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Pada hari ini senln tanggal Dua belas buran April tahun lhra Ribu Dua hrruh
Satu, yang bertandatangan di bawah ini :

l. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang
berkedudukan di Jl- Gurun Aur Kubang putih Kabupaten Agam, Sumatera
Barat, dalam hal ini diwakili oreh Dr. H. Irmarl, M.Ag selaku Dekan
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, dan selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia yang berkedudukan di Jl.
Taman Siswa Nomor 158 yoryakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Abdul
rlamll, s.H., M.H seralu Dekan Fakultas Hukum universitas Islam
Indonesia (UII) Yoryakarta, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK

disebut PARA PIHAK.

KEDUA selanj utnya secara bersama-sarna

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan
ketentuan sebagai berikut:

pasal 1

TUJUAII DAIY RUAITG LINGKUP KER.'A SAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat
bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan masing-

;



masing dengan memanfaatkan sember daya yang dapat disediakan oleh
PARA PIHAK tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing_masing
yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, serta pengembangannya.

pasal 2

TUGAS DAN WEWENAIYG

PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk melaksanakan
kegiatan dalam rangka mempersiapkan, menyelenggarakan, membina. dan
mengembangkan program

masyarakat.
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

Pasal 3
PELNISANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur datam perjanjian
kerja sama ini jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh
PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersam a d,an / atau surat_
menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peq'anjian kerja sama ini.

2. Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini
bersumber dari anggaran pIHAK KESATU dan/atau prHAK KEDUA,
serta sumber lain yang sah.

Pasal 4

KORESPONDEITSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan pe4.anjian kerja sarna ini
menggunakan alamat sebagqi berikut;

l. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
Alamat : Jl. Gurun Aur Kubang putih, Kecamatan

Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Koordinator : Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Keq.asama
Telepon : (0752)33136

Faksimili : (0752)33136



2. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : J1. Taman Siswa No' 158 Wirogun' Kecamatan

Mergangsan' Kota Yograkarta' Daerah lstimewa

Yoglakarta.

Koordinator : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama'

dan Alumni

Telepon : (0274\379178

Faksimili : lO27aP79l78

PaEal 5

K TEITUAN PENUTUP

(1) perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua

belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi

kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya'

(2\ Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan

perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan

mufakat.

(3) Perubahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan

atas persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung mulai tanggal ditandatanganinya peq'anjian kerja sama ini dan

dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK'

Apabila salah satu pihak akan mengakhiri kerja sama ini, maka pihak

tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya 6 (enam) buian

sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

Perjanjian kela sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Perjanjian kerja sama ini atau

yang bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum' tersendiri'
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Demikian peq'anjian ke{a sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi

dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU PIIIAK KEDUA

SYARIAH HUKUM
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Pada hari ini Senln tanggal Dua belas bulan April tahun Dua Rlbu Dua hrluh
Satu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang

berkedudukan di Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam, Sumatera

Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Ismail, M.Ag selaku Dekan

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, dan selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

2. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berkedudukan di Jl.
Taman Siswa Nomor 158 Yoryakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Abdul
Jamll, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia (UII) Yograkarta, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sarna

disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan pe{anjian kerja sama dengan

ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TU.'UAN DAIT RUAITG LIITGKUP KER.'A SAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat

bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan masing-



masing dengan memanfaatkan sember daya yang dapat disediakan oleh

PARA PIHAK tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing

yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, serta pengembangannya.

Pasal 2

TUGAS DAN ITEWENANG

PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk melaksanakan

kegiatan dalam rangka mempersiapkan, menyelenggarakan, membina, dan

mengembangkan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

Pasal 3

PELAKSAITAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Petunjuk teknis dan hat-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian

keqja sama ini jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh

PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersama d,an I atau surat-

menyurat iainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
pe{anjian kerja sama ini.

2. Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari perjanjian keria sama ini
bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA,

serta sumber lain yang sah.

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan perjanjian ker;'a sama ini
menggunakan alamat sebagai berikut;

1. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

Alamat : Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kecamatan

Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Koordinator : Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Telepon : (0752)33136

Faksimili : (0752)33136

Pasal 4

KORTSPONDEIISI



2. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jl. Taman Siswa No. 158 Wirogun, Kecamatan

Mergangsan, Kota Yogzakarta, Daerah Istimewa

Yograkarta'

Koordinator : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama,

dan Aiumni

Telepon : (0274\379178

Faksimili : (A27aP79l7B

Pasal 5

XEIENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian keq'a sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua

belah pihak untuk saling membantu daiam upaya meiaksanakan fungsi

kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.

(2) Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan

perl'anjian ke{a sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan

mufakat.

(3) Perubahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan

atas persetujuan kedua belah pihak.

(4) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung mulai tanggal ditandataaganinya perjanjian keq'a sama ini dan

dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

(5) Apabila salah satu pihak akan mengakhiri kerja sama ini, maka pihak

tersebut harus memberitahukal kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan

sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

(6) Pe{anjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(71 Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Perjanjian keq'a sama ini atau

yang bersifat melengkapi akan dibuat 'Addendum" tersendiri.



Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi

dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK
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