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MEMORANDUM of TINDERSTANDING (MoU)
ANITAIL{

INSTITUT AGAMA ISI,AIYI NEGERI OAIN) PONTIANAK
DENGA}I
BRI SYARIAH PONTIANAK
9li,zzlwv{. ot / 4zat '?t2dq
Pada hari ini, Selasa, Tanggal 30, Bulan Sepeinber, Tahun 2014 telah dibuat dan
ditandatangani suatu Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of UndcrSanding) untuk
selarrjutrya disebut dcngan MoU oleh dan antara :

Nama
Jabatan
Alamat

: Sobri Ismail, SE
: PGS Pernimpin Kantor Cabang BRI Syariah Pontianak
: Jl. Gusti Sulung

kl-gutu Kqnp.

Pontianak Mall Blok C No.6b

Dalam hal ini bertindak dan atas nama BANK BRI SYARIAH yang berlredudukan di
Pontianalq sesua Surat Keptusan tangal lG09-2014, Nokep:153-PDR/09-2014 dan Akta
Kuasa Dir€ksi PT. Bank BRI Syariah taneFl 2345;2011 no.75 yang dibuat dihadapan Puji
Redjcki lrawati" SH, notaries di Jakarta, selanjunrya desebut PIHAK PERTAMA.

Nama
Jabatan
Alamat

: Dr. H. Hamka Si*gut, M.Ag
: Rektor

IAIN Pontianak

: Jl. Letjend Soepraptq No. 19 Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK yang berkedudukan di Jl. Lrtjend Sg€prapto, Nomor 19 - Pontianalc, sesuai
Keputusan Menteri Agana Repblik Indonesia No:B.IV3l12312 tanggal 25 April 2014,
selarfufrrya disebut PIHAK KEDUA.
Selar{utnya para pihak dcngEn ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal seba,pi berikut

:

PIHAK PERTAMA adalatt suatu lanbaga belbetttuk Banh dimana fungsi utamanya adalatr
sebagai intermdiasi. Sebagai lembagl yang bergerak di bidang keuangEn syariah, dan
lembaga yang melakukan edukasi t€r*ait ekonomi syuiah kcpada masyarak*.

PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga pedidilon berup pergumflr tinggi agama yang
bernaung di bawah Kementarian Agama RJ yang berkedudukan di Kalimantan Barat dalam
hal ini adalah lnstitut AgEma Islam Negeri CAITD Pontiaruk

reryffi
$ehubungan dengan hal tersebut di atas, pra pihak setuju untuk melaksanakan ketentuanketentuan dslarn MoU ini sebagai berikut:
Pasal I
MAKSTJD DAN TUJUAN
Kedua belah pihak spakat untuk bekerjasarna dalam

hat Pendidikaq Psngajaran, pelatihan,
Pembinaan dan Penyaluran mahasiswa tcrbaitq Sosialisasi dan pengembangan masingmasing lembaga yang dipimpin oleh para pihak
Hat-hal ersebut di atas bertujuan agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan kedua
belah pihatq saling berksntribusi dan saling memharkan.

Pasal 2

JA}IGKA WAKTU

ini

berlaku untuk jangka waktu 3 Orga) tahun terhitung sejak tanggal 30
Sepfcmber 2014 sampai dengan tanggal29 Sept€mber 2017 &ndapat diperpaliang kembali
sesuai kescpakaran ladua belah pihak
Kerjasama

Pasal 3

HAK DA}I KEWAJIBAN
Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewogiban sebagai berikut :

Kewajiban PIHAK PERTAMA antrara lain:
a) Meyediakan tenaga frengajar @a perkuliahan yang diselenggarakan oleh PIHAK

KEDUA

b)

Menyediakan tainer sewaknr-waktu ada kegiatan pelatihan Perbar*an Syariah atau
kegiaran sejenis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA

c) Menyodiakan tempat unnrk magang bagi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah
d) Memberikan kesempatan alumni Perbankan Syariatr yang berprestasi untuk menata
karir pada instansi PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan pada PIHAK

c)

PERTAMA
Memberilmn peluang bagi matrasiswa dan dosen untuk melakulcan riset yang

0

berkaitan dcngan pcngembangan perbankan syariah.
Membantu mensosialisasikan lernbaga PIHAK KEDUA dibeberapa event terJentu,

Kew4iiban PIIIAK KEDUA antara lain

a)
b)

:

Menyediakan sarana sosialisasi PIHAK PERTAMA terutama pemasangan logo
(atribut) perusahaan pada kegiaan tertsrtu PIHAK KEDUA.
Me,nyediatcnn honor (uang lelah) bagr set'rap tenaga pengajar dan trainer sesuai atran
yang berlaku

c) Pada setiap awal ajaran baru dis€diakan ruang dan waktu untuk melakukan sosialisasi
perusahaan PIHAK PERTAMA kepdamahasiswa baru.
d) Mensosialisasikan perusahaan PIHAK PERTAMA kepada masyarakat di setiap
event-event t€rtentu.
Pasal 4

SANKSI
a) Para pihak sepakat, jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secar4 musyawarah.
b) Jika poin a tidak tercapai maka para pihak sepokat untuk memilih pengadilan negeri
Pontianak sehgpi &misili hukum untuk menyelesaikan perselisihan.

Pasal 5

KETENTUAN TAMBAHAN
Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MoU ini, akan diberikan
datan bentuk adendum yang tidak rcrpisahkan dari MoU ini.

PASAL 6
PENUTUP
Perjanjian ini dibuat nngkap 2 ( dua ) masing-masing bermatenai cutup sebagai alat bukti
yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pontianalq 30 September 2014
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