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Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas
bertempat di Politeknik Negeri Manado telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan
Bersama oleh dan antara:

1. DIONYSIUS LUCAS HENDRAWAN, S.E.,M.Si
dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah,
Gorontalo, dan Maluku Utara Kementerian Keuangan
Republik lndonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di Jalan
17 Agustus nomor 17 Manado, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

2. lr. EVER NOTJE SLAT, M.T.
dalam jabatannya selaku Direktur Politeknik Negeri
Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Politeknik Negeri Manado yang beralamat Jalan Raya
Politeknik Desa Buha Manado, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang
Perpanjangan Tax Center Politeknik Negeri Manado, untuk selanjutnya disebut
Kesepakatan Bersama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana
diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan,
kepatuhan, kesadaran dan kepedulian tentang Hak dan Kewajiban perpajakan
kepada masyarakat serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Direktorat
Jenderal Pajak dengan kalangan perguruan tinggi.
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Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada dosen, mahasiswa, dan pegawai

Politeknik Negeri Manado;
b. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat;
c. Konsultasi perpajakan kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri

Manado;
d. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan;
e. Pertukaran informasiyang bermanfaat bagi PARA PIHAK;
f. Pemanfaatan perguruan tinggi dalam mengefektifkan jalinan kerjasama dan

kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para pemangku kepentingan;
dan

g. Pemanfataan perguruan tinggi dalam hal diperlukan dan dengan pertimbangan
tertentu untuk membantu pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA, berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA, membantu
penyediaan sarana sosialisasi perpajakan berupa buku, leaflet, booklet, dan
materi presentasi baik untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA maupun untuk kepentingan kepustakaan;
PIHAK PERTAMA, berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA, membantu
penyediaan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelenggaraan
kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
PIHAK PERTAMA beserta unit kerja yang ada dibawahnya, berdasarkan
permintaan dari PIHAK KEDUA, membantu penyediaan pegawai dalam hal
konsultasi di bidang perpajakan;
PIHAK PERTAMA beserta unit kerja yang ada dibawahnya, berdasarkan
permintaan dari PIHAK KEDUA, membantu penyediaan data dan informasi untuk
kepentingan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan;
PIHAK KEDUA menyediakan lokasi, ruangan, dan sarana pendukung lainnya
yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional Tax Cente7
PIHAK KEDUA menyusun dan menetapkan kepengurusan Tax Center yang
berasal dari lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
PIHAK KEDUA menyusun rencana program kerja tahunan Tax Center yang
bersifat inovatif dan kreatif yang mendukung program kerja Direktorat Jenderal
Pajak; dan
PIHAK KEDUA melaporkan rencana program kerja tahunan Iax Center kepada
PIHAK PERTAMA paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal
penandatanganan kesepakatan bersama ini, untuk laporan yang pertama kalinya
dan pada akhir bulan pertama setiap tahunnya untuk laporan tahun berikutnya.
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Pasal 4

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
1. Oleh PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP Sulawesi

Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara;
2. Oleh PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh Tax Center Politeknik Negeri

Manado.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. PIHAK KEDUA membiayai operasional kegiatan Tax Centen
2. PIHAK KEDUA menentukan dan melaksanakan program kerja Tax Center yang

mengutamakan dan mempertimbangkan adanya aspek kemandirian financial;
dan,

3. PIHAK PERTAMA dapat membantu pembiayaan kegiatan sosiatisasi yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal z
sepanjang kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan sosialisasi yang akan
dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, dengan menggunakan anggaran biaya
terkait dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA Pl HAK.

Pasal 7

KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan
disepakati bersama oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama tambahan
(Adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal I
KETENTUAN LAIN.LAIN

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi bersama secara berkala
guna menyempurnakan Kesepakatan Bersama ini.
Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu
ketentuan dalam Kesepakatan Bersama 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.
Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan
Bersama ini akan diselesaikan bersama PARA PIHAK melalui musyawarah
dengan tetap mendasad<an pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.

2.

3.



1.

2.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai
cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA
PIHAK.

11Agustus2017

ffi
DJP Sulawesi Utara,

Gorontalo, dan Maluku Utara


