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Pada hari ini, Senin tanggal 08 bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas (98- 06- 2015), kami 
yang bertanda tangan di bawah ini : 

I. Nama 
Jabatan 

II. Nama 
Jabatan 

HERTINUS WAHYU KURNIAWAN 
Marketing & Sales Director PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara 
yang berkedudukan di Jl. Kenari No. 69 Y ogyakarta, berdasarkan 
Surat Keputusan Direksi Nomor 001/DIR/INIX-YK/112006, yang 
ditetapkan di Yogyakarta tanggal 01 Januari 2006, dalam hal ini 
bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili 
PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara, selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK PERTAMA. 

JAZAUL IKHSAN, S.T., M.T., PH.D. 
Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Y ogyakarta, 
berkedudukan di kampus terpadu Universitas Muhammadiyah 
Y ogyakarta jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 
Yogyakarta 55183, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas 
Muhammadiyah Y ogyakarta Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas 
Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2013-
2017 Nomor 144/SKUMYNI/2013, yang ditetapkan di Yogyakarta 
tanggal 1 Juni 2013, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk 
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dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Y ogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK 
KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya menerangkan sebagai berikut:--------
• PIHAK PERTAMA adalah PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara merupakan badan 

hukum yang bergerak dibidang Jasa Pendidikan Bidang Teknologi lnformasi 
sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian No.: 134 dan telah disahkan oleh Menteri 
Hukum dan HAM tanggal19 Agustus 2005.-------------------------------------------------------

• Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
060/KEP/1.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;--

• Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat saling mengikatkan diri 
untuk mengadakan kerjasama berupa kegiatan operasional Pelatihan Persiapan Ujian dan 
Ujian Sertiftkasi Intemasional bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA, yang terdiri dari 
Microsoft Technology Associate (MTA), The Fundamentals of Information Technology 
for Database (Exam 98-364) and Developer (Exam 98-361). -----------------------------------

Sehubungan dengan hal-hal terse but di atas maka PIHAK PERT AMA dan PIHAK 
KEDUA telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan serta 
syarat -syarat sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------

PASAL 1 
TUJUAN 

Tujuan kegiatan Pelatihan Persiapan Ujian dan Ujian Sertiftkasi Intemasional Microsoft 
Technology Associate (MTA) Untuk Materi The Fundamentals of Information Technology 
For Database dan The Fundamentals of Information Technology For Developer adalah 
membekali Mahasiswa sebelum mereka melakukan Exam (Ujian) nantinya, dengan metode 
pelatihan yang diberikan Inixindo Jogja, diharapkan tingk:at kelulusanya di saat melakukan 
ujian nantinya bisa lebih besar. 

PASAL2 
OBYEK YANG DIKERJASAMAKAN 

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bekerja sama melaksanakan 
pelatihan secara komprehensif untuk membantu kelulusan mahasiswa peserta pelatihan 
Microsoft Technology Associate (MTA), The Fundamentals of Information Technology 
for Database (Exam 98-364) and Developer (Exam 98-361). ----------------------------------

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bekerja sama melaksanakan 
ujian dengan materi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). -----------------------------------
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PASAL3 
KEGIATAN OPERASIONAL 

(1) PIHAK PERTAMA melimpahkan kegiatan operasional kerjasama kepada PIHAK 
KEDUA tanpa mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pengelola Fakultas 
Teknik Universitas Muhammadiyah Y ogyakarta. -------------------------------------------------

(2) PIHAK KEDUA selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Y ogyakarta 
bertanggung jawab atas kegiatan operasional kerjasama m1 dalam bentuk 
penyelenggaraannya.-----------------------------------------------------------------------------------

(3) Kegiatan operasional yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan tetap dalam pengawasan 
PIHAKPERTAMA.----------------------------------------------------------------------------------

PASAL4 
HAKDANKEWAJIBANPIHAKPERTAMA 

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA memiliki hak dan 
kewajiban sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------

1. Hak PIHAK PERT AMA adalah hal-hal yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.-------

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memenuhi hak-hak PIHAK KEDUA. ------------

3. PIHAK PERTAMA memberikan pelatihan secara komprehensif untuk membantu 
kelulusan mahasiswa peserta pelatihan Microsoft Technology Associate (MTA}, The 
Fundamentals of Information Technology for Database (Exam 98-364) and Developer 
(Exam 98-361) dengan deskripsi kegiatan sebagai berikut: 

a. Memberikan pre-test untuk mahasiswa yang akan mengikuti sertiftkasi sebanyak satu 
kali yang dilaksanakan di tempat yang telah disediakan PIHAK KEDUA dengan 
tujuan mengarahkan mahasiswa untuk mengambil Exam yang sesuai dengan 
kompetensinya. ------------------------------------------------------------------------------------

b. Memberikan pelatihan Exam Preparation selama dua hari (1 0 jam) yang dilaksanakan 
di tempat yang telah disediakan PIHAK KEDUA. ----------------------------------------

c. Memberikan fasilitas pelaksanaan Exam di PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara, Jl. 
Kenari No. 69, Yogyakarta. ---------------------------------------------------------------------

4. PIHAK PERTAMA menawarkan biaya pelatihan dan ujian sertiftkasi paket khusus untuk 
kegiatan akademik kepada PIHAK KEDUA, dengan keterangan biaya pelatihan dan ujian 
sertiftkasi paket khusus untuk kegiatan akademik yaitu untuk masing-masing 
paket.sebesar Rp 1.400.000,- I peserta, dengan rincian pelatihan selama 2 hari dan Exam 1 

)( (=C 2jam). ---------------------------------------------------------------------------------------------
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PASALS 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA memiliki hak dan 
kewajiban sebagai berikut: 

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan 
pelatihan dan ujian dari PIHAK PERT AMA. --------------------------------

2. PIHAK KEDUA menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan dan ujian 

sertif"Lkasi. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3. PIHAK KEDUA membayarkan biaya pelatihan dan ujian sertifikasi kepada PIHAK 
PERTAMA sebesar harga yang ditawarkan PIHAK PERTAMA dan telah disepakati 

PIHAKKEDUA. --------------------------------------------------------------------------------------

4. PIHAK KEDUA memberikan jadwal penyelenggaraan pelatihan dan ujian sertif"Lkasi 
kepada PIHAKPERTAMA. ------------------------------------------------------------------------

PASAL6 
MASA BERLAKU 

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 
disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.--------------------------------------------

(2) Atas kesepakatan kedua belah pihak, masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini dapat 
diperpanjang yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Baru dan/atau Perjanjian Kerjasama 
llarnbahan (tztitientiur.n).--------------------------------------------------------------------------------

PASAL7 
RISIKO 

PIHAK PERTAMA atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban menanggung 
terhadap wenang tidaknya melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
sah tidaknya materi pelatihan dan ujian sehingga karena itu PIHAK PERTAMA berjanji dan 
dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan atau gugatan yang datang 
dari pihak mana pun dan/atau berdasar alasan apa pun.-----------------------------------------------

PASAL8 
PERISTIWA CIDERA JANJI 

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, masing
masing pihak berhak untuk menagih dari yang lainnya atau siapa pun juga yang memperoleh 
hak darinya, untuk melaksanakan seluruh atau sebagian perjanjian ini dengan seketika dan 
sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, 
apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini: ---------------------------------
1. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalarn 

perjanjian ini tepat pada waktu yang telah diperjanjikan;----------------------------------------
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2. Salah satu pihak dinyatakan dalam pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, 
insolvensi dan/atau likuidasi; ------------------------------------------------------------------------

3. Salah satu pihak atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadapnya;-------------------
4. Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pihak-pihak dalam 

perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan 
Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena tindak 
pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama 
satu tahun atau lebih.----------------------------------------------------------------------------------

PASAL9 
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

(1) Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah peristiwa sebagai berikut : ------------
a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain);--------------------------
b. Perang, huru-hara, pemberontakan, epidemic;------------------------------------------------
c. Kejadian lain di luar jangkauan PIHAK KEDUA;------------------------------------------

(2) Apabila terjadi "keadaan memaksa" PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis 
kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari 
sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai bukti-bukti sah.----------------------------------

(3) Ketentuan tentang keadaan memaksa ini baru berlaku setelah PIHAK PERTAMA 
menyatakan menerima terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dan 
oleh karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala kewajibannya dan perjanjian 
dinyatakan berakhir.----------------------------------------------------------------------------------

(4) Segala hal yang timbul karena terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud di atas, 
ditanggung oleh masing-masing pihak.------------------------------------------------------------

PASAL 10 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam 
Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para 
pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. ----------------

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau 
penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para 
pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk 
menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bantul.----------------------------------------------------

PASAL 11 
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN 

(1) Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada awal Surat Perjanjian ini 
merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak dalam perjanjian, 
dan segala surat menyurat atau komunikasi antara kedua belah pihak yang berkaitan 
dengan perjanjian ini akan ditujukan ke alamat tersebut.----------------------------------------
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(2) Apabila terjadi perubahan alamat selama perjanjian ini masih berlaku, maka pihak yang 
berubah alamatnya tersebut wajib memberitahuk:an alamat barunya kepada pihak lainnya 
dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak 

lainnya. -------------------------------------------------------------------------------------------------

PASAL 12 
LAIN-LAIN 

(1) Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak 
mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenamya, bahwa kedua belah 
pihak telah membaca dengan cermat seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat 
dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu 
kedua belah pihak memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat huk:um 
setelah kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian ini. ------------------------------

(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam kontrak ini atau perubahan-perubahan yang 
dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian 
Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian 

Ull. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASAL 13 
SAKSI-SAKSI 

Saksi-saksi dari kedua belah pihak yang menyaksikan dan ikut menandatangani Perjanjian 
ICerjasama ini:-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama 
Pekerjaan 
Alamat 
No.ICTP. 

MOHAMMAD ISNAINI 
Account Executive PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara 
Jl. ICenari No. 69 Y ogyakarta 
3471101802820002 

., 

Selanjutnya disebut SAKSI PERT AMA. 

2. Nama 
Pekerjaan 
Alamat 

No.ICTP 

M. HELMI ZAIN NURI, S. T., M.T. 
ICaprodi Teknologi Informasi 
~Campus Terpadu UMY, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, ICasihan, 
Bantul, Yogyakarta 55183 
3471132103760001 

Selanjutnya disebut SAKSI KEDUA. 

PASAL 14 
PENUTUP 

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan dengan ini mengikatkan diri 
satu terhadap yang lain pada isi perjanjian ini.---------------------------------------------------

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa untuk Perjanjian ini dan 
segala akibatnya memberlakuk:an peraturan perundang-undangan dan huk:um Indonesia.-
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(3) Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani.-----------------------------------------

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERT AMA dan 
PIHAK KEDUA di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing
masing disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan masing-masing 
berlaku sebagai aslinya.------------------------------------------------------------------------------------

PIHAK PERTAMA 
PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara 

Marketing & Sales Director, 

PIHAKKEDUA 
Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Y ogyakarta 
Dekan, 

(HERTINUS WAHYU KURNIAWAN) ~(JAZAUL IKHSAN, S.T., M.T., PH.D.) 

SAKSI- SAKSI 

SAKSI PERTAMA SAKSIKEDUA 

(MOHAMMAD ISNAINI) (M. HELMI ZAIN NURI, S. T ., M. T.) 
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