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POL'TEXNIK NEGERI
CILACAP

PERJANJIAN KERSAMA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK NEGERI CILACAP

DENGAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua belas bulan Desember tahun Dua ribu Sembilan belas,

be(empat di Cilacap diadakan Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kesadaran Pajak pada

Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut Perjanjian, oleh dan antara :

Direktur Politeknik Negeri Cilacap yang diangkat

berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi

dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor

659/[,,]/KPT. KP/201 I tanggal 19 Oktober 2019.

berkedldukan di Jalan Dr. Soetomo No 1 Sidakaya

Cilacap, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah ll Kementerian
Keuangan Republik lndonesia, berkedudukan dan

berkantor di Jalan NIT. Haryono No. 5 Surakarta.
dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya oerdasarkan
Surat Perintah Direktur Jenderal Pajak nomor: PRIN-
562lPJl2o19 tanggal 11 November 2019, karenanya
sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah ll, selaniutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
terlebih dahulu menerangkan bahwa sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman antara
Kementerian Keuangan Republik lndonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi nomor IvloU-4/NnK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan
Kerla Sama Perpajakan l,,4elalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sepakat mengadakan
Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kesadaran Pajak N.4elalui Pendidikan Tinggi.
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD OAN TUJUAN
(1) N,4aksud Perjanlian ini adaLah sebaga landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama

da anr hal peningkatan kesadaran palak melalu s stem pendidikan di perguruan tinggi
(2) Tujuan Perlanlian ini adalah untuk tercapainya peningkatan kesadaran perpajakan para

peserta d dlk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dijenlang pendidrkan tinggi.

F,"'ll O

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II

TENTANG

PENINGKATAN KESADARAN PAJAK PADA PENDIDIKAN TINGGI
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1. Dr. lr.Aris Tjahyanto, M.Kom

2. SUPARNO, S.T., M.M.



Pasal 2

RUANG LINGKUP
Ruang ingkup Perjanjlan ini adalah peningkatan kesadaran paiak peserta didik, tenaga
pend dlk, lenaga kependidlkan dan para pemangku kepent ngan pendidikan tinggi, melalui:

1 . Pembe ajaran;
2 Pene itianrdan
3. Pengabdianmasyarakat.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. meningkatkan kesadaran pajak pada jenjang pendidikan tinggi di lingkungan PIHAK

KESATU;
b. mengembangkan pembelajaran dalam rangka peningkatan kesadaran pajak di

lingkungan PIHAK KESATU;
c. mengembangkan teknologi dalam rangka peningkatan kesadaran pajak di lingkungan

PIHAK KESATU;
d. meningkatkan peran riset dalam rangka peningkatan kesadaran pajak di lingkungan

PIHAK KESATU:
e. mengintegrasikan peningkatan kesadaran pajak dalam kegiatan pengabdian

masyarakat di lingkungan PIHAK KESATU;
(2) PIHAK KEDUA memberikan dukungan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung iawab

PIHAK KESATU, yaitu:

a. memberikan data dan/atau informasi mengenai:
1. kebijakan perpajakan yang dibutuhkan PIHAK KESATU:
2. isu perpajakan yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.

b. menyediakan narasumber yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
c. memberikan perijinan untuk melakukan riset di bidang perpajakan; dan
d. lain-lain menurut masukan Politeknik Negeri Cilacap.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara
berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekaliatau atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran
PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima)tahun terhitung sejak ditandatangani oleh
PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA
PIHAK.
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(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau
mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayal ('1), maka pihak yang

bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjran ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI
( 1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian ini

disampaikan secara tertulis kepada:
a. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah ll, Kementerian Keuangan Republik lndonesia:

Bidang P2Humas Kanwil DJP
Jalan IMT Haryono No.5 Banjarsari Surakarta
Telepon : 0271 - 725350
Faksimili ) 0271 - 733429
Email : hufias patakiatenq2adqnra lcor|

b. Politeknik Negeri Cilacap
Jalan Dr. Soetomo No '1 Sidakaya Cilacap

(2) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi
tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh
pihak lain, maka segala korespondensi penyampaian informasitetap menggunakan alamat
korespondensi sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari
Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal I
Lain-lain

(1) Ketentuan teknis yang daperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan

Perjanjian ini atau setiap perubahan yang disepakati akan diatur lebih lanjut secara tertulis
dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK.

(2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan

pemenntah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini;

b. keadaan kahat lforce majeurel anlara lain berupa bencana alam dan keadaan
keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan
kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga)bulan.

(4) Setiap permasalahan dan perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan

Perjanjian ini diselesaikan bersama oleh PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mufakat
dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 10

PENUTUP
(1) Perjanjian ini dibuat dalam largkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraluran

perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perjan,ian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PI PIHAK KEDUA

Dr

Politeknik Negeri Cilacap

, S.T., M.M.
Pelaksana Tugas

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Paiak Jawa Tengah ll
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