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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor 

Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta yang beralamat di Gedung 601 

Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dengan penempatan pada divisi Fiscal. 

Divisi Fiscal merupakan unit kerja yang menyediakan jasa untuk melakukan 

perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan 

perusahaan. Pelaksanaan kerja magang di bawah bimbingan Bapak Sumedy, 

selaku Junior Tax Manager. 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang adalah 

sebagai berikut: 

1. Rekapitulasi PPN Masukan 

PPN masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh PKP karena 

perolehan BKP atau JKP. PT Angkasa Pura II merupakan BUMN yang 

ditunjuk sebagai wajib pungut (Wapu) yang wajib memungut, menyetor 

dan melaporkan PPN Masukan atas pembelian/perolehan BKP maupun 

JKP dari para rekanan atau supplier mereka. Rekapitulasi dilakukan 
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dengan cara melihat no, nama debitur, uraian, nilai PPN, no faktur 

pajak, dan tanggal faktur pajak. 

a. Kolom No. digunakan untuk mengurutkan data yang ada pada kolom 

seperti angka 1, 2, dst. 

b. Kolom Nama Debitur menjelaskan nama perusahaan rekanan yang 

sudah bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II. 

c. Kolom Uraian menjelaskan pekerjaan yang dilakukan perusahaan 

rekanan untuk PT Angkasa Pura II. 

d. Kolom Nilai PPN menjelaskan berapa besar jumlah yang harus 

dibayarkan dengan menggunakan dasar pengenaan pajak dikali tarif 

PPN yaitu sebesar 10%. 

e. Kolom No. Faktur Pajak menjelaskan urutan nomor seri pajak yang 

dikeluarkan perusahaan rekanan. 

f. Kolom Tanggal Faktur Pajak menjelaskan urutan tanggal yang 

tertera pada faktur pajak yang dibuat oleh PKP saat melakukan 

penyerahan BKP atau JKP. 

 

2. Mengecek Kelengkapan Faktur Pajak dan SSP PPN Masukan 

Pengecekan kelengkapan faktur pajak dan SSP dilakukan dalam 

rangka penyetoran PPN ke bank setiap bulannya. Ketika akan 

melakukan penyetoran, harus dilakukan pengecekan dokumen yang 

dibutuhkan yaitu faktur pajak dan SSP. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui bahwa faktur pajak dan SSP sudah sesuai. 
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3. Menginput Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 

NTPN merupakan nomor urut transaksi dari bank atas penyetoran 

PPN Masukan. Pencatatan ini bertujuan sebagai dokumentasi 

perusahaan, jika sewaktu-waktu data diperlukan dan dokumen aslinya 

terselip dapat mencari dari data rekapan yang sudah dibuat dalam 

Microsoft Excel. Pencatatan dilakukan dengan memasukan no, debitur, 

uraian, no faktur pajak, tanggal faktur pajak, NTPN, dan nilai PPN. 

a. Kolom No. digunakan untuk mengurutkan data yang ada pada kolom 

seperti angka 1, 2, dst. 

b. Kolom Debitur menjelaskan nama perusahaan rekanan yang sudah 

bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II. 

c. Kolom Uraian menjelaskan pekerjaan yang dilakukan perusahaan 

rekanan untuk PT Angkasa Pura II. 

d. Kolom No. Faktur Pajak menjelaskan urutan nomor seri pajak yang 

dikeluarkan perusahaan rekanan. 

e. Kolom Tanggal Faktur Pajak menjelaskan urutan tanggal yang 

tertera pada faktur pajak yang dibuat oleh PKP saat melakukan 

penyerahan BKP atau JKP. 

f. Kolom NTPN menjelaskan nomor urut transaksi dari bank atas 

penyetoran PPN Masukan. 
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g. Kolom Nilai PPN menjelaskan berapa besar jumlah yang harus 

dibayarkan dengan menggunakan dasar pengenaan pajak dikali tarif 

PPN yaitu sebesar 10%. 

 

4. Membuat Faktur Pajak 

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP 

dan ditujukan kepada pembeli yang melakukan penyerahan BKP atau 

JKP. Faktur pajak dibuat berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Dalam pembuatan faktur pajak dicantumkan nama debitur, 

jenis faktur pajak, no seri pajak, jenis pendapatan, no faktur, tanggal 

faktur pajak, PPN, dan mata uang. Faktur pajak dibuat dengan 

menggunakan software SisTax. 

 

5. Melakukan Filing Invoice dan Faktur Pajak  

Filing adalah penyimpanan dokumen perusahaan. Dalam 

melakukan filing faktur pajak, yang perlu diperhatikan adalah urutan 

nomor invoice tersebut dan faktur pajak atas invoice tersebut. Filing 

dilakukan mulai dari urutan nomor invoice terkecil hingga terbesar. 

Data tahun yang masih berjalan harus dipisahkan dengan tahun yang 

sudah berlalu. 
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6. Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 

a. Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 (2) 

Rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 (2) membutuhkan data bukti 

potong PPh Pasal 4 (2) dari setiap rekanan. Rekapitulasi dilakukan 

dengan cara melihat no, no bukti potong, DPP, PPh 4 (2), tanggal, 

NPWP pemotong, nama pemotong/pemungut, dan no invoice. 

1. Kolom No. digunakan untuk mengurutkan data yang ada pada 

kolom seperti angka 1, 2, dst. 

2. Kolom No. Bukti Potong menjelaskan urutan huruf beserta 

angka yang dikeluarkan oleh perusahaan rekanan setelah 

terjadinya faktur pajak. 

3. Kolom DPP menjelaskan nilai berupa uang yang dijadikan dasar 

untuk menghitung pajak terutang. 

4. Kolom PPh 4 (2) menjelaskan berapa besar jumlah yang harus 

dibayarkan dengan menggunakan jumlah penghasilan bruto dikali 

tarif PPh Pasal 4 (2) yaitu sebesar 10% untuk sewa tanah dan 

bangunan. 

5. Kolom Tanggal menjelaskan urutan tanggal yang tertera pada 

bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP saat melakukan 

perolehan BKP atau JKP setelah dilakukannya penagihan faktur 

pajak. 
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6. Kolom NPWP Pemotong/Pemungut menjelaskan nomor tanda 

pengenal diri yang diberikan oleh perusahaan rekanan kepada PT 

Angkasa Pura II dalam melaksanakan hak dan kewajiban. 

7. Kolom Nama Pemotong/Pemungut menjelaskan nama 

perusahaan rekanan yang sudah bekerja sama dengan PT Angkasa 

Pura II. 

8. Kolom No. Invoice menjelaskan urutan angka dan huruf serta 

tahun yang tercantum pada invoice yang dikeluarkan PT Angkasa 

Pura II. 

 

b. Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 23 

Rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 23 membutuhkan data bukti 

potong PPh Pasal 23 dari setiap rekanan. Rekapitulasi dilakukan 

dengan cara melihat no, no bukti potong, DPP, PPh 23, tanggal, 

NPWP pemotong, nama pemotong/pemungut, dan no invoice. 

1. Kolom No. digunakan untuk mengurutkan data yang ada pada 

kolom seperti angka 1, 2, dst. 

2. Kolom No. Bukti Potong menjelaskan urutan huruf beserta 

angka yang dikeluarkan oleh perusahaan rekanan setelah 

terjadinya faktur pajak. 

3. Kolom DPP menjelaskan nilai berupa uang yang dijadikan dasar 

untuk menghitung pajak terutang. 
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4. Kolom PPh 23 menjelaskan berapa besar jumlah yang harus 

dibayarkan dengan menggunakan jumlah penghasilan bruto dikali 

tarif PPh Pasal 23 yaitu sebesar 15% untuk dividen, bunga, 

royalti, hadiah dan penghargaan; 2% untuk sewa dan jasa selain 

yang disebutkan pada PPh Pasal 4 (2). 

5. Kolom Tanggal menjelaskan urutan tanggal yang tertera pada 

bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP saat melakukan 

perolehan BKP atau JKP setelah dilakukannya penagihan faktur 

pajak. 

6. Kolom NPWP Pemotong/Pemungut menjelaskan nomor tanda 

pengenal diri yang diberikan oleh perusahaan rekanan kepada PT 

Angkasa Pura II dalam melaksanakan hak dan kewajiban. 

7. Kolom Nama Pemotong/Pemungut menjelaskan nama 

perusahaan rekanan yang sudah bekerja sama dengan PT Angkasa 

Pura II. 

8. Kolom No. Invoice menjelaskan urutan angka dan huruf serta 

tahun yang tercantum pada invoice yang dikeluarkan PT Angkasa 

Pura II. 

 

7. Melakukan Pencocokan PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 di Buku 

Besar dengan Bukti Potong yang Diterima Divisi Fiscal 

Mencocokkan data antara PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 yang 

telah dimasukan dalam buku besar oleh bagian accounting dengan PPh 
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Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 yang tertera pada bukti potong yang 

diterima divisi Fiscal. Hal ini bertujuan untuk memastikan perusahaan 

rekanan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 

serta memberikan bukti atas pemotongan tersebut. Jika bukti potong 

telah diterima oleh divisi Fiscal dan jumlahnya sesuai dengan buku 

besar, maka selisihnya akan menjadi nol (0). Jika bukti potong belum 

diterima atau jumlahnya tidak sesuai dengan buku besar, maka 

selanjutnya akan diproses di divisi Account Receivable untuk dilakukan 

penagihan. 

 

8. Melakukan Filing Bukti Potong PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 

Filing bukti potong PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 merupakan 

penyimpanan bukti potong yang dipotong oleh perusahaan rekanan. 

Filing dilakukan sesuai jenis pajaknya, selanjutnya diurutkan sesuai 

abjad nama perusahaan rekanan. Data tahun yang masih berjalan harus 

dipisahkan dengan tahun yang sudah berlalu. 

 

9. Membuat e-SPT PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 

SPT PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 dibuat secara elektronik 

dengan menggunakan aplikasi e-SPT (elektronik surat pemberitahuan), 

yaitu aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan 

Pelaksanaan tax..., Karina Amelia, FB UMN, 2014



28 
 

SPT. Tujuan menggunakan e-SPT adalah untuk membuat data 

perpajakan terorganisir dengan baik dan sistematis.  

Berikut ini adalah tahap-tahap dalam membuat e-SPT PPh Pasal 4 

(2): 

1. Langkah pertama adalah menjalankan aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 

(2), lalu tekan tombol Utility untuk menentukan masa pajak sesuai 

daftar bukti pemotongan, yaitu masa pajak Februari 2014. 

2. Setelah itu tekan tombol SPT PPh dan pilih jenis PPh Pasal 4 (2) 

yang akan dimasukan. 

 

3. Selanjutnya akan muncul form bukti pemotongan/pemungutan sesuai 

jenis PPh Pasal 4 (2) yang dipilih, kemudian diisi sesuai daftar bukti 

pemotongan. Berikut adalah tampilan form untuk jasa konstruksi: 
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Kolom yang harus diisi adalah NPWP wajib pajak yang dipotong. 

Setelah NPWP dimasukan, nama dan alamat wajib pajak yang 

dipotong akan muncul secara otomatis. Lalu isi jumlah nilai bruto, 

tekan enter dan PPh yang dipotong/dipungut akan dihitung secara 

otomatis, kemudian tekan simpan. 

4. Setelah memasukan semua data pada daftar bukti pemotongan, maka 

dapat dilihat rekapitulasinya apakah sudah sesuai dengan 

perhitungan di daftar bukti pemotongan. Berikut adalah hasil 

rekapitulasi e-SPT PPh Pasal 4 (2): 
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Berikut ini adalah tahap-tahap dalam membuat e-SPT PPh Pasal 

23: 

1. Langkah pertama adalah menjalankan aplikasi e-SPT PPh Pasal 23, 

lalu tekan tombol Utility untuk menentukan masa pajak sesuai daftar 

bukti pemotongan, yaitu masa pajak Februari 2014. 

2. Setelah itu tekan tombol SPT PPh lalu akan muncul form sebagai 

berikut: 
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Kolom yang harus diisi adalah NPWP wajib pajak yang dipotong. 

Setelah NPWP dimasukan, nama dan alamat wajib pajak yang 

dipotong akan muncul secara otomatis. Lalu isi jumlah nilai bruto 

sesuai jenis penghasilan, tekan enter dan PPh yang 

dipotong/dipungut akan dihitung secara otomatis, kemudian tekan 

simpan. Untuk jasa selain jasa teknik, jasa manajemen, atau jasa 

konsultan, berarti termasuk di dalam jasa lain. 

 

10. Menginput Tunjangan License 

Tunjangan license merupakan tunjangan yang diberikan 

perusahaan secara rutin setiap bulan kepada pegawai yang memiliki 

sertifikat keahlian khusus, seperti teknisi dan sekuriti. Perhitungan 

tunjangan license dilakukan oleh departemen HRD selanjutnya 
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diberikan ke departemen keuangan untuk dicatat, dihitung PPh Pasal 21 

dan dilakukan pembayaran.  

 

11. Menginput Tunjangan Cuti 

Tunjangan cuti merupakan tunjangan yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan yang ingin menjalankan cuti tahunan minimal 4 

(empat) hari kerja. Perhitungan tunjangan cuti dilakukan oleh 

departemen HRD selanjutnya diberikan ke departemen keuangan untuk 

dicatat, dihitung PPh Pasal 21 dan dilakukan pembayaran. 

 

12. Memperbarui Data Pegawai 

Memperbarui data pegawai dilakukan dalam rangka memperbarui 

data pegawai yang berhubungan dengan pajak, seperti NPWP, status 

keluarga, dan alamat. Hal ini dilakukan sebagai dasar penghitungan PPh 

Pasal 21 pegawai tersebut. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Proses Pelaksanaan Kerja Magang 

Selama pelaksanaan kerja magang, penugasan yang dilakukan terkait 

dengan perpajakan bagi perusahaan diberikan sesuai dengan divisi yang 

ditempati yaitu divisi Fiscal. Tugas dikerjakan dengan menggunakan 

software Microsoft Excel dan SisTax. Berikut ini adalah rincian tugas 

yang sudah dilakukan selama melakukan kerja magang: 
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1. Rekapitulasi PPN Masukan 

Rekapitulasi PPN Masukan dilakukan untuk masa pajak Januari, 

Februari, dan Maret 2014. Dokumen yang diperlukan adalah faktur 

pajak, SSP, dan surat keterangan pemberian nomor seri pajak dari 

Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan rekanan terdaftar. 

Rekapitulasi dilakukan dengan cara melihat no, nama debitur, uraian, 

nilai PPN, no faktur pajak, dan tanggal faktur pajak. Berikut adalah 

contoh rekapitulasi PPN Masukan: 

Gambar 3.1 Rekapitulasi PPN Masukan 

 

Rekapitulasi juga berguna untuk mengecek kembali kesesuaian isi 

SSP dengan faktur pajak. Rekapitulasi PPN Masukan yang dikerjakan 

berjumlah antara 200 hingga 300 transaksi tiap bulannya. Dari jumlah 

tersebut, SSP atau faktur pajak yang salah berjumlah kurang dari 10 

transaksi. Jika terjadi kesalahan atau kekurangan, divisi Fiscal akan 

memberitahu rekanan yang bersangkutan untuk memberikan dokumen 

yang lengkap dan benar. 
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2. Mengecek Kelengkapan Faktur Pajak dan SSP PPN Masukan 

Mengecek kelengkapan faktur pajak dan SSP PPN Masukan 

dilakukan untuk masa pajak Januari, Februari, dan Maret 2014. Tugas 

ini dilakukan sebagai pengecekan terakhir sebelum penyetoran PPN 

Masukan ke bank. Faktur pajak dinyatakan lengkap jika ada nomor seri 

faktur pajak; nama, alamat, dan NPWP PKP dan pembeli; nama 

BKP/JKP; harga jual; dasar pengenaan pajak; PPN; tanggal faktur 

pajak; nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; serta cap 

perusahaan. SSP dinyatakan lengkap jika ada NPWP; nama WP; alamat 

WP; kode akun pajak; kode setoran; uraian pembayaran; masa dan 

tahun pajak; jumlah pembayaran dan terbilang; nama WP/penyetor; 

tandatangan pejabat yang berwenang; serta cap perusahaan.  

Transaksi PPN Masukan yang dilakukan pengecekan kelengkapan 

berjumlah antara 200 hingga 300 transaksi tiap bulannya. Dari jumlah 

tersebut, SSP atau faktur pajak yang tidak lengkap berjumlah kurang 

dari 3 transaksi. Jika terjadi kesalahan atau kekurangan, divisi Fiscal 

akan memberitahu rekanan yang bersangkutan untuk memberikan 

dokumen yang lengkap dan benar. 

Berikut adalah contoh faktur pajak dan SSP PPN masukan: 
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Gambar 3.2 Faktur Pajak PPN Masukan 

 

 

Berdasarkan faktur pajak tersebut, rekanan juga harus membuat 

SSP untuk disetor oleh PT Angkasa Pura II.  

 

 

 

 

PT APS 

Jl. Angkasa, Tangerang 

01.123.456.0.000.000 

PT APS 
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Gambar 3.3 SSP PPN Masukan 

 

 

3. Menginput Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 

Input NTPN dilakukan untuk PPN Masukan masa pajak Januari, 

Februari, dan Maret 2014. Dokumen yang dibutuhkan adalah SSP dan 

bukti penerimaan negara. SSP dibuat oleh perusahaan rekanan, 

sedangkan PT Angkasa Pura II sebagai Wapu wajib memungut, 

menyetor dan melaporkan PPN Masukan tersebut. Setelah disetorkan, 

bank akan memberi bukti penerimaan negara yang tertera NTPN.  

01.123.456.0.000.000 

PT APS 

Jl. Angkasa, Tangerang 
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Jumlah transaksi PPN Masukan yang dilakukan input NTPN 

berjumlah antara 200 hingga 300 transaksi tiap bulannya. Dari jumlah 

tersebut, NTPN yang tidak tercetak dengan jelas berjumlah kurang dari 

15 transaksi.  

Berikut contoh input NTPN: 

Gambar 3.4 Input NTPN 

 

NTPN dibuat berdasarkan bukti penerimaan negara yang 

diberikan oleh bank. Berikut adalah contoh bukti penerimaan negara: 
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Gambar 3.5 Bukti Penerimaan Negara 

 

 

4. Membuat Faktur Pajak 

Faktur pajak dibuat untuk setiap rekanan yang memperoleh JKP 

dari PT Angkasa Pura II di bulan Februari, Maret, dan April 2014. 

Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan faktur pajak adalah 

invoice (faktur penjualan). Transaksi penyerahan JKP yang dibuatkan 

faktur pajak berjumlah sekitar 1500 transaksi setiap bulannya. Dari 

jumlah tersebut, ditemukan perbedaan nama rekanan pada invoice 

dengan software SisTax berjumlah kurang dari 15 transaksi. 
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Berikut ditampilkan contoh dari invoice yang digunakan sebagai 

dasar pembuatan faktur pajak: 

Gambar 3.6 Invoice 

 

Sebelum membuat faktur pajak, setiap invoice diberikan nomor 

seri faktur pajak yang didapat dari KPP tempat PT Angkasa Pura II 

terdaftar. Untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak, perusahaan 

mengirimkan surat permohonan nomor seri faktur pajak kepada KPP, 

lalu KPP akan membalas dengan memberikan nomor seri faktur pajak 

yang dapat digunakan. Setelah diberi nomor seri faktur pajak, faktur 

pajak dapat dibuat dengan software SisTax. Berikut penggunaan 

software SisTax untuk membuat faktur pajak: 

 

 

 

 

PT ABC
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Gambar 3.7 Membuat Faktur Pajak dengan Software SisTax 

 

Data yang dimasukan adalah nama debitur, jenis faktur pajak, no 

seri pajak, jenis pendapatan, no faktur, tanggal faktur pajak, PPN, dan 

mata uang. Setelah memasukan data sesuai invoice, tekan simpan lalu 

tekan cetak untuk mencetak faktur pajak. Berikut adalah hasil cetak 

faktur pajak: 

 

 

 

 

 

 

 

PT ABC 

Jl. Mawar, Jakarta 

01.123.456.7.890.000
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Gambar 3.8 Faktur Pajak 

 

 

 

PT ABC 

Jl. Mawar, Jakarta 

01.123.456.7.890.000 
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5. Melakukan Filing Invoice dan Faktur Pajak 

Dalam melakukan filing invoice dan faktur pajak, hal pertama 

yang dilakukan adalah memisahkan invoice berdasarkan jenis 

pendapatan. Jenis pendapatan PT Angkasa Pura II antara lain 

pendapatan prabayar, konsesi, insidentil, dan lain-lain. Selanjutnya,  

mengurutkan data invoice dan faktur pajak atas invoice tersebut 

berdasarkan urutan nomor invoice terkecil hingga terbesar, kemudian 

dimasukan ke dalam odner sesuai jenis pendapatan dan tahunnya. 

Berikut adalah contoh lampiran invoice dan faktur pajak atas 

pendapatan konsesi: 
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Gambar 3.9 Invoice Pendapatan Konsesi 
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Gambar 3.10 Faktur Pajak atas Invoice Pendapatan Konsesi 
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6. Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 

a. Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 (2) 

Rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 (2) dilakukan untuk 

tahun 2013 dan 2014. Dokumen yang dibutuhkan adalah data bukti 

potong PPh Pasal 4 (2) dari setiap rekanan. Rekapitulasi dilakukan 

dengan cara melihat no, no bukti potong, DPP, PPh 4 (2), tanggal, 

NPWP pemotong, nama pemotong/pemungut, dan no invoice. 

Berikut adalah contoh rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 (2): 

Gambar 3.11 Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 (2) 

 

Rekapitulasi juga berguna untuk mengecek kembali kesesuaian 

isi bukti potong yang diberikan rekanan. Jika terjadi kesalahan atau 

kekurangan, divisi Fiscal akan memberitahu rekanan yang 

bersangkutan untuk memberikan dokumen yang lengkap dan benar. 
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b. Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 23 

Rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 23 dilakukan untuk tahun 

2013 dan 2014. Dokumen yang dibutuhkan adalah data bukti potong 

PPh Pasal 23 dari setiap rekanan. Rekapitulasi dilakukan dengan 

cara melihat no, no bukti potong, DPP, PPh 23, tanggal, NPWP 

pemotong, nama pemotong/pemungut, dan no invoice. Berikut 

adalah contoh rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 23: 

Gambar 3.12 Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 23 

 

 

7. Melakukan Pencocokan PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 di Buku 

Besar dengan Bukti Potong yang Diterima Divisi Fiscal 

Mencocokkan PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 di buku besar 

dengan bukti potong yang diterima divisi Fiscal dilakukan dengan 

menggunakan format dalam Microsoft Excel. Data menurut buku besar 

dibandingkan dengan bukti potong yang diterima divisi Fiscal. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan perusahaan rekanan telah melakukan 
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pemotongan PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 dan memberikan bukti 

atas pemotongan tersebut.  

Transaksi yang mempunyai bukti potong yang tertera di buku 

besar sejak bulan Januari hingga Maret 2014 berjumlah sekitar 300 

transaksi untuk PPh Pasal 4 (2) dan sekitar 900 transaksi untuk PPh 

Pasal 23. Namun, bukti potong yang diterima divisi Fiscal hingga bulan 

Maret berjumlah 119 untuk PPh Pasal 4 (2) dan 183 bukti potong untuk 

PPh Pasal 23. Dari jumlah bukti potong yang diterima divisi Fiscal 

tersebut, hanya 44 bukti potong PPh Pasal 4 (2) dan 63 bukti potong 

PPh Pasal 23 yang sesuai dengan buku besar. 

Jika bukti potong yang diterima oleh divisi Fiscal dan jumlahnya 

sesuai dengan buku besar, maka selisihnya akan menjadi nol (0). Jika 

bukti potong belum diterima atau jumlahnya tidak sesuai dengan buku 

besar, maka selanjutnya akan diproses di divisi Account Receivable 

untuk dilakukan penagihan. Berikut adalah contoh pencocokan PPh 

Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 di buku besar dengan bukti potong yang 

diterima divisi Fiscal: 
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Gambar 3.13 Pencocokan PPh Pasal 4 (2) 

 

 

Gambar 3.14 Pencocokan PPh Pasal 23 

 

 

8. Melakukan Filing Bukti Potong PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 

Filing dilakukan sesuai jenis pajaknya, selanjutnya diurutkan 

sesuai abjad nama perusahaan rekanan. Data tahun yang masih berjalan 
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harus dipisahkan dengan tahun yang sudah berlalu. Berikut adalah 

contoh bukti potong PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23: 

Gambar 3.15 Bukti Potong PPh Pasal 4 (2) 
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Gambar 3.16 Bukti Potong PPh Pasal 23 

 

 

02.123.123.1.123.000 
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9. Membuat e-SPT PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 23 

a. Membuat e-SPT PPh Pasal 4 (2) 

Dalam membuat e-SPT, dokumen yang dibutuhkan adalah 

daftar bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2) masa pajak Februari 2014. 

Berikut adalah contoh daftar bukti pemotongan: 

Gambar 3.17 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 (2) 

 

Berdasarkan dokumen pada Gambar 3.17, SPT dibuat dengan 

menggunakan aplikasi e-SPT.  

 

b. Membuat e-SPT PPh Pasal 23 

Dalam membuat e-SPT, dokumen yang dibutuhkan adalah 

daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 masa pajak Februari 2014. 

Berikut adalah contoh daftar bukti pemotongan: 
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Gambar 3.18 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 

 

Berdasarkan dokumen pada Gambar 3.18, SPT dibuat dengan 

menggunakan aplikasi e-SPT.  

 

10. Menginput tunjangan license 

Input tunjangan license dilakukan untuk periode Desember 2013. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti pengeluaran bank dan daftar 

permintaan uang tunjangan license dan rating yang diperoleh dari 

departemen HRD. Berikut adalah contoh bukti pengeluaran bank dan 

daftar permintaan uang tunjangan license dan rating: 
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Gambar 3.19 Bukti Pengeluaran Bank 

 

Gambar 3.20 Daftar Permintaan Uang Tunjangan License Dan Rating 

 

Berdasarkan dokumen pada gambar 3.19 dan gambar 3.20, 

selanjutnya dilakukan input tunjangan license. Berikut contoh input 

tunjangan license: 
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Gambar 3.21 Input Tunjangan License 

 

 

11. Menginput tunjangan cuti 

Input tunjangan cuti dilakukan untuk periode Februari 2014. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah formulir tunjangan cuti yang berisi 

nama pegawai, unit kerja, tanggal cuti, jumlah uang cuti, dan 

keterangan. Formulir tunjangan cuti diberikan oleh departemen HRD. 

Berikut adalah contoh formulir tunjangan cuti: 
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Gambar 3.22 Formulir Tunjangan Cuti 

 

 

Berdasarkan dokumen pada gambar 3.22, selanjutnya dilakukan 

input tunjangan cuti. Berikut adalah contoh input tunjangan cuti: 
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Gambar 3.23 Input Tunjangan Cuti 

 

 

12. Memperbarui Data Pegawai 

Dalam memperbarui data pegawai, dokumen yang dibutuhkan 

adalah surat pernyataan yang berisi identitas pegawai dan fotokopi 

kartu NPWP. Surat pernyataan tersebut dibagikan setiap awal tahun 

untuk mendapatkan data terbaru pegawai perusahaan. Jadi, pada tahun 

pajak tersebut perusahaan akan menggunakan data terbaru pegawai 

untuk menghitung PPh 21. Berikut adalah contoh surat pernyataan 

pegawai: 
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Gambar 3.22 Surat Pernyataan Pegawai 

 

Berdasarkan surat pernyataan tersebut, jika ada perubahan dengan 

data tahun sebelumnya, maka dilakukan pembaruan data pegawai. 

Berikut adalah contoh memperbarui data pegawai: 
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Gambar 3.23 Memperbarui Data Pegawai 

 

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kerja 

magang yaitu: 

1. Ketika melakukan rekapitulasi PPN Masukan, data lampiran ada yang 

tidak lengkap, seperti tidak ada SSP atau nomor seri faktur pajaknya 

salah. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya proses pembayaran 

kepada rekanan. 

2. Ketika mengurutkan faktur pajak dan SSP, ada data rekapitulasi yang 

tidak sesuai dengan faktur pajak. 

3. Ketika melakukan input NTPN, ada beberapa hasil cetaknya kurang 

jelas sehingga agak sulit menentukan NTPN tersebut. 
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4. Ketika membuat faktur pajak, terdapat perbedaan penulisan nama 

rekanan pada invoice yang diberikan oleh departemen komersial dengan 

database pada program SisTax, sehingga menghambat proses 

pembuatan faktur pajak. Selain itu, terdapat nomor faktur pajak 

berganda. 

5. Ketika melakukan pencocokan bukti potong, ada bukti potong yang 

diterima divisi Fiscal tidak mencantumkan nomor invoice, sehingga 

ketika melakukan pencocokan tidak diketahui bukti potong tersebut 

untuk invoice yang mana. Hal ini menyebabkan berkurangnya kredit 

pajak perusahaan. 

6. Ketika melakukan input tunjangan license dan tunjangan cuti, ada 

perbedaan penulisan nama pegawai antara data dari departemen HRD 

dengan data di divisi Fiscal, sehingga menghambat proses dalam 

melakukan input tunjangan tersebut. 

 

3.3.3. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang 

muncul yaitu: 

1. Dalam mengatasi data lampiran yang tidak lengkap, secepatnya 

meminta rekanan untuk melengkapi dokumen yang tidak lengkap 

tersebut. 

2. Data rekapitulasi yang tidak sesuai faktur pajak diberi tanda dan ditulis 

data yang sesuai faktur pajak. 
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3. Dalam mengatasi kesulitan menentukan NTPN, solusinya adalah 

bertanya kepada pembimbing untuk memastikan angka yang benar. 

4. Dalam mengatasi perbedaan penulisan nama rekanan, solusinya adalah 

mencari nama rekanan tersebut dengan ejaan yang berbeda atau 

bertanya kepada pembimbing untuk memastikan nama rekanan sudah 

benar. Dalam mengatasi nomor faktur pajak berganda, ketelitian sangat 

dibutuhkan dan sebelum melakukan penomoran harus diketahui nomor 

faktur pajak terakhir yang sudah terpakai. Hal itu dilakukan agar tidak 

terjadi nomor faktur pajak berganda. 

5. Dalam mengatasi masalah pencocokan bukti potong, PT Angkasa Pura 

II agar mewajibkan kepada rekanan untuk mencantumkan nomor 

invoice pada bukti potong agar jelas bukti potong tersebut untuk invoice 

yang mana. 

6. Dalam mengatasi perbedaan penulisan nama pegawai, solusinya adalah 

mencari nama pegawai tersebut dengan ejaan yang berbeda atau 

bertanya kepada pembimbing untuk memastikan nama pegawai yang 

menerima tunjangan sudah benar. 
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