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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

(NOTA KESEPAHAMAN) 

ANTARA 

KOLABORASI ALMAMATER INDONESIA (KOACI) 

DENGAN 

IKAPOLBAN 

No: SPK/01/X/2021 
 

Dokumen ini berisi perjanjian antara IKAPOLBAN sebagai paguyuban ikatan alumni Politeknik Negeri 

Bandung/Politeknik-ITB dan Kolaborasi Almamater Indonesia (Koaci), sebuah start-up fintech yang berlokasi di 

Gedung P2T Lt. 3 Politeknik Negeri Bandung, Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat. 

 

 

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua satu (02 Oktober 2021) bertempat di Kota Bandung, kami 

PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. Norman Ibrahim Sultan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kolaborasi Almamater 

Indonesia (Koaci), yang memiliki jabatan sebagai ketua tim, 

berkedudukan di Jalan Bukit X, Blok Cemara 2 No. 17, Perumahan 

Sariwangi Regency, Ds. Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung 

Barat, 40559, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2. Agus Mulyawan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKAPOLBAN, yang 

memiliki jabatan sebagai ketua umum 2019/2021, berkedudukan di 

Jalan Cibunut No. 199/34B RT 003 RT 011 Ds. Kebon Pisang, Kec. 

Sumur Bandung, Kab. Bandung, yang selanjutnya disebut PIHAK 

KEDUA. 

 

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of 

Understanding/MOU dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

PASAL 1  

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal terwujudnya perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan 

bagi masing-masing pihak. 

 

PASAL 2  

OBJEK PERJANJIAN 

 

Objek perjanjian kerja sama ini adalah perizinan penggunaan nama IKAPOLBAN sebagai organisasi yang mengetahui 

KOLABORASI ALMAMATER INDONESIA (KOACI) berada di bawah unit kerja PT CIWARUGA SINERGI 

INDONESIA, yang dimana PT CIWARUGA SINERGI INDONESIA sendiri merupakan perusahaan yang dikelola 

oleh salah satu elemen IKAPOLBAN. 

 

PASAL 3  

RUANG LINGKUP 

 

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut: 
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(1) Para PIHAK sepakat bahwa dalam kerja sama ini membagi kewajiban, dimana PIHAK PERTAMA 

memberikan dana kontribusi 5% (lima persen) dari margin kotor per satu proyek investasi terhadap 

IKAPOLBAN. 

(2) Dan PIHAK KEDUA mengoptimalkan kemampuan, pengalaman, dan jaringan usaha untuk mengenalkan 

KOLABORASI ALMAMATER INDONESIA (KOACI). 

 

PASAL 4  

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

 

PIHAK PERTAMA berkewajiban: 

(1) Memberikan dana sebesar 5% (lima persen) dari margin kotor per satu proyek investasi terhadap PIHAK 

KEDUA sebagai bentuk kontribusi menguntungkan kedua belah pihak. 

 

PIHAK PERTAMA berhak: 

(1) Menerima perizinan penggunaan nama IKAPOLBAN. 

 

PIHAK KEDUA berkewajiban: 

(1) Mengoptimalkan kemampuan, pengalaman, dan jaringan usaha untuk mengenalkan KOLABORASI 

ALMAMATER INDONESIA (KOACI) dan memberikan perizinan nama IKAPOLBAN. 

 

PIHAK KEDUA berhak: 

(1) Menerima dana sebesar 5% (lima persen) dari dari margin kotor per satu proyek investasi yang dikerjakan oleh 

PIHAK PERTAMA. 

 

PASAL 5 

JANGKA WAKTU 

 

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 30 September 2021 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 

 

PASAL 6 

BERAKHIRNYA PERJANJIAN 

 

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini berakhir bilamana: 

(1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. 

(2) Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat perjanjian kerja sama 

ini. 

(3) Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali perjanjian kerja sama ini.  

 

PASAL 7 

PERSELISIHAN 

 

(1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak 

sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat. 

 

PASAL 8 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

(1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati 

oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik. 

(2) Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. 
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(3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan 

dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA 

PIHAK. 

(4) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan 

hukum yang berlaku. 

 

PASAL 9 

PENUTUP 

 

(1)  Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta 

mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. 

(2)  Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK. 

 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

 

 

 

Norman Ibrahim Sultan 

 

 

 

Agus Mulyawan 

 

Saksi-saksi 

1. Adi Budiman 

2. Rifa Luthfiyah A 

 

 

PAID 


