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LEMBAGA PELATIHAN KERJA –  AGUNGGLOBAL 

 

INFORMASI BAGI PARA PELAMAR KERJA DAN PARA PEREKRUT TENAGA KERJA 

 

 

 

 

TATA TERTIB UNTUK KARYAWAN, TRAINER DAN PESERTA PELATIHAN 

 

 

A. Tata Tertib Selama bekerja bagi Karyawan. 

 

1. Bila tidak masuk bekerja harus menginformasikan secara lisan atau tertulis satu hari sebelumnya dengan 

alasan yang jujur dan bisa diterima kepada pihak pertama, kecuali bila sakit mendadak, dan dibuktikan 

dengan surat dokter. 

2. Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan tidak boleh ijin tidak masuk kerja  lebih dari 1 (satu) kali, kecuali ada 

kepentingan yang telah diketahui oleh Pihak Pertama atau yang diberi kuasa oleh Pihak Pertama 

sebagaimana tersebut pada huruf b. 

3. Tidak boleh bekerja dalam keadaan mabuk, bau alkohol, membawa dan mengkonsumsi jenis 

NARKOBA apapun dan membawa senjata tajam ke tempat kerja. 

4. Tidak boleh berprilaku membahayakan diri sendiri, karyawan lain, konsumen dan pelanggan serta Pihak 

Pertama 

5. Berprilaku Sinergi, jujur dan bertanggung jawab 

6. Bekerja sama, saling menghargai dan menghormati sesama karyawan 

7. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan pelanggan dan atasan. 

8. Menjaga dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi 

9. Menjaga dan memelihara kebersihan serta kerapihan tempat kerja  

10. Dilarang merokok didalam ruang kerja 

11. Dilarang mengakses hal yang bersifat porno dengan sarana dan prasarana yang berada dilingkungan 

Agung global 

12. Mentaati dan melaksanakan peraturan serta perintah yang diberikan oleh Pihak atasan atau manajemen.  

 

 

 

 

 

VISI 

INFORMASI UNTUK PARA PELAMAR 

KERJA 

MISI 

INFORMASI UNTUK  PARA PERUSAHAAN 

YANG MEREKRUT SDM PENGADAAN IMPOR 

DAN PENJUALAN  EKSPOR 

 

A. Pelamar di utamakan alumni dari 

Lembaga Agung Global. 

 

B. Membantu para peserta pelatihan yang 

memenuhi kompetensi di bidang  Ekspor 

Impor dan bisnis  internasional,  

Kepabeanan, pelayaran, kepelabuhanan, 

freight forwarding ( Sea & Airfreight), 

Inland transportasi, dan Pemasarannya 

untuk di salurkan ke perusahaan 

perusahaan multinasional maupun 

nasional. 

 

C. Memberikan on the job training untuk 

mengaplikasikan pengajaran dan 

pelatihan sebagai sarana penyempurnaan 

pengajaran dan pelatihan 

 

1. Kami Mencetak dan Menyediakan SDM di 

bidang ekspor impor dan  bisnis internasional 

yang memiliki pengetahuan dan skill yang 

mumpuni di bidang ekspor impor terpadu 

melalui training kami. 

 

2. Kami menyediakan layanan perekrutan SDM 

untuk para pengusaha dalam dunia usaha ekspor 

impor, shipping, forwarding, perbankan, BUMN, 

terkait bidang ekspor impor, shipping, 

forwarding dan  perdagangan internasional. 
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B. Tata Tertib Bagi Trainer dan Instruktur .  

 

 

Dengan ini Direktur Lembaga Pelatihan Agung Global menetapkan tata tertib bagi para instruktur / trainer 

yang tergabung dalam Agung Global Trainer Team ( ATT Team ) sebagai berikut : 

 

Pasal 1. Waktu Hubungan Tugas Trainer / Instruktur  

Agung Global akan memberikan tugas mengajar pada kelas / pelatihan  yang diselenggarakan Agung Global  

kepada Trainer / Instruktur selama penyelenggaraan kelas / pelatihan yang sedang dipegang oleh trainer / 

instruktur sejak periode kelas di mulai sampai selesai.  

Pasal 2. Tugas dan Tanggung Jawab  

 

1. Agung Global memberikan tugas mengajar kepada instruktur / trainer dalam batas batas yang wajar 

untuk kelancaran proses pelatihan dan pengajaran dengan memperhatikan martabat, kualitas  dan waktu 

yang disepakati.  

2. Trainer menjalankan tugas pengajaran dan pelatihan menurut pedoman dan peraturan proses pengajaran 

Agung Global dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab serta bersedia melakukan evaluasi 

akhir kelas. 

3. Apabila dianggap perlu demi kepentingan peserta pelatihan dan proses pengajaran / pelatihan, Agung 

Global berhak melakukan penggantian tugas pengajaran dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada 

Trainer. 

4. Pelaksanaan tugas pengajaran / pelatihan berlokasi sesuai tempat diselenggarakan pelatihan. 

 

Pasal 3. Kewajiban Agung Global dan Trainer./Instruktur 

 

1. Trainer dalam melaksanakan pengajaran kepada peserta pelatihan berkewajiban untuk melakukan secara 

baik sesuai tata tertib mengajar Agung Global yang berlaku, serta bertanggung jawab terhadap 

keberlangsungan kelas yang diselenggarakan. 

2. Trainer membantu kelancaran tata tertib administrasi peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Agung Global. 

3. Trainer berhak dan berkewajiban untuk memberikan masukan masukan untuk pengembangan Agung 

Global serta ikut hadir dalam pertemuan trainer yang diselenggarakan Agung Global. 

4. Trainer berkewajiban untuk memberikan silabus dan rencana pengajaran secara tertulis dari materi yang 

akan disampaikan.   

5. Trainer berhak dan berkewajiban untuk melakukan evaluasi prestasi para peserta pelatihan. 

6. Agung Global berkewajiban membantu trainer menjaga kewibawaan dan membela kepentingan trainer 

sesuai batas kewajaran. 

7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Agung Global, Trainer mengikuti 

peraturan dan petunjuk atau arahan Agung Global dan melaporkan segala aktivitas dan perkembangan 

kelas pelatihan kepada Agung Global. 

8. Selama adanya hubungan kerjasama, Pihak Kedua / Trainer wajib mematuhi ketentuan-ketentuan 

mengenai tata tertib dan peraturan  sebagai berikut : 

a. Trainer dilarang menjalin hubungan kerjasama dengan perorangan atau lembaga lain yang memiliki 

produk dan jasa yang sejenis dengan produk dan jasa Agung Global tanpa ijin tertulis dari Agung 

Global. 

b. Trainer dilarang membagikan, menceritakan, menggandakan modul pelatihan, bahan-bahan presentasi, 

dan properti pihak Agung Global lainnya kepada pihak manapun, untuk kepentingan apapun, tanpa ijin 

tertulis dari pihak Agung Global.  

c. Trainer tidak boleh mengajar dalam keadaan mabuk, bau alkohol, membawa dan mengkonsumsi jenis 

NARKOBA apapun dan membawa senjata tajam ke tempat pelatihan .  

d. Trainer tidak boleh berprilaku membahayakan diri sendiri, peserta pelatihan,  serta Pihak Pertama 

e. Berprilaku jujur dan bertanggung jawab 

f. Bekerja sama, saling menghargai dan menghormati 

g. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta pelatihan.   

h. Menjaga dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan. 
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i. Menjaga dan memelihara kebersihan serta kerapihan lingkungan kelas.   

j. Dilarang merokok didalam ruang kelas.  

k. Mentaati dan melaksanakan peraturan serta perintah yang diberikan oleh Pihak Agung Global dan atau 

oleh yang diberi kuasa oleh Agung Global. 

 

 

 

Pasal 4. Rahasia Tugas dan Pekerjaan   

 

1. Trainer selama terikat dalam perjanjian tugas pengajaran / pelatihan menjaga kepercayaan yang 

diberikan untuk penggunaan hal-hal berikut : 

a. Metode instruksional yang dikembangkan dan digunakan di lingkungan Agung 

Global. 

b. Bahan bahan, materi simulasi pelatihan, kunci jawaban, maupun konsultasi dan hasil 

pengembangan bahan pelatihan Agung Global.  

c. Bahan pengajaran dan pelatihan maupun perangkat bantú Audio Visual.  

2. Penggunaan yang di maksud pada pasal 4 ayat 1 di luar lingkungan dan program Agung Global hanya 

dapat dilakukan dengan seijin tertulis dari Direktur Agung Global.   

 

 

C. Tata Tertib Bagi Peserta Pelatihan   
 

Selama mengikuti pelatihan, para peserta harus mematuhi tata tertib sebagai berikut : 

 

1. Peserta hadir tepat waktu 

2. Kehadiran minimum 90%. 

3. Peserta harus fokus mengikuti pelatihan yang di sampaikan instruktur 

4. Peserta harus aktif atas tugas dan instruksi yang di sampaikan instruktur 
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