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RANCANGAN PEMBELAJARAN 

PROGRAM STUDI  - S1  AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 
 Q 

 

No. Dokumen 061.423.4.35.02  

Tgl. Efektif 01 September 2009       

 

Mata Kuliah   : Perencanaan Pajak.             Semester :VII  Sks : 3        

KOMPETENSI   : Memahami dan mendemonstrasikan pemahaman tentang pengelolaan perpajakan dalam skala makro (Negara) dan mikro (perusahaan),  

  menjelaskan teori serta konsep perencanaan pajak secara keseluruhan dan mengaplikasikan dalam kasus dan praktek di lapangan. 

 

(1) 
TATAP 
MUKA  

(2) 
KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIHARAPKAN 

(3) 
BAHAN KAJIAN 

(4) 
BENTUK  

PEMBELAJARAN 

(5) 
KRITERIA 

 PENILAIAN 

(6) 
BOBOT 
NILAI 

1 

Menjelaskan kontrak perkuliahan. 

Mampu memahami, menjelaskan  

dasar-dasar perencanaan pajak 

dan motivasi dilakukannya 

perencanaan pajak 

 Konsep manajemen stratejik dan perencanaan stratejik. 

 Tujuan perusahaan 

 Risiko dan pengaruh pajak atas perusahaan  

 Manajemen pajak 

 Motivasi dilakukannya perencanaan pajak  

Tutorial, diskusi,  
Kemampuan komunikasi dan 

argumentasi sesuai konsep teori 
3% 

2 

Mampu memahami, menjelaskan  

strategi perpajakan dalam 

pemilihan bentuk usaha, metode 

dan periode akuntansi  

 

 Pajak dan pengambilan keputusan 

 Petunjuk pelaksanaan perencanaan pajak 

 Pemilihan bentuk usaha yang tepat 

 Penggunaan metode akuntansi dan periode akuntansi 

dalam perencanaan pajak  

Kuis singkat, tutorial, 

diskusi dan 

presentasi  tugas 

kelompok 

Ketepatan dalam menjawab kuis, 

partisipasipasi dalam diskusi, 

sistematika  penyusunan  tugas dan 

jumlah buku dan jurnal acuan dan 

kerja sama team 

4% 

3 

Mampu memahami, menjelaskan 

dan menganalisis tentang pajak 

tangguhan dan rekonsiliasi fiskal 

 Latar belakang 

 Harmonisasi standar akuntansi keuangan 

 Pajak tangguhan 

 Alokasi PPh interperoid 

 Rekonsiliasasi laporan keuangan fiscal 

Kuis singkat, tutorial, 

diskusi dan 

presentasi  tugas 

kelompok 

Ketepatan dalam menjawab kuis, 

partisipasipasi dalam diskusi, 

sistematika  penyusunan  tugas dan 

jumlah buku dan jurnal acuan dan 

kerja sama team 

5% 
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4 

Mampu memahami, menjelaskan 

dan menganalisis tentang 

penyusutan aktiva tetap 

berdasarkan peraturan pajak dan 

SAK, serta perencanaan pajak 

untuk penyusutan  

 Pengertian penyusutan 

 Karakteristik aktiva tetap yang disusutkan 

 Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan 

 Penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan 

 Perencanaan pajak untuk penyusutan 

Kuis singkat, tutorial, 

diskusi dan 

presentasi  tugas 

kelompok 

Ketepatan dalam menjawab kuis, 

partisipasipasi dalam diskusi, 

sistematika  penyusunan  tugas dan 

jumlah buku dan jurnal acuan dan 

kerja sama team 

5% 

5 

Mampu memahami, menjelaskan 

dan menganalisis tentang revaluasi 

aktiva tetap dan Perencanaan 

pajak terhadap revaluasi aktiva 

tetap 

 

 Revaluasi aktiva tetap berdasarkan standar akutansi 

keuangan 

 Revaluasi aktiva tetap berdasarkan UU Pajak 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

revaluasi 

 Perencanaan pajak terhadap revaluasi aktiva tetap 

Kuis singkat, tutorial, 

diskusi dan 

presentasi  tugas 

kelompok 

Ketepatan dalam menjawab kuis, 

partisipasipasi dalam diskusi, 

sistematika  penyusunan  tugas dan 

jumlah buku dan jurnal acuan dan 

kerja sama team 

5% 
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