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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

P4 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil  

KU1 Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis 

KU3 Mampu bekerja secara individu dan kolektif 

KK1 Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum 

P2 Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep normatif tentang hukum pajak serta mampu 
mengambil keputusan dalam menerapkan kasus hukum pajak dalam bernegara dan berbangsa. 
 



DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata kuliah ini mempelajari konsep normatif tentang hukum pajak dan hubungannya Dengan pejabat pajak selaku pihak yang 
menegakkan hukum pajak 
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Pertemuan 

Ke- 

 
Kemampuan akhir 

yang 
diharapkan/Sasaran 

Pembelajaran 

 
 

Bahan Kajian/Materi Pembelajaran 

 

 

Metode 
Pembelajaran 

 
 

Indikator/ 
Kriteria Penilaian 

 
 

Bobot 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
 
1  

Mahasiswa mampu 
mengetahui pengertian, 
sumber hukum, dasar 
hukum, kedudukan, 
dan ruang lingkup 
hukum pajak sebagai 
hukum positif. 

1. Pengertian hukum pajak; 
2. Sumber hukum pajak; 
3. Dasar hukum pajak; 
4. Kedudukan hukum pajak; 
5. Ruanglingkup hukum pajak. 

 
 

Kuliah 
Interaktif; 

 

Partisipasi dalam ke-
mampuan mengetahui  
pengertian, sumber, 
dasar, kedudukan, 
dan ruang lingkup  
hukum pajak sebagai 
hukum positif. 

 
 
 

5% 
 
 
 

 
 

        2. 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi arti 
pajak dan penggolong-

an masing-masing 

1. Pengertian Pajak. 
2. Pajak dalam arti luas dan pajak 

dalam arti sempit; 

3. Pajak negara dan pajak daerah; 
4. Pajak objektif dan pajak subjektif; 
5. Pajak langsung dan pajak tidak 

langsung; 

 
 

Kuliah 

Interaktif; 
 

Memiliki kemampuan 
mengungkapkan arti 
pajak dan penggolong-

an masing-masing 

 
 
 

5% 

 
 
 

3. 
 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi wajib 
pajak, hak dan ke-
wajibannya, serta peng-
ganti kedudukan wajib 
pajak. 

1. Pengertian subjek pajak dan wajib 
pajak. 

2. Pengganti kedudukan wajib 
pajak. 
a. Penanggung pajak. 
b. Ahli waris. 
c. Kuasa hukum. 

3. Hak dan Kewajiban wajib pajak. 

 
 

Kuliah 
Interaktif; 

 

Memiliki kemampuan 
mengungkapkan pen-
dapat tentang wajib 
pajak, hak dan ke-
wajiban serta peng-
ganti kedudukan 
wajib pajak. 

 
 
 
 

5% 

 
 
 

4. 

Mahasiswa mampu 
mengetahui objek 
pajak, objek kena 
pajak, objek tidak kena 
pajak, dan objek pajak 
yang  dikecualikan dari 
pengenaan pajak. 

1. Pengertian objek pajak. 
2. Objek kena pajak. 
3. Objek tidak kena pajak. 
4. Objek yang dikecualikan dari 

pengenaan pajak. 

 
 

Kuliah 
Interaktif 
 

Memiliki kemampuan 
mengungkapkan objek 
pajak, objek kena 
pajak, objek tidak 
kena pajak, dan objek 
pajak dikecualikan 
dari pengenaan pajak. 

 
 
 

4% 



 
 
 

5. 

Mahasiswa mampu 
mengetahui substansi 
hukum yang terkait 
dengan pemungutan 
pajak, termasuk dasar, 
yurisdiksi, dan sistem 
yang menyelimutinya. 

1. Pengertian pemungutan pajak. 
2. Dasar pemungutan pajak. 
3. Yurisdiksi pemungutan pajak. 
4. Sistem pemungutan pajak. 

 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas 

Partisipasi dalam dis-
kusi agar kesesuaian 
pendapat yang benar 
tentang pejabat pajak, 
termasuk dasar yuris-
diksi, dan sistem yang 
menyelimutinya. 

 
 
 

5% 

 
 

6. 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi  tarif 
pajak dan fungsi serta 

kedudukannya dalam 
Undang-Undang Pajak. 

1. Pengertian tarif pajak. 
2. Fungsi tarif pajak. 
3. Tarif pajak dalam Undang-

Undang Pajak. 

 
1. Kuliah 

interaktif; 

2. Diskusi 
kelas 

Partisipasi dalam dis-
kusi agar mampu 
mengungkapkan pen-

dapat benar tentang 
tarif pajak. 

 
 

3% 

 
 

7. 

Mahasiswa mampu 
mengetahui dan meng-
identifikasi pengertian, 
timbul dan berakhirnya 
utang pajak. 

1. Pengertian utang pajak; 
2. Timbulnya utang pajak; 
3. Berakhirnya utang pajak. 

1. Kuliah 
interaktif 

2. Diskusi 
kelas. 

Partisipasi dalam dis-
kusi agar kesesuaian 
pendapat yang benar 
tentang utang pajak 

 
 

3% 

 
 
8 

Mahasiswa mampu 
mengetahui pejabat 
pajak, termasuk ke-
wenangan, kewajiban, 
dan larangannya yang 
berakibat pada pen-
jatuhan sanksi hukum. 

1. Pengertian pejabat pajak. 
2. Ruanglingkup pejabat pajak. 
3. Kewenangan, kewajiban, dan 

larangan pejabat pajak. 
Sanksi hukum terhadap pejabat 
pajak. 

 
1. Kuliah 

Interakti 
2. Diskusi 

kelas 

Memiliki kemampuan 
diskusi tentang peja-
bat pajak, termasuk 
kewenangan, kewajib-
an, dan larangannya 
yang berakibat pada 
penjatuhan sanksi 
hukum. 

 
 
 

8% 

 
 
 
 

9. 

Mahasiswa mampu 
mengindentifikasi sub-
stansi pemeriksaan 
serta kewajiban dan 
wewenang pemeriksa 
pajak serta hak dan 
kewajiban terperiksa. 

 
1. Pengertian pemeriksaan. 
2. Tujuan pemeriksaan. 
3. Ruanglingkup pemeriksaan. 
4. Objek pemeriksaan. 
5. Kewajiban dan Wewenang 

pemeriksa pajak. 
 

 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas 

Partisipasi dalam dis-
kusi untuk kesesuai-
an pendapat yang 
benar tentang pe-
meriksaan pajak yang 
dilakukan oleh pe-
meriksa pajak ter-
hadap yang diperiksa. 

 
 
 

7% 



 
 
 

10 – 11. 

Mahasiswa mampu 
membedakan penagih-
an secara biasa, pena-
gihan seketika dan 
sekaligus, serta pena-
gihan secara paksa. 

1. Pengertian penagihan pajak; 
2. Hak mendahulu negara 
3. Penagihan secara biasa; 
4. Penagihan seketika dan sekaligus; 
5. Penagihan secara paksa; 
6. Tindakan penagihan secara paksa 

 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas 

Pqrtisipasi dalam dis-
kusi untuk kesesuai-
an pendapat tentang 
penagihan pajak ter-
masuk tindakan pena-
gihan secara paksa. 

 
 
 

10% 

 
 
 

 
12 - 13. 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dan 
mengetahui sengketa 
pajak dan membedakan 
dengan sengketa tata 

usaha negara. 

1. Pengertian sengketa pajak. 
2. Timbulnya sengketa pajak. 
3. Sengketa pajak bukan sengketa 

tata usaha negara. 
4. Ruanglingkup sengketa pajak; 

a. Keberatan. 
b. Banding. 
c. Gugatan. 
d. Peninjauan kembali. 

 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas; 

 

Memiliki kemampuan 
berdiskusi tentang 
sengketa pajak dan 
membedakan dengn 
sengketa tata usaha 

negara. 

 
 
 
 

10% 

 
 
 

14. 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dan 
mengetahui tentang 
pengampunan pajak 
yang dilaksanakan oleh 
negara 

1. Pengertian pengampunan pajak. 
2. Sumber hukum dan dasar huum 

pengampunan pajak. 
3. Asas dan tujuan pengampunan 

pajak. 
4. Persyaratan pengampunan pajak. 
5. Akibat hukum dari pengampunan 

pajak. 

 
1. Kuliah 

interaktif 
2. Diskusi 

kelas; 
 

Memiliki kemampuan 
berdiskusi tentang 
pengampunan pajak 
yang dilaksanakan 
oleh negara saat kini. 

 
 
 
 

5% 

 
 

15. 
 
 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dan 
mengetahui tentang 
tindak pidana pajak 
sebagai tindak pidana 
khusus. 

1. Pengertian tindak pidana pajak. 
2. Pelaku tindak pidana pajak. 

a. Intelektual dader. 
b. Dader. 
c. Penyertaan. 

3. Pemeriksaan bukti permulaan. 
4. Penyidikan dan penuntutan. 
5. Sanksi pidana. 

 
1 Kuliah 

interaktif. 
2 Diskusi 

kelas. 
1. D

i
s

k 

Memiliki kemampuan 
berdiskusi tentang 
tindak pidana pajak 
sebagai tindak pidana 
khusus. 

 
 
 
 

5% 

16  Final test Menjawab 
soal ujian 

 25% 

 


