PERJANJIAII KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PAI\DANG
DENGAI\

IMPERSONA
Pada hari

ini, Senin tanggal Lima bulan Mei tahun 2014, kami yang

bertanda tangan di

bawah ini:

1.

DR. PIRMAN, M.Si.
1963t225 198903 1 002
Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245

Nama Lengkap

Nip
Jabatan

Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang
selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini disebut sebagai PIHAK
PERTAMA

2.

Nama

Lengkap

Jabatan
Alamat

:
:
:

Baso Alim Bahri S.Psi, M.Adm
Senior Project Manager
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13 Komp. Puri Yuhana Permai 3 No.

33 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IMPERSONA, yang selanjutnya dalam Surat
Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Pasal I
TUGAS PEKERJAAN
(l) PIHAK PERMATA memberikan tugas kepada PIF{AK KEDUA untuk melaksanakan tes
General Aptitute Test (GAT), tes psikologi, dan wawancara dalam rangka kegiatan
rekrutmen karyawan PT PLN (Persero) tahun2}l4
(2) PIHAK KEDUA menerima tugas sebagaimana pada ayat (1).
Pasal 2

\
\
\
\

JENIS-JENIS/BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
(1) Soal-soal General Aptitute Iesr (GAT) dan tes psikologi dibuat dan diperbanyak oleh
PIHAK KEDUA.
(2) Jenis-jenis/bentuk-bentuk General Aptitute Tesr (GAT) disesuaikan dengan petunjuk PT
PLN (Persero)
(3) Jenis-jenis/bentuk-bentuk tes psikologi disesuaikan dengan petunjuk PT PLN (Persero)
f4) Jenis-jenis/bentuk-bentuk wawancara disesuaikan dengan petunjuk PT PLN (Persero)
f5) PIHAK KEDUA bertanggungiawab menjaga kerahasiaan soal-soal.
Pasal 3

Pasal

3

TEMPAT PELAKSANAAN
(1) Tempat pelaksanaan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
(2) PfHAK KEDUA menyampaikan bentuk ruangan yang dibutuhkan untuk tiap{iap
pekerjaan.
Pasal 4

WAKTU PEKERJAAN
(1) Pelaksanaan seleksi General Aptitute Tesr (GAT) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 (d:ua bulan juni tahun dua ribu empat belas).
(2) Hasil seleksi General Aptitute Zesr (GAT) diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 (dua bulan juni tahun dua ribu empat
belas).

(3) Pelaksanaan seleksi tes psikologi dilaksanakan oleh pihak KEDUA pada hari Selasa
tanggal 10 Juni 2014 (sepuluh bulan juni tahun dua ribu empat belas).
(4) Hasil seleksi tes psikologi diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada
hari Selasa tanggal lT Juni 2014 (tujuh belas bulan juni tahun dua ribu empat belas).
(5) Pelaksanaan seleksi wawancara dilaksanakan oleh pihak KEDUA pada hari Sabtu tanggal
21 Juni 2014 (dua puluh satu bulan juni tahun dua ribu empat belas) sampai dengan hari
Minggu tanggal 22 Juni2014 (dua puluh dua bulan juni tahun dua ribu empat belas).
(6) Hasil seleksi wawancara diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada
hari Senin tanggal23 Juni 2014 (dua puluh tiga bulan juni tahun dua ribu empat belas).
Pasal

5

PEMBIAYAAN
(1) Pembayaran atas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditentukan
berdasarkan jumlah peserta yang hadir pada tiap-tiap pelaksanaan pekerjaan.
(2) Pembayaran untuk pekerjaan General Aptitute.Test (GAT) sebesar Rp. 71.250 (tujuh
puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupia!.) per peserta yang hadir.
(3) Pembayaran untuk pekerjaan tes psikologi sebesar Rp. 168.000 (seratus enam puluh
delapan ribu rupiah) per pesertia yang hadir.
(4) Pembayaran untuk pekerjaan wawancara sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu
rupiah) per peserta yang

hadir.

;

(5) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemotongan pajak penghasilan dan PNBP
atas pekerjaan yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA sebesar 170lo
untuk pekerjaan General Aptitute ?"esr (GAT), llyo untuk tes psikologi, dan 15o/o untuk
wawancara.

(6) Pembayaran tiap-ti:ap jenis pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan setelah
PIHAK KEDUA menyampaikan surat tagihan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
(7) PIHAK KEDUA hanya dapat menyampaikan surat tagihan secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil masing-masing tahapan seleksi
kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Pasal 6

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN
(l) Hak dan kewajiban PIFIAK PERTAMA adalah:

a.
b.
c.

Menerima hasil seleksi tiap-tiap jenis seleksi
Mengetahui nilai-nilai peserta seleksi tiap-tiap seleksi
Menyampaikan jumlah dan nama-nama peserta yang akan mengikuti tiaptiap jenis

d.
e.

Menyiapkan tempat seleksi

seleksi

Melakukan pembayaran setelah persyaratan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA
(2) Hak dan kewajiban pihak pertama adalah:
a. Mengetahui jumlah dan nama-nama peserta yang akan mengikuti tiap-tiap jenis
seleksi

b.

c.
d.
e.

Menerima pembayaran tiap-tiap jenis pekerjaan
Melaksanakan tiap-tiap seleksi sesuai waktu yang telah ditentukan
Menyerahkan hasil seleksi tiap-tiap jenis seleksi sesuai waktu yang telah ditentukan
Menyampaikan nilai-nilai peserta seleksi tiap-tiap seleksi
Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN
Segala sesuatu yang cukup atau tidak diatur dalam Surat perjanjian ini, atau di kemudian hari
terjadi perubahan/penyempurnaan/perbaikan (pertambahan/pengurangan) yang dipandang
perlu oleh kedua belah pihak, maka akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan.
Pasal 8

PENUTUP
.
Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di
atas, bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam
rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekeuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

flT

BASO ALIM BAHRI
Senior Project Manager
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