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NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

DAN

DIGITAL INNOVATION LOUNGE

F<d/ n* L?o/l.9.Il0t />ot.n
TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BTDANG PERTANIAN DI
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

Pada hari iniJumat tanggal 01 bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-

02-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bambang Sudarmanto :Direktur Politeknik Pembangunan
Pertanian Jl. DR. Cipto 144 a Bedali,
Lawang, 65200, yang selanjutnya disebut
PIHAT PERTAMA

2. Ayu Hadiarti : pimpinan D|LO di Malang
Jl. Basuki Rahmad 7-9, Malang yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiridisebut PTHAK dan

secara bersama-sama disebut PARA plHAK.

a. PIHAK KESATU merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas

menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia

pertanian;

b. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang melaksanakan usaha dibidang

Teknologi lnformasi dan lndustri Kreatif.

NOMOR :

NOMOR :



PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang
pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknorogi rnformasi pada poriteknik
Pembangunan pertanian IVlalang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Nota Kesepahaman ini mensinergikan program dalam rangka

pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknologi lnformasi untuk
rndustri Kreatif berbasis Digitar pada poriteknik pembangunan pertanian IVlarang.

(2) Tujuan Nota kesepahaman yaitu membangun dan mengembangkan sumber daya
manusia yang kompeten di bidang Teknologi rnformasi untuk rndustri Kreatif
berbasis Digital pada politeknik pembangunan pertanian Malang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman tentang pengembangan sumber daya manusia di
bidang Peternakan pada poriteknik pembangunan pertanian meriputi perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Tugas dan tanggung jawab pARA pIHAK secara bersama-sama memberikan
dukungan daram pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknorogi rnformasi
untuk rndustri Kreatif berbasis Digitar pada poriteknik pembangunan pertanian.

Pasal 4

PERENCANAAN

PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun perencanaan dalam pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini, dengan menunjuk wakil masing_masing plHAK, sesuai
dengan kompetensi yang diperlukan.



Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk

Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci sebagai pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai

kebutuhan, paling kurang 1 (satu) kalidalam setahun.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA

PIHAK

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai

kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib memberitahukan

secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga)bulan sebelumnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISI HAN

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

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai

mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan

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

PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai

cukup, dan mempunyai kekuatan hokum yang sama diantara PARA plHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

Jqbtl-
Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., M.P ( )



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

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

4r,, /t^ I
Dr. Bambang Sudarmanto, S.pt., M.p (


