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PERJANJIAN KERJA SAIVTA

ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH ACEH

DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Nomor PIHAK PERTAMA : BlMoUl02lW019
Nomor PIHAK KEDUA : B/2AlNl l/HK.07.00n019

Pada hari ini Senin , tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas

(14-01-2019), bertempat di Kantor Pusat Administrasi Universitas Syiah Kualq dibuat dan

ditandatangani Pe{anjian Kerja Sama oleh dan antara:

l. Irjen Pol Drs. Rio S. Djambek Kepala Kepolisian Daerah Aceh

berdasarkan KeputusBn Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia No. Pol. : l0
Tahun 2006, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Kepala Kepolisian Dacreh

Aceh Selaku Ketua Panitia Deerrh
Penerimaan Calon Alggota Polri, yang

beralamat di Jalan T. Nyak Arief,

Jeulingke, Banda Aceh (23114),

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Rektor Universitas Syiah Kuala, yang

diangkat berdasarkan Keputusan

Menristekdikti Republik Indonesia Nomor:

94fWKyT.KIf2018 Tangeal 26 Februari

2018, dalam hal ini bertindak unn* dan

atas nama Univcrsitas Syiah Kurla, yang

beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma

Darussalam, Banda Aceh (231 I I ),
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama 's€lanjutnya disebut

PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIIIAK.

PARA PIIIAK terlebih datrulu menerarykan hal-hal, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA mcrupakan lembaga Polri sebagai lembaga terbuka akan

menerima setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota

Polri;

Paraf PIHAK PERTAMA: 
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b. PIIIAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang bergerak di
bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarak a\ yarrg bertanggung
jasab atas tenaga ahli pada Fakultas MIpA program studi Elektro dan Komputer serta
Fakultas Pendidikan dan Keguruan, program studi pendidikan Jasmani, Kesehatan dan
Rekreasi @enjaskesrek) Universitas Syiah Kuala; dan

.-. untuk menyelenggarakan penerimaan anggota polri pada panitia Daerah Aceh secara
bersih, transparan, dan akuntaber ktanya perlu d akukan kerja sama anrara pARA
PITIAK guna mewujudkan proses penerimaan calon anggota polri sesuai dengan
ketenluan perundang-undangan.

A..s dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dcngan itikad baik, serta tetap berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat
unruk mengadakan kerja sama yang dihungkan daram perjaqiian Ke{a Sama tentang
Penerimaan calon Anggota Porri panitia Daerah Aceh dengan ketentuan dan syarat
s.'bagai berikut.

DASARET]KUM
PASAL I

L.'ndang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesi4

L;ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tenrang sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No"mor g7l,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indouesia);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (trmbaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2004 Nomor i25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana t"tut oiuuut
beberapa kali, temkhir dengan undang-undang Nomor ti ranun 200g tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 20M tentang pemerintahai
Daerah (Llpbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g NomorJg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4E44);

Perat,ran Kepala Kepolisian Negara Rcpublik Indonesia No. pol.: l0 Tahun 2006
tentang Pand"en Penyusunan Nota Kesepahaman;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik rndonesia Nomor 13 Tah'n 2010
unggal 20 Mei 2010 tentang Pengawasan Ekstemal penerimaan calon Anggota polri;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahunj9l1]:.*g {Aa Sama Perguruan Tinggi (BeritrNegara Republik Indonesia Tahun
1014 Nomor 253);

Peraturan Menteri Rise! Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor
18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uni".oltas Syiat fud";
Peraturan Menteri Rise! Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor
99 Tahun 2016 tentang statuta universitas sviah Kuala @erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);

:
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(2) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan antopomehi penerimaan calon anggota polri di
Panitia Daerah Aceh yang didasari Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara
bersama-sama oleh PARA PIHAK dan disesuaikan dengan ketentuan Kepala
Kepolisian Negara Republik lndonesia dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), PIHAK
PERTAMA terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada
PIIIAKKEDUA.

PRINSIP PEII\KSANTAAII
PASAL 5

Dalam melaksanakan rugas, PARA pIHAK menjunjung tinggi prinsip-prinsip:

a. bersih, yaitu dilaksanakan secara ketat, sehingga tidak ada celah untuk praktik-
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bagi siapapun;

b. trangarans' yaitu dilaksanakan secara jelas dan terbukB pada setiap tahapan
penerimaan/reknritnen;

c. akuntabel, yaitu pengawasan yang dilaksanakan harus dapat
dipertanggungiawabkan secam vertikal maupun horizontal;

d. humanis' yaitu memperlakukan calon sebagai warga negara yang perlu dilayani
dengan baik, manusiawi, tidak diskriminatif, dan diperlakukan secara adil selama
mengikuti seleksi;

e. objektif, yaitu pengawasan yang dilalokan harus sesuai antara keadaan di lapangan
dengan laporan yang disampaikan;

f. netral, yaitu p€ngawasan harus dilahrkan dengan tidak memihak atau tidak
mewakili kcpentingan tertentu dalam prcses penerimaan;

g integratif yaitu pengawasan harus dilah*an secara terorganisasikan dengan
berkoordinasi dengan pihak-pibak yaog terlibat; d4n

h. tegas, yaitu pengawasan harus dilakukan dengan penuh ketegasan mmun tetap
menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia"

KETENTUAN PELAKSANAAII
PASAL 6

(1) PARA PIITAK melaksanakan rangkaian kegiatan penerirnaan arggota polri di panitia
Daerah Aceh dalam kegiatan pemeriksaan antropometri;

(2) PARA PIHAK memegang teguh kerahasiaan terhadap infonnasi yang ada/didapatkan
selama kegiatan penerimaan anggota polri di panitia Daerah Aceh.

Paraf PIHAK PERTAMA: _ paraf pIIIAK KEDat: .3 Halaman 4 dari 9



MEKANISME PELAJGANAAI\
PASAL 7

Mekanisme dalam setiry tahapan kegiatan penerimaan anggota polri, sebagai bcrikut:

a. melaporkan kedatangan dan kehadiran kepada panitia pelaksana;

b. melaksanakan pemeriksaan antropometri sebagaimana dimaksud dalun pasal 3
huruf b, pada sekretariat penerimaan anggota polri atau tempat yang ditentukan
oleh seketariat Panitia Daerah Aceh;

c. melaporkan hasil pemeriksaan sesuai fakta-fakta yang ditemukan, dengan cara-
caralmekanisme yang diatur dalam pelaporan dan tidak mengintervensi jalannya
proses tahapan dan hasil tahapan penerimaan anggota polri.

IIAK DAI\ KEWAJIBAI!
PASAL 8

( I ) PIIIAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. hak-hak

- memperoleh data lengkap seluruh anggota yang akan dilibatkan melalui dengan
suat tugas dari organisasil instansi yang tcrliba!

- membrikatr saran dan masukan kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan hal
pemeriksaan antropometri ;

- menyediakan dan memperbaharui serta meqielaskan mekanisme pelaksanaan
kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan pengolahan hasil menggunakan
laptop, progran komputer (scfiware), den sldt scainer yang digunakan dalam
penerimaan calon anggota Polri di Panitia Dacratr Aceh yang sesuai dengan
ketentuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- meminta penjelasan PIHAK I(EDUA apabila ada hal-hal yang perlu mendapat
penjelasan berkaitan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

b. kewajiban:

- menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan administrasi awal,
pemeriksaan kesebatan badan rqhip I, uji psikologi, uji akademilq pe'neriksaan
kesehatan badan tahap II, uji kemampuan jasmani, penelusuran mental
kepribadiaq pemeriksaan administrasi akhir sampai Sidang Kelulusan
Sementara dan Kelulusan Akhir pada tingkat panitia Daera[ dengan
melibatkan PIHAK KEDUA sebagai rcnaga ahli pemeriksa anhopometri
dalam talrap uji kemampuan jasmani dengan memperhatikan prinsip-prinsip
bersih, tanspara& akuntab€I, dan humanis;

- berpedoman kepada kode etik profesi dan prinsipprinsip kerahasiaan; dan
- mencatat temuan-temuan dan pelanggaran yang ditemukan oleh pIHAK

KEDUA dalam rangka kelancaran jalannya proses penerimaan pada setiap
tahapannya-

Paraf PIHAK KEDUA: Halaman 5 dari 9
Paraf PIHAK PERTAMA: _4



(2) PIIIAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. hak-hak:

- menentukan perwakilan yang akan ditibatkan dengan berpedoman kepada kode

etik profesi dan dapat dipertanggurgiawabkan;

- melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan kriteria yang ditentukan

sebagaimana ketentuan penerimaan anggota Polri; dan

- memperoleh informasi yang ber*aitan dengan tahapan anggota

Polri dari PIHAK PERTAMA.
b. kewqiiban:

- melaksanakan rangkai kegiatan dengan memperhatikan/menaati kode etik
profesi dan memegang teguh kerahasiaan terhadap informasi yang didapatkan

selama kegiatan pengawasan; dan

- mercatat dan menyerahkan hasil temuan pemerikman Antropometi serta

memberikan saran dan 66s,knn kepada PIIIAK PERTAMA, dalam rangka

kelancaran jalannya proses penerimaan anggota Polri pada setiap tahapan.

JAIT{GKA WAI(IU
PASAL 9

(l) Pe{anjian Kerja Sama ini berlaku rmtuk jangka waktu 3 (tiga) tahun' terhitung mulai
tanggal 14 Januari 2019 s.d. 14 Jamwi2022:

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan

kebutuhan penetujuan PARA PIHAIq dengan terlebih dahulu. dilakukan koordinasi
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dcngan ketmtuan PIIIAX yang bemuksud mengakhiri
Pedanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis
kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

ANGGARAN
PASAL 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibal dari pelaksanaan Perjaqiisn Kerja Sama ini akan
menjadi beba! d.n tanggung jawab PIEAK PERTAMA secara propomional, sesuai

prosedur penganggaran yang berlaku

JAMINAN/KETETAPANT
PASAL 11

(l) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir karena penggantian para pejabat dari
PARA PIHAK karena mutasi, meninggal dunia, pensiun, atau dibefientikan secara
hormat atau tidak hormat.

Paraf PIHAK PERTAMA: Paraf PIHAK KEDUA: *
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(2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelurn berakhirnya jangka waktu tidak

menghalangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan tanggung jawab yang

.telah disepakati sebelumnya.

PEIYYELESAIAII PERSELISIHAN DAITi SAIYKSI
PASAL 13

(l) Apabila terjadi perselisihan PARA PIHAK berkaitan dengan kegiatan p€nerimaan

calon anggota Polri pada prinsipnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh PARA PIIHK diberikan sanksi

sesuai dengan peraturan hukurn yang berlakq yaitu scbagai berikut:

a. pelanggaran kode etik oleh PARA PIHAK akan ditindaklanjuti oleh institusi

terkait dan dibetikan sanksi sesuai dengan profesi masing-masing; dan

b. pelanggaran hukrmr yang dilalokan oleh PARA PIHAK akan ditindaklanjuti dan

diberikan sanlsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang b€rlaku'

(l) Dalam rangka pclaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, komunikasi dan korespondensi

dilakukan melalui alamat di bawah ini.

PIHAKPERTAMA:
Kepolisian Daerah Aceh (Panitia Drerah Penerimern Calon Anggota Polri)
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Jeulingke, Banda Aceh (231 14)

U.p. : Kepala Biro SDM Polda Aceh c.q. Kabagdalpers Ro SDM Polda Aceh

Telepon : (0651) 7555341
Faksimile : (0651) 7555341

E-mail : dia;rra_aceh0rocketorll.oa

Paraf PIHAK PERTAMA: _ PaTafPIHAK KEDUA: Halamrn 7 dari 9
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KERAHASIAAN
PASAL 12

(1) Dengan alasau apapun PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak

diperkenankan memberikan informasi kepada pihak lain mengenai hal-hal yang

berklasifikasi rahasia;

(2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tercebut di atas akan

diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

KORESPOIYDENSI
PASAL 1{

3



PIIIAK KEDUA:
Universitas SYiah Kuala

Alamat : Jl' T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam' Banda Aceh (231 I 1)

U.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan' Kerja Sama dan Hubungan

MasYarakat)

Telepon : (0651)- 7551237

Faksimile : (0651) - 7554229

E-nail :wr4@unsYiah.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (l) tersebut di atas wajib

diberitahukan ,."uo ,"auli, oieh PIIIAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya

selambatJambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya'

(3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis' alamat yang tercantum/diatur dalam
-p"rjanjianKerjaSamainiadalahalamatterakhiryangtercatatpadamasing.masing

PIHAIC

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PASAL 15

(l)PARAPIHAKwajibmelakukanpemantauandanevaluasibaiksecarasendiri-sendin
maupun bersama-sama sekurang-kurangrrya sekali dalam satu tahun'

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan diSunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

melakukan kerja sama di kernudian hari'

(1)PARAPIHAKdibebaskandaripelaksanaankewajibanberdasarkarrPerjanjianKeda
Samainiyangdisebabkanolehkeadaanluarbiasaatauhal-haldiluarkekuasaan
PARA PIHAK (/o rce maiewe)' xlanjrtrnya disebut "Keadaan Memaksa"'

(2) Keadaan'Memaksa sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini hanya mencakup kepada

perisiwa bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, kebakaran' atau banjir/tsunami)'

Lrru nara, pergolakan politik, sabotase, kebdakan pemerintah dalam bidang peratuan

dan perundang-undangan yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mampu unruk

melanj utkan pekerj aan.

(3)KeadaanmemaksaharusdiberitahukanotehPIHAKyarrgbersangkutansecalatertulis
kepada PIHAK lainnya (dalam Perjanjian Kerja Sama ini) selambat-lambatnya dalam

*"ttu f*Z+ (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa'

KEADAAI{ MEMAKSA
PASAL 16

Paraf PIHAK PERTAMA: 

- 
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AMANDEMEN/ADENDUM
PASAL 17

(l) Perubaharr Penjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk Amandemen sesuai

dengan kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Hal-hal yang bclum diatur dalam Nota Kesepalnman ini akan diatur kemudian dalam

kesepakatnn tambahan (Addendum) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
(3) Amandemen dan Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP
PASAL 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari' tanggal, bula& dan tahun

sebagaimana tersebut pada bagian awal, dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing

bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sema setelah ditandatangani oleh

PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rurtuk dipatuhi

PIHAK sejak tanggal penandatanganan.

KEDUA,

(
17D64AFF331

UIISYIAH

dilaksanakan oleh PARA

S, DJAMBAK
R JENOERAL POLISI
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