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MEMORANDUM of LINDERSTANDING (MotI)
AhITAIU{
INSTITUT AGAMA ISLA]VT NEGERI OAIFD P{ONTIANAK
DENGAN
BNI SYARIAH PONTIANAK
gbi . 22 /Hn.oL I taal,6 | 2nt1
Pada lmri ini, Selasa Tanggal 30, Bulan Sepcmber, Tdrun 2014 telah dibuat dan
ditadatangiaai suatu Kesepak*an Kerjasama (Memorandum of Understanding) untuk
sela4iutrya disebut dengan MoU oleh drn an&ra :
.

Nama
Jab*an
Alarnat

: Suryo Edhi, S.Pi.,

MM

: Pimpinan Cabang PT. BNI Syariafr Fontianak
:

Jl.lr.

H.

JuardaNo.65{6 Pontiamk

Dalam hal ini bertindak dan aas nama BANK BNI SYARIAH yang berkedudukan di
Pontianak, se$uai surat kuasa nomor 4l +anggal2l Juni 2010, Akta Notaris No. 4l tanggal25
SeSember 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SII, notaris berkedudukan di Jakaru
dan selanjumya desebut PIHAK PERTAMA.

.l

Nama

: Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag

Jabatan

: Rektor

Alam*

: Jl. Letjend Soeprryto, No. 19 Pontianak

IAIN Pontianak

Dalarn hal ini b€rtindak dan atas nama INSfiTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IA[N)
PONTIANAK yang berkedudukan di n. I{iend Soeprago, Nomor 19 - PontianalL sesuai
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No:B.IIl3/12312 tanggal 25 April 2014,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selaqiutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

:

PIHAK PERTAMA adalalt suatu lembaga betbeNrh* Banlq dimsna fungsi utarnanya adalah
sebagai intenmdiasi. Sebsgai lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah" dan
lernbaga yang melakulon edukasi terlcait ekonomi syariah kepada masyarakat.

PIHAK KEDUA adalah suahr lemhga pendidikan benrya perguruan tinggt EgCIma yang
bernaung di bawah Kementadan Agama RI yang berkedudukan di Kalimantan Barat dalam
hal ini adalah Institut Agnma Islam Negeri (IAI[{) Pontianalc

Sehubungan dengan hal tenebut

di atas! para pihak setrju untuk metaksanakan ketentuan-

ketenfi.ran dalam MoU ini sebagai berikut :

pasal I

MAKSI.]D DANTUruAN
Kedua belah pihak sepakat untuk bekerj{rsama datam haL Pendidika& pengajaran, pelatihan,

Pembinaan dan Penyaluran malrasisva terbaib Sosialisasi dan pengembangan
masingmasing lembaga yang dipimpin oleh para pihak.

llal-hal tencbut di atas bertujuan agar terjalin hubungan yang saling menguntungtran kedua
belah pihalq saling berksrtribusi dan saling membesarl<an.

Pasal 2

JANGKA WAKTU
Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak anggal 30
September 2014 sampai dengan tanggal29 Septsmbsr 2016 dan dapat diperpaqiang kembali
sesuai kesepakatan kedua belah pihak-

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN
Masing-masing pihak memprnyai hak dan kewajiban sebagai

hikut

:

Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
a) Meyediakan t€naga pengqiar pada pe*uliahan yang diselenggarakan oleh pIHAK

KEDUA

b)

c)
d)

e)

0

Menyediakan trairler sewaktu-waktu ada kegiatan pelatihan Peitanknn Syariah aau
kegien sejenis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
Menyediakan tempat untrkmagang bagr mahasiswa Junrsan Perbanlcan Syariah

Msmprioritaskan alunni Pe$ankan Syariah yang berprcstasi untuk bekerja p34;a
instansi PIHAK PERTAMA sesuai standar yang telatr ditaapkan.
Memberikan peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk molakukan riset yang
ber*aitan dcngan pengcmbangan pe*antan syariah.
Membantu mensosialisasikan lemhga PIIIAK KEDUA dibeberapa ev€nt tertentu.

Kewajiban PII{AK KEDUA antara lain :

FI.l
*l

a)

b)

Menyediakan sarma soeialisasi PIHAK PERTAMA tenrtf,ra pemasangan logo
(atribut) penrsahan di setiapkegiatan PIHAK KEDUA.
Menyediakan honor (uang lelah) bagi se{iry tsnaga pengajar dan tainer sesuai aturarl
yang b€rl8ku

5

ll

rl
;l

&l

c) Pada setiap awal ajaran baru disediakan ruang dan waktu untuk melakukan
sosialisasi

PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa banr.
d) Mensosialisasikan perusahaan PIHAK PERTAMA kepada masyarakat
perusanaan

€vent€vent tertentu.
e) Menyalur*an bansaksi keuangan institusi/unit kepada PIHAK PERTAMA.

di setiap

Pasal 4

SANKSI
a) Para pihak sepakat, jika terjadi perselisihan akan diselcsaikan secara musyawarah,
b) Jika poin a tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk mernilih pengadilan negeri
Pontinnsk sebagai domisili hukun urtuk menyeresaikan perselisihan.

Pasal 5

KE'IENTUAN TAMBAHAN
Balrwa mengenai hal-lral yang tidak atau belum cukup diaaur dalam MoU ini, akan diberikan
dalam b€ntuk adend$m yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

PASAL 6
PENt.]TtJP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 ( dua ) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti
yang mempunyai ketenfian hukum yang sama-

Pontianalq 30 September 2014

PIHAK PERT

PIHAK KEDUA

1993031003

Saksi

I

Yulia M.As
Pembantu Deksn nI Falc SEI

