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Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu Dua puluh (13
oktober 2020) bertempat di ponorogo kami yang bertanda tangan di bawah ini:

l' Dr'Hj'S' Maryam Yusuf, M.Ag, selaku Rekror IAIN ponorogo , selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut sebagai PIHAKPERTAMA.

2. Prof.Dr Zakiyuddin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Salatiga, selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA pIHAtr( dan
masing- masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai

berikut:

a. PIHAK PERTAMA adalah Rektor IAIN Ponorogo dan sekaligus sebagai

Penanggungiawab terhadap Kualitas publikasi jurnal di IAIN ponorogo

b. PIHAK KEDUA adalah Rektor IAIN Salatiga dan sekaligus sebagai Penanggungjawab

terhadap Kualitas Publikasi jurnal di IAIN Salatiga

c. Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel

ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan

dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERIANJIAN

KERIASAMA.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan

kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani PERIANJIAN KERJASAMA

tentang PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL, dengan ketentuan dan syarat-syarat

sebagai berikut:



PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan pada

jurnal di IAIN Ponorogo dan IAIN Salatiga, termasuk penjaringan artikel, dan penjaringan

pengkaji dari pengelola jurnal guna mereview artikel.

PASAL 2

IIAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima paper/artikel dari penelola jurnal di IAIN Salatiga

2. Menerima pengelola jurnal IAIN Salatiga sebagai reviewer pada jurnal di IAIN

Ponorogo sesuai dengan bidang keilmuan masing- masing jurnal.

3. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada setiap jurnal

4. Menghubungkan alamat website jurnal IAIN Ponorogo pada website jumal IAIN

Salatiga

PIHAK PERTAMA berkewaj iban:

L Memproses paper atau artikel yang telah diterima melalui PIF{AK PERTAMA atau

PIHAK KEDUA

2. Mendistribusikan paper/makalah yang telah terproses ke PIHAK KEDUA

3. Membantu mensosialisasikan jurnal IAIN Salatiga melalui web jurnal IAIN Ponorogo

4.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PtrIAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

L Menerima paper/artikel dari penelola jumal IAIN Ponorogo

2. Menerima pengelola jurnal IAIN Ponorogo sebagai reviewer pada jurnal IAIN Salatiga

sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel masing-masing.

3. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada setiap jurnal

4. Menghubungkan alamat website jurnal IAIN Salatiga pada website jurnal IAIN

Ponorogo

PIHAK KEDUA berkewaj iban:

L Memproses paper atau artikel yang telah diterima melalui PIHAK KEDUA atau PIHAK

PERTAMA

2. Mendistribusikan paper/makalah yang telah terproses ke PIHAK PERTAMA

3. Membantu mensosialisasikan jurnal IAIN Ponorogo melalui web jurnal IAIN Salatiga
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PASAL 4

MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan dipandang perlu untuk

dilalrukan peninjauan kembali atas perjanjian kerjasama ini

PASAL 5

LAIN.LAIN

l. Perjanjian ke{asama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.

2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini akan dibahas dalam

kesepakatan lain.

PASAL 6

PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah

pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Apabila di kemudian hari te{adi ketidak sepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang

belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Ponorogo, 13 Oktober 2020

eRI PERTAMA KEDUA

Yusuf,M.Ag M.Ag
tK Ponorogo IAIN Salatiga r

SAKSI PIHAK PERTAMA SAKSI PIHAK KEDUA

Dr. Muafiah, M.Ag Dr.Irfan Ilelmy, Lc., M.A
Ketua LPZM IAIN Salatiga
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Ketua LPPM IAIN Ponorogo

Mengetahui,


