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PERJANllAN KERJASAMA
ANTARA

SMK NEGERll NGABLAK
DENGAN

POLlTEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA-MAGELANG

Nomor : 421 1 021 12019

_ bertanda tangan di bawah ini :

_ ~ ama
NIP
Jabatan
Alamat

: Ir. EDI WISMONO SETIYANTO, M.Pd
: 19610127 199103 1002
: Kepala SekoJah SMK Negeri 1 Ngablak
: J1. Raya Magelang -Kopeng Km 26 Bandungrejo,
Ngablak 56194

Selanjutnya disebut pihak pertama

~ama
NIP.
Jabatan
Alamat

: Dr. RAnMAN, SP, M.P
: 1971O901 20003 1 001
: Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogakarta-Magelang
: Tegalrejo, Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakiJi PoJiteknik Pembangunan
Pertanian Yogakarta-Magelang,

Selanjutnya disebut pihak kedua.

pertama dan pihak kedua bermaksud mengadakan kerjasama berdasarkan kesepakatan dan
_ mufakat yang membawa keuntungan bagi masing-masing pihak , tanpa ada yang dirugikan.

-.--.u bekerjasama ini kedua pihak sepakat menentukan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

pertama dan pihak kedua, sepakat bahwa untuk kerjasama ini adalah suatu kerjasama yang
1Ia*53I1iC31l kesepakatan, saling mufakat untuk bekerjasama yang membawa keuntungan bagi
_img-masing pihak tanpa ada yang dirugikan.



Pasal2
TUJUAN

pertama dan pihak kedua sepakat untuk meningkatkan pemberdayaan fasilitas dan
berdaya yang dimiliki oleh keduabelah pihak

Pasal3
RUANG LINGKUP

pertama dan pihak kedua bekerja sarna dalam hal :
1. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan bidang petemakan
2. Pelaksanaan magang bagi guru dan tenaga teknis
3. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa
4. Pelaksanaan saling tukar informasi teknologi baru bagi bidang petemakan
5. Pengelolaan usaha produksi bidang petemakan

Pasal4
FUNGSI DAN PERAN

pertama dan kedua mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut :
1. Pihak pertama bersama-sama pihak kedua menyusun kurikulum pendidikan dan

peLatihanbidang peternakan
2. Pihak pertama melaksanakan kurikulum yang telah ditentukan bersama-sama
3. Pihak pertama bersama -sarna pihak kedua menyusun program magang bagi guru dan

tenaga teknis
4. Pihak pertama bersama-sama pihak kedua menyusun program praktik kerja lapangan

bagi siswa
5. Pihak pertama dan pihak kedua saling memberikan informasi teknologi barn bidang

petemakan yang dimiliki
6. Pihak pertama dan pihak kedua saling menerima informasi teknologi barn bidang

petemakan
7. Pihak pertama bersama-sama pihak kedua mengelola usaha produksi bidang peternakan

secara sungguh-sungguh dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal5
PENGORGANISASIAN,

melaksanakan kerja sarna ini pihak pertama membentuk kelompok kerja pelaksana, sedang
t.edua membentuk satgas/tim pelaksana ditempatnya



Pasal6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pdaksanaan kegiatan dengan ketentuan, aturan dan meknisme kerja dituangkan dalam sumber lain
sesaai dengan spesifikasi kegiatan yang terse but pada pasal 3 yang ditentukan berdasarkan
kesepakatan

Pasal·7
BIAYA

8iaya yang timbul akibat kerjasama ini diatur dalam lembar lain sesuai dengan spesifikasi kegiatan
......g tersebut pada pasal 3 yang ditentukan berdasarkan kesepakatan

Pasal8
MASA BERLAKU

ft:rjanjian ini berlaku 3 (tiga tahun) terhitung sejak ditandatangani nya akta ini oleh kedua belah

Pasal9
LAIN-LAIN

I:W-hal yang belum tercantum dalam pasal-pasal ini akan ditentukan kemudian atas dasar
.awarah untuk mufakat kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam ketentuan kesepakatan

II:II:SeDdiri yang terpisahkan dari surat perjanjian ini

Pasall0
PENUTUP

ftrjaljian kerjasama ini aslinya dibuat 2 (dua) rangkap. Keduanya mempunyai kekuatan hukum
sarna dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Februari 2019

Ir. EDI WISMONO SETIY ANTO, M.Pd
Pembina
NIP.19610127 199103 1 002
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