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ruOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
ASOSIASI BANK SYARIAH INDONESIA
DAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KEUANGAN SYARIAH
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISIAM NEGERI PONTIANAK
TENTANG
PENYEDIAAN PELATIHAN'PERSIAPAN & UJIAN SERTIFIKASI PROFE$I

KEUANGAN SYARIAH BERSTANDAR BNSP BAGI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

No. fi}l-M ou IDPP lvtt |2Ot7
No. 001/MoU/LSP. KS lvttt | zOfi
No. B-1057 | tn.t5 I HM.0110812017

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari ini, kornis tanggal sepuluh bulan ogustus tahun
dua ribu tujuh belas (10-08-2017), bertempat di Medan oleh:

l.

ASOSIASI BANK SYARIAH INDONESIA, perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Negara

republik Indonesia berkedudukan diJakarta, beralamat di Wisma Mandiri I lt. 7. Jl MH. Thamrin
No. 5, iakarta Pusat, dalanr hal inr diwakili oleh Moch. Hadi Santoso Selaku Plt. Ketua Umum,
oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ASOSIASI BANK SYARIAH
INDONESIA, selanjutnya disebut:

. PIHAK PERTAMA..

ll.

LSP KEUANGAN SYARIAh, yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia berkedudukan Jr Jakarta, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam tV E No,70,

Tebet Barat, Jakarta Se latan, dalam hal ini diwakili oleh Luluk Mahfudah selaku
Pjs. Ketua Umum, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili
LSP KEUANGAN SYARIAH, sr:lanjutnya

disebut:

---:----- PTHAK KEDUA-----

ln.INSTffUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK, Perguruan trnggi di lingkungan Kementerian
Agama yang berada di bavrah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, berkedudukan
dan berkantor pusat Jalan I etnan Jenderal Suprapto No 19, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam
hal ini diwakili oleh Dr. H. Hamka Siregar, M.At, selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama
INSTITUT AGAMA lSLAM NEGERI PONTIANAK, selanjutnya disebut:

-. PIHAK KETIGA....
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Selanjutnya baik PIHAI( PERTAMA maupun PIHAK KEIXTA maupun PTHAK XETTGA bersama-sama
disebut sebagai "PARA PIHAK" oan masidg-masang disebut "ptHAK".
PARA PIHAK masing-masing da am kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal

sebagai berikut:

1'

Bahwa PltlAX PERTAMA acalah asosiasi yang menaungi seluruh perbankan syariah di Indonesia

sebagai wadah persatuiln

dan kesatuan diantara para

anggotanya dalam rangka

mengembangkan usaha bank syariah yang sehat, berkembang dan memberikan manfaat bagi
masyarakat.

2.

Bahwa PIHAK KEDUA acalah Lernbaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) berbadan hukum yayasan yang handal dan terpercaya dalam
menyelenggarakan sertifil.asi tendga kerja untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan
industri keuangan syariah.

3,

(mGA adalah Institusi Pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan yang
memberrkan gelar akadenik dalam berbagai bidang, yang berada di bawah wewenang
Bahwa PIHAK

Kementerian Agama Rl.

4.

Bahwa PARA PIHAK mencapai kesepahaman bersama untuk penyediaan pelatihan persiapan
dan ujian sertifikasi profesi keuangan syariah berstandar BNSP bagi mahasiswa lnstitut Agama
lslam Negeri Pontianak dergan persyaratan dan ketentuan sebagaimana disebutkan pada Nota
Kesepahaman ini.

Eerdasarkan hal-hal tersebut ciatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan

diri satu

dengan lainnya dengan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat

dalam

"Nota Kesepahaman" (Memorotdum Af Understanding) dengan syaret-syarat dan ketentuan sebagai
berikut:

pAsAt

1

MAKSUD

1.

Kerja sama antara PIHAK iEDUA dan PIHAK

KtllGA dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi

bidang keuangan syariah yrng berdasarkan ketentuan Badan Nasional Serfikasi Profesi {BNSPI
dan penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

2.

Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAX I(ETIGA dalam penyelenggaraan pelatihan
persiapan ujian sertifikasi bidang perbankan syariah yang berdasarkan skema sertifikasi dimiliki
PIHAK I(EDUA.
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L

PIHAK PIRTAMA bersedia untuk menyediakan pelatihan persiapan ujian sertifikasi bidang
keuangan syariah kepada nrahasiswa PIHAK KETIGA yang memenuhi persyaratan tertentu

dan
berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PIHAX PERTAMA.
PIHAK IGOUA bersedia untuk menyediakan layanan ujian sertifikasi profesi bidang keuangan

syariah kepada mahasiswa PIHAX KETIGA yang memenuhi persyaratan tert€ntu dan
berdasarkan ketentuan yan; berlaku pada PIHAK KEDUA.
3.

PIHAK KETIGA bersedia merrgirimkan mahasiswa yang membutuhkan

:

a-

Pelatihan persiacan ujian sertifikasi bidang keuangan syariah yang tersedia di PIHAK

b.

Sertifikasi profe:';i untuk mengikuti layanan ujian sertifikasi profesi keuangan syariah
yang tersedia di PlllAK KEDUA.

PERTAMA

4,

PIHAK KITIGA bersedia sarilna dan prasarana untuk memastikan

:

a. Pelaksanaan pehtihan berjalan dengan baik;
b. Tersedianya Tenrpat Uji Kompetensi LSP Keuangan Syariah.
5.

PARA PIHAK sepakat untuk memungkinkan diadakannya perluasan kerjasama untuk bidang-

bidang pelatihan dan sertifikasi profesi lainnya yang dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi pengembangan pendidikan generasi muda, pengabdian masyarakat dan
peningkatan kualitas hidup,nssyarakat.

PASAT 3

PETAXSANAAN KER'ASAMA

1.

PARA pIHAK akan menugaskan wakilnya masing-masing untuk melakukan pembahasan,
pembicaraan maupun perrrndingan lebih lanjut untuk menentukan strategi dan tahapan
implementasi kerja sama secara efektif dan efisien sebagaimana Ruan6 Lingkup tersebut pada
Pasal 2 Nota Kesepahaman iri.

2.

Biaya setiap aktifitas yang dilakukan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini dapat ditanggung
oleh satah satu atau beberapa pihak yang ketentuannya akan dikonsultasikan dan disepakati
kemudian antara PARA PIHAK dalam ketentuan tersendiri.

.

L.

PASAI4
JANGI(A WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 ttiga) tahun terhitung seiak tanggal
penandatanganan Nota Kesepahaman,

2.

Apabila jangka waktu se.bagaimana ayat

1 telah terlewati, maka PARA pIHAK harus

menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Nota Kesepahaman berikutnya.
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PASAL 5

PENUTUP
{I,

Setiap perbedaan atau per selisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari interpretasi atau
implementasi Nota Kesepat aman rni akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan
dalam kerangka nilaidan mcral lslam.

2.

Seluruh komunikasi antara )ARA PI'HAK dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan
dikirimkan melalui surat, faksimil, email atau metode lain yang disepakati PARA PtHAK.

3.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman rni akan dibuat
dengan kesepakatan se€ara tertulas dan akan diatur lebih lanlut dalam bentuk addendum atau

surat menyurat yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini serta mengikat PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman

in dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK p*da hari dan tanggal

tersebut diatas dalam rangkap :t {tiga} masing-rnasing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan
hukum, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA, $atu rangkap untuk PIHAK KEDUA dan satu rangkap
untuK PIHAK KETI6A.

PIHAK PERT

PIHAK KEDUA

ASBISINDO,

LSP KEUANGAN SYARIAH,

PIHAK KETIGA
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Moch. lladiSantoso
Plt. Ketua Umurn

[uruk Mahhfudah I
Pjs. Ketua Umum I
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