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Perjanjian Pengangkutan, Pengumpulan dan Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(untuk selanjutnya disebut Limbah B3) dibuat pada hari ini, tanggal dua, bulan Januari, Tahun 

Dua Ribu Dua Puluh Satu. (02-01-2020). Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik 

Indonesia, selanjutnya disebut “PERJANJIAN” oleh dan antara : 

1. Agus Pritiatno, Bc. IP., S.H., M.H.  : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Kelas IIA Bangli, beralamat di 

Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan 

Susut, Bangli, dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA 

Bangli, Selanjutnya disebut sebagai 

PIHAK PERTAMA. 

2. Margaretha Ni Wayan : Selaku Manajer Area Bali PT 

ENVIROTAMA PERKASA, yang 

beralamat di Jl. Raya Serang Km 13,8 



Komplek Pegudangan Tunas Bitung Blok 

A 2 No 9, dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Direktur  PT 

ENVIROTAMA PERKASA, Selanjutnya 

disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut ”Para Pihak” dalam 

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu memperhatikan dan menerangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Pihak Pertama adalah yang Lembaga yang dalam kegiatannya menghasilkan 

limbah B3 memerlukan jasa pengangkutan 

2. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pengangkutan, 

Pengumpulan dan Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang 

memiliki ijin dan prosedur kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Bahwa Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua dan dengan ini Pihak Kedua 

menerima penunjukan Pihak Pertama untuk melaksanakan Pengangkutan, 

Pengumpulan dan Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 

dilokasi-lokasi yang ditunjuk Pihak Pertama sebagaimana terlampir. 

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini menyatakan setuju dan 

sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan 

ketentuan- ketentuan sebagai berikut: 

 

PASAL 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah 

B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pihak Pertama. 

2. Atas Penunjukan Pihak Pertama, Pihak Kedua bermaksud mengambil limbah dari Pihak 

Pertama berupa Limbah B3 (Limbah Medis infeksius padat, tajam dan cair) dan atau 



Limbah B3 sebagaimana yang dikriteriakan oleh Peraturan Perundang-undangan 

bertanggung jawab dalam hal penanganan dan dampak yang mungkin ditimbulkan 

dalam proses perjalanan dari Pihak Pertama menuju lokasi pengumpulan Pihak Kedua. 

 

 

PASAL 2  

RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

 

1. Pihak Kedua akan melakukan pengangkutan dan pengumpulan Limbah B3 di 

lokasi Pihak Pertama, dan limbah B3 tersebut akan diangkut ke lokasi Pihak Kedua 

yang telah memiliki Izin- izin sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan. 

2. Limbah B3 yang dihasilkan oleh Pihak Pertama berupa Limbah B3 baik cair 

maupun padat dan/atau Limbah B3 sebagaimana kriteria yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan akan serahkan dan/atau disimpan dan/atau diolah di Lokasi Pihak 

kedua atau Pihak lainnya yang ditunjuk Pihak Kedua yang telah memiliki izin dari 

kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau dinas-dinas terkait. 

 

PASAL 3  

JANGKA WAKTU 

 

1. Bahwa Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sejak tanggal 22 Desember 2020 

sampai dengan 22 Desember 2021 

2. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu 

Perjanjian, maka Pihak Kedua akan melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait 

dengan masa berakhirnya perjanjian. 

3. Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa penilaian 

apapun dari Pihak Pertama, dan Pihak Kedua berkewajiban menerima pengakhiran 

perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Pertama. 



4. Apabila Perjanjian ini berakhir atau diakhiri Pihak Pertama dan masih terdapat 

kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka segala 

ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban 

tersebut oleh masing- masing Pihak 

 

 

PASAL 4  

HAK, KEWAJIBAN, DAN JAMINAN 

 

1. Pengangkutan, Pengumpulan dan Pengelola Limbah B3 dilakukan dengan  

mekanisme sebagai berikut : 

a. Pihak Pertama memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk melakukan 

Pengangkutan, Pengumpulan dan Pengelola Limbah B3 dari tempat atau  

lokasi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. 

b. Pihak Kedua melakukan Pengangkutan, Pengumpulan dan Pengelola Limbah B3 

dari tempat atau lokasi yang ditunjuk Pihak Pertama ke lokasi penampungan 

milik Pihak Kedua setiap hari kerja dan/atau atas permintaan dari Pihak pertama 

untuk pengambilan Limbah B3 Tersebut. 

c. Atas permintaan dari Pihak Pertama untuk pengambilan Limbah B3 tersebut, 

maka Pihak Kedua berkewajiban mengambil limbah B3 tersebut setelah Pihak 

Pertama memberikan konfirmasi kepada Pihak Kedua. 

d. Pihak Pertama berkewajiban menampung limbah dalam wadah tertentu yang 

disediakan oleh Pihak Kedua. 

e. Untuk setiap pengangkutan limbah B3 Wajib menandatangani dokumen 

penangan Limbah B3 berupa Surat Jalan yang telah disediakan oleh Pihak 

Kedua.  

f. Mobil yang digunakan untuk pengangkutan adalah yang sudah terdaftar resmi 

dan memiliki ijin Angkut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 

2. Pihak Kedua dilarang melimpahkan sebagian maupun keseluruhan atas pekerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. 



3. Pihak Kedua selama dilokasi yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama, Pihak kedua wajib 

mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan di lokasi milik Pihak 

Pertama. 

4. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh selama pengangkutan, pengumpulan dan 

pengelolaan Limbah B3 baik di Lokasi Pihak Pertama maupun pada saat proses 

pengangkutan Limbah B3, jika timbul permasalahan akibat hal tersebut maka Pihak 

kedua menjamin tidak akan melibatkan Pihak Pertama. 

5. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan terjadi kecelakaan oleh karyawan Pihak Kedua, 

maka segala segala biaya yang timbul atas kecelakaan tersebut sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab Pihak Kedua.  

6. Atas limbah B3 yang telah diterima oleh Pihak Kedua apabila terjadi pencemaran 

lingkungan, maka sepenuhnya atas limbah B3 tersebut menjadi tanggung jawab dari 

Pihak Kedua. 

7. Pihak Kedua menjamin seluruh perizinan yang dimiliki sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari seluruh perizinan Pihak 

Kedua mengalami sebuah masalah hukum, maka Pihak Pertama dibebaskan dari Akibat 

Hukum yang timbul atas hal tersebut. 

 

PASAL 5 

WANPRESTASI 

 

1. Apabila Para Pihak melakukan pelanggaran yang terdapat pada salah satu atau seluruh 

ketentuan yang terdapat pada Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat apabila Salah Satu 

Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini hanya dengan melakukan 1 (satu) kali 

pemberitahuan secara tertulis tanpa harus menunggu persetujuan dari Pihak lainnya dan 

Para Pihak wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya 

Perjanjian. 

2. Untuk pengakhiran Perjanjian seperti yang diatur dalam syarat dan ketentuan yang 

terdapat pada Perjanjian ini, maka Para Pihak telah sepakat untuk mengesampingkan 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum 



Perdata sehingga tidak diperlukan ijin dari Pengadilan terlebih dahulu untuk melakukan 

pengakhiran Perjanjian ini. 

 

PASAL 6 

KERAHASIAAN 

1. Para Pihak dan/atau personil dan/atau karyawan memiliki kewajiban masing-masing 

menjaga kerahasiaan atas penandatanganan dari syarat-syarat ketentuan umum, dan 

proses bisnis yang tercantum dalam perjanjian ini. Para pihak dapat memberikan, 

mengungkapkan, memindahkan informasi rahasia yang tercantum dalam perjanjian ini 

apabila terdapat persetujuan dari salah satu pihak. 

2. Setelah pengakhiran perjanjian dan/atau tidak diperpanjangnya perjanjian ini, para pihak 

berkewajiban untuk tetap menjaga informasi kerahasiaan yang timbul atas perjanjian ini, 

para pihak yang memberikan, mengungkapkan, memindahkan informasi rahasia yang 

timbul atas perjanjian ini akan bertanggung jawab. 

3. Salah satu pihak dapat memberikan informasi rahasia ini tanpa perlu persetujuan dari 

salah Pihak apabila informasi rahasia ini diberikan berdasarkan Peraturan perundang-

undangan, serta instansi-instansi yang berwenang untuk memeriksa perjanjian ini, dan 

putusan atas pengadilan. 

 

PASAL 7  

PENCEGAHAN PENYUAPAN 

 

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa pihaknya telah mematuhi dan harus mematuhi semua 

hukum, aturan, peraturan, atau pembatasan mengikat lainnya oleh otoritas pemerintah, 

yang berlaku terhadap kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan telah 

memperoleh semua perijinan. 

2. PIHAK KEDUA lebih lanjut menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada bagian dari 

kompensasi yang diterimanya berdasarkan Perjanjian ini akan dibayarkan atau dijanjikan 



untuk setiap Pejabat, dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau 

keuntungan yang tidak wajar 

 

 

PASAL 8  

FORCE MAJEURE 

 

1. Force Majeure adalah hal-hal di luar kemampuan wajar manusia yang menimpa salah 

satu atau Para Pihak dan mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan dalam 

pelaksanakan Perjanjian, yang dibatasi dalam Perjanjian ini adalah : 

a. Bencana alam seperti gempa bumi, badai, kondisi cuaca luar biasa buruk, letusan 

gunung berapi, banjir, yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia; 

b. Perang yang timbul atau kondisi sebagai akibat perang, yang dinyatakan secara resmi 

oleh Pemerintah Republik Indonesia, tindakan sabotase oleh teroris, 

pemberontakan,   huru hara, atau; 

c. Perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas 

Perjanjian ini. 

2. Kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan  

selama pelaksanaannya terhalang oleh suatu Force Majeure dengan persetujuan tertulis 

bersama terlebih dahulu dari Para Pihak. 

3. Dalam hal terjadi Force Majeure, Para Pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena 

Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang 

terkena Force Majeure. 

4. Pihak yang terkena Force Majeure harus segera, namun tidak lebih dari 14 (empat belas) 

hari kerja, memberitahukan kepada pihak yang tidak terkena Force Majeure secara 

tertulis dan akan dilanjutkan  dengan  mengadakan  musyawarah  mengenai kewajiban  -  

kewajiban  pihak  yang terkena Force Majeure, kelanjutan Perjanjian ini, yang kemudian 

akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum). 



5. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu Pihak apabila Force Majeure terjadi atau 

berlangsung lebih dari 1 (satu) bulan dengan tetap memenuhi kewajiban - kewajiban 

masing - masing pihak hingga selesai yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian. 

 

 

 

PASAL 9  

KORESPONDENSI / PEMBERITAHUAN 

 

Setiap korespondensi dalam perjanjian ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dialamatkan 

kepada:  

Pihak Pertama : LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS 

IIA   BANGLI 

Alamat : Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut,  

Telepon : (0366) 5501581 

Up                                             : Agus Pritiatno, Bc. IP., S.H., M.H. 

 

Pihak Kedua : PT. ENVIROTAMA PERKASA 

Alamat : Jl. Raya Serang Km 13,8 Komplek Pegudangan Tunas Bitung 

Blok A2 No 9 

Telepon & Fax : 081217632872 

Up : Margaretha Ni Wayan 

 

Setiap korespondensi di atas dianggap telah diterima jika: 

a. Dalam hal pemberitahuan dan/atau surat-surat dikirim dengan surat tercatat dan/atau 

diantar sendiri, telah diterimanya tanda terima baik asli maupun copy oleh pihak yang 

menerima pemberitahuan dan/atau surat-surat; 



b. Dalam hal pemberitahuan dan/atau surat-surat dikirim melalui faksimili, maka pihak 

yang menerima pemberitahuan dan/atau surat-surat dimaksud akan menegaskan kembali 

secara tertulis maupun lisan kepada pihak yang menerima pemberitahuan dan/atau surat-

surat. 

c. Jika terjadi perubahan alamat maka pihak yang alamatnya mengalami perubahan wajib 

memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 

(tujuh) hari setelah efektifnya perubahan alamat tersebut. 

 

 

PASAL 10 

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

 

1. Perjanjian ini ditafsirkan, diatur berdasarkan dan tunduk pada Hukum yang berlaku di 

Negara Republik Indonesia. 

 

2. Jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, maka para pihak 

sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak 

dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan melalui 

Pengadilan Negeri Denpasar. 

 

3. Jika terjadi perselisihan, Perjanjian tetap berlaku dan karenanya Para Pihak tetap 

wajib untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing sampai perselisihan tersebut 

mendapatkan penyelesaiannya, baik berdasarkan hasil musyawarah maupun berdasarkan 

putusan pengadilan kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak. 

 

 

PASAL 11 

LAIN – LAIN 

 

1. Setiap judul dari pasal-pasal Perjanjian hanya untuk memudahkan pembacaan pasal-

pasal tersebut saja dan tidak mempengaruhi penafsiran Perjanjian. 



 

2. Perjanjian  ini bersama dengan konsiderans, lampiran - lampiran, dan/ atau 

addendum dan/ atau amendemennya  (jika ada)  merupakan  satu  kesatuan yang  tidak 

dapat    dipisah-pisahkan   serta  merupakan satu-satunya kesepakatan antara Para 

Pihak dan karenanya menghapuskan semua pembicaraan dan kesepakatan lainnya, 

secara lisan maupun tulisan, antara Para Pihak mengenai hal yang disebutkan dalam 

Perjanjian. 

3. Ketidakberlakuan salah satu atau lebih pasal Perjanjian karena bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia tidak mempengaruhi pasal-pasal lainnya 

dari Perjanjian. Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang tidak berlaku tersebut 

dengan ketentuan yang baru dan sedapat mungkin ketentuan yang baru tersebut 

mencerminkan maksud semula dari Para Pihak. 

 

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan 

hukum yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pihak Pertama, 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli 

 

 

 

 

 

Agus Pritiatno, Bc. IP., S.H., M.H. 

K a l a p a s  

Pihak Kedua, 

PT. Envirotama Perkasa 

 

 

 

 

 

Margaretha Ni Wayan 

Manager Area Bali 



 

 

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA 

PENGELOLAAN LIMBAH B3 (LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) 

Nomor : W.20.EBN-UM.01.01- 

Nomor :0102/SPK/EP-LNB/XII/2020 

 

Berdasarkan Perjanjian kerjasama PARA PIHAK telah menyepakati hal-hal sebagai berikut : 

1. Setelah Penandatanganan Perjanjian kerjasama antara Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dan 

PT. Envirotama Perkasa telah menyepakati jadwal pengambilan Limbah B3 pertama yang akan 

dilaksanakan dengan pemberitahuan atau informasi dari PT. Envirotama Perkasa. 

2. Lapas Narkotika Bangli Kelas IIA Bangli akan membayarkan Biaya Pengangkutan 14 hari 

Setelah Invoice diterima, pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 (Belum termasuk Pajak) atau 

sesuai dengan yang sudah tercantum pada Surat Penawaran harga : 

No Keterangan Satuan Harga 

1 Nama Limbah 

a. Limbah Medis Infeksius Padat Kg Rp. 40.000/Kg 

b. Limbah Medis Infeksius Cair Liter Rp. 40.000/Kg 

3. Pihak Pertama membayarkan dengan Down Payment (DP) sebesar Rp.500.000 kepada pihak 

kedua bersamaan dengan ditandatanganinya perjanjian ini 

4. Masa berlaku DP mengikuti masa berlakunya MoU 

5. PARA PIHAK setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi 

perubahan situasi ekonomi dan moneter yang ada kaitannya dengan masalah pengangkutan dan 

pengelolaan Limbah B3 tersebut. 

 


