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Dalam menghadapi persaingan global yang semakin dekat, penguasaan ilmu pengetahuan oleh

KATA PENGANTAR

Dalam menghadapi persaingan global yang semakin dekat, penguasaan ilmu pengetahuan oleh
masyarakat dipandang sebagai sebuah keharusan. Bila dahulu seseorang yang memiliki penguasaan
ilmu masih terhitung langka, saat ini orang yang memiliki suatu keahlian tidak terhitung lagi
jumlahnya.

Bid il d i i t i i t b h b d d i h t bi i d hBidang ilmu administrasi niaga sangat berhubungan dengan dunia usaha atau bisnis.sudah
selayaknyalah apabila mahasiswa jurusan niaga tidak hanya sebatas tahu ilmu administrasi niaga,
namun juga paham dan dapat mengikuti aliran kerja administasi di dalam sebuah unit usaha atau
bisnis.
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Akuntansi dan pajak adalah dua bidang ilmu yang sangat dekat dengan fungsi dalam perusahaan atau
bisnis, yakni keuangan. Disamping pemasaran, SDM dan operasi, penguasaan akuntansi adalah syarat
utama dapat berlangsungnya sebuah entitas bisnis.

Akuntansi dan perpajakan adalah bidang ilmu keahlian Pengertiannya adalah kedua bidang iniAkuntansi dan perpajakan adalah bidang ilmu keahlian. Pengertiannya adalah kedua bidang ini
memerlukan latihan dan evaluasi khusus,sehingga mahasiswa dapat memahami dan
melaksanakannya.



Program Studi Administrasi Niaga, sudah secara intens melaksanakan pelatihan dan pendidikan

KATA PENGANTAR

Program Studi Administrasi Niaga, sudah secara intens melaksanakan pelatihan dan pendidikan
khusus untuk bidang ilmu akuntansi dan perpajakan ini. Setiap tahun program ini dilaksanakan, baik
diusahakan oleh prodi sendiri, maupun bekerja sama dengan pihak lain. Yang sudah dilakukan selama
ini adalah dengan bekerja sama dengan pihak Departemen Keuangan Negara Direktorat Jendral Pajak.

M h i ik ti l tih d l h h i i i l t l h d tk t k li hMahasiswa yang mengikuti pelatihan adalah mahasiswa yang minimal telah mendapatkan matakuliah
akuntansi. Diharapkan dengan adanya pengajar yang memang kompeten, akan menghasilkan lulusan
administrasi niaga yang memiliki daya saing.
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Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang‐undang —sehingga dapat

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang sehingga dapat
dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan norma‐norma hukum guna menutup biaya produksi barang‐barang dan jasa kolektif
untuk mencapai kesejahteraan umum.

L b P i t h l l j k di I d i d l h Di kt t J d lLembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen
Keuangan Republik Indonesia.
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Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai

PENDAHULUAN

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai
pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak
adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri‐ciri yang terdapat pada
pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1 P j k di t l h b ik l h i t h t i t h d h b d k1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan
atas undang‐undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib
pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka
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menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap
pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang
diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pajak juga berfungsidiperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan
sosial (fungsi mengatur / regulatif).



Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam
pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai
semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Dari uraian tersebut, kita dapat melihat bahwa pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan
d ik hid k t P j k t i i d h b h i t i d i k d l idarikehidupan masyarakat. Pajak saat ini sudah mengubah orientasinya, dari sekedar melayani
kewajiban masyarakat, menjadi mencoba manyadarkan masyarakat dengan promosi dan jenis
sosialisasi lainnya.

Imej masyarakat mengenai pajak harus sudah diubah. Masyarakat harus sudah menyadari bahwa
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salah satu kemajuan sebuah negara adalah didorong oleh kesadaran warganya membayar pajak.

Oleh karena itu prodi Administrasi Niaga mencoba menjembatani langkah sosialisasi kantor pajak
dengan mahasiswa yang merupakan perwakilan dari sisi akademis. Diharapkan dengan kesadaran
dan kemampuan mengelola pajak pajak menjadi lebih baik dikenal oleh masyarakat dan ditaati olehdan kemampuan mengelola pajak, pajak menjadi lebih baik dikenal oleh masyarakat dan ditaati oleh
wajib pajak agar dapat membantu kemajuan negara.



SASARAN DAN TUJUAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk menjawab tantangan dunia kerja bagi
lulusan Ilmu Administrasi Niaga yang memerlukan penguasaan Bidang Keuangan
yaitu Bidang Akuntansi dan Bidang Perpajakan.

8 Tujuan dari Kegiatan ini adalah :
a. Untuk meingkatkan kemampuan mahasiswa secara teoritis terutama untuk

bidang akuntansi dan perpajakan
b k i k k k h i k i kb. untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa secara praktis terutama untuk

bidang akuntansi dan perpajakan
c. Untuk memenuhi persyaratan kurikulum Ilmu Administrasi Niaga



LOKASI DAN JADWAL

Pada tanggal 22 Januari 2008, Prodi Ilmu Administrasi Niaga
melaksanakan Program Praktikum ADMINISTRASI
AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN untuk Mahasiswa Ilmu
Administrasi Niaga Angk.2005.g g

Pelaksanaan Praktikum di :

GEDUNG D LT.2
FISIP JATINANGOR
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FISIP - JATINANGOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jumlah peserta adalah sebanyak 98 peserta, dan acara 
dimulai dari pukul 08.00 s/d pukul 16.00



Pembicara dalam Praktikum ini adalah :

PEMATERI

Pembicara dalam Praktikum ini adalah :

a. Staff Pengajar Administrasi Niaga
b. Tim Departemen Keuangan RI Direktorat

Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I10

METODE
Metode yang digunakan adalah :
a. Ceramah
b. Praktek Kelompok



EVALUASI KEGIATAN

Pelatihan dilaksanakan satu hari dibagi menjadi
dua sesi, yaitu :
1. Akuntansi ( 08.00 – 12.00 WIB )
2 P j k ( 12 00 17 00 WIB )2. Perpajakan ( 12.00 – 17.00 WIB )

Dari 98 mahasiswa angkatan 2005 yang terdaftar,
dihadiri oleh 66 orang.
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g
Alasan ketidakhadiran mahasiswa adalah :
1. Sakit
2. Absen
3 Izin3. Izin



LAMPIRAN

CONTENT :

a. CONTOH SERTIFIKAT
b. FOTO KEGIATAN
c. SURAT UNDANGAN
d DAFTAR HADIR MAHASISWAd. DAFTAR HADIR MAHASISWA
e. DAFTAR HADIR PENGAJAR
f. DAFTAR HADIR PANITIA
g. CONTOH PELAPORAN PAJAKg
h. MATERI KEGIATAN
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CONTOH SERTIFIKAT
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FOTO KEGIATAN
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