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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan 

alam yang sangat melimpah, salah satunya adalah hutan.Indonesia 

termasuk dalam 10 negara dengan kawasan hutan terbesar di dunia.Hutan 

Indonesia memiliki luas sekitar 884.950 km2 dengan luas wilayah Negara 

1.904.569 km2.Hutan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, 

bukan hanya sebagai sumber oksigen, makanan, minuman atau tempat 

tinggal, tetapi hasil kekayaan hutan juga bisa dimanfaatkan dalam 

kehidupan manusia untuk sehari – hari atau bekerja.Hutan juga sebagai 

tempat tinggal flora dan fauna, sehingga adanya hutan menjadi tempat 

perlindungan flora dan fauna.Maka dari itu pengelolaan hutan sangat 

diperlukan untuk kelestarian dan kelangsung hidup seluruh mahluk hidup 

(id.wikipedia.org). 

Dalam usaha pelestarian hutan di Indonesia ini negara mempunyai 

Perum Perhutani yang berada di bawah koordinasi Kementrian 

BUMN.Kementrian BUMN sendiri pun memiliki bimbingan teknis dari 

Departemen Kehutanan Indonesia.Salah satu naungan dari Kementrian 

BUMN Perhutani adalah Perum Perhutani KBM Komersial Kayu Jawa 

Tengah yang mana merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berusaha 

dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan.Meskipun KBM 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
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Komersial Kayu Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik 

Negara.Badan usaha ini tetap dikenakan pajak atas usaha atau transaksi 

seperti perusahaan swasta lainnya. 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang 

– Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal 

balik yang ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. 

Pajak berhubungan dengan orang pribadi dan badan, yang meliputi 

pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketenutuan peraturan perundang 

– undangan perpajakan.(2011, Mardiasmo) 

Dalam pengenaan pajak penghasilan kepada subjek dan objek Badan 

Usaha Milik Negara Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dikenakan 

pajak penghasilan salah satunya adalah undang - undang pajak 

penghasilan ( PPh ) Pasal 22. Pajak penghasilan ( PPh ) Pasal 22 adalah 

bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak 

terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. 

(www.online-pajak.com) 

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) menurut Undang – Undang Pajak 

Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, bahwa pemungut PPh Pasal 22 itu 

terdiri dari : Bendahara, badan-badan tertentu, dan badan-badan tertentu 

yang memungut atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.PPh 

Pasal 22 tersebut berada dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 

107/PMK.010/2015. Pemungut PPh Pasal 22 Badan usaha tertentu seperti: 
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BUMN, BUMN yang melakukan restrukturisasi, dan BUMN tertentu yang 

dimilki langsung oleh BUMN yang berhubungan dengan pembayaran atas 

pembelian barang atau bahan – bahan untuk keperluan kegiatan usahanya 

dikenai tarif PPh pasal 22 yaitu 1,5% untuk kegiatan usaha diatas 10 juta. 

(www.pajak.go.id) 

KBM Komersial Kayu Jawa Tengah yang berdiri di Kota Semarang 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang dikenai PPh pasal 

22 atas kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraiankan diatas, maka penulis akan membahas 

dalam Tugas Akhir Laporan Kerja Praktik Lapangan yang berjudul 

“Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Badan 

Usaha Milik Negara KBM Komersial Kayu Jawa Tengah Tahun 

2016”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana penerapan pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 pada 

BUMN KBM Komersial Kayu Semarang Jawa Tengah? 

2. Apakah penerapan pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 pada 

BUMN KBM Komersial Kayu Semarang Jawa Tengah sudah sesuai 

dengan Undang – undang pajak yang berlaku saat ini ? 

 

 

http://www.pajak.go.id/
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan dari laporan Praktik 

Kerja Lapangan ini adalah : 

1. Mengetahui cara pemotongan dan pelaporan PPh pasal 22 di BUMN 

KBM Komersial Kayu Semarang Jawa Tengah tahun 2016. 

2. Mengetahui kesesuaian penerapan Undang – undang PPh pasal 22 atas 

pemotongan dan pelaporan di KBM Komersial Kayu Semarang Jawa 

Tengah. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis : 

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja di KBM 

Komersial Kayu Semarang Jawa Tengah dalam bidang berpajakan. 

 

2. Bagi Pembaca : 

Sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam bidang perpajakan. 

3. Bagi Perusahaan : 
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Mengetahui kesesuaian penerapan Undang - undang PPh pasal 22 atas 

pemotongan dan pelaporan di BUMN KBM Komersial Kayu 

Semarang Jawa Tengah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi tentang 

pembahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan. Laporan ini 

dibagi menjadi lima bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas tentang semua teori yang berhubungan dengan penelitian, 

sehingga teori ini akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam 

pembahasan masalah yang akan dijabarkan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN  (PKL) 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah serta gambaran umum 

KBM Komersial Kayu Semarang Jawa Tengah dan metode penelitian. 

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN 

Berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah. 
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BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran dar hasil penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




