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Mata Kuliah  : Manajemen Perpajakan       Semester : V     SKS : 3      
KOMPETENSI : Mahasiswa mampu membuat suatu perencanaan pajak sehingga dapat melakukan efisiensi dan penghematan pajak tanpa 

melanggar Undang-undang Pajak yang berlaku, Mahasiswa mampu untuk membuat dan menerapkan perencanaan pajak 
bagi perusahaan, mampu melakukan efisiensi dan penghematan pajak dalam praktek kerja. Dapat membedakan dengan 
jelas antara penghindaran pajak serta penyelundupan pajak. Memiliki kemampuan praktis serta wawasan yang lebih luas 
untuk menerapkan peraturan perundangan-undangan yang senantiasa berubah.  
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1 

1. Memahami dan 

menyepakati kontrak 

perkuliahan.  

 
2. Mampu memahami dan 

menjelaskan latar belakang 
perusahaan melakukan 
manajemen pajak 

 Konsep manajemen stratejik dan 
perencanaan stratejik.  

 Tujuan perusahaan  

 Risiko dan pengaruh pajak atas 
perusahaan   

 Konsep  Manajemen pajak  

 Motivasi dilakukannya manajemen 
pajak   

 

 Tutorial 

 Diskusi 

 Kemampuan komunikasi  

 Argumentasi sesuai konsep teori 
4% 

2 

Mampu memahami dan 
menjelaskan aspek manajemen 
pajak dalam pemilihan bentuk 
usaha. 

 
 Pajak dan pengambilan keputusan  

 Petunjuk pelaksanaan manajemen 
pajak dan perencanaan pajak  

 Pemilihan bentuk usaha yang tepat  
dari sisi perencanaan pajak 

 Penggunaan metode akuntansi dan 

 Kuis singkat 

 Tutorial 

 Diskusi 

 Kasus 

 Ketepatan dalam menjawab kuis  

 Partisipasi dalam diskusi 

 Sistematika penyusunan tugas 

 Penyelesaian kasus 

 Kerjasama team 

5% 
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periode akuntansi dalam 
perencanaan pajak   
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Mampu memahami dan 
menjelaskan definisi dan 
konsep Rekonsiliasi fiskal dan 
mampu menyusun laporan 
keuangan fiskal 

 
 Latar belakang  Harmonisasi 

standar akuntansi keuangan  dan 
UU Perpajakan 

 Pajak tangguhan  

 Alokasi PPh interperoid  

 Rekonsiliasasi laporan keuangan 
fiskal  

 

 Kuis singkat 

 Tutorial 

 Diskusi 

 Kasus 

 Ketepatan dalam menjawab kuis  

 Partisipasi dalam diskusi 

 Sistematika penyusunan tugas 

 Penyelesaian kasus 

 Kerjasama team 

5% 

4 

Mampu memahami, 
menjelaskan, menganalisa dan 
menghitung penyusutan aktiva 
tetap berdasarkan SAK dan UU 
Pajak ,  

 
 Pengertian penyusutan  

 Karakteristik aktiva tetap yang 
disusutkan  

 Penyusutan berdasarkan peraturan 
perpajakan  

 Penyusutan berdasarkan standar 
akuntansi keuangan  

 Aspek Strategis dari perencanaan 
pajak untuk penyusutan  

 

 Kuis singkat 

 Tutorial 

 Diskusi 

 Kasus 

 Ketepatan dalam menjawab kuis  

 Partisipasi dalam diskusi 

 Sistematika penyusunan tugas 

 Penyelesaian Kasus  

 Kerjasama team 

4% 

5 

Mampu memahami, 
menjelaskan, dan menganalisa 
pengertian  Revaluasi aktiva 
tetapa  berikut penerapan 
perencanaan pajak sesuai 
dengan  UU PPh 

 
 Revaluasi aktiva tetap berdasarkan 

standar akutansi keuangan  

 Revaluasi aktiva tetap berdasarkan 
UU Pajak  

 Perencanaan Pajak  pajak 
terhadap revaluasi aktiva tetap  

 

 Kuis singkat 

 Tutorial 

 Diskusi 

 Kasus 

 Ketepatan dalam menjawab kuis  

 Partisipasi dalam diskusi 

 Sistematika penyusunan tugas 

 Penyelesaian Kasus  

 Kerjasama team 

4% 
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