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PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA  

PT. MITRA UTAMA MADANI 

DENGAN 

POLITEKNIK KUTARAJA 

MENGENAI  

PENYEDIAAN KANDIDAT DAN SELEKSI CALON KARYAWAN 

 

 

No. MUM : PKS-106/MUM-OPS/VI/2022 

No. PKR : PKS-019/PKR-BNA/VI/2022 

 

Perjanjian Penyedaiaan Kandidat dan Seleksi Calon Karyawan (selanjutnya disebut 

“Perjanjian”) dibuat di Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh 

dan antara: 

 

I. PT MITRA UTAMA MADANI, berkedudukan di Menara PNM Lt. 12                           

Kuningan Center Jl. Kuningan Mulia, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 

Selatan, 12940 dalam hal ini diwakili oleh Tengku Ariffadillah selaku 

Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham No. 37 tanggal 20 Desember 2021, dari dan oleh karenanya 

secara sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan di atas (selanjutnya 

dalam hal ini disebut “PIHAK PERTAMA”), 

II.  

 

dengan 

 

III. Politeknik Kutaraja, yang berkedudukan di Kota Banda Aceh dan 

beralamat di JL. Syiah Kuala No. 10, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 

Aceh  dalam hal ini diwakili oleh Desy Puspita, SP. MM.  selaku Direktur 

Politeknik Kutaraja berdasarkan SK. No. 004/YPSIK-BNA/V/2021 

tanggal 21 Mei 2021 dari Keputusan Badan Pengurus YPSIK dan oleh 

karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama organisasi di atas 

(selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”) 

 

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut “Para Pihak” 

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah Perusahaan Afiliasi PNM yang bergerak 

dalam bidang Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan. 

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan formal yang telah 

meluluskan mahasiswa Perguruan Tinggi Vokasi   

c. Bahwa berdasarkan kepentingan PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA 

memberikan kesempatan kepada para lulusan PIHAK KEDUA guna 

pemanfaatan peluang kerja yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA di 

jaringan Kantor Cabang PNM Mekaar. 
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d. PIHAK PERTAMA akan bertindak sebagai perekrut tenaga kerja dari lulusan 

PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bertindak sebagai penyedia lulusan. 

 

e. PIHAK PERTAMA melakukan proses seleksi calon karyawan bagi lulusan 

PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang 

ditetapkan oleh PIHAK KEDUA. 

 

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan diatas, maka PARA PIHAK sepakat 

dalam kesepakatan dan kesepahaman untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini 

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

PASAL 1 

DEFINISI 

 

Dalam pengaturan dan pelaksanaan perjanjian ini, pengertian atas kata tertentu 

didefinisikan dan diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua orang atau 

lebih yang sepakat saling mengikat diri untuk melakukan atau melaksanakan 

sesuatu hal, sesuai dengan hak kewajiban yang timbul di dalamnya. 

2. Jangka Waktu adalah masa berlaku perjanjian. 

3. Force Majeure adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan 

masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan 

pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian 

atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk 

tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, 

banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, 

sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan/penghentian pekerjaan atau 

kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan 

pemerintah yang berwenang. 

4. PIHAK KETIGA adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM). 

5. Wilayah dan Jaringan adalah tempat yang dimiliki oleh PIHAK KETIGA 

dalam penempatan calon karyawan untuk lulusan PIHAK KEDUA. 

 

PASAL 2 

RUANG LINGKUP PERJANJIAN 

 

1. Ruang lingkup perjanjian ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk 

mengadakan kerjasama dalam hal penyediaan kandidat dan seleksi calon 

karyawan untuk mahasiswa lulusan PIHAK KEDUA, yang mana pelaksanaan 

perjanjian ini akan dilakukan di seluruh wilayah dan jaringan Kantor Cabang 

PNM Mekaar. 

2. Penyediaan kandidat dan seleksi calon karyawan yang dimaksud pada ayat 

(1) di atas, akan dilakukan untuk mahasiswa yang memiliki kemampuan dan 

kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK 

KETIGA. 

3. Proses penyediaan kandidat dan seleksi calon karyawan yang dilakukan oleh 

PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, akan  
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4. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di 

perusahaan. 

 

 

PASAL 3 

JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

 

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal 16 Juni 2022 

hingga tanggal 16 Juni 2027 

2. Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian ini sebelum 

berakhirnya jangka waktu Perjanjian atau memperpanjang jangka waktu 

Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka PIHAK 

yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut 

harus memberitahukan maksud atau alasan pengakhiran atau perpanjangan 

jangka waktu tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, yaitu sekurang-

kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu Perjanjian 

ini. 

3. Pengakhiran dan perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari 

PIHAK lainnya. 

4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu PIHAK 

atau PARA PIHAK, sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ataupun 

karena jangka waktunya telah berakhir, dengan mengesampingkan 

ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka hal tersebut tidak 

mempengaruhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih harus 

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini. 

5. Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya 

apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau instruksi dan/atau 

kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian 

ini. 

 

PASAL 4 

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

 

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan penjelasan dari PIHAK PERTAMA 

tentang ketentuan, persyaratan seleksi, dan rencana penempatan tenaga 

kerja. 

2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemaparan profil perusahaan, 

kebutuhan tenaga kerja dan peluang kerja yang tersedia sesuai dengan 

ketentuan dan persyaratan. 

3. PIHAK KEDUA berhak mengajukan anggaran biaya atas pelaksanaan seleksi 

calon karyawan yang dilakukan PIHAK PERTAMA. 

4. Biaya yang dimaksud pada ayat di atas, termasuk namun tidak terbatas pada 

biaya sewa tempat atau gedung kampus sebagai lokasi seleksi, konsumsi, 

kebersihan, dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.  
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5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan data lulusan yang dibutuhkan dan 

sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan 

seleksi calon karyawan. 

 

6. PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK 

PERTAMA selama pelaksanaan seleksi calon karyawan, sesuai dengan 

kesediaan dan kemampuan PIHAK KEDUA. 

7. PIHAK PERTAMA menyediakan anggaran yang disepakati dan diperlukan 

oleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan seleksi calon karyawan yang 

dilaksanakan di lokasi PIHAK KEDUA. 

8. PIHAK PERTAMA melaksanakan proses seleksi terhadap lulusan PIHAK 

KEDUA yang telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah 

ditentukan. 

9. PIHAK PERTAMA memberikan laporan hasil seleksi calon karyawan kepada 

PIHAK KEDUA. 

10. PIHAK PERTAMA akan melakukan proses seleksi sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur yang berlaku di perusahaan. 

11. PARA PIHAK tidak diperkenankan mengenakan biaya dalam bentuk apapun 

kepada lulusan yang mengikuti seleksi calon karyawan PIHAK PERTAMA 

12. PARA PIHAK berkewajiban untuk mematuhi dan mengikuti seluruh 

ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini. 

13. PARA PIHAK berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen dan 

mengembalikan seluruh dokumen yang terkait dengan pelaksanaan 

pekerjaan. 

 

PASAL 5 

DENDA DAN SANKSI 

 

Apabila peringatan tertulis telah 3 (tiga) kali diberikan dari salah satu PIHAK atas 

segala kelalaian PIHAK lainnya dalam mentaati segala peraturan yang berlaku dan 

syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian dan/atau lampiran-lampirannya 

tetapi masih belum ditaati, maka PIHAK yang memberikan peringatan tertulis 

berhak mencabut pelaksanaan atau membatalkan perjanjian ini secara sepihak, 

dan PIHAK lainnya dikenai sanksi atau tindakan administrasi berupa pengembalian 

dana sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan. 

 

PASAL 6 

FORCE MAJEURE 

 

1. Apabila terjadinya keadaan memaksa atau Force Majeure tersebut, maka 

PARA PIHAK ditangguhkan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau 

kegagalan sepanjang dan selama pelaksanaan perjanjian ini terhalang 

sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan PARA 

PIHAK. 

2. PIHAK yang mengalami keadaan force majeure berkewajiban untuk 

memberitahukan secara tertulis yang disertai dengan keterangan dari 

instansi yang berwenang atas kejadian force majeure tersebut kepada 
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PIHAK lainnya dalam perjanjian ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat 

belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure. 

3. Apabila PIHAK yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk 

memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana  

ditentukan pada ayat (2) di atas, maka seluruh kerugian, risiko dan 

konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab 

PIHAK yang mengalami keadaan force majeure tersebut. 

4. Apabila PIHAK yang tidak terkena kejadian force majeure tersebut dalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan 

secara tertulis seperti dimaksud dalam ayat (3) di atas, tidak 

memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang terkena kejadian force 

majeure tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau 

pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh 

persetujuan. 

 

PASAL 7 

KERAHASIAAN 

 

Sepanjang berlakunya perjanjian ini kecuali bila diisyaratkan lain oleh hukum, 

maka : 

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, 

dan/atau PIHAK yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, kepada PIHAK 

PERTAMA dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh PIHAK 

PERTAMA sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini, baik yang diberikan atau 

disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui 

media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat rahasia. 

2. PIHAK PERTAMA, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor 

dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan 

informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk 

kepentingan PIHAK PERTAMA atau kepentingan PIHAK tertentu, tanpa 

terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang 

berwenang dari PIHAK KEDUA atau PIHAK yang berwenang lainnya sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

3. Apabila PIHAK PERTAMA dan/atau karyawannya yang berada dalam 

pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dan 2 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan 

karyawan berkewajiban bersama-sama menyelesaikan secara musyawarah 

dan mufakat. Apabila tidak tercapainya kesepakatan atas musyawarah yang 

dilakukan oleh PARA PIHAK, maka dapat dilanjutkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah 

pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

PASAL 8 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
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1. Perjanjian ini dibuat dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia; 

2. Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini, akan diselesaikan oleh 

PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat. 

 

3. Suatu masalah/sengketa terkait pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan 

secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak 

dinyatakannya suatu masalah atau sengketa tersebut secara tertulis oleh 

salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya tidak tercapai kata sepakat untuk 

menyelesaikannya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan 

sengketa tersebut melalui pengadilan negeri berdasarkan dimana tergugat 

bertempat tinggal. 

 

PASAL 9 

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI PENYUAPAN 

 

1. PARA PIHAK sepakat tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau 

mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan PARA PIHAK melakukan 

segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang 

pencegahan tindak pidana korupsi dan anti-penyuapan dan/atau peraturan 

lain yang berlaku di Indonesia. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk 

pembayaran yang  tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil dari 

otoritas publik atau rekan-rekan mereka, keluarga atau teman dekat. 

2. PARA PIHAK menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, 

memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak 

semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung 

maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan 

serta tidak akan menawarkan atau  memberikan  suap, gratifikasi  atau  uang  

pelicin  dalam  bentuk  apapun  sebagai bujukan atau hadiah kepada  

karyawan alihdaya, PIHAK KETIGA, maupun pejabat di lingkungan PARA 

PIHAK untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan dalam 

kegiatan negosiasi, hasil atau pelaksanaan perjanjian ini. 

3. Apabila salah satu PIHAK yang mengetahui atau menyadari atau memiliki 

kecurigaan terhadap hal yang dimaksud pada ayat di atas dalam perjanjian 

ini, segera melaporkan kepada PIHAK yang berwenang menangani 

pelanggaran tersebut. 

4. Apabila salah satu PIHAK terbukti melanggar ketentuan ayat (1) atau (2) 

dalam pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk 

menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini, dan PIHAK yang melakukan 

pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

PASAL 10 

PEMBERITAHUAN 

 

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau 

dibuat sehubungan dengan perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan 
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dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung 

kepada PIHAK yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang 

selayaknya, kepada PIHAK-PIHAK sebagaimana dimaksud pada alama dibawah 

ini: 

 

Kepada Yth : 

 

PT Mitra Utama Madani 

Menara Pnm, Lantai 12 Kuningan 

Center, Jl. Kuningan Mulia, Kel. 

Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta 

Selatan, Jakarta 12940 

Telepon : (021) 2290 7564 

Email:  

Up : 

 

 

Kepada Yth :  

 

Politeknik Kutaraja 

Jl. Syiah Kuala No. 10, Kec. Kuta Alam, 

Kota Banda Aceh 

Telepon : 0811-6808177 

Email: 

kerjasama_humas@poltekkutaraja@ac.id 

Up : Kabag. Kerjasama 

PASAL 11 

LAIN-LAIN 

 

1. Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian yang dibuat oleh PARA PIHAK 

dan menggantikan semua pernyataan kehendak atau kesepakatan yang dibuat 

sebelumnya  di antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan 

Perjanjian ini. 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian 

secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dan  merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam 

perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan 

perubahan dan/atau addendum penyempurnaanya yang sebagaimana 

mestinya. 

4. PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA 

di luar kepentingan PARA PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari salah satu PIHAK. 

 

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 

(dua) rangkap bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 

PT Mitra Utama Madani     Politeknik Kutaraja 

 

 

 

Tengku Ariffadillah     Desy Puspita, S.P., M.M. 

Direktur       Direktur 




