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Nota Kesepahaman Pemanfaatan Produk dan Jasa Bank Syariah antara Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas lslam Nahdlatul Ulama Jepara dan PT. Bank BNI Syadah (Nota Kesepahaman) ini dibuat dan
ditandatangani peda hari ini, Jum'at tanggal 11 November 2016 , bertempal di Jepara oleh dan antara :

MAYADINA ROHMI MUSFIROH, S.H.l., M.A, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Nahdlatul Ulama Jepara, dalam hal ini bertindak dalarn jabatannya tersebut berdasarkan pada keputusan
Rektor Universitas lslam Nahdlatul Ulama Jepara No. 056/SI(UNISNU/1112010 tanggal 26 Februari 2A16
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat $truktural di Lingkungan Universitas lslam Nahdlatul
Ulama, berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas lslam Nahdlatul
Ulama Jepara, berkedudukan di Jepara, dengan alamat Jalan Taman Siswa No. g, Tahunan, untuk
selanjutnya disebut:

. PIHAK PERTAMA ...-...-.

ZEI\I ASSEGAF, selaku Pemimpin Cabang Kudus PT Bank BNI Syariah, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa namor 4l langgal 21 Juni 2010, dengan demikian
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta nomor 160 tanggal22 Maret 201A, yang telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik lndonesia tanggal 11 Februari 2411 nomor 12 dan Tambahan
Berita Negara Republik lndonesia Nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta
Nomor 66 tanggal 27 September 2416 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta yang
laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
berdasarkan surat nomor AHU-AH.OI.03-0084212tanggal 28 September 2016, berwenang bertindak untuk
dan atas nama PT Bank BNI Syariah, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat
Jalan HR. Rasuna Said Kavling 10, untuk selanjutnya disebut :
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PIHAK KEDUA



1.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjdnya secara bersama-sama disehn PARA PlFlAK, tefleuh dahulu
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga Fakultas di lingkungan Universitas lslam Nahdlatul Ulama
.Jepara yang dipimpin oleh Dekan yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran, penelitian,
dan pengaMian kepada masyakarat di tidang pendidikan dan penyuluhan.

- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bank Umum Syariah yang menialankan kegiatan usaha berdasarl€n
prinsip syariah.

- Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan pengembangan ekonomi syariah, Para Pihak sepakat
untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syaral-syarat sebagai
berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud lrlota Kesepahaman ini adalah dalam rangka menciptakan kemitraan dan sinergi yang saling
menguntungkan berdasarkan prinsi pprinsip Good Carporate Governance {G CG) "

Tujuan diadakannya Ncta Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan kerjasama yang lebih komprehensif
dalam kaitannya dengan program kerja Para Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- Pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah oleh Pihak Pertarna
- Edukasi keuangan syariah kepada Pihak Pertama
- Kerja sama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat
- Kerja sarna lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diatur
dalarn perjanjian tersendiri antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PA$AL 3
JANGKA WAKTU DAN PERAKHIRAili

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu '! (satu) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini
ditandatangani oleh Fara Pihak, serta dapat diperpanjang kernbali atas kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
Masing-masing Pihak berhak untuk menghentikan atau rnempe!'panjang ldota Kesepahaman sebelum
berakhirnya jangka waktu sebagairnana dimaksud ayat {1} Pasal ini dengan pemberitahuan secara tertulis
kepada Pihak lainnya tentang maksud tersebut paling lambat 30 itiga puluh) hari kalender sebelum Nota
Kesepahaffian ini berakhir.
Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan
ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, dan atas pengakhiran tersebut tidak menimbulkan
kewajiban apapun dari Pihak yang satu kepada Pihak yang lain kecuali hak dan kewajiban yang timbul atau
telah jatuh tempo dan belum diselesaikan pada tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL4
KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang
diberikan oleh Pihak lain sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini ('lnformasi Rahasia). Masing-masing
Pihak tidak diperkenankan memberitahukan lnformasi Rahasia kepada Pihak lain atau menggunakan
lnformasi Rahasia selain untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tanpa persetujuan te(ulis dari Pihak
lainnya, kecuali :

(i) lnformasi Rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan
atau kesalahan Pihak,

(iD lnformasi Rahasia diketahui oleh Pihak dari pihak lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan
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lnfarmasi Rahasia tersebut atau

{iii} Pemberitahuan lnformasi Rahasia kepada ksnsultan masing-masing Pihak yang
diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan pemberitahuan
yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku sampai dengan 5 (limai tahun setelah
Kesepahaman ini.

secara langsung
lnformasi Rahasia

berakhirnya Nota
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PA$AL 5

PERNYATAAN BAru JAMIIqAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya bahwa semua tindakan dan
perbuatan masing-masing Pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini dilandaskan pada itikad haik dan tidak
bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak.
Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pejabat yang menandatangani Nota
Kesepaharnan ini berwenang bertindak dan mewakili masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar masing-masing Pihak.
Para Plhak tidak bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas kerugian langsung ataupun kerugian tidak
langsung, termasuk dan tidak terbatas pada kerugian imaterial yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini"

PASAL 6

PEMBERITAHUAN

1 . Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat s€hubungan dengan Nota KeseFhaman ini
harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui kurir atau dengan jasa pos
kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas lslam Nahdlatul UIama Jepara
Jl. Taman Siswa (Pekeng) No 09
Desa Tahunan
Kecamatan Tahunen
Kabupaten Jepara

PIHAK KEDUA

PT Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Kudus
Jl. Ahmad Yani No 23
Kelurahan Panjunan
Kecamatan Kota Kudus
Kabupaten Kudus

2. Pengiriman langsung dianggap telah diterima pada tanggal pengirimannya, pengiriman dengan kurir
dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan pada bukti tanda terimanya, pengiriman dengan jasa pos
dianggap telah diterima pada tanggal buKa tanda terimanya.

3. Dalam hal terjadi penggantian alamat korespondensi maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari
kerja sebelum efektif berlaku, salah satu Pihak yang melakukan perubahan/penggantian alamat
korespondensi wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya.
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PASAL 7
LA!N-LA}N

Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan
tertulis terlebih dari Pihak Pertama atau Pihak Kedua.

Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing Pihak
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku"

3. Nota K$€pahaman ini tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap Para Pihak dan baru akan mempunyai
kekuatan mengikat terhadap masing-masing Pihak setelah diatur/didudukkan dalam suetu Perianjian
tersendiri.

4. Hal-hal yang belum distur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk
addendum yang akan disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak kemudian dan meniadi satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kcsepahaman ini.

5. Apabila salah satu ketentuan dalem Nota Kesepahaman ini menjaditidak berlaku atau bertenlangan dengan
peraturan p€rundang-undangan yang berlaku, tidak mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini
sehingga ketentuan lainnya yang ada dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi Para Pihak.

6. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tedapat kebijakan Pemerintah dan peraluran
p€rundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan
Nola Kesepahaman ini, maka selanjutnya Para Pihak beFepakat untuk melakukan penyesuaian
sebagaimana diperlukan.

7. Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang masing-masing Pihak untuk menyelenggarakan
kerja same sejenis dengan Pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibual dalam asli rangkap 2 (dua), masing-masing diberikan meterai yang
cukup, ditandatangani wakil masing-masing Pihak yeng memiliki ksivenangan untuk itu pada hari dan tanggal
sebagaimana tersebut di awal Note Kesepahaman ini dan masing-masing memiliki kekuetan hukum yang sama.

PII{AK PERTAMA

UNIVER$ITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA

Fakultas Syariah dan Hukurn

PIHAK KEDUA

PT BANK BNI SYARIAH

intor Cabang Kudus
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Branch Manager
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