Mernornndum af Underctanding (Mou)
ANTARA
BAZNAS PROVINSI KALBAR
DENGAI\
IAIN FONTIANAK

q

BENNS

Nomor : Sti.27l-lM .Al I | 44tl/20 | 4
Nomor : I 24/IIAZNAS-KAiX/2O | 4

ltabu,'Ianggal 26 Bulan November,'l'ahun 2014 tclnlr dibuat dan ditandatangani
sclruah Kesepakatan Kerjasama (Msmorandum of Undarslanding) untuk sclanjutnya discbut

Pada hari

dengan Mol

J

oleh dan antara

:

Ha*ka Siregar, M.Ag

Nama

: Dr. H.

Jahatan

: Rektor

Alamat

: .ll. Letjend Soeprapto,

IAIN Pontianak
No. l9 Pontianak

Dalmr hal ini b€rtindak rlan atas nasra ]NSTITUT AGA.Mrd ISLAM NEGERI {IAIN)
pON'I'IANAK yang berkedudukan cli Jl. ktjend Soeprapto, Nomor 19 - Pontianak, sesuai
Kcputusan Msntcri Agamr Repubtik Indoncsia No:Il.ll/3/12312 tanggal 25 April 2014'
sclaniutnya disebut PIHAK Plllt'l'AMn -

Nama

: Drs. H. Salmin Daud

Jubatan

: KetuaUmum BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat

Alamat

: Jl. Jend.

A.Yani/D.A Hadi Komplek Masjid RayaMujahidinPontianak

Dalam lral ini bertirrdak tian atas nama Badan AntJrl Takat Nasional (BAZNAS) Provinsi
Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianalq sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan
Barat Nomor 9/Kesso#20l0. tanggal 7 Januari 2010 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kemeterian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 05 Tahun 2013, tanggal l0 Januati
2013 selanjutnya di sebut PII-IAK KEDUA.
Selanjutnyd para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

:

PIFIAK PERTAMA adalah suatu lembaga,pendidikan berupa perguruan tinggi agsrrra yang
bernaung di bawah Kementerian Agama RI yang berkedudukan di Kalimantan Barat dalam
hal ini adalah lrrstitut Agama lslam Negeri (IAIN) Pontianak.

PII'IAK KI1DUA adalah merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang
rnefakukan tugas pengelolaan rakat, infak dan sedekah dari dinaslinstansi/lernbaga/badan
tingkat provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan hal tcrsebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuankctentuan dalam MoU ini sebagai berikut:

Prsal I
MAKSUD DAN TUJUAN
Kcdua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal: Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan,
Pembinaan dan Penyaluran mahasiswa terbaik, Sosialisasi dan pengembangan masingmasing lembaga yang dipimpin oleh para pihak.

llal-hal tersebut di atas bertujuan agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan kedua
bclah pihak, saling berkontribusi dan saling membesarkan.

Pasal2

JAI{GKA WAKTU

.::

berlaku untuk jangka rvaktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggnl 26
Nl,.rvembcr 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2019 dm dErat dipc.rpanja*g kcxnbali
selusi kesepakatan keclua belah pihak.

Kedasama

ini

Pasal 3

TIAK DAN KEWAJII}AN
Masing-masing pihak mempunyai hak dan kcwajiban.scbagui borikut

:

Kewajiban PII{AK PER'IAMA antara lain :
a) Menyerliakan sarana sosialisasi PIHAK KEDUA terutama pemasangan logo (atribut)
lembaga di kegiatan tertentu PIIIAK PERTAMA.
b) Menyediakan honor (uang lelah) bagi setiap tenaga pcngajar dan trainer PIHAK
KEDUA sesuai aturan yang berlaku.
c) Mensosialisasikan lembaga PIHAK KEDUA kcpada masyarakat di sctiap cvent-event

3

tcrtcntu.

d) I)cnrhayarran

V.akat, lnftrk tlan Scdckah bagi pcgawai

I'lllAK

PERTAMA rnclalui

lcrniraga PIH.AK KIIDUA.

Kcwajiban llll-lAK I(EDU,,\ antaru lain

a)

:

Mcycdiakan tenaga pengajar pada perkuliahan yang diselenggarakan oleh PIHAK
KEDTJA

b)

c)

Menyediakan trainer sewaktu-waktu ada kegiatan atau kegiatan sejenis
dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
Menyediakan tempat untuk magang bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA.

y"ang

2

d)

c)
0.

Mcnrberikan peluang bugi mahasiswa dan dosen untuk melakukan riset yang
herkuitnn dcngan pengembitttgitn kcihnuan l)ll IAK Pltltl'AMA.
I\,lcrnbantu mensosiiilisasik:ur lcnrbaga PII-IAK PER'IAMA dibeberapa event tcrtentuMcnrbantu dalam penyediarur beasiswa bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA.
Pasel 4

a)
b)

SA}.IKSI
Irara pihak sepakat.iika terjadi pcrsclisitran akan diselesaikan secara musyawarahJika poin a tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih pengadilan negeri
Pontianak sebagai dcmisili hukum untuk menyelesaikan perselisihan
Pasal 5

KETENTUAN TAMBAHAN
Bahwa mengenai hal-lral yang tidak atau belum cukup diatur dalam MoU ini, akan diberikan
dalam bentuk adendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini'
PASAL 6
PENUTUP
perjanjian ini dibuat rangkap 2 ( dua ) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti
yang mempunyai ketentuan hukum yang sama-

Pontianak, 26 November 2014
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Ketua Umum BAZI'IAS
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