
+th
tl t.ulstrl 1111 111111[qa

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN

PT.EAST WEST SEED

NOMOR: 99/MoU/l/91201 I
NOMO R: 23IEWS!-PW(MO U tlxt 20 1 a

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG PERBENIHAN D! POLTTEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan September Tahun Dua Ribu Delapan
Belas (18-09-2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOMON RUSMONO Kepala Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber

Daya Manusia Pertanian, Kementerian pertanian Rl,
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri pertanian

Nomor 65/M Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Badan Penyuluhan dan pengembangan

Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian

Pertanian Rl, berkedudukan dijatan Harsono RM Nomor
3, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta 12SSO yang

selanjutnya disebut PTHAK KESATU.



DireKur research and development pT. East West Seed
(Panah Melah) dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT. East West Seed (panah Merah), yang

berkedudukan di Desa Benteng, lccamatan Campaka,
Purwakarta. Yang selanjutnya disebut ptHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri_sendiri disebut PIHAK dan
secara bersama-sama disebut PARA plHAK,

PARA PIHAK dalam kesepatan didalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa, PIHAK KESATU merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas
menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

b. Bahwa, PIHAK KEDUA merupal€n perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang
riset dan produksi produk benih pertanian hortikultura dan tanaman pangan.

PARA PIHAK sepakat untuk membual Nota Kesepahaman tsntang pengembangan
sumber daya manusia di bidang perbenihan pada politeknik pembangunan pertanian

dengan ketentuan sebagai berikutj

Pasal 1

MAKSUO DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman yaitu mensinergikan program dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia didaram bidang perbenihan di poriteknik

Pembangunan Pertanian:

(2) Tujuan Nota kesepahaman ini yaitu membangun dan mengembangkan sumber daya
manusia yang kompelen di bidang perbenihan pada politeknik pembangunan

Pertanian.

2. ASEP HARPENAS



Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi dalam pengembangan sumber daya manusia bidang perbenihan hortikultura
dan tanaman pangan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan dan
memberikan dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia bidang perbenihan
hortikultura dan tanaman pangan pada Politeknik pembangunan peltanian.

Pasal 4

PERENCANAAN

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan perencanaan dalam pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini, dengan menunjuk wakil masing-masing pIHAK sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk
Perjanjian Kerja sama yang mengatur secara rinci dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai
kebutuhan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pasal 8

JANGIGWAKTU
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh

PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan
kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu pIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib untuk memberitahukan
secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka pARA

PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai maka pARA pIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi.

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman
ini akan diatur dalam Addendum berdasarkan kesepakatan pARA

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK yang

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran
PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.



Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup,
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara PARA plHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

RUSMONO ASEP HARPENAS
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