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DESKRIPSI MATAKULIAH 

Mata kuliah ini memberikan kerangka acuan ddi dalam memahami, tujuan dan 

mengimplementasikan perencanan pajak sebagai bagian integral dari aktivitas 

perencanaan di dalam setiap perusahaan. Dalam mata kuliah ini, materi perkuliahan 

diorganisasi dengan mengacu pada efek pajak sebagai salah satu factor lingkungan yang 

dihadapi oleh perusahaan terhadap ketiga aktivitas yang harus dilakukan oleh perusahaan 

(aktivitas operasi,investasi dan pendanaan) untuk mencapai tujuannya.  

 

 

SISTEM PEMBELAJARAN 

Materi kuliah diberikan dalam bentuk penjelasan oleh dosen, dan diskusi yang terdiri dari 

satu kali tatap muka @ 150 menit perminggu, sebanyak 14 minggu dalam satu semester.  

 

 

TUGAS AKHIR 

Menulis semacam artikel kecil terkait dengan topik bebas, sepanjang berkaitan dengan 

manajemen perpajakan, sebanyak +/-1500 kata, diserahkan kepada bagian akademik 

program bersamaan dengan Ujian Akhir Semester.  

 



SKEDUL KELAS  

 

Ke  Materi  Metode 

pembelajaran 

Cara 

penilaian 

Keterangan  

1 Pendahuluan (tujuan financial, tujuan 

pelaporan keuangan-komersial & 

fiscal) 

  -  

2 System Perpajakan dan beban pajak 

perusahaan 

  -  

3 Perencanaan pajak – Konsep Dasar   -  

4 Formula umum perhitungan PKP-

sebagai acuan perencanaan pajak 

  -  

5 Strategi perancanaan – Stabilisasi 

penghasilan 

  -  

6 Pajak dan efek terhadap aktivitas 

operasi-1 

  -  

7 Pajak dan efek terhadap aktivitas 

operasi-2 

  -  

MID-TERM EXAM 

8 Pajak dan efeknya terhadap aktivitas 

investasi (internal expansion) 

  -  

9 Pajak dan efeknya terhadap aktivitas 

investasi (external expansion) 

   

10 Pajak dan efeknya terhadap aktivitas 

investasi 

(merger,akuisisi,pemekaran,peleburan) 

   

11 Pajak dan efeknya terhadap aktivitas 

pendanaan (berbagai tipe financial 

instruments) 

   

12 Pajak dan efknya terhadap aktivitas 

pendanaan (liability management) 

   

13 Pajak dan efeknya terhadap aktivitas 

pendanaan (restrukturisasi) 

   

14 Interaksi aktivitas operasi,investasi 

dan pendanaan (leasing) 

  -  

FINAL EXAM 

 

 

 


