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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

DAN

PT. SEMANGAT BERSAMA INTERPRENEURSHIP

NOIVOR

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERTANTAN MELALUI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN; BUDIDAYA TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN; TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN

Pada hari ini Kamis tanggal 21 bulan ft/aret Tahun 2019 yang bertanda tangan di bawah ini

1. Bambang Sudarmanto : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian

lValang, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto No.

144a- Bedali, Lawang - lr/alang 65200, yang

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Gatot Kustiono : IMenejer Produksi Pada PT Semangat

Bersama lnterpreneurship, yang

berkedudukan di Jalang Surabaya-Malang

KIV 52 Sukorejo Pasuruan yang selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut pIHAK dan
secara bersama-sama disebut PARA plHAK.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

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 pertanian
dan mendukung penyelenggaraan pendidikan pertanian sesuai dengan kompetensi
yang dimiliki.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama
tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian melalui pengembangan



teknologi perbenihan tanaman; budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;

teknologi rekayasa pangan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) ttlaksud Perjanjian Kerja Sama yaltu dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan,

wawasan dan keterampilan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga teknrs untuk

mendukung pengembangan teknologi perbenihan tanaman, budidaya tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan; teknologi rekayasa pangan di Politeknik Pembangunan

Pertanian Malang.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama yaitu membangun dan mengembangkan sumber daya

manusia pertanian yang kompeten di bidang teknologi perbenihan tanaman; budidaya

tanaman pangan, hortjkultura, perkebunan; teknologi rekayasa pangan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama tentang pengembangan teknologi perbenihan

tanaman; budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan; teknologi rekayasa pangan

di Politeknik Pembangunan Pertanian fvlalang meliputi.

a. Pelaksanaan [t/agang

b. Pemanfaatan sumber daya

c. Perumusan capaian pembelajaran

d. Uli kompetensi

e. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

f. Penyerapan lulusan

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Ivleiibatkan PIHAK KEDUA dalam pembahasan kurikulum program Studi reknologl
Benih; Penyuruhan pertanian Berkeranjutan, Budidaya Tanaman perkebunan

Teknologi Rekayasa pangan agar sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha / dunia
industry;



b. Menyiapkan dosen, mahasiswa dan tenaga teknis operasional untuk dilatih secara

teknis oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK

KEDUA;

c. Melaksanakan monitoring, evaluasr dan pelaporan pelaksanaan kerjasama.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan kepada

PIHAK KESATU dalam.

a. Mengembangkan Teaching farm / Teaching factory di Wilayah Kerja PIHAK KESATU

atau Wilayah Kerja PIHAK KEDUA sesuai standar yang diterapkan oleh PIHAK

KEDUA;

b. Melakukan uji kompetensi mahasiswa di wilayah kerja PARA PIHAK sesuai standar

yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;

c. Menyerap lulusan di wilayah kerja PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan PIHAK

KEDUA;

d. Mengembangkan penelitian dan pengabdran kepada masyarakat yang terkait

dengan bidang kerja PIHAK KEDUA sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 4

PEIVBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

Pasal 5

I\,IONITORI NG DAN EVALUASI

('l) Monitoring terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun.

(2) Evaluasi dan Pelaporan terhadap Perjanjian Kerja sama dilaksanakan setiap akhir
Tahun Akademik

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Per.ianjian Kerja Sama ini bertaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani



(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelurn

jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib memberitahukan secara

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

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISI HAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK

sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(Z) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai maka PARA PIHAK sepaka untuk menyelesaikannya melalu jalur

arbitrase.

Pasal 8

ADDENDUIV

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama

ini akan diatur dalam Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup,

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara PARA PIHAK.
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