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TENTANG

PEMANFAATAN LAHAN DI SEKOLAH TINGGI PENYULUHAI{ PERTANIAN
MALANG

Pada hari ini, Kami3, tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas ((X-01-
20t8), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Fat'han A. Rasyid Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Malang, berkedudukan di Jl. Dr. Cipto 144-A
Bedali, Lawang, Malang 65200, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi
Penyuluhan Pertanian, dan selanjutnya disebut
PIHAK KESATU

2. Jemmy Eka Putra Presiden Direktur PT BlSl lnternasional Tbk,
berkedudukan di Jl. Raya Surabaya-Mojokerto
km 19 Desa Bringinbendo, Taman, Sidoarjo
61257, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam rangka
pemanfaatan barang milildkekayaan Negara berupa lahan, agar berdaya guna dan berhasil
guna dalam mendukung proses pembelajaran berbasis Teaching Factory dan meningkatkan
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) STPP Malang, maka PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

RUANG LINGKUP

Pasal 1

(1) Sebagai upaya untuk mewujudkan lulusan yang profesional dan siap pakai, maka STPP
Malang mengembangkan metode pembelajaran Teaching Factory.

(2) Metode pembelajaran Teaching Factory rnerupakan unit usaha yang dikelola dengan
menerapkan prinsip manajemen perusahaan.

(3) Metode pembelajaran Teaching Factory adalah proses pembelajaran yang berorientasi
pada pengelolaan unit usaha dari hulu sampai hilir untuk bisa menghasilkan produk yang
berkualitas dan menguntungkan.

(4) Kerjasama ini dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan yang dikelola secara
perusahaan dalam bidang pertanian dan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP).
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OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu barang miliUkekayaan Negara berupa lahan milik
Kementerian Pertanian yang meliputi :

(1) Lahan seluas 2O.OOO m2, terletak di Jl. l.R. Rais No. 84 Malang, Kelurahan Tanjungrejo,
Kecamatan Sukun, Kota Malang.

(2) Lahan seluas 50.000 m2, terletak di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten
Malang.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Dalam Perianjian Kerja Sama ini PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai
bedkut :

(l) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1. HakPIHAKKESATU

a. Memperoleh hasil dari pemanfaatan lahan sebesar nilai kerja sama yang telah
disepakati;

b. Melakukan kegiatan praktek, magang dan penelitian atas persetujuan dari PIHAK
KEDUA; dan

c. Lulusan dari proses pendidikan yang dikelola oleh PIHAK KESATU dapat dilerima
sebagai tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh PIHAK
KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK KESATU

a. Menyediakan lahan dan melakukan penga$rasan terhadap prcses kegiatan, agar
maksud dan tujuan kerja Bama dapat dicapai secara optimal;

b. Memberikan petunjuk teknis dan manajemen pengelolaan lahan kepada PIHAK
KEDUA; dan

c. Be*oordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam mernfasilitasi proses pembelajaran.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. HakPIHAKKEDUA

a. Memanfaatkan lahan sebagai unit produksi yang berorientasi Teaching Fadoty,
b. Menerima petunjuk teknis dan manajemen pengelolaan lahan yang bertenaan

dengan kegiatan Teaching Factoty, dan
c. Memperoleh bantuan perlindungan keamanan lingkungan.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Memanfaatkan lahan dengan seoptimal mungkin dan tetap memperhatikan aspek
lingkungan dan tata kelola lahan sesuai program pengembangan pendidikan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;

b. Membiayai seluruh operasional produksi yang diusahakan;
c. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka melakukan fasilitasi proses

pembelajaran;
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d. Turut serta memelihara/merawat lahan milik Negara;
e. Tidak mengalihkan/memindahtangankan penggunaan lahan kepada pihak lain;

dan
f. Menerima lulusan dari STPP Malang sebagai tenaga kerja atau pegawai sesuai

dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.

NILAI KERJASAMA

Pasal 4

(1) Besarnya perolehan Hasil Pemanfaatan Lahan sesuai dengan kesepakatan yaitu berupa
pembagian hasil sebesar 1 (satu) bagian untuk PIHAK KESATU dan 3 (tiga) baghn
untuk PIHAK KEDUA dari setiap penjualan hasil panenan.

(2) Pembayaran Hasil Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
PIHAK KEDUA dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah panen terakhir, dan
diserahkan langsung kepada PIHAK KESATU cq Bendahara Penerimaan PNBP yang
selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waKu selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri
berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum
jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut harus
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan lalu tidak diperpanjang lagi, maka kondisi
tersebut tidak mengurangi kewajiban dari PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban
yang telah disepakati sebelum berakhimya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PENGAWASAN

Pasal 6

(1) PIHAK KESATU wajib untuk melakukan pengawasan secaE berkala atas penggunaan/
pemanfaatan lahan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.

(2) PIHAK KESATU akan menuniuk Tim yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan Perjanjian Ke4asama ini.

(3) PARA PIHAK baik secar.l bersama-sama ataupun sendiri-sendiri wajib melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala.

Apabila dalam kerjasama ini terjadi kegagalan produksi yang dapat menimbulkan kerugian
usaha, maka kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK
PERTAMA tidak menerima bagi hasil.
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KETENTUAN LAIN

Pasal 7



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara
musyawarah, dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka kedua belah
pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat yang didahuluioleh
proses mediasi.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 9

Apabila dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama terjadi keadaan memaksa atau bencana
alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 KUH Perdata, maka PIHAK KEDUA uraiib
untuk menanggung kerugian.

PERUBAHANIADDENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja
Sama ini akan diatur secara tertulis di dalam Addendum yang disepakati oleh kedua belah
pihak atas dasar musyawarah mufakat, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
yang berlaku serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK ditempat
serta tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup
dan masing-masing mempunyaikekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
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