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' 

Jin Kartim No 13 ~ Infonnasi (0293) 587004 8 Sekretariat (0293) 5!17017 fax (0293) 587017 
8 IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Munt1lan 56411 

SURAT PERJANJIAN 

untuk melaksanakan 
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya : Pengadaan Outsourching ( Jasa Kebersihan ) 

Nomor : 027 .2/292/48/2018 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak")_ 
dibuat dan ditandatangani di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang pada han 
Selasa tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas 
antara Nurwidadi, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak un_tuk 
dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jl. 
Kartini No. 13 Muntilan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Muntilan 
KAbupaten Magelang No 180.186/ 173/ 48/2017 selanjutnya disebut "PPK" dan 

BERNAKTO,ST. Dierektur dari dan dengan dem1kian bertindak untuk dan atas nama 
Perseroan Terbatas Asiadaya Abadi, berkedudukan di Pall~ yang Anggaran Dasarnya 
d1buat dibawah Akta Pendirian No. 14 tanggal 30 Nopember 2004 oleh Dra. 
Setiawan Halim, Sarjana Hukum Notans di Pali dan telah mendapatkan persetujuan 
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepubhk Indonesia dengan Surat 
Keputusan Nomor C-30852 HT.OJ.OJ tahun 2004 tahun 2004 tanggal 22 
Desember 2004, dengan demikian untuk selanjutnya disebut "PENYEDIA" 

MENGINGAT BAHWA: 

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

(b) Penyed_ia sebagaimana dinyata~n kepada PPK, memiliki keahlian profesional, 
persoml, dan sumber daya tekms, serta telah menyetujui untuk menyediakan 
Pengadaan Outsourching ( Jasa Kebersihan ) sesuai dengan persyaratan dan 
ketentuan dalam Kontrak ini; 

(c) PPK dan _P~nyedia me~yata~n memilik.i kewenangan untuk menandatangani 
Kontrak 1m, dan meng1kat p1hak yang diwakili; 

(d) PPK dan Penyedia menga~~ dan_ menya!akan bahwa sehubungan dengan 
penandatanganan Kontrak m1 masmg-masmg pihak: 

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

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut' 
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini· 
4) telah men_dapa~kan kesempatan yang memadai untuk memeriks~ dan 

mengkonf1rmas1kan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua 
fakta dan dan kondisi yang terkait. 



MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia denzan ini bersepakat dan menyetujui 
hal -hal sebagai berikut: 

1. Total harga Kontrak atau N1Jai Kontrak termasuk Ryak Pertamb~har~ Mlai (~P..hW.)? 
adqfaJ1 sebesar Rp . 747.000.000 (Tujuh ratus empat puluh tu;uh;uta rup1a . 

z. Peristiiahan dan unzkapan daiam Surat Perjanjian ini memiliki ar_ti ?an 
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat PerJanJ1an 
ini; 

3. Dok.7.lmen-dokumen berik.7.lt merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Kontrak ini: 
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada) ; 
b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum 

Kontrak; 
c. surat penawaran, beserta penawaran harza; 
d. spesifikasi teknis; 
e. gambar-gambar (apabila ada) ; 
f. daftar kuantitas dan harza (apabila ada) ; dan 
g. dokumen Iainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjeiaskan satu sama Iain, dan jika 
terjadi pertentangan antara ketentuan daiam suatu dokumen dengan 
ketentuan dalam dokumen yang Iain maka yang berlaku adalah ketentuan 
dalam dokumen yang lebih tinzgi berdasarkan urutan hirarki 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; 

Z) 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 menyeiesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal 

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

dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, 
bahan-bahan7 peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan 
segala pekerJaan permanen maupun sementara yang diperlukan 
un~k. pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang 
dmnc1 dalam Kontrak 

' 



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

7) menyerahkan hasil peke1jaan sesuai dengan jadwal penyerahan 
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 

8) mengambil Iangkah-Iangkah yang cukup memadai untuk 
melindungi Iingkungan tempat ke1ja dan membatasi perusakan dan 
gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat keziatan 
Penyedia. 

6. Kontrak ini mulai berlal'U efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan 
dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebazaimana 
diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. 

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan Penyedia telah 
bersepakat untuk menandatanzani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan 
melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundanz-undanzan di 
Republik Indonesia. 

Untuk dan atas nama RSUD Muntilan 
Pejabat Pemb t Komitmen 

M 
NIP. 19 1002 

Untuk dan at s nama 
PT. ASIA DAY ABADI 

BEKNAKTO,ST 
Direktur 


