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Batasan Tanggung Jawab Gomaid Agency  

Pengguna jasa menyetujui bahwa setiap pekerjaan dan layanan yang di lakukan tenaga kerja sepenuhnya 

merupakan tanggung jawab pengguna jasa. Pengguna jasa setuju bahwa PT Gomaid Indonesia Sejahtera 

tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan tenaga kerja. 

PT Gomaid Indonesia Sejahtera tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, klaim (termasuk 

kerugian langsung, tidak langsung, atau kerugian yang membahayakan bisnis, kehilangan informasi, 

program atau data, hilangnya keuntungan, hilangnya tabungan atau hilangnya pendapatan) yang timbul 

dari dengan menggunakan layanan dan informasi yang diberikan (baik yang timbul dalam kontrak, 

kesalahan, kelalaian, pemerataan, hukum umum atau lainnya) bahkan jika PT Gomaid Indonesia Sejahtera 

telah diberitahu tentang kemungkinan kerusakan atau kerugian semacam itu. 

Batasan 

1. PT Gomaid Indonesia Sejahtera bertindak semata-mata sebagai agen penyalur, dan tidak berindak 

menjadi Karyawan atau Majikan dalam proses penempatan. Kami tidak memiliki kewajiban apa pun 

bagi pengguna jasa dan tenaga kerja; tanggung jawab penuh untuk memilih dan mempekerjakan 

tenaga kerja sepenuhnya terletak pada pengguna jasa.  

2. PT Gomaid Indonesia Sejahtera tidak bertanggung jawab atas biaya kerugian, kerusakan, atau cidera, 

Pengguna Jasa atau orang lain yang mungkin timbul akibat dari tindakan yang salah atau kelalaian 

tenaga kerja. Namun Gomaid  memiliki garansi 3 kali penggantian tenaga kerja di 3 bulan pertama, 

dan pengguna Jasa bersedia menunggu jika pengganti belum tersedia. 

3. PT Gomaid Indonesia Sejahtera tidak bertanggung jawab jika pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja 

tidak sesuai dengan keinginan pengguna jasa. 

4. Informasi pribadi mengenai database tenaga kerja di PT Gomaid Indonesia Sejahtera tidak bersifat 

rahasia dan dapat dilihat oleh siapa pun di website Gomaid Agency. Tetapi informasi pribadi yang 

diberikan oleh pengguna jasa seperti alamat dan nomor telepon bersifat rahasia dan dapat dilihat 

hanya oleh staf PT Gomaid Indonesia Sejahtera. 

Biaya Administrasi 1 kali transaksi Rp ____________ 

Tanggal Pembayaran  ___/____/_____ 
Periode Garansi dimulai dari tanggal pembayaran – 3x penggantian 

Jakarta, _______________ 

Menyetujui, 
Pengguna Jasa 

Menyetujui, 
Gomaid Agency 
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