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S ^ T A N M A U I A N A H A S A N U D D I N 

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA 

PERKUMPULAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) DENGAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN 

Pada hari i n i , Rabu tinggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Tujuh 
Belas, bertempat di Jakarta, antara pihak - pihak tersebut dibawah ini ; 

1. PERKUMPULAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES), berkedudukan di J I . 
Tebet Dalam IV f No. 70, Tebet, Jakarta Selatan, didirilcan berdasarkan Akta No.03 
tanggal 22 Februari 2010, yang telah diubah berdasarkan Akta No.Ol tanggal 14 
Agustus 2 0 1 5 , yang dibuat dihadapan Rini Martini Dahliani, SH, Notaris di Jakarta, 
akta telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-132.AH.01.08. Tahun 
2015 tertanggal 18 Desember 2015 dalam hal ini diwakil i oleh Dr. Muliaman D. 
Hadad selaku Ketua Umum Pengurus Pusat berdasarkan Surat Keputusan 
Pengurus Pusat No. 004/SK/MES-PST/11/2015 karenanya sah bertindak untuk dan 
atas nama Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah selanjutnya disebut "PIHAK 
PERTAMA". 

2. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN 
MAULANA HASANUDDIN ( F E B I UIN SMH) BANTEN, berkedudukan di Jl. Jendral 
Sudirman No.30 Ciceri Jaya Kota Serang Banten, dalam hal ini diwaki l i oleh Dr. 
NihayatuI Masykuroh, M.SI, yang menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam, mewaki l i untuk dan atas nama F E B I UIN SMH Banten, selanjutnya disebut 
"PIHAK KEDUA" 

MES dan F E B I UIN SMH Banten secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, 
dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu 
menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

MAULANA HASANUDDIN BANTEN 

MENGENAI 

PENINGKATAN KUALITAS MUTU PENDIDIIGVN 

No. MES: 005/MoU/PP-MES/Xl/2017 
No. UIN SMH: 3 3 8 6 / U n . l 7 / F . V / H M . 0 1 / X I / 2 0 1 7 
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1. Bahwa MES ada ah suatu perkumpulan yang menghimpun sumber daya dari 
regulator, praktisi, akademisi, pengusaha, ulama, dan masyarakat umum lainnya 
dalam rangka sosialisasi, edukasi, dan advokasi bagi pengembangan ekonomi syariah 
di Indonesia. 

2. Bahwa FEBI UIN SMH Banten adalah institusi pendidikan yang melaksanakan 
pendidikan, pengajaran, penelitian, pemberdayaan dan pengembangan kajian 
ekonomi syariah. 

3. MES dan F E B I UIN SMH Banten sepakat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas 
mutu pendidikan selanjutnya disebut "Program") dan bermaksud bekerja sama 
dengan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan program tersebut 

Oleh karenanya dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini 
sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama berdasarkan persyaratan dan 
ketentuan sebagai berikut: 

1. PARA PIHAK sepakat bekerja sama dalam menyelenggarakan Program dengan 
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Membangun kemitraan dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan melalui 
berbagai kegiatan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK. 

b. Mengadakan resource sharing dalam hal pengembangan Program sehingga PIHAK 
KEDUA mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan Industri, 
mampu bersaing dan berkontribusi bagi pengembangan ekonomi syariah. 

2. Dalam menyukseskan Program, PIHAK KEDUA membutuhkan bantuan sumber daya 
yang dimiliki PIHAK PERTAMA. 

1, Dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA setuju untuk mencapai 
maksud dan tuju.m sebagaimana pasal 1 [satu) dengan menyelenggarakan berbagai 
bentuk kegiatan namun tidak terbatas pada; 

a. Workshop/Pelatihan 
b. Penelitian 
c. Seminar/Kul ah Umum/Webinar 
d. Inovasi Modid Pembelajaran 
e. Aplikasi Keuangan Mikro Masyarakat Ekonomi Syariah [AKSIOMA) 
f. E-Learning Ekonomi Syariah 
g. Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah 
h. Pendampingan 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
HUANG LINGKUP PERJANJIAN 
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2. Hal-hal teknis dan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan perjanjian ini yang 
tidak terbatas pada ketentuan Pasal 2ayat 1 perjanjian ini akan ditetapkan dalam 
perjanjian tersendiri yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK. 

Pasal 3 
PELAKSANAAN KERJASAMA 

1. PARA PIHAK akan melakukan pertemuan berkala atau pertemuan sewaktu-waktu 
untuk pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk untuk kepentingan evaluasi pelaksanaan 
kerja sama. 

2. PARA PIHAK sepakat menunjuk staf dari masing-masing Pihak untuk bertindak 
sebagai Liaison Officer bagi pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini, 
sebagai berikut: 

a. Liaison Officer dari MES : 
Nama : Roudotul Firdaus 
Posisi : e-Learning Manager 
Alamat : ]1 Tebet Dalam IV E, No. 70, Tebet, ]akarta Selatan 12810 
Telepon : 021 - 8298724 

b. Liaison Officer dari FEBI UIN SMH Banten : 
Nama : Dr. Efi Syarifudin, MM 
Posisi : Wakil Dekan Bidang Kerjasam dan Kemahasiswaan 
Alamat : Jl. lendral Sudirman No.30, Ciceri Jaya, Kota Serang Banten 42118 
Telepon : 0254-200323 

3, Pelaksanaan Kenasama akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK 
yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri. 

Pasal 4 
J A N G K A W A K T U 

1. Perjanjian ini efektif berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan 
berlaku untuk jangka waktu seiama 3 [tiga] tahun dan dapat diperpanjang atas 
kesepakatan secara tertuiis PARA PIHAK. 

2. Masing-masing Pihak berhak melakukan pemutusan Perjanjian ini, apabila terjadi 
hal-hal berikut: 

a. Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
Perjanjian ini dimana Pihak Lainnya telah menyampaikan peringatan namun tidak 
dilakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) 
hari kerja tei hitung sejak tanggal diterimanya peringatan secara tertuiis tersebut 
oleh Pihak yang melakukan pelanggaran. 
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b. Sehubungan dengan terhalanginya salah satu Pihak untuk melaksanakan 
kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini karena peristiwa: 

i. Kepailitar atau likuidasi secara sukarela, 
i i . Kepailitan atau likuidasi yang tidak dikehendaki. 
i i i . Sebagian besar aset salah satu Pihak teriibat dalam suatu perkara apapun, 

baik di dalam negeri atau di luar negeri atau disita karena sebab apapun 
yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan Perjanjian ini. 

iv. Izin-izin operasional dan atau usaha dibatalkan, dicabut atau berakhir dan 
tidak diporbaharui, 

c. Terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang tidak bisa diselesaikan melalui 
perundingan/musyawarah, kemudian permasalahannya diteruskan melalui 
mediasi dan atau arbitrase dan diputuskan bahwa Perjanjian ini tidak dapat 
diteruskan. 

3. Pihak yang mengalami keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
2 huruf b Perjaniian ini, harus menyampaikan pemberitahuan secara tertuiis kepada 
Pihak Lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak timbulnya keadaan tersebut. 

4. Sejauh diperluKan untuk pemberlakuan ketentuan mengenai pcngakhiran 
Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini 
mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku 
di Negara Republik Indonesia mengenai dipersyaratkannya persetujuan hakim 
terlebih dahulu untuk pembatalan atau pengakhiran atas Perjanjian ini. 

PASAL 5 
KERAHASIAAN 

1. Masing-masing Pihak mengetahui bahwa setiap data dan informasi mengenai 
Perjanjian ini, te rmasuk setiap transaksi yang dimaksud di dalam Perjanjian dan 
data atau informasi Pihak Lainnya yang diketahui sebagai akibat dari pelaksanaan 
Perjanjian atau seiama pembahasan yang mcndahului Perjanjian ini, adalah 
merupakan data dan informasi rahasia. Oleh karena itu masing-masing P hak wajib 
menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud dan tidak akan, tanpa 
persetujuan Pihak pemilik data dan informasi, mengungkapkan kepada pihak ketiga 
untuk maksud apapun atau menggunakan untuk kepentingan sendiri seiain untuk 
maksud dari Penanjian ini. 

2. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian ini 
tidak berlaku untuk: 

a. Data dan informasi yang sudah diketahui oleh umum bukan karena pelanggaran 
kerahasiaan oleh Pihak yang menerima data dan informasi. 

b. Data dan informasi yang diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan atau 
otoritas pubiik yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 
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3. Pihak yang menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
1 Perjanjian ini diperintahkan oleh pengadilan atau otoritas pubiik yang berwenang 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengungkapkan data dan 
informasi dimaksud, maka Pihak yang diperintahkan tersebut harus menyampaikan 
pemberitahuan secara tertuiis kepada Pihak pemilik data dan informasi sebelum 
melakukan pengungkapan, hal mana dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 
kepada Pihak pemilik data dan informasi apabila ingin mengajukan keberatan 
kepada pengadilan atau otoritas pubiik yang berwenang. 

4. Pihak yang menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
1 Perjanjian ini hanya dapat mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada 
karyawan yang teriibat dalam Perjanjian 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 Pasal 6 '"*erjanjian ini dan Pihak yang memberikan data dan informasi 
bertanggungjawab sepenuhnya apabila pihak-pihak tersebut melanggar ketentuan 
kerahasiaan dimaksud. 

5. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana 
dimaksud dalan Pasal 6 Perjanjian ini dan melakukan usaha terbaiknya untuk 
mencegah terungkapnya data dan informasi kepada pihak yang tidak diizinkan dan 
untuk mempertahankan kerahasiaan data dan informasi tersebut. 

6. PARA PIHAK dilarang melakukan publikasi, pengumuman melalui pars atau 
pengumuman Ia n atau press-release yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan 
transaksi-transa^si yang menjadi subyek Perjanjian ini tanpa seizin dari kedua belah 
pihak. 

PASAL 6 
FORCE MAJURE 

1. PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau 
kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di 
luar kendali PARA PIHAK ['Force Majeure"), peristiwa mana termasuk tctapi tidak 
terbatas pada b<'ncana alam, kebakaran, gempa biimi, banjir, epidemi, peiang, huru-
hara atau pembt rlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan 
oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan 
Perjanjian ini. 

2. Dalam hal teriadinya Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib 
menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari 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 ini. 

3. Apabila akibat dari Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini 
berlangsung lebih dari 20 [dua puluh) hari kerja, maka masing-masing Pihak dapat 
segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertuiis kepada Pihak 
Lainnya tanpa tanggung jawab kepada Pihak Lainnya atas kerugian yang terjadi. 
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PASAL 7 
PENGALIHAN PERJANJIAN 

1. Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak dapat 
dialihkan kepada pihak ketiga lain tanpa persetujuan secara tertuiis terlebih dahulu 
dari PARA PIHAK. 

2. Apabila salah satu Pihak bermaksud melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat 1 Perjanjian ini, maka pihak tersebut wajib menyampaikan 
pemberitahuan secara tertuiis sebelumnya kepada Pihak Lainnya mengenai rencana 
pengalihan tersebut dengan menerangkan secara terperinci sebab-sebab pengalihan 
dan kepada siapa pengalihan dilakukan. 

3. Pihak yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 
Perjanjian ini wajib membuat pernyataan secara tertuiis mengenai kesanggupanya 
untuk tunduk pada Perjanjian ini. 

4. Apabila salah satu Pihak mengalami merger atau konsolidasi dengan Pihak ketiga lain, 
maka Perjanjian in! ikut beralih pada lembaga yang masih berdiri pada saat itu dalam 
hal merger atau padalembaga yang baru dalam konsolidasi dengan ketentuan bahwa 
Pihak yang mengalami merger atau konsolidasi akan memberitahukan hal tersebut 
kepada Pihak Lainnya paling lambat 14 (empat belas] hari kerja sebelum 
dilakukannya merger atau konsolidasi tersebut. 

5. Setiap pengalihan yang melanggar Pasal 8 Perjanjian ini akan dianggap tidak ada atau 
tidak berlaku. 

PASAL 8 
HUKUM YANG BERLAKU 

Perjanjian ini diatur oleh, tunduk, harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan 
hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

PASAL 9 
PENYELESAIAN SENGKETA 

1. Segala sengkete yang timbul antara PARA PIHAK dalam Perjanjian, baik berdasarkan 
atau sehubungan dengan Perjanjian atau untuk cidera janji berdasarkan Perjanjian, 
akan diupayakan untuk diselesaikan seara musyawarah, 

2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini 
dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam 
suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. 

3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini 
tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka PARA 
PIHAK sepakat untuk membawa perselisihan kepada Badan Arbitrase Syariah 
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Nasional (selanjutnya disebut "BASYARNAS"). Keputusan BASYARNAS bersifat final 
dan mengikat bagi PARA PIHAK dan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan 
atau badan manapun juga. 

4. Keputusan yang dijatuhkan oleh BASYARNAS untuk persengketaan itu adalah final dan 
mengikat bagi P'^RA PIHAK yang berselisih dalam Perjanjian ini. Dengan demikian 
tidak ada pihak > ang berhak kepada suatu atau pihak yang berwenang manapun juga 
atas keputusan BASYARNAS. 

PASAL 10 
PELAKSANAAN SESUAI HUKUM 

1. Setiap ketentuan yang bertentangan atau melawan Undang-Undang serta peraturan 
yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dapat mcnyebabkan batalnya dan 
tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini akan dihapuskan oleh PARA PIHAK, 
namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan selebihnya yang tidak melawan 
hukum dan turduk kepada hukum, sehingga Perjanjian ini akan tetap sah dan 
berkekuatan penuh. Ketentuan Pasal 11 Perjanjian ini tidak berlaku apabila 
penghapusan t-Tsebut mengubah sifat dasar Perjanjian ini atau bertentangan 
dengan ketertib m umum. 

2. Apabila dipandang perlu, PARA PIHAK akan menyepakati kemudian ketentuan-
ketentuan pengganti dari ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini. 

PASAL 1 1 
PENGESAMPINGAN 

Suatu ketentuan atau hak yang timbul dari Perjanjian ini tidak boleh dikesampingkan 
kecuali secara tertuiis dan ditandatangani oleh Pihak yang mengesampingkan ketentuan 
atau hak tersebut dan disetujui secara tertuiis oleh Pihak Lainnya. 

PASAL 12 
KESELURUHAN PERJANJIAN 

Perjanjian ini, bersama dengan lampiran dan perubahannya (apabila ada], merupakan 
satu-satunya Perjanjian antara PARA PIHAK mengenai subjek yang disebut dalam 
Perjanjian ini dan menghapuskan semua pembicaraan, kesepakatan dan Perjanjian 
sebelumnya antara PARA PIHAK mengenai subjek Perjanjian ini. 

PASAL 13 
PENUTUP 

1 . Apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus yang perlu ditindaklanjuti, maka 
masing-masing Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan 
mengenai langkah-langkah dan tata cara yang perlu diambil dalam rangka 
pencapaian tujuan tersebut. 
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2. Perubahan-perubahan atas ketentuan Perjanjian yang terdapat di dalam Perjanjian 
ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, mufakat dan disepakati oleh 
PARA PIHAK untuk kemudian dituangkan ke dalam suatu addendum yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. 

3. Penetapan judul pada pasal-pasal Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk 
memudahkan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi dari Perjanjian ini. 

4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 [dua) asli, masing-masing sama bunylnya, di 
atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama 
setelah ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK yang sah. 

PENGURUS PUSAT 
MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH 

Dr. Muliaman D. Hadad 
KETUA UMUM 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SULTAN MAULANA HASANUDDIN 
BANTEN 

Dr. Hi. NihavatuI Masvkuroh. M.SI 
DEKAN 
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