
•• Paytren

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

PT VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL (pAYTREN)
DAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SOLUSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK

BERBASIS APLIKASI CERDAS

Nomor PIHAK PERTAMA
Nomor PIHAK KEDUA

: 179937008rrreDULA;~MoUIUU20I9
: B/13/UNII/HK.07.0012019

Pada hari ini Rabu, tanggal enam. bulan Fehruari. tahun dua ribu sembilan belas (06-02-2019).
bertempat di Kantor Pusat Administrasi Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani
Nota Kesepaharnan oleh dan antara:

1. Hari Prabowo: Direktur Utama PT Ventra Sentosa Internasional (PAYfREN). yang
beralamat di The Suites Metro Blok E5-E7 Jalan Soekamo Hatta Nomor 693. Jatisari,
Buah Batu, Bandung (40286). selanjutnya disebut PIIIAK PERTAMA.

2. Samsul Rizal: Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menristekdikti Republik lndonesia Nomor: 941M1KPT.KP12018Tanggal 26
Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Univ.nitas Syiah Kuala.
yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (231I I),
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan jasa sistem pembayaran yang dalam
menjalankan kegiatan usahanya dengan melakukan penjualan langsung atas lisensi
aplikasi PayTren yang didalamnya terdapat Aplikasi PayTren yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 Tanggal JO Juli 2013;

b. PllIAK KEDUA merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di
Provinsi Aceh yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pendidikan. penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat; dan
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c. PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat
diintegrasikan dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman
kepada ketentuan pemtumn perundang-undangan, PARA PDlAK dengan ini sepakat untuk
mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang pengembangan
dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DANTUJUAN
PASAL 1

(I) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mngka usaha keIjasama
dalam pengembangan dan Implementasi Solusi Pembayaran Elektronik Berbasis Aplikasi
Cerdas.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK;
b. meningkatkan pengabdian PARA PIlIAK kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing~dan
c. mendorong peningkatan kineIja PIHAK PERTAMA dalam mengemban tugas dan

misinya untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan.

RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
3. penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik berbasis aplikasi cerdas di antaranya:

- mobile phone IOp up~
- game voucher;
- digital advertising;
- bill paymen/;
- ofJline market dan merchant;
- jasa pengiriman dan )Obl"istik;
- parkir dan jalan tol;
- transportasi masal;
- kampus dan sekolah pintar; dan
- penyaluran bantuan sosial dan zakat
- hal~hallainnya yang akan diatur secara terpisah.

b. pendidikan dan pelatihan melalui sistem pembelajaran secara elektronik (e-Iearning)~
c. penelitian dan pengembangan di bidang sistem pembayaran elektronik;
d. pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia melalui progmm yang dimiliki oleh

PARA PIHAK
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PELAKSANAAN
PASAL 3

(1) Penyediaan platform sistem pembayaran elektronik berbasis aplikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA untuk PIIIAK KEDUA.

(2) Platform sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan dengan mekanisme Co-
Brand dengan pmAK KEDUA sebagaimana yang dimintakan dalam Peraturan Bank
Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pelaksanaan Co-Brand platform sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(4) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepaharnan ini terutama dalam hal pemeliharaan,
pengkinian dan penyediaan konten dari platform tersehut akan diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 yang dibuat dan
dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU
PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas pet>etujuanPARA PIHAK.

PENDANAAN
PASAL 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana yang diatur pada Pasal 3,
dibebankan pada anggaran PARA PIIIAK.

PENYELESAIAN PERSELlSllIAN
PASAL 6

Dalam hal terjadi permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

KORESPONDENSI
PASAL?

PARA PIIlAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini dapat ditujukan kepada:

PIIlAK PERTAMA:
PT Veritra Sentosa Internasional (PAYTREN)
Alamat : The Suites Metro Blok E5-E7 Jalan Soekamo Hatta Nomor 693, Jatisari,

Buah Batu, Bandung (40286)
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U.p.
£.mail

: Samuel Mulyono
: samuel.muJyono@paytren.co.id

PIIIAK KEDUA:
Universitas Syiah Kuala
Alamat : JI. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)
u.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan

Masyarakat
Telepon : (0651) 755-3205
Fax. : (0651) 755-4229
E-mail: wr4@unsyiah.ac.id

EVALUASI
PASAL 8

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
diatur pada Pasal 3 ayat 4 dalam Nota Kesepahaman ini setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PENUTUP
PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sam~ dan setiap PIHAK
mendapatkan I (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,
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