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Catatan : 
S : Sikap 
P : Pengetahuan 
KU : Keterampilan 
Umum 

CP Program Studi 
(CPL)         

 

S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
S9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 
P10 Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis 
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya 

KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 
KU9 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi 



KK : Keterampilan 
Khusus 

KU10 mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan 
kerja 

KK9 Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun 
badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia 

CP Mata Kuliah  (CPM)   
1 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 
2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Aspek perpajakan yayasan 
3 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Aspek perpajakan koperasi 
4 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Aspek perpajakan dana pensiun 
5 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Aspek perpajakan atas instrumen keuangan dan derivatif 
6 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Aspek perpajakan atas ventura bersama 
7 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Aspek perpajakan atas perusahaan pelayaran dan penerbangan 

internasional 
8 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Aspek perpajakan atas perusahaan asuransi luar negeri 
9 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Aspek perpajakan atas perusahaan pengeboran minyak, gas dan 

panas bumi 
10 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Aspek perpajakan atas perusahaan dagang asing 
11 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Aspek perpajakan atas perusahaan yang melakukan investasi 

dalam bentuk bangun-guna-serah (BOT) 
12 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Konsep perpajakan lanjutan 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang aspek perpajakan khusus untuk entitas-entitas tertentu 



Materi Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 
2. Aspek perpajakan yayasan 
3. Aspek perpajakan koperasi 
4. Aspek perpajakan dana pensiun 
5. Aspek perpajakan atas instrumen keuangan dan derivatif 
6. Aspek perpajakan atas ventura bersama 
7. Aspek perpajakan atas perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional 
8. Aspek perpajakan atas perusahaan asuransi luar negeri 
9. Aspek perpajakan atas perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi 
10. Aspek perpajakan atas perusahaan dagang asing 
11. Aspek perpajakan atas perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (BOT) 
12. Konsep perpajakan lanjutan 

 
Pustaka Utama :  

Peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi Undang-undang PPh, Undang-undang PPN dan PPnBM, 
Undang-undang KUP, beserta peraturan turunannya meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri 
Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait 

Resmi, siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi 2016. Salemba Empat 
Waluyo. 2016. Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi 2016. Salemba Empat 
Sukardji, Untung. Pokok-pokok pengaturan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. 2015. Rajawali Pers 
 
Pendukung :  
Gunadi. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. MUC. Jakarta: 2015 
Rosdiana, Haula. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta: 2012 
Brotodihardjo, R Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama. Jakarta: 2008 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras : 
 LCD & Projector 

Team Teaching Rahmat Kurniawan, SE, MA, Ak, CA, CPAI 



Drs. Rinaldi Munaf, MM, Ak, CA, CPA 
Assessment (1)  Ujian Tengah Semester (UTS)    30%   

(2)  Ujian Akhir Semester (UAS)  40% 
(3)  Tugas, Kuis dan Partisipasi   20% 
(4)  Lain-lain  10% 

Matakuliah Syarat Pengantar Perpajakan 
 
Pelaksanaan Perkuliahan  3 SKS 
Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir 
yg diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Mahasiswa mampu 

menghitung PPh 
orang pribadi 

PPh orang pribadi - Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

Mahasiswa mencari 
informasi dari 
berbagai sumber 
(terutama Internet) 
tentang perhitungan 
PPh orang pribadi 
 
 
 

Indikator 
- Ketepatan  menghitung 

PPh Orang Pribadi 
 
Bentuk non-test; 
- Tulisan makalah 
- Presentasi 

 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
aspek perpajakan 
yayasan 
 

Aspek perpajakan 
yayasan  

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
aspek perpajakan 
yayasan 

Indikator 
- Ketepatan  menjelaskan 

tentang aspek 
perpajakan yayasan 

 
Bentuk non-test; 

 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir 
yg diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 
- Pengerjaan kasus dan 

soal latihan (cooperative 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 
peraturan 
perundang-
undangan 

- Tugas  
- Presentasi 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
aspek perpajakan 
koperasi 
 

Aspek perpajakan 
koperasi 

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

 

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
aspek perpajakan 
koperasi 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 
peraturan 
perundang-
undangan 

Indikator 
- Ketepatan menjelaskan 

tentang aspek 
perpajakan koperasi 

 
Bentuk non-test; 
- Tugas perhitungan 
- Presentasi 

 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
aspek perpajakan 
dana pensiun 
 
 
 
 
 

Aspek perpajakan dana 
pensiun 

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
aspek perpajakan 
dana pensiun 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 

Indikator 
- Ketepatan menjelaskan 

tentang aspek 
perpajakan dana 
pensiun 

 
Bentuk non-test; 
- Tugas perhitungan 
- Presentasi 

 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir 
yg diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

 

peraturan 
perundang-
undangan 

5, 6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
aspek perpajakan atas 
instrumen keuangan 
dan derivatif 
 
 
 
 
 

Aspek perpajakan atas 
instrumen keuangan dan 
derivatif  

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

 

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
aspek perpajakan 
atas instrumen 
keuangan dan 
derivatif 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 
peraturan 
perundang-
undangan 

Indikator 
- Ketepatan menjelaskan 

tentang aspek 
perpajakan atas 
instrumen keuangan 
dan derivatif  
 

Bentuk non-test; 
- Tugas perhitungan 
- Presentasi 

 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
aspek perpajakan atas 
ventura bersama  
 
 
 
 
 

Aspek perpajakan atas 
ventura bersama 

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
aspek perpajakan 
atas ventura 
bersama 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 

Indikator 
- Ketepatan menjelaskan 

tentang aspek 
perpajakan atas 
ventura bersama 

 
Bentuk non-test; 
- Tugas perhitungan 
- Presentasi 

 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir 
yg diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 
 peraturan 

perundang-
undangan 

8 Ujian Tengah Semester (UTS)  
9 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 
aspek perpajakan atas 
perusahaan pelayaran 
dan penerbangan 
internasional  
 
 
 
 

Aspek perpajakan atas 
perusahaan pelayaran dan 
penerbangan internasional
 

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

 

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
aspek perpajakan 
atas perusahaan 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 
peraturan 
perundang-
undangan 

Indikator 
- Ketepatan  menjelaskan 

tentang aspek 
perpajakan atas 
perusahaan pelayaran 
dan penerbangan 
internasional  
 

Bentuk non-test; 
- Tugas perhitungan 
- Presentasi 

 

10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
aspek perpajakan atas 
perusahaan asuransi 
luar negeri  
 
 
 
 

Aspek perpajakan atas 
perusahaan asuransi luar 
negeri  

 
 

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

 

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
aspek perpajakan 
atas perusahaan 
asuransi luar 
negeri 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 

Indikator 
- Ketepatan  menjelaskan 

tentang aspek 
perpajakan atas 
perusahaan asuransi 
luar negeri  

 
Bentuk non-test; 
- Tugas perhitungan 
- Presentasi 

 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir 
yg diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 
peraturan 
perundang-
undangan 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
aspek perpajakan atas 
perusahaan 
pengeboran minyak, 
gas dan panas bumi 
 
 
 
 

Aspek perpajakan atas 
perusahaan pengeboran 
minyak, gas dan panas 
bumi  

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

 

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
aspek perpajakan 
atas perusahaan 
pengeboran 
minyak, gas dan 
panas bumi 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 
peraturan 
perundang-
undangan 

Indikator 
- Ketepatan  

menjelaskan tentang 
aspek perpajakan atas 
perusahaan 
pengeboran minyak, 
gas dan panas bumi 

 
Bentuk non-test; 
- Tugas perhitungan 
- Presentasi 

 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
aspek perpajakan atas 
perusahaan dagang 
asing  
 
 
 
 

Aspek perpajakan atas 
perusahaan dagang 
asing  

 
 

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
aspek perpajakan 
atas perusahaan 
dagang asing 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 

Indikator 
- Ketepatan menjelaskan 

tentang aspek 
perpajakan atas 
perusahaan dagang 
asing  

 
Bentuk non-test; 
- Tugas perhitungan 

 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir 
yg diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

 

peraturan 
perundang-
undangan 

- Presentasi 

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
aspek perpajakan atas 
perusahaan yang 
melakukan investasi 
dalam bentuk bangun-
guna-serah (BOT) 
 
 
 
 
 

Aspek perpajakan atas 
perusahaan yang 
melakukan investasi dalam 
bentuk bangun-guna-serah 
(BOT) 
 

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

 

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
aspek perpajakan 
atas perusahaan 
yang melakukan 
investasi dalam 
bentuk bangun-
guna-serah 
(BOT) 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 
peraturan 
perundang-
undangan 

Indikator 
- Ketepatan  menjelaskan 

tentang aspek 
perpajakan atas 
perusahaan yang 
melakukan investasi 
dalam bentuk bangun-
guna-serah (BOT) 

 
Bentuk non-test; 
- Tugas perhitungan 
- Presentasi 

 

14, 
15 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
konsep perpajakan 
lanjutan 
 
 
 

Konsep perpajakan 
lanjutan  
 

- Pembelajaran kolaboratif 
(collaborative learning) 
diadakan dengan tahap 
focus group discussion, 
home group discussion, 
dan diskusi pleno di 
dalam kelas.  

- Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber (terutama 
Internet) tentang 
konsep 
perpajakan 
lanjutan 

Indikator 
- Ketepatan  

menjelaskan tentang 
konsep perpajakan 
lanjutan 

 
Bentuk non-test; 

 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir 
yg diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 
 
 

- Pengerjaan kasus dan 
soal latihan (cooperative 
learning) diadakan di 
dalam kelas  

 

- Mahasiswa 
membaca dan 
mempelajari 
peraturan 
perundang-
undangan 

- Tugas perhitungan 
- Presentasi 

16 Ujian Akhir Semester (UAS)  
 


