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Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A., bertindak mewakili Fakdtas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Selanjutnya disebut sebagai Pihak

Pertama.

Z. Dr. K.H. Mashudi, M.Ag., bertindak mewakili Majelis Ulama Indonesia Kabupaten

Jepara. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua'

para pihak setuju dan sepakat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai

dengan perafuran perundang-undangan yang berlaku, merurut ketentuan dan syarat-syarat

sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I
Tujuan dan Pelaksanaan

Kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara PARA

pIHAK dalam bidang pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi di bidang hukum perbankan syariah.

Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan

melalui pengembffigffi, penelitian, dan pemanfaatan pengetahuan teknologi informasi dan

komunikasi di bidang Perbankan Syariah

Pasal 2

Lingkup Keriasama

1. peningkatan pemahaman mahasiswa dan mahasiswi terkait hukum-hukum sistem

perbankan syariah beserta produk-produknya lewat penyebaran informasi dalam bentuk

seminar, workshop tentang sistem informasi perbankan syariah'

2. pengembangan t ord skitl mahasiswa/mahasiswi Universitas Islam Natrdlatul Ulama

Jepara di bidang pengkajiae pemanfaatan sis*em informasi darr teknologi

t-fr.,.'.,..r ci flrnmr rnilrorsi di hirlnns hr rtnrm Perhankarr Svariah

ffiffi



Pasal3

Pelaksanaan

Perincian pelaksanaan kerjasama akan disusun dalarn suatu progftlm yang tertuang dalam

perjanjian kerjasama pelaksanaan (Plan of Operation) yarrrg dibuat bersama oleh para pihak

dalam kurun waktu tertenfu.

Pasal 4

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 flima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya

perjanjian kerjasama ini dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal5

Lain-Lain

Dengan perjanjian ini tidak menutup nan para pihak mengadakan perjanjian

dengan pihak lain.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut

dengan persetujuan kedua belah pihak.

Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan

mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada

hari dan tanggal tersebut di atas"
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