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MEMORANDUM of TINDERSTAI{DING (MoU)
A}ITAIL{
INSTITUT AGAMA ISLA]W NEGERT OAII\D FONTIANAK
DENGAN
BAI\IK MUAMALA'T KALIMANTAN BARAT
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Pada hffi ini, Selasg Tanggel 30, Bulan Septanber, Tahun 2014 telah dibuat dan
ditandatangani suatu Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Understanding) untuk
selanjutnya disebut dengan MoU oleh dan antara :

Nama
Jabatan
Alasrat

il

: ObaidMujahidFatrmy
: Branch lvlanager Bank Muamalat Kalbar
:

Jl. Sultan Abdurralrman No. 624

Dalam hal ini be*indak dan atas nama BAI.{K MUAMALAT yang berkedudukan di Jalan
Abdurrnhman No.62A Pontianak-Kalbar, sesuai Surat Kuasa Direksi No. 246 Tanggnt 16
September 20W yang dibuat dihadapan ARRY SLJPRATNO.,SFI, Notaris di Jakarta. Dan
berdasarkan Surat Ke'puarsan No.064/DIR/tfTSlX/2010, Tanggal 07 September 2010
tentang Mutasi Karyawan dan Lingkungan Non KPNO PT.Bank Muamalat Indonesia Tblq
selanfuhya desebut PIHAK PERTAMA.

Nama
Jabatan
Alamat

: Dr.

H.I{amka Siregar, M.Ag

: Rektor
: Jl.

IAIN Pontianak

lrtjend

Soepraptg No. 19 Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan stas nema INSTITUI AGAMA ISLAM NECERI (IAilrI)
PONTIANAK yang berkedudukan di Jl. Irtjend Soeprapto, Nomor 19 * Pontianah sesuai
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No:B.IV3l12312 tanggal 25 Apr/. 2AM,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjufirya para pihak dengan ini menerangkan

debih

dahulu hal-hal sebagai berikut

:

PIHAK PERTAMA adalah suatu lemhga bfuntuk banlq dimana firngsi utamanya edalah
scbagai intermediasi. Sebagai lembaga yang beryerak di bidang keuangan syariah, dan
lembaga yang melakukan edukasi terkait ekonomi syariah kepada masyarakat

PIHAK KEDUA adalah suah lembga pendidikan berupa perguruan tinggi agama yang
bemaung di bawah Kementarian Agama RI yang berkedudukan di Kalimantan Barat dalam
hal ini adalah lnstitut Agama Islam Negeri (IAIhD Pontianak.

.

Sehubungsn dengan hal t€rs€but di aas, para pihak setuju untuk melalcsanakan ketentuanketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:
Pasal t
MAKSUD DAN TUruAN
Kedua belah pihak sepak* untuk bekerjasama dalam hal: Pendidikag Pcngajaran Pelatihan,

Pernbinean dan Penyoluran Mahasiswa Terboik, Sosialisasi dan pengembngan masingmasing lembaga yang dipimpin oleh para pihak
Hal-hal tersebut di atas bertujuan agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan kedua
belah pihalq saling berkontribusi dan saling membesarkan.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

ini

berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak anggal 30
September 2014 sampai dcngan rangg;al29 Septemb€r 2016 dan dapat diperpanjang kcmbali
sesuai kesepakafan kedua belatr pihak
Kerjasama

Pasal 3

I{AK DAN KEWAJIBAN
Masing-masing pihakmempunyai hakdan kewajiban sebagai berikut

:

Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
a) Meyediakan tenaga pengajar pada perkuliahan yang diselenggarakan oleh PIHAK

b)

c)
d)
e)

0

KEDUA
Menyedialcn trainer sewaktu-waknr ada kegiaan pelatihan Perbankan Syariah atau
kegiatan sejenis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
Menyediakan tempat untuk magang bagi matrasiswa Jurusan Peftankan Syariah
Memprioritaskan alumni Perbankan Syariah yang berprestasi untuk bekerja pada
instansi PIHAK PERTAMA
Memberikan peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan riset yang
bert€itan dengan pengembngan perbankan syuiah.
Membantu meusosialisasikan lembaga PII{AK KEDUA dibeberapa event tsftemu.

Kewajihn PIHAK KEDUA

a)

antara lain :

Menyediakan sarana sosialisasi PIIIAK PERTAMA tenrtarna pemasangan logo
(atibu$ perusatraan pada kegiaan tertentu PIHAK KEDUA.

b) Menyediakan honor (uang lelatr) bqgi setiry tenaga pengajar dan trainer sesuai aturan
yang berlaku.

c) Pada setiap awal ajaran baru disediakan nrang dan waktu unhrk melakukan sosialisasi
perusahaan PIHAK PERTAMA kepada matrasiswa baru.

d) Mensosialisasikan perusahaan

PIHAK PERTAMA kepada masyarakat

di setiap

e\rent-€vent tertenfu.
Pasal 4

SANKSI
a) Para pihak sepakat, jika tcrjadi perselisihan akan diselesaikan s€cam musyawarah.
b) Jika poin e tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih pengadilan negeri
Pontianak sebagai domisili hukum mtuk menyelesailcan perselisihan.

Pasal 5

KETENTUAN TAMBAHAN
Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MoU ini" akan diberilcan
dalam berituk adendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

PASAL 6
PENUTUP
Perjanjian ini dibud ragkap 2 ( dua ) masing-masing bcrmaterai cukup sebagai alat bukti
yang mempunyai kdentuan hukum yang sama

Pontianah 30 S€trsmber 2014
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Yulia M.Ag
Pembantu Dekan III Fak. SEI

