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Pada hari ini Senir tanggal 4 Januari 2021, kanti yang bsrtanda tangan di bawah ini

l. lI. Llohammad Rutlianto, befiindak dalam jabatannya selaku Direktur. oleh dan karetlai:.a

berlindak dalarn kedudukannya tersebut untuk dan atas nanla Direksi serta sah mewakiii PT

Jaya Jagat Ra-va. sebuah perseroan terbatas yang terdaftar sesuai hukum dan perundanu*

undangan Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jl. Tambak

Rejo No. 36" Waru - Sidoarjoo Jawa Timur - lndonesia untr"rk selanjutnya disebut Pihak

Pert*ma;

2 Otivia Allan. berlinclak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur, oieh dan karenanya

benindak daianr kedurlukannva tersebut untuk dan atas nama Direksi serla sah ineu'ak'ili PT .Iasa

lleclivest. sebuah perseroan terbatas valg terdaftar sesuai l.rukuni dan perundang-undangaa

Republtk Indonesia berkedr-rdukan di Kota Bandung, beralamat di Foint Lab Co-Working
Sp*ce. Ruangan Provate Office Ficus" Graha Pos Indouesia 1"t. 6 Blok A, Jl. Banda No. J0.

Bai:rlung 40115, Jarva Barat - lndolesia untuk selanjritnya clisehut Pihak Kedua; dan

,j GLiN GUN G[]NAWAN,S}i.i\{II bei-tindak dalam jabatann-va selakur KIIPALA tAPAS,Kelas
I Srlrabaya, oleir dan karenanya ber-tindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama

Dir*ksi selta sah mervakili Klinik Lapas Kelas I Surabaya. yilng berkeduclukati di Sidoarjo.

beralalrat eli Jt. Pern*rsynrrikttru 01.Kec Foroitg Sidoarjo, .Fawa Timrrr - [ndor*sia riirlrik
selaiiiutnya ilisebirt Pihak K*Iiga"

Fihak Fer:arna, Fihak Kedua ciar1 Pihak Ketiga seianjr.rtt--va serara bersarca sama diselrut sebag+i "P+lra

Elih;tk" dair masing*nriising sebagei "pihal<".

Fara Fihak dalam kedutlukannya ruasing-rnasing seperti tersebut dia.tas" terlebih dahulu rneuerangkan:

l. Bahrva Pihak Pertama merupakair sebuhh perusahaan,vang bergerak di bidang jasa pengangkrrtan

Limbah lvledis serta jasa pendr-rkung lainnya'

2 Rahrva Pihak Kedua merupakan sebuah perusahaan yang bergerak cli bidang jasa pegolahan lirnbah

rnedis yang meflrennhi standar poraturan di Indonesia

I Baht'a Pihak Ketiga meilrpakan Klinik yang bergerak di bidang jasa pelayanail kesehatan darl

dalan-r kegi atannya men ghasil kan l-im bah N4ecii s;

I Bahla Pihak Ketiga membutuhkan jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah Medis yang

berkuali ias dan berpengalaman.

i Bal,iria lrihak Per-rar:ra rjan Pihak Kedua crerupakan sebuah psrusahaan i'ang berpengalaman Calam
'L::danc ja:a pelr-qarrlikutau cian pengoiahat Limbah h{edis;

o Bait*a Pihak P*r-iai1a telah bekerjasarna dengan Pihak Kedue \,'an-a: l.uerlli-:akan Perusaiiaan

pengr-.iah:n i-inball l,{eclis v-ang tern-yata iiidalarr Perjanjian Kei-jasaraa Pengolaharr L"iflrbaii h4etlis

\o i:a-r.4'f\i PT J.rR"X/lil lI atrtara Pihak Fertanir dengatr Pihak Kedua.

j Balrrva Pihak i-,eri3;i ntr.llrnjuk Frhak Pertaina untltk rnelgangkr-lt Limirah N'ledis *crta

pengelrlJaarrrt a ciib,elikair ltepada Pihak Penaurt. dan I'ihaii Tleriaura teiah setuju uutuk

menrhr"rikan jasanva claiant peri5lirrrgkutan l-inrrah \iedis rian utttuk peugolahat l--imtrah i\'ledisnya

ditdali oleh Pihak Kcdi.ia

Rerclasarkan ha1 tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini rnengikatkan diri secara hukum dengalr

merrrbuat Perjaliian Jasa Pengangkutan Dan Pengoiahan Limbah l\'iedis (untuk selanjutnya disebut

"Perjanjian") dengan ketentuan dan s5'arat-sy'arat sebagai berikut:
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PASAL 1

DEFINISI DAN PENAFSIRAN

l. Di dalam Perjanjian ini kecuali di tentukan sebaliknya ketentuan-ketentuan dan ungkapan-
ungkapan memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

"Imbalan Jasaoo adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pihak Pertama
dan Pihak Kedua, harus dibayarkan Pihak Ketiga
kepada Pihak Pertama atas penyediaan Jasa yang
diiakukan Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada
Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4
ayat 1 Perjanjian ini.

o'Jasa" adalah jasa-jasa pengangkutan Limbah Medis yang
diberikan oleh Pihak Perlama kepada Pihak Ketiga
yang pengolahan Limbah Nfedis nya dilakukan oleh
Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2
Perjanjian ini

"Jangka Waktu" adalah jangka waktu Perjanjian ini sebagairnana
dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

o'Jasa" adaiah jasa-jasa pengangkutan dan pengolahan
Limbah Medis yang diberikan oleh Pihak Pertama dan
Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.

"Nota Pengiriman" adalah buktr tertulis mengenai pengambilan Limbah
Medis yanq ditandatangani oleh Pihak Pertama dan
Pihak Ketiga. dalam bentuk yang dibuat oleh Pihak
Pertama dari rvaktu ke waktu.

"Perjanjian" adalah Perjanjian Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan
Limbah \{edis yang mungkin diubah, dimodifikasi atau
ditambah dari waktu ke waktu sesuai dengan
kerentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

"Tempat Penyimpanan Sementara" adaiah tempat sementara pengumpulan Limbah Medis
r.ang terletak di lokasi Pihak Ketiga.

: Judul-judul dalarn Perjanjian ini hanr a dibuat untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk
mempengaruhi isinya.

3 Dimana terdapat kata-kata yang hanya menlatakan jumlah tunggal akan termasuk pula pengertian

.lamaknya dan juga sebaiiknya.

4. Rujukan kepada suatu peraturan dan perur:dar1g-undangan termasuk rujukan kepada setiap
perubahan dari peraturan dan perundang-undangan tersebut

rASA]- I,

RLTANG LINGKUP PEKERJAAN

l. Pihak Ketiga dengan ini memberikan tugas kepada Pihak Per-tama serta Pihak Kedua dan Pihak
Pertama serta Pihak Kedua dengan ini menerima tugas dari Pihak Ketiga untuk mengangkut
Limbah Nfedis milik Pihak Ketiqa dan Limbah Medis milik.pihak Ketiga tersebut dikelola dan
dimusnahkan oleh Pihak Kedua
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2. Para Pihak setuju bahr.va Pihak Pertama akan menyediakan Jasa kepada Pihak Ketiga dengan ruans
lingkup sebagai berikut:

a. Jasa Pengangkutan, dan

b Untuk Jasa Pengolahan Lirnbah Medis dilakukan oleh Pihak Kedua.

i. Para Pihak sepakat bahwa rincian Jasatersebut diatas akan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1

Perjanjian ini

4. Perubahan dan penambahan terhadap ruang lingkup Jasa harus disepakati Para Pihak secara
tertulis

selanjutnva disebut " Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis"

PASAL 3
JANGId WAKTL] PERJANJ1AN

I. Jangka Waktu Per.lanlian ini beriaku efektiiterhrtung sejak tanggal penandatanganan Per;an;lan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun vaitu tanggal 4 Januari 2021, sampai dengan tanggal 3 Januari
2022

2. Perpanjangan Jangka \\'aktu Perianiian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan
akan dituangkan secara tenulis dalarn AmandemeniAddendum Perjanjian yang ditandatangani oleh
n, -,. n:t- -tf ard -rlllar!-

3. Apabila pada saat Perjanjian rnr berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum
diselesaikan oleh masing-rnasing Pihak. maka ketentuan-ketentuan dalarn Perjanjian ini akan tetap
berlaku dan mengikat Para Pihak sarnpai diselesaikannya kewajiban tersebut oieh rnasing-masing
Pihak.

PAS.{L 1

IMBALAN JASA D{\ CARA PEMBAYARAN

I. Besar Imbalan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis akan ditentukan oleh Pihak
Pertama dan Pihak Ketiga.

2 Seteiah.langka waktu Perjanjian ini selesar. Prhak Pertama berhak untuk menaikkan Biaya Jasa
Pengangkutan I)an Pengolahan Limbah ltledis untuk jangka waktu yang baru dengan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Ketiga Terhitung sejak tanggal pemberitahuan
rnengenai kenaikan Biaya Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis tersebut, Para Pihak
hams bernegosiasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak aila kesepakatan Para Pihak, maka Pihak Perlama berhak
r,iniuk tidal' llitrliiirtrrpaiijilrtg jairgka wakt1,,. c iar:.iiair

3. Pernbayaran lmbalan Jasa Pengangkutan Dar Pengolahan Limbah Medis akan dilakukan setiap
bulannya oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Penama sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini
melalui Bank CIMB Niaga \Yadung Asri dengan rekening Nomor : 8001-3937'1700 atas nama
PT Jaya Jagat Raya.

4. Pihak Ketiga dengan ini setuju untuk membayar bia-va-biaya (termasuk biaya transfer) dan ongkos-
ongkos (termasuk biaya materar) vang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan sehubungan
dengan pengiriman Biaya Jasa Penqangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis tersebut ke rekening
bank milik Pihak Pertama tersebr.rt pada ayat 5 di atas
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5. Pembayaran Imbalan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis dimaksud akan
dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender terhitung sejak
diterimanya inttoice dari Pihak Pertama -vang dilengkapi dengan faktur pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

6. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pembayaran lmbalan Jasa Pengangkutan Dan
Pengolaharr Limbah 1\{edis yang dilakukan oleh Pihak Ketiga melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal pengiriman tagihan (inwtice) oleh Pihak Perlama" maka Pihak Pertama dan Pihak
Kedua berhak untuk menunda pengangkutan dan pengolahan Limbah Medis pada Pihak Ketiga.

PASAL 5
PAJAK-PAJAK

Sernua pajak-pajak ],ang berhubungan dengan Perjanjian ini" selain yang disepakati secara khusus
dalam pasal-pasal Perjanjian ini, akan ditanggung dan atau dibayar oleh masing-masing Pihak
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

I Piliak Peflania denBarr irri setiijLr ilair niciigikatkair ,.iiri urtiuk tiiernbcbarkan tjan r:rcrrrbcrikari uariii
kerugian kepada Finat fetiga sebagai akibat kelalaian Pihak Pertama untuk melaksanakan
kewaj ib annya memb ayar paj ak-paj ak yang terhutang.

PASAL 6
HAK I}AN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

1. I{ak Pihak Pertama dan Pihak Kedua
a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak memperoleh pembayaran Biaya Jasa Pengangkutan

Dan Pengolahan Limbah Medis dari Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang disepakati
dalam Perianjian ini

b. Pihak Pertama clan Pihak Kedua berhak menunda memberikan Jasa Pengangkutan Dan
Pengolahan Limbah Medis apabila Biaya Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis
tidak dibayarkan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak mengalihkan petgoiahan Limbah Medis Pihak Ketiga
kepada Pihak lain yang mempunvai izin pengolahan sesuai pemndang-undangan ,yang
berlaku. dalam hal terjadi :

r Perbaikan Mesin Pengolahan Limbah Medis (incinerator) milik Pihak Kedua, dan
o Penumpukan Limbah Medis di lokasi pengolahan Limbah Medis milik Pihak Kedua.

Dalam hal terjadi pengalihan pengolahan Limbah Medis tersebut. Pihak Pertama dan Pihak
Kedua harus rremberitahukan secara teftulis kepada Pihak Ketiga selambat-lambatnya i4
(ernpat belas) hari kalender serta tidak merubah lmbalan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan
Limbah \{edis vang telah disepakati Para Pihak

2 Keri ajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua
a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menvediakan tenaga-tenaga teriatih untuk Jasa

PengangL-utan Dan Pengolahan Limbah \'{edis vang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian
ini

b. Semua Limbah Medis diambil oleh Pihak Pertama dan diangkut oleh Pihak Pertama ke tempat
pemusnahan milik Pihak Kedua yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku
Sebelum diangkut ke tempat pemusnahan, suatu Nota Pengiriman harus ditandatangani oleh
wakil-wakil yang sah dari Para Pihak dan setelah Nota Pengiriman ditandatangani, dengan
ketentuan penanganan Limbah Medis telah sesuai dengan prosedur. Limbah Medis yang
diangkut menjadi tanggung jar.vab Pihak Pefiama. Nota Pengiriman dan formulir-formulir
terkait lainnya disiapkan dan disediakan oleh Pihak Pertama.

c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua selarna Jangka Waktu PJrjanjian ini.

4
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Bersungguh-sungguh dan bemsaha melaksanakan Jasa Pengangkutan Dan
Pengolahan Limbah Medis secara konsisten dari waktu ke waktu dan berdasarkan
ketentuan dalam Perjanjian ini:

Mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan instruksi dari pihak
yang berwenang,

\'lemberitahu Pihak Kedua apabila terdapat perubahan jadwal pengambilan atau hal
lainnya yang berhubungan dengan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah
\'Iedis" terrnasuk menyiapkan suatu rencana darurat apabila terjadi penumpukan
Limbah Medis di Tempat Penyimpanan Sementara;

iV, \'lenvediakan lavanan pengaduan (hotline sen,ice) sehubungan dengan penyediaan
Jasa Pengar.rgkutan Dan Pengolahan Limbah Medis di nomor telepon :

t 022 - 2046 4810
atau nomor telepon lainnya yang diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada pihak
Ketiga dari waktu ke waktu.

d. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dianggap telah mengetahui dan akan mematuhi seluruir
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. yang berkaitan dengan pengarnbilan,
pengangkutan dan pemusnahan Limbah Medis dan dengan ini mengakui peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku yang sekiranva dapat diaplikasikan pada Jasa Pengangkutan
Dan Pengolahan Limbah Medis dan akan selalu mentaati peraturan dan perundang-undangan
pada masa yang akan datang yang berhubungan dengan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan
Limbah Medis.

e. Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak bertanggung jawab kepada Pihak Ketiga atas setiap
kerugian, (baik secara langsung atau tidak langsung) yang diderita oleh Pihak Ketiga. Namun
demikian. kerugian yang diakibatkan atau yang ditimbulkan oleh kesengajaan pegawai dari
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan
I-imbah Medis di dalam Perjanjian ini, akan ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

PASAL 7
HAK DA}[ ItrWAJIBAN PIHAK KETIGA

Hak Pihak Ketiga
a Pihak Ketiga berhak untuk mendapatkan pelayanan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan

Lirnbair Medis yang baik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini

: Keu aiiban Pihak Ketiga
a Pihak Ketiga harus melakukan pembayaran Biaya Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan

Limbah \'Iedis kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam
Perjanjian ini

b. Pihak Ketiga harus menjamin bahp'a Limbah N4edis harus dipilah dengan baik dan tersimpan
dalam u,adah atau kantong yang telah disepakati antara Para Pihak. Limbah Medis tidak boieh
dicampur dengan bahan-bahan limbah lainnr a r ang tidak sesuai dengan spesifikasi pemilahan
dan kategori Limbah trledis dan Pihak Ketiga harus memilah Limbah Medis dari limbah
umum. Pihak Ketiga setuju bahwa Pihak Perrama dapat menolak untuk melakukan
pengambilan Limbah Medis, yang telah tercampur dengan bahan-bahan limbah lainnya.

c. Pihak Ketiga harus menjamin bahwa Lim-bah Medis yang dikumpuikan telah sesuai ciengan
yang telah disepakati Para Pihak yang mana harus sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

d. Pihak Ketiga dengan ini menanggung setiap kerugian ata& tanggung jawab yang timbul atau
berasal dari setiap penanganan. pemiiahan dan penyimpanan Limbah Medis yang tidak sesuai

ii

iii
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*HruJfi:jllfl|.fiif*atiParaPihak vang mana harus sesuai dengan kerenruan perundan-r-

Selama Jangka waktu, pihak Ketiga diwajibkan menyediakan satu Tempat penyimpanan
Sementara yang akan dipergunakan iebagai t",rput Penyimpanan sementara Limbah Medisdan menjamin bahr'r'a I:4* rervimpa"na,, s"*"rr*u'r",i*';,;;;rk tersebut layak untukpengumpulan Limbah M"dita 

J"Tp3t Penyimpanan sementara tersebut akan diberitahukanoleh pihak Ketiga kepada pihak pertam'a ,.b"lu. di;;i;;;y;';asa pengangkuran DanPen-solahan Limbah Me.dis._p-ihak Ketiga menjamin ,.ruu ii,nu'ur,r Medis dikumpulkan pada*aktu vang ditetapkan dan pihak pertaia tidai bertangg"rrg:"*"I'*s pengumpulan Limbah\{edis pada u,aktu atau tempat lainnya.

Pihak Ketiea berranggung jawab atas keamanan dan keselamatan para pegawai dankaryawannl'-a Pihak xltlga'mfnJa.iouurr*u pihak Ketiga akan melakukan tindakan-tinaakarldan memberikan peraratan-peraiatan yang cukup dan.rayak bagi pegawai dan karyawannvavang terlibat dalam penanganan. pemiiaha"n, pen-qumpuran Limbah Medis

Pihak Ketiga harus menunjuk seorang wakil atau wakil-wakirnya untuk menandatanganisetiap Nrta pergii'i,rar atau mei-,gi..oiinrrro";ror,-r;;il'p#;;#lan Linibah ivfedis tjairmenyetujui setiap har.vang berkait-an dengan Limbah 1r{;jir;il;n pihak perrama atauagennya. setiap wakir yang ditunjuk oleh pihak Ketiga ,"rr"ir, dianggap mernlikikewenangan baik ia cliberiian-ataupu, tiaut Jiterikan kewerfing;;;h pihak Ketiga.

Pihak Ketiga akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan sehubungan denganpenangenan, pemilahan dan penyirnpanan I rmiah u"air r"u.l"*'ain ,u*pui dengan waktupengambilan oleh pihak pertama Tanpa mengesampingkan teteniuan-tetentun yang ada,Pihak Ketiga dianggap mengetahui dan akan ty"fut k;p;;;";;;fiuru.un ctan perundang_undangan yang berraku s"hubunga, dingan p"n"r*punun dan penanganan Limbah Medis dan

::ru#ffitffi fl;::t"" 
dan pe-rundani-,naungun pada masa vung?un datang sehubungan

6.

h

1

waktu Pengambilan Limbah Medis ditempat Pihak Ketiga akan dilakukan oleh pihak pertama
!1tryqat_1a1g ditetapkan oleh pihak p"rtunl'u dun pihak Ketiga.Limbah Medis harus dikuntpulkan puou to"ttu dan pada tempat yang telah disepakati para pihakyang nlana harus sesuai dengan ketentuan perundang-unaurgur'yong berlaku pada *,aktupengambilan Limbah Medis, Limbah \{edis akan ditirb;;;bh^illrut p".tu,na dengan timbanganyang dibawa oleh Pihak Pertama. Hasil timbangan Limbal Medis tersebur akan diverifikasi olehperwakilan dari pihak perrama dan pihak t<etiea. fimbah Ni;;; ;;"__ tetah ditimbang tersebutakan dicatat dalam Nota fenqirim.ll rotoropi.;uri N;;; p;;;;;*1, utun diberikan oreh pihakPertama kepada pihak Ketiga dan dladrka, buiti dari pen-uambiran Limbah Medis.Apabrla Pihak Ketiga memrlih untuk rncnrgunakar r,.oungun r.*i.,. ,ruu, tlmbangan rer.seburharus sesuai dengan peraturan yang berlJk-u dan Pihak Ketiga wajib menunjukkan bukti-buktipendukungnya kepada pihak pertami.

PASAL 8
PENGAMBILAN LIMBAH MEDIS

PAS{L 9

KERLGIA}i

J

2

Pihak Pertama tidak bertanggung jarvab terhadap kerugian yang diakibatkan dan/atau disebabkanoleh kesalahan dan/atat ketataiJn'sena tinda-kan.melarvan hukum yang dilakukan oleh karvawanatau perso,ii dari pihak Ketiea cian para pihak terkait yang oitun;ut;ffipffi i"r,*"u''" ^"''o,,
Pihak Ketiga tidak benangqungia*'ab dan dituntut secara. Iuas maupun secara hukum atas semuaLimbah y'ans terah diamb.il irangkut ,;;;_ tidak rerbata. *#u*t juga pemusnahan danpei,buaiiga. Li.ibah \Iedi: ,,..-, i,iokui.un or"r, p;rrak r<etisJJo,r,?uu age,_ager:/ subkontlak
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yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan pihak ketiga lainnya yang terkait dengan pihak perrama
karena Pihak Pertama adalah pihak yang dianggap telah mempu rryui ;ri* berhak ultuk melakukan
usahanya tersebut.

PASAL IO
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Para Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh
pihak ,vang berkepentingan selambat-iambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya-.

2 Dalam hal terjadinva pemutusan Perjanjian ini, dengan ini Para Pihak akan memenuhi kewajiban-
kervajibannya secara proporsional

2 Berkenaan dengan pemutusan perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan
dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 danPasal 1i67 Kitab Llndang-Undang Hukum
Perdata.

PASAL 1I
PENGALIHAN HAK

1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah saru
Pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

2' Setiap Pihak yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk
mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini r""u.u k"r"iuruhan tanpa ada yang
dikecualikan.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA

Kervajiban salah satu Pihak dalatr Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama
pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah,/bencana alam, peraturan
perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang
dinratakan lllailpLrn yang tidak, hr-rnr-hara, tinrlakan sabotase oleh teroris atau tindak piclana
1ainnr.a. makar atau pemberontakan, krisis kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk,
kecelakaan atau sebab-sebab lain sejenis (selanjutnya disebut ..Keadaan Memaksa")

Dalarn hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena Keadaan
\'lemaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak lain yang terkena
Keariaan l\lemaksa

Pihak yang terkena Keadaan Memaksa harus segera. namun tidak lebih dari l0 (sepuluh) hari
kalender, memberitahukan kepacia pihak r ang tidak terkena Keadaaan Memaksa secara terlulis
mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan. alasannya dan perkiraan lama penangguhannya.

Pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai
kembali pekerjaan danlatau kewajiban lain dalarl perjanjian ini.

I

a

J.

4.
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PASAT,13
KES ELTIR T] }IA'{ PERJA N JIAN a

? Perjanjian ini merupakar keseluruhan Ferjanjian antara Fara Pihak i:erkenaan deugan ma-teri yans
diperianjikan

7- Peijar:jian ini nrernbatalkan dan rneaggantikan kesepakalan yang dibuat sebelumnya oleh llara
Pihak baik vang dilakr,rkan secara iisan mauput tenulis tertait ile*gan rnateri 5rsng sama der:gen
materi Perj anj i an dimaksud.

FAS.dL 14
PEMBERITA}ITIAN

Setiap pernberitahuan arau dokumen lain vang tiiberikan berdasarkan perjanjian ini harus dibuat
secara ditulis dan dikirimkan kepada alainat Fara Pihak sebagai te.rsebut tli bawah ini atau ala*:a!
lainrya sebagaiarana diberitahukan oleli saru pihak kepada pihak lain*ya dari *,aktu ke *,aktu:

Pjhak Perta+q
rT JAYA JAGAT RAYA

L.ntuk perhatian
Alarrsl
T*lp.
Fax
Ernail

r\t}WF

H. lVlohammad Rudiants I Ilirektur
Jl. Tambak Rejo No. 36. Waru - Sidoarjo, Jawr Timur - Indsnesia
031 - 8687885
031 - 8687885
ad m in.marketin g@i avai agatraya,co.ld
iayaiaeatrayal@smail.com
*3,321.5*9.8-643.*0*

Ei!*-Eedu*
F? JaSA turi{{}tr1,'EE'tr

Una.rk perhatian
Alarnat

Olivia Allan I Presidsn Birekfur
Point Latr Co-E+rking Spa.ee, Ruangan Pr*vate Offi* Firu*.
Grah* P*s kdsncri* Lt { BIok A, JL Sanda Ho.I& Baud*r*g
4S115, Jawa Bar*t - Ixdsilesia
s12 * 2046 481S
*22*2A4631*2
info@i asam edivest.co.id
admin.m arketins@i asamed ivest.co,id
02"419.66*.2-423.000

Telp,
Fax
Email
Cc.
NPWP

Pihak KetieA
}iI,HiIK LAPAS Kf LAS I SilR.ABA}A

Lirtuk perhatian
Aiarnai
'I*Ip.

Fax

Gun Cuu Gunawan.Sll.l'LH
.Il,Feirritsvai:akatan )tc Bl.Iiec *l:rr*ng, Jrrwa'I'inr trr - lrri*rresix

Email
\plvP

pe r{:wcl i {r n 4 f €j g nr.Jil.e+m
5+.8278r .iC6.J 5.000
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2. Pemberitahuan seha-qaimana disebut dalam ayat I di atas, dianggap diterima oleh pihak lainnr.a
apabila dikirimkan dengan.

a) secara langsung kepada Pihak yang dikirimkan pemberitahuan atau dokumen lain tersebut.

b) surat kilat khusus atau denganjasa pelayanan surat kilat lainnya;

c) surat tercatat:

d) f'aksimili atau media elektronik lainnya; dan

e) pemberitahuan kepada alamat terakhir atau nomor komunikasi terakhir dari pihak lain yang
diketahui oleh Pihak yang mengirimkan pemberitahuan tersebut.

3 Seluruh pemberitahuan dan dokumen akan dibr-rat dalam Bahasa Indonesia. Setiap pemberitahuan
atau dokumen lain tersebut diatrggap diterima oleh Pihak yang menerima pemberitahuan atau
dokumen tersebut, dalam 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengiriman pemberitahuan atau
dokumen lain tersetrut apabila dikirim langsung atau aptbila-ditiiimlengan iaksimili arau media
elektronik lainnya, pada saat dikirimkannya Apabila drkirim dengan surat (baik surat tercatat
maupuo surat kilat lainnya). terhitung sejak 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimkannya pemberirahuan
atar"t dokumen lain tersebut. Untuk membuktikan telah diberikan suatu pemberitahuan atau
dokumen lain, cukuplah dengan bukti yang menunjukkan bahwa telah dikirimkan pemberitahuan
atau dokumen iain tersebut.

PASAL 15
HTTBUI{GAN AI{TARA PARA PIHAK

Kedudukan Pihak Pertama dan Pihak Ke'dua berdasarkan Perjanjian ini adalah penyedia Jasa
Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis independen dan antaia iihak pertama, pihakkedua dan
Pihak Ketiga bukan merupakan suatu hubungan antara prinsipal dan agen dan juga bukan merupakan
suatu hubungan kemitraan.

PASAL 16
t{fIKUM YANGBERLAKII

Perianiian ini diatur dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Inclonesia.

PASAL 17

I}OMISILI DAN PEI{YELESAIAN SENGKETA

Para Prhak dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada
kantor panitera Badan Arbitrase tr-asional Indonesia di Banduns

Para Pihak sepakat bahwa terhadap setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai
akibat dari penafsiran danlatau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah
dan nrulakat

Apabila penyelesaian secara musyawarah r-rntuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak
tercapai, maka penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) di Bandung dengan menggunakan hukum dan prosedur BANI.

Putusan BANI dimaksud bersil-at final dan mengikat Para Pihak dan dapat langsung dilaksanakan
tanpa persetujuan Pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengadilan. Tidak ada satu
Pihak pun yang dapat mengajukan ba,ding terhadap putusan BANI tersebut.

2.

J

4

I



PASAL 18
PERISTTWA CTDERA JANJI

Peristiwa cidera janji
Yang dimaksud dengan peristiwa cidera janji dalam Perjanjian ini adalah Para pihak tidak
melaksanakan Perjanjian ini atau melaksanakannya sebagian, melakukan penundaan kewajiban,
memberikan pernyataan baik secara terlulis maupun tidak terrulis yang isinya tidak sesuai atau
bertentangan dengan hal yang sebenarnya terjadi, dan atau melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Akibat dari peristiwa cidera janji
Apabila terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pihak yang dirugikan
dapat melakukan pemutusan Perjanlian sesr"rai ketentuan perjanjian ini.

PASAL 19
PERUBAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan peraturan perundang-
iiildangair yaftg secara iiiaterial yang dapat rrrendatangkan kerugian kepada salah sat-,; piirak, inaLa paia
Pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehigga dapat menghilangkan atau
memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

PASAL 20
LAMPIRAN

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunvai
kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasai dalam Perjanjian ini Dalam hal
adanva perbedaan atau penentangan antara'ketentuan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam
Lampiran, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 21
PERUBATL{N

Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang
dipandang perlu oleh ketiga pihak, akan diatur lebih lanjut dalam bagian yang ridak terpisairkan
dari Perjanjian ini.
Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam perjanjian
ini. maka yang beriaku aciaiah tetap perjanyian rni

PASAL 22
KETENTUAN LAIN

1

)

2

i

2

Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau sebagian daripadanya yarg
bertentattuarr deiigatt hukr"rin yairg beriaku atau tidak dapat dilaksanakan dengau ulrruri upupul
termasuk dan tidak terbatas kepada alasan dari suatu ketentuan perundangan-undangan yang
berlaku atau alasan dari suatu keputusan pengadilan atau badan lain atau pihak berwenung tuint yu
yang memiliki jurisdiksi atas Para Prhak danlatau Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan
tersebut harus dipisahkan dari Perjanjian ini dan dianggap dihapuskan dari Perjanjian ini dan para
Pihak akan menegosiasikan dengan itikad baik untuk mengubah dan memodifikasi ketentuan-
ketentuan tersebut dari Perjanlian inl

Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan Para Pihak dan menggantikan seluruh
perjanjian secara verbal maupun tertulis, ianji-janji atau kesepakatan-kesepakatan iainnya
sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini. Tidak ada piLak yang dapat
menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku, yang tidak dinyatakan dalam t eijanjian ini

3 Perianiian ini tidak akan diubah. diganti, atau ditambah kecuali dibuat secara tefiulis oleh para
Pihak.

t0



4. Kegagalan untuk ntenunda suatu pelaksanaan hak atau upaya meminta ganti mgi oleh para plhak
berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu penges*rpingun Jari suaru hak arau
upava rnemitrta ganti rr-rgi, disesuaikan dengan perrrasalahannya. Hak dan upaya rneminra gai.Lri
rugi van-u diberikan dalanr Perianjian ini bersif'at krrmulatil dar bukan eksklusif terhadap hak cian
r;paya rtenrinta ganti riigi yang diherikan oleh hukurn yang berlaku.

5. Setiap teks publikasi untuk media cetak atau komunikasi lainnya yang akan elitelbitkan r:leli media
cetak hanva dapat dibilat selelah mendapal persetujuan daii para pihak

6 \1a-sing-masine Pihak akan ber-tzurggung jawab atas biava-biaya dan on_9k*s-ongkos untuk
penrbuatatr Pei'tanjian irri

ilerrrikian Perjanjian ini dibuai di Bandung pada tanggai setragaiurana tersebut di atas da.lan: rangkap 3
(tiual benraterai cukup dan rlempurivai kekuatan hukurn vang santa.

PIIIAB. PER'I;\MA,
PT JAYA JAGAT ILIY-A

PIIIAK KEI}T]A.
PT JASA ${T-]DIVEST

rEE S1I} EN i}IR [KT'T-IE

PIHAK KETtrGA,
KLINIK LAPAS KELAS I
SUI{ABAYA

tt,

s. }iQ $r!+qg$* Iljt.Lr I} r,t.*- Ts
IltRflii'I't.IR

03, .J[. Tambak
JAGAT

il

K4.f +r.+"[,,\P.rs Kf L r5 i s-r &{F E\ d.



Lampiran I
Informasi Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Nledis (IPL)

No. Perihal Keterangan

I Pihak Ketiga Klinik Lapas Kelas I Surabaya
Jl. Pemasyarakatan No 01, Kec Porong Sidoarjo' Jawa
Timur - Indonesia
Telp : 0896 8690 2633
Fax :

Email : perawatan6?@gmail.com

2 Jasa a. Jasa Pengangkutan dengan rincian sebagai berikut.
- Pengambilan Limbah Medis dari Tempat Penyimpanan

Sementara.

- Pengangkutan ke fasilitas periusnahan milik Pihak
Kedua,

- Mengelola catatan pengantaran Limbah Medis.
b. Jasa Pengolahan Limbah Medis dengan rincian sebagai

berikut.
- Penyimpanan Limbah Medis pada fasilitas pemusnahan

milik Pihak Kedua;
- Pemusnahan Limbah Medis oleh Pihak Kedua;
- Dokumentasi proses pemusnahan Limbah Medis oleh

Pihak Kedua.

-) Limbah Medis Limbah 83 Medis, termasuk setiap limbah yang dikategorikan
di bawah ini:

A. r Jaringan manusia atau hewan
r Darah, cairan atau kotoran tubuh (baik terinfeksi maupun

tidak terinf-eksi)
r Kain perban atau kapas bekas hasil operasi, dan semua

limbah yang telah terkontaminasi dari semua area perawatan
o Bahan-bahan yang terinfeksi (selain kain seprai) dari rumah

sakit, tempat perawatan, rumah sakit gigi, rumah sakit
hewan, tempat penelitian

B
r Limbah dari laboratorium atau otopsi

(Catatan: beberapa dari jenis benda ini perlu untuk
disetrilkan untuk menghilangkan zat berbahaya sebelum
dimusnahkan)

C.
r Beberapa limbah farmasi, seperti obat bius, obat-obat lainnya

yang telah kadaluarsa.
o Limbah kimia, seperti obat-obat penghancur racun

(cl,loloxic drugs'), yang dapat menimbulkan infeksi lewat
pernafasan ataupun kontak langsung.

D.
o Kain sprai tempat tidur sekali pakai yang telah dipakai,

kontainer air seni, kantung-kantung operasi untuk bagian
perut

4 Bahan Lain
Kandur.rgan jenis iimbah 83 yang terkontaminasi infeksius yang
dapat dimusnah[an oleh lnsinerator . Plastik, Kertas, Kaca dan

losam serta (N,Iaiun. Limbah cair dari kegiatan Rontgen 107o).
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l,*rnpiran
Informasi Fengrlolaan Lirnbah BJ

Data Pihak Ketiga

I}f TIAK FfRT.{J\I,{
I'?"IA}'A JACAT R{YA

H hilochsmad Rudianto
*irektur

PIJ{.AK KETIGA
KLINTK TAPAS KTLAS 1

S[iR,{BAYA

DNN

IAN

Kepnla Lapas Kelas I Surab*y*

Fihak Xe,
L

Pihak Ke-

3

)

Prrih:rl
PT Jay.t Jagat Raya
Alaarai Kairfrl:
r eiF
Email
PiC

{, f*mUai< Rej* ?{*. 3$ Waru - Sidoarj*
03 1"868?88tu * rl8 t2-73634166
admin.marlqetiflg{Ai ajag a id
Fuad Hasan
08I2-7363-6366

i

Iflinik l-apas keias I

Alamat Kantor
Alanrat Kegialan
'Iielp

Jl. Femasyarakatan fi o 0 j .K ec porong,si odoanj o
JI Pertrasr.arakatarr rio ri LKcc pororr[.Siodoa{r,
*6? 89&8690-26i3

Suratra_t,a

Emaii
Dt /\

perqwfi 1s n* TrSg rno i i. c* m
Ilwi Ant*r* sr"t-

Atiministrasi Admi:ristrasi ll{oU -i'fah;;ni.5*c.
-+ I,{xatarr Limi:ah liliMinimal

Apabila muatin kurang dari 25 Kg" ak;r-n ditagihkan sebesar 25 Kc,;

i\'{iaini;ii l{iatair 25 Kg lpengangk*taa

Jenis L,irnhah Ei

Bia-ya .iasa Pengeloiaan b*lurn ieru&suk FFN it_lo.ra

Kode Nania Limbalr Harga
."\.1J /- I Linrbah klinrs rnemiliki

karal<r;eri sti k i nlek 
"ci 

us
Rp. t8 ti00- I Kg

4337-2 Frcduk farinasi kaciairlr.;arsa Rp. 1tt t00.- i Kg

Catatan

6 "laclwal Pen.qan gangkutan aksaaaanp-l
dilrkukanpeneangkutan sesuai PlI.IAKpermintaan

KED{,,A (By Order)

TAL,{A

asiKonfirm penxtElaail r:1*irpelgangk$arr PlI{AK KEDUA 2minirual
hari PERPII"]AK

PT, JAYA
.8587886JL,

Lampiran Surt* llerjanjitnt {erfa Santtr

+


