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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Pemajakan Event Organizer Menurut NAS. 

  NAS merupakan Event Organizer yang berdiri sejak tahun 2010, 

dan telah menjadi wajib pajak dari tahun tersebut. NAS memberikan jasa 

sebagai event organizer yang bergerak dalam bidang pengisi acara seperti 

MC, singer, band, dancer, usher, serta penyedia sound, lighting, dan 

peralatan lainnya yang digunakan untuk menunjang acara berlangsung. 

pendapatan yang diterima oleh EO NAS dalam 1 tahun pada tahun 2016 

adalah sebesar Rp 2.535.987.000,00, karena pendapatan tersebut kurang 

dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun, maka setiap bulannya kewajiban 

perpajakan EO NAS adalah menyetor PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 1% 

dikali omset setiap bulan. Berikut ini adalah rincian PPh final pasal 4 ayat 

2 yang telah disetir oleh EO NAS selama tahun 2016: 

Tabel 4.1 

Rincian PPh Final 4(2) 2016 

Masa DPP PPh Final 4(2) Tanggal Setor

Januari 167.545.000     1.675.450         15/02/2016

Februari 400.000.000     4.000.000         10/03/2016

Maret 197.000.000     1.970.000         09/04/2016

April 210.000.000     2.100.000         12/05/2016

Mei 180.212.000     1.802.120         08/06/2016

Juni 154.000.000     1.540.000         13/07/2016

Juli 230.000.000     2.300.000         10/08/2016

Agustus 195.200.000     1.952.000         07/09/2016

September 130.300.000     1.303.000         14/10/2016

Oktober 210.000.000     2.100.000         10/11/2016

November 250.100.000     2.501.000         09/12/2016

Desember 211.630.000     2.116.300         12/01/2017

TOTAL 2.535.987.000  25.359.870        

 Sumber : Data diolah, 2017 
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Tabel 4.1 adalah rincian PPh final pasal 4 ayat 2 yang telah dibayar oleh 

EO NAS selama tahun 2016, pendapatan yang diterima setiap bulan dikali 

dengan tarif 1% hasilnya adalah PPh final pasal 4 ayat 2. Serta dapat 

dilihat dalam tabel tersebut tanggal setor setiap bulan tidak melebihi 

tanggal 15 bulan berikutnya sehingga EO NAS telah tepat waktu atas 

pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 setiap bulannya.  

  Pada bulan Februari 2016 EO NAS mendapatkan penghasilan 

sebagai EO dari Bank BCA sebesar Rp 300.000.000, di tabel 4.1 tertulis 

DPP bulan februari sebesar Rp 400.000.000. Yang terdiri dari penghasilan 

EO rutin sebesar Rp 100.000.000 dan dari Bank BCA Rp 300.000.000.  

Selain menyetor PPh final pasal 4 ayat 2, EO NAS jika diberi 

penghasilan oleh pemberi kerja juga harus dipotong PPh pasal 23  sebesar 

2% atas jasa yang diberikan EO NAS tersebut. Pada bulan Februari 2016, 

EO NAS mengisi acara pada ulang tahun bank BCA dan dalam perjanjian 

disepakati bahwa imbalan yang diberikan oleh bank BCA kepada EO NAS 

sebesar Rp 300.000.000,00. Sehingga PPh pasal 23 yang dipotong adalah : 

PPh pasal 23 = Rp 300.000.000 x 2% = Rp 6.000.000  

PPh pasal 23 tersebut dibayar oleh EO NAS sebagai penerima 

penghasilan. 

Imbalan yang diberikan oleh bank BCA kepada EO NAS atas jasa 

Event Organizer tersebut disepakati oleh kedua pihak dihadapan notaris 

adalah sebesar Rp 300.000.000. atas imbalan dari jasa tersebut yang harus 

dilakukan oleh bank BCA sebagai pemberi kerja adalah memotong PPh 

pasal 23 sebesar 2% dikalikan Rp 300.000.000 hasilnya adalah Rp 

6.000.000, sehingga pendapatan bersih yang diterima oleh EO NAS adalah 

: 
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Rp 300.000.000 – Rp 6.000.000 = Rp 294.000.000 

 

Pendapatan yang diterima oleh EO NAS adalah pendapatan setelah 

dipotong PPh pasal 23. Pihak pemberi kerja yaitu bank BCA setelah 

melakukan pemotongan PPh pasal 23 kepada EO NAS harus memberikan 

bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada EO NAS serta melaporkan SPT 

MASA PPh pasal 23 yaitu masa februari, PPh pasal 23 tersebut harus 

disetor oleh bank BCA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan 

dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam hal ini bank 

BCA menyetor PPh pasal 23 pada tanggal 10 maret 2016 dan melaporkan 

SPT MASA PPh pasal 23 pada tanggal 13 maret 2016.  

4.2 Pemajakan Event Organizer Menurut Ketentuan Perpajakan. 

Pemajakan atas pendapatan event organizer dengan omzet satu 

tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 adalah PPh final 1% dari omzet setiap 

bulan, dikarenakan tergolong UMKM. EO NAS merupakan event 

organizer dengan omzet dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 

maka sudah benar setiap bulan EO NAS menyetor PPh final 1%. 

Pada kasus tertentu, yaitu pada bulan februari 2016 EO NAS 

memberikan jasa event organizer kepada bank BCA, yaitu mengisi acara 

dalam rangka ulang tahun bank BCA. Jasa yang dilakukan oleh wajib 

pajak badan harus di potong PPh pasal 23 oleh pemberi kerja dengan tarif 

sebesar 2% dikali jumlah penghasilan atau peredaran bruto yang di dapat 

oleh EO NAS dari bank BCA.  

 Dalam hal ini EO NAS mendapatkan penghasilan sebesar Rp 

300.000.000 dari bank BCA, sehingga PPh pasal 23 yang dipotong oleh 

bank BCA adalah 2% dikalikan dengan Rp 300.000.000 hasilnya Rp 



22 
 

6.000.000. Bukti bahwa EO NAS telah dipotong PPh pasal 23 oleh bank 

BCA adalah EO NAS mendapat bukti potong PPh pasal 23 dari bank 

BCA, serta bank BCA membayar PPh pasal 23 sebesar Rp 6.000.000 

kepada negara melewati bank menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 

maret 2016 dan melaporkan SPT PPh pasal 23 ke KPP paling lambat 

tanggal 20 maret 2016. 

  Penghasilan yang didapat oleh EO NAS sebesarRp 300.000.000 

dari imbalan atas jasa yang diberikan oleh bank BCA, jadi dikenakan pajak 

2 kali yaitu PPh final pasal 4 ayat 2 serta PPh pasal 23. Dalam hal ini, PPh 

pasal 23 yang dibayar oleh EO NAS dapat dibebaskan yaitu berdasarkan 

peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2013 tentang tata 

cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak 

penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 

tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang dimiliki peredaran bruto tertentu. Disebutkan bahwa 

pendapatan 1 tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 dapat dibebaskan dari 

pemotongan PPh pasal 23 dengan syarat melampirkan bukti bayar PPh 

final pasal 4 ayat 2 yang sebesar Rp 300.000.000 dikali 1% , perjanjian 

dihadapan notaris atas pemberian jasa Event Organizer serta mengisi 

formulir surat keterangan bebas (SKB) dan dilaporkan ke KPP 

terdaftar.kemudian KPP terdaftar akan memberikan legalisasi SKB yaitu 

bukti sebagai SKB tersebut diterima, sehingga EO NAS tidak perlu 

membayar PPh pasal 23 karena sudah menyetor PPh final 4 ayat 2 dari 

penghasilannya tersebut.  

 

 

 

 


