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1. Nota Kesepahaman/MoU

Nota kesepahaman merupakan sebuah dokumen
yang berisi syarat dan ketentuan dari sebuah
kerjasama termasuk didalamnya hal-hal yang harus
dilakukan oleh pihak yang menandatangani.

Apa tujuan dari Nota Kesepahaman?
• Menunjukkan bahwa semua pihak yang

menandatangani telah memahami dan setuju
untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam MoU
tersebut.

• Sebagai awalan untuk mengikat diri kedalam
perjanjian yang lebih penting, sebagai alat untuk
menunjukan keseriusan dalam hubungan bisnis.

• Dapat menjadi landansan untuk membuat
perjanjian dengan lebih formal dari sekedar
perjanjian lisan atau jabatan tangan saja.

2. Kontrak Kerja dan Perjanjian
Kerahasiaan

Kontrak kerja dan Perjanjian Kerahasiaan
(Non-Disclosure Agreement) merupakan dua
dokumen utama yang harus disiapkan perusahaan
ketika akan mempekerjakan karyawan.

Apa tujuan dari Kontrak Kerja dan
Perjanjian Kerahasiaan?
• Kontrak kerja bertujuan untuk menjelaskan

peran, hak dan kewajiban Anda sebagai
pemberi kerja dan karyawan sebagai penerima
kerja

• Perjanjian Kerahasiaan bertujuan untuk
menjaga rahasia atau informasi penting dari
Usaha Sosial Anda agar tidak terjadi kebocoran
yang akan merugikanApa saja dokumen legal yang penting untuk

Usaha Sosial?
1. Nota Kesepahaman/ MoU
2. Kontrak Kerja dan Perjanjian Kerahasiaan
3. Terms and Conditions
4. Term Sheets

Mengapa ini penting?
• Janji dan persetujuan tidak tertulis sulit untuk

ditagih
• Dokumen legal tertulis menghindarkan Anda

dari kesalahpahaman karena dalam dengan
membuat dokumen legal tertulis Anda bisa
menjelaskan secara rinci ketentuan yang
diinginkan oleh semua pihak

• Dokumen legal dapat melindungi kepentingan
Usaha Sosial Anda
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4. Term Sheet
Term Sheet adalah dokumen yang biasanya
disiapkan oleh investor yang berkeinginan untuk
melakukan investasi di perusahaan Anda. Dokumen
ini tidak mengikat pihak-pihak yang terkait
didalamnya sebelum kontrak yang sebenarnya
dibuat.

Apa tujuan dari memahami Term Sheet?
• Menjadi kerangka untuk membuat dokumen

legal selanjutnya, seperti kontrak kerjasama
• Memahami penilaian dari investor terhadap

Usaha Sosial Anda

3. Terms and Conditions
Terms and Conditions (T&C) adalah sebuah
dokumen yang mengatur hubungan antara
perusahaan Anda dengan konsumen atau supplier.

Apa tujuan dari membuat Terms and
Conditions?
Untuk supplier
• Memperlancar arus kas dari perusahaan dengan

memperjelas kesepakatan pembayaran antara
Usaha Sosial Anda dengan pihak lain, terutama
pihak yang seringkali mengesampingkan
pembayaran kepada bisnis kecil yang bisa saja
termasuk Usaha Sosial Anda

• Memperkecil risiko kesalahpahaman dan
ketidakpastian masa mendatang

Untuk konsumen
• Memperkecil resiko tanggung jawab yang

berlebihan terhadap pelaksanaan Usaha Sosial
Anda terhadap layanan konsumen

• Sebagai landasan pelaksanaan layanan bagi
Usaha Sosial Anda kepada konsumen


