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Abstrak
Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Kegiatan dilakukan dalam bentuk
pelatihan pengisian elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 dan kemudian melakukan simulasi
pembayaran serta pelaporan pajak secara online kepada mitra kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu pada Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) Madani di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Peserta pelatihan adalah manajemen koperasi, dan
kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan, dengan rencana kegiatan pelatihan berupa focus group discussion, presentasi
materi dan tanya jawab interaktif bersama peserta. Rencana luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa peningkatan
kinerja manajemen koperasi untuk melakukan pengisian e-SPT PPh 23, pembayaran dan pelaporan PPh 23 secara online, publikasi
dokumentasi kegiatan, publikasi jurnal hasil kegiatan.
Kata Kunci : e-SPT PPh 23, Koperasi Simpan Pinjam, Manajemen Koperasi .

Abstract
Community service activities are carried out in Neglasari District, Tangerang City. The activity was carried out in the form
of training in electronic filling of Article 23 Income Tax Returns (e-SPT) and then simulating online tax payments and reporting
to community service activity partners, namely the Madani Savings and Loans Cooperative (KSP) in Neglasari District, Tangerang
City, Banten Province. The training participants are cooperative management, and activities are carried out within a period of one
month, with training activities planned in the form of focus group discussions, material presentations and interactive questions and
answers with participants. The output plan of this community service activity is in the form of improving the performance of
cooperative management to fill out e-SPT PPh 23, online PPh 23 payment and reporting, publication of activity documentation,
publication of activity results journals.
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1. PENDAHULUAN
Perekonomian adalah salah satu tonggak kebijakan yang vital di Indonesia. Majunya
perekonomian menjadi tolak ukur yang penting bagi majunya suatu negara. Meskipun begitu,
kesenjangan antara pelaku ekonomi besar atau kelompok bisnis modern dengan pelaku ekonomi mikro
dan kecil atau kelompok bisnis tradisional terlalu jauh. Kesenjangan ini terjadi, salah satunya, karena
akses informasi dan pengetahuan yang terbatas di kalangan pebisnis menengah ke bawah.
Keterbatasan informasi ini berdampak pada perkembangan bisnis yang lambat atau bahkan stagnan.
Jika hal ini berlangsung terus menerus, akan terjadi “regenerasi” produktivitas dan kreativitas bisnis
yang lambat, dan juga akan mempengaruhi daya saing yang jika diistilahkan “pelakunya hanya itu-itu
saja”. Meski Indonesia tidak memperbolehkan praktek monopoli, tetapi persoalan daya saing yang
rendah, produktivitas yang stagnan, dan maraknya ekspansi perusahaan multinasional, membuka
peluang bagi pelaku bisnis besar untuk menguasai pasar.
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Berdasarkan keprihatinan tersebut, tim dosen selaku pembimbing beserta tim mahasiswa untuk
melakukan program pengabdian masyarakat dalam bidang Iptek pada program studi Akuntansi
Universitas Buddhi Dharma, menginisiasi kegiatan pelatihan pengisian e-SPT PPh pasal 23 bagi KSP
Credit Union Madani di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Mitra dari kegiatan pengabdian
masyarakat ini adalah para staff KSP Madani. Tema dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
pelatihan pengisian, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23. Sosialisasi terkait PPh 23 ini akan
berdampak pada koperasi yang wajib untuk membayar sejumlah pajak terutang berkaitan dengan
besarnya penghasilan kena pajaknya. (Melatnebar 2018).
2. METODE PELAKSANAAN
METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam pelatihan ini diawali dari pemetaan persoalan mitra dan profil dari
peserta pelatihan dengan forum Focus Group Discussion (FGD), kemudian diturunkan ke dalam
materi pelatihan perencanaan bisnis dengan metode yang lebih praktikal dan sederhana. Materi
pelatihan meliputi analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat), sharing
persoalan antar peserta, pelayanan internal dan eksternal (service, komunikasi bisnis)
Setelah pelatihan, akan dilakukan pendampingan dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian
bersama KSP Credit Union Madani selaku mitra. Penutup dari kegiatan pengabdian masyarakat
ini adalah monitoring evaluasi eksternal bersama peserta dan internal bersama anggota tim,
pengurus fakultas, dan LPPM UBD.

Gambaran IPTEK dalam pengabdian masyarakat yang akan di transfer kepada Mitra
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama sebulan. Penyelenggaraan
pertama pada Minggu 1 Maret 2022, pukul 08.00-16.00 WIB, di Kecamatan Neglasari, Kota
Tangerang diikuti oleh sebanyak 60 orang peserta. Adapun penyelenggaraan kedua pada Sabtu, 19
Maret 2022, pukul 08.00-16.00 WIB, di KSP Credit union Madani, diikuti oleh sebanyak 65 orang
peserta. Penyelenggaraan kedua terdapat penambahan jumlah peserta. Peserta kegiatan ini
merupakan dosen, mahasiswa dan manajemen KSP credit union Madani
Pada tahap pelaksanaan kegiatan, salah satu anggota Tim bertugas sebagai pemateri. Hal-hal
yang disampaikan yaitu mengenai mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan e-SPT PPh
23. Sebelum penyampaian materi telah dibuatkan jadwal kegitan yang juga melibatkan mahasiswa
Universitas Buddhi Dharma Prodi Akuntansi. Jadwal pelaksanaan Program Pengabdian
masyarakat disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan mempertimbangkan
ketersediaan waktu baik mitra, ketua dan anggota tim Pengabdian masyarakat dan dosen
pembimbing.
Koperasi yang sudah menjadi badan usaha harus memperhatikan kewajiban pajaknya. Karena
setiap badan usaha Akan menjadi perhatian Direktorat jenderal pajak (DJP) terlebih lagi badan
usaha yang sudah memenuhi kewajinan sebagai pengusaha kena pajak, untuk memiliki NPWP dan
apabila tidak memilikinnya akan diterbitkan nomor pokok wajib pajak sebagai pengusaha kena
pajak secara jabatan. Hal ini yang akan memicu perhatian direktorat jenderal pajak. Setiap
aktivitasnya akan dipantau oleh kantor pajak. (Melatnebar 2019). Hal ini yang perlu menjadi
concern KSP Credit union Madani.
Tim Pengabdian Masyarakat melakukan pelatihan pengisian e-SPT PPh Pasal 23 dengan
menggunakan aplikasi e-SPT PPh 23/ 26 yang telah diinstal pada KSP Credit Union Madani.
Kemudian melakukan pembuatan e-Billing pajak untuk membayar pajak penghasilan pasal 23 dan
juga melakukan pelaporan pajaknya yang bisa dikunjungi melalui website
https://djponline.pajak.go.id dengan didampingi oleh Tim Pengabdian Masyarakat yang
diimplementasikan pada staff keuangan KSP Credit Union Madani tersebut. Setelah melaksanakan
pelatihan, tim mendampingi dan melakukan monitoring serta tidak lupa mengevaluasi secara
mandiri saat dilakukan oleh staff keuangan KSP Credit Union Madani.
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4. KESIMPULAN
Kegiatan Pelatihan ini berlangsung dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Antusiasme
peserta sangat tinggi dan kritis terhadap sosialisasi e-SPT PPh Pasal 23. Peserta merasakan
manfaat dari pelatihan ini karena materi yang disampaikan oleh tim dirasa sangat bermanfaat.
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di KSP credit union Madani ini dianggap memberikan
pencerahan bagi manajemen KSP credit union Madani. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
telah membuka wawasan dan pencerahan bagi peserta KSP credit union Madani, untuk
menstimulasi manajemen credit union untuk melakukan perhitungan, pembayaran pelaporan pajak
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