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Pada Ftari ini Rabu Tanggal 6 Malet 2019, kami ;,,arrg bertanda tangan di bart'ah ini:

I. Dr. Khoirul Anwar, S.Pd., M.Fd. Dekan Fakultas Hukurn Unir.'ersitas Muhammmadil'ah

Gresik, berkedudukan di Jalan Sumatera 101 GKB Gresik, dalam hai ini bertindak untuk

dan atas narna Fakultas Huku:n Universitas h,{uhammadiyuh Gresik (UMG}. Selanjukwa

dis'ebut PIHAK PERTAMA.

iL Drs. Santoso, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Gtesik, dalanl hal ini bertindak uniuk

d.an atas nama Pengadilan Agama Gresik (T'A Gresik) berkedudukan di ]aian Dr. W;rhldin

S.F{. IrIo.45, Kebomas Kabupaten Gresik, uatuk selanjutnya di.sebut PIHAK KEDUA.

erlebih dahulu meneran$<an:--

Pihak Pertama adaiah lembaga pendidikan tingg Fakutrtas Hukum yang

diseienggarakan oleh Universitas Muharrunadi:'uh Gresik.

Pihak Kedua adaiah kantor Pengadilan Agama Gresik.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadaka:r kerjasama dalam l:ial

pelaksanaan pendid.ikan dan peneiitian ilmiah tentang ilmu hukurn -vang diantararxya

adalah mata kuiiah peradilan agama maupun praktik peradilan semu {Moat C*tt;'t},

untuk ilu Para Pihak sepakat mengikatkan diri dengan perjanjian kerjasaara.

a.

D.

C.

::a



Tujuan Ferjanjian

Perjaniian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan di bidang iJ:nu
huku:::r dan meningkatkan wawasan mahasiswa dalam praktik dan :kemahiran hukum.

Pasal 2

Ruang Lingkup perianjian

Perjaniian kerjasama ini merupakan kerjasama dibidang penelirian yang berupa praktik
lapang;an dan pelatihan beracara tenita.ma dalam bidang peradilan agama maupun pral<tik
peradiian semu {Moat Caurt) yang di ikuti oieh Mahasiswa Falultas Hukum Universitas
Muharnrnadiyuh Gresik sebagai bagian dari program penviapan Sarjana Hukum yang
menguasai keterampilan praktik hukum dan juga rnerupakan l:erjasama penelitian yang
dilaku.kan sebagai bagian dari peningkatan kualitas su:nber daya manusia.

Pasal 3

Kedudukan Para pihak

Pihak Pertama berkedudukan selaku penyelenggara, sedangkan Pihak Kedua mernberikan
kesempatan dan memfasilitasi tenaga-tenaga ahli dan memberikan Caia-data yang dipe::luIcan
guna terselenggaranya pendidikan dan latihan i.:ernahiran hukurn-

Pasal 4

Pelaksanaan pelatihan

Peiatihan diiaksanakan sebagai bagian dari peny'elenggaraan mata kuliah peradilarr agama
serta praktik peradilan $emu (Moot Court) sesuai dengan kuriku-lum Fakultas Huki,em
Universitas Muhammadivah Gresik.

Pasai 5

Felaksanaan, penetritian

Penelitian dilaksanakan sebagai bagiarr dari upaya peningkata:r surnber daya manusia keiiua
insta::si yang melibatkan Dosen dan Mahasis*'a Faki:ltas Hukurn {.Jniversitas Muhammadiyah
Gresik dalam rnelakukan penelitiaa dan pengernbangan ilmu hukum.

Pasarl6

Biayq/Keuangan

Perjanji"an Kerjasarna ini tidak menimbulkan kewajiban keuanganlbiayakepada satu pihak ke
pihak vang 1ain.



Pasal 7

]angka Wakfu Perjanjian

Perjaniian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan tetap berlaku untuk
i*gku tt'aktu 4 {empai) tahun dapat diperpanjang masa berlakunya sebagaimana
dimungkinkannya persetuiuan iebih lanjut secara terh:lis oleh kedua belah pihak.

Pasal I

Bahasa

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan ben;u.

Pasal 9

Ferubahan

Hal-hal yarrg belum diatur dalam Perjanjian Kerjasarna ini akan dia.tur lebih lanjut oleh PA&{
PIHAK dalam kesepahaman tambahan {adendnm) sebagai bagian yang tidak terpisahkar dari
Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

Penutup

Perjal-iian Kerjasama ini dibaat rangkap 2 (drra) asli, masing-masing bermaterai cukup dan
aemPunyai kekuatan hul:uat yang sama, dib,erikan dan diterirrra PARA PIHAK pacia saat
Perjaniian Kerjasama ini ditandatangani.

-


