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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 

odul Dasar-dasar Perpajakan ini berisikan sembilan modul. Semua 
modul diarahkan kepada konsep dan teori perpajakan. Anda diajak 

untuk mengenal sejarah perpajakan, definisi pajak, fungsi pajak, 
penggolongan dan jenis pajak, justifikasi, tata cara dan azas-azas pemungutan 
dan pengenaan pajak, tarif pajak dan kewajiban mendaftarkan diri, surat 
pemberitahuan dan tata cara pembayaran pajak terutang, keberatan, banding 
dan penagihan pajak, administrasi pajak dan kepatuhan dalam perpajakan, 
dan aplikasi ketentuan materiil dan formal perpajakan. Secara terperinci 
setiap modul berisikan materi sebagai berikut. 

 
Modul 1: dalam modul ini akan dibahas perkembangan, arti dan ruang 

lingkup perpajakan. Secara terperinci pembahasan tersebut akan mencakup 
Sejarah Pemungutan Pajak, Definisi Pajak, Hak Memungut Pajak, Pungutan 
lainnya, dan Struktur Pajak di Indonesia. Pemahaman materi dalam modul ini 
merupakan dasar pengetahuan yang berguna untuk aplikasi undang-undang 
pajak di Indonesia dewasa ini.  

Modul 2: dalam modul kedua dibahas mengenai perkembangan, arti dan 
ruang lingkup fungsi pajak. Secara terperinci pembahasan tersebut akan 
mencakup Fungsi Pajak berupa Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulerend. 
Pemahaman materi dalam modul ini bermanfaat untuk melengkapi 
pengetahuan Anda dengan berbagai-bagai konsep dan fungsi pajak sebagai 
suatu dasar pengetahuan yang berguna untuk mengetahui mengapa negara 
perlu untuk memungut pajak dan fungsi pajak apa yang paling dominan 
digunakan dalam memungut pajak. 

Modul 3: Pada modul ketiga ini dibahas tentang penggolongan pajak dan 
jenis-jenis pajak. Secara terperinci pembahasan tersebut  mencakup Pajak 
Langsung dan Tidak langsung, Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pajak Subjektif 
dan Pajak Objektif, Pajak Pribadi dan Pajak Kebendaan, Pembagian Pajak 
menurut OECD serta Jenis-Jenis Pajak. Pemahaman materi dalam modul ini 
bermanfaat untuk melengkapi pengetahuan Anda dengan memahami 
penggolongan pajak dan beragam jenis pajak. 
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Modul 4: Selanjutnya pada modul Justifikasi dan tata cara Pemungutan 
Pajak. Secara terperinci pembahasan dalam modul ini mencakup Teori 
asuransi, Teori kepentingan, Teori bakti, Teori gaya pikul, Teori asas gaya 
beli, Teori Pembangunan. Di samping itu dibahas pula sistem pemungutan 
pajak, azas-azas pemungutan pajak dan sistem pengenaan pajak. Pemahaman 
materi dalam modul ini bermanfaat untuk melengkapi pengetahuan anda 
dengan memahami teori-teori tentang justifikasi dan prinsip pemungutan 
pajak. 

Modul 5: Pada modul ini Anda diajak untuk mencermati pengertian tarif 
pajak, Jenis-jenis tarif pajak, Fungsi NPWP dan PPKP, Manfaat NPWP dan 
PPKP, Pendaftaran NPWP dan PPKP, dan Penghapusan NPWP dan PPKP. 
Pemahaman materi dalam modul ini bermanfaat untuk melengkapi 
pengetahuan kita dengan berbagai konsep sistem perpajakan sebagai suatu 
dasar pengetahuan yang berguna untuk mengetahui mengapa negara 
menerapkan tarif tertentu dan mewajibkan warganya mendaftarkan diri. 

Modul 6: Modul ini membahas mengenai Fungsi Surat Pemberitahuan, 
Pengambilan SPT, Pengisian SPT, Penyampaian SPT, Sanksi-sanksi 
berkaitan dengan SPT, Timbulnya Utang Pajak, Batas Waktu Pembayar 
Pajak, Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak dan Permohonan 
Angsuran/Penundaan Pembayaran 

Modul 7: Dalam modul ini dibahas mengenai keberatan meliputi siapa 
yang dapat mengajukan keberatan, tempat pegajuan keberatan, syarat 
pengajuan keberatan, jangka waktu pengajuan keberatan. Di samping itu 
dibahas pula tentang banding yang meliputi Siapa yang dapat mengajukan 
Banding, Surat  Banding, Surat Bantahan, Syarat pengajuan banding, dan 
Proses pengajuan banding, serta penagihan pajak. 

Modul 8: Dalam modul ini dibahas mengenai pengertian administrasi 
dan administrasi perpajakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam hal 
ini Anda akan diajak memahami mengapa diperlukan suatu administrasi yang 
baik dalam bidang perpajakan dan organisasi apa yang ikut mengelola 
administrasi perpajakan tersebut. Pokok bahasan modul ini meliputi 
Pengertian administrasi dalam arti luas dan sempit; Administrasi perpajakan 
dalam arti luas dan sempit; Organisasi perpajakan serta Tiga E sebagai Tugas 
Administrasi Perpajakan. Di samping itu dibahas pula pengertian kepatuhan  
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dalam bidang perpajakan, pengertian penghindaran pajak yang legal, 
penyelundupan pajak yang illegal, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai 
negara untuk meningkatkan kepatuhan serta pemberantasan penyelundupan 
pajak 

 Modul 9: Ini merupakan modul terakhir dan Anda dikenalkan dengan 
Aplikasi Ketentuan Materiil Perpajakan meliputi Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Tanah dan 
Bangunan (BPHTB), Bea Meterai serta Aplikasi Ketentuan Formal 
Perpajakan termasuk di dalamnya mencakup Penagihan Pajak, Hak 
Mendahulu, Penyitaan, dan Peradilan Pajak . 

Rangkaian isi pembahasan BMP Dasar-dasar Perpajakan dapat dilihat 
pada peta kompetensi berikut. 
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PETA KOMPETENSI 
DASAR-DASAR PERPAJAKAN/PAJA3211/3 SKS 

 

 
 

Agar Anda berhasil menguasai materi-materi tersebut di atas, ikutilah 
petunjuk belajar berikut! 
1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi 

kegiatan belajar! 
2. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat! 
3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika 

tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan 
latihan. 
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4. Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa 
terlebih dahulu melihat kunci. 

5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh 
dalam mempelajari setiap kegiatan belajar. 
 
Jika petunjuk di atas Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil. 
 

Selamat Belajar! 
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