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Pada hari ini, Jum'at tangsat tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan
belas (30-07-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

l.Dody Budl Yduyo, S.E., t.8.4. :

selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia,berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin
No. 2 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk
dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2009, dengan demikian berwenang mewakili Bank Indonesia, yang untuk
selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";

2. Prof. H. Johat lfaJraa, S.8., U.E.,Ph.D. :

selaku Rektor Universitas Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan TinCg RI Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi, berkedudukan di
Jalan Raya Jambi - Muara Bulian KM. l5 Mendalo Indah, Jambi Kode Pos

36361, dengan demikian telah sah bertindak untuk dan atas nama Universitas
Jambi yang untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA'.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga yang bertugas menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan
meLaksanakan kebi$akan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk
mala'oprudensial;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tingg yang bertanggung
jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di
bidang pendidikan, penelitian dan pengaMian kepada masyarakat; dan
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3. bahwa PARA PIHAK memandang perlunya membuat dan melaksanakan kerja
sama yang saling memberikan manfaat kepa.da PARA PIHAK.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tuga.s dan fungsi masing-masing,
PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan
kesepahaman dengan menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama
dalam rangka kegiahn pendidikan, penettian, serta pengabdian kepada
masyarakat di lingkup nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 38a3) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang
Penetapa.n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 7, Tambahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O3 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang knyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan

3. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian
Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani
dan mel,aksanakan Nota Kesepahaman tentang Ke{a Sama Dalam Rangka
Pendidikan, Penelitian, Kepemimpinan Dan PengaMian Kepada Masyarakat
Dalam Bidang Kebanksentral,an, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman,
dengan ketentuan sebaSai berikut:

PASAL 1

EATSI'D DAf, TI'.IUAII

(l) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK
dalam melakukan kerja sarna yang saling mendukung dalarn rangka
pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan
cakupan kegiatan sebagaimana rtimaksud dalam ruang lingkup Nota
Kesepahaman ini.

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung dan
mengoptimalkan pelaksanaan tugas PARA PIHAK melalui fungsi masing-
masing, koordinasi, dan kolaborasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK.

PASAL 2
RUATG LIIIGTUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: ?&



(1) peningkatan kapa.sitas sumber daya manusia terkait keilmuan
kebanksentralan melalui pendidikan;

(2) penelitian dan pengembangan dalrrn rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi PARA PIHAK; dan

(3) bentuk kerja sama Lainyang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA
PIHAK.

PASAL 3
TUGAS DA,II TAITGGI'TG .'AYAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tuga.s dan tanggungjawab:

a. memfasilitasi koordinasi ddam penyusunan program pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bersama PIHAK KEDUA;

b. melakukan sosialisasi kebijakan Bank Indonesia dan pengembangan
keilmuan kebanksentralan kepada PIHAK KEDUA; dan

c. melakuken implementasi program pendidikan, penelitian, dan
pengaMian kepada masyarakat bersama PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a. melakukan koordinasi bersama PIHAK PERTAMA dalam penyusunan
program pendidikan, penelitian, dan pengembangan;

b. mendukung kegiatan sosialisasi kebiiakan Bank Indonesia dan
pengembangan keilmuan kebanksentralan oleh PIHAK PERTAMA; dan

c. melakukan implementasi program pendidikan, penelitian, dan
pengembangan bersama PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
PELAI(SAIIAAX

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu
Perjanjian Keg'a Sama tersendiri yang mengatur rincian pekeg'aan,
mekanisme pekedaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang
dipandang perlu.

(2) Untuk melaksanakan Pe{anjian Ke{a Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan
kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

(3) Setiap Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (l)
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEUAITAUAII DAIT ETIALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan
dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
paling kurang setiap 2 (dua) tahun sekali.
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PASAL 6
BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab
masing-masing.

PASAL 7
BERAEASIAAIr

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data
dan/atau infurmasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini
scsuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan.

(2) Data dan/atau informaei hasil kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman
ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang
mendapa.t persetujuan PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data
dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK
KEDUA.

PASAL t
PEISI'EX,ESAIAJ| PERSEI,ISIIIAT

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara
musyawarah untuk mufakat.

PASAL9
PERI'BAEAX

(1) Nota Kesepahaman ini dapa.t diubah bcrdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam
Nota Kesepa.harnen ini dla6rr dalam perubahan (addenfutml yang disepakati
oleh PARA PIHAK dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

PASIL IO
.,AXGTAYAIITU

(f) Nota Kesepahaman ini bertaku untuk jangle waktu 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman
ini sebelum jangka waldu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir
maka PIHAK terrebut harus menyampa.ikan terlebih dahulu pemberitahuan
secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAX lainnya paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

{3} Pengakhiran Nota Kesepa.haman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghilangkan hak dan kew4jiban yang telah disepakati oleh PARA PIHAK
sebelum pengathiran Nota Kesepahaman ini.
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PASAL 11
TORESFOf,DEIISI

(U Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota
Kesepa.haman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kefa yang
bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Bank Indonesia
Bank Iadonesia lnstitute
Gedung D, lantai 10, Ferkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Ttramrin No. 2, Jakarta 1035O

Telepon : O2l -29817535
Faximili :O21-3501912

b. Universitas Jambi
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keda Sama, dan Sistem Informasi
Gedrrng Rektorat, Kampus Pinang Masak
Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM.15, Mendalo Indah, Jambi 36361
Telepon : O741-582632,583377
Faximili :, O74l - 582632

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib
memberitahukan perubahsn alamet korespondensi tersebut kepada pihak
Iainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum teq'adinya
perubahan alarnat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum
diterima oleh PIHAK lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian
informasi tetap menggunakan alamat *@aimana tertera pada ayat (1).

PASAL 12
PEfiIrI'P

Note Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing
bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
keperluan PARA PIHAK.
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