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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Berdasarkan Undang-undang KUP nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 

ayat 1 mengungkapan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang orang pribadi dan badan, tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dan digunakan 

untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 

Wajib pajak di Indonesia adalah orang pribadi dan badan, baik 

yang pegawai maupun yang memiliki usaha contohnya event organizer. 

Jasa Penyelenggaran Kegiatan (Event Organizer) adalah kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan antara lain 

meliputi kegiatan-kegiatan seperti penyelenggaraan pameran, pameran 

konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi 

pers, dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan Jasa Penyelenggara 

Kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang mendukung 

kegiatan-kegiatan tersebut baik atas permintaan dari Pengguna Jasa 

Penyelenggara Kegiatan maupun diselenggarakan sendiri oleh Pengusaha 

Jasa Penyelenggara Kegiatan. 

Perlakuan perpajakan event organizer adalah atas penghasilannya 

apabila omset kurang dari 4,8 M per tahunnya maka dikenakan PPh final 

1%, sedangkan apabila omsetnya lebih dari 4,8 M per tahunnya maka 

menyetor PPh pasal 25 serta wajib PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan 

setiap transaksi kena PPN. Dalam hal ini kasus yang akan dibahas oleh 

penulis adalah event organizer NAS, yang memiliki omset kurang dari 4,8 

M pertahunnya sehingga menyetor PPh final 1% dari omset setiap bulan 

serta PPh pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang 
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dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

hadiah dan penghargaan (http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-

penghasilan-pasal-23), selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Bank 

BCA meminta EO NAS untuk mengisi acara yang diselenggarakan oleh 

bank BCA dalam rangka hari ulang tahun bank BCA. Dalam perjanjian 

yang telah dibuat antara bank BCA dengan EO NAS tertulis bahwa EO 

NAS memberikan jasa sebagai event organizer yaitu pengisi acara, 

menyediakan sound, lighting, dan perlengkapan lainnya untuk menunjang 

acara tersebut berlangsung dan bank BCA memberikan penghasilan atas 

jasa yang diberikan oleh EO NAS tersebut. Berdasarkan uraian yang telah 

dijabarkan oleh penulis maka penulis akan menulis tugas akhir dengan 

judul “Pemajakan atas Pendapatan Jasa dari Perspektif Event Organizer 

Dengan Pemberi Kerja ”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam tugas akhir ini penulis akan membahas sebagai berikut  : 

1. Bagaimana pemajakan Event Organizer menurut NAS? 

2. Bagaimana pemajakan Event Organizer menurut ketentuan 

perpajakan? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan Penulisan yang akan dibahas adalah: 

1. Mengetahui kesesuain pemajakan Event Organizer menurut NAS.  

2. Mengetahui kesesuain pemajakan Event Organizer menurut ketentuan 

perpajakan  

 

 

http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23
http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23
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1.4 Manfaat Penulisan 

Dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan inin penulis 

berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat memperdalam 

pengetahuan, memperluas wawasan penulis serta mengakplikasikan ilmu 

yang sudah didapat selama kegiatan perkuliahan serta magang. 

2. Bagi Pembaca  

Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai 

sarana informasi untuk memperluas wawasan  pembaca khususnya dalam 

bidang perpajakan yaitu perlakuan pemajakan event organizer serta SKB 

PPh pasal 23. 

3. Bagi Wajib Pajak 

Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat memberikan 

pengetahuan mengenai perlakuan perpajakan event orgainaizer. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan bertujuan untuk menggambarkan mengenai 

pembahasan dalam l aporan praktik kerja lapangan. Sistematika 

penulisan terdiri dari 5 bab diantara lain : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, serta sistematila penulisan dalam laporan 

praktik kerja lapangan ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dan menjadi 

dasar dalam pembahasan masalah. Seperti Undang-Undang, Peraturan 

Menteri Keuangan dan teori-teori didalam buku yang menjadi pedoman 

dalam membuat tugas akhir ini  

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum tempat praktik kerja 

lapangan (magang) serta metode penelitian yang akan dibahas dalam 

laporan praktik kerja lapangan ini. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan mengenai pembahasan masalah yang ada 

dalam laporan praktik kerja lapangan ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


