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N PIHALO''{CAN

I\IASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PERPI]STAKAAN TI}{IYERSITAS TSI-A}I NEGERI WA t,I SON GO SE}IARANG

dengan

PERPIJSTAILAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEIiTI.ONGAN

Nomor : B- 2619Nn.10.0/PllHNl.A2.2llll202A
Nomor : 12001In.30/U.1/HM.01111,/2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh

i25.1112020), yangbertandatangan di banah ini .

t H.Umar Falahul Alam, S Ag., S.S., M.Hurn.

Abdul Aziz, M.Ag.

dan selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling

rnenunjang pelaksanaan tugas Perpustakaan Universitas lslam Negeri Walisongo Semarang

dan Perpustakaan Institut Agama Islarir Negeri Pekalongan, dengan ketentuan sebagai

berikul"

Kepala Perpustakaan Universitas lslarn Negen

Waliscngo Semarang, berkedudukan di .11

Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliy'an Semarang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Perpustukaun Unipersitas Islam liegeri
Walisongo Semarang selanjutnya dalam

Ferjanjian Keria Sama ini disebut PIHAK
PER A}IA

Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam

Negeri Pekalongan, yang berkedudr-rkan di
Jalan Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan, dalarn

hal ini bertindak untuk dan atas nalna

Perpustakaan Institut Agama lslam Negeri
Pekalongan selaniutnya dalanr Ferjan;ian

Kerja Sanra ini disebut PIHAK KEDIiA



KETENTT]AI{ TINTTIM
Pasal 1

PARA PIHAK bersedia saling membantu di dalarn penyelenggaraan dan peningkatan
huburngan kelembagaan khususnya di bidang Perpustakaan baik di Perpustakaan Universitas
lslam Negeri Walisongo dan Perpustakaan institut Agarna Islam Negeri Pekaiongan, dan
hal-hal lain yang disepakati bersama.

TI,IJLIAN
Pasal2

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalarn melakukan
kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dalam
melaksanakan kegiatan pelavanan- pemanfaatan, dan pengembangan perpustakaan untuk
pengembangarvpeningkatan mutu akademik seluruh pernustaka potensial di Universitas islam
Negeri Walisongo dan Institut Agama lslam Negeri Pekalongan

BEI\TTK KERJA SAMA
Pasal3

1. Dalarn batas-batas kemampuan dan tanpa mengurarlgi tugas pokok dan fungsi masing-
masing" PAR{ PIHAK saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan bertragai
program kerjasama dengan niemanfaatkan sumber dai,a dan fasilitas layanan perpustakaan
yang dirniliki oleh PARA PIHAK

2. Pr\RA PIIIAK nrelaksanakan Frogranr-program kerjasama dalam bentuk .

a) Pengembangan sistem teknologi inftrrmasi perpustakaan
b) Pengembangan sistern laringan inf<rrnrasi dan komunikasi
c) Pertenruan ihniah, penelitian. dan publikasi bersama bidang perpustakaan
d) Pemanfaatan bersama sumber infonrrasi dan koleksi perpustakaan
e) Kerjasama antar pustaka'uvan (pendidikan dan pelatihanl

TUGAS DATI{ TANGGIING JAWAB
Pasal 4

Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling kesepahaman dengan memberikan
r,nanf-aat bagi kedua belah pihak.

Dalarn batas-batas kemalrpuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua
belah pihak, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program
kerja sama dengan memanfaatkan suniber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua
belah pihak.

a)

b)



1.

PE}IBIAYAAT{
Pasal5

Bial'a untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Perrdapatan dan
Belania Perguruan Tinggi PAR,{ PIIIAK dan sumber-sumber lain _vang sah, dengan
memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai prlrgram cian rencana kerja, sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

PEI,AKSAN"d{IV
Pasal6

al Pelaksanaan kegiatan kerjasarna ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang
dituniuk dan akan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama.

b) T'erhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan etaluasi secara bertahap, hasil
evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan prograln selanjutnya.

JANGKA WAKTTI
Pasal T

Kerjasama ini diadakan untuk jangka rvaktu empat (41tahun, sejak tanggal ditandatangani
oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah" dan diakhiri atas persetrunail
kedua belah pihak.

PAR{ PIILTK melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjaqjran Kerjasarna rni
selambal-ianrbatnya 3 (tiga; buian se'oeium berakhirnya Perjanjian Kerjasama .

Dalam hal ini diantara PARA PIHAK herkeinginan untuk mengakhirr Perje.njian
Kerjasama ini sehelmt berakhrrnva jangka rvaktu sebagaimana dimaksud pada avat (1i
maka r.valih rnernberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga;
buian sebeiurnnya.

Dalam hal Perlanjian Kerjasama ini tidak diperparljang lagi. seiragaimana dimaksud pada
ayat 13) atau karena alasan lain" pengakhirar Perjanjian Kerjasama tidak mernpengaruhi
hak dan kerva.jiban nrasing-masing prhak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai
akitrat pelaksanaan sebeium trerakhirnya Perjanjian Ke{asama tni.

E\,'AI,TlASI
Pnsal S

Evaluasi pelaksanaan Peqanjian Kerlasanra ini akan dilakukan secara i:ertahap setiap tahun.
llasii erraluasi tersetrut akan digunakan sebagai masukan bagi pereficanaan program
selanj utnva.

2.

T.



2.

PENUTUP
Pasal9

Hat-hal lain yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan
disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai addendutr yang tak terpisahkan dari naskah
Perjanjian Kerjasama .

Setiap perbedaan pendapat yang teqjadi dalam pelaksanaan Perjan"lian Kerja Sama ini
akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.

Dernikian Naskah Per.ianjian Kerjasam* ini dibtrat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan
bermaterai cukup dengan kekuatan hukum ,vang sama dan nrasing-masing dokumen
diserahkan kepada PARA P[IIAK.

Ditandatangani

Pada T'anggal ,

di Pekalongan

25 Nopernber 2020

inar Falahul Alam, S.Ag., S.S., M.iilurir
NIP 1 96q09t 9100003100I

KEDUA,

1Aztz, L4"Ag.
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