
PERJANJIAI{ KERJASAMA

Antara
LAPAS KELAS II A METRO

No.u,r g.pS'.lololor -1,tt 2020
Dengan

PT. NICOSA SEJAHTERA
No. o"zSK/NSrKn/ lll /2020

Tentang

PENGAI{GKUTAII LIMBAH BAHAI\T BERBAIIAYA DAI\ BERACUN (LB3)

Padahariini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang

bertandatan gu di bswah ini :

I. ADE KUSMANTO, A.Md,I.P,S.H'M.H dalam ha.l ini bertindak selaku Kepala lapas

Kelas II A Metro dengan demikian bertindak rmtuk dan atas nama LAPAS Kelas ll A
Metro yang berkedudukan di Jl.A.Yani No.2l 3 Iringrnulyo Metro Timur. Selanjutnya

disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. ARI PRASETIAWAII, SE. dalam hd ini bertindak sebagai Manager Ops.PT. Nicosa

Sejahter4 suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No.09 tanggal 19

Maret 2013 yang telah disat{6n oleh Menteri Hukum dan HamRNo.AHU-

0036299.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Mgs, Edy

Putra, SH. Notaris.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK Pf,RTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut

PARAPIHAK.

PASAL 1

ISTILAH-ISTILAH

PARA PIIIAK sepakat unhrk menggunakan beberapa istilah dengan batasan definisi sebagai

berikut :

l. Limbah adalah Limbah Medis 83 yang berkarakteristik Infeksius.

2. Berita Acara serah Terima Bareng (yang selanjufixya disebut juga BAST) adalah berita

acara yang diterbitkan PIHAK PERTAMA setelah dilakukanya penimbangan limbah.

3. Surrt Jden (yasg selanl'snya disebut juga SJ) adatah sebagai surat peogantaripedntah

bahwa barang limbah ters€but sudah terverifikasi oleh PIHAK PERTAMA.

4. Dokumeir Limbah (Manifest) diserahkan oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK KETIGA

untuk halaman 2,3, dan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan ke

Pengolah/Pemanfaat/Pemusnah manifest lembar ke - 7 di kirim ke PIHAK PERTAMA

(Beserta Bedta Acara Penetimaan Limbah 83)
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PASAL 2

MAKSUD DAi\ I'UJUAIY

Maksud dan tujuan perjanjian ini ditandatangani adalah untuk meningkatkan kebersihan dan

kenyamanan lingkungan terhadap pengelolaan limbah maka PARA PIHAK mengadakan

kesepakatas bersarna bahwa PIIIAK PERTAMA telah menunjuk PII{AK KEDUA ,mtuk

mengangkut barang limbah yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

HAK DAIY KEWAJIBAI{ PIHAK PERTAMA

I. PIHAK PERTAI}IA memiliki Hak-hak sebagai berikut :

a. Mendapatkan pelayanan jasa dari PIIIAK KEDUA
b. Memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi p€ncemafim yang

dilakukan dalam pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 oleh PIIIAK Kf,DUA

terhadap lingkungan PII{AK PERTAMA dan segala akibat yang timbul atas aktifitas

yang dapat menimbulkan pengaruh negative akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

c. Mernutuskan kesepakatan ini tanpa meminta persetujuan flHAK KEDUA. Apabila

PIHAK KEDUA karena kelalaiannya sehingga menyebabkan terjadi pencemaran baik

di dalam maupun diluar lokasi PIHAK PERTAMA.

d, Menerima username dan password dari aplikasi GPS armada pengasgf,ut limbah B3.

e. PIHAK PERTAMA berhak menolak atau memberhentikan proses pengangkutan

Limbah 83, apabila PIHAK KEDUA tidak melengkapi karyawan/petugas yang

memuat limbah 83 kekendaraan pengangkut tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung

Diri (APD).

II. PIHAK PERTAMA memiliki Kewajiban sebagai berikut:

a. Menjamin bahwa Limbah B3 harus dipilah dengan baik dan tersimpan dalam

wadah/kantong berkode wama dan semua benda tajam tersimpan terpisah dan

dimasukkan dalam tempat untuk benda limbah lainnya yang sesuai dengan spesifikasi

kategori Limbah 83 dan pihak kedua harus me<nilah Limbah 83 dari

limbah umum.

b. Menunjuk seorang wakil atau wakil-wakilnya untuk menandatangani setiap Nota

pengiriman atau mengkonfirmasi setiap pemeriksaao Limbah 83 dan menyetujui

setiap hal yang berkaitan dengan Limbah 83 dengan PIHAK KEDUA atau agennya'

s€ri8p y{akil yang dituojuk oleh PTHAK PERTAMA ters,ebut dianggap memiliki

kewenangan baik dib€rikan ataupun tidak diberikan kewenangan oleh PIHAK

PERTAMA.
c. Melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan sehubungan dengan

penanganan, pemilahan dan penyimpanan Limbah B3 sebelum dan sampai dengan

wakt'r pengarnbilan oleh PIHAK KEDUA tatrpa mengesmnpinglcan keteotuan-

ketentuan yang ada PIHAK PERTAMA dianggap mengetahui dan akan tunduk

kepada semru peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubtmgan dengan
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p€nyimpanan dan penanganan Limbah 83 dan akan mematuhi peraturan dan

perundang-undangan pada masa yang akan dating sehubungan dengan Limbah 83'

d. PIIIAK PERTAMA wajib menanggung semru biaya pernusnahan dan biaya

pengangkutan Limbah 83 milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara PIHAK PERTAMA

dengan PIHAK KEDUA.

PASAL4
HAK DAN KEWAJIBAI{ PIHAK KEDUA

I. PIHAK KEDUA memiliki Hak-hak sebagai benkut :

a. Memperoleh pefibaydan biaya jasa dad PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan

yang disepakati dalam perjaqlian ini.

b. Menunda memberikan jasa apabila biaya jasa tidak dibayarkan oleh PIHAK

PERTAMA sesuai dengan ketent'aan dalam perianjian ini.

II. PIHAK KEDUA memiliki Kewajiban sebagai berikut:

a. Menyediakan tenaga-tenaga terlatih untuk jasa yang akan dilakukan berdasarkan

perjanjian ini.
b. Menyediakan Atat Pelindung Diri bagi tenaga pengaogkut limbah B3-

c. Memberikan usemame dan password aplikasi GPS armada pengangkut limbah 83.

d. Semua Limbah 83 diambil oleh PIHAK KEDUA dan diangkut oleh PIHAK KEDUA

ketempat pemusnahan yang sesuai dengan standard dan peraturan yang berlaku'

Sebelum diangkut ketempat p€musnahan, suatu Dokumen Limbah berupa Manifest

Limbah harus ditandatangani oleh wakil -wakil yang sah dari PARA PIIIAK dan

setelah Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah ditandatangani, maka Limbah 83

yang diangkut menjadi tanggung jawab PIHAK KEIIUA. Nota pengiriman dan

formult-formulir terkait lairmya disiapkan dan disediakan olehPlHAK KEDUA'

e. Bertanggunglawab atas fasilitas pengangkutan Limbah B3 yang sesuai dengan

sardard da{r peratumn yang berlaku.

f. PIIIAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian ini:

1. Bersungguh-sunggUh dan berusaha melaksanakan jasa secara konsisten dari waktu

kewaktu dan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini :

2. Memahrhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Instruksi dari pihak

yang berwenang;

3. Memberitahu PIHAK PERTAMA apabila terdapat perubahan jadwal pengambilan

atau hal lainnya yang berhubungan dengan jas4 termasuk menyiapkan suatu rencana

darurat apabila terjadi penumpukan Limbah 83 di tempat pemusnahan.

4. Selama melakukan pekerjaan di lingkungan kerja PIIIAK PERTAMA' PIHAK

KEDUA wajib meoggunakan peralatan dan sarana perlindungan diri sesuai

potensibahaya yan g ada.
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g. PIHAK KEDUA dianggap telah mengetahui dan akan mematuhi seluruh peraturan dan

penrndang-undangan ynng berlaku yang berkaitan dengan pengambilarL pengangkutan

dan pemusnahan Limbah 83 dan dengan ini mengakui peratuan perundang-undangan

yang berlaku

h. Yang sekiranya dapat diaplikasikan pada jasa dan akan selalu mentaati peraturan dan

perundang-mdangan pada masa yang akan datang yang berhubungan dengan jasa'

i. PIIIAK Kf,DUA bertanggungiawab atas gangguan kerusakan prasarana milik PIHAK

PERTAMA bila mana terbukti kejadian tersebut adalah kesalahan PII{AK KEDUA.

j. PIHAK KEDUA bertanggunglawab bila mana terjadi kecelakaan kerja pada petugas

PIIIAK KEDUA selama menjalankan tugas di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA'

k. PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan Limbah 83 dari PIIIAK PERTAMA kepada

perusahaan atau PIHAK LAIN yang tidak berwenang atau tidak memiliki ijin dari

pemerinlah sesr.ui ketenruan dan pen:ndang-undangaa yang berlaku'

l. PIHAK KEDUA berkewajiban melapor setiap pelaksanaaD pema auan kegiatan

pengangkutan Limbah 83 milik PIHAK KEDUA kepada PIHAK PORTAMA'

m.PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Asuransi, Jaminan Kesehatan, Keamanan,

dan Keselamatan Kerja kepada karyawan PIHAK KEDUA yang melakukan kegiatan

pengangkutan Limbah 83 yang da di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai undang-

undang ketenagakerj aan yang berlaku.

n. PIHAK KEDUA dalam mengangkut limbah 83 PIHAK PERTAMA wajib

menggunakan amrada yang telah memiliki izin dari Kemenhub untuk angkutan khusus

barang berbahaya dengan nomor kendaraan adalah BE 9078 NE

o. PIHAX KEDUA berkewajiban membantu PIHAK PERTAMA dalam hal

penggunaan aplikasi manifest elektronik (FESTRONIK)'

PASAL 5

BIAYAJASA DAI\ TATA CARA PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK setuju bahwa biaya jasa pengangkutan dan pengelolaan Limbah 83

yang dikenakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan

penawaran terga yang telah disepakati yaituRp. 14.500 (Empat belas ribu Lima Ratus

Rupiah)

2. Pembayaran Pajak PPN dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA" biaya pembayaran

pajak PPN belum termasuk harga yang sudah disepakati antara PIHAK PERTAMA

dan PIHAK KEDUA
3. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran atas biaya pengelolaan Limbah 83

setelah PIHAK KEDUA menyerahkan surat tagihan ke PIHAK PERTAMA berikut

lampiran ( Manifesh lembar-7,Faktur Pajak PPH, BAST, Surat Jalan)

4. Invoice penagihan akan diberikan ke PIIIAK PERTAMA setelah pengangkutan

selesai diproses. Adapun pembayaran dilakukan dengan cara tr&nsper kerekening Bank

Marvtiri an. PT. Nicosa Sejahtera Dengan nomor rekening: 1 14-00-1 1-31 1-415'
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PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangkawaktu pe{anjian ini berlaku efektifterhitung sejak tanggal perjanjian ini dt

tandatangani sampai jangka waktu I (satu) tahun yaitu dari tanggal 11 Maret 2020

sarrpai dengan l1 Maret 2021 alau hak dan kewajiban PARA PII{AK telah terlaksana

semua.

2. Apabila terjadi perpanjangan perjanjiaa kesepakatan, maka perpanjangan tersebut

diatur dalam perjanjian terbaru

3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang

belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-keteotuan dalam

Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK sampai diselesaikannya

kewajiban tersebut oleh masing-masing pihak.

PASAL 7

Pf,RIODE PENGAMBILAN LIMBAH

periode proses pengambilan Limbah Medis B3 dilaksxrakan oleh PIHAK KEDUA minimal

l(satu) bulan sekali atau dapat menyesuaikan kondisi tersedianya barang limbah.

PASAL 8

KOMUNIKAST DA}{ KORESPONDENSI

a. PIHAKPERTAMA
LAPAS KELAS II A METRO
JI.Jend.A.Yani No.2l3 IringmuJyo Metro Timur

Up. ADE KUSMAIITO' A.Md.I.P'S.H'M.H
Telp.08117225573
Email : lapasmetro@yahoo.co.id

b. PII{AX KEDUA
PT. Nicosa Sejahtera

Desa Raman Aji Kecamatan Rarnan Utara

Kabupaten Larnpung Timur Prov. Lampung

Tel : 0851.0163.9207 (O{fice)

C.p: Ari Pra.setiawan { 085279343293)

Email : pt-nicosa-sejahtera@yahoo.co.id

PASAL9
LAIN-LAIN

I. Dokumen perjanjian ini terdiri dan perjanjian ini beserta lampiran-lampiranya yang

merupakan satu kesatuan yang tidak daPat dipisahkan.
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2. PARA PIIIAK memastikan dan menjamin bahwa satu sama lain akan bekerjasama

dengan baik melaksanakan kewajiban - kewajibanya dengan sungguh - sungguh dan

penuh rasa tanggwg jawab.

3. Perubahan dan atau tambahan atas ketentuan - ketentuan serta pengaturan atas hal - hal

yang belum / belum cukup di atur dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan

suatu ADDENDUM (PERUBAHAN) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan perupakan

bagian yang tidak terpisahkan dad perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli untuk dimiliki

masing - masing PIHAK yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama'

Metro, I I Maret2020
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