
KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTARA 

DIREKTOFtAT JENDERAL PAJAK 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN 

UNIVERSITAS WIRARAJA 

TENTANG 

TAX CENTER UNIVERSITAS WIRARAJA 

NOMOR : KEP-36a /WPJ.24/2017 

NOMOR : 09/AKM-20/UNIJA/X/ 2017 

Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Universitas 

Wiraraja, Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Km. 05 Patean Sumenep, Madura 

ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak : 

1. NEILMALDRIN NOOR : dalam jabatannya selaku kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tiraur II Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Raya 

Juanda nomor 37 Semambung Sidoarjo. 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor : 163/ KMK.01/UP.11/ 2017 Tanggal 

1 Maret 2017 untuk selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA 

2. Dr. Alwiyah, S.E., M.M. : dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Wiraraja 

yang berkantor di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan 

Km. 05 Patean Sumenep, Madura. 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Universitas Wiraraja, berdasarkan Keputusan Yayasan 

Arya Wiraraja Nomor : 61/ SK/ YAW /XII/ 2014 Tanggal 

30 Desember 2014 untuk selanjutnya disebut PIHAK 

KEDUA 

PIHAIC PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK 

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan clan standarisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Kantor 

Wilayah Jawa Timur II; 

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Wiraraja. 
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PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Tax 

Center Universitas Wiraraja untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan 

syarat dan ketentuan sebagai berikut : 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

DEFINISI 

Pasal 1 

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan : 

a. Tax Center adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang 

mempunyai peran signifikan dalam  meningkatkan kesadaran dan kepedulian 

masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada 

akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa. 

b. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang 

bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan 

evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi. 

d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan 

mahasiswa. 

e. Organisasi Nirlaba adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mendukung 

suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik atau tujuan yang tidak 

komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk 

melakukan kerjasama dalam ha].: 

a. Peningkatan pengetahuan, kepatuhan, kesadaran dan kepedulian masyarakat 

terhadap pajak; 

b. Peningkatan kesadaran perpajakan pada jenjang pendidikan tinggi; 

c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan 

ka 1 a  ngan Universitas Wiraraja. 

2. 'Isujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: 

a. Mendorong dan menyediakan wadah da la  m penyelenggaraan kegiatan 

pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di lingkungan 

perguruan tinggi; 
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b. Memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik dan peserta didik tentang 

peran dan manfaat pajak dal2m  pembangunan; 

c. Menciptakan keharmonisan antara Perguruan Tinggi dengan Direktorat Jenderal 

Pajak; 

d. Mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya di lingkungan 

Perguruan Tinggi dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. 

BAB III 

RUANG LINGICUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : 

a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat; 

b. Penyampaian materi inklusi kesadaran pajak pada Mata Kuliah Dasar Umum; 

c. Konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat; 

d. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang 

dilaksanakan; 

e. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan 

masyarakat; 

f. Penelitian bersama di bidang perpajakan; 

g. Kajian akademis atas peraturan perpajakan; 

h. Pertukaran informasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

BAB IV 

PELAKSANAAN KESEPAICATAN BERSAMA 

Pasal 4 

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

1. Oleh PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II; 

2. Oleh PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh Tax Center Universitas Wiraraja. 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 5 

Septa biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada 

anggaran PIHAK PERTAMA dan/ata.0 PIHAX KEDUA sesuai dengan kesepakatan atau 

dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan. 
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BAB VI 

JANGKA WAKTU 

Pasal 6 

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan 

kesepakatan PARA PIHAK. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini cliatur lebih lanjut 

dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai Kesepakatan 

Bersama tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang 

tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini; 

2. Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu 

ketentuan dalam Kesepalca  tan Bersarna ini yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini 

menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan 

Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK; dan 

3. Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan. isi Kesepakatan 

Bersanaa ini akan diselesaikan bersama PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat 

dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 8 

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli clan bermeterai cukup 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan 

hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK 
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