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Pada hari Rabu, tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua pulu satu, telah dibuat Perjanjian
Kerja Sama Jasa Informasi Tenaga Kerja antara:

I. Yosep fwan Trisula, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku HR&GA
Dept. Head perseroan yang disebutkan di bawah ini, sehingga sah mewakili Direlcsi dari
dan selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan
Terbatas PT DAYA ADICIPTA WISESA, berkedudukan di Minahasa Utar4 Jalan Raya
Manado-Bitung Km.10 Desa 'W'atutumou Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa
Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dra. Maryke Alelo, MBA, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
Politeknik Negeri Manado (POLIMDO) dan selaku demikian oleh karenanya bertindak
untuk dan atas nama POLITEKNIK NEGERI MANADO, berkedudukan di Manado,
beralamat di Jl. Raya Politeknik, Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget, selanjutnya
$isebut Pihak Kedua.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak .

Para Pihak dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut: '

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan Main Dealer Sepeda Motor Honda untuk wilayah
Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo yang membutuhkan tenaga kerja yang
profesional unhrk berke{a di showroorm, kantor dan gudang Pihak Pertama.

2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan calon-calon
tenaga ke{a profesional dan serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja Pihak Pertama.

3. Bahwa Pihak Pertama dengan ini mencari tenaga kerja kepada Pihak Kedua untuk
bekerja di showroom,k*rior dan gudang Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk
mengirimkan calon-calon tenaga kerja tersebut dengan persetujuan dan kerelaan para
calon tenaga kerja dimaksud.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang
Pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Program Studi
Sadana Terapan Akuntansi Keuangan, Program Studi Diploma III Akuntansi, Program Studi
Diploma III Akuntansi Perpajakan dan Program Studi Diploma II Optimalisasi Perpajakan
sektor Privat dan Publik (Fast Track) dengan ketentuan sebagai berikut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk
saling mengikatkan diri ke dalam suatu Perjanjian Informasi Tenaga Kerja (untuk selanjutnya
disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1

DEFINISI

1. Perjanjian berarti seluruh ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang segala hal yang
berkaitan dengan informasi tenaga kerja termasuk perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan-penambahannya yang ada dan akan dibuat di kemudian hari berikut
lampiran-lampiran yang meqiadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Perjanjian ini.

2. Informasi adalah penyampaian keterangan yang dilakukan secara tertulis/tercatat yang
disampaikan dari salah satu pihak kepada pihak lain;

3. Lokasi Kampus adalah tempat pendidikan tinggi Pihak Kedua yang terletak di Jl. Raya
Politeknik, Kel. Buha Kec. Mapanget Kota Manado.

4. Lokasi Kerja adalah showroom, kantor dan gudang Pihak Pertama yang terletak di
Jalan Raya Manado-Bitung Km.l0 Desa Watufumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten
Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara.

5. Tenaga Kerja adalah calon tenaga kerja yang professional akan disiapkan oleh Pihak
Kedua untuk bekerja di lokasi Pihak Pertama.

6. Test Penerimaan adalah test yang disiapkan oleh Pihak Pertama untuk menseleksi
tenaga kerja, dengan standard yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

7. Pendidikan Tinggi adalah instansi yang bertanggung jawab atas izin operasional
kampus.

8. Dinas Tenaga Kerja adalah dinas tenaga kerja yang berada dan bertanggung jawab
Simana lokasi kampus dan lokasi ke{a berada.

9. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang berada dan bertangung jawab
dimana lokasi kampus dan lokasi kerja berada.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Kedua dengan ini memberikan informasi kepada Pihak Pertama untuk menyediakan
calon-calon tenaga kerja yang profesional beserta spesifikasi tenaga terkait yang dibutuhkan
oleh Pihak Pertama.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

L Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dua
puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu (28-05 -2021) dan berakhir pada tanggal dua
puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh lima(27-A5-2025);

2. Apabila disetujui oleh Para Pihak, Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan
pemberitahuan terlebih dahulu dari masing-masing selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum Perjanjian ini berakhir.



PASAL 4
PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada
arrggararlmasing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

L PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkordinasikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi
b. Pelaksanaan magang bagi dosen,tenaga pendidikan
c. Penyelenggaruan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi dosen, tenaga kependidikan

dan peserta didild mahasiswa
d. Penyusunan dan pengembangan materi yang akan digunakan pada pendidikan dan

pelatihanvokasi bagi doseq tenaga kependidikan dan peserta didik/mahasiswa
e. Praklik kerja lapangan bagi peserta didild mahasiswa pendidikan vokasi
f. Sertifikat kompetensi kepada dosen, tenaga kependidikan dan peserta didild mahasiwa

yang dinyatakan lulus dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi
g. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan vokasi
h. Pelaksanaan riset terapan
i. Rekrutmen lulusan
j, Pemberian beasiswa peserta didik
k. Memfasilitasi pelatihan bagi karyawan untuk dilatih

2. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
a. Mernfasilitasi penyelarasan kurikulum Pendidikan vokasi
b. Memfasilitasi pelaksanaan magang bagi instruktur/gunldosen, terngakependidikan
c. Melakukan kordinasi dengan Pemerinkh Daerah terkait penyelenggaraan dan

pelatihan vokasi di wilayah ke{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 hagi karyawan



1.

2.

a
J.

4.

5.

7.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIIIAK PERTAMA

Pihak Pertama berhak untuk menerima calon tenaga kerja yang profesional dari Pihak
Kedua bilamana calon tenagakerja tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh
Pihak Pertama;
Pihak Pertama berhak untuk menyampaikan kuliah umum pada waktu yang telah
ditentukan oleh Pihak Kedua;
Pihak Pertama berhak untuk mengikuti kegiatan/eventyang diselenggarakan oleh Pihak
Kedua yang kegiatan/event tersebut diikuti oleh seluruh perusahaan pencari tenaga kerja,
dan melakukan promosi;
Pihak Pertama berkewajiban menyampaikan kepada Pihak Kedua kebutuhan tenaga
kerja dan posisi yang dibutuhkan;
Pihak Pertama akan memprioritaskan tenaga ke{a Pihak Kedua sepanjang memenuhi
kriteria dan lulus test penerimaan oleh Pihak Pertama;
Pihak pertama berhak menerima Graduation Book (Data Kelulusan Mahasiswa) dari
Pihak Kedua
Pihak Pertama berkewajiban untuk menerima permohonan mahasiswa magang maupun
kerja praktik dari Pihak Kedua, selama masih memenuhi kuota penerimaan mahasiswa
magang maupun kerja praktik dari Pihak Pertama.

PASAL 7
HAK I}AN KEWAJIBAN PIHAK KEI}UA

Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan prioritas dalam p"n"ri** tenaga kerja dengan
syarat dan ketentuan penerimaan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama;
Pihak Kedua Berhak untuk Mengirimkan Permohonan Mahasiswa Magang maupun
ke{a Praktik kepada Pihak Pertama selama masih memenuhi kuota penerimaan dari
Pihak Pertama.
Pihak kedua berkewajiban untuk menyediakan dan mengirimkan tenaga kerja yang
profesional kepada Pihak Pertama;
Pihak Kedua berkewajiban menginformasikan kepada Pihak Pertama bilamana
mengadakan kegiatan/event yang berkaitan dengan bursa tenaga kerja;
Pihak Kedua berkewajiban mengirimkan informasi mengenai Datr- Kelulusan
Mahasiswa (Graduation Book) kepada Pihak Pertama.
Pihak Kedua berkewajiban untuk tetap mengikuti hal-hal sehubungan maksud perjanjian
ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementrian
Pendidikan Nasional.

PASAL 8
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Para PIF{AK melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik secara bersama-sama
maupun sendiri atas pelaksafiaanPedan3'ian ini secara berkala atau insidental
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Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK secara
berkala dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun sekali
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara
berkala setiap tahun, pertengahan waktu kerja sama dan pada akhir kerja sama.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK secara berkala
setiap tahun, pertrengahan waktu kerja sama dan pada akhir kerja sama kepada Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Ketua DPP APINDO Provinsi Sulawesi Utara

PASAL 9
KEPATTIHAN TERIIADAP HIIK t]M ANTI.PENYUAPAN

l. Para Pihak tidak akan melakukan, rnemberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang
akan menyebabkan Para Pihak dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang
melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang korupsi dan/anti penyuapan
dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk
pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil dari otoritas publik
atau rekan-rekan mereka, keluarga atau teman dekat;

2. Pihak Kedua setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi, atau setuju untuk
memberi, kepada karyawan Pihak Pertama, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama
Pihak Pertama. hadiah atau manfaat, baik berupa uang atau lainnya yang mana
penerima menurut perjanjian ini adalah pihak yang berkaitan dan/atau tidak berkaitan
dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini;

3. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki

" kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan
Perjanjian ini;

4. Apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini,
atau jika Pihak Pertama memiliki alasan untuk menyakini bahwa pembayaran atau
pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh Pihak Kedu*, maka Pihak Pertama akan
mengakhiri Pe{anjian ini dengan segera.

1.

PASAL 10
SAFETY, HEALTY DAN ENI-YIRONMENT (SHE)

Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja yang berada dilokasi keq'a tetap memperhatikan
lingkungan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan ketertiban area kerja;
Pihak Kedua dan/atau tenaga ke{a wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
untuk mencapai keselamatan di lokasi kerja;
Pihak Kedua dan/atau tenaga ke{a yang berada dilokasi kerja wajib melindungi diri dari
bahan-bahan atau limbah atau material berbahaya sertra potensi bahaya lainnya.
Pihak Kedua dan/atau tenaga ke{a yang berada dilokasi ke{a wajib memperhatikan
tanda-tandalrambu-rambu disekitar area kerj a.

)
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PASAL 11

SANKSI

l. Apabila Pihak Kedua tidak menginformasikan dan mengirimkan tenaga kerja kepada
Pihak Pertama maka Pihak Pertama akan memutuskan perjanjian secara sepihak;

2. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian ini maka Pihak Pertama berhak unluk melakukan pemutusan sepihak atas

Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak kedua
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemutusan dilakukan.

PASAL 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pe{anjian ini berakhir apabila jangka wakfu telah berakhir dan Para Pihak telah
memperoleh hak dan telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

2. Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri ini secara sepihak oleh karena pasal 8 ayat (2)
Perjanjian ini.

3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan
Pasal 1266 danPasal 1267 Kita;b Undang-undang Hukum Perdata

PASAL 13
FORCE MAJEI]RE

Apabila terjadi sesuatu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, PARA PIHAK sepakat
dan setuju bahwa:
l. Yang termasuk dalam Keadaan Memaksa berdasarkan Perjanjian ini adalah peristiua-

peristiwa seperti: .

a. Pandemi Akibat Penyakit Menular yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan
dan di Tetapkan oleh Pemerintah

b. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah atas bencana alam tersebut

c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemik yang secara keseluruhan
mempengaruhi peke{aan yang diatur dalam Perjanlian 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.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka

salah satu PIHAK harus segera melalcukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK
lain terkait langsung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
Keadaan Memaksa tersebut mulai terjadi.

3. Atas pernberitahuan 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 x24 jam sejak pemberitahuan tersebut diterima.

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



PASAL 14
PERUBAHAN PERJANJIAN

l. Selama berlangsungnya Perjanjian, Pihak Kedua agar mengirimkan tenaga ke{a yang
merupakan lulusan dari pada Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

2. Perubahan atas ketentuan Perjanjian ini, harus mendapat persetujuan Para Pihak terlebih
dahulu, persetujuan m&na harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para
Pihak;

3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau apabila ada hal-hal yang akan
diatur lain dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian
dalam satu perjanjian tambahan (addendum), yang substansinya tidak terlepas dari
ketentuan-ketentuan Perj anjian ini.

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

l. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat sehubungan dengan ketentuan-ketentuan
Perjanjian ini harus dikirimkan dengan surat tercatat atau dengan faksmili atau diantar
sendiri ke alamat masing-masing ParaPihak sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Pihak Pertama :

PT. Daya Adicipta Wisesa
Jl. Raya Manado-Bitung Km.10 Desa Watutumou Kecamatan Kalawat

. Kabupaten Minahasa Utara
Telp. 0431- 8ll 999
Fax. 0431- 818 881

Up. Defri Yudha - HR Offrcer .

Pihak Kedua :

Politeknik Negeri Manado
Jl. Raya Politeknik, Kel. Buha Kec. Mapanget Kota Manado Sulawesi Utara
Telp. 0823-9320-680 1 I 0822-5999-7917
Fax. 0431-811568
Email. accounting@polimdo. ac. id
Up. Ivoletti M. Walukow, SE. MSi

2. Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan
korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan
diterima pada saat :

a. tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada
buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila dikirim sendiri secara
langsung;

b. apabila melalui surat tercatat, 3 (tiga) hari setelah pengiriman surat tersebut,
c. bila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut

diterima oleh pihak yang bersangkutan;
Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan
tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.



1.

Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian
ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

3. Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini wajib
diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya dalam jangka rvaktu 7 (tujuh) hari sebelumnya. Apabila tidak ada
pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini
dianggap sebagai alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak sepakat unfuk menyelesaikan segala perselisihan dikemudian hari yang
timbul dari Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat;
Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ke{a terhitung sejak terjadinya
perselisihan, penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, maka akan
diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 17
PILIITAN DAN DOMISILI HT]KUM

1. Perjanjian ini dan segala akibat-akibatnyatunduk serta harus ditafsirkan berdasarkan pada
peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Manado di Manado.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi
rnaterai secukupny a y ang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertarna
PT. Daya Adicipta Wisesa

Yosen lwan Trisula
HR & GA Dept. Head

d-

Pihak Kedua
Politeknik Negeri Manado

6$.lY
Dra. Marvke Alelo, MBA
Direktur


