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PERJAT{JIAil KERJASAMA

RUMAH PENYIIT{PANAN BENDA SITAAT{ NEGARA KELAS II WATES

DENGAN

SMK NEGERI 2 PENGASIH

TENTANG

TEACHTNG FAAORY

Nomor : W14,PAS.PAS12.UM.01.01-1140

Nomor: 4231136L

Pada hari ini Rabu, tanggal enam belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas,

bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo yang beftanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Moch Kund Bedraningrat, lq.Si. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

Negara Kelas II Wates, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Rumah Penyimpanan

Benda Sitaan Negara Kelas II Wates selanjutnya

disebut PIHAK I;

2. Sumarno, S.Pd.,M.T. Kepala SMK Negeri 2 Pengasih, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 2
Pengasih selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sesuai kedudukan dan kewenangan
masing-masing bersepakat untuk melakukan kerja sama melalui program Teaching Factory
dalam peningkatan pelayanan publik dengan sistem digital dan kegiatan pemeliharaan,
perawatan Basan Baran berupa kendaraan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan
sebagai berikut:
1. Pihak I mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis

di bidang penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara
guna penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dengan pengelolaan
teftib administrasi yang berbasis teknologi dan informasi;

2. Pihak II adalah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan formal berupa
Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki kompetensi keahlian teknologi informatika
dan otomotif.



Pasal 1

TU]UAN KER]A SAMA
Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka sinergitas Para Pihak untuk terciptanya
suatu hubungaan yang saling medukung secara kesisteman dalam pelaksanaan tugas dan
pokok serta peningkatan kualitas kinerja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERIA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. pembuatan, pengembangan, dan bimbingan di bidang teknologi informasii
b. pemeliharaan dan perawatan basan baran berupa kendaraan bermotor, dan
c. praKik kerja lapangan;

Pasal 3
1. Pihak II membuat dan mengembangkan teknologi informasi yang sesuai kebutuhan Pihak

I.
2. Pihak II memelihara dan merawat basan baran berupa kendaraan yang sesuai kebutuhan

Pihak I.
3. Pihak II bertanggung jawab menyediakan narasumber untuk bimbingan teknologi

informasi dan pemeliharaan basan baran berupa kendaraan sesuai kebutuhan Pihak I.

- Pasal 4
1. Pihak II mendapatkan tempat kegiatan teaching factory bagi peserta didik.
2. Pihak I memberikan surat keterangan kegiatan teaching factory peserta didik berakhir

dengan waktu pelaksanaansesuai program sekolah.

Pasal 5
1. Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan atau informasi terkait benda

sitaan dan barang rampasan Negara di Rupbasan Kelas II Wates.
2. Para Pihak hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan

Perjajian Kerja Sama ini.
3. Para Pihak tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, atau mengungkapkan kepada

pihak lain atas data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja
Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab Pihak I.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan Para Pihak.

2. Para Pihak melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Pasal B

PENYELESAIAN PERSEUSIHAN
1. Apabila dikemudian hari, timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dalam

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara Para Pihal! permasalahan akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
permasalahan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
LAIN.LAIN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian
kepemimpinan dari Para Pihak.

2. Apabila terjadi hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau terjadi force majeure, dapat
dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas
pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

Pasal 10
PENUTUP

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan
dalam adendum yang disepakati oleh Para Pihak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari,
tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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