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PERJANJIAN KERJA SAMA

antara
PROGRAM STUDI SI TERAPAN ADMINISTRASI PERKAN?ORAN DIGITAL

FAI(ULTAS EKONOMI I.JNIVERSITAS I\IEGERI JAKARTA
dengan

PT BATS INTERNATIONAL GROUP (BATS CONSULTING)

NOMOR: 2073/UN39.5.FE lHt<07 I 2022
NOMOR:

PROGRAM STUDI 51 Tf,RAPAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL
FAKULTAS EKONOMI UNMRSITAS Nf,GERI JAKARTA, berkedudukan di
Ia['""t" Ti r',r .1". -.mi li L i L ahr^. rAri,Rrr rli a-:prlrrno I/ L,h^,,c A I lnir arcirac Naopri

Jakarta Jalan Rawarnangun Muka, Jakarta Ti mur 13220, dalam hal ini diwaliili oleh Dr.
Christian Wiradendi Wolor, SE., MM, dalam kedudukanny'a selaliu Koordinator
Program Studi St Terapan Administrasi Perkantoran Digilal Faliultas Ekonomi
Universitas Negeri Jaliarta bertindal untuk dan atrs nama Program Studi 51 Terapan
Administrasi Perkantoran Digital Fal$ltas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
selanj utn-va disebut "Pihak Peftama"

PT BATS INTERNATIONAL GROUP (BATS CONSULTING), suatu perseroan

terbatas yang didrrikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia"
berkedudukan di GARASI ILMU. Jl. Al Islami-vah No. 36 RT 06 RW 0l Sukabumi
Selatan. Kecamatan Kebon Jeruk. Kola Jakarta Barat. Daerah Khusus lbukota Jakarta
11560, dalam hal ini diwakili oleh Tumiran Tawirana SE., A]c, MM, bertindak dalam
j abatannya selaku Partner, dari dan oleh karenarya secara sah bertindali unluk dan atas

nama Direksi serta mervakili PT BATS International Group (BATS Consulting),
Sgl<u{ uul-r a \trsguu( r rrra^ I:guu<L u<ur

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjulnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"

Para Pihak dalam kedudukannya masing-mming tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan
sebagai berikut:

a- Bahwa Pihak Pertama adalah Program Studi pada Fakultas di Perguruan Tingei Neeen
berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 297lSP/2005 tentang
Penghapusan Jurusan Ekonomi dari Fakultas llmu Sosial dan Pembentukan Fakultas
Ekononu Universitas Negeri Jakarta.

b. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam
bidang konsultan seperti jasa konsultan Perpqakan, jasa bidang Akuntansi, dan jasa
Manajemen.

c. Bahwa Para Pihak setuju untuk melakukan suatu kerja sama guna terciptanya hubungan
berkesinanibungan <iengan menggunakan pnnsrp saling menguntmgkan dan sallng
menghormah bidang usaha,ikegiatan masing-masing Pihah.

Berdasarkan hal-hal tersebul di alas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Per1anjian Kerj a
Sama tentang Pendidika4 Penelitian dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
(selanj utrya disebut sebagai "PKS") dengan syaral dan ketentuan sebagar berikut:
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Pasal I
Maksud dan Tujuan

Maksud PKS ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna
memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan sumber daya
manusia.
Tujuan PKS ini adalah merungkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya
di bidang pendidikan, penelitian, dan dalam bentuk kuliah tamu, seminar, knrnledge
sharing, d,an pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kerja sama yang disepakati dalam PKS ini adaiah:
a Peningkatan kuaiitas dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui

berbagai kegialan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa dan lulusan
Pihak Pertama yang akan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagar berikul:
. Pengadaan program magang dan atau MBKM di kantor milik Pihak Kedua kepada

mahasiswa dan lulusan Pihak Petuma yang memenuhi kitena yang telah

ditentukan oleh Pihak Kedua- Para Pihak dengan ini setuju bahwa
magang/MBKM merupatan program yang tidak mengikat Para Pihak dan tidak
ada kewaj iban bagi Pihak Kedua untuk membenkan penawaran dan/atau
mengangkd peserta magang sebagai kar,vawan tetap maupun karyawan kontrak

seiama atau setelah masa magang,
. Program kunjungan industri mahasiswa Pihak Pertarna ke kantor Pihak Kedua

dengan metode serta waktu yang disepakati Para Pihak;
. Pengadaan seminar/pelatihan lknowledge sharing dengan tema dunia kerya atau

tema yang relevan dengan kebutuhan masing-masing Pihak;
. Progr.rm lYorkshoplKuliah Umum di kampus Pihak Pertama dengan mengundang

narasumber dari Pihak Kedua;
. Perigenit-arrgarr kuri[uluni Piliak P erl:drna t $tE d'idukurrg oieh Piliak Kedm,

o pihak Kedua mendukung Program Pral,.lisi Mengqjar yang diselenggarakan oleh

Pihak Pe(ama dengan mengirimkan perwaliilan Pral:tisi;

. Pengembangan konten Pendidikan melalui media sosial untuk Pihak Pertama-

secara bersama-sama oleh Para Pihak.

b. Pengadaan kegialan promosi secara bersama yang bertuj uan untuk meningkatkan

usaha dari masing-masing Pihak.
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Pasal 3
Jangka Waktu Perjanjian

1. Jangka Waktu bertakunya PKS ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober
2022 (penandatanganan PKS ini) dan dapal diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas

kesepakatan Para Pihak
2. PKS ini berakhir dengan sendirinya dalam ha[:

a Beralhimya atau lewamya Jangka WaLtu, sebagaimana yang ditennl(an pada pasat 3

di atas; dar/atau
L -r:l^1, .-^^-^l-,,^ L-^-^1,^r^- *r^-^ D^-^ DiL^1, 

-^-^-^i 
l,^i^-G.^- ,-t ^- ^'.^.^r ^..^.^ru. i i\i.in rur loyr.rlu a ^urLP ,,r\.r,Eerr@ u@rr)@ot- Jlqq

perjanjian ke{a sama yang akan dibuat.
c PKS ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihali yang

ingin mengalihiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
d Setiap Piha} berhak untuk mengakhiri Perj anj ian ini apabita pihak lainnya melakukan

pelanggaran alau melalarkan ke*'ajibannya dimana pelanggaran atau kelalaran tersebut
tidak dapal diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) han setelah ditenmanya
pemberitahuan kelalaian lersebut.

e Jika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya, atau menikmati
keuntungannya disebabkan oleh (atau jika gagal melakukan pekerj aannya disebabkan
oleh) bencana alanl trndakan atau keputusan pemerintah, pemogokan, kerusuhan,
kebakaran, ledakan, sabotase, bencana nasional, ancaman kelautan atau embargo, atau
kegagalan jaringan komumkasi yang bukan merupakan kesalahan pihak yang
terpengaruhi (selanjuurya disebut "Peristiwa Keadaan Memaksa/Force Majeure"), pihak
yang terpengaruh harus segera memberikan pemberitahuan kepada pihak )'ang tidak
.^__-^-.Lr^-L^--- -^^^r-.:-r^t,^-.,^--_^_._^l,l-t,^--_F.t,l^-^.(sl l.rglrgau ulr u<trr rI4r U5 rrrgrar U^aUr sgB<Ua t[lu<ur<ur -r.urg lllsrrrurrS[rlrn.ur ur,]u udP.at

melaksanakan kewajibannya kembali. Setelah menerima pemberitahuan tersebut,
seluruh kewEiban dalam Perjanjian ini tertunda" Apabila masa tunda melebihi 30 (tiga
puluh) han seiak diterimanya pemberitahuan adanya Keadaan Memalsa/Force M4jeure,
pihak yang tidak terpengaruh dimaksud dapat, dengan memberikan pembentahuan
tertulis. mengakhrri Peqanjian ini.

Pasal 4
Informasi Rahasia

Para Pihak wajib saling mer,jaga kerahasiaan informasi yang saling diberikan oleh Para
Pihak termasuk dan tidak terbatas pada informasi rahasia non-publik dengan hak milik
tertentu termasuk dan tidak lerkecuali Hak atas kekayaan Intelektual Para Pihali l ang
menyangkut unit usaha, operasi & asset-aset milik Para Pihak.
Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan setiap dan seluruh Informasi Rahasia tersebut
sebagalmana drmaksud dalam a) al I (salu) dr alas dan trdal akan mengungkapkan lnlormasl
Rahasia dengan cara apapun:
Para Pihak w4jib memberitahulian secepatnya apabila ditemukan penggunium tanpa
otorisasi, atau setiap pelanggaran apapun atas Per1anjian ini dan akan bekerja sama dengan
saling membantu mendapatkan kembali Informasi Rahasia dan menghindari adan"-a
penggunaan tanpa otorisasi lebih lanjut.
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Pasal 5
Penyelesaian Penelisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Pelanjian Ke4a Sama ini, maka
Para Pihali setuju untuk menyelesarkan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah
dengan sebark-baiknya untuk mencapai mufakar.
Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyaw,uah untuk mufakal. maka
Para Pihali sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih
kedudukan hukum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negen
Jakarta Selatan.

Pasal 6
Lain - lain

l. Setiap perubahan dan/atau purambahan terhadap Pe{ anjian Ke4a Sama ini akan dibuat
secara tertulis y'ang dituangkan dalam addendum tersendiri dan dilandalangani oleh Para
Pihak serta merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Pe{anjian Kerja Sama ini.

2 Satah satu Pihak tidak <iiperboieirkan untuii mengaiihkan hak <ian kewajibannya kepada
Pihak ketiga manapun sehubungan dengan Perjanjian Ke4a Sama ini kecuali atas
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihali lainnya.

Pasal 7

Penutup

Pe{ anjian Ke4a Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh
Para Pihak, masing-masing bermalerai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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PIHAK PERTAMA

(Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM)
Koordinator Program Studi
S I Terapan Administrasi Perkantoran
Digital
E^l-.J+^^ El.^-^-: I rI\I I

Un dan atas nama
S EKONOMI

S E^

PIHAKKEDU

(Tunr sE., At.. MM)

Partner PT BATS Intemational Group -
BATS Consulting

Untuk dan atas nama
PT BATS

BATS TING

rctegy
orch

n9

a SE., Ak, MM)
Partner

0\,'t
E

METERAI
TEMPEL

Mengetahui,

ri Saptono, SE., M.Pd) A
Dekan

ru,
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