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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
BANK INDOITIESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TENTANG
PROGRAM BEASISWA

Homor: 17l 74 /DKom /201I
Nomor: Sti.ZllHM:00. I /678. 1 /201 5
Pada hari ini, Rabu tanggal trga belas bulan Mei tahun dua ribu irma netas (1"1-0S-2f15i.
Perjanjian Kerjasama antara Bank Indonesia dengan lAlN Pr:nrianak t"perjanjian") rr:r cibuat
dan ditandatangani oleh dan antara:

1. 8At{l( INDOilESIA, diwakili oleh Dwi Suslamanto selaku Kepala Kantor Perwakilan
Bank lldonesia kovinsi Kalimantan Barat, bertempat trnggal di Fanranak, c;t,rrr ha!

ini bertindak dalam jabatlnnya tersebut untuk dan atas nama Eank Indonesia tselarrlrrtnya
disebut "Bl") berdasarkan Pasal3g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 'lgggterrtang B;irf:
Indonesia sebagaimana tr:lah diubah beberapa. kali, terakhrr dengan Undang "- {Jrrcang
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerrrrrah Pengganti lJndanq-lJrirlang
No. 2 tahun 2008 tentarrg Perubahan Kedua atas Undang-tlnrlang l.lo 23 t*hun 1?99
tentang Bank Indonesia(sr:lan;utnya disebut "UU Bl"i, denqan demikr*n nrewakrli Bt 1'61,n
berkedudukan di Jalan MH. Thamrrn Nomor 2, iakarta Pusat 1035$, selanjutny& rJ!;el:i,l
PIHAK PERTAMA.

2. NSnruT AGAMA ISLAM NEGERI FOI{TIANAK, diwakili oleh Dr.H.Hamka Siregar.
MAg. selaku Reltor lAlN PONTIAilAK, berdasarkan Peraturan Presrden Nomor 53
Tahun 2013, tanggal 30 Juli ?013. dan sudah dimasukhan ke dalanr Lernbarari Neqara
Nomor 123, tanggal 6 Aqustus 2013, dan oleh karenanya sah bertind*k untuk oar atas
nama Institut Agama lslam Negeri Pontianak, berkedudukan dr ialan Letnan jerc:'ai
Soeprapto No. 19, Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Untuk selanjutnya PIHAK PTRTAMA dan PIHAK KEDUA se(arr bersama-sarna disebut PARA
PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan terlebih uatrulu meneranqkan
hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa PIHAK PERTAF/A adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebaEarmana dinrak;ud
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentanq Bank lndr:nesra sebactairr:an;

telah diubah beberapa <alr. terakhir dengan ''Undang-Undang Norr*r 6 Tahurr tr;09
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahrin 20*8
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun '1999 tentang Eank
Indonesia;

2.

Bahwa PIHAK K€DUA adalah perguruan tinggi yang disetenggarakan aleh pemenrriah
yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam nrriang pencrdikar,
penelitian, dan pengabdran kepada masyarakat;"

3.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi rnasa depan banq:a,
PIHAK PERTAMA mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada
mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivisme sosial kenr:asyarakatan namun
kurang mampu secara Ekonomi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan :rnggl
PIHAK KEDUA dengan pe'syaratan tertentu yang akan diaiur dalam Perlan;ran;
1

l

4.

Bahwa PIHAK KEDUA telah rn€nyatakan setuju untuk menerima bantuan beasrswa
tersebut untuk diberikan kepada mahasiswa program trata 1 (51) PIHAK KEDUA dengan
persyatatan tertentu yang skan diatur dalam Perjanlian;

maka berhubungan dengan itJ PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan
mufakat untuk menandatangana Perlanjian, dengan syarat-syafat dan ketentuan selengkapoya
sebagai b€rikut:

PASAI I
DEF|l{rsl
Untuk menghindari perbedaar penafsiran yang diakibatkan dan diterapkannya Perjanlian ,n,,
maka setiap istilah dalam Perjarrjran rni memiliki arti sebagnrmana tesebut dr bawah tnr, kecr.,alt
ditentukan lain oleh PARA PIHAK :

(1) Mahasisla adalah mahasiswa PIHAK KEDUA program strata 1 (Sl) reguler.
(2) Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang memilikr prestasr akademik serta
(3)

memrrunyal

pengalaman aktivitas sosiai kemasyarakatan yang baik namun dari lata/ belakang ekonomi
keluarga kurang mampu dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perlanrran.
Penerima Beasi*va Baru adalah penerima beasiswa yang menenma beasiswa pada awal
program beasiswa.

(4) Penerima Beasiswa Penggnti adalah penerima beasisvva yang menggantikan

Penerima
penerima
ketentuan
yang
lagi
menjadi
dikarenakan
terkena
Earu
tidak
beasiswa
Eeasiswa
Pasal 7 Perjanjian ini.
PASAL 2
MAKSUD DAII TUJUAI{

(1) HHAK

PERTAMA bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada lvlahasrswa dalam
b€ntuk beasiswa.

(2) Tujuan pemb€rian beasiswa s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unldk

(3)

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemaluan pendtdikan di
lndonesia dalam pemberian bantuan biaya kepada mahasiswa perguruan tinggr negeri
yang berprestasi baik namun kurang mampu secara ekonomi.
Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan drnas serta tidak dikaitkan dengan
pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawal yang dilakukan olehPlHAK PERTAMA.

PASAL3
PERSYARATAI{

(t)

UTUM

Beasiswa akan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Sekurangr-kurangnya telah menyele$ikan
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(empat) semester dary'atau telah

menempuh 60 (enam puluh) satuan kredit semester (sKs);
b. Usia tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat menerrma beastswa;
c. Memiliki Indeks Prestasi (umulatif (lPK) minimal 3.00 (skala 4);

d. Mempunyai aktivitas sosial yang memiliki dampak manfaal bagr masyarakat dan
lingkungan;

e.

Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (keluar?a pra selahterar,

f.

Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan atau berada dalam starus ikatan dinas
dari lembagdlnstansi la,n;

g. Lulus proses seleksi wawancara yang dilakukan oleh ptHAK pERTAMA;
h. Memperoleh surat rekornendasi dari PIHAK KEDUA;dan
i. Penerima Beasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan aktrf berpartisipasi pada semua

(2)

kegiatan yang diberikan dan disebnggarakan oleh ptHAK PERTAMA.
PARA PIHAK dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur pada ayat (1)

di atas

sesuai kebutuhan dengan tujuan utuk mentngkatkan prestasi akademis 3an

pengemba ngan kapasitas penerima beasiswa.

(3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus drsampaikan

secara

tertulis kepada Pihak lainnya terlebih rJahulu.

PASAI4

,.

JUMI.AH PEI{ERIMA SEASISWA

(1) PIHAK PERTAMA akan memberikan beasiswa kepada Penerima Beasrswa

sebanyakbanyaknya 40 (empat puluh) orang per semester dalam kurun jangka wakt'r perjanjian.

(2) Penerima

Beasiswa sebagarmana

dimakud pada ayat (1), terdiri dari Penerima

Beasiswa

Earu dan Penerima Beasiswa Pengganti.

PASAT 5

III1A| EEASISWA DAN BIAYA P€IIGELOIAAil PEMEIIIAAN KOMUil]TAS

(1) PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada Penerima geasiswa

sebesar

Rp.500.000,00 0ima ratus rrbu rupiah) per orang setrap bulan.

(2) Selain dari biaya pada ayat (1). PIHAK PERTAMA juga memberikan biaya penqeioiaan
beasiswa dan pengembanr;an komunitas kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp10.000.000
(sepuluh juta rupiah) per tahun yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA di akhir tahun. Adapun biaya tersebut belum termasuk pajak dan akan dipotong
sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) RHAK

PERTAMA membayar biaya sebagaimana tertera pada ayat dr atas dengan cara
transfer dana pada rekening bank PIHAK KEDUA sebagai benkut:
: PT Bank Mandiri KCP Pontianak Ngurah Rai
: 146 00 065 €77 5
Nomor
Atas
: Bendahara Penqeluaran lAlN Pontianak

Bank
Rekening
nama

PASAT
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JAI{GH WAKru DA}{ TATA CANA PEIIBERIA}I
(1)

EEASISWA

PIHAK KEDUA wajib mensosialisasikan secara terbuka dan transparan informasr Program
Beasiswa Bank Indonesia kepada seluruh Mahasiswa melalui media komunikasi yang resmi
dikelda oleh PIHAK KEDUA

(2) Atas seluruh Mahasiswa yang mendaftar, PIHAK KEDUA wajib melakukan

seleksi

administrasi dan kriteria umum ("Tahap Administitsi")

(3) Setelah dilakukan Tahap Administrasi oleh nHAK KEDUA. PIHAK KEDUA walib
mengirimkan daftar calon Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk menerrma
beasiswa beserta data pendukungnya sebanyak 50 (lima puluh) sampai dengan 80
(cJelapan puluh) Mahasiswir untuk kemudian dipilih dan disetujur oleh PIHAK PTRTAMA
3

mengacu kepada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian. Adapun data pendukung yang disampairan
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah mengacu pada formutir biodata catr:n
mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana diminta oleh PIHAK PERTAMA.

(4) Pemberian beasiswa olelr PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa yang
(5)

mernenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk
langka waktu seiarna 2
(dua) semester dan dapat diperpanlang apabila disetului oleh PTHAK PERTAMA
Mahasiswa yang dipilih oleh PIHAK PERTAMA untuk menerima beasiswa dapat digantr
dengan Mahastswa lain pada tiap semesternya dengan alasan sebagaimana dimaksucJ
pada Pasal 7 Perlanjian ini, begitu pula sebaliknya dimana Mahasiswa yang dipilih oleh
PIHAK PERTAMA dapat diprlih lagi untuk semester berikutnya.

(6) Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu {periode)
pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan auu sampai dengan
jangka waktu Perjanjian berakhir, yang mana yang lebih dahulu terjadi.

(7)

Penyaluran dana beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksuci pada ayat

('l) diserahkan dan merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA denqan
memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3"
PASAL 7
PENGHENNAN BEASISWA DAN PENGGANTINYA

{1) Beasiswa dihentikan dalam lral :
a. Penenma Beasiswa memrliki IPK di bawah nilai 3.00 {skala 4).
b. Penerima Beasiswa telah lulus studi;

c.

Penerima Beasiswa berhenti atau diberhentikan sebagai Mahasiswa;

d.
e.

Penerima Beasiswa mengundurkan diri,

t.

Penerima Beasiswa meninggal dunia;atau
Penerima Beasiswa menjalani

cuti atau terkena skorsing akademik;

{2} PTHAK KEDUA dapat mengajukan Mahasiswa lain sebagai pengganti Penerima Beasiswa
yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dengan keteirtuan
Penerima Beasiswa pengganti tersebut memenuhi persyaratan sesuai Perjanjian ini.
(3) Pemberian Beasiswa bagi Penerima Beasiswa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA maksimum sampai dengan sampar dengan
berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian beasiswa atau langka waktu peryanjian tni
berakhir, yang mana yang lebih dahulu terjadi.
PASALS

ruGAS DAN TANGGU}IG JAWAB PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.
b.

Melakukan wawancara kepada seluruh calon Penerima Beasiswa yang dia;uk;n oleh
PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalarn Pasal 3 dan jumlah
Penerima Beasiswa yang diatur dalam Pasal4'
Memberikan persetujuan pemberran beasrswa kepada calon Penerirna Beastswa yang telah
dinyatakan lulus dalam proses seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat {1i

c.
d.

e'

Mengevaluasi, dan mem.oT-t1. terhadap penyaluran beasiswa ptHAK pERTAMA
yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar sisuii'dengan tuiuun dan persyrrrt.n yrng
ditentukan.
Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan
tujuan
edukasi kebijakan dan pembentukan dan atau pengembangan komunitas penerima
Eeasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui teilasaha den{an pfHAK KEDUA.
Membayarkan beasiswa dan biaya pengelolaan pemblnaan komunitas kepada ptHAK
KEDUA.

PASAT 9
IUGAS DAI.I TAIIIGGU]IIG JAWAB PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA mempunyar tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.

'/F\

Melakukan seleksi awal terhadap calon Penerima Beasrswa yang berasal dari Mahasrswa
dengan rnengacu pada penyaratan yang diatur dalam pisal"3 dan jumlah penerirna
beasiswa yang diatur dalam pasal4.

b.

Mengajukan secara tertulis daftar nama Mahasiswa calon penerima Eeasrswa, pengganti
dan Penerima. Beasiswa yang lulus maupun Penerima Beasiswa yang belum lulus ilrpar
dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada ptiiAK pIRTAMA.

c.

Menyalurkan dan membayarkan uang beasiswa kepada masing-masing penerima
Beasiswa secara tepat waktu setiap 6 (enam) bulan atau per s€mester,

d.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran uang beasrswa kepada

FTHAK

PERTAMA pada akhir tahun.

e.

f.

Menyampaikan laporan perkernbangan studi (lndeks prestasi) masing-masing penerima
Beasiswa kepada PIHAK PERTAMA pada akhir semester.

Membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatanpertemuan umum dengan
Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau
pengembangan komunitas Penerima Beasisra.

g.

PIHAK KEDUA membantu proses pembenan izin tertulis kepada Penerima Beasrswa untuk

ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Penerima Beasiswa.

h.

Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah
pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Beasiswa.
PASAT 10

I

,'
PASAT

'1 JAM I1{AN
PERI{YATAAII DATII
PIHAK KEDUA memberikan pernyataan dan jaminan kepada PIHAK PERTAMA
sebagai berikut

(1)

:

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa Perlanjian inr dibuat dan
ditandatanganr

oleh wakil dari PIHAK KEDUA yang berhak dan berwenang. serta tidak bertentangrn
dengan peraturan perundang-undangon yang berlaku di Indonesa. dary'atau atau
perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PTHAK KEDUA, darlatau
keputusan
pengadilan, darlatau keputusan badan pemerintah yang berlaku mengikat
masing-masing
PIHAK.

(2)

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin telah memperoleh semua persetuJuan yang
diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.

{3)

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin memilikiseluruh perizinan yang diwajibkan oteh
peraturan perundang-undangan di lndonesia.

(4)

Selama jangka

waktu Perlanjian. PIHAK KEDUA menyatakan dan menlamin tidak akan
melakukan kegiatan dan/atau tindakan apapun dengan mengatasnamakan PIHAK
PERTAMA, sehingga menlmbulkan akibat sanksi/denda berdasarkan peraturan perr.rndangundangan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK iainnya.

(5)

Selama berlakunya Perjanjian, PIHAK KEDUA menyatakan oan menjamin bahwa seturuh
informasi, data, keterangan, dokumen dan hal ldin yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perlanjian ini adalah benar

sebagaimana adanya, dan akan bertanggung jawab dalam hal diketahui adanya
ketidakbenaran dary'atau kesalahan atas informasi, data. keterangan, dokumen dan hal
lain yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA tersebut.
PASAL 12

KEADAAII KAHAB
(1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah semua jenis kejadian yang berada diluar kemampuan
PARA PIHAK yang dapat memp€ngaruhi pelaksanaan kewajiban masinE-masing PIHAK di

dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain

a.

,&

:

Bencana alam, sepertigempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir;

b.

Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kefalaian PIHAK
KEDUA);

pENy

ErEsifff

t or.,.,
r,

rt

ro*

(1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peryanjian Inr aKan
diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat
untuk rnenyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
PASAT 15
PEMUTUSAI{ PERJAI{JI,A}I

(1) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara terlulis
s€belumnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han kalender kepada PIHAK KEDUA.
(2) Untuk pemutusan Perjanjian ini. PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang terkait dengan keputusan hakim
pengadilan atas pengakhiran Perjanjian tersebut.
(3) Apabila pemutusan Perjanjian dilakukan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka
PIHAKKEDUA akan membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan nilar
kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL

tAm - tAlN
'6
(1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasa*dn ketentuan hukum Negara Republik
lndonesia.

(2) Apabila dikemudian hari teriadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenar penafsrran dan
pelaksanaan Perjanjian inr, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut
se(ara musyawaran.
(3) Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan--perubahan dalam Perlanjian ini akan
diatur kemudian atas dasar Kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk
surat atau perjanjian tambahan (ad&ndum), yang merupakan satu kesatuan dan bagran
yang tidak terpisahkan dan Perjanlan rni.
Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA nHAK di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun

s€bagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-rnasrng
mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
PIHAK XEDUA

PERTAMA
BANK INDONESIA

-l

Kepala Kantor Pen|akilan Bank Indonesia
I
Provinsi Kalimantan Barat
_J

