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1. Pengajar 

 
Nama Pengajar Alamat Email 

Muslimin Damanhuri muslimin.damanhuri@gmail.com 

  
 

2. Deskripsi Mata Ajaran 
 

Mata ajar ini secara umum membahas tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam 
suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang baik dan dalam koridor etika dan perundang-
undangan perpajakan untuk menghindari eksposur dan sanksi-sanksi perpajakan, terutama 
potensi pajak untuk transaksi dan kegiatan usaha yang tidak/belum diatur secara jelas atau 
spesifik, untuk mendapatkan penghematan beban pajak dengan tujuan meningkatkan nilai 
perusahaan di lingkungan usaha yang berkembang sangat cepat. Lingkup pembahasan  
termasuk  cakupan materi seperti tata kelola dalam pelaksanaan kewajiban dan adminstrasi 
perpajakan suatu unit usaha, menganalisis bentuk-bentuk transaksi bisnis baru dengan 
peraturan yang ada dan mengantisipasi peraturan yang mungkin keluar berdasarkan praktik 
terbaik global, memahami persyaratan dalam pembuktian, dan memahami pengelolaan 

sistem dan prosedur perpajakan, termasuk tax planning, dalam konteks transaksi domestik 
dan multinational. 
 
Jenis   : Pilihan 
Jumlah SKS  : 3 

Mata ajar prasyarat : Perpajakan 2  (ECAU603105) 
 
 

3. Tujuan 

Diharapkan agar mahasiswa mampu: 
 
3.1  Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif (LO1) 

1. memahami asas-asas perpajakan Indonesia sebagai kerangka dalam menganalisis 
bentuk-bentuk usaha dan transaksi konvensional maupun baru, dan dalam membuat 
sistem dan prosedur perpajakan dalam sebuah perusahaan (T1).  

2. memahami subyek, obyek, faktor-faktor, dan variabel dalam sebuah transaksi yang 
memiliki implikasi potensi perpajakan, baik pajak pusat maupun daerah, dan sanksi-
sanksinya, dalam menjalankan manajemen pajak dengan baik (T2). 

3. memiliki ketrampilan manajemen pajak dalam perusahaan, terutama dalam melihat 
potensi perlakukan perpajakan yang berbeda karena subyek pajak, faktor, dan variabel 
transaksi yang berbeda, dan bisa melihat peluang penghematan beban pajak (T3).  
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3.2 Tujuan yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian (soft-skill) (LO2) 

1. Berpikir kritis, dengan mengaitkan aspek komersial, konsep-konsep akuntansi dan 
aspek hukum, yang berpengaruh terhadap implikasi perpajakan.  

2. Berkomunikasi yang baik dan sistematis untuk menyampaikan pendapat dan analisis, 
baik komunikasi verbal dalam presentasi dan komuniasi tertulis dalam materi 
presentasi dan laporan.  

3.3 Tujuan yang berkaitan dengan Pertimbangan Etika dan Sosial (LO3) 

Memiliki pemahaman atas pertimbangan etika dan sosial dan mengidentifikasi dilema etis 
yang berkaitan dengan tax planning.  

 

4. Metode Pengajaran  

 
Metode pengajaran yang dipakai adalah: 
 
1. Perkuliahan aktif (active lecturing) oleh dosen. 
2. Pembelajaran bersama (cooperative learning) berupa tugas dan diskusi kelompok. 
3. Pembelajaran berdasarkan kasus (case-based learning) berupa pembahasan kasus mini.  
4. Presentasi Mahasiswa  

Tugas Kelompok 

Kelas akan dibagi menjadi kelompok sesuai jumlah mahasiswa. Kelompok akan 
mempresentasikan tugas berdasarkan studi Undang-undang Selain itu kelompok harus 
mencari satu topik pajak dari kasus pengadilan pajak dan mempresentasikannya pada 
pertemuan 13 dan 14 ditinjau dari sisi manajemen perpajakan. 

Hasil pembahasan kasus harus ditulis dengan ketentuan penulisan makalah, sehingga 
harus menyebutkan sumber referensi dan dasar pemikiran yang logis dari setiap pemecahan 
kasus yang diberikan. Sumber referensi harus dituliskan di akhir setiap makalah. Statement 
of outhorship harus dilampirkan di bagian depan (setelah halaman judul) di setiap makalah 
yang dibuat.  Bagi kelompok penyanggah paper yang dikumpulkan dianggap sebagai PR. 

Mahasiswa diwajibkan aktif untuk memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan 
dalam diskusi. Dosen akan menilai partisipasi mahasiswa dalam diskusi tersebut.  
 

5. Penilaian  

 

NO JENIS BOBOT 

1 Makalah, Presentasi dan Diskusi 30% 

2 Ujian Tengah Semester 35% 

3 Ujian Akhir Semester  35% 

 TOTAL 100% 

 
 

6. Jadwal dan Pembahasan Kuliah 

 
Secara garis besar pembagian penekanan kuliah sbb: 
 
1) Sampai dengan UTS akan dibahas manajemen pajak terapan, dengan mempelajari hal 

hal teknis berkaitan dengan risiko dan bagagaimana pengaruh pemahaman akuntansi dan 
konsep hukum dapat berperan. Peran manajemen perpajakan dalam pemeriksaan pajak. 
Apa saja yang perlu diperhatikan oleh manajemen pajak dari sisi akuntansi dan hukum 
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pajak. Memperhatikan bentuk kontrak bagaimana aspek pajak dan akuntingnya serta 
bentuk-bentuk usaha khusus seperti joint operation, importir versus indentor, BOT. 
 

2) Setelah UTS penekanan pada konsep konsep seperti etika profesi dalam perpajakan, 
koridor yang membatasi ruang dalam efisiensi pajak, Pembatasan kredit  pajak 
sehubungan dengan double taxation, fenomena global value chains, base erosion and 
profit shifting oleh multinasional dan dampaknya terhadap pajak, kebijakan G-20, dan 
poin-poin dalam pengawasan Transfer pricing dan kebijakan pemerintah Indonesia dan 
pembahasan paper terkait manajemen pajak,  dll. 

 

Pertemuan 
 

Pokok/Sub Pokok Bahasan Referensi 

 Sebelum UTS  :  Manajemen Pajak Terapan 
 

 

1 
 

Active 
Lecturing 

 

1. Penjelasan  umum perkuliahan, mengenai cakupan 
Manajemen Pajak, bukan hanya terbatas pada  
perencanaan dalam bidang pajak, tapi juga memahami 
secara menyeluruh terkait kewajiban perpajakan, 
termasuk dalam hal pembayaran, pelaporan, 
dokumentasi perpajakan, pemeriksaan pajak,  
penyelesain sengketa di  Pengadilan Pajak dan 
Mahkamah Agung,  baik untuk pajak pusat, pajak daerah 
dan retribusi daerah, kewajiban pajak yang harus 
dipenuhi dan sanki bila tidak melaksanakan. 
 

2. Review Mata Ajaran sebelumnya untuk menentukan 
asas-asas perpajakan Indonesia: Worldwide income 
regime vs territorial income regime, Subyek Pajak vs 
Wajib Pajak, WPDN vs WPLN, Pajak Obyektif vs Pajak 
Subjektif, akrual vs realisasi, deductible-taxable vs non-
deductible-non-taxable, penyetoran sendiri vs 
pemotongan pajak, net amount after-tax vs gross amount 
before tax, hukum materi/substansi vs hukum acara, self-
assessment vs official assessment, sengketa pajak dan 
penyelesaiannya. 

 
3. Contoh-contoh problem and solving dalam masalah 

pajak, sesuai cakupan tersebut pada poin 1 dan 2, agar 
mahasiswa dapat memahami bahwa dalam manajemen 
pajak termasuk di dalamnya, tidak hanya aspek planning  
suatu transaksi tapi juga termasuk disain dalam  
pencatatan dan standar akuntansi, contract drafting, 
sistem informasi dan administrasi, sistem dan prosedur 
perusahaan, staffing dan job description, built-in-control 
sistem dalam kewajiban perpajakan, pemahaman wadah 
organisasi terkait pajak, peraturan formil dan materiil 
dalam hukum pajak  dan penerapanya, sistem pajak di 
Indonesia.  

 

Materi dari 
Perpajakan 1 
dan 
Perpajakan 2 

2 
 

Active 
Lecturing 

 

Memahami situasi umum dalam Good Corporate 
Governance (GCG) dan  Sistem & Prosedur Perpajakan di 
Indonesia dan dampaknya dalam manajemen pajak, 
membahas beberapa aspek yg perlu diperhatikan dalam 
manajemen pajak, seperti:  

Peraturan  
pajak Daerah 
dan organisasi 
Pengelola 
pajak  Daerah 
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Pertemuan 
 

Pokok/Sub Pokok Bahasan Referensi 

 
 

a) Organsisasi pengampu fungsi pajak dalam perusahaan  
b) Asas Hukum yang berlaku dalam pelaksanaan 

kewajiban perpajakan.  
c) Jenis-jenis pajak, Pajak Pusat dan Daerah, NPWP dan 

NPWPD, dan perhitungan, penyetoran dan pembayaran 
pajak,  dan pelaporan. 

d) Transaksi dengan pihak luar negeri dan usaha di luar 
negeri dengan dan tanpa Bentuk Usaha Tetap di 
Indonesia. 

e) Pengantar pemahaman risiko yg diperhatikan dalam job 
description dalam suatu departemen perpajakan di 
perusahaan.  

  

3 
 

Cooperativ
e Learning  

  
 

Lanjutan butir  2 e, diskusi antar kelompok dalam rangka 
penentuan job disciption dalam pengawasan kewajban 
pajak (saat terhutang pajak dan penentuan utang pajak 
agar terlaksana efisiensi dalam pelaksanaan kewajibab 
pajak)  perlu memahami :  
a. Peran serta  divisi pajak dalam kegiatan transaksi, tugas 

kelompok menyajikan sistem dan prosedur sebaiknya 
(flow chart) contoh dalam hal  :  

1. Pembelian  (ringkasan berbagai vendor) 
2. Gaji dan Jasa  (DN & LN)  
3. Penjualan  dan retur penjualan. 
4. Penerimaan Pembayaran  
5. Pembayaran biaya (pembelian dan lain2) dan cash 

back (terkait penjualan) 
b. Bantuan Akuntansi dalam reporting utk pembuktian 

objek dan pembayaran pajak. Contoh kasus 
 

Undang 
undang pajak  
Terkait 
 
Advanced  
Accounting 

4 
Active 

Lecturing  
 

 

1. Pencatatan Pembukuan dan Pelaporan Pajak (terkait 
Self Assesment) versus Pemeriksaan Pajak. 
Manajemen dalam penanganan pemeriksaan pajak.  
Kesimpulan: pointers membangun built   in control 
procedures dalam menyelesaikan kewajiban pajak  

 
2. Pembahasan kasus dalam Perhitungan  dan Pelaporan 

Objek Pajak PPh, PPN dan Wajib potong dan pungut 
PPh dan Pajak Lainnya termasuk pajak daerah. 

 

Undang 
undang pajak  
terkait 

5 
 

Cooperativ
e Learning  

 

Aspek pajak sehubungan dengan bentuk  hukum wadah 
usaha.  
 
1. Kantor Perwakilan (Representative Office).   

Kegiatan apa yang umumnya  dilakukan  dan 
bagaimana kewajiban pajaknya. Dampak statusnya 
sebagai Non Subyek Pajak terhadap paerhitungan 
pajak. 
 

2. Joint operation  

Undang 
undang pajak  
Terkait 
Akuntansi 
biaya dan 
manajemen 
accounting 



                                                                                                           halaman 5 dari 8 

Pertemuan 
 

Pokok/Sub Pokok Bahasan Referensi 

            a. Bersifat Adminstrative – hanya perkumpulan bersifat 
sementara diperlakukan sbg bukan subject pajak, 
berbeda dengan Persekutuan perdata .  

            b. Membentuk badan hukum baru sama dengan PT. 
(hanya review tidak ada pengaturan spesifik) 

 

6 
 

Cooperativ
e Learning  

 

Manajement pajak  dalam kegiatan ekonomi yang diatur 
khusus, baik oleh pemerintah maupun antar-pihak:  
Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (termasuk Aspek 
Akuntansi dalam pencatatan), akuntansi untuk Assets dan 
perhitungan penyusutan sesuai kontrak dan lainnya 
 

1. PPh Final Pasal 4 (2). 
2. Penyusunan Kontrak dengan pihak ketiga (vendor, 

customer & kejasama). Dan dampaknya terhadap 
perhitungan dan pembukuan terkait pajak. 

3. Pengaturan dalam impor, importer vs indentor 
4. Build-Operate-Transfer (BOT). 

 

Undang 
undang pajak  
terkait 

7 
Case-
based 

learning 

1. Studi kasus masalah perpajakan dalam perusahaan 
multi usaha  dan diatur dalam beberpa jenis peraturan 
perpajakan . aspek pajaka, akunting dan pelaporan. 

 
2. Review perkuliahan sebelum UTS. 

 

Undang 
undang pajak  
terkait 

Ujian Tengah Semester 
 

8 
Active 

Lecturing 
 

Pengantar Perpajakan Internasional  dalam Manajemen 
pajak : 
1. Perubahan arah produksi dari lokal menjadi multi 

negara, pertimbangan 2 Ekonomi seperti comparative 
advantage, pertimbangan BEPS, profit shifting 

2. Upaya Negara menangani tax avoidance:   

• Anti-tax avoidance rules di UU PPh 

• transfer pricing rules  

• P3B 

• Pembatasan Kredit Pajak  

• Pengawasan Transfer Pricing & Tax Heaven 
Country. 

• Pengaturan dasar dalam masalah related party 
transaction. 

3.  Etika  dan beberapa aspek dalam manajemen : learning 
based organization, Tacid knowledge dll 

 

 
 
 
 
 
 

9.  
Presentasi 
Mahasiswa 

 

Kelompok 1 membahas paper journal tentang perpajakan 
terkait manajemen atau behavior dalam perpajakan. 
 
Kelompok 2 membahas putusan pengadilan sengketa 
pajak tentang koreksi Fiskal PPh atas laba perusahaan 
 
Dilihat dari sisi manajemen pajak 
 

Paper dan 
Putusan  
yang dibahas 
Peraturan  
yang terkait 
dengan materi 
pembahasan 
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Pertemuan 
 

Pokok/Sub Pokok Bahasan Referensi 

10 
 

Presentasi 
Mahasiswa 

  

Kelompok 1 membahas Paper journal tentang perpajakan 
terkait manajemen atau behavior dalam perpajakan. 
 
Kelompok 2 membahas putusan pengadilan sengketa 
pajak tentang koreksi Fiskal PPh atas laba perusahaan 
 
Dilihat dari sisi manajemen pajak 
 

Paper dan 
Putusan  
yang dibahas 
Peraturan  
yang terkait 
dengan materi 
pembahasan 

11 
 

Presentasi 
Mahasiswa 

 

Kelompok 1 membahas Paper journal tentang perpajakan 
terkait manajemen atau behavior dalam perpajakan. 
 
Kelompok 2 membahas putusan pengadilan sengketa 
pajak tentang koreksi Fiskal PPh atas laba perusahaan 
 
Dilihat dari sisi manajemen pajak 
 

Paper dan 
Putusan  
yang dibahas 
Peraturan  
yang terkait 
dengan materi 
pembahasan 

12 
 

Presentasi 
Mahasiswa 

 

Kelompok 1 membahas Paper journal tentang perpajakan 
terkait manajemen atau behavior dalam perpajakan. 
 
Kelompok 2 membahas putusan pengadilan sengketa 
pajak tentang koreksi Fiskal PPh atas laba perusahaan 
 
Dilihat dari sisi manajemen pajak 
  

Paper dan 
Putusan  
yang dibahas 
Peraturan  
yang terkait 
dengan materi 
pembahasan 

13 
 

Presentasi 
Mahasiswa 

 

Kelompok 1 membahas Paper journal tentang perpajakan 
terkait manajemen atau behavior dalam perpajakan. 
 
Kelompok 2 membahas putusan pengadilan sengketa 
pajak tentang koreksi Fiskal PPh atas laba perusahaan 
 
Dilihat dari sisi manajemen pajak 
 

Paper dan 
Putusan  
yang dibahas 
Peraturan  
yang terkait 
dengan materi 
pembahasan 

14 
 

Active 
Lecturing  

 

Mereview keseluruhan paper dan putusan pengadilan 
yang telah dibahas oleh 5 kelompok mahasiswa. 
Persiapan ujian. 

 
 

Ujian Akhir Semester 
 

 
 

7. Bahan Kuliah dan Referensi 

a) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

b) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

c) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

d) Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

e) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 
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f) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
g) OECD Model Tax Convention 2014. 
h) 2011 UN Model Convention. 
i) OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration. 
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Lampiran 
 
 

Statement of Authorship 
 

“Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas 
terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain 
yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. 
 
Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas 
pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami 
menyatakan dengan jelas menggunakannya. 
 
Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak 
dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.” 
 

Mata Ajaran  : 
Judul Makalah/Tugas :  
Tanggal  : 
Dosen   : 
Nama   : 
NPM   : 
Tandatangan  : 

 
(Jika bentuknya tugas kelompok, tuliskan nama, NPM dan tanda tangan dari seluruh 
anggota kelompok) 

 
 


