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Dengan rahmat Allah SW'l' scrta dilandasi oleh kcinginan bersama untuk saling menjunjung
pelaksanaan pembangunan l3angsa dan Negara lLcpublik Indonesia. [)ada hari Karnis tanggal

sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Nama : l)r. 'l'itin l{ostini, M.l'd.
Jabatan : Kcpala SMKN 48 Jakarta

Alaurat : Jl. Scruni Ilaya No. 8, ItW. 14, Klcnder, Kcc. Duren Sawit, Kota Jakarta'l imur,

Dasrah Khusus Ibukota Jakarta 13470

Dalarn hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 48 Jakarta, selanjutnya dalam perjanlian

kerjasama ini disebut PIIIAK PER'I'AMA.

2. Nama : Ati Sumiati, S.Pd., M.M.
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi

Alamat : Gedung M, Kampus A UNJ. JL I{awamangun Muka, Jakarta-Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta,

selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIIIAK KEDUA.

Dengan tcrlebih dahulu mempcrtimbangkan hal-ha; berikut:

l. Ilahwa Sekolah Mencngah Kejuruan dapat mengembangkan kcrja sama dcngan lcmbaga

pcndidikan Iainnya, pemerintah, perusahaan, DU/DI, atau organisasi dalam rangka

pcngembangan sekolah;

2. Bahwa pengcmbangan Kerjasama yang dimaksud yaitu untuk mengimplcmentasikan

konsep link und match arlara sekolah dengan DU/DI.

\2,
ti,-4,.r'.*

Nomor : I 804tuN39.5.F8/LIK.07 12022

Nomor :

'I.entang

KIIRJASAMA



llerdasarkan hal-hal tclscbut diatas, dengan itikad baik PIIIAK PIIRTAMA dan I'lllAK KEDUA

telah sepakat untuk mcngadakan Kerjasana sccara kclombagaan yang diatur dalarn pasal-pasal

sebagai berikut :

Pasal I
Tujuan Kcrjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk rreningkatkan hubungan kelembagaan antara dua bclah pihak untuk

dapat saling menunjang dalam berbagai kegiatan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kcrjasama
t{uang hngkup Kerjasama mcliputi:

L Program Doscn Mcngajar Pihak Kcdua kcpada siswa Pihak Pertama

2. Pengadaan scminar/pclatihan/ knov,ledga shuring d,engan tema dunia kcrja atau tcma yang

relevan dari I)ihak Kcdua kcpada siswa Pihak Pertama

3. Program Kcrjasarna I'KL diantara kedua belah pihak
4. Program l'enelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan olch Dosen Pihak

Kedua pada Pihak Pcrtama

5. Prograrrr / Du.v in Cumpus yang dapat dilakukan oleh siswa Pihak Pcrtama pada Pil.mk

Kedua

l'asal 3
Kewajiban dan 'l'anggung .Iawab

Kedua belah pihak rrcmpunyai kewajiban dan tanggur.lg jawab dalam urclaksanakan kegiatan

scbagaimana tcrtulis pada pasal 2.

Pasal 4

Pelaksanaan
Pelaksanaan prograrn Kcrjasama yang berhubungan dengan teknis pclaksanaan akan diatur Iebih

lanjut secara rinci dalam pedoman masing-masing kcgiatan pelaksanaan.

l'asal 5

Pcmbiayaan
l. Biaya pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak dan tidak

membebankan kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bcrsumber dari pihak lain yang tidak

rncngikat scrta tidak melanggar kctcntuan dan undang-undang yang bcrlaku.



Pasal 6

Jangka Waktu
Ke{asama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (iga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya
bersama perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempumakan, atau diakhiri
atas persetujuan kedua belah pihak.

Pesnl 7

Penutup
(l) Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan

kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaa lya, akan diperbaiki dan diselesaikan

dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama
(2) Apabila tedadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pedanjian

kerjasama ini.
(3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah

pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun sesuatu yang bersifat

melengkapi persetujuan kerjasama akan dijadikan "addedum" sebagai bagian dari

pedanjian kerjasama ini.
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