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PERJANJIAN KERJA SAMA
antara

PROGRAM STUDI SI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOilTI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

dengan
PT BATS INTERNATIONAL GROUP (BATS CONSULTING)

NOMOR: 2068/LN39.5.FE llll<07 I 2022
NOMOR:

PROGRdIU STUDI ST PENDIDII'{N .{KI*NT.{NSI F.A.I'ULT.{S EKON{}MI
UNI\'f,,RSITAS NEGERI JAKARTA. berkedudukan di Jaliarta Timur dan memiliki
kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun

Muka, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakrli oleh Ati Sumiati, MM' dalam
kedudukarurya selaliu Koordinator Program Studi Sl Pendidikan Akuntansi Fakultas
Ekononl Universitas Negeri Jaliarta berundali untuli dan atas nama Program Studi Sl
Pendidikan Ahrntansi Fahrltas Ekonomi Universitas Negeri Jakafla selanjutnya
disebut "Pihak Pertama"

PT BATS INTERNATIONAL GROUP (BATS CONSULTING), suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesi4
berkedudukan di GARASI ILMU, Jl. Al Islami.vah No. 36 RT 06 RW 01 Sukabumr
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jalarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jatarta
I1560, dalam hal ini diwaliili oleh Tumiran Tawirana SE., Ah, MM, bertindak dalam
jabatannya selaku Partner, dari dan oleh karenanya secara sah bertrndali untul dan atas

nama Direksi serta meia'aliili PT BATS Inttrrdiorrd Group (DATS Consuiting),
selanjutnya disebut Pihak Kedu4 dan

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

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

a. Bahwa Pihak Pertama adalah Prograrn Studi pada Falultas di Perguruan Tinggi Negen
berdasarkan Keputusan Rel(or Universitas Negeri Jakarta Nomor 297lSP/2005 tentang
Penghapusan Jurusar, Ekonomi dari Fakultas Ilmu Sosia.l dan Pembentukan Fakultas
Ekonomi Universilas Negeri Jaliarta.

b. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerali daiam
bidang konsultan seperti jasa konsultan Perpqjakar, jasa bidang Akuntansi, dan jasa
Manajemen.

c. Bahwa Para Pihak setuju untuk melatukan suuu ke4a sama guna terctptanya hubungan
berkesinambungan dengan menggunakan prinsip saling menguntungkan dan saling
menghormali bidang usaha,/kegiatan masing-masing Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut dr atas, maka Para Pihak sepakat untuk membual Pe{anjian Keqa
Sama tentang Purdidika4 Penelitian dan, Peningkatan Kua.litas Sumber Daya Manusia
(selanjutnya disebut sebagar "PKS") dmgan syarat dan ketentuan sebagar berikut:
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Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud PKS ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing Pihak gura

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, lotowledge
sharing, dwr pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kerya sama yang disepakati dalam PKS ini ada.lah:

a Peningkatan kualitas dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui
berbqai kegiatan di bidang Tridarma Perguruan Tinlgi bagi mahasiswa dan lulusan
Pihak Pertama yang akan diwujudkan dalam kegratan-kegiatan sebagar berikut:
o Pengadaan program magang dan atau MBKM di kantor milik Pihak Kedua kepada

mahasiswa dan lulusan Pihak Pertama yang memenuhi kriteria yang telah
ditentukan oleh Pihak Kedua. Para Pihak dengan ini setuju bahwa
magangMBKM merupakan program yang tidak mengikat Para Pihak dan tidali
ada kewajiban bagr Pihak Kedua untuk membenkan penawaran dan/atau
mengangkat peserta magang sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrali
selarna atau setelal masa magang;

o Program kunj ungan industri mahasiswa Pihak Pertama ke kantor Pihak Kedua
dengan melode serta waktu yang disepakati Para Pihali:

. Pengadaan seminar/pelatihan/knowledge sharing dengan tema dunia kerja atau
tema yang relevan dengan kebutuhan masing-masing Pihak;

. Program WorkshoplKdiah Umum di kampus Pihak Pertama dengan mengundang
narasumber dari Pihali Kedua:

c Pengerrb'atrg:ati kutikuluri Filiak Pertarna r ang didukung oieh Piliah Kedua,
o Pihak Kedua mendukung Program Praktisi Mengajar yang diselenggarakan oleh

Pihak Pertama dengan menginmkan perwakilan Praktisi;
o Pengembangan konten Pendidikan melalui media sosial rmtuk Pihak Pertam4

secara bersama-sama oleh Para Pihak.

b. Pengadaan kegiatan promosi secara bersama yang be(uj uan untuk meningkatkan
usaha dari masing-masing Pihak.
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Pasal 3
Jangka Waktu Perjanjian

l. Jangka Waktu berlakunya PKS ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak targgal 17 Oktober

2022 (penandaturganan PKS ini) dan dapal diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dar atas

kesepakatan Para Pihak
2. PKS ini beralihir dengan sendrrinya dalam hal:

a Berakhimya atau lewatnya Jangka Waltu, sebagaimana yang ditentukan pada pasal 3

di atas; dar/atau
b Tidak tccaparni a kesepaketm a tara Para Pihak nrengcnar kctentuan dm si'arat- syaiat

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

ingin mengakhiri harus mendapat persetuj uan tertulis dari pihak lainnya.

d Setiap Pihak berhak untuk mengakhiri Pe4anjian ini apabila pihak larnnya melakukan
pelanggaran atau melalarkan kewajibannya dimana pelanggaran atau kelalaian tersebut

tidak dapal diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) han setelah diterimanya
pemberitahuan kelalaian tersebut.

e Jika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibanny4 atau merukmati
keuntungannya disebabkan oleh (atau jika gagal melakukan pekedaannya disebabkan
oleh) bencana alarq tindakan atau keputusan pemenntah, pemogokan, kerusuhan,
kebakaran, ledakan, sabotase, bencana nasional, ancarnan kelautan atau embargo, atau
kegagalan jaringan komunikasi yang bukan merupakan kesalahan pihak yang
terpengaruhi (selanjutnya disebut "Peristiwa Keadaan Memaksa/Force Majeure"), pihak
yang terpengaruh harus segera membenkan pemberitahuan kepada pihak yang tidak
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melaksanalian kewajibannya kembali. Setelah menerima pembentahuan tersebut,
seluruh kew4jiban dalam Pe{anjian ini tertunda Apabila masa turda melebihi 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya pembentahuan adanya Keadaan Memaksa,/Force Mq eure,
pihak yang tidak terpengaruh drmaksud dapat, dengan memberikan pemberitahuan
tertulis. mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 4
lnformasi Rahasia

Para Pihak wajib saling menjaga kerahasiaan informasi yang saling diberikan oleh Para
Pihak termasuk dan tidak terbatas pada informasi rahasia non-publik dargan hak milik
tertentu termasuk dan tidak terkecuali Hak atas kekayaan Intelektual Para Pihak yang
menyangkut unit usaha, operasi & asset-aset milik Para Pihak.
Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan setiap dan seluruh Informasi Rahasia tersebut
sebagarmana dlmaksud dalam ayaf I (salu)dl alas dan trdak alan mengungkapkan lntbrmasl
Rahasia dengan cara apapun;
Para Pihak wqjib membentahukan secepatnya apabila ditemukan penggrmaan tanpa
otonsasi, atau setiap pelanggaran apapun aras Pe{anjian ini dan akan bekerja sama dengan
saling membantu mendapalkan kembali Informasi Rahasia dan menghindari adanl'a
penggunaan tanpa otorisasi lebih lanjut.
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Pasal 5
Penyelesaian Percelisihan

Dalam ha.l terjadinya perselisihan sehubungan dengan Perjanjian Kerj a Sama ini, malia
Para Pihak setuj u untuk menyelesarkan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah
dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, malia
Para Pihak 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 penambahan terhadap Pe{anjian Ke{a Sama ini alian dibuat
secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendin dan ditandatangani oleh Para
Pihak serta merupalian bagian yang tidak terpisahkan dari Pe4anjian Kerja Sama ini.

2 Salah satu Pihai ticiak riiperboieirkan unruk mengatihkan hal cian keuajibannra Lepada
Pihak ketiga mzmapun sehubungan dengan Pe{anj ian Kerja Sama ini kecuali atas
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihali larnnva.

Pasal 7
Penutup

Perj anjian Ke4a Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh
Para Pihak, masing-masing bermaterat cuiiup dan mempunyai kekuatan hukum yang satna.
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