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Perjaniian ini dibuat pada hari ini Juifat tarltgal 9 bulan Mar€t tahun aI8, bertempat di kantor

Monsoon Academy, antara pihak-Fihak:

Pf. fiqr$oo Arademy, yang beralamat di Rukan Srdinnan Park 817, Jl. KH. Mas Mansyur

Xav.35, Jalarta 1O22O, didiritan berdaarkan Akta Pendirian Persetoan Terbatas Nomor 27

tanggal 9 Juni 2(x)8 di hadapan otaris lra grdiono, SH yang telah disahkan dengan

Keputusan Menteri (ehakiman Nornor AHfr-37561-AH o1.O1 tangEal 2 Juli 2qB, yang dalam

perbuatan hukum ini diwakili secara qyah oletr SadErta tlad Gunast, jabatan Managing

Director dahm kedudukannya sehku lruasa direksa, berdasartan surrt kuasa bematerai

cukup tertantgal 28 Oktober 2008 Nornor OVSXU^ Anm, dergan demikian sah mewakili

Direksi, dari dan oleh karena itu befindak untuk dan atas nama Perseroan, selaniutnya

dalam Perjanjian Keriasama ini disebut malsoo.l.

[. Universltas Mrtunmadyah Sura$, yang beralamat di Jl. 9rtorejo No. 59 suraba!,a,

lndonesia dalam hal ini dirakili oleh l!r. dr. SrfoCotp, mM dari dan oleh sebab itu sah

bertindak untuk dan atas nama UtiE.ilas fftftalnrlEdH Surarya, selaniutnya dalam

Perjanjian Xerjasama ini disebut sebaSai Partn6.

Morrsooo dan Partler sepakat umuk beterja sama dalam penyebngaraan llbr@on Slmulaton

{tolonsoonslmt, yaitu businers troining Pbfum berbennlk €Flne fant dapat digunakan sebagai

bahan pengajaran kepada mahasiswa matpun untuk penyelengaran kompetisi dalam rangka

pengajaran ataupun kegiatan prornosi. Adapm sYarat dan ketentuan diatur dalam pasal- pasal pada

perianiian ini sebagai berikut:
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Pasal I
Peldcanaan lio.Eonsim

1. Partner berhak mebkukan pelatihan Molrsoon Samubti,on kepada mahasiswa maupun kepada

murid murid sekolah sesrai dengan kebutuhan parEEr.

2. Paket Monsoongu subscriptbn stonhrd *rver dengan @narnent uer untuk 4O (empat puluh)

orang dan maksimal iumlah feom dalam satu s€ssftrn adalah 10 (sepuluh) teom.

l. TIT (froin to The Troinerl ak,n di laksanakan pada bulan April 2o18.

4. Monsoonsm bekerja maksimal jika dahm satu sesi permainan dergan itrmlah peserta makimal

40 peserta (1 PC per peserta) dengan keteGediaan intemet 5 Mbps.

Pasd 2

lr 6taC dan t/lede Pertbafaran

1. Untuk keriasama ini maka inrr€stasi pro8ram MonsoonslM di Univetsitas Muhammadiyah

Surabaya adalah sebesar Rp 40.0(x).om (EmFt Puluh Juta Rupiahl, dimana dengan biaya

sebesar tersebut maka Partner berhak menFlankan Monsoonsam sebma 1 {satu) tahun.

2. Metode pembayaran dilakukan sesuai perianiian den3an 2 (dual tahap yaitu;

/ Pembayaran ke-l (satu) di bulan oktober 2018 sebesar 5()x

r' Pembayaran ke-2 (dua) di bulan Desember 2o18 sebesar 50%

3. Metode pembayaran faitu dengan mdakutan E-ansfer kepada rekening Monsoon Academy yang

akan tercantum pada invoice.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap d(la (21 Asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas

bermaterai cukup serta mempunfai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan

dibubuhi cap instansi/perusahaan masing-masing pihak
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Demikian perpnjian briasama ini dibrnt &npn idkad bdk untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh

kedua belah pihak.

Partner Monsoon

Surabaya PT. ilbnsoon Academy

rnonsoon
ocodemY

Rektor, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Sillsrta ]bdi Gunawan

Managing Director, Monsoon Academy
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