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Perjanjian Kerja Sama (termasuk lampiran-lampirannya dan perubahan-perubahannya
untuk selanjutnya disebut sebagai "Perianjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari
Senin, Tanggal 01 Bulan September Tahun e020 (0U0912AzAl, bertempat di Bogor, oleh
dan antara:

l.

Dr. Unang Wahidin, M.Pd,l adalah Warga Negara lndonesia pemegang Kartu Tanda
Penduduk No. 3201311010710002, beralamat di Jl. Batuhulung Palem Raya, Rt. 003,
Rw.001, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, L6LL6 Provinsi
Jawa Barat, perwakilan dari STAI Al-Hidayah menjabat sebagai Ketua, selanjutnya

disebut sebagai "PIHAK KESATU".
lrfan Bhr Nurdin, S.Th.l, MM adalah Warga Negara lndonesia pemegang Kartu Tanda
Penduduk No. 3201313105790002, beralamat di Cimanglid Gg. Purnama RT {Xr3 RW
001, Desa Sukarnantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat perwakilan dari Yayasan Huda Cendekia menjabat sebagai Ketua, selanjutnya
disebut sebagai 'lPlHAK KEDUA".

ll'

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan
masing-masi ng disebut "Pihak".
PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas dengan ini menerangkan

bahwa:

1.

PIHAK KESATU adalah lembaga pendidikan yang memiliki kebutuhan System Digital

Marketing.

2.

PIHAK KEDUA adalah Penyedia Jasa Digital Marketing untuk memenuhi kebutuhan
PIHAK KESATU tersebut.

Perianiian ini dijelaskan di dalam Pasal-pasal di bawah ini dan di dalam Lampiran yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya:
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PASAL 1
DEFINISI

1.

Perianiiann ini adalah perjanjian keriasama berupa penyelenggaraan program dan jasa
sebagai berikut:.
a

Digital Marketing

i.

Pembuatan Website

ii. System lnformasi PMB
iii.

Maintenance

iv.

Coaching Digitat Marketing

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian ini meliputi sebagai berikut:

1. PARA PIHAK
2.
3.

sepakat dan setuju untuk menjalankan kegiatan kerjasama joint
operation berupa jasa Digital Marketing.
PARA PlllAK sepakat dan setuju untuk memberikan dukungan kepada Pihak lainnya
dalam melaksanakan Ayat {1} pada pasal ini dan tidak terbatas pada seluruh aktivitas
terkait.
PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk bertanggung jawab atas segala hal yang

terjadi dalam melaksanakan Ayat (1) sesuai dengan kapasitas masing-masing.

PASAL

3.

REVENUE SHARING

1. REVENUE

yang akan diperoleh oleh ptHAK KE SATU adalah:
Menguatkan Brand PositioningSTA!Al-Hidayah

a.
b. Memiliki tool digital marketing yang memadai

c.
d.
e.
?.

Meningkatkan kapasitas dan Kapabilitas tim Marketing STAI Al-hidayah
Meningkatkan Aktivasi dan Optimasi Digital Marketing
Meningkatkan Trust terhadap STAI Al-Hidayah

Biaya-biaya yang dibebankan dari PARA PIHAK kepada STA| Al-Hldayah untuk
implementasi Digital Marketing adalah :
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a.

DigitalMarketing

i.

Pembuatan Website

: Rp.4.000.000

ii. System lnformasi PMB
iii. Maintenance
1. Update Konten
2. Maintenance Hosting

: Rp.3.000.000

iv.

Coaching Digital Marketing

: Rp. 500.0001event

v.

Content Development

: Rp. 500.000

1.
2.
3.

: Rp. 400.000lbulan dengan Pekerjaan:

/konten

Video
Design.
Capy Writing.

PASAL4
HAK DAN KEWAIIBAN PARA PIHAK

Kewajiban masing-masing PIHAK:

t.

Memberikan jaminan dan dukungan kepada Pihak lainnya untuk terlaksananya
Kerjasama sesuai Pasal 2 Ayat {U.

2.

Memberikan spesifikasi yang jelas, lengkap, dan akurat kepada Pihak lainnyauntuk
terlaksananya Kerjasama sesuai pasal 2 Ayat (L).

3.

PIHAK KESATU wajib menyediakan biaya yang timbul dari kegiatan t(egiatan Digital

4.

Marketing.
PIHAK KEDUA wajib memberikan layanan untuk mendukung kegiatan Digital
marketing kepada ptHAK KESATU.

Hak masing-masing PIHAK:

L.
2.

Mendapatkan iaminan dan dukungan penuh dari Pihak lainnya untuk terlaksananya
Pasal 2 Ayat (1.).
Mendapatkan spesifikasi yang jelas, lengkap, dan akurat dari Pihak lainnya untuk
terlaksananya Pasal 2 Ayat (1).

3' PIHAK KEDUA berhak mendapatkan biaya yang timbul dari kesepakatan sesuai pasal
3 Ayat {2}.

4.

PIHAK KESATU berhak mendapatkan pelayanan Digital Marketing dari ptHAK
KEDUA.
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PASAL 5

GANGGUAN TEKNIS DAN HUMANE'fifiOft

PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk penanganan gangguan

teknis dan/atau human
Error yan8 menyebabkan gagalnya atau terhambatnya atau tertundanya suatu pelatihan
akan mengacu pada stondsrd aperatianol procedure {SOP)yang disepakati pARA plHAK.
PASAL 6

KERAHASIAAN

L.

PARA PIHAK waiib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan,
memberitahukan, membuka dan/atau memberikan segala dan setiap informasi, data,

dokumen danlatau keterangan, baik yang diberikan dan/atau disampaikan oleh pihak
lainnya baik secara lisan maupun tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada informasi
sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian (selanjutnya disebut "lnformasi
Rahasia"), kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari
Pihak lainnya, kecuali

a.
b.

c'

:

Kepada lnstansi Pemerintah Republik lndonesia terkait yang berwenang mengatur
atau mengeluarkan ijin tentang hal-halyang diperjanjikan dalam perjanjian ini.
Diperintahkan oleh Badan Peradilan atau lnstansi Pemerintah Republik lndonesia
secara tertulis dan resmi dalam rangka penegakan hukum.

Menurut peraturan Perundang-Undangan yang bertaku

di

lndonesia, lnformasi

Rahasia tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam
peratu ran Perundang-Undangan bersangkutan.

2.

Pihak yang melanggar ketentuan Kerahasiaan ini wajib mengganti seluruh kerugian yang

diderita oleh Pihak lainnya, yang timbul akibat tindakan pihak yang melakukan
pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini sebagaimana diatur dalam peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan kerahasiaan ini berlaku baik selama dan
diakhirinya Perjanjian ini.

PASAL 7

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1.

PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini untuk jangka waktu 4
(empat! tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjaniian ini sebagaimana
tercantum pada bagian awal perianiian ini.

2. Setelah

berakhirnya masa Perianiian ini, maka jangka waktu perjanjian dapat
diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati kemudian.
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PASAL 8

ADDENDUM PERJANJIAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan syarat-syarat
dalarn Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mencantumkannya dalam perjanjian

tambahan {"Addendum"} yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL

9

PENYELESAIAN PERSELISI HAN

1.

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara
PARA PIHAK sehubungan dengan pelakanaan Perianiian secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.

2.

Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat
dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka perselisihan tersebut akan diajukan
ke pengadilan. PARA Pll{AK dengan ini sepakat memilih tempat kedudukan yang umum
dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta yang ditentukan oleh PARA
PIHAK.
PASAL 10
FORCE MNEURE

1.

2.

Force Moieure dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar
kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAI( sehingga mempengaruhi pelaksanaan
Perjanjian ini antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alarn, gempa bumi, angin
topan, tanah longsor, sambaran petir, blokade, pemberontakan, huru hara, pemogokan
urnum, kebanjiran, kebakaran besar, gangguan listrik dan telekomunikasi, kerusakan
sistem komputer dan bencana alam lainnya, keputusan pemerintah atau instansi yang
berwenang lainnya yang menghalangi secara langsung pelaksanaan Perjanjian ini dan
keadaan-keadaan lainnya di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
Pihak yang terkena Force Majeure wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
mengenai keadaan Force Majeure yang dialaminya dan akibatnya terhadap pelaksanaan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

3. Apabila

Pihak yang mengalami Farce Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan
kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal

ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan

4.

tanggung jawab Pihakyang mengalami Force Mojeure.
Jika Force Moieure menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap {nof
pe$orming property! sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, maka
PARA PIHAK akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikannya.
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