
PEMERINTA I I KABl JP/\TFN MACiELANG 
RlJMAH SAKIT UMlJ M OAE RAH Ml JNTILAN 

KABlJPATEN MAGF,LANG 
Jin K, rt1nf No. 13 y,i;; lnformHI (0293) 587004 ':"ll' Sekretarlat (0293) 587017 Fax (0293) 58701 7 .2"-~=~;;-::;~U. 

'fl": 100 (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmall.com Muntilan 56411 

SURAT PERJANJIAN 
(KONTRAK) 

Nomor : 027.2/1048.a/48/2018 
Tanggal : 26Juni2018 

PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENGA WAS 
PEMBANGUNAN GEDUNG AREA SERVICE RUMAH SAKIT 

(INSTALASI LAUNDRY DAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH) 
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG 

ICEGIATAN 

PEKERJAAN 

LOICASI 

NILAI 

SUMBERDANA 

TAHUNANGGARAN 

TAHUN ANGGARAN 2018 

PENINGKATAN Mtm.J PELAYANAN BLUD 

JASA ICONSULTAN PENGA WAS PEMBANGUNAN GEDUNG AREA 
SERVICE RUMAH SAICIT (INSTALASI LAUNDRY DAN INSTALASI 
PEMULASARAAN JENAZAH) 

RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGEi.ANG 

Rp. 117.535.000,- (SERATIJS TIJJUH BEi.AS JUTA LIMA RATUS TIGA 
PULUH UMA RIBU RUPIAH) 

BLUD RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGEi.ANG 

2018 

CV. NARESWARA 
Perumnas Susu.kan II No. 39 Grabag 

MAGELANG 



PEMERJNTAH KABUPATEN MAGELANG a 
RtrMAH SAKIT U\fl'.1\'f DAERAH MU\TILA~ ~ 

KABC'PATE\' .\1AGELA~G ~ 
Jin Kar1,ni No 13 q. lnformaai /02931 587004 .,.,_ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 5870 17 

11- IGD /0293) 585392 e-ma,I rsudkabmgl@gmail.com Munt1lan 56411 

SURAT PERJANJIAN 
untuk melaksanakan 

Paket Peke rjaan Ja sa Konsultans1 
Pengawas Pembangu11a11 Ccdung Area Service Rumah Sa ki t 

(lnstalasi Lau ndt)' d:in lnstalas, remulasa ran JenazahJ 
RS UD Mu nt il.111 Tahun Anggaran 20 I 8 

Nomor : 027.2/ 1048.a / 48/ 20 18 

SURAT PERJANJ IAN in i berikut semua lampirannya (sela nJutnya disebut "Kontrak'') dibuat dan 
ditandatangani di ,\1untilan pada hari SEL.ASA tanggal DUA PULUH ENAM bu Ian JUNI tahun DUA 
RIBU DELAPAN BELAS (26 Juni 2018) antara NU RWIDAD I, SKJ\t\, selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen. yang bertindak untuk dan alas nama RS UD Muntilan Kabupaten Magelang. yang 
berkedudukan di JI. Ka rtini No. 13 Munt ilan Magelang, be rdasarkan Surat Keputusan Direktur 
RSL'D Muntilan Kabupaten Magelang No. 180.186/ 9/ 48/ 2018 Tang.gal 8 Januari 20 18 
selanjutnya disebut "PPK" dan CV. Nareswara , maka : LUKAS PCNARBOWO LEKSONO selaku 
Direktur II yang berkedudukan Perumnas Susukan II No. 39 Grabag i\1agelang. berdasarkan Akta 
pendirian No. 20 tang.gal 11 Januari 2001 oleh notaris Kunsri Hastuti , SH. dan Akta Perubahan 
Terakhir No. 1 tang.gal 1 Oktober 2012 oleh notaris Adriant i Primadewi . SH . M.Kn . selanjutnya 
disebut "Penyedia '] 

,\\L\'GI:--.:CAT BAH\\'A : 

(a) PPK telah meminta penyedia untuk rnen yediakan Jasa Konsu ltansi sebagam1am d1 terangkan 
dalam Syarat-Syarat Umu m Kontrak yang terlampir dalarn Kontrak ini: 

(b) Penyedia , sebagaimana dinyatakan kepada PPK. mem iliki keah lian profesional. pcrsoniL dan 
sumber daya teknis, dan telah menyetuju i untuk menyediakan Jasa Konsultansi Sesuai dengan 
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak in i; 

(c ) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewe11a113an untuk menandatangan i K1.~11trak ini. 
dan yang menandatangani mempunyai kewen.inga n 1111111k mengt kat pihak yang diwaki li : 

(d) PPK dan penyedia mengakui dan menya takan bahwa sehubungan dengan penandatanganan 
Kontrak ini masing-masing 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 mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan 

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

,\1AKA OLEH KARENA ITU , PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan rnenvetu_i u1 hal -ha l 
sebagai berikut : 

1. "' Total harga Kontrak ata.u N!Jai A·ontrak tennasuk Pajak Pertambahan .\ 1/ai (PPNJ 
sebagaimana lerr::antum dalam Serita Acara H;mJ Klanflkasi don Nrgosiasi Tekms d11n Biaya 
ada.lah sebesar : Rp. 117.535.000,- (Scratus Tujuh Bew Juta Lima Ratus Tiga Puluh lirna Ribu 
Rupiah);" 

2 Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Fer_1an_i1.rn in 1 mem iliki art1 dan makna v3n~ sarn:1 
'iCperL yang tercan tum da lam lamrir:11 1 Sllrat l'en.1t111:n1 ini. 



:t f>ok umcri -dokumen bcrikut rm:ru pakan s:llt, kesatuan dan ba,gian yang tida k terpisa hkan dari 
Konll'ak ,ri i: 

:-1J Ad('nd um Sumi l't: rj anj iar1 <ap:11.Jil:1 :,cla J; 
h1 lk ntuk l 't'l j anJ1,in , -~y:u:,d "iy:i rat K!J11 ~1Vi_ K~) 11 tr;1k, ~yara t-Sya ral Umum Kontrak ; 
, J lltri tl.l Ac.:<1r:1 Ila,// Klan f,ka~, d:itt .\/qos1;1.s1; 
d) Surat l'cnawaran lxrikut Data Pen,twara n Biaya ; 
e) Kcrn n.gka Acuan Kerja ; 
f) daftar kuantitas (apabila ada) ; 
~) Data Teknis se lain Kerangka Acuan Kerja ; 
h) Dokumen-dokumen ~elengi:-apan seleksi, yaitu Surat Jaminan , Surat Penunjukan Penyedia 

Haran.g/Jasa, dan Benta -Ber1ta Acara Scleksi. 

4. Dokumcn Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain , dan jika terjadi 
~rtentanga n antara kctentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang 
Jarn maka ya ng berlaku adalah ketcntuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan 
urutan hiera rki pada angka 3 di atas. 

5. PPK mcmpunyai hak dan kewajiban untuk: 
a) men~awasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 
b) mcmrnta laporan -laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 

dilakukan oleh pihak Penyedia ; 
c) mcmbayar pekerjaan sesuai denga n harga yang terca ntum dalam Kontrak yang telah 

ditct.apkan kcpada rcnyedi,1 ; 
rl) mr. mbcrikan fas ilita s bcriipa sa rann dnn prasanrna yan~ dibutuhkan oleh pihak Penyedia 

untuk kelancaran pelaksanaan peke1ja:in sesuai ketentuan Kontrak; 
c) kctentuan pcralatan dan bahan ya ng discdiakan olch PPK untuk kebutuhan pelaksanaan 

pekerjaan oleh Pcnyedia . Pada saat bcrakhirnya kontrak, Pcnyedia harus menyerahkan 
peralatan dan bahan sisa sesua i den.3an instruksi PPK 

6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 
a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah 

ditentukan dalam Kontrak ; 
b) berhak meminta fa si lita s-fa si lita s c..falam bentuk saram1 dan prasarana dari pihak PPK 

untuk kelancaran pelaksa naan peke1jaan sesua i ketentuan Kontrak; 
c) melaporkan pelaksanaan peke1ja;u1 seca ra periodik kepada pihak PPK; 
d) melaksanakan dan menyelesaikan peke1jaan sesua i dengan jadual pelaksanaan pekerjaan 

yang telah ditetapkan dalam Kontrak ; 
e) memberikan keterangan -keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan 

yang dilakukan pihak PPK; 
f) menyerahkan hasil pekerjaan scsuai dengan jadual penyerahan peke1jaan yang telah 

ditetapkan dalam Kontrak; 
g) Penyedia harus mengambil langkah -langkah yang memadai untuk melindungi Iingkungan 

tempat kerja dan membatasi pcrusakan dan gangguan kepada masya rakat maupun 
miliknya , akibat kegiatan Penyed ia; 

h) melaksanakan perja.njian dan kewajiban -kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan 
penuhtanggung-jawab, ketekunan , efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik 
profesional dan melindungi secara efektif peralatan -peralatan, mesin , material yang 
berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak. 

i) melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia . PPK 
secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan -kebiasaan 
setempat. 

j) untuk biaya lan~sung non person il (Oirect 1r11nb111:c;ablc cost/ out of pocket fxpenses) , 
Penyedia tidak akan menerirna ke101tun$an untuk rnereka sendiri dari korn isi usaha (trade 
comn11:c;io11) , ra bat (d1:.,'l:01.mt) ;1 I au pcm bay a ra n-pembayara n lain ya ng be rll u bu ng.:rn 
dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi. 

k) Penyedia setuju bahwa selama pclaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang 
untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai 
dengan Kontrak. 

I) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan keziatan yanz 
akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interes{) denzan kegiatan yang 
merupakan tugas Penyedia . 

m) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal -hal pe1iang,_~u 11g-jawaban 
Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia . 



n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci 
setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat 
dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu , dengan sepengetahuan Penyedia atau 
kuasanya , PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah 
ctiaudit sampai I (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak. 

o) Ketentuan mengenai tindakan yang pel'iu mendapat persetujuan PPK meliputi : 
(i) memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar; 
(ii) membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) ca ra Seleksi, waktu , dan kualifikasi dari 

subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia 
bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 
subkonsultan dan personilnya. 

p) Ketentuan mengenai dokumen -dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak 
milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi , disain , laporan 
dan dokumen -dokumen la in serta pirant i lunak dan source code ya n3 disiapkan oleh 
Penyedia jasa menjad i hak rn ilik PPK. Penyedia, segera se telah peke1jaa n se lrsai atau 
berakhirnya Kontrak harus menye rahkan seluruh dokumen dan data penduk1111g la inn ya 
kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan sal inan dari dokumen -dokumen tersel..Jut. 

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terh itung sejak tang.gal yang ditetapkan dengan tanggal 
mulai dan penyelesaian keseluruhan peketjaan sebagaimana diatur dalam Syarat -Syarat 
Umum/Khusus Kontrak. 

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada 
tanggal tersebut di atas dan rnelaksanakan Kontrak sesua i dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di Republ ik Indonesia. 

Untuk dan atas nama RSUD Muntilan 
Kabupaten Magelang 

~K 

1 002 

Untuk dan atas nama 
CV. NARESWARA 

Direktur II 


