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Pada hari Senin tanggal enambelas bulan November tahun dua ribu dua puluh (16-11-2020), bertempat di

Tangerang Selatan, kamiyang bertandatangan di bawah ini:

1-. LPK FORMOSA diwakili oleh Drs. YAKOBUS BASAMULI, MM selaku Kepala LPK Teknik Formosa,

berdasarkan Surat Keputusan 1/FTS-Pers/HRD-1/PKWIht/2016 yang berkedudukan di Jl. lndustri

Raya ll Blok M1-D Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiwung, Tangerang, Banten dalam hal ini bertindak dalam

jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili LPK Teknik Formosa selanjutnya disebut sebagai

PIHAI( PERTAMA.

2. PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN OTOMOTIF - INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA dalam hal ini

diwakili oleh Drs. SINGGIH HARTANTO M.Si sebagai Ketua Program Studi Teknik Mesin Otomotif,
bertindak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 141/Kept-lTl/X1201-8 dan oleh karenanya

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN OTOMOTIF -

INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Puspiptek, Setu, Kecamatan Serpong,

Kota Tangerang Selatan, Banten 15314, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

7. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pelatihan bidang permesinan dan lndustri Mesin Perkakas

yang menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan Permesian CNC dan PLC serta produksi spare part
perkakas mesin.

2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa PARA PIHAN berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa

mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK tentang Pengembangan Program Akademik Program

Studi Teknik Mesin Otomotif.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama

lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Program Akademik Program Studi

Teknik Mesin Otomotif (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama ") dengan ketentuan dan syarat

sebagai berikut:

PASAL I

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pengembangan

Program Akademik Program Studi Teknik Mesin Otomotif dengan memanfatkan sumber daya yang

dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAT 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Peningkatan kompetensi mahasiswa melalui pelatihan diantaranya :

a. Pelatihan dan Praktikum Pneumatik

b. Pelatihan dan Praktikum Hidraulik

c. Pelatihan dan Praktikum Pengunaan CNC

d. Pelatihan dan Praktikum PLC

3. Penyelarasan kurikulum dengan dunia industri.

4. Keterlibatan praktisi industri dalam kegiatan pembelajaran di Kampus lTl.

5. Riset dan pengembangan bersama yang saling menguntungkan.

6. Kegiatan lain yang disepakatioleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk

menunjuk wakil dari masing*masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan

dituangkan dalam suatu kontrak kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA

PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang

dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja

Sama ini akan diatur dalam kontrak kerja tersendiriyang disetujuidan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

HAK

1. PIHAK PERTAMA berhak:

a. PIHAK PERTAMA berhak untuk melaksanakan program setiap kegiatan yang dimaksud dalam Pasal

2 yang dicakup dalam Perjanjian ini, berdasarkan ketentuan, tahapan dan persyaratan yang

berlaku di lembaga PIHAK PERTAMA;
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b. Meminta PIHAK KEDUA agar setiap informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA, dari

pelaksanaan pelatihan, penugasan dosen praktisi dan kegiatan akademik lain, tidak

diperkenankan disampaikan ke publik tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA berhak:

a. Mendapatkan fasilitas pelaksanaan program setiap kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 yang

dicakup dalam Perjanjian ini;

b. Menetapkan persyaratan dan jumlah peserta program, dengan mendapat persetujuan PIHAK

PERTAMA;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan program setiap kegiatan yang dimaksud

dalam Pasal 2 yang dicakup dalam Perjanjian ini, dengan mendapat persetujuan dari PIHAK

PERTAMA.

PASAL 5

KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA wajib:

a. Memfasilitasi program setiap kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 yang dicakup dalam

Perjanjian ini bersama PIHAK KEDUA,

b. PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi mengenai dunia industri khususnya bidang

manufaktur dan dunia kerja pada umumnya, dari sudut pandang praktisi untuk pengembangan

akademik pada lembaga PIHAK KEDUA;

2. PIHAK KEDUA wajib:

a. Membuat mekanisme evaluasi program pelatihan, dosen praktisi dan kegiatan akademik lainnya

yang ditetapkan oleh PARA PIHAK;

b. Mempublikasikan program-program yang dilaksanakan di seluruh media promosi danfatau

publikasiyang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

c. Menjaga segala hal terkait dengan kerahasiaan perusahaan PIHAK PERTAMA, yang diperoleh

PIHAK KEDUA sebagai akibat atas terlaksananya program setiap kegiatan yang dimaksud dalam

Pasal 2 yang dicakup dalam Perjanjian ini.

PASAL 7

JANG KA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja

Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan

bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;

2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang

bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat

diterima 3 (tiea) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan

bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;

b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal L di atas; dan

c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebkabkan tidak

memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerja Sama

ini;

4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena

permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak
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menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan

yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK

lainnya.

PASAI- 9

LAIN.LAIN

Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA

PIHAK.

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian

dalam oddendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesalkan secara musyawarah untuk

mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai

kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku

setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
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PIHAK PERTAMA

LPK FORMOSA

PIHAK KEDUA

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN OTOMOTIF

Drs. Muhammad Khozin. CHCD

Direktur Eksekutif

I nstitut Teknologi I ndonesia
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