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SURAT PERJANJIAN 

untuk melaksanakan 
Pake! f'eke1:jaa11 : Penzaclaan Outsourchini (Jasa Kcbersihan) 

Nomor : 027.2/ 530/ 48/ 201 9 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Konlrak") 
dibuat dan ditandatangani di RSUD Munlilan Kabupaten Maielan;~ pada hari Scnin 
tangzal Salu April Tahun Dua Ribu Sembian Be las ( 01 -04 -201 9 )antara 
Nurwidadi ,SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yanz bertindak untuk clan atas 
nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di JI. Kartini No. 
13 Muntilan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten 
Magelanz No 180.186/173/ 48/2019 selanjutnya disebut "PPK" dan 

Mo/Jamal Santos'li Se/aku Direktur da1i FT. Malika Abdi Dharma dan dengan 
demikian bertindak untuk dan alas nama Perseroan Terbatas Malika Abdi Dharma 
berkedudukan di CJbuk Lor II .RT. 004 .RW. 02 17 Ma1g oluw1h7 Seyega117 Slema117 

Yogyakarta yang Anggarnn Dasarnya d1buat dibawah Akta Pendidan No. 67 oleh 
Notads SuS'llnto Danny Prasetyo Saijana Ekonomi Sa1ja11a Hukum Notaris di 
Kabupaten Sleman dan telah mendapatkan persetujuan da1i Menteri Hukum Dan 
Hak Asasi Manusia .Repub/Jk Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-
15557.40.10.20!4 ta/um 2014 tangga! 27 jum~ de11ga11 denukian untuk 
selanjutnya disebut 77f'ENYEDIA '7 

MENGINGAT BAHWA: 

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Outsourchinz ( 
Jasa Kebersihan ) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum 
Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini ; 

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, 
personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan 
Pengadaan Outsourching ( Jasa Kebersihan ) sesuai dengan persyaratan dan 
ketentuan dalam Konh·ak ini; 

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani 
Kontrak ini, dan menzikat pihak yang diwakili; 

(d) PPK dan Penyedia menzakui dan menyatakan bahwa sehubungan denzan 
penandatanzanan Kontrak ini masing-masinz pihak: 

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh 
advokat; 

2) menandatanzani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua 
fakta dan dan kondisi yang terkai t. 

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui 
hal-hal sebazai berikut: 
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Peristilahan dar1 ungkapan dalam Surat Pe1ja11jia11 ini memiliki arti dan 
!11~k11a yang sama sepert1 yang tercantum dalam lampiran Surat PeijanJ·ian 
llll ; 

[lok_umen -dokumen berikut 111er11pakan satu -kesatuan dan bagian ya ng tidak 
terp1sahka11 dari Kontrak ini: 
a. adendum Surat Pe1janj ia11 (apabila ada) · 
b. pokok perjanjian, syarat -syarat kh11s~s Konh·ak syarat-syarat umum 

Kontrak· ' 
' c. sura_t penawaran, beserta penawaran harga; 

d. spes1f1kas1 teknis; 
e. ga1!1bar-ga11~bar (apabila ada) ; 
f. daftar kuant1tas dan harga (apabila ada) ; dan 
g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF. 

Do_J...·u1!1e11 Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika 
te11ad1 pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan 
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan 
dalam dokumen yang lebill tinggi berdasarkan umtan hirarlci pada angka 3 
di atas; 

Hak dan kewajiban timbal -balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak 
yang 111elip11ti klrnsusnya: 

a. PPK 111e111punyai hak dan kewajiban untuk: 

1) mengawasi dan 111e111eriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
Penyedia; 

2) meminta laporan -laporan secara periodik mengenai pelaksanaan 
peke1:jaa11 yang dilakukan oleh Penyedia; 

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan peke1jaa11 sesua1 
ketenhian Kontrak; 

4) membayar peke1jaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam 
Konh'ak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; 

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 

1) menerima pe111bayara11 untuk pelaksanaan peke1:iaa11 sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 

2) meminta fasilitas -fasiJjtas dalam bentuk sarana dan prasarana dari 
PPK untuk kelancaran pelaksanaan peke1jaa11 sesuai ketentuan 
Kontrak; 

3) melaporkan pelaksanaan peke1:jaa11 secara periodik kepada PPK; 
4) melaksanakan dan menyelesaikan peke1jaa11 sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan peke1jaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 
5) melaksanakan dan menyelesaikan peke1jaan secara cermat, akurat 

dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, 
bahan -bahan, peralatan, angJ...·utan ke atau dari lapangan , da11 
segala peke1jaan permanen maupun sementara yang diperlukan 
untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan peke1jaa11 yang 
dirinci dalam Kontrak; 

6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk 
pemeriksaan pelaksanaan yans dilakukan PPK; 

7) menyerahkan hasil peke1:jaa11 sesuai densan jadwal penyerahan 
peke1jaa11 yani lelah ditetapkan dala111 Kontrak; 



8) mengambil lang kah -lang kah yang cukup memadai untuk 
melindunii lingk7.1 nga11 tempat kerja dan membalasi perusakan dan 
gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan 
Fenyedia. 

6 . Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan 
dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana 
diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. 

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan Penyedia telah 
bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di alas dan 
melaksanakan Konh·ak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 
Republik Indonesia. 

Untuk dan atas nama 
PT.MALIKA AB DHARMA 

'"" 1 CD32AFl;688424020 
._.,:,-:;~====tf-6010101- . . 
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