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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA4331

Nama Mata Kuliah : 
 PERPAJAKAN I-PPh ORANG PRIBADI

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

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 ini membahas tentang undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan PPh Orang Pribadi dan 
Karyawan, Pegawai lepas harian, serta PPh bukan pegawai secara mendalam.Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat 
mengaplikasikan pengetahuan PPh OP dalam masyarakat, terutama Subjek dan Objek PPh OP, PPh Pegawai swasta maupun 
pemerintah. Materi mata kuliah ini meliputi: PPh pemotongan yaitu: PPh pasal 21/26, 22,23,24,25, tata cara pengisian SSP, SPT Masa 
dan SPT Tahunan Op dan Pegawai.

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Obyek dan 
Subyek Pajak 
Penghasilan 
(PPh) OP 

memahami 
obyek dan 
subyek Pajak 
Penghasilan  

Mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis 
subyek PPh 
dan Bukan 
subyek 
Pajak 
  
Mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis  objek 
PPh dan 
Bukan objek 
Pajak 
  

 Subjek PPh Op  
 Objek PPh Op  
 PPh ps 4(1)  
 PPh ps 4(2)  
 PPh ps 4 (3) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberiakan
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3 PPh Op-Pegawai 
tetap

memahami 
unsur ph 
bruto dalam 
perhitungan 
pph Op 
pegawai tetap 
dan cara 
perhitungan 
nya

Memahami 
cara 
menentukan 
ph bruto 
Memahami 
penentuan 
biaya jabatan 
Memahami ph 
neto setahun 
dan 
disetahunkan 
Memahami 
cara 
penentuan 
PTKP 

 Ph bruto  
 Pengurang Ph 

bruto  
 Ph neto setahun 

dan 
disetahunkan  

 PTKP  
 PKP  
 Perhitungan PPh 

terutang  
 PPh 21 atas 

uang rapel 

Menjelaskan  
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4,5 PPh Op Pegawai 
tetap yg 
menerima Ph 
tidak teratur

memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph tidak 
teratur

Memahami 
jenis ph tidak 
teratur 
Memahami 
perhitungan 
atas ph tidak 
teratur yang 
diterima 
pegawai tetap 

 Ph tidak teratur  
 Perhitungan pph 

21 atas bonus  
 Perhitungan PPh 

21 atas THR 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

 Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6 PPh Op pegawai 
yang menerima 
ph secara 
mingguan

memahami 
cara 
perhitungan 
PPh 21 
pegawai tetap 
yang 
menerima ph 
secara 
mingguan

Memahami 
perhitungan 
PPh 21 yang 
diterima 
mingguan 
Memahami 
perhitungan 
pph 21 yang 
diterima harian 

 PPh 21 atas 
penghasilan 
mingguan  

 PPh 21 atas ph 
harian 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

7 PPh 21 atas ph 
anggota dewan 
pengawas dan 
mantan pegawai

memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph anggota 
dewan 
pengawas dan 
msntan 
pegawai

Memahami 
perhitungan 
ph anggota 
dewan 
penagwan / 
komisaris  
Memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph mantan 
pegawai 

 PPh 21/26 atas 
ph yang diterima 
dewan pengawas 
yang tidak 
menjabat  

 PPh 21/26 atas 
ph yang diterima 
mantan pegawai  

 Formulir 1721 A1 
dqn A2 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 sd 7

9 PPh 21 atas ph 
pegawai yang 
dipindah tugaskan

mmahami 
perhitungan 
pph 21/26 
atas ph yang 
diterima 
pegawai yang 
dipindahtugas
kan

Memahami 
pehitungan 
pph 21/26 
pegawai yang 
dipindah 
tugaskan 
Memahami 
pengisian 
formulir 1721 
A1/A2 

 Perhituangan 
pph 21 / 26 
pegawai yang 
dipindahtugaskan
 

 Pengisian 
Formulir 1721 A1 
di 
tempat /kantor 
mutasi 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 PPh 21 yang 
sebagian atau 
seluruhnya 
diperoleh dalam 
mata uang asing

memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang 
diperoleh 
dalam mata 
uang asing

Memahami 
konversi mata 
uang asing 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
dalam mata 
uang asing 
Memahami 
pengisian 
butki potong 

 Konversi mata 
uang asing  

 Perhitungan pph 
21  

 Formulir 1721 A1 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Pph 21 
ditanggung 
pemberi kerja

memahami 
perhitungan 
pph 21 yang 
ditanggung 
pemberi kerja

Memahami 
perlakuan 
pajak atas 
pph yang 
sebagian atau 
seluruhnya 
ditanggung 
pemberi kerja 
Memahami 
perhitungan 
pph 21 bagi 
pegawai yang 
menerima 
tunjangan 
pajak 

 Perhitungan pph 
21 yang 
ditanggung 
pemberi kerja 
dan perlakuan 
pajak atas pph 
tsb.  

 Perhitungan pph 
21 bagi pegawai 
yan menerima 
tunjangan pajak 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12,13 PPh Op - Bukan 
pegawai tetap

memahami 
perhitungan 
Pph bukan 
pegawai tetap

Memahami 
pehitungan 
PPh atas 
pegawai yang 
memperoleh 
upah per hari, 
jam, potong, 
dan borongan

 PPh atas upah 
harian  

 PPh atas upah 
satuan  

 PPh atas upah 
borongan  

 PPh atas upah 
harian/satuan/bor
ongan yang 
dibayarkan 
secara bulanan 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 PPh atas ph yang 
diterima oleh 
bukan pegawai

memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
tenaga ahli 
dan bukan 
pegawai 

Memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph tenaga ahli 
yang 
melakukan  
pekerjaan 
bebas 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang diterima 
bukan 
pegawai yang 
berkesinambu
ngan 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang diterima 
bukan 
pegawai yang 
berkesinambu
ngan 

 PPh atas ph 
tenaga ahli yang 
melakukan 
pekerjaan bebas  

 PPh atas ph 
bukan pegawai 
yang berkesinam 

          bungan 
 PPh atas ph 

bukan pegawai 
yang tidak 
berkesinam 

          bungan 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 SPT 1721 dan 
1770

memahami 
pengisian SPT 
tahunan 1721 
dan 1770

Memahami 
pengisian SPT 
1721 
Memahami 
pengisian SPT 
1770. 1770S, 
dan 1770SS 

 SPT 1721  
 SPT 1770  
 SPT 1770S  
 SPT1770SS 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

16 UAS Pert. 9 s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Dirjen Pajak UU. 36 tahun 2008

Waluyo Perpajakan Jakarta Salemba Empat

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Obyek dan 
Subyek Pajak 
Penghasilan 
(PPh) OP 

memahami 
obyek dan 
subyek Pajak 
Penghasilan  

Mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis 
subyek PPh 
dan Bukan 
subyek 
Pajak 
  
Mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis  objek 
PPh dan 
Bukan objek 
Pajak 
  

 Subjek PPh Op  
 Objek PPh Op  
 PPh ps 4(1)  
 PPh ps 4(2)  
 PPh ps 4 (3) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberiakan
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3 PPh Op-Pegawai 
tetap

memahami 
unsur ph 
bruto dalam 
perhitungan 
pph Op 
pegawai tetap 
dan cara 
perhitungan 
nya

Memahami 
cara 
menentukan 
ph bruto 
Memahami 
penentuan 
biaya jabatan 
Memahami ph 
neto setahun 
dan 
disetahunkan 
Memahami 
cara 
penentuan 
PTKP 

 Ph bruto  
 Pengurang Ph 

bruto  
 Ph neto setahun 

dan 
disetahunkan  

 PTKP  
 PKP  
 Perhitungan PPh 

terutang  
 PPh 21 atas 

uang rapel 

Menjelaskan  
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4,5 PPh Op Pegawai 
tetap yg 
menerima Ph 
tidak teratur

memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph tidak 
teratur

Memahami 
jenis ph tidak 
teratur 
Memahami 
perhitungan 
atas ph tidak 
teratur yang 
diterima 
pegawai tetap 

 Ph tidak teratur  
 Perhitungan pph 

21 atas bonus  
 Perhitungan PPh 

21 atas THR 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

 Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6 PPh Op pegawai 
yang menerima 
ph secara 
mingguan

memahami 
cara 
perhitungan 
PPh 21 
pegawai tetap 
yang 
menerima ph 
secara 
mingguan

Memahami 
perhitungan 
PPh 21 yang 
diterima 
mingguan 
Memahami 
perhitungan 
pph 21 yang 
diterima harian 

 PPh 21 atas 
penghasilan 
mingguan  

 PPh 21 atas ph 
harian 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

7 PPh 21 atas ph 
anggota dewan 
pengawas dan 
mantan pegawai

memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph anggota 
dewan 
pengawas dan 
msntan 
pegawai

Memahami 
perhitungan 
ph anggota 
dewan 
penagwan / 
komisaris  
Memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph mantan 
pegawai 

 PPh 21/26 atas 
ph yang diterima 
dewan pengawas 
yang tidak 
menjabat  

 PPh 21/26 atas 
ph yang diterima 
mantan pegawai  

 Formulir 1721 A1 
dqn A2 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 sd 7

9 PPh 21 atas ph 
pegawai yang 
dipindah tugaskan

mmahami 
perhitungan 
pph 21/26 
atas ph yang 
diterima 
pegawai yang 
dipindahtugas
kan

Memahami 
pehitungan 
pph 21/26 
pegawai yang 
dipindah 
tugaskan 
Memahami 
pengisian 
formulir 1721 
A1/A2 

 Perhituangan 
pph 21 / 26 
pegawai yang 
dipindahtugaskan
 

 Pengisian 
Formulir 1721 A1 
di 
tempat /kantor 
mutasi 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 PPh 21 yang 
sebagian atau 
seluruhnya 
diperoleh dalam 
mata uang asing

memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang 
diperoleh 
dalam mata 
uang asing

Memahami 
konversi mata 
uang asing 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
dalam mata 
uang asing 
Memahami 
pengisian 
butki potong 

 Konversi mata 
uang asing  

 Perhitungan pph 
21  

 Formulir 1721 A1 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Pph 21 
ditanggung 
pemberi kerja

memahami 
perhitungan 
pph 21 yang 
ditanggung 
pemberi kerja

Memahami 
perlakuan 
pajak atas 
pph yang 
sebagian atau 
seluruhnya 
ditanggung 
pemberi kerja 
Memahami 
perhitungan 
pph 21 bagi 
pegawai yang 
menerima 
tunjangan 
pajak 

 Perhitungan pph 
21 yang 
ditanggung 
pemberi kerja 
dan perlakuan 
pajak atas pph 
tsb.  

 Perhitungan pph 
21 bagi pegawai 
yan menerima 
tunjangan pajak 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12,13 PPh Op - Bukan 
pegawai tetap

memahami 
perhitungan 
Pph bukan 
pegawai tetap

Memahami 
pehitungan 
PPh atas 
pegawai yang 
memperoleh 
upah per hari, 
jam, potong, 
dan borongan

 PPh atas upah 
harian  

 PPh atas upah 
satuan  

 PPh atas upah 
borongan  

 PPh atas upah 
harian/satuan/bor
ongan yang 
dibayarkan 
secara bulanan 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 PPh atas ph yang 
diterima oleh 
bukan pegawai

memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
tenaga ahli 
dan bukan 
pegawai 

Memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph tenaga ahli 
yang 
melakukan  
pekerjaan 
bebas 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang diterima 
bukan 
pegawai yang 
berkesinambu
ngan 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang diterima 
bukan 
pegawai yang 
berkesinambu
ngan 

 PPh atas ph 
tenaga ahli yang 
melakukan 
pekerjaan bebas  

 PPh atas ph 
bukan pegawai 
yang berkesinam 

          bungan 
 PPh atas ph 

bukan pegawai 
yang tidak 
berkesinam 

          bungan 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 SPT 1721 dan 
1770

memahami 
pengisian SPT 
tahunan 1721 
dan 1770

Memahami 
pengisian SPT 
1721 
Memahami 
pengisian SPT 
1770. 1770S, 
dan 1770SS 

 SPT 1721  
 SPT 1770  
 SPT 1770S  
 SPT1770SS 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

16 UAS Pert. 9 s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Dirjen Pajak UU. 36 tahun 2008

Waluyo Perpajakan Jakarta Salemba Empat

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



  

  

STIE Bisma Lepisi 
Jl. Ks. Tubun No. 11 Tangerang 15112 

Telp.:(021) 558 9161-62. Fax.:(021) 558 9163 
  

  

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA4331

Nama Mata Kuliah : 
 PERPAJAKAN I-PPh ORANG PRIBADI

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

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 ini membahas tentang undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan PPh Orang Pribadi dan 
Karyawan, Pegawai lepas harian, serta PPh bukan pegawai secara mendalam.Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat 
mengaplikasikan pengetahuan PPh OP dalam masyarakat, terutama Subjek dan Objek PPh OP, PPh Pegawai swasta maupun 
pemerintah. Materi mata kuliah ini meliputi: PPh pemotongan yaitu: PPh pasal 21/26, 22,23,24,25, tata cara pengisian SSP, SPT Masa 
dan SPT Tahunan Op dan Pegawai.

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Obyek dan 
Subyek Pajak 
Penghasilan 
(PPh) OP 

memahami 
obyek dan 
subyek Pajak 
Penghasilan  

Mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis 
subyek PPh 
dan Bukan 
subyek 
Pajak 
  
Mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis  objek 
PPh dan 
Bukan objek 
Pajak 
  

 Subjek PPh Op  
 Objek PPh Op  
 PPh ps 4(1)  
 PPh ps 4(2)  
 PPh ps 4 (3) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberiakan
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3 PPh Op-Pegawai 
tetap

memahami 
unsur ph 
bruto dalam 
perhitungan 
pph Op 
pegawai tetap 
dan cara 
perhitungan 
nya

Memahami 
cara 
menentukan 
ph bruto 
Memahami 
penentuan 
biaya jabatan 
Memahami ph 
neto setahun 
dan 
disetahunkan 
Memahami 
cara 
penentuan 
PTKP 

 Ph bruto  
 Pengurang Ph 

bruto  
 Ph neto setahun 

dan 
disetahunkan  

 PTKP  
 PKP  
 Perhitungan PPh 

terutang  
 PPh 21 atas 

uang rapel 

Menjelaskan  
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4,5 PPh Op Pegawai 
tetap yg 
menerima Ph 
tidak teratur

memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph tidak 
teratur

Memahami 
jenis ph tidak 
teratur 
Memahami 
perhitungan 
atas ph tidak 
teratur yang 
diterima 
pegawai tetap 

 Ph tidak teratur  
 Perhitungan pph 

21 atas bonus  
 Perhitungan PPh 

21 atas THR 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

 Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6 PPh Op pegawai 
yang menerima 
ph secara 
mingguan

memahami 
cara 
perhitungan 
PPh 21 
pegawai tetap 
yang 
menerima ph 
secara 
mingguan

Memahami 
perhitungan 
PPh 21 yang 
diterima 
mingguan 
Memahami 
perhitungan 
pph 21 yang 
diterima harian 

 PPh 21 atas 
penghasilan 
mingguan  

 PPh 21 atas ph 
harian 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

7 PPh 21 atas ph 
anggota dewan 
pengawas dan 
mantan pegawai

memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph anggota 
dewan 
pengawas dan 
msntan 
pegawai

Memahami 
perhitungan 
ph anggota 
dewan 
penagwan / 
komisaris  
Memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph mantan 
pegawai 

 PPh 21/26 atas 
ph yang diterima 
dewan pengawas 
yang tidak 
menjabat  

 PPh 21/26 atas 
ph yang diterima 
mantan pegawai  

 Formulir 1721 A1 
dqn A2 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 sd 7

9 PPh 21 atas ph 
pegawai yang 
dipindah tugaskan

mmahami 
perhitungan 
pph 21/26 
atas ph yang 
diterima 
pegawai yang 
dipindahtugas
kan

Memahami 
pehitungan 
pph 21/26 
pegawai yang 
dipindah 
tugaskan 
Memahami 
pengisian 
formulir 1721 
A1/A2 

 Perhituangan 
pph 21 / 26 
pegawai yang 
dipindahtugaskan
 

 Pengisian 
Formulir 1721 A1 
di 
tempat /kantor 
mutasi 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 PPh 21 yang 
sebagian atau 
seluruhnya 
diperoleh dalam 
mata uang asing

memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang 
diperoleh 
dalam mata 
uang asing

Memahami 
konversi mata 
uang asing 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
dalam mata 
uang asing 
Memahami 
pengisian 
butki potong 

 Konversi mata 
uang asing  

 Perhitungan pph 
21  

 Formulir 1721 A1 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Pph 21 
ditanggung 
pemberi kerja

memahami 
perhitungan 
pph 21 yang 
ditanggung 
pemberi kerja

Memahami 
perlakuan 
pajak atas 
pph yang 
sebagian atau 
seluruhnya 
ditanggung 
pemberi kerja 
Memahami 
perhitungan 
pph 21 bagi 
pegawai yang 
menerima 
tunjangan 
pajak 

 Perhitungan pph 
21 yang 
ditanggung 
pemberi kerja 
dan perlakuan 
pajak atas pph 
tsb.  

 Perhitungan pph 
21 bagi pegawai 
yan menerima 
tunjangan pajak 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12,13 PPh Op - Bukan 
pegawai tetap

memahami 
perhitungan 
Pph bukan 
pegawai tetap

Memahami 
pehitungan 
PPh atas 
pegawai yang 
memperoleh 
upah per hari, 
jam, potong, 
dan borongan

 PPh atas upah 
harian  

 PPh atas upah 
satuan  

 PPh atas upah 
borongan  

 PPh atas upah 
harian/satuan/bor
ongan yang 
dibayarkan 
secara bulanan 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 PPh atas ph yang 
diterima oleh 
bukan pegawai

memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
tenaga ahli 
dan bukan 
pegawai 

Memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph tenaga ahli 
yang 
melakukan  
pekerjaan 
bebas 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang diterima 
bukan 
pegawai yang 
berkesinambu
ngan 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang diterima 
bukan 
pegawai yang 
berkesinambu
ngan 

 PPh atas ph 
tenaga ahli yang 
melakukan 
pekerjaan bebas  

 PPh atas ph 
bukan pegawai 
yang berkesinam 

          bungan 
 PPh atas ph 

bukan pegawai 
yang tidak 
berkesinam 

          bungan 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 SPT 1721 dan 
1770

memahami 
pengisian SPT 
tahunan 1721 
dan 1770

Memahami 
pengisian SPT 
1721 
Memahami 
pengisian SPT 
1770. 1770S, 
dan 1770SS 

 SPT 1721  
 SPT 1770  
 SPT 1770S  
 SPT1770SS 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

16 UAS Pert. 9 s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Dirjen Pajak UU. 36 tahun 2008

Waluyo 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 : 
 EKA4331

Nama Mata Kuliah : 
 PERPAJAKAN I-PPh ORANG PRIBADI

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

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 ini membahas tentang undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan PPh Orang Pribadi dan 
Karyawan, Pegawai lepas harian, serta PPh bukan pegawai secara mendalam.Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat 
mengaplikasikan pengetahuan PPh OP dalam masyarakat, terutama Subjek dan Objek PPh OP, PPh Pegawai swasta maupun 
pemerintah. Materi mata kuliah ini meliputi: PPh pemotongan yaitu: PPh pasal 21/26, 22,23,24,25, tata cara pengisian SSP, SPT Masa 
dan SPT Tahunan Op dan Pegawai.

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Obyek dan 
Subyek Pajak 
Penghasilan 
(PPh) OP 

memahami 
obyek dan 
subyek Pajak 
Penghasilan  

Mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis 
subyek PPh 
dan Bukan 
subyek 
Pajak 
  
Mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis  objek 
PPh dan 
Bukan objek 
Pajak 
  

 Subjek PPh Op  
 Objek PPh Op  
 PPh ps 4(1)  
 PPh ps 4(2)  
 PPh ps 4 (3) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberiakan
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3 PPh Op-Pegawai 
tetap

memahami 
unsur ph 
bruto dalam 
perhitungan 
pph Op 
pegawai tetap 
dan cara 
perhitungan 
nya

Memahami 
cara 
menentukan 
ph bruto 
Memahami 
penentuan 
biaya jabatan 
Memahami ph 
neto setahun 
dan 
disetahunkan 
Memahami 
cara 
penentuan 
PTKP 

 Ph bruto  
 Pengurang Ph 

bruto  
 Ph neto setahun 

dan 
disetahunkan  

 PTKP  
 PKP  
 Perhitungan PPh 

terutang  
 PPh 21 atas 

uang rapel 

Menjelaskan  
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4,5 PPh Op Pegawai 
tetap yg 
menerima Ph 
tidak teratur

memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph tidak 
teratur

Memahami 
jenis ph tidak 
teratur 
Memahami 
perhitungan 
atas ph tidak 
teratur yang 
diterima 
pegawai tetap 

 Ph tidak teratur  
 Perhitungan pph 

21 atas bonus  
 Perhitungan PPh 

21 atas THR 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

 Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6 PPh Op pegawai 
yang menerima 
ph secara 
mingguan

memahami 
cara 
perhitungan 
PPh 21 
pegawai tetap 
yang 
menerima ph 
secara 
mingguan

Memahami 
perhitungan 
PPh 21 yang 
diterima 
mingguan 
Memahami 
perhitungan 
pph 21 yang 
diterima harian 

 PPh 21 atas 
penghasilan 
mingguan  

 PPh 21 atas ph 
harian 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

7 PPh 21 atas ph 
anggota dewan 
pengawas dan 
mantan pegawai

memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph anggota 
dewan 
pengawas dan 
msntan 
pegawai

Memahami 
perhitungan 
ph anggota 
dewan 
penagwan / 
komisaris  
Memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph mantan 
pegawai 

 PPh 21/26 atas 
ph yang diterima 
dewan pengawas 
yang tidak 
menjabat  

 PPh 21/26 atas 
ph yang diterima 
mantan pegawai  

 Formulir 1721 A1 
dqn A2 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 sd 7

9 PPh 21 atas ph 
pegawai yang 
dipindah tugaskan

mmahami 
perhitungan 
pph 21/26 
atas ph yang 
diterima 
pegawai yang 
dipindahtugas
kan

Memahami 
pehitungan 
pph 21/26 
pegawai yang 
dipindah 
tugaskan 
Memahami 
pengisian 
formulir 1721 
A1/A2 

 Perhituangan 
pph 21 / 26 
pegawai yang 
dipindahtugaskan
 

 Pengisian 
Formulir 1721 A1 
di 
tempat /kantor 
mutasi 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 PPh 21 yang 
sebagian atau 
seluruhnya 
diperoleh dalam 
mata uang asing

memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang 
diperoleh 
dalam mata 
uang asing

Memahami 
konversi mata 
uang asing 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
dalam mata 
uang asing 
Memahami 
pengisian 
butki potong 

 Konversi mata 
uang asing  

 Perhitungan pph 
21  

 Formulir 1721 A1 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Pph 21 
ditanggung 
pemberi kerja

memahami 
perhitungan 
pph 21 yang 
ditanggung 
pemberi kerja

Memahami 
perlakuan 
pajak atas 
pph yang 
sebagian atau 
seluruhnya 
ditanggung 
pemberi kerja 
Memahami 
perhitungan 
pph 21 bagi 
pegawai yang 
menerima 
tunjangan 
pajak 

 Perhitungan pph 
21 yang 
ditanggung 
pemberi kerja 
dan perlakuan 
pajak atas pph 
tsb.  

 Perhitungan pph 
21 bagi pegawai 
yan menerima 
tunjangan pajak 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12,13 PPh Op - Bukan 
pegawai tetap

memahami 
perhitungan 
Pph bukan 
pegawai tetap

Memahami 
pehitungan 
PPh atas 
pegawai yang 
memperoleh 
upah per hari, 
jam, potong, 
dan borongan

 PPh atas upah 
harian  

 PPh atas upah 
satuan  

 PPh atas upah 
borongan  

 PPh atas upah 
harian/satuan/bor
ongan yang 
dibayarkan 
secara bulanan 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 PPh atas ph yang 
diterima oleh 
bukan pegawai

memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
tenaga ahli 
dan bukan 
pegawai 

Memahami 
perhitungan 
pph 21 atas 
ph tenaga ahli 
yang 
melakukan  
pekerjaan 
bebas 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang diterima 
bukan 
pegawai yang 
berkesinambu
ngan 
Memahami 
perhitungan 
pph atas ph 
yang diterima 
bukan 
pegawai yang 
berkesinambu
ngan 

 PPh atas ph 
tenaga ahli yang 
melakukan 
pekerjaan bebas  

 PPh atas ph 
bukan pegawai 
yang berkesinam 

          bungan 
 PPh atas ph 

bukan pegawai 
yang tidak 
berkesinam 

          bungan 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 SPT 1721 dan 
1770

memahami 
pengisian SPT 
tahunan 1721 
dan 1770

Memahami 
pengisian SPT 
1721 
Memahami 
pengisian SPT 
1770. 1770S, 
dan 1770SS 

 SPT 1721  
 SPT 1770  
 SPT 1770S  
 SPT1770SS 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberiakan
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

16 UAS Pert. 9 s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Dirjen Pajak UU. 36 tahun 2008

Waluyo Perpajakan Jakarta Salemba Empat

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


