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Deskripsi Mata Kuliah   
Mata kuliah ini memberikan kerangka acuan, pentingnya perencanaan pajak 
di perusahaan sehingga mampu menghemat pajak di bayar oleh perusahaan 
dengan memanfaatkan celah-celah dalam aturan perpajakan (loopholes) yang 
ada. Awal perkuliahan mahasiswa diperkenalkan konsep dasar perencanaan 
pajak. Bagian tengah perkuliahan diperkenalkan alat-alat perencanaan pajak 
berupa analisis dan review peraturan pajak, analisis dan review transaksi dan 
laporan keuangan komersial, analisis dan review formulir administrasi 
perpajakan. Pada akhir kuliah mahasiswa bertugas untuk menyusun projek 
perencanaan pajak didasarkan kasus yang ada secara bersama/berkelompok. 
 
Tujuan Umum 
1. Untuk membangun penguasaan konsep perencanaan pajak mahasiswa 

akuntansi dalam menekuni pilihan karir sebagai konsultan pajak dan atau 
tax officer perusahaan 

2. Untuk membangun kemampuan  perencanaan pajak mahasiswa akuntansi 
dalam menekuni pilihan karir sebagai konsultan pajak dan atau tax officer 
perusahaan.   

   
Tujuan Kompetensi  
Setelah menyelesaikan  perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan : 

a. Menguasai kerangka dasar konsep perencanaan pajak 
b. Menguasai dasar-dasar perencanaan pajak dan strategi 
c. Menguasai pokok-pokok peraturan dan ketentuan perpajakan 
d. Menguasai laporan keuangan komersial dan laporan keuangan pajak 
e. Menguasai metode dan teknik perencanaan pajak perusahaan 
f. Berkemampuan mereview peraturan dan ketentuan perpajakan 

sebagai dasar melakukan perencanaan pajak 
g. Berkemampuan menganalisis transaksi-transaksi perusahaan yang 

masuk pada wilayah grey area perpajakan 
h. Berkemampuan merancang perencanaan pajak PPh Badan 
i. Berkemampuan merancang perencanaan pajak PPh 21 Karyawan 
j. Berkemampuan merancang perencanaan pajak PPN 
k. Berkemampuan merancang model perencanaan pajak sebuah 

perusahaan  (project team-case study) 
 
 



Sasaran Mutu Pembelajaran 
Sasaran Mutu Pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses perkuliahan MK 
Perencanaan Pajak ini, sebagai berikut : 
1. Nilai Rata-rata B, minimal 80% dari jumlah peserta kuliah 
2. Tingkat Kehadiran Mahasiswa rata-rata 80% dari jumlah peserta kuliah 
3. Tingkat Kehadiran Mahasiswa dalam UTS dan UAS, minimal 80% dari 

jumlah peserta kuliah 
4. Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas, minimal 80% 
5. Penyelenggaraan Perkuliahan MK Perencanaan Pajak, minimal 80% 
6. Materi Perkuliahan dalam Silabi, minimal 80% tersampaikan kepada 

mahasiswa  
7. Soal Ujian sesuai dengan Materi Silabi MK yang diujikan, minimal 80% dari 

materi yang disampaikan dalam perkuliahan. 
 
Manfaat Mata Kuliah 
Materi kuliah ini memberikan pengetahuan, pemahaman konsep dan 
kemampuan perencanaan pajak untuk mahasiswa akuntansi sebagai bekal 
dalam menekuni pilihan karir sebagai konsultan pajak dan atau tax officer 
perusahaan 
 
Materi Bahasan: 
Materi bahasan dalam perkuliah ini meliputi : 

1. Kerangka Dasar dan Konsep Perencanaan Pajak 
2. Strategi dan Model Perencanaan Pajak 
3. Celah-celah peraturan perpajakan (loopholes) dan transaksi 

perusahaan grey area  
4. Teknik Rekonsiliasi Fiskal 
5. Pemilihan Bentuk Badan Usaha 
6. Alternatif Bentuk Usaha 
7. Pertimbangan terhadap Laba Usaha pada Akhir Tahun 
8. Menunda Penghasilan 
9. Biaya yang Menyangkut PPh Final 
10. Potongan Harga (Diskon) 
11. Pemilihan Kawasan Berusaha 
12. Perencanaan Melalui PPh Ps.21 Karyawan 
13. Pembebanan Biaya Bunga 
14. Equalisasi SPT PPh badan dengan SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 23 

dan  PPh Pasal 26 serta PPN.  
15. Revaluasi aktiva tetap.  
16. Hutang/Piutang kepada Pemegang saham.  
17. Tansaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa.  
18. Bunga pinjaman  
19. Pencadangan/penghapusan piutang tidak tertagih  
20. Transaksi Leasing  
21. Bunga pinjaman selama masa kontruksi  
22. Biaya pendirian perusahaan/biaya pra-operasi.  
23. Transaksi Bangun Guna Serah ( Bulid Operate Transfer )  
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Penilaian 
Untuk mengukur capaian dari hasil proses perkuliahan yang telah 
diselenggarakan, maka dilakukan penilaian pada setiap akhir semester. 
Penilian akan dilakukan oleh Pengajar dengan menggunakan kriteria yang 
telah ditetapkan dalam SK Rektor ….. sebagai berikut : 

Tabel Penilaian 
 

Nilai Point Score 
A 4,00 ≥ 85,00 
A- 3,75 81-85,00 
A/B 3,50 80-84,99 
B+ 3,25 75-80,99 
B 3,00 70-74,99 
B- 2,75 65-69,99 
B/C 2,50 60-64,99 
C+ 2,25 55-59,99 
C 2,00 50-54,99 
C- 1,75 40-49,99 

C/D 1,50 35-39,99 
D+ 1,25 30-34,99 
D 1,00 25-29,99 
E 0 ≤24,99 

 
 
Komponen Penilaian  
Untuk mengukur capaian dari hasil proses perkuliahan yang telah diselengga-
rakan, maka digunakan alat evaluasi berupa  penilian yang terdiri dari berba-
gai komponen dan bobot penilaian  sebagai berikut: 

1. Proyek Perencanaan Pajak   : 20% 
2. Paper Kelompok                 : 10% 
3. Tugas Individu                   : 10% 
4. UTS                                  : 30% 
5. UAS                                  : 30% 

 

  



Nilai akhir mahasiswa bergantung pada hasil total komponen penilaian 
tersebut di atas.  
 

Tugas dan Presentasi 
Mereview dan mempresentasikan artikel jurnal di depan kelas dan mataeri 
artitel jurnal akan diumumkan lebih lanjut di kelas. 
 
Kehadiran 
Mengingat materi perkuliahan yang berkesinambungan dan membutuhkan 
partisipasi aktif mahasiswa baik secara individual maupun kelompok, maka 
kehadiran mahasiswa diapresiasikan dalam bentuk bonus point nilai yang 
akan ditambahkan pada komponen nilai. Berikut konversi kehadiran dengan 
nilai bonus: 
 

Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran Bonus 
14 kali 100 persen +15 point 

12-13 kali  90 persen +10 point 
10-11 kali 80 persen + 5 point 

9 kali 70 persen    0 point 
8 kali 60 persen   -5 point 
7 kali 50 persen -10 point 

	  

Peraturan Kelas 
	  
1. Mahasiswa TIDAK DIPERKENANKAN mengikuti aktivitas perkuliahan, 

jika: 
a. Terlambat hadir 20 menit atau lebih dari waktu yang telah 

ditentukan(sesuai kesepatan) 
b. Berpenampilan tidak rapi, baik dalam berbusana atau potongan 

rambutnya 
c. Memakai Sandal, Sepatu Terbuka atau Sepatu Sandal 
d. Memakai Jaket, Kaos yang tidak berkrah,  
e. BerAnting-anting (bagi Laki-laki), 
f. Selama kuliah HP tidak diperkenankan bernada dering    
g. Tidak berpakaian sebagaimana ketentuan perkuliahan yang berlaku  

 
2. Mahasiswa DIPERKENANKAN tidak mengikuti aktivitas perkuliahan, jika  

sakit, pulang kampung atau ada keperluan/kepentingan lainnya, dengan 
membuat surat ijin yang dilengkapi dengan : 

a. Jika Sakit, dilengkapi Surat Keterangan Dokter atau Ibu atau Bapak 
Kos dan diketahui oleh Ketua RT setempat 

b. Jika Pulang Kampung (ke Kota Asalnya), dilengkapi Surat 
Keterangan dari Orang Tua/Wali Mahasiswa/Suami/Isteri dan 
disertai tiket pulang (bis, kereta api, pesawat, kapal). 



c. Jika Ada Tugas dari Institusi, dilengkapi dengan Surat Tugas dari 
Pimpinan Fakultas/Ka.Prodi.  

3. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% pertemuan matakuliah 
tidak diperkankan mengikuti UAS. 
 

4. Ketika mengikuti Ujian baik UTS maupun UAS Mahasiswa DIWAJIBKAN: 
a. Membawa kartu mahasiswa yang masih berlaku dan kartu ujian 
b. Hadir tepat waktu dan membawa peralatan tulis sendiri tidak 

diperkanankan saling meminjam alat tulis selama ujian 
berlangsung 

c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademiknya (Kartu 
Ujian harus telah disahkan oleh Pengajaran)  

d. Tidak memakai sepatu terbuka.   
e. Berpenampilan rapi baik dalam berbusana maupun berpenampilan 

diri.  
f. Tidak berpakaian terlalu pendek atau ketat sehingga 

mengakibatkan terlihat tubuh bagian dalamnya 
g. Tidak diperkenankan menggunakan HP sebagai calculator atau alat 

menghitung 
h. Mematikan HP  

 
5. Pelanggaran akademik dalam bentuk apapun ketika mengerjakan tes ujian 

dan atau tugas menyebabkan mahasiswa secara langsung memperoleh 
nilai E. 

 
***UAJY*** 


