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Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas 
(18-04-2017 ), oleh pihak-pihak d bawah ini: 

1. PT Indonesian Capital Market Electronic Library, suatu Perseroan Terbatas yang dldirikan berdasarkan Hukum 
Negara Republik Indonesia, oerkedudukan di Jakarta, Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 1, Jalan 
Jenderal Sudirman Kav. 52-:;3, Jakarta-12190, yang dalam hal ini diwakiii oleh Mety Yusantiati, selaku Direktur 
Utama PT Indonesian Capital Market Electronic Library, seianjutnya disebut "PIHAK 1" . 

dengan 

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddln Banten, suatu Perguruan Tinggi yang 
didirikan berdasa'kan Hukim Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Jendrai Sudirman No.30 Ciceri 
Serang Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hj. NihayatuI Masykuroh, MSI, selaku Dekan bertindak 
mewakili untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 
seianjutnya disebut "PIHAK 11". 

Seianjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan nal-hal 
sebagal berikut: 

1. Bahwa PIHAK I adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak daiam bidang data, edukasi, sertifikasi, dan 
bermaksud untuk mengembangkan pendidlkan keahlian atau sertifikasi di Pasar Modal Indonesia. 

2. Bahwa PIHAK II adalah institusi pendidikan yang peduli terhadap peningkatan edukasi, sosiaiisasi, dan 
penambahan sumber daya nanusia (SDM) Pasar Modal Indonesia. 

3. Bahwa PARA PIHAK akan rrengadakan kerjasama pelaksanaan program pendidikan sertifikasi -Vakil Perantara 
Pedagang Efek (WPPE, \WP-E Pemasaran, dan VJPPE Pemasaran Terbatas), \A/akil Manajer Investasi (WMI), 
Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), dan pendidikan lainnya. 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian dengan syarat dan ketentuan 
sebagaimana tertera dalam pasal-pasal di bawah Ini : 

PASALl 
TERMINOLOGI 

1. Program WPPE Reguler adalah program pendidikan selama 75 Jam untuk menjadi Wakil Perantara Pedagang 
Efek yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memasarkan dan melaksanakan trarsaksi efek untuk 
kepentingan pihak lain sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku. 

2. Program WMI Reguler adalahprogram pendidikan selama 75 Jam untuk menjadi Wakil Manajer Investasi yang 
memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menginvestasikan dana nasabah pada portofolio efek yang 
sesuai dengan profil risiko lasabah, dengan mengikuti peraturan dan etika yang berlaku, 

3. Program WPEE Reguler adalah program pendidikan selama 75 jam untuk menjadi Wakil Penjamin Emisi E'ek 
yang memiliki pengetahua- dan kemampuan memberi nasihat kepada nasabah institusional berkaitan dengan 
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aksi korporasi, seperti pererbitan efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dsn restruktuhsasi serta 
mampu menjalankan keglatan penjaminan emisi efek sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku 

Program ASPM Reguler adalah program pendidikan selama 80 jam untuk menjadi Anli Syanah Pasar Modal 
yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang syariah yang dapat member kan nasihat dan/atau 
mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal dalam keglatan usaha perusahaan dan/atau 
memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal. 

Program Regular WPPE Pemasaran adalah program pendidikan selama 16 Jam untuk nenjadi Wakil Perantara 
Pedagang Efek Pemasaran yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memasarkan dan melaksanakan 
transaksi efek untuk kepentingan pihak lain sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku. 

Program Reguler WPPE Pemasaran Terbatas adalah program pendidikan selama 8 Jam untuk menjadi Wakil 
Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membuka 
rekening efek sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku. 

Program Wo/Ver WPPE, WPPE Pemasaran dan WMI adalah program pendidikan dan jjian selama 8 jam bag! 
perserorangan yang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan guna mendapatkan Sertifikasi Keahlian Pasar 
Modal sebagai WPPE, WPPE Pemasaran dan WMI. 

Calon Profesiona! adalah mdivldu yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pendidikan sertifikasi pasar 
modal. 

Contribution Fee merupakan nilai yang harus dibayarkan PIHAK I kepada PIHAK II menggunakan metode 
perhitungan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. 

PASAL 2 
TUJUAN 

Maksud dan tujuan ditandatanganlnya Perjanjian Kerjasama ini adalah menjalin kerjasama untuk melakukan 
upaya-upaya pengembangan pendidikan Pasar Modal Indonesia. 

Dalam rangka pengembangar edukasi pasar modal di Indonesia, kerjasama ini memilik- tujuan untuk 
mempermudah para Calon Profesional mengikuti pendidikan sertifikasi keahlian pasar nodal. 

Meningkatkan jumlah sumter daya manusia yang memiliki keahlian dan sertifikasi di Pasar Modal Indonesia. 

PASAL 3 
RUANG LINGKUP KERJASAMA 

PIHAK I bersama-sama dengan PIHAK II akan menyelenggarakan pendidikan sertifikasi keahlian pasar modal 
program reguler dan waive'; namun tidak terbatas pada: 

a. Pendidikan sertifikasi Wakd Perantara Pedagang Efek (WPPE, WPPE Pemasaran, dan vypPE 
Pemasaran Terbatas); 

b. Pendidikan sertifikasi Wakil Manajer Investasi; 
c. Pendidikan sertifikasi Wakil Penjamin Emisi Efek; dan 
d. Pendidikan sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal. 

PARA PIHAK bersama-sama menyediakan tenaga pengajar profesional pasar modal. 

PASAL4 
PELAKSANAAN KERJASAMA 

PARA PIHAK secara bersama-sama menyelenggarakan program pendidikan keahlian atau sertifikasi profesi 
pasar modal di lingkungan internal PIHAK 11. 
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PARA PIHAK sepakat bahwa program pendidikan sertifikasi keahlian pasar modal akan dilaksanakan dengan 
jumlah minimum Calon Prcfesional sesuai dengan lampiran I perjanjian ini. 

PARA PIHAK akan melaksanakan pendidikan keahlian atau sertifikasi profesi pasar modal minimal 2 (dua) kali 
dalam 1 (satu) Tahun. 

PASAL S 
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

Dalam perjanjian ini, PIHAK I akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

a. PIHAK I berhak untul< mendapatkan data profil Calon Profesional dan hal-hal lain yang diperlukan dari 
PIHAK II, untuk keperluan pelaksanaan program pendidikan sertifikasi keahlian pasar modal yang 
mencakup tetapi tidal- terbatas untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Nama Calon Profesional 
2. Bukti pembayaran kelkutsertaan 
3. Bukti setoran pembukaan rekening efek Calon Profesiona! dari Anggota Bursa (AB) 
4. Laporan pelaksanaan keglatan yang tercantum pada lampiran II perjanjian ini 

b. PIHAK I berhak menertukan pengajar dalam program pendidikan sertifikasi. 

c. PIHAK I berhak untuk membatalkan pendaftaran dari Calon Profesional yang tidak memenuhi persyaratan 
dan kriteria sebagaimana tercantum pada Lampiran I perjanjian ini. 

d. PIHAK 1 berkewajiban untuk menyediakan dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan 
program pendidikan sertifikasi keahlian pasar modal yang mencakup tetapi tidak terbatas untuk hal-hal 
sebagai berikut; 
1. Memberikan peididikan sertifikasi keahlian pasar modal bagi para Calon Profesional di lokasi 

internal PIHAK II 
2. Memberikan penbahasan seal bagi Calon Profesional sebelum pelaksanaan ujian. 
3. Menerbitkan sertifikat kepada Calon Profesional yang telah lulus ujian seluruh modul. 
4. Menanggung biaya transportasl dan akomodasi bagi pengajar yang ditunjuk oleh PIHAK i. 
5. Memoerikan contribution fee kepada PIHAK 11 seperti yang diatur dalam Lampiran I yang tidak 

terpisahkan dari perjanjian ini. 

Dalam perjanjian ini, PIHAK II akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

a. PIHAK II berhak untul memperoleh hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan program pendidikan 
sertifikasi keahlian pasa- modal, yang mencakup tetapi tidak terbatas untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraar pendidikan dan ujian sertifikasi keahlian pasar modal di lokasi internal PIHAK II. 
2. Contribution fee seperti yang diatur dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, 

b. PIHAK II be-kewajiban untuk menyediakan dan menyiapkan hat-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan 
program pendidikan sertifikasi keahlian pasar modal yang mencakup tetapi tida< terbatas untuk hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Melayani pendaftaran dan mengirimkan daftar nama Ca on Profesiona! kepada PIHAK I . 
2. Memastikan bahwa Calon Profesional telah memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti program 

pendidikan sertihkasi pasar modal yang diatur dalam Lampiran I perjanjian ini. 
3. Memastikan jurr .ah minimum Calon Profesional sesuai yang diatur dalam Lampiran I perjanjian ini. 
4. Menampung dan menyetorkan biaya pendaftaran kepada PIHAK I, 
5. Meneruskan proses pembukaan rekening efek Calon Profesional kepada Anggota Bursa yang 

ditunjuk PIHAK I dengan nilai nominal sebagaimana tercantum pada iaooran pembayaran hasil 
pelaksanaan yarg terdapat di dalam Lampiran 11 perjanjian ini. 

6. Mengirimkan bukti setor dan daftar nama Calon Profesional yang telah memiliki rekening efek 
kepada PIHAK I. 
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Menyediakan konsumsi bagi Calon Profesional dan pengajar dengan batasan biaya 
sebagaimana tercantum pada Lampiran I perjanjian ini. 
Menyediakan petugas pengawas kelas dan ujian, tempat, fasiiitas penunjang pendidikan dan ujian 
sertifikasi pasar modal yang telah dilengkapi dengan jaringan internet yang memada: 
Menanggung se uruh biaya pemasaran pendidikan sertifikasi keahlian pasar modal yang ditimbuikan 
dari inisiatif internal PIHAK II. 
Mempersiapkan modul yang sebelumnya telah diberikan PIHAK I kepada masing-masing Calon 
Profesional dalam bentuk softcopy. 

PASAL6 
BIAYA PENDAFTARAN 

Nominal biaya pendidikan dan ujian telah diatur dalam Lampiran I perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan. 

Nilai biaya pendaftaran dapat diubah atau disesuaikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan dan 
kesepakatan PARA PIHAK yang dilakukan oleh PIHAK I dan dengan pemberitahuan kepada PIHAK II terlebih 
dahulu sebelumnya. Perubahan tersebut akan dilakukan dengan membuat suatu addendum yang menjadi satu 
kesatuan dengan perjanjian ini. 

PASAL 7 
CONTRIBUTION FEE DAN PAJAK 

Nominal contribution fee tnlah diatur dalam Lampiran I perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan. 

PIHAK II berkewajiban menbayar penerimaan hasil pelaksanaan program pendidikan sertifikasi keahlian pasar 
modal kepada PIHAK I setelah dikurangi contribution fee, biaya pembukaan rekening efek, dan biaya 
konsumsidengan ketentuan pembayaran paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari kerja setelah program 
pendidikan sertifikasi keahlian pasar modal dilaksanakan, dan disertai laporan hasil pelaksanaan sebagaimana 
tertuang pada Lampiran 11 perjanjian ini. 

Pembayaran hasil pelaksanaan program pendidikan sertifikasi pasar modal dilakukan oleh =*1HAK II kepada 
PIHAK 1 dengan transfer atau setoran melalui ; 

Bank : Ban< BCA Cab. Bursa Efek Indonesia 
Nomor Rekening : 4581.34.9992 
Atas nama : PT Indonesian Capital Market Electronic Library 

Kecuaii ditentukan lain dalam perjanjian ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, balk yang ada 
saat ini maupun yang ada dikemudian hari, yang wajib dibayarkan ke Pemerintah yang berkaitan dengan 
transakst berdasarkan perjanjian ini, wajib ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Jika diperlukan, PARA PIHAK setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran 
pajak sehubungan perjanjian ini. 

PARA PIHAK sepakat jika 'erdapat biaya lain di luar yang sudah diatur dalam perjanjian ini, harus mendapat 
persetujuan dari PARA PIHAK untuk perlakuan dan penyelesaiannya. 

PASAL8 
JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

Perjanjian ini efektif berla<u sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku untuk jangka waktu 
selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan secara tertulis PARA PIHAK. 
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2. Perjanjian dapat berakhir sebelum Jangka Waktu berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a. Salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pernyataan 
ketidaksanggupan melanjutkan perjanjian ini paling lambat 1 (satu) bulan kalender sebelum berakhirnya 
Jangka Waktu. 

b. Terjadi perselisihan an-ara PARA PIHAK yang tidak bisa diseiesaikan melalui perundinga-/ musyawarah, 
kemudian permasalahannya diteruskan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan 
diputuskan bahwa perjanjian in; tidak dapat dllanjutkan. 

3. Apabila m.aksud dan tujuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh 
PARA PIHAK atau salah satu pinak karena aiasan apapun juga, maka balk PlHAKl atau PIHAK lldapat mengakhiri 
leblh awal perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu paling lamba: 1 (satu) bulan 
sebelumnya kepada pihak . ainnya. 

PASAL9 
KORESPONDENSI 

Semua komunikasi sehubungan dengan perjanjian in! dilakukan dengan email, telepon, faksimili, pos tercatat atau 
melalui perusahaan ekspedisi masing-masing pihak ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini : 

I. PT INDONESIAN CAPITAL MARKET ELECTRONIC LIBRARY 
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lt.l 
JlJenderai Sudirman Kav.s: -53 Jakarta Selatan, 12190 

Email : marketing(Pticmi.co.id 
Telepon : (021) 515.2318 ext. 8206/8210 
Faksimile : (021) 515.2319 
PIC ; Marketing & Business Development 

1. Vita Fela (vita.fela@ticmi.co.id) 
2. Irwansy^h (irwansyah(S)ticmi.co.id) 

11. Fakultas Ekonomi dan Bisn-s Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 
Kampus I U I N Sultan Maulana Hasanuddin Banten 
Jl. Jendrai Sudirman No.30 Eiceri Serang Banten 

Email : febiuinbanter (ffigmail.com 
Telepon : (0254) 200323 
Handphone : 08111200406 
Faksimile : (0254) 200022 
PIC : 1. Dr. Efi SyarTudin, MM (Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan) 

2. Hadi Peristiwo, MM (Ketua Prodi / Pengurus Gl) 

Dalam hal terjadi perubahan a^amat maupun person in-charge, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada pihak lainnya sebelum perubahan berlaku efektif. Jika perubahan tersebut 
tidak diberitahukan, maka surat menyurat ditujukan ke aiamat t^rakhir yang tercatat. 

PASAL10 
KERAHASIAAN 

3. PARA PIHAK sepakat bahwa hak cipta (copy right) modul adalah milik PIHAK I, oleh karenanya apabila modul 
akan digunakan di luar keglatan pendidikan yang dimaksud dalam perjanjian ini, harus mendapat persetujuan 
dari PIHAK I paling lambat ^ (tujuh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. 

4. Masing-masing pihak mengetahui bahwa setiap data dan informasi mengenai perjanjian ini, termasuk setiap 
transaksi yang dimaksud r.l dalam perjanjian dan data atau informasi pihak lainnya yang diketahui sebagai 
akibat dari pelaksanaan perjanjian atau selama pembahasan yang mendahului perjanjian ini, adalah 
merupakan data dan informasi rahasia. Oleh karena Itu masing-masing pihak wajib menjaga kerahasiaan data 
dan informasi yang dimaksud dan tidak akan, tanpa persetujuan pihak pemilik data dan informasi, 
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igungkapkan kepada pihak ketiga untuk maksud apapun atau menggunakan untuk kepentingan sendiri 
selain untuk maksud dari perjanjian ini. 

5. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 perjanjian ini tidak berlaku untuk: 

a. Data dan informasi y^ng sudah diketahui oleh umum, bukan karena pelanggaran kerahasiaan oleh pihak 
yang menerima data dan informasi. 

b. Data dan informasi . ang diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan atau otor tas publik yang 
berwenang berdasarl- an ketentuan perundang-undangan. 

6. Pihak yang menerima da'a dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ID ayat 1 perjanjian ini 
diperintahkan oleh pengadilan atau otoritas publik yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-
undangan untuk mengungkapkan data dan Informasi dimaksud, maka pihak yang diperintahkan tersebut harus 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak pemilik data dan Informasi sebelum melakukan 
pengungkapan, hal mana dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak pemilik data dan 
Informasi apabila login mergajukan keberatan kepada pengadilan atau otoritas publik yang berwenang. 

7. Pihak yang menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 perjanjian ini hanya 
dapat mengungkapkan da*a dan informasi tersebut kepada karyawan yang terlibat dalam oerjanjian untuk 
maksud semata-mata dalam rangka implementasi perjanjian ini, dengan ketentuan pihak-pihak tersebut 
berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya seperti kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasai 10 
perjanjian ini dan pihak yang memberikan data dan informasi bertanggungjawab sepenuhnya apabila pihak-
pihak tersebut melanggar ketentuan kerahasiaan dimaksud. 

8. Masing-masing pihak wajit menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
perjanjian in! dan melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terungkapnya data dan informasi kepada pihak 
yang tidak diizinkan dan untuk mempertahankan kerahasiaan data dan informasi tersebut. 

9. Ketentuan-ketentuan Pasal 10 perjanjian ini tetap berlaku terus menerus walaupun perjanjian ini telah berakhir. 

Masing-masing PIHAK dengan ini rrenjamin dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala keluhan, klaim, tuntutan, 
dan atau kerugian yang diajukan oleh Calon Profesional yang mungkin timbul sehubungan dengan pemenuhan 
kewajiban masing-masing PIHAK dalam penyelenggaraan program pendidikan sertifikasi, yang ter.adi bukan akibat 
kesalahan atau kelalaian dari p;HAK tersebut sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan beban serta 
tanggung jawab PIHAK yang me akukan kesalahan atau kelalaian. 

1. PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatar atau kegagalan untuk 
memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali PARA PIHAK {"Force 
Majeure"), peristiwa mana te'masuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bum!, banjir, 
epidemi, perang, huru-ha a atau pemberiakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan 
oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini 

2. Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka pihak yang mengaiaminya wajib menyampaikan pemberitanuan 
paling lambat 3 (tiga) har kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya Force Majeure tersebut dan harus 
melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban 
berdasarkan perjanjian im 

3. Apabila akibat dari Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 perjanjian ini berlangsung 
lebih dari 20 (dua puluh) lari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan 
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian 
yang terjadi. 

PASAL11 
JAMINAN HUKUM 

PASAL12 
FORCE MAJEURE 
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PASAL13 
PERNYATAAN 

PARA PIHAK sepakat un'uk tunduk pada hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian ini dengan tetap 
memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi PARA PIHAK sesuai lingkup bismsnya. 

PARA PIHAK dengan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk saling memberikan informasi 
atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama 
berdasarkan perjanjian ini, 

PARA PIHAK meryatakan ral-hal sebagal berikut: 

a. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian in! dengan penuh tanggung jawab dan atas 
dasar hubungan yang saling menguntungkan; 

b. Penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian Ini tidak akan bertentangan dengan setiap hukum atau 
kebijaksanaan Pemerintah Indonesia. 

PASAL14 
ADDENDUM 

Hal-ha! lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam perjanjian ini dan atau perubahannya akan diatur 
kemudian dengan persetujuan tertulis kedua belah PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atau 
amandemen atas perjanjian ini yang merupakan bagian, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
perjanjian ini. 

PASAL15 
PENYELESAIAN SENGKETA 

1, Segala sengketa yang timbul antara PARA PIHAK berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian ini, akan 
diupayakan untuk diselesaion seara musyawarah. 

2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 perjanjian ini dapat mencapai kesepakatan, 
maka kesepakatan tersebi t a<an dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA 
PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. 

3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 15 ayat 1 perjanjian ini tidak berhasil mencapai 
kesepakatan da'am waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para 
PIHAK, maka sengketa tersebut harus diseiesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

4. Keputusan yang dijatuhkan oleh BANl untuk persengketaan itu adalah final dan mengikat bagi PARA PIHAK, 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

PASAL16 
PELAKSANAAN SESUAI HUKUM 

1. Perjanjian ini tunduk dan akan ditafsirkan sesuai hukum Negara Republik Indonesia. 

2. Setiap ketentuan yang bertentangan atau melawan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia yang capat menyebabkan batalnya dan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini akan 
dihapuskan oleh PARA PHAK, namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan selebihnya yang tidak 
melawan hukum dan tunduk kepada hukum, sehingga perjanjian ini akan tetap sah dan berkekuatan penuh. 
Ketentuan Pasa 15 perjan/an mi tidak berlaku apabila penghapusan tersebut mengubah sifat dasar perjanjian 
ini atau bertentangan dengan ketertiban umum. 

3. Apabila dipandang perlu, PARA PIHAK akan menyepakati kemudian ketentuan-ketentuan pengganti dari 
ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 perjanjian ini. 
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PASAL17 
PENUTUP 

1. Apabila terdapat hal-hal yang berslfat khusus yang perlu ditindaklanjuti, maka masing-masing PIHAK sepakat 
untuk mengadakan perterruar untuk membicarakan mengenai langkah-langkah dan tata cara yang perlu 
diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dan hasilnya a<an dituangkan secara tertulis serta menjadi 
satu kesatuan yang tidak daoat dipisahkan dari Perjanjian ini. 

2. Perubahan-perubahan atas ketentuan Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah dan 
disepakati oleh Para PIHAK untuk dituangkan dalam suatu adendum yang akan menjadi satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan dari ^erjanjian ini. 

3. Penetapan judul pada pasai-pasal Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan saja dan tidak akan 
mempengaruhi arti dan isl cari Perjanjian ini. 

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, serta mempunyai 
kekuatan hukum yang sama sete ah ditandatangani oleh perwakilan PARA PIHAK yang sah. 

PARA PIHAK 

PIHAK I 
PT Indonesian Capital Market Electronic Library 

PIHAK II 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islarr 

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Ba-en 

Mety Yusantiati Dr. Hi. NihayatuI Masykuroh, MSI 
Dekan 
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