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1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Adapun Latar belakang tugas akhir adalah: 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak 

dan kewajiban setiap masyarakat Oleh karena itu negara menempatkan 

perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam 

rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat 

dalam membiayai pembangunan. Karena betapa pentingnya membayar 

pajak untuk kepentingan orang banyak. Begitu pula, untuk orang pribadi 

yang mempunyai mobil mewah harus  membayar pajak. Kantor 

pemerintahan yang mempunyai mobil dinas, juga akan dikenakan pajak 

yang nanti retribusinya untuk masyarakat dan untuk pembangunan 

fasilitas umum. Kita sebagai warga negara yang baik harus membantu 

membayar pajak dengan tepat waktu itu juga untuk kepentingan 

pembangunan dan yang merasakan dampak dan membayar pajak adalah 

kita sendiri yang akan merasakan apa saja keuntungannya kalau kita 

membayar pajak. Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi 

tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan 

pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian 

sumber dan dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri. 

Dalam peningkatan dana dalam negeri, Pajak merupakan alternatif 
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yang sangat potensial. Masalah Perpajakan bukan hanya masalah 

pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi 

masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang mengetahui 

masalah Perpajakan di Indonesia. Kalau kita sudah bekerja sendiri berarti 

kita sudah wajib memiliki NPWP sendiri dan wajib untuk membayar 

pajak. Apabila kita sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang besar 

kita tidak mempunyai NPWP ataupun tidak mau membayar pajak seperti 

slogan yang ada di televisi tidak membayar pajak apa kata dunia. 

Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak atas penjualan barang 

mewah (PPN) adalah Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 beserta 

peraturan pelaksanaannya yang terbaru. 

   Saat ini, PPN memiliki peranan yang strategic dan signifikan 

dalam porsi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan PPN 

pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.230,605 triliun, naik menjadi 

Rp.298,441 triliun pada tahun 2011, dan ditargetkan menjadi Rp.350,343 

triliun di tahun 2012 ini, atau 34% dari total target penerimaan pajak 

tahun 2012 sebesar Rp.1.019,333 triliun. Pemerintah terus berupaya 

mencegah kebocoran penerimaan pajak dari sektor PPN, diantaranya 

dengan menerbitkan aturan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) di tahun 2012 ini. Kebijakan ini diarahkan untuk mencegah 

penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang 

sebenarnya oleh PKP yang tidak bertanggungjawab Hingga saat ini, 

Ditjen Pajak telah mencabut status pengukuhan PKP terhadap 202.132 
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perusahaan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat lebih 

sadar, peduli serta mendukung target penerimaan pajak demi 

kelangsungan pembangunan nasional dan penyelenggaraan negara. 

Bangga bayar pajak karena kita membayar pajak untuk kepentingan kita 

sendiri dan masyarakat banyak kalau seseorang itu mempunyai NPWP 

tidak membayar pajak apa kata dunia. Kepentingan membayar pajak 

untuk kepentingan pembangunan jalan atau ada sarana umum yang rusak 

bisa diperbaiki dengan cepat dan baik. 

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak 

pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak 

yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh 

PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran 

adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan 

pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli 

memperoleh, atau membuat produknya. 
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2.1. Definisi PPN 

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Ini bukan definisi 

resmi tentang PPN. Kita tidak menemukan definisi PPN dalam Pasal-

Pasal UU PPN 1984. Kalimat itu ada dalam penjelasan UU PPN 1984. 

Juga tidak ada definisi tentang apa yang dimaksud dengan konsumsi. 

Tetapi kita memulai pembahasan tentang PPN dari itu.   

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah yang pajak dikenakan atas 

setiap pertambahan nilai dan barang dan atau jasa dalam peredarannya 

dari produsen ke konsumen. Atau pajak atas konsumsi barang dan jasa di 

daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi 

dan distribusi. 

   Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas 

setup pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dan 

produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added 

Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis 

pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh peak lain 

(pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, 

penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak 

yang ia tanggung. 

 

Yang menjadi objek pajak adalah konsumsi barang dan jasa 

sedangkan subjek pajak dalam arti pemikul beban pajak adalah 

konsumen. Dalam sudut pandang PPN, konsumenlah yang dianggap 
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memiliki kemampuan untuk dibebani pajak atas konsumsi barang maupun 

jasa. 

 

2.2. Objek Pemungutan PPN 

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau 

selanjutnya disebut UU PPN 1984. 

Adapun objek PPN adalah sebagai berikut : (pasal 4 ayat 1) 

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

b. Impor Barang Kena Pajak; 

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean; 

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean; 

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

2.3. Pembayaran yang tidak dipungut PPN 

  Pembayaran PPN dilakukan oleh bendahara, Haman terdapat beberapa 

pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPN. Pembayaran yang 
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dikecualikan tersebut antara lain: 

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak RP 1.000.000 dan tidak merupakan 

pembayaran terpecah-pecah. 

2. Batas jumlah pembayaran sebesar RP 1.000.000 termasuk PPN 

3. PPN yang terutang atas pembayaran yang jumlahnya maksimal Rp 1.000.000 

dipungut dan disetor oleh PKP yang bersangkutan sesuai ketentuan yang 

berlaku umum. 

4. Pembayaran untuk pembebasan tanah. 

5. Pembayaran atas Penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut perundang-

undangan yang berlaku, dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti: 

A. Pembayaran untuk penyerahan BBM oleh pertamina 

B. Pembayaran atas rekening telepon 

C. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara, berdasarkan undang-undang 

nomor 42 tahun 2009 pasal 4a yaitu atas penyerahan BKP dan atas JKP yang 

dibebaskan dari pengenaan PPN 

D. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 

penerbangan. 

  



7 

 

 

 

3.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, diikuti dengan pemberlakuan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 

Otonom dan Perda Nomor 35 Tahun 2000 tentang Dinas Tenaga Kerja 

Prop. Jatim, maka Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Prop. Jatim 

mengalami perubahan baik dalam nama, struktur organisasi maupun 

kewenangannya. Secara hierarkhis, kantor ini tidak lagi berada di bawah 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga Kantor Wilayah 

Departemen Tenaga Kerja Prop. Jatim berubah nama menjadi Dinas 

Tenaga Kerja Prop. Jatim. Dinas Tenaga Kerja Prop. Jatim merupakan 

unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang melaksanakan 

togas pokok di bidang ketenagakerjaan dan dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas, Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop. 

Jatim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa 

Timur melalui Sekretaris, Daerah Propinsi Jawa Timur. 

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan mengenai 

Otonomi Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Prop. Jatim secara hierarkhis 

juga tidak lagi membawahi Kantor-kantor Departemen (Kandep) yang 

berkedudukan di Kab./Kota. Di ramping itu, Kandep-kandep yang 

berkedudukan di Kab./Kotapun berubah nama menjadi Dinas/Kantor 

Ketenagakerjaan dengan nama, struktur organisasi dan tupoksi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan penilaian masing-masing 
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Pemerintah Kab./Kota. Hubungan kedinasan antara Disnaker Prop. Jatim 

dengan Dinas/Kantor Ketenagakerjaan di Kab./Kota hanya sebatas 

hubungan koordinasi. Daftar Dinas/Kantor Ketenagakerjaan Kab./Kota di 

Jawa Timur sebagaimana terlampir. 

Peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah 

diperkuat dengan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah. PP ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk 

memberikan keleluasaan yang luas kepada daerah untuk menetapkan 

kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing. 

Dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun organisasi 

perangkat daerah yang efektif, efisien dan rasional dengan 

mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, 

kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur, serta 

pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak 

ketiga. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi : 

a. Pembentukan dan kriteria Organisasi Perangkat Daerah; 

b. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Propinsi; 

c. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kab./Kota; 

d. Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; 

e. Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 

f. Eselonisasi Perangkat Daerah. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi 
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Jawa Timur perlu menata kembali organisasi Dinas Daerah Provinsi Jawa 

Timur. 

Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur mengalami perubahan 

nomenklatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Jawa Timur, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Timur, yang merupakan merger dari Dinas 

Tenaga Kerja Prop. Jawa Timur dengan Dinas Kependudukan Prop. Jawa 

Timur. 
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Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan Prov Jatim yang 

termasuk objek PPN adalah sebagai berikut: 

4.1 Objek yang dikenakan PPN yaitu : 

1. Biaya pengadaan pakaian kerja lapangan dalam rangka peningkatan kualitas, 

calon transmigran angkatan VII di UPT PK PPTKLN Wonojati Malang. 

2. Biaya pengadaan pakaian kerja lapangan dalam rangka peningkatan kualitas 

calon transmigran angkatan VI di UPT PK PPTLKN Wonojati Malang. 

3. Biaya cetak sertifikat peserta dalam rangka peningkatan kualitas calon 

transmigran untuk lima angkatan di UPT PK PPTKLN Wonojati Malang. 

4. Biaya pengadaan ATK dalam rangka peningkatan kualitas calon transmigran 

angkatan V dan VI di UPT PK PPTKLN Wonojati Malang. 

5. Biaya Pengadaan bahan praktek dalam rangka pelaksanaan peningkatan 

kualitas calon transmigran di UPK PK PPTKLN Wonojati Malang. 

6. Biaya fotocopi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas calon 

transmigran angkatan VI dan VII di UPT PK PPTKLN Wonojati Malang. 

7. Biaya cetak buku panduan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas 

calon transmigran di UPT PK PPTKLN Wonojati Malang angkatan ke VI, VII 

dan VIII. 

8. Biaya pengadaan bahan praktek dalam rangka pelaksanaan peningkatan 

kualitas calon transmigran di UPT PK PPTKLN Wonojati Malang. 

9. Biaya foto copy dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas calon 

transmigran angkatan ke VIII di UPT PK PPTKLN Wonojati Malang. 

10. Biaya pengadaan alai tulis kantor dalam rangka peningkatan kualitas calon 
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transmigran angkatan VII dan VIII di UPT PK PPTKLN Wonojati Malang. 

11. Biaya pengadaan pakaian kerja lapangan dalam rangka pelaksanaan 

peningkatan kualitas calon transmigran angkatan VIII di UPT PK PPTKLN 

Wonojati Malang. 

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau 

selanjutnya disebut UU PPN 1984. 

Adapun objek PPN adalah sebagai berikut : (pasal 4 ayat 1) 

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

b. Impor Barang Kena Pajak; 

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean; 

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean; 

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 
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5.1 Kesimpulan  

A. Dinas transmigrasi dan kependudukan menangani pencabutan dan 

perpanjangan tempat penampungan TKI dan TKW yang resmi. Di kantor 

transmigrasi dan kependudukan tersebut jugs memberikan informasi tentang 

bursa kerja. Kantor tersebut bisa menangani pemberangkatan anak muda yang 

mempunyai banyak keterampilan dan kepintaran untuk berangkat ke Jepang 

untuk bekerja dan sekolah gratis. Pemuda tersebut akan mendapat gaji kalau 

sudah bekerja selama setahun di Jepang. 

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah yang pajak dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai dari barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen 

ke konsumen. Atau pajak atas, konsumsi barang dan jasa, di daerah pabean 

yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. 

C. Objek PPN yang ada di dinas, transmigrasi dan kependudukan Prov Jatim 

yaitu: 

 1. Biaya Pengadaan pakaian lapangan kerja, 

 2. Biaya cetak sertifikat 

 3. Biaya foto copy 

 4. Biaya cetak buku panduan 
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5.2 Saran 

a. Apabila ada yang meminta data di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan Prov Jawa Timur agar dipermudah. 

b. Pada saat pelaporan dan pencatatan PPN agar langsung dicatat dan dilaporkan 

segera. 

 




