
PERJANJIAN KERJASAMA PELATIHAN INSTALATIR

SCHNEIDER : 250/CM/CIlU2013

AKLI : 39/SEK/AKLU|U2013

":

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari , tahun dua ribu tiga belas (13-

02-2013), oleh dan antara :

L PT.SCHNEIDER INDONESIA, berkedudukan di Gedung Ventura Lt. 7, Jl, RA Kartini

Kav 26, Jakarta 12430, dalam hal ini diwakili oleh Riyanto Mashan, dalam

jabatannya sebagai Direktur, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan

atas nama perseroan tersebut di atas (selanjutnya disebut sebagai "Schneider"),

ll. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal lndonesia,

berkedudukan di Jln. KH Abdullah Syafei No 36 Lapangan Roos, Tebet, Jakarta

Selatan, dalam hal ini diwaliki oleh Drs. Pudji Nugroho, ST, MBA, dalam

jabatannya sebagai Ketua Umum, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk

dan atas nama asosiasitersebut di atas (selanjutnya disebut sebagai " AKLI").

-Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu:

(a) Schneider adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang peralatan

distribusi listrik, produk kontrol industri dan wiring devices and

accessories yang ingin bekerja sama dengan asosiasi yang bergerak dalam

bidang kontraktor listrik

(b) AKLI adalah asosiasi perusahaan jasa penunjang tenaga listrik dengan

kegiatan usaha anggotannya adalah melakukan pemasangan instalasi

pemanfaatan ketenagalistrikan kepada masyarakat dan penyedia tenaga

listrik (PT. PLN) dalam memenuhi keperluan akan tenaga listrik yang aman

handal serta ramah lingkungan,

(c) Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk

menandatangani perjanjian ini untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman

mengenai peralatan listrik khususnya pemasangan gawai proteksi arus sisa

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



1.1

PASAL 1

KEWAJIBAN SCHNEIDER

Schneider memberikan pelatihan berdasarkan produk yang dimiliki oleh Schneider

kepada anggota AKLI untuk memenuhi komitmen pelatihan berdasarkan Perjanjian

ini. 1

Schneider menyediakan modul yang digunakan selama proses pelatihan instalatir.

Schneider memfasilitasi biaya yang timbul dalam pelatihan instalatir.

PASAL 2

KEWAJIBAN AKLI

AKLI berkewajiban untuk mengkoordinir Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI

untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pemasangan instalasi pemanfaatan

Ketenagalistrikan kepada anggotanya,.

AKLI berkewajiban untuk menghimbau minimum 5000 anggotanya atau

sebanyak-banyaknya, melalui DPD AKLI yang tersebar di 33 Provinsi untuk

mengikuti pelatihan pemasangan instalasi pemanfaatan Ketenagalistrikan yang

dilaksanakan oleh Schneider.

PASAL 3

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

Jangka Waktu

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga 31 Desember

2013.

Pemutusan Perjanjian

yaitu satu pihak memberitahukan kepada pihak lain pemutusan perjanjian secara

tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
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PASAL 4

BIAYA

Biaya Pelatihan sesuai perjanjian ini ditanggung sepenuhnya oleh Schneider dengan

pengaturan sebagaimana. pada lampiran 1

I

PASAL 5

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, kedua belah

pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

PT.SCHNEIDER INDONESIA AKLI

Riyanto Mashan
Direktur
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LAMPIRAN 1- KESEPAKATAN BIAYA PELATIHAN

Biaya pelatihan ini ditanggung sepenuhnya oleh SCHNEIDER dengan pengaturan sebagai

berikut : "

No Keterangan Biaya

1 Tempat acara Kantor DPD AKLI atau sewa tempat

2 Upah Trainer Rp.200.000 /jam, maksimum 8 jam

3 Panitia Rp. 200.000 / event, maksimum 5 orang

4 Biava konsumsi Rp. 30.000 f orang, dengan snack dan 1x makan siang

5 Biava Souvenir Disediakan oleh Schneider

5 Biaya Materi Disediakan oleh Schneider

-) 
Untuk biaya lainnya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu.

+


