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PENGENALAN UMUM PRAKTIKUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
A. Pendahuluan
Mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

menguraikan konsep

tentang penerimaan negara dari sektor perpajakan, perpajakan dibagi menjadi pajak
pusat dan pajak daerah, karena mata kuliah ini adalah matakuliah yang membahas
PDRD, maka uraian terkait PDRD yang menjadi focus perkuliahan, dimulai dengan
kewenangan pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah, peraturan perundang
undangan yang mengatur PDRD, jenis jenis

pajak daerah dan retribusi daerah,

bagaimana menghitung sesuai dengan PERDA, dan ateknik pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah.
B. Tata Tertib
Seluruh mahasiswa wajib mengikuti praktikum

mata kuliah Sistem Ekonomi

Indonesia (SEI) wajib melaksanakan tata tertib yang telah ditentukan, yaitu:
1. Mahasiswa wajib hadir 10 menit sebelum kegiatan praktikum dimulai
2. Mahasiswa wajib menggunakan almamater D3 Perpajakan
3. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum PDRD
4. Selama praktikum berlangsung mahasiswa dilarang melakukan kegiatan selain
kegiatan yang telah diinstruksikan oleh Dosen dan Asisten Dosen
5. Mahasiswa wajib membawa perlangkapan yang dibutuhkan masing masing
kelompok
6. Kehadiran mahasiswa harus 100% apabila mahasiswa berhalangan hadir maka
mahasiswa wajib memberikan informasi atau surat ijin untuk tidak mengikuti
praktikum lepada dosen atau asisten dosen yang bersangkutan. Ketidakhadiran
mahasiswa menentukan nilai akhir mata kuliah PDRD
7. Setiap pelanggaran tata tertib akan diberikan sanksi dan akan menentukan nilai
akhir mata kuliah PDRD
C. Materi Praktikum Mata Kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Materi praktikum mata kuliah PDRD disusun secara sistematis dan mengarahkan
mahasiswa agar memahami dan dapat mempraktekkan sesuai dengan tujuan
praktikum mata kuliah PDRD. Pada pertemuan di awal mahasiwa akan diuji
kemampuan terkait pemahaman pada materi PDRD. Selajutnya mahasiswa akan
dibagi kelompok untuk kegiatan praktikum.
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Berikut adalah susunan materi praktikum praktikum mata kuliah Sistem Ekonomi
Indonesia, pada setiap pertemuan:
Pertemuan

Materi Praktikum Mata Kuliah Sistem Ekonomi Indonesia

1

Pengantar
Pembagian kelompok
Pengenalan mata kuliah PDRD
Pemerintah daerah
Anggaran Pemerintah Dearah
Sumber Pendapatan Daerah
Pajak Daerah
Pajak provinsi
Pajak Kabupaten / Kota
Retribusi Daerah
Teknik pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah
Presentasi Makala studi kasus

2
3
4&5
6
7
8&9
10
11 & 12
13 & 14

D. Kriteria Penilaian
Penilaian dilakukan kepada mahasiswa merupakan penialian objektif dan terstruktur
sesuai kemampuan dan kontribusi mahasiswa. Pada setiap pertemuan tim asisten
dosen akan melakukan penialain dan dicantumkan pada kolom penilaian di kolom
mahasiswa, sehingga setiap peserta praktikum dapat mengetahui kompetensinya
dalam matakuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berikut ini merupakan kriteria penilaian akhir praktikum mata kuliah PIE:
Kriteria Penilaian
Keaktifan kelompok
Tepat waktu
Kemampuan Komunikasi/Presentasi
Kemampuan Menjawab Pertanyaan
Memahami kewenangan dan sumber pendapatan pemerintah
daerah
Pemahaman dan menguraikan jenis pajak daerah dan
retribusi daerah
Pemahaman menguraikan Teknik pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah

Bobot Nilai (%)
10%
10%
10%
20%
20%
15%
15%

E. Waktu dan Tempat Praktikum
Praktikum mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dilaksanakan pada:
Hari

:

Tempat

:

Pukul

:

