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Nob kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini , Senin , tanggal 20 bulan luli
tahun 2020, bertempat di Yogyakarta, oleh dan antara:

PT. SYNCORE INDONESIA Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan
Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat
Kantor di ll. Solo KM.9,7 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili
oleh Niza Wibyana Tito, dalam jabatannya selaku
Direktur, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 11

tertanggal 09 Juli 2010, dibuat di hadapan Iin Suny
Atmadja, SH., Notaris di Bantul, Dry selanjuhya disebut
"PIHAK PERTATT{A.

UNIVERSITAS JAMBI Suatu Perguruan Tlnggi yang didirikan berdasarkan
Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
Kampus Unja Mendalo Jl, Jambi - Muara Bulian Km. 15,
Mendalo Indah, Kec. lambi Luar Kota, Kabupaten Muaro
Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Drs. H. Sutrisno,
M.Sc., Ph.D, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas
Jambi selanjutnya disebut sebagai 'PIHAK KEDUA".
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l:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA
PIHAK" dan secam sendiri-sendiri disebut'PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal -
hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan usaha yang melakukan kegiatannya dalam bidang
jasa konsultasi, sistem aplikasl, penyelenggaraan training dan media, memiliki pengalaman,
pengetahuan, keahlian, jaringan, metode dan alat untuk menjalankan program Sekolah



Bumdes, Bumdes.id, Sistem Aplikasi Akuntansi Bumdes (SAAB), Bumdes Digital, Bumdes
Pangan, dan Program-program lain untuk Pendampingan dan Pengembangan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES)

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi fang melakukan kegiatan dalam bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyamkat (Tridharma) untuk mendukung
pelaksanaan Program Pendampingan dan Pengembangan BUMDES

3. Bahwa diperlukan kolaborasi dan kerjasama untuk memperluas layanan Pendampingan dan
Pengembangan BUMDES dengan tetap menjaga kualitas, keterjangkauan harga, dan
keberlanjutan, mengingat jumlah BUMDES fang ada di Indonesia telah mencapai lebih dari
51.000 dan lokasi tersebar di 33 Propinsi.

4. Untuk memperluas dan mempercepat penyebaran informasi dan layanan pendampingan
BUMDES di daerah-daerah, maka diperlukan Kemitraan untuk menjalankan Progmm
Pendampingan dan Pengembangan menggunakan metodologi, materi, aplikasi, dan
pendampingan yang dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota
Kesepahaman Tentang Kemitraan Pendampingan dan Pengembangan BUMDES, disebut "Nda
Keepahaman" dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN ruJUAN

1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah PARA PIHAK sepakat menjalankan
kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam hal pendayagunaan
pengetahuan, metodologi, sefta jaringan dalam hal Pendampingan dan Pengembangan
BUMDES.

2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi dasar kerjasama
Pendampingan dan Pengembangan BUMDES serta acuan dalam pembuatan Perjanjian
Kerja Sama PARA PIHAK untuk perluasan kerjasama dan tlndakan-tindakan
pendukung lainnya yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

PASAL 2
RUAI{G IIT{GKUP

1) PIHAK PERTAMA sepakat untuk bekerja sama dalam proses transfer pengetahuan,
metodologi dan pengalaman untuk peningkatan kompetensi SDM PIHAK KEDUA dalam
melaksanakan Pendampingan dan Pengembangan BUMDes dalam bentuk Training on
Trainers (ToT).

2) PIHAK PERTAMA sepakat untuk membantu PIHAK KEDUA dalam membentuk dan
mengembangkan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Bumdes, dengan kelembagaan,
nama atau sebutan lain yang akan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

3) Pusat Pelatihan dan Pengembangan Bumdes yang dikelola PIHAK KEDUA bisa
menyelenggamkan PelaUhan, Pendampingan, Se iftkasi, Implementasi
Software, menggunakan Kurikulum, Toolkit, Aplikasi dan Narasumber yang dimiliki oleh
PIHAK PERTAMA.

4) PIHAK KEDUA juga bisa melaksanakan Kegiatan Akademis bertemakan pendampingan
dan Pengembangan BUMDES yang dijalankan oleh Dosen atau Mahasiswa berupa
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kuliah Kefa Nyata, Magang Mahasiswa,
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Program Kreativitas Mahasiswa dan kegiatan akademis lainnya.
5) PIHAK KEDUA dapat ikut menjual produk-produk PIHAK PERTAIT{A berupa buku,

modul, sertifikasi, aplikasi dan jasa profesional.
6) Atas hasil-hasil KERIASAMA diberlakukan Bagi Hasil yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJTBAN

PIHAK KEDUA dapat menyelenggarakan pelatihan bekerjasama dengan PIHAK
PERTAMA dengan ketentuan:
1) PELATIHAN dapat diselenggarakan baik secara Off-line mapun On-line diwaktu-waktu

yang telah disepakati PARA PIHAK.
2) PIHAK PERTAMA memberikan dukungan konsultasi teknis penyelenggarakan pelatihan

maupun dukungan pemasarcn.
3) PIHAK KEDUA melakukan pendaftaran anggota pelatihan, serta pengorganisasian pra,

pelaksanaan dan paska pelatihan.
4) Pada pelaksanaan kegiatan PELAflHAN tersebut, PIHAK KEDUA diharapkan

melibatkan Narasumber yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.
5) PIHAK KEDUA berhak atas penentuan harga dan biaya jual pelatihan menyesuaikan

kondisi dan fluktuasi harga di wilayah ke{anya, namun dalam penentuan harga dasar
tetap mengacu pada standar biaya latihan Bumdes yang dilaksanakan oleh PIHAK
PERTAMA.

6) PIHAK KEDUA, berhak menambahkan konten materi dan kurikulum serta mekanisme
pelaksanaan pelatihan dan pendampingan sesuai kearifan lokal dan kebutuhan pihak
kedua, NAMUN tanpa mengurangi standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pihak
pertama.
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PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna
mewujudkan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalan Nota Kesepahaman ini
dengan ketentuan umum sebagai berikut :

1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan expertise (keahlian/pengalaman) sebagai
narasumber Pelatihan. Termasuk penyediaan kurikulum, toolkit (modul, kedas kerja,
buku, video), aplikasi (manajemen komunitas, sistem aplikasi akuntansi Bumdes dan e-
learning) dan Pendampingan Jarak Jauh (online) untuk mendukung penyelenggaraan
Pusat Pendampingan dan Pengembangan Bumdes (atau nama atau sebutan lain yang
ditentukan kemudian).

2) PIHAK PERTAMA atas dukungan yang telah diberikan berhak mendapatkan imbalan,
honor dan atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA
PIHAK,

3) PIHAK KEDUA menyediakan tempat dan fasilitas pendukung lainnya guna
terselenggardnya TOT Pendampingan dan Pengembangan BUMDES serta kantor
pengelola Pusat Pendampingan dan Pengembangan Bumdes (atau nama atau sebutan
lain yang ditentukan kemudian).

4) PIHAK KEDUA atas kegiatan-kegiatan yang dijalankan, berhak mendapatkan imbalan,
honor dan bagi hasil sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAT 4
PEilYELENGGARAAN PELATIHAT{



7) PIHAK PERTAMA menyediakan file siap cetak modul pelatihan standar yang telah

mencantumkan logo dan bentuk promosi lainnya milik pihak kedua, sementara terkait
dalam hal pencetakan dibebankan kepada pihak kedua.

8) Segala atribut dan desain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihan dan
pendampingan dibebankan kepada PIHAK KEDUA atas koordinasi PIHAK PERTAMA.

9) Pencetakan sertifikat sebagai bentuk legalitas hasil pelatihan yang diberikan kepada

peserta pelatihan disediakan oleh PIHAK KEDUA, namun dengan nomor registrasi dari
pihak pertama, sebagai bentuk Kontrol pihak pertama atas pelaksanaan kegiatan yang

dilakuKan PIHAK KEDUA.

PASAL 5
PENYETEilGGARAAN PENEUTIAT{, PENGABDIAI{, MAGANG

DAN KKT{ I,IAHASISWA

PIHAK KEDUA dapat menyelenggaErkan pendampingan atau konsultasi untuk Bumdes,
Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Kementerian maupun Program CSR, bekerjasama
dengan PIHAK PERTAMA dengan ketentuan:
7) Rencana Pendampingan berupa Kerangka Acuan Kerja beserta ladwal telah disampaikan

dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
8) PIHAK PERTAMA dapat memberikan dukungan teknis untuk penyusunan rancangan

program, jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
9) Jika diperlukan, akan disusun Perjanjian Kerjasama untuk merinci hak dan kewajiban

PARA PIHAK dalam program pendampingan tersebut.
10) Dukungan PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan progmm Pendampingan bisa

dilaksanakan secara Off-line maupun Online sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Halaman 4 dari 7

PIHAK KEDUA dapat menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian pada

masyarakat, magang dan KKN untuk mahasisrwa dengan dukungan dari PIHAK PERTAMA
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan dukungan untuk penyelenggaraan

pendidikan, penelitian, pengabdian, magang dan KKN kepada PIHAK PERTAMA.

2) PIHAK PERTAMA dapat memberikan bantuan untuk menyampaikan pembekalan bagi
mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan

3) PIHAK PERTAMA dapat memberikan dukungan teknis untuk penyusunan pedoman
Magang dan KKN untuk DESA dan BUMDES sebagai mitra.

4) PIHAK PERTAMA dapat ikut menyediakan data-data untuk keperluan penelitian dan
pengabdian masyamkat, dengan syarat data-data tersebut boleh dikeluarkan oleh
PIHAK PERTAMA

5) PARA PIHAK juga dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan Seminar, Konferensi,
kerjasama RISET atau CAIL FOR BOOK CHAPTER.

6) Atas jasa dan dukungan dari PIHAK PERTAMA tersebut, PIHAK PERTAMA akan
mendapatkan honor atau imbalan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAT{ & KONSUTTASI



PASAT 7
IMPLEMET{TASI SYSTEM APLIKASI

1. PIHAK KEDUA dapat memasarkan dan membantu Implementasi System/Aplikasi yang

dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA dengan penentuan harga dan ketentuan lainnya
merujuk pada ketetapan PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA harus mengirimkan staff/pen,akilan untuk dilatih secara khusus dalam
pemasangan dan pengelolaan system/aplikasi yang dikembangkan oleh PIHAK
PERTAMA.

3. Dalam hal penggunaan produk System/Aplikasi yang dimiliki PIHAK PERTAMA, maka

PIHAK KEDUA dapat diberi hak akses atas monitoring dan evaluasi khusus untuk klien
yang PIHAK KEDUA terlibat.

PASAT 8
PENDIRIAT{ SEKOLAH BUMDES & PENETAPAT{ BUMDES PERCONTOHAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA untuk menjalankan
Sekolah Bumdes atau Pusat Pendampingan dan Pengembangan Bumdes (atau nama
atau sebutan lain yang ditentukan kemudian) dengan standar pengelolan yang berlaku
di PIHAK PERTAMA yang mencakup wilayah yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

2) PARA PIHAK menyepakati penunjukan BUMDES Percontohan sebagai kelengkapan
Sekolah Bumdes / Studi Lapangan dan Laboratorium Lapangan yang jumlah dan
kriterianya disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

3) BUMDES Percontohan yang telah ditunjuk, mengikat Kerjasama dengan PIHAK
KEDUA atas percetujuan PIHAK PERTAMA dan berkewajiban menyediakan tempat
pertemuan, pemandu Studi Lapangan dan memberikan informasi-informasi fang
diperlukan selama Studi Lapangan.

4) PARA PIHAK mendampingi secara khusus BUMDES percontohan yang telah ditunjuk
dengan melakukan assessment, treatmentr monitoring dan review, serta pendampingan
jarak jauh dalam rentang waktu yang disepakati untuk meningkatkan Kinerja BUMDES
Perconbhan dan memperkuat Tata Kelola serta Manajemen, sehingga layak dijadikan
BUMDES Perrontohan.

5) PIHAK KEDUA dapat menggunakan BUMDES Perconbhan sebagai tempat
penelitian, pengabdian masyarakat, KKN, magang dan kegiatan akademis maupun non
akademis lainnya.

PASAL 9
KERJASAMA PEII{ASARAN PRODU K

1) PIHAK KEDUA dapat memasarkan produk-produk PIHAK PERTAMA di Wilayah yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

2) PIHAK KEDUA dalam memasarkan produk pelatihan baik barang dan jasa yang
dikerjasamakan dengan PIHAK PERTAMA, diperkenankan mengikutsertakan logo dan
atau bentuk promosi lainnya milik PIHAK KEDUA,

3) PIHAK KEDUA harus mematuhi semua ketentuan mengenai penetapan harga, diskon,
tatacara pembayaran maupun ketentuan pemasaran lain yang ditetapkan oleh pIHAK
PERTAMA.
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PASAL 10
BAGI HASIL

1) Untuk Penyelengaraan Pelatihan yang dijalankan PIHAK KEDUA, maka atas
pendapatan kotor (revenue) yang dihasilkan PIHAK PERTAMA mendapatkan 10o/o

sedang PIHAK KEDUA mendapatkan 900/o.

2) Untuk lasa Pendampingan dan Konsultasi maka penetapan Rencana Anggaran Biaya

dan Bagi Hasil ditentukan dan disepakati PARA PIHAK per proyelvkegiatan.

3) Untuk Penjualan produk dan layanan PIHAK PERTAMA berupa buku, aplikasi, jasa,

dan produ(layanan lainnya maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan bagian selisih

harga jual dan harga pokok yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 11
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHRIAN

l) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani yaitu tanggal yang telah

disebutkan di atas dan berakhir setelah 3 (tiga) tahun.
2) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi secara rutin, minimal satu tahun sekali, dan

dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan teriebih dahulu menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat - lambatnya 10
(sepuluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki,

3) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dianggap batal,
tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku, PARA PIHAK akan mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah,
dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang

berlaku.

PASAL 12
KERAHASIAAN

1) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsung Nota
Kesepahaman ini dan setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, tidak akan membuka,
mengungkapkan, menggandakan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan semua
informasi rahasia, data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan
yang diterimanya secara langsung atau tidak langsung dan dokumen-dokumen lainnya;
yang diterima oleh PIHAK tersebut selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kepada
pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari PIHAK pemberi informasi.

2) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, pihak
yang dirugikan berhak untuk meminta kepada pihak yang melanggar untuk melakukan
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4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana kerja sama ini, apabila
diperlukan, akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



atau tidak melakukan tindakan termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan data,
pengembalian informasi dan/atau menghentikan persebaran informasi rahasia.

3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun jangka waku
Nota Kesepahaman telah berakhir.

PASAT 13
LAIN.LAIN

1) Nota Kesepahaman berlaku dan ditatsirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku di Republik Indonesia,

2) Apabila timbul persengketaan atau perselisihan antara PARA PfHAK, maka PARA
PIHAK akan menyelesaikan secam muslawarah dan dengan itikad baik, Apabila dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat
ditanda tanganinya Nota Kesepahaman ini.

3) Nota Kesepahaman ini dapat ditambahkan, diubah atau diganti yang kemudian
dituliskan dalam Addendum Nota Kesepahaman atas kesepakatan PARA PIHAK.

4) Tidak ada kewajiban mengikat bagi PARA PIHAK yang timbul atau dapat diasumsikan
sebagai kewajiban dari PARA PIHAK akibat dari berlakunya Nota Kesepahaman ini
kecuali hal-hal yang diatur pada Pasal Kerahasiaan Nota Kesepahaman ini,

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik dan ditandatangani pada hari,
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PT. SYNCORE INDONESIA

NIZA WIBYANA ITrO, M.KOM., M.M
DireKur

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ]AMBI

(i
'v

iexto
Prof. M.Sc,, Ph.D

Rektor

Halaman 7 dariT


