NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)
Nomor:
Nomor V -+rr)lrn l 5/HM.0
"

1/0 412018

Dengan mengaharapkan rahmat dan ridho Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama
untul saling menuniang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik
Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

DEKANFAKULTASUSHULUDDIN,ADABDANDAKWAH
INSTITUTAGAMAISLAMNEGERI(IAIN)PONTI-ANAK
dan

DEKANFAKULTASUSHTJLUDDIN,ADABDANDAKWAH
INSTITUTAGAMAISLAMNEGERI(IAr$TULUNGAGUNG
peningkatan program
Sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pembangunan dan
p"naiait*, penelitiin dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi serta
pihak'
L*.nungun masing-masing iihat<, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah

ini diatur dan
Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama
tersendi-ri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi
dituangkan dalam p.ti*iiun
-masing-masing
pihat, dan merupakan satu kesatuan yang tidak
tugasduasa oleh
terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini'
Nota Kesepahaman Bersama

ini

berlaku untuk jangka waktu

5 (lima) tahun sejak

persetujuan keduabelah pihak'
ditandatangani dan dapat diperpanjangataudiakhiri d.ngan
rangkap 2 (dua) dan
Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani
pihak serta mempunyai kekuatan
bermaterai cukup yuoj Olp.gang oleh masing-masing
hukum yang sama.
2018.
Ditandatangani di Pontianak pada hari Kamis tanggal 19 April

DEKAN F AKULTAS USHULI]DDIN,
ADAB DAN DAKWAH
IAIN TULUNGAGI.]NG

KHAMAMI, MA
'i\gt+os2g2oo8o11006

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN,

#
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Pada hari
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(Memorandum of Agreement)
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Nomor : S ^z,ng lIn.l5lFUADtHM
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/04
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TULUfiI{iAGUhIG

ini KAMIS

tanggal SEMBILAN BELAS bulan APRIL tahun DUA
DELAPAN BELAS,_ dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepaham*- RIBU
B.rru111u
(Memorandum of Understanding) antara Dekan fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Institut Agarna Islam Negeri Kerinci dan Dekan Fakultas Ushuluddin,
adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Pontianak tanggal lg April 2018, o'at a t
ami yang
bertandatangan di bawah ini:

I.

DT. SAMSUL

HIDAYAT. MA

: Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri
Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Institut Agama Islam Negeri

(IAII'{) Pontianak, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

II.

Dr. AKHMAD RIZQON KHAMAMI, MA: Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islarn Negeri
Tulungagung, dalam hal ini bertindak
wrtuk dan atas n:Lma Instiftrt Agama Islam
Negeri (IAII.I) Tulungagung, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya
dengan

disebut

KEDUA BELAH PIHAK

KEDUA BELAH PIHAK telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan SDM di kalangan

2.

Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Pontianak dalam bentuk pembangunan dan peningkatan Program pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan, Sosial, Ekonomi dan halhal yang berkaitan dengan hal tersebut;
Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin kerjasama yang saling
menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertirnbangan tersebut di atas, KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat
untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUruAN
Pasal I

l.

Kerjasama ini bertujuan untuk

a' Mengembang\i"jD.M

:

di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
dan Tafsir Fakuta; ushiuaain, Adab dan Dakwah
dalam
pembangunan dan peningkatan tlos_lm pendidikan,
penelitian dan pengabdian
kepada rnasyarakat di bidang penaiaitan, Sosial
Budaya, rkonomi bidang
bimbingan dan pengajaran Itmu Al
_
eur,an Oun fafrir;
b' Mengembangkal sDM di kalangan Dosen, Tenaga rependidikan dan
Mahasiswa
Junrsan Studi Agama-Agama Fakultas {-jshulud?in,
eouu dan Dakwah dalam
pembang,nan dan peningkatan
penelitian dan fengauoian
tggur pendidikaq
kepada masyarakat di biding Pendidikan,
sosial nuiuyu, Ekonomi daiam bidang
bidang mediasi, kerukunan dan studi agama.
c' Mengernbangk?"
di kalangan Dgsen, Tenaga Kependidikan dan
rpy
Mahasiswa
Jurusan psikorogi
Islam rakultas ushuruddii, Adab dan Dakwah
dalam
pembangunan dan peningkatan prggym
pendidikan, peneritian dan pengabdian
kepada masvarakat di biding Pendidikan,'sosial
e;duvu, Ekonomi auiariidang
'Iurusan Ilmu

Al Qur'an

psikologi.

2.
a't

bidang
'
Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan
kualitas pendidikan, penelitian dan
Pengabdian kepada rnasyarakat oten
BELAH
Kesepakatan ini sebagai bagian dalam r-a1eka
mempererat ukhuwah islamiyah antara
Fakultas ushuluddin, Adab' dan Dakwah lirrtitrt
agurnu r.ruro Negeri pontianak dan
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut
Negeri Turungagrrng.

rinun

ptier;

td;;ri;rn

RUANG LINGKUP KERIA SAMA
Pasal 2

t.

Kerjasama ini dilakukan atas dasar kesadaran tentang
urgennya penrrgkatan
sDM kalangan Dosen,_ Tenaga Kependidikan dan ilrr*iurir*u y*giou kualitas
ai--r.ruu
jurusan pada Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri
Pontianak, yaitu : Jurusan Irmu Al-eur'an dan Tafsir,
Jurusan studi Agama-Agama
dan Jurusan Psikologi Islam;

2.

KEDUA PIHAK saling bertukar informasi terkait dengan kegiatan pendidikan,
pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan SDM sesuai
d.ng* kebutuhan masingmasing;
KEDUA PIHAK berupaya melakukan pengembangan dan inovasi dalarn proses
pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan peiaturan
dan penrnd*g"n'yung
berlaku;
KEDUA PIHAK dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen semua
jurusan pada Fakultas
_masing-masing untuk ,dapat mengikuti program pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh KEDUA PIHAK
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

a

1

4.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan
kerjasama ini diatur sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab
dalam:

l.

a'

membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KEDUA
dalam bidang pengembangan
kualitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Fakultas Ushuluddin, Adab,
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
b' rnenyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PII{AK KEDUA
dalam rangka
pelatihan dan pengembangan Dosen, Tenaga Kependidikan
dan Mahasiswa jurusanjurusan yang ada pada Fakultas Ushuluddin, Adab,
dan Dakwah Institut Agama
Islarn Negeri Tulungagung;
c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh pITIAK KEDUA.

2.

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam bidang
pengembangan kualitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan
Mahasiswa Fakultas
ushuluddin, Adab dan Dakwah Instiflrt Agama Islam Negeri pontianak;
b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA
dalam
rangka pelatihan dan pengembangan Dosen, Tenaga Kependidikan
dan Mahasiswa
jurusan-jwusan yang ada pada Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah lnstitut
Agama Islam Negeri pontianak;

c.

menyediakan sarana dan fasilitas

jika diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK PERTAIW{ ditanggung oleh
PIHAK PERTAMA, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA Oitrnggung
oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan banhran yang re*a.lutnyu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kerjasama ini dilakukan secara berkelanjutan dan akan ditinjau ulang setiap lima tahun
sekali.
PENUTUP
Pasal 6

1.

Kesepakatan kerjasama

ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di

atas materai Rp 6.000,-

(enam ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh KEDUA BELAH

PIIIAK;

2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh
KEDUA BELAH PIHAK:

3.

HalJral yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan diahr
oleh KEDUA BELAH PIHAK kemudian.
Ditandatangani

Tanggal
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN,
ADAB DAN DAKWAH
IAIN TULUNGAGUNG

KFIAMAMI, MA
l 1006

di :

:

Pontianak
19

April2Ol8

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN,
ADAB DAN DAKWAH IAIN
PONTIANAK

DT. SAMSUL HIDAYAT, MA?I
NrP. 1e731 l 15200003 1001

I
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