
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

POLITEKNIK NEGERI MANADO
DAN

SINAR TERANG GROUP

TEITTAISG

PEITIITGKATAIU KOMPETEITSI 8UMBER DAYA MAIVUSIA
MELALUI PTITDIDIKAIT VOKASI

Nomor : L3L4 /PLL2.6 lKS / 2O2L

Nomor : 176ISTM-HR/SPK/VI/ 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di
Politeknik Negeri Manado telah di buat dan ditanda tangani Nota Kesepahaman antara'.

1. Dra. MarykeAlelo, MBA Direktur Politeknik Negeri Manado, berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
1215141T\'ffK.A3/RHS/KPi2$28 tamggftl 07 Des€mb'er

2020, diperbaiki tanggal 08 Pebruari 2021, bertindak
untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado,

selanj utnya disebut PIHAK PERTALA

F{RGA dalam hat ini bertindak untuk dan atas nama

Sinar Terang Group yang berkedudukan di jalan Yos
Sudarso No. 8, Paal Dua, Kota Manado Sulawesi Utara
95129 selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

2. Plohammad flham, SE.,MBA :

PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK
sepakat untuk melalrukan ke{asama yang saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut :

1. PARA PIEAK memiliki kemampuan dan potensi yarg perlu diintegrasikan dan

didayagunakan secara bersama dalam rangka meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih
besar bagi PARA PIIIAK.

2. Bahwa untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada secara optimal, rnaka perlu
membangun kerjasama antara PARA PIEAK dengan ketentuan sebagai berikut :



Dengan ini PARA PIIIAII menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan

diri dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian keg'a

sama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui

Pendidikan vokasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Keda Sama ini untuk mewujudkan sinergi peningkatan

kompetensi sumber daya manusia PARA PII{AK melalui pendidikan vokasi

Pasal 2
RUANG LINGKUP KER.IA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penyelarasan kurikulum;

b. Peningkatan kompetensi bagi dosen, tenaga kependidikan dan peserta

didik/mahasiswa;

c. Pengembangan materi pendidikan dan pelatihan;

d. Fasilitasi dosen tamu;

e. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;

f. Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen tenaga kependidikan dan

peserta didik/mahasiswa.

g. Fasilitasi riset terapan;

h. Fasilitasi rekrutmen lulusan; dan

i, Fasilitasi pemberian beasiswa-

j. Tempat dan/atau penyediaan Pelatihan bagi karSrawan.

k. Tempat dan/atau penyediaan pemagangan bagr Mahasiswa Politeknik
Negeri Manado.



Pasal 3
TUGAS DAIT TAITGGUNG JAWAB

(1) PIHAI( KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan

hal-ha1 sebagai berikut:

a. Penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi;

b. Pelaksana€Ln magang bagi dosen, tenaga kependidikan;

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi dosen, tenaga

kependidikan dan peserta didik/ mahasiswa;

d. Penyusunan dan pengembangan materi yang akan digunakan pada

pendidikan dan pelatihan vokasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan

peserta didiklmahasiswa ;

e. Praktik ke{a lapangan bagi peserta didik/mahasiswa pendidikan

vokasi;

f. Sertifikasi kompetensi kepada dosen, tenaga kependidikan dan peserta

didik/mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan vokasi;

g. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dirn prasarana pada satuan

Pendidikan vokasi;

h. Pelaksanaan riset terapan;

i. Rekrutmen lulusan.

j. Pemberian beasiswa peserta didik.

k. Memfasilitasi Pelatihan bagi karyawan untuk dilatih.

I. Tempat danlatau penyediaan pemagangan bagi Mahasiswa Politeknik

Negeri Manad.o.

(2) PIHAI{ PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memfasilitasi penyelarasan kurikulum Pendidikan vokasi

b. Memfasilitasi pelaksanaan magang bagi instruktur / gffu/ dosen, tenaga

kependidikan;



c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayah keg'anya;

d. Memfasilitasi penyusunan dan pengembangan materi yang akan

digunakan pada pendidikan dan pelatihan vokasi bagi dosen, tenaga

kependidikan dan peserta didik/mahasiswa ;

e. Memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana

pada satuan Pendidikan vokasi;

f. Menyediakan data dan informasi terkait pengembangan Pendidikan

vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Memfasilitasi riset terapan;

h. Memfasilitasi rekrutmen lulusan;

i. Memfasilitasi pemberian beasiswa.

j. Memfasilitasi pelatihan bagi karya\Man.

Pasal 3
IIAK DAN KEtrIAJIBAN

(11 PIHIII( KEDUA berhak: '

a. memberikan inforrnasi standar konrpetensi berdasarkan kebutuhan

IDUKA

b. mendapatkan calon peserta peningkatan kompetensi sesuai standar
yang ditetapkan;

c. mengusulkan bahan pengembangan materi Pendidikan dan pelatihan

sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;

d. mengkoordinir pendidik/instruktur untuk menjadi pengajar praktisi
Industri pada PIHAK PERTAMA;

e. menentukan jenis sarErna dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan

PIHAK KEDUA;

f. mengusulkan standar pelaksanaan sertifikasi kompetensi;

g. mengusulkan standar pelaksanaan pembelajaran berbasis industri

{Teaching Industry/Teaching Factory) ;

h. menentukan rekrutmen lulusan;



i. menentukan kualifikasi penerima beasiswa;
j. mendapatkan fasilitas super tax deduction

{2} PIHAK l(tDUA berkewajiban:

a. Membuat standar kompetensi berdasarkan kebutuhan PIIIAII KEDUA;
b. Memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi pendidik, tenaga

kependidikan, dan peserta didik;
c. mengembangkan materi Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

kebutuhan PIHAK KEDUA;

d. Menetapkan instruktur yang akan menjadi pendidiklinstruktur praktisi
industri di PIHAK PERTAMA;

e. Menyiapkan sarana dan prasar€rna yang dapat digunakan oleh pIHAK

PERTAMA;

f. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi kepada
pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;

g' Menentukan acuan pelaksanaan pembelajaran berbasis industri;
h. memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen lulusan ;

i- Memfasilitasi pemberian beasiswa. ,

j. Tempat dan/atau penyediaan pemagangan bagi Mahasiswa politeknik
Negeri Manado.

(31 PIHAK PERTAMA berhak:

a. Menerima informasi penyelerasan kurikulum Pendidikan vokasi /
menerima informasi standar kompetensi berdasarkan kebutuhan
IDUKA;

b. Mendapatkan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang
kompeten:

c. menyiapkan bahan pengemba.ngan materi Pendidikan dan pelatihan
sesuai dengan kebutuhan pIHAK KEDUA;

d. Mendapatkan pendidik/lnstruktur tamu dari PIHAK KEDUA;
e. Meinanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasara.na yang terdapat

pada PIHAK KEDU.AU



f. Mengembangkan acuan pembelajaran berbasis industry/hasil riset

terapan;

g. Mengusulkan peserta didik untuk rekrutmen;

h- Mengusulkan calon penerima beasiswa;

i. Tempat dan/atau penyediaan pemagangan bagi Mahasiswa Politelcrik

Negeri Manad.o.

{41 PIHN( PERTAMA berkewqjiban:

a. Menerima informasi standar kompetensi berdasarkan kebutuhan

IDUKA;

b- Menyiapkan calon pendidiS tenaga kependidikan dan peserta didik yang

akan mengikuti program peningkatan kompetensi;

c. Menerima bahan pengembangan materi Pendidikan dan pelatihan sesuai

dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;

d. Membantu melakukan koordinasi pendidik/instruktur untuk menjadi

pengajar tamu pada PIHAK PERTAMA;

e. Memberikan masukan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan

sebagai pembelajaran; .

f. Menerima usulan standar pelaksanaan sertifikasi kompetensi;

g. Memfasilitasi usulan standar pelaksanaan pembelqiaran berbasis

indu stri (Te aching Industry / Te aching Factoryl ;

h. Memberikan data peserta didik yang diusulkan untuk rekrutmen;

i. menyeleksi calon penerima beasiswa.

Pasal 4
PEMBIAYAAIT KER.TA SAIUA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
dibebankan kepada anggaran rnasing-masing PIIIAI( sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 5
KORESPOITDEITSI

(1) Setiap korespondensi, pemberitahuan, surat menyurat, permintaan,

persetujuan dan lain-lainya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini
harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui Fax atau Pos

tercatat atau melalui surat elektronik (E-mait) ke alamat sebagai berikut di

bawah ini:

Politeknik Negeri Manado
Alamat : Jl. Raya Politeknik, Kel Buha, Manado PO BOX 1256 -95252
Telepon : 0823-9320-680 1 I 0822-5999-7917
Faximili : (0a31) 811568
E-mail : accountinp(Epolimdo.ac.id
PIC : Ivoletti M- Wa1ukow, SS- Msi

Pf. Sinar Terang Mandlri

Jt. Yos Sudarso No. 8, Paal Dua, Manado,95129
(0431) 8ss163
(0431) 8s0508

AIamat

mohammad.ilham@.sinarteranggroup. com dan
adm. hrmnd@sinarterangqroup. com
A. M. Ilham

{21 Setiap korespondensi dianggap telah diterima oleh PIHAK yang dituju :

a. pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila disampaikan

secara langsung kepada yang dituju;
b. pada tanggal setelah 7 {tujuh) hari kalender sejak diposkannya,

apabila dikirmkan dengan surat tercatat; atau

c" pada hari dikirimkanrya, apabil,a dikirimkan melalui email yang

dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.
(3) Untuk setiap korespondensi mengenai hal-haI yang penting harus

diberitahukan oleh PIHAK pengirim kepada PIHAK penerima dengan

komunikasi per telepon.

(4| Setiap rencana perubahan alamat yang dilakukan oleh salah satu PIHAK

dari alamat sebagaimana disebutkan diatas, wajib diberitahukan oleh

Telepon
Fa:rimili
E-mail

PIC



(1)

(21

PIHAK yang alamatnya berubah kepada PIHAK lain dalam waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kalendaer sebalum perubahan alamat dilakukan,

Pasal 6

PEITY'ELESAIATT PERSELISIHAIT

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian

kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh

PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 7
MONITORING, E\IALUASI DAIT PTLAPORAN

PARA PII{AI( melakukan monitodrg, evaluasi, dan pelaporan baik secara

bersama-sama maupun sendiri atas pelaksanaan Perjanjian ini secara

berkala atau insidental.

Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA

PIIIAK secara berkala dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu)

tahun sekali-

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA

PIIIAI( secara berkala setiap tahun, pertengahan waktu kerja sama dan
pada akhir kerja sama.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIIIAK

secara berkala setiap tahun, pertengahan waktu kerja sama dan pada

akhir kerja sama kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Ketua DPP

APINDO Provinsi Sulawesi Utara-

Pasal 8
JANGKA WAI(TU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 {empat) tahun
terhitung sejak ditandatanganinya Pedanjian Kerja Sama ini oleh PARA

PII{AK

t3)

(4)



{21 Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai

kesepakatan PARA PIIIAK.

{3} Dalam hal salah satu PIIIAK ingin mengakhiri perjanjian kerja salna

sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {2), PIHAK yang

ingrn mengakhiri harus memberitahu secara tertulis kepada PIHAK

terkait langsung dengan kesepakatan ini, paling lambat 1 {satu) bulan
sebelumnya.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

Apabila te{adi sesuatu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, PARA

PIHAK sepakat dan setuju hahwa:

(1) Yang termasuk dalam Keadaan Memaksa berdasarkan Perjanjiaan ini
adalah peristiwa-peristiwa seperti:

a. Pandemi Akibat Penyakit Menular yang Membahayakan Kesehata dan

Keselamatan dan di Tetapkan oleh Pemerintah.

b. Bancana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) yang terah

ditetapkan pleh Pemerintah atas bencana alirm tersebut.

c- Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemik yang

secara keseluruhan mempengaruhi pekerjaan yang diatur dalam
Perjanjian ini.

d. Kejadian lain yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai akibat
Tindakan Pemerintah di bidang moneter dan ekonomi, yang
pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk pemerintah.

e. Kejadian-kejadian lain di luar pengetahuan atau kemampuan PARA

PIHAK.

(21 Apabila teq'adi Keadaan Memakasa sebagaimana dimaksud dalam pasal

10 ayat (U, maka salah satu PIHAK harus segera melakukan
pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lain terkait langsung

selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Keadaan

Memaksa tersebut mulai terjadi.



(3) Atas pemberitahuan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 {ayat 2}, maka PIHAK yang lain akan memberikan jawaban
secara tertulis kepada PIHAK lain terkait langsung dalam waktu 3 x 24
jam sejak pemberitahuan tersebut diterima

(4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam setelatr pemberitahuan tertulis dari salatr
satu PIHAK tersebut tidak ada jawaban dari PIHAK lain terkait langsung,
maka PARA PIHAK dianggap menyetujui adanya Keadaan Memaksa
tersebut.

t0



Pasal 1O
LAIIT.LIUN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini,

akan diatur berdasarkan kesepakatan PABA PIIIAX. yang dituangkan secara

tertulis dalam bentuk Addendum yarug merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Pe{anjian Ke{a Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perl'anjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan

tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam ranglap 2 (dua) asli,

bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

dan mengikat PARA PIHAK.

4t,'JY :

Dra. Manrke Alelo. MBA
NrP. 1964 t213199 103200 1

PIIIAIT PERTAMA

Direktur

Saksi:

1. Ivoletti M. Walukow, SE. MSi

2.

PIHAK KTDUA

HRGA Manager

Terang lllandlri
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