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UGM dan Kanwil Ditjen Pajak DIY sepakat kerjasama mendirikan lembaga Tax Center di kampus
UGM. Lembaga Tax Center ini berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian dan pelatihan serta
sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara
mandiri.
Kesepakatan kerjasama pendirian lembaga Tax Center UGM ditandai dengan penandatanganan
MOU yang dilakukan oleh Rektor UGM Prof Ir Sudjarwadi MEng PhD dan Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Pajak DIY Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM dalam acara sosialisai NPWP, Sunset Policy dan
Undang-undang No 36/2008 tentang pajak penghasilan, Rabu (17/12), di Gedung Grha Sabha
Pramana, Bulaksumur.

“Melalui lembaga ini diharapakan akan mampu menghasilkan kiat-kiat dan strategi yang baik dalam
menata sistem perpajakan kita nantinya,” kata Sudjarwadi, mengawali sambutannya.
Lebih lanjut Sudjarwadi menambahkan, dengan meningkatnya jumlah pembayar pajak di Indonesia
sekarang ini menunjukkan adanya langkah maju bagi sebuah bangsa. Dirinya berpendapat, ciri
bangsa yang makin maju ditandai dengan masyarakat yang membayar pajak dengan tertib.
Menurut sudjarwadi, membayar pajak merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas penghasilan,
dan tidak hanya itu, dengan membayar pajak berarti akan membantu bagi saudara yang lain yang
kurang beruntung.
“Membayar pajak itu mulia dan tidak sulit,” kata Rektor menimpali.
Sementara Djangkung Sudjarwadi menjelaskan tujuan dibentuknya Tax Center di kampus UGM ini
dalam rangka mendorong dan menyediakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian,
penelitian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di kampus UGM serta menciptakan keharmonisan
antara UGM dengan Direktort Jenderal Pajak.
“Diharapakan lembaga ini dapat mewujudkan kesadaran dan kepedulian masayarakat khususnya di
lingkungan perguruan tinggi dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan,”
katanya.
Dari lembaga Tax Center UGM ini, tambah Djangkung, diharapkan akan mampu menghasilkan
pemikiran-pemikiran brilian tentang sistem perpajakan di Indonesia. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
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