setiap bulan dan 

menjumlahkannya dalam satu tahun. Berikut adalah hasil rekapitulasi 

tersebut: 

Gambar 3.12 

Rekapitulasi SSP PPh pasal 26 
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 Selanjutnya, rekapitulasi atas SPM PPh pasal 26. Rekapitulasi atas 

SPM PPh dilakukan dengan cara mencatat PPh yang terjadi di masing-

masing bulan dan menjumlahkannya selama satu tahun. Hasil dari 

rekapitulasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.13 

Hasil rekapitulasi SPM PPh pasal 26 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

6 Melakukan rekapitulasi PPh pasal 22 atas Impor Barang dan Form 

Pemberitahuan Impor Barang. 

Proses pelaksanaan rekapitulasi PPh pasal 22 atas Impor barang dan 

form PIB dilakukan dengan mencatat hal-hal berikut: 

a. Nomor dan Tanggal Pengajuan 

Diisi oleh pemberitahu dengan nomor pengajuan yang terdiri dari 

26 digit. 

b. Nomor dan Tanggal Invoice 

c. Nomor dan Tanggal L/C 
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d. Nomor dan Tanggal B/L / AWB 

Bill of Loading (B/L) merupakan pengangkutan dengan sarana 

pengangkut laut atau Air Way Bill (AWB) merupakan pengangkutan 

dengan sarana pengangkut udara. 

e. Negara Asal Barang 

f. Uraian Barang 

Menjelaskan setiap jenis barang sesuai dengan sertifikat Negara 

Asal Barang yang dimiliki. 

g. Kuantitas Barang 

Berkaitan dengan berat bersih barang beserta satuan beratnya, 

contoh 75000 Kg. 

h. FOB 

Merupakan nilai total barang impor dengan Incoterm FOB dan 

dalam valas. Contoh, USD 10,150 

i. Freight 

Merupakan biaya pengangkutan barang impor dalam valas. Contoh, 

USD 20 

j. Insurance 

Merupakan nilai asuransi barang impor. 

k. Nilai CIF dalam valas 

CIF atau Cost Insurance and Freight dilakukan di atas kapal. 

Namun, ongkos angkut dan premi asuransi sudah dibayarkan oleh 

penjual sampai ke pelabuhan tujuan, dan penjual wajib mengurus 
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formalitas ekspor barang yang didalamnya terdapat Incoterms. 

International Commercial Terms (Incoterms) adalah kumpulan 

istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual 

dan pembeli dalam perdagangan internasional. 

  Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan 

penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal 

yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung 

jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul dan 

penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang 

terjadi akibat proses pengiriman (Wikipedia). 

l. Nilai kurs 

m. Nilai CIF dalam rupiah 

n. Tarif dan Fasilitas untuk Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM, PPh, 

serta fasilitas pembebasan, keringanan atau penundaan pembayaran 

bea masuk pada tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang. 

o. Total atau Jumlah 

p. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 

Nomor registrasi bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh 

dirjen pajak yang digunakan sebagai bukti bahwa setoran telah 

tercatat sebagai penerimaan negara, dan diserahkan kepada wajib 

pajak atau wajib bayar atau wajib setor atau bendahara melalui 

Bank atau Pos. 

q. SPT Masa 
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r. Tanggal SSP 

s. Bank atau Kantor Pos Penerima Pembayaran Pajak 

 Hasil rekapitulasi PPh pasal 22 dan form PIB secara lengkap 

terdapat pada lampiran 6. 

 Berikut adalah hasil rekapitulasi atas PPh pasal 22: 

Gambar 3.14 

Hasil rekapitulasi PPh pasal 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

7 Rekonsiliasi PPN Masukan Masa Juni 2014 

 Proses pelaksanaan rekonsiliasi PPN Masukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Dalam sheet GL, membuat kode yang terdiri dari 10 huruf nama 

dan 8 digit nomor terakhir dari NPWP lawan transaksi. 
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Gambar 3.15 

Kode lawan transaksi untuk bagian GL 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

b. Dalam sheet e-spt, membuat kode yang sama dalam sheet GL. 

Kode tersebut berisi sebagian huruf dan angka dari nama dan 

nomor pokok wajib pajak. 

Gambar 3.16 

Kode lawan transaksi untuk bagian e-spt 
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c. Data dalam sheet GL dan sheet e-spt dibandingkan untuk 

mengetahui apakah ada selisih nilai atau outstanding amount antara 

keduanya. 

d. Nilai outstanding tersebut di trace untuk mengetahui penyebabnya. 

Sebagai contoh: PPN masukan dari salah satu supplier oustanding 

karena belum tercatat di masa saat pencatatan terjadi. 

 

Nilai outstanding dan alasan terjadinya hal tesebut dapat dilihat dalam 

lampiran 7. 

 Berikut hasil rekonsiliasi PPN masukan: 

Gambar 3.17 

Rekonsiliasi PPN Masukan Masa Juni 2014 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

 

8. Melakukan rekapitulasi atas masterlist asset 

Rekapitulasi atas masterlist asset dilakukan dalam rangka untuk 

menyediakan data atas aset yang pengadaannya dilakukan dengan cara 
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impor. Selain itu, rekapitulasi ini berfungsi sebagai bukti pemeriksaan 

oleh Dirjen Bea Cukai.  

 Rekapitulasi atas Masterlist Asset dilakukan dengan mencatat hal-

hal sebagai berikut: 

a. Jenis barang 

b. Negara Asal 

c. Spesifikasi Teknis 

Meliputi merk, tipe dan deskripsi lainnya terkait aset. 

d. Jumlah dan Satuan 

e. Total Perkiraan Harga 

Disebutkan dalam valuta asing. Contoh: USD 2,133 

f. Status Bea Masuk 

Menunujukkan apakah pengadaan aset tersebut dikenakan 

bea masuk atau bebas bea masuk. 

 Spesifikasi ini didapatkan dari dokumen masterlist 822 yang 

terdapat pada lampiran 8. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi atas 

masterlist asset: 

Gambar 3.18 

Hasil rekapitulasi masterlist asset 
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9. Melakukan rekapitulasi atas PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) 

Rekapitulasi atas PEB dilakukan sebagai bukti atas kegiatan ekspor 

barang yang dilakukan PT Indolakto. PEB berisi berbagai informasi 

mengenai barang yang diekspor seperti berat, nilai CIF (Cost, 

Insurance, and freight), dan lainnya. Contoh hasil rekap PEB dapat 

dilihat di lampiran 9. Proses pelaksanaan rekapitulasi PEB dimulai 

dengan mencatat informasi mengenai barang yang diekspor. 

Selanjutnya, pada kolom barang diberi nomor jurnal yang mencatat 

transaksi tersebut. Penomoran barang dapat dilihat di gambar berikut: 

 

Gambar 3.19 

Penomoran barang ekspor 

 

 

 

sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

 Penomoran tersebut bertujuan agar fiskus lebih mudah menelusuri 

pencatatan perusahaan mengenai barang ekspor tersebut. Selanjutnya 

adalah hasil rekapitulasi PEB sebagai berikut: 
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Gambar 3.20 

Rekapitulasi PEB 

 

 

 

 

 

S
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sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

10. Melakukan rekapitulasi invoice, Faktur pajak, dan Surat Pemberitaan  

Proses pelaksanaan rekapitulasi Invoice, Faktur Pajak dan Surat 

Pemberitaan ini dilakukan dengan mengisi hal-hal sebagai berikut: 

a. Bulan. 

b. Nomor B/L. 

c. Nomor dan Tanggal Invoice. 

d. Nomor dan Tanggal Faktur Pajak. 

e. Nilai transaksi dan PPN. 

Disebutkan dasar pengenaan pajak serta PPN yang timbul. 

f. Nomor dan Tanggal SPB. 

g. Nomor Container. 

h. Kode dan Nama Barang. 
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i. Jumlah dan Satuan Barang. 

j. Merk dan Nomor Kemasan Petikemas. 

k. Tanggal Terima Invoice. 

 

Hasil dari rekapitulasi ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.21 

Rekapitulasi invoice, faktur pajak dan SPB 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

11. Melakukan pengisian form PPFTZ-03 

Proses pelaksanaan pengisian form ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengisi identitas perusahaan di halaman 1 form PPFTZ-03 

b. Mengisi lampiran dari form PPFTZ-03 berdasarkan invoice, faktur 

pajak, dan SPB yang telah direkapitulasi.  

c. Mengisi berat barang dan nilai barang pada halaman 1 form 

PPFTZ-03. 
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Lampiran pada huruf (b) berisi dokumen pelengkap yang terdiri dari 

nomor dan tanggal invoice dan faktur pajak dari barang yang akan 

dikirim. Lampiran ini dapat dilihat pada lampiran 10. Berikutnya, 

pengisian kembali ke halaman satu untuk mengisi informasi mengenai 

barang meliputi berat dan nilai barang tersebut. Hasil pengisian form 

PPFTZ-03 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.22 

Halaman satu form PPFTZ-03 
 

 

    sumber: dokumentasi PT Indolakto 
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3.3.2    Kendala yang ditemukan 

Terdapat kendala yang ditemukan selama melaksanakan kerja magang di PT 

Indolakto sebagai staff pajak, antara lain: 

1. Dalam melakukan pencatatan bukti pembayaran dalam rekapitulasi 

faktur pajak masukan PPN 2013, seringkali tidak ada bukti 

pembayaran dari bank sehingga cara pembayaran tidak dapat 

diketahui. 

2. Dalam melakukan rekapitulasi PPh pasal 22 atas impor barang, 

tulisan dalam PIB (Pemberitahuan Impor Barang) seringkali sudah 

luntur sehingga menjadi samar dan sulit dilihat. 

3. Dalam melakukan rekapitulasi atas PEB (Pemberitahuan Ekspor 

Barang), berat dan nilai barang dalam PEB dengan jurnal berbeda.  

4. Dalam melakukan rekapitulasi atas invoice, faktur pajak dan SPB, 

nomor container yang menampung barang untuk dikirim seringkali 

tidak terbaca dalam B/L (Bill of Loading). 

 

3.3.3  Solusi atas kendala yang ditemukan 

Solusi yang dilakukan atas kendala-kendala yang ditemukan antara lain: 

1. Untuk masalah tidak adanya bukti pembayaran, solusinya dengan 

cara memberitahu supervisor agar bukti pembayaran tersebut dapat 

ditanyakan ke bagian accounting. 
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2. Untuk masalah tulisan yang luntur dalam PIB, solusinya dengan 

cara menebalkan dengan pulpen. Jika benar-benar tidak jelas maka, 

menanyakan ke bagian impor untuk meminjam dokumen PIB asli. 

3. Untuk masalah adanya perbedaan berat dan nilai barang antara 

PEB dan jurnal, solusinya dengan cara mencatat berat dan nilai 

barang yang ada dalam PEB karena dianggap lebih tepat. 

4. Untuk masalah nomor container yang tidak terbaca, solusinya 

dengan cara ditebalkan agar lebih jelas. 
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