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(Meqoryndum of Understanding)
Nomor : 9.Ob? / vrt. A9/ s. | / uu. ol / 04 t ite
Nomor : 9- z5 7 11tt.1 5/HM.0 t/0 4l20lg

dffi
RADEN FATAH
PALEIIBANG

Dengan mengaharapkan rahmat dan ridho Allah SWT dan didasari oleh keinginan
bersama
untuk saling menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Nelara Republik
lndonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN PONTIANAK
dan

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RA-DEN FATAH PALEMBANG
Sepakat untuk rnengadakan keda sama dalam pembangunan dan peningkatan program
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi serta
kewenangan masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dan
dituangkan dalam pe{anjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi
tugas/kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama

ini

berlaku untuk jangka waktu

5 (lima) tahun sejak

ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diak*riri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan
bennaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
Ditandatangani di Pontianak pada hari Kamis tanggal 19 April 2018.

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN,
DAN PEMIKIRAN ISLAM
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NOTA PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF, AGREEMENT)
Nomor : B.0694Jn.09/5. l/HM .01 104 l20tg
Nomor 1 E - L97 / la.lv € v^O / Hrfa. or / ort/ 2N

RADEN FATAH
PALEMBANO

Dengan mengaharapkan rahmat dan ridho Allah SWT dan didasari oleh keinginan
bersama
untuk saling menunjang dalarn pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Nelara Republik
Ildonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

FAKULTAS IJSHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGEzu RADEN FATAH PALEMBANG
dan

FAKULTAS USHULTJDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
Sepakat untuk rnengadakan kerja sama dalam pembangunan dan peningkatan program
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi serta
kewenangan masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Perjanjian Kerjasama ini diatur dan
dituangkan dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi
tugas/kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Nota Per.lanjian Kerjasama ini.

Nota Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu

5

(lima) tahun

sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan
bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
Ditandatangani di Pontianak pada hari Jum'at, tanggal 20 April2018.

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
DAN PEMIKIRAN ]SLM
DEN FATA}I PALEMBANG
!.

.1.,
r ai i

ir il, i'ltq

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
DAKWAH
ANAK

i

i

,'

i i,\_A 11"r. i.. \."
l.
I

ALFI JULIZUN AZWAR, M.Ag

AYAT, MA

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memoran d-ulq of agreem
entl
fomor : B, 06, / ucr.Og / et / frr.. it-,oi t zort
Nomor
:9 ssEln.t5lFuAD/Itr\d .01/04/201g

-s,,*?*
RADEN FATAH
PALEMBANG

Pada hari uri

KAMIS tlnggar
BELAS buran A'RIL tahun DUA
DELAPAN BELA.',. dl"ry ;*k"
RIBU
'EMBILAN
memndakranjuti"iot
Kesepahaman Bersama
(Memorandum of underl!1didi;;
Dekan r"r.rit", urt omaain
dan pemikiran Islam
universitas Islam N-egeri (uIN)"R"ar"
i"gr pur"*u*g iJn o"tan Fakurtas
ushuruddin,
ffii,*ruf#XX,ffiTlft-ffi,ifm Negeri pontiul'"[ tanggar rq np,l iorr, ,nur.u

I.

DT. SAMSUL

HIDAYAT. MA

: Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah lnstitut Agama trtu, Negeri
Pontianak, dalam haf ini bertindak
untuk
dan atas nama Instifut Agama tslam
Negeri

GAfD

Pontianak, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

il

Dr. ALFI YULIZIJN AZWAR M.Ag

:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan pemikiran

Islam Universitas Islam Negeri
GIfN)
Raden Fatah palembang, dalim trat ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas

Islam Negeri (UnD Raden

Fatah

Palembang, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PII{AK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama,
selanjutnya
dengan
KEDUA BELAH PIHAK

disebut

KEDUA BELAH PIHAK telah mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
l ' Bahwa dalam
melakukan peybrnaan dan pengernbangan sDM di kalangan
llngta
Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakulias ushuludlin, Adab
dan Dakwah
IAIN Pontianak dalam bentuk pembangunan dan peningkatan Program pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan, Sosiai, Ekonomi
dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;

2. Dengan semangat kemitraan dan kebersirmaan untuk menjalin kerjasama yang saling
menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, KEDUA BELAH
untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK telah sepakat

MAKSUD DAN TUruAN
Pasal I

l.

Kerjasama ini bertujuan untuk :
Mengembangkan^SDJ\tl di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan
dan Mahasiswa
.Iurusan llmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas UstrutuaAin,
Adab dan Dakwah dalam
pernbangunan dan peningkatan Progr.am pendidikan, penelitian
dan pengabdian

a'

di bidang pendiditan, Sosial' iudaya, Ekonomi
birnbingan dan pengajaran Ilmu Al
dan Tafsir;
b' Mengembangkan SDM di kalanganeur,an
bosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuludlin, Adab dan Dakwah
dalam
pembangunan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian
dan pengabdian
kepada masyarakat di bidang Pendidikan, Sosial nudaya, Ekonomi
daiamiidang
bidang mediasi, kerukunan dan sfudi agama.
Mengembangkan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan
dan Mahasiswa
Jurusan Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
dalam
pembangunan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian
dan pengabdian
kepada rnasyarakat di bidang Pendidikan, Sosial Budaya, Ekonomi
daia*"6ioung
bidang Psikologi.
Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penelitian
dan
P_engabdian kepada masyarakat oleh ffinuR BELAH pIHAK;
Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat
ukhuwah islamiyah antara
Fakultas ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri pontianak da'
Fakultas ushuluddin dan Pemikiran Islam universitai
Islarn Negeri
Raden Fatah
Palembang.
kepada masyarakat

iio-g

-

c'

2.
J.

er$

RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

l. Kerjasama ini dilakukan atas dasar kesadaran tentang urgennya peningkatan
kualitas
SDM kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan f,aah-asiswa
ai--r.ruu
v*g"Ju
jurusan
pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri
Pontianak, yaitu : Jurusan llmu Ar-eur'an dan Tafsir, Jurusan
studi Agama-Agama
dan Jurusan Psikologi Islam,

2.

KEDUA PIHAK saling bertukar informasi terkait dengan kegiatan pendidikan,

pelatihan, pernberdayaan dan pengembangan SDM sesuai Jrogun
kebutuhan masing-

rnasing;
a

J.

KEDUA PIHAK benrpaya melakukan pengembangan dan inovasi dalam proses
pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan perutr.un dan perundangan
yang
berlaku;
KEDUA PIHAK dapat memberi kesempatan kepada rnahasiswa dan dosen semua
jurusar 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;

TUGAS DAN TANGGLING JAWAB
Pasal 3

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

l.

a'

b'

membantu hal-hal yang diperlukan
PIHAK KEDUA dalam bidang pengembangan
ktralitas Dosen, Tenaga Kependidikan
dan Mahasiswa Fakultas ushuluddin
dan
Pernikiran Islam universitas Islam
Negeri ori.D Raden Fatah patemuang;
rnenyediakan tenaga profesional yang
dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka
pelatihan dan pengembangan Dosen,
Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
jurusan-jurusan

yang ada pada Fakultas ushuluddin dan pemikiran
Islam Negeri run[) Raden Fatah palembang;

universitas
c. menyediakan sara'a dan fasilitas jika diperlukan
oleh PIF{AK KEDUA.

2.

Islam

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggunglawab
dalam:
a' rnembantu rrar-rrar yang diperlukan PIHAK

b'

c'

daram bidang
pengembangan kualitas Dosen, Tenaga
'ERTAMA
Kependidikan
dan Mahasiswa Fakultas
ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut agama Isram
Negeri pontianak;
menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan pIHAK
PERTAMA dalam
rangka pelatihan dan pengembangan Dosen,
Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
jurusan-jurusan yang ada pada Fakultas
ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut
Agarna Islam Negeri pontianak;

menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh pIHAK pERTAMA.

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pernbiayaarl yang khusus diakibatkan dari aktivitas

PIHAK PERTAMA ditanggung oleh
PIHAK PERTAMA, sementara pembiayaan dari aktivitas pIHAK KEDUA Aitunggung
oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang
sewajarnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kerjasama
sekali.

ini dilakukan

secara berkelanjutan dan akan

ditinjau ulang setiap lima tahun

PENUTUP
Pasal 6

1.

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 6.000,(enam ribu rupiah) rnasing-masing dipegang aslinya oleh KEDUA BELAH PIHAK;

2. Kesepakara" U:y:::lri
3

,, dinyatakan mulai berlakr
0erlaku sejak ditandatangani
KEDUABELAHpIHAK; ---^J*'q(ur rrrulal

oreh

ffiil#ilifr;ffir;trH_1#ij;I, dicanhunkan daram naskah ini akan diatur
Ditandafangani di
r

anggal
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