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PERJANJIAN KERJASAMA

PT LUCKY LIGHT GLOBALINDO

Dengan

POLITEKNIK NEGERI CILACAP
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POLITEKNIK NEGERI CILACAP

Nomor : t2019

Nomor : 99E , PL43 / HK.07.00 / 2019

Pada hari ini selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun dua ribu sembilan belas telah

ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

(1) Hasim Direktur PT. Lucky Light Globalindo, dalam ha| ini bertindak dalam

iabatannyatersebutuntukdanatasnamaPT.LuckyLightGlobalindolndonesia
suatuperusahaanperseroanterbatasyangdidirikandantundukkepadaUndang-

Undang Negara Republik lndonesia, yang berkedudukan di Kampung Tegal Rt 2

Rw.07 Kambang Kuning Klapa Nunggal Bogor Jawa Barat selanjutnya dalam

perianiian keriasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA'

(2) Dr. lr. Aris Tjahyanto, M. Kom Direktur Politeknik Negeri Cilacap' dalam hal ini

bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Politeknik Negeri

Cilacap, suatu penyelenggara pendidikan yang berkedudukan di Jl' Dr' Sutomo

No. 1, Sidakaya, Cilacap, Jawa Tengah, 53212' selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para

Pihak,,sedangkanmasing.masingpihaksecaraterpisahdisebut..PihaK.ParaPihak

menerangkan terlebih dahulu :

A. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Manufacture

yang membutuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang nya'

B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan vokasi'

C. Bahwa Para Plhak sallng mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama

tentang recruitment alumni Politeknik Negeri Cilacap'
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Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan

menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai

berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

'1. Tugas

Pihak Pertama dan Pihak Kcdua dalam kedudukan seperti tcrsebut diatas,

mendukung penuh Recruitment Alumni ini.

2. Lingkup Kerjasama

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka

Recrultment atau penerlmaan karyawan baru dl PT. Lucky Llght Globallndo, yang

teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh

Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

a. Membuka lowongan pekerjaan bagi mahasiswa dengan spesifikasi yang

dibutuhkan pihak Pertama.

b. Memberikan gaji atau honor sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Memberikan kesejahteraan bagi alumni kami setelah menjadi karyawan.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

a. Memberikan informasi data alumni yang b€lum bekerja sesuai jurusan

yang dibutuhkan.

b. Memberikan fasilitas recruitment berupa tempat lokasi tes untuk seleski

alumni.

c. Membantu Pihak Pertama dalam melaksanakan recruitment.
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Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada

tanggal 30 April 2019 sampai dengan 30 Aptil2022 ( selama 3 tahun ).

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini,

maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban

memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

sebelumnya, atau

b. Atas kesepakatan bersama-sama-

Pasal 5

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan

dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak

setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Na6ional sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif

penyelesaian sengketa-

Pasal 6

KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku

maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan

lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu,

Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau

kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.
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PENGAKHIRAN KERJASAMA



Pasal 7

LAIN - LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini,

apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Cilacap pada

hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April dan tahun Dua ribu sembilan belas tersebut

diatas dalam rangka empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan

yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk

Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan

seperlunya.

PIHAK PERTAMA

PT LUCKY LIGHT GLOBALINDO

PIHAK KEDUA

POLITEKNIK CILACAP

Hasim

Direktur Direktur
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