MEMORANDUM

Of

UNDERSTANDING (MoU)

A}ITAIL{
INSTITUT AGAMA ISLAM }TEGERI OAIFI} PONTIANAK
DENGAN
PUSAT KOPERASI SYARHH MITRA KALBAR
9tt .zzl+r pl .o7 /tzo\. 4 / wLq
Pada hari ini, Selasg Tanggal 30, Bulan Scptembea Tatrun 2014 telah dibuat dan
ditandatangani srntr Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Understanding) untuk
selanrjutrya disebut dengan MoU oleh dan antara :
Nama

: H. Jumarwan, SE

Jabajan

: Pusat Koperasi Syadah (Puskopsyah) Kalbar

Alamat

: Jl. Husien Hamzah,

No.4l A-B Lt2

Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PUSAT KOPERASI SYARIAH MITRA KALBAR
yang berkedudukan di Pontianak, sesuai Akta No. 169 tanggal 17 Januari 201 I yang dibuat
oleh Notaris Budi Perasetiyono, SH. Nomor Badrm Hukum: No.l346lBH/X tanggal 16
Februari 2011, untuk selanjubrya desebut PIHAK PERTAMA.

Nama

: Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag

Jabatan

:

Alsmd

: Jl. Letjend Soegrapto,

Reltor IAIN Pontianak
No. 19 Pontimak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI flAhf)
PONTIANAK yang berkedudukan di Jl. Letjend Sqeprapto, Nomor 19 - Pontianah sesuai
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No:B.IU3l12312 tangal 25 April 2014,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

:

PIHAK PERTAMA adalah suatu lernbag4 dimana fungsi utamanya adalah sebagai Pusat
Koperasi Syariah yang bemda di wilayah tklimantan Barat. Sebagai lembaga tempat
berhimpun dan mengadvokasi untuk memajukan koperasi qyariah.

PIHAK KEDUA adalah suatu lanbaga pendidikan berupa perguruan tinggi agama yang
bernaung di bawah Kementarian Agama RI yang berkedudulon di Kalimantan Barat dalam
hal ini adalah Instimt Agama IslamNegeri

(IAf$

Pontianak.

Sehuhmg;an dengan hal ters€but di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan
ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:
Pasal I
MAKSI]D DAN TUruAN

Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjas€rma dalam hal: Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan,

Pembinaan dan Penyaluran mahasiswa terbaih Sosialisasi dan pengembangan masingmasing lembaga yang dipimpin oleh para pihak.
Hal-hal tenebut di atas bertujuan agar terjalin hubungan yang saling rnenguntungkan kedua
belah pihah saling berkontibusi dan saling membesad<an.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

ini berlaku untuk jangka waktu l0 (Sepuluh) tatrun terhitung sejak anggal 30
September 2014 sampai dengan tansal 29 Seprcmber 2024 dan dapat diperpanjang kernbali

Kerjasama

sesuai kesepakatan kedua belah pihalc

Pasal 3

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

:

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

KEDUA

b)
d)

Menyediakan tainer sewaktu-waktu ada kegiatan pelatihan Perbankan Syariah atau
kegiatan sejenis yang dilakukan oleh PIFIAK KEDUA
Menyediaknn tempat untuk magang bagi mahasiswa Junrsan Perbankan Syariah
Memprioritaskan altrmni Perbankan Syariah yang berpestasi untuk bekerja pada

e)

instansi PIHAKPERTAMA
Memberikan peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan riset yang

D

bcrkaitan dengan pengembangan perbankan syariah.
Membantu mensosialisasikan lembaga PIHAK KEDUA dibeberapa event tertentu.

c)

Kewajiban PIHAK KEDUA antam lain

a)

b)

:

Menyediakan sarana sosialisasi PIHAK PERTAMA tenrtama pemasangan logo
(atribut) perusahaan di setiap kegiatan tertsntu PIHAK KEDUA.
Menyediakan honor (uang lelah) bagi setiap tenaga pengajar dan trainer sesuai afitran
yang berlaku.

c) Pada setiap awal ajaran baru disediakan ruang..dan waktu untuk melakukan sosialisasi
perusahaan PIHAK PERTAMA kepadamahasiswa baru.

d) Mensosialisasikan perusahaan

PIIIAK PERTAMA kcpada

masyarakat

di

setiap

event-event tertentu.
Pasal 4

SANKSI
a) Para pihak sepakat, jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah.
b) Jika poin a tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih pngadilan negeri
Pontianak sebagai dornisili hukwn untuk menyelesaikan perselisihan.

Pasal 5

KETENTUAN TAMBAHAN
Bahwa mengenai hal-hol yang tidak atau belur cukup dianr dalam MoU ini, akan diberilan
dalam bentuk adcndum yangtidak terpisahkan dari MoU ini.

PASAL 6
PENUTUP

Pujarfian ini dibuat rangkap 2 ( dua ) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti
yang mempunyai ketenfinn hukun yang sarna.

Pontianalq 30 September 2014

I

Pembantu Dolran

III Fak. SEI

