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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3217

Nama Mata Kuliah : 
 PENGANTAR PERPAJAKAN

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

mata kuliah pengantar perpajakan memuat aspek-aspek perpajakan yang perlu diketahui oleh setiap wajiba pajak seperti pengertian, 
fungsi dan jenis pajak yang ada di Indonesia.  Disamping tarif apajak, hak, dan kewajiban baik fiskus maupun wajib pajak serta modal 
pemeriksaan, penyelesaian sengketa pajak, dan tindak pidana perpajakan. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 Dasar perpajakan mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pajak, fungsi 
pajak, dan 
hukum pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
pajak, fungsi 
pajak, dan 
hukum pajak

Menjelaskan: 
a. pengertian dan 

fungsi pajak  
b. pengertian dan 

kedudukan 
hukum pajak 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
pajak, fungsi 
dan hukum 
pajak

buku 
referensi

3 sistem perpajakan mahasiswa 
memahami 
pengertian 
subjek pajak,  
objek pajak 
dan dasar 
pengenaan 
pajak

mahasiswa  
dapat 
memahami 
pengertian 
subjek pajak, 
objek pajak, 
dan dasar 
pengenaan 
pajak

menjelaskan: 
a. pengertian 

subjek dan objek 
pajak  

b. dasar pengenaan 
pajak 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
subjek, 
objek dan 
dasar 
pengenaan 
pajak

idem

4 hak dan 
kewajiban  fiskus 
wajib pajak

mahasiswa 
mamahami 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

menjelaskan: 
a. hak dan 

kewajiban wajib 
pajak  

b. hak dan 
kewajiban fiskus 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

idem

5 tarif pajak dan 
PTKP

mahasiswa 
memahami 
tarif pajak 
dan PTKP

mahasiswa 
dapat 
memahami 
tarif pajak 
dan PTKP

menjelaskan: 
a. tarif pajak  
b. PTKP 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tarif pajak 
dan PTKP

idem

6 & 7 penagihan pajak mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak

menjelaskan: 
a. pengertian utang 

pajak dan 
penagihan pajak  

b. latar belakang 
penagihan pajak  

c. dasar penagihan 
pajak  

d. daluarsa 
penagihan pajak 

idem idem idem mahasiswa  
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak 

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 pemeriksaan, 
sanksi dan tindak 
pidana 
perpajakan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pemeriksaan, 
tujuan 
pemeriksaan, 
pedoman, 
norma dan 
pelaksanaan 
pemeriksaan, 
sanksi 
perpajakan, 
tindak pidana 
perpajakan 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pemeriksaan, 
sanksi dan 
tindak pidana 
perpajakan

menjelaskan: 
a. pengertian 

pemeriksaan  
b. tujuan 

pemeriksaan  
c. ruang lingkup 

pemeriksaan  
d. sanksi 

perpajakan  
e. tindak pidana 

perpajakan 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemeriksaaa
n, sanksi 
dan tindak 
pidana 
perpajakan

idem

10&11 hukum pajak 
internasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
hukum pajak 
internasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
hukum pajak 
internasional

menjelaskan: 
a. pengertian 

hukum pajak 
Internasional 

b. kedaulatan 
hukum pajak 
Internasional 
Indonesia 

c. Sumber-sumber 
hukum pajak 
Internasional 

d. Terjadinya pajak 
berganda 
Internasional 

e. Cara 
penghindaran 
pajak berganda 
Internasional 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
hukum 
pajak 
internasional

idem

12 Pajak Bumi dan 
Bangunan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pajak bumi 
dan 
bangunan, 
dasar 
pengenaan 
pajak, subyek 
dan objek 
pajak, tarif 
pajak, serta 
cara 
perhitungan 
pajak 
terhutang 

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pengertian 
PBB, dasar 
pengenaan 
PBB, obyek, 
dan tarif, 

menjelaskan: 
a. pengertian PBB  
b. subyek, obyek, 

tarif pajak PBB  
c. dasar pengenaan 

pajak PBB  
d. nilai jual obyek 

pajak kena dan 
tidak kena pajak  

e. perhitungan 
pajak terutang 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
PBB dan 
dasar 
pengenaan 
pajak PBB

idem

13 bea materai mahasiswa 
memahami 
pengertian 
bea materai, 
dasar 
pengenaan, 
obyek dan 
tarif bea 
materai

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
dasar hukum 
pengenaan 
bea materai, 
obyek dan 
bukan obyek 
bea materai, 
tarif bea 
materai, saat 
terutang dan 
pelunasan, 
serta sanksi 
atas 
pelanggaran

menjelaskan: 
a. pengertia bea 

materai  
b. dasar hukum 

pengenaan  
c. obyek dan tarif 

bea materai  
d. saat terutang 

dan cara 
pelunasan 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
bea materai 
dan dasar 
pengenaan 
obyek dan 
tarif bea 
materai 

idem

14&15 bea perolehan 
hak atas tanah 
dan bangunan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
BPHTB, dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitunganny
a

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pengertian 
BPHTB, dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitunganny
a

menjelaskan: 
a. pengertian 

BPHTB  
b. obyek BPHTB 

dan 
pengecualiannya  

c. tarif dan dasar 
pengenaan 
BPHTB  

d. nilai perolehan 
objek pajak tidak 
kena pajak  

e. nilai perolehan 
objek pajak kena 
pajak  

f. perhitungan 
pajak terutang 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
BPHTB, 
dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitungann
ya

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Mardiasmo Perpajakan Edisi Revisi Yogyakarta Andi

Waluyo dan Wirawan Perpajakan Indonesia Jakarta Salemba Empat

Erly Suandi Perpajakan Jakarta Salemba Empat

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3217

Nama Mata Kuliah : 
 PENGANTAR PERPAJAKAN

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

mata kuliah pengantar perpajakan memuat aspek-aspek perpajakan yang perlu diketahui oleh setiap wajiba pajak seperti pengertian, 
fungsi dan jenis pajak yang ada di Indonesia.  Disamping tarif apajak, hak, dan kewajiban baik fiskus maupun wajib pajak serta modal 
pemeriksaan, penyelesaian sengketa pajak, dan tindak pidana perpajakan. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 Dasar perpajakan mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pajak, fungsi 
pajak, dan 
hukum pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
pajak, fungsi 
pajak, dan 
hukum pajak

Menjelaskan: 
a. pengertian dan 

fungsi pajak  
b. pengertian dan 

kedudukan 
hukum pajak 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
pajak, fungsi 
dan hukum 
pajak

buku 
referensi

3 sistem perpajakan mahasiswa 
memahami 
pengertian 
subjek pajak,  
objek pajak 
dan dasar 
pengenaan 
pajak

mahasiswa  
dapat 
memahami 
pengertian 
subjek pajak, 
objek pajak, 
dan dasar 
pengenaan 
pajak

menjelaskan: 
a. pengertian 

subjek dan objek 
pajak  

b. dasar pengenaan 
pajak 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
subjek, 
objek dan 
dasar 
pengenaan 
pajak

idem

4 hak dan 
kewajiban  fiskus 
wajib pajak

mahasiswa 
mamahami 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

menjelaskan: 
a. hak dan 

kewajiban wajib 
pajak  

b. hak dan 
kewajiban fiskus 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

idem

5 tarif pajak dan 
PTKP

mahasiswa 
memahami 
tarif pajak 
dan PTKP

mahasiswa 
dapat 
memahami 
tarif pajak 
dan PTKP

menjelaskan: 
a. tarif pajak  
b. PTKP 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tarif pajak 
dan PTKP

idem

6 & 7 penagihan pajak mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak

menjelaskan: 
a. pengertian utang 

pajak dan 
penagihan pajak  

b. latar belakang 
penagihan pajak  

c. dasar penagihan 
pajak  

d. daluarsa 
penagihan pajak 

idem idem idem mahasiswa  
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak 

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 pemeriksaan, 
sanksi dan tindak 
pidana 
perpajakan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pemeriksaan, 
tujuan 
pemeriksaan, 
pedoman, 
norma dan 
pelaksanaan 
pemeriksaan, 
sanksi 
perpajakan, 
tindak pidana 
perpajakan 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pemeriksaan, 
sanksi dan 
tindak pidana 
perpajakan

menjelaskan: 
a. pengertian 

pemeriksaan  
b. tujuan 

pemeriksaan  
c. ruang lingkup 

pemeriksaan  
d. sanksi 

perpajakan  
e. tindak pidana 

perpajakan 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemeriksaaa
n, sanksi 
dan tindak 
pidana 
perpajakan

idem

10&11 hukum pajak 
internasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
hukum pajak 
internasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
hukum pajak 
internasional

menjelaskan: 
a. pengertian 

hukum pajak 
Internasional 

b. kedaulatan 
hukum pajak 
Internasional 
Indonesia 

c. Sumber-sumber 
hukum pajak 
Internasional 

d. Terjadinya pajak 
berganda 
Internasional 

e. Cara 
penghindaran 
pajak berganda 
Internasional 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
hukum 
pajak 
internasional

idem

12 Pajak Bumi dan 
Bangunan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pajak bumi 
dan 
bangunan, 
dasar 
pengenaan 
pajak, subyek 
dan objek 
pajak, tarif 
pajak, serta 
cara 
perhitungan 
pajak 
terhutang 

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pengertian 
PBB, dasar 
pengenaan 
PBB, obyek, 
dan tarif, 

menjelaskan: 
a. pengertian PBB  
b. subyek, obyek, 

tarif pajak PBB  
c. dasar pengenaan 

pajak PBB  
d. nilai jual obyek 

pajak kena dan 
tidak kena pajak  

e. perhitungan 
pajak terutang 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
PBB dan 
dasar 
pengenaan 
pajak PBB

idem

13 bea materai mahasiswa 
memahami 
pengertian 
bea materai, 
dasar 
pengenaan, 
obyek dan 
tarif bea 
materai

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
dasar hukum 
pengenaan 
bea materai, 
obyek dan 
bukan obyek 
bea materai, 
tarif bea 
materai, saat 
terutang dan 
pelunasan, 
serta sanksi 
atas 
pelanggaran

menjelaskan: 
a. pengertia bea 

materai  
b. dasar hukum 

pengenaan  
c. obyek dan tarif 

bea materai  
d. saat terutang 

dan cara 
pelunasan 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
bea materai 
dan dasar 
pengenaan 
obyek dan 
tarif bea 
materai 

idem

14&15 bea perolehan 
hak atas tanah 
dan bangunan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
BPHTB, dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitunganny
a

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pengertian 
BPHTB, dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitunganny
a

menjelaskan: 
a. pengertian 

BPHTB  
b. obyek BPHTB 

dan 
pengecualiannya  

c. tarif dan dasar 
pengenaan 
BPHTB  

d. nilai perolehan 
objek pajak tidak 
kena pajak  

e. nilai perolehan 
objek pajak kena 
pajak  

f. perhitungan 
pajak terutang 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
BPHTB, 
dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitungann
ya

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Mardiasmo Perpajakan Edisi Revisi Yogyakarta Andi

Waluyo dan Wirawan Perpajakan Indonesia Jakarta Salemba Empat

Erly Suandi Perpajakan Jakarta Salemba Empat

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3217

Nama Mata Kuliah : 
 PENGANTAR PERPAJAKAN

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

mata kuliah pengantar perpajakan memuat aspek-aspek perpajakan yang perlu diketahui oleh setiap wajiba pajak seperti pengertian, 
fungsi dan jenis pajak yang ada di Indonesia.  Disamping tarif apajak, hak, dan kewajiban baik fiskus maupun wajib pajak serta modal 
pemeriksaan, penyelesaian sengketa pajak, dan tindak pidana perpajakan. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 Dasar perpajakan mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pajak, fungsi 
pajak, dan 
hukum pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
pajak, fungsi 
pajak, dan 
hukum pajak

Menjelaskan: 
a. pengertian dan 

fungsi pajak  
b. pengertian dan 

kedudukan 
hukum pajak 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
pajak, fungsi 
dan hukum 
pajak

buku 
referensi

3 sistem perpajakan mahasiswa 
memahami 
pengertian 
subjek pajak,  
objek pajak 
dan dasar 
pengenaan 
pajak

mahasiswa  
dapat 
memahami 
pengertian 
subjek pajak, 
objek pajak, 
dan dasar 
pengenaan 
pajak

menjelaskan: 
a. pengertian 

subjek dan objek 
pajak  

b. dasar pengenaan 
pajak 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
subjek, 
objek dan 
dasar 
pengenaan 
pajak

idem

4 hak dan 
kewajiban  fiskus 
wajib pajak

mahasiswa 
mamahami 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

menjelaskan: 
a. hak dan 

kewajiban wajib 
pajak  

b. hak dan 
kewajiban fiskus 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

idem

5 tarif pajak dan 
PTKP

mahasiswa 
memahami 
tarif pajak 
dan PTKP

mahasiswa 
dapat 
memahami 
tarif pajak 
dan PTKP

menjelaskan: 
a. tarif pajak  
b. PTKP 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tarif pajak 
dan PTKP

idem

6 & 7 penagihan pajak mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak

menjelaskan: 
a. pengertian utang 

pajak dan 
penagihan pajak  

b. latar belakang 
penagihan pajak  

c. dasar penagihan 
pajak  

d. daluarsa 
penagihan pajak 

idem idem idem mahasiswa  
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak 

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 pemeriksaan, 
sanksi dan tindak 
pidana 
perpajakan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pemeriksaan, 
tujuan 
pemeriksaan, 
pedoman, 
norma dan 
pelaksanaan 
pemeriksaan, 
sanksi 
perpajakan, 
tindak pidana 
perpajakan 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pemeriksaan, 
sanksi dan 
tindak pidana 
perpajakan

menjelaskan: 
a. pengertian 

pemeriksaan  
b. tujuan 

pemeriksaan  
c. ruang lingkup 

pemeriksaan  
d. sanksi 

perpajakan  
e. tindak pidana 

perpajakan 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemeriksaaa
n, sanksi 
dan tindak 
pidana 
perpajakan

idem

10&11 hukum pajak 
internasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
hukum pajak 
internasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
hukum pajak 
internasional

menjelaskan: 
a. pengertian 

hukum pajak 
Internasional 

b. kedaulatan 
hukum pajak 
Internasional 
Indonesia 

c. Sumber-sumber 
hukum pajak 
Internasional 

d. Terjadinya pajak 
berganda 
Internasional 

e. Cara 
penghindaran 
pajak berganda 
Internasional 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
hukum 
pajak 
internasional

idem

12 Pajak Bumi dan 
Bangunan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pajak bumi 
dan 
bangunan, 
dasar 
pengenaan 
pajak, subyek 
dan objek 
pajak, tarif 
pajak, serta 
cara 
perhitungan 
pajak 
terhutang 

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pengertian 
PBB, dasar 
pengenaan 
PBB, obyek, 
dan tarif, 

menjelaskan: 
a. pengertian PBB  
b. subyek, obyek, 

tarif pajak PBB  
c. dasar pengenaan 

pajak PBB  
d. nilai jual obyek 

pajak kena dan 
tidak kena pajak  

e. perhitungan 
pajak terutang 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
PBB dan 
dasar 
pengenaan 
pajak PBB

idem

13 bea materai mahasiswa 
memahami 
pengertian 
bea materai, 
dasar 
pengenaan, 
obyek dan 
tarif bea 
materai

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
dasar hukum 
pengenaan 
bea materai, 
obyek dan 
bukan obyek 
bea materai, 
tarif bea 
materai, saat 
terutang dan 
pelunasan, 
serta sanksi 
atas 
pelanggaran

menjelaskan: 
a. pengertia bea 

materai  
b. dasar hukum 

pengenaan  
c. obyek dan tarif 

bea materai  
d. saat terutang 

dan cara 
pelunasan 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
bea materai 
dan dasar 
pengenaan 
obyek dan 
tarif bea 
materai 

idem

14&15 bea perolehan 
hak atas tanah 
dan bangunan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
BPHTB, dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitunganny
a

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pengertian 
BPHTB, dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitunganny
a

menjelaskan: 
a. pengertian 

BPHTB  
b. obyek BPHTB 

dan 
pengecualiannya  

c. tarif dan dasar 
pengenaan 
BPHTB  

d. nilai perolehan 
objek pajak tidak 
kena pajak  

e. nilai perolehan 
objek pajak kena 
pajak  

f. perhitungan 
pajak terutang 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
BPHTB, 
dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitungann
ya

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3217

Nama Mata Kuliah : 
 PENGANTAR PERPAJAKAN

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

mata kuliah pengantar perpajakan memuat aspek-aspek perpajakan yang perlu diketahui oleh setiap wajiba pajak seperti pengertian, 
fungsi dan jenis pajak yang ada di Indonesia.  Disamping tarif apajak, hak, dan kewajiban baik fiskus maupun wajib pajak serta modal 
pemeriksaan, penyelesaian sengketa pajak, dan tindak pidana perpajakan. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 Dasar perpajakan mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pajak, fungsi 
pajak, dan 
hukum pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
pajak, fungsi 
pajak, dan 
hukum pajak

Menjelaskan: 
a. pengertian dan 

fungsi pajak  
b. pengertian dan 

kedudukan 
hukum pajak 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
pajak, fungsi 
dan hukum 
pajak

buku 
referensi

3 sistem perpajakan mahasiswa 
memahami 
pengertian 
subjek pajak,  
objek pajak 
dan dasar 
pengenaan 
pajak

mahasiswa  
dapat 
memahami 
pengertian 
subjek pajak, 
objek pajak, 
dan dasar 
pengenaan 
pajak

menjelaskan: 
a. pengertian 

subjek dan objek 
pajak  

b. dasar pengenaan 
pajak 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
subjek, 
objek dan 
dasar 
pengenaan 
pajak

idem

4 hak dan 
kewajiban  fiskus 
wajib pajak

mahasiswa 
mamahami 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

menjelaskan: 
a. hak dan 

kewajiban wajib 
pajak  

b. hak dan 
kewajiban fiskus 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
hak dan 
kewajiban 
fiskus wajib 
pajak

idem

5 tarif pajak dan 
PTKP

mahasiswa 
memahami 
tarif pajak 
dan PTKP

mahasiswa 
dapat 
memahami 
tarif pajak 
dan PTKP

menjelaskan: 
a. tarif pajak  
b. PTKP 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tarif pajak 
dan PTKP

idem

6 & 7 penagihan pajak mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak

menjelaskan: 
a. pengertian utang 

pajak dan 
penagihan pajak  

b. latar belakang 
penagihan pajak  

c. dasar penagihan 
pajak  

d. daluarsa 
penagihan pajak 

idem idem idem mahasiswa  
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
dasar 
penagihan 
pajak 

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 pemeriksaan, 
sanksi dan tindak 
pidana 
perpajakan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pemeriksaan, 
tujuan 
pemeriksaan, 
pedoman, 
norma dan 
pelaksanaan 
pemeriksaan, 
sanksi 
perpajakan, 
tindak pidana 
perpajakan 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pemeriksaan, 
sanksi dan 
tindak pidana 
perpajakan

menjelaskan: 
a. pengertian 

pemeriksaan  
b. tujuan 

pemeriksaan  
c. ruang lingkup 

pemeriksaan  
d. sanksi 

perpajakan  
e. tindak pidana 

perpajakan 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemeriksaaa
n, sanksi 
dan tindak 
pidana 
perpajakan

idem

10&11 hukum pajak 
internasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
hukum pajak 
internasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
hukum pajak 
internasional

menjelaskan: 
a. pengertian 

hukum pajak 
Internasional 

b. kedaulatan 
hukum pajak 
Internasional 
Indonesia 

c. Sumber-sumber 
hukum pajak 
Internasional 

d. Terjadinya pajak 
berganda 
Internasional 

e. Cara 
penghindaran 
pajak berganda 
Internasional 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
hukum 
pajak 
internasional

idem

12 Pajak Bumi dan 
Bangunan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pajak bumi 
dan 
bangunan, 
dasar 
pengenaan 
pajak, subyek 
dan objek 
pajak, tarif 
pajak, serta 
cara 
perhitungan 
pajak 
terhutang 

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pengertian 
PBB, dasar 
pengenaan 
PBB, obyek, 
dan tarif, 

menjelaskan: 
a. pengertian PBB  
b. subyek, obyek, 

tarif pajak PBB  
c. dasar pengenaan 

pajak PBB  
d. nilai jual obyek 

pajak kena dan 
tidak kena pajak  

e. perhitungan 
pajak terutang 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
PBB dan 
dasar 
pengenaan 
pajak PBB

idem

13 bea materai mahasiswa 
memahami 
pengertian 
bea materai, 
dasar 
pengenaan, 
obyek dan 
tarif bea 
materai

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
dasar hukum 
pengenaan 
bea materai, 
obyek dan 
bukan obyek 
bea materai, 
tarif bea 
materai, saat 
terutang dan 
pelunasan, 
serta sanksi 
atas 
pelanggaran

menjelaskan: 
a. pengertia bea 

materai  
b. dasar hukum 

pengenaan  
c. obyek dan tarif 

bea materai  
d. saat terutang 

dan cara 
pelunasan 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
bea materai 
dan dasar 
pengenaan 
obyek dan 
tarif bea 
materai 

idem

14&15 bea perolehan 
hak atas tanah 
dan bangunan

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
BPHTB, dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitunganny
a

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pengertian 
BPHTB, dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitunganny
a

menjelaskan: 
a. pengertian 

BPHTB  
b. obyek BPHTB 

dan 
pengecualiannya  

c. tarif dan dasar 
pengenaan 
BPHTB  

d. nilai perolehan 
objek pajak tidak 
kena pajak  

e. nilai perolehan 
objek pajak kena 
pajak  

f. perhitungan 
pajak terutang 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
BPHTB, 
dasar 
pengenaan, 
tarif dan 
perhitungann
ya

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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