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SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) 
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T.rnggc1I : 31 Mard 201H 

PEKERJAAN PEMBANCUNAN GEDUNC PERAWATAN 
DI LANTAI 11 RADIOLOCI DAN ICU, GEDUNC RAWAT INAP 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN 
KABUPATEN MACELANG 
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SUMBER DANA 

TAHUN ANGCARAN 2018 
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Rp. 4.445.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus 
Empat Puluh Lima Juta Rupiah) 
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SURAT PERJANJIAN 

untuk melaksanakan 
Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan di Lantai II Radiologi dan 

ICU, Gedung Rawat Inap 
Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran 2018 

Nomor : 027/ 512 / 48/ 2018 

"SURAT PE!\]ANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut 
"Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Muntilan pada hari Kamis tanggal Tiga 
puluh Satu bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas (3 1-03-2018) antara 
Nurwidadi , SKM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yanz bertindak untuk dan 
atas nama RS UD Muntilan, yanz berkedudukan di JI. Kartini No. 13 Muntilan, 
berdasarkan Surat Kepuh1san Direkhlr Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan 
Kabupaten Mazelanz Nomor 180.186/ 8/ 48/ 2018, tanggal 
8 Januari 2018 selanjutnya disebut "PPK" dan Suhartini, Direktur Utama, 
untuk bertindak atas nama PT Bina Artha Perkasa yang berkeduduk:an di JI. 
Sanggung Raya 12 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 
16 Tanggal 20 Juni 2003 oleh Notaris Muhammad Hafidh, SH, dan Akta 
Perubahan Terakhir Nomor Akta 43 Tanzgal 29 Juli 2016 oleh Notaris 
Muhammad Turman, SH selanjutnya disebut "Penyedia". 

MENGINGAT BAHWA: 

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Peketjaan Konstruksi 
sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang 
terlampir dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi"; 

(b) Penyedia sebazaimana dinyatakan kepada FPK, memiliki keahlian 
profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk 
menyediakan Peke1jaan Konstruksi sesuai denzan persyaratan dan 
ketentuan dalam Kontrak ini; 

(c ) PPK dan Fenyedia menyatakan memiliki kewenangan untu k 
rnenandatanzan i Kontrak ini , dan menz ikat pihak ya nz diwakil i; 

(d) PPK dan Penyedia menzakui dan 111enyata ka11 bahwa sehubungan de nzan 
penandatanganan Kontrak ini masing-masini pihak: 

I) teiah dan senantiasa diberikan kese mpatan untuk didarnpinz1 oleh 
advokat; 

Z) menandatanzani Kontrak ini se telah meneliti secara pa tut ; 
3) te la h membaca dan memaha mi secara penuh ketentuan Kontrak i111 ; 



4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untu~ ~emeriksa dan 
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalarn Kontrak 1m beserta semua 
fakta dan kondisi yang terkait. 

1\1AKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan 1111 bersepakat dan 
menyehijui ha\ -ha\ sebagai berikut: 

1. konh·ak harga satuan "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk 
Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan 
harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 
Harga adalah Rp. 4.445.000.000,- (Empat Miliar Empat Ra.tu.s Empat Puluh 
Lima Juta Rupiah) ; 

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan 
~~kna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian 
m1; 

3. dokurnen -dokumen berikut rnerupakan satu-kesatuan dan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Konh·ak ini: 
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada) ; 
b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum 

Konh·ak; 
c. surat penawaran, beserta penawaran harga; 
d. spesifikasi teknis; 
e. gambar-gambar; 
f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ; dan 
g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 

4 . Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama Iain, dan jika 
te1jadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan 
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan 
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarlci pada angka 
3 di atas; 

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam 
Kontrak yang meliputi khususnya: 
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
Penyedia; 

2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan 
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam 
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; 

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 
2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari 

PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 
Kontrak; 

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 
4) melaksanakan dan menyelesaikan peke1jaan sesu.ai dengan jadw,1! 

pelaksanaan pekeriaan yang telah ditelapkan dalam Kontrak; 



5) mdaksanakan dan rnenyelesaika11 txkerjaan seca ra cermat. 
aku_rnt dan penuh tang,gung jawab dengan menyediakan tenaga 
ke1:ia , baha11 -bahan, peralata11, angk.-ut:111 ke atau dari lapangan , 
d~n se~ala pekerjaa11 permanen maupun sementara yang 
dtpel'lukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan 
pekei:ia:111 yang dirinci dalam Kontr;ik; 

6) mernberikan keteranga11 -keteranga11 yang dipetfokan untuk 
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 

7) menyerahbn hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan 
peketjaan yang telah ditetapkan ctalam Klintrak; 

8) mengambil langkah -langkah yang cukup memadai untuk 
melindungi lingkungan tempat ke1ja dan membatasi perusakan 
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat 
kegiatan Penyedia . 

6. Kontrak ini mula i berlak11 efektif terhitung sejak tang.gal yang ctitetapkan, 
dengan tanggal mula i ct:rn penyelesai.111 kesel11ruhan peke1jaan 
sebagaimana diatur dalam Syarat -Syarat Umum / Khusus Ko11trak. 

DENGAN DEMIKIAN, FFK dan Fenyedia telah bersepakat untuk 
menandatangani Kontrak ini pada tang.gal tersebut cti alas dan melaksanakan 
Kontrak sesuai densan ketentuan peraturan perundal1$-undans an di Republik 
Indonesia. 

Untuk dan atas nama 
RSUD Muntilan Kab. Magelang 

PPK, 

NU 
NIP. 196 31002 

Untuk dan atas nama Penyedia 
rr. Bina A1iha rerkasa 

Suhartini 
Direktur 


