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MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
INSTITUT AGA]VIA ISLAM NEGERI OATN) PONTIANAK
DENGAN

BANK IiYARIAH MANDIRI PONTIANAK
gL.i ' zz /Hl'4, 01 /42a1.3 /2014

ini, Selasa, Tanggal 30, Bulan Septcmber, Tahun 2014 telah dibuat dan
ditadatailgani suahr Kesepakaten Kerjmna (Memorandum of Undersanding) untuk
Pada hari

selaqiutnya disebut dengan lvtoU oleh dan antara

Nama
Jabatan
Alamat

:

Irin

:

Agus

: Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kalbar
: Jl. Sultan Abdurrahman No.664, Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. BANK SYARIAH MANDIRI, berkedudukan di
Pontianah scsuai Akta No. 23 yangdibuat oleh Notaris Sutjiptq be*edudukan di Jakarta dan
selarfutnya descbut PIHAK I'ERTAMA.

Nama
Jabatari
Alamat

: Dr. ftr. Hamka Siregar,
: Rektor
: Jl.

M.Ag

IAIN Pontianek

ktjend

Soepraptq No. 19 Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas ruma INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (l.AtN)
FONTIANAK yang berkedudukan di Jl. Leqiend Soeprapto, Nomor 19 - Pontianah sesuai
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No:B.lV3l12312 tanggal 25 April 2014,
selanjuhya disebut PIHAK KEDUA.
Selar{uhya pra pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

:

PIIIAK PERTAMA adalah suatu lembaga berbentuk Banlq dimana fungsi utamanya adalah
sebag3i intermediasl Sebagai lemhga yang bergerak di bidang keuangan syariah, dan
lembga yang melakukan edukasi terkait ekonomi syariah kepada masyarakat.

PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga pendidikan berupa perguruan tinggi ag;ama yang
bernaung di bawah Kemerrtarian Agama RI yang berkdudukan di Kalimantan Barat dalam
hal ini adalah lnstitut Agnma Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Sehubungan dengan hal te!'sebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuankEterman dalam MoU ini sebagai berikut:
Pasal I

MAKSTJD DAN TUJUAN
Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal: Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan"
Pembinaan dan Penyaluran malusiswa terbailq Sosialisasi dan pengernbangan masingmasing lernbagn yang dipintpin oleh para pihak.

Hal-hal tersebut di aas bertujuan agar terjalin hnrbwrgnn yang saling morguntungkan kedua
belah pihah saling berkonfibusi dan saling membesarkan.

Pasal 2

JANGKA WAKTU
berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak anggal 30
September 2014 sampai dengan tanggal 29 Scptember 2017 dan dapat diperpt{ang kembali
sesuai kesepkatan kedua belah pihk.
Kedasama

ini

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN
Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut

:

Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:
a) Meyediakan tenaga pengajar pada perkuliahan yang diselengpakan oleh PIHAK
KEDUA
b) Menyediakan fain€r sewaktu-waktu ada kegiatan pelatihan Perbankan Syariah atau
kegidan sejenis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
c) Menyediakan t€mpat untuk magang bagi mahasiswa Junrsan Perbankan Syariah
d) Memprioritaskan aiumni Pertankan Syariatr yang berprestasi untuk bekerja pada
instansi PIHAK PERTAMA
e) Memberikan peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan riset yang
berkaitan dengan pengcmbangan perbanltan syariah.
0 Membantu mensositlisasikan lembaga PIHAK KEDUA dibeberap event t€rtentu.
Kewajlban PTHAK KEDUA antara lain:

a)
b)

Menyediakan samna sosialisasi PIHAK PERTAMA terutama pcmasangan logo
(atribu$ perusahaan pada kegiatan tert€ntu PIHAK KEDUA.
Menydiakan honor (uang lelah) bagi setiap tenaga pcngajar dan trainer sesuai aturan
yang berlaku.

c) Pada setiap awal ajaran baru disediakan ruang dan waktu untuk melakukan sosialisasi
perusalraan PIHAK PERTAMA kepdamahasiswa baru.
d) Mensosialisasikan perusahaan PIHAK PERTAMA kepda masyarakat di setiap
event-event tertentu.
Fasal 4

SANKSI
a) Para pihak sepakat,.iika terjadi penelisihan akan diselesaikan secara musyawarah.
b) Jika poin a tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih pengadilan negeri
Pontianak sebagai domisili hukum untuk rnenyelesaikan perselisihan.

Pasal 5

KETENTUAN TAMBAHAN
Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MoU ini, akan diberikan
dalam b€ntuk aderdum yang tidak t€rpisatrlon dari MoU ini.

PASAL 6
PENUTIjP
Perjanjian ini dibuat ranglcrp 2 ( dua ) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti
yang m€mpunyai ketenftail hukum ymg sana.

Pontianah 30 September 201tr
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