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NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(ttEit O RAN D U M of U N D E RSTA N D t N G )

ANTARA
POLITEKNIK NEGERI CILACAP

Dengan
PT TOA GALVA INDUSTRIES

Nomor : 23'l 4/P1.43/KS/201 I
Nomor : 1284/UWAS/2018

TENTANG
PROGRAM MAGANG INDUSTRI

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari KAMIS tanggal DUA PULUH
DUA bulan NOVEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS benempat di PT. TOA
GALVA INDUSTRIES oleh dan antara :

(1) Puiono, S.T., Itl.Eng Wakil Direktur lll Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri
Cilacap, dalam hal ini berlindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama
Politeknik Negeri Cilacap, suatu penyelenggara pendidikan yang berkedudukan di Jl.
Dr. Sulomo No. 1. Sidakaya, Cilacap, Jawa Tengah, 53212, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAiIA.

(2) A3ep Saleh, Direktur HR & GA Division Head PT Toa Galva lndustries, dalam hal ini

bsrtindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Toa Galva lndustries,
suatu perusahaan perseroan terbalas yang didirikan dan tunduk kepada Undang-
Undang Negara Republik lndonesia, yang berkedudukan di Jl. Raya Jakarta Bogor
Km. 34-35. Sukamaju Baru, Tapos - Depok. selanjutnya dalam perjanjian kerjasama
ini disebul sebagai PIHAK KEOUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK

Berdasarkan hal-hal tersebut di alas, maka PARA PIHAK dalam kapasitas jabalannya

memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan
Bersama dalam bentuk penyelenggaran Program Magang Industri (PMl) yang dilakukan di

lokasi kerja PIHAK KEDUA. Untuk keperluan teknis pelaksanaan disepakati hal-hal

sebagai berikul;
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PASAL I
Tujuan

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang
penelitian, pemagangan, kerja praktik mahasiswa, pengembangan dan pelatihan teknologi
dalam bidang teknologi industrl.

PASAL 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama P[rl ini meliputi kegiatan peningkatan mutu

keterampilan peserta didik, melalui kegiatan praktik industri ditempat kerja dan pendidikan

teknis dari pembimbing.

PASAL 3
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Hak dari PIHAK KEDUA adalah:
a. menerima peserta didik yang sesuai dengan kualifikasi untuk mengikuti PMl,

dalam waKu minimal 6 (enam) bulan, kecuali apabila disepakati yang lain antara
PARA PIHAK; dan

b. menentukan jumlah peserta dan jadwal P[rl.

c. memberikan peringalan serta sanksi disiplin atas setiap pelanggaran terhadap
peraluran dan ketenluan yang hrlaku.

Kewajiban dari PIHAK KEDUA adalah:
a. menyediakan tempat kerja praktek ataupun magang bagi Mahasiswa Politeknik

Negeri Cilacap
b. menerima peserta didik sebagai peserta PMl, sebagaimana PIHAK PERTAMA

menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program tersebut;

c. mengadakan evaluasi lerhadap prestasi kerja, perilaku dan sikap kerja dari peserta

didik;dan
d. memberikan laporan pelaksanaan program PMI secara berkala kepada PIHAK

PERTAMA.

(1) Hak dariP|HAK PERTAMA adalah.

a. menempatkan peserta didik untuk dapal mengikuti program P[rl di lingkungan

PIHAK KEDUA: dan
b. mendapatkan evaluasi berkala terhadap peserta didik terkait dengan prestasi,

perilaku dan sikap kerja dari peserta didik tersebut.

(2) Kewajiban dari PIHAK PERTAMA adalah:
a. menyiapkan peserta didik yang sesuai kualifikasi dari PIHAK KEDUA uotuk

mengikuti PMl, dalam waktu minimal 6 (enam) bulan, kecuali apabila disepakati
yang lain antara PARA PIHAK; dan
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PASAL 4
Hak dan Kewaiiban PIHAK PERTAMA



b. menyiapkan dan mengembangkan kurikulum yang telah diterapkan kepada para

peserta didik sesuaidengan kebutuhan dunia industri.

c. Memberikan perlindungan asuransijiwa bagi mahasiswa peserta PMI

d. Menyiapkan dosen pembimbing unluk memonitoring/mengunjungi mahasiswa
peserta PMl.

PASAL 5

Hak dan K6waiiban Peso(a Didik

('1) Hak dari Peserta Didik adalah:
a. mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEOUA dalam menjalani PMI;

b. mendapatkan uang saku dengan mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku
pada PIHAK KEDUA;

c. mendapatkan peralatan keselamatan kerja;

d. mendapatkan bantuan pengobatan dan perawatan kesehatan

e. mendapatkan 1 (salu) kali makan siang berupa natura (makan ditempat).

(2) Kewa.iiban dari Peserta Oidik adalah:
a. melaksanakan kegiatan PMI sesuai dengan kelentuan yang telah disepakati antara

Peserta Didik dengan PIHAK KEDUA;
b. peserla didik wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK

KEDUA;
c. pelaksanaan program Pl\rl dilakukan di bagian serta di lingkungan kerja yang telah

ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; dan

d. pelanggaran atas peraluran dan ketentuan yang bedaku dapat berakibat pada

pemberian peringatan dan sanksi disiplin kepada peserta dadik.

PASAL 6
Pelaksanaan Kegiatan

('l) Untuk merealisasikan Nota Kesepakaan Bersama ini, PARA PIHAK setuju dan

sepakat untuk menunjuk wakil dan PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir
kesepakatan ini.

(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan diiabarkan dan dituangkan

dalam suatu Program Kerja tersendiri yang disetuiui oleh PARA PIHAK, dengan

mengactr pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber
daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
Kerahasiaan

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan semata-

mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan

tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
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(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketenluan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan

informasi sebagaimana dimaksud ayd (1) dan tidak akan memberikannya kepada
pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8

Jangka WaKu Perjaniian

(2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini untuk periode

berikutnya, setelah ada persetujuan dari PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) Jika dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama
ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada
pihak lain, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 9
Panutup

(1) PIHAK PERTAIIA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan semua ketentuan sesuai
kesepakatan ini dan bersedia mempertanggungjawabkan semua konsekuensi apabila
tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

(2) Apabila terjadi perbedaaan pendapat dalam pelaksanaan teknis kegiatan berdasarkan
kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu melakukan
musyawarah untuk mufakat.

(3) Demikian perjanjian kerja sama ini dibual dengan iktjkad baik, tanpa adanya paksaan

dari pihak manapun juga, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diberi malerai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Depok, 22 November 2018

PIHAK PERTAAMA,
NEGERI CILACAP PT TOA DUSTRIES

USTRIES

Fu.oio, s.T., rr.Eng

I

ALVA

c

Wakll Dlrektur lll
ASEP SALEH
Direktur

OEPOK

(1) Jangka waktu kerja sama PMI antara PARA PIHAK ini berlaku selama 1 (satu) tahun,

terhitung mulai dari tanggal 1 November 20'18 sampai dengan 31 Oktober 2019.

PIHAK


