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Pada hari ini Jumet tanggal l0 Dcscmber 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

l. E Mohrmmed R:ldianto, bertindak dalam jabatannya selaht Dirtktut oleh dan karenanya
bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili pT
Jryr Jrgrt Reye, sebuah perceroan tedatas yang terdaftar se-suai hukum dan perundang-
undangan Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Sirloarjo, beralamat di Jl. Tambak
Rejo No. 36, Weru - Sidoarjo, Jrya Timur - Indoncsia untuk s€taojutnya disebut pihak
Pertema;

2. olivia Allan, bertindak dalam jabatannya selaku Dircktul oleh dan karenanya bertindak dalam
kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili pI Jrsr Mediycat
sebuab perseroan terbatas yang terdanar sesuai hukum dan perundang-undangan Republik
Indonesia berkedudukan di Kota Bendung, beralanut di Jt. Surepeti No. l7t KeI. Sukatuyu,
Kec. Cibcunying Kota Bendung Jewr Bmt-Itrdotr€sia untuk selanjutnya disebut pihrk
Kedua; dan

3. Slrmet Mulsiswanto, benindak dalam jabatannya selaku Kepela Krntor Keseb.t$
Pclebuhen Keles I Surabeya, oleh dan karenanya bertindak dalam kedudukannya ters€but
untuk dan atas nama pimpinan serta sah mewakili Kantor K$ehatrtr pelebuher Kelas I
Sunrbaya, yang berkedudukan di Sidoerjo, beralamat di Jt. Rrya Juende Blok 2 B.2 Sedrti
Agung - Sidoerjo, Jawa Timur - Indonesia untuk selanjutnya disebut pihek Ketiga

Pihak Penam4 Pihak Kedua dan Pihak Ketiga selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai "pare
Pihak" dan masing-masing sebagai "pihalC'.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan:

l. Bahwa Pihak Peaama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutatr
Limbah Medis sertajasa penduhrng lainnya

2 Bahwa Pihak Kedua merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pegotahan limbah
medis yang memenuhi standar peratuan di Indonesia

3. Bahwa Pihak Ketiga merupakan Klinik yang bergerak di bidang jasa pelayarun kesehatan dan
dalam kegiatannya menghasilkan Limbah Medis;

4, Bahwa Pihak Ketiga membutuhkan jasa pengngkutan dan pengolahan Limbah Medis yang
berkualitas dan berpengalaman;

5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihat Kedua merupakan sebuah perusahaan yang berpengalaman dalam
bidang jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah Medis;

6. Bahwa Pihak Pertams telah bekerjssama dengan Pihak Kedua yang merupakan Perusahrqn
pengolahan Limbah Medis yang ternyata didalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Limbah Medis
No.: 1 10/JM03/JJR/X2l antafl Pihak Penama dengan Pihak Kedua;

7. Bahwa Pihak Ketiga menunjuk Pihak Pertams untuk mengangkut Limbah Medis serta
pengelolaannya diberikan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama telah setuju untuk
memberikan jasanya dalam penganghrtan Limbah Medis dan untuk p€ngolahan Limbah Medisnya
diolah oleh Pihak Kedua.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pihak dergan ini mengikatkan diri secara hukum dengan
membuat Perjanjian Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis (untuk selanjutnya disebut
"Pcrjenjien") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
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PASAL T
DEFINISI DAN PENATSIRAN

l. D dalam Perjanjiur ini keordi di tentrkan sebaliknya ketentran-keten[r8n dan ungkapan-
ungtapan memiliki ani s$agaimana ditaapken di bawah ini:

'Imbdm Jrse' adalab biaya-biaya yang ditctapkan olch pihat pertama
drn Pihak Kedu4 harus dibayarkan Pihak Keriga
kepada Pihak Pertama atas penyediaan Jasa yang
dilatukan Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada
Pihak Kaiga sebagaimana disebutkan dalam pasal 4
ayat I P€rjanji&n ini.

'Jxr" adalah jasa-jasa Limbah Medis yang
diberikan oleh Pihak Perrarna kepada pihak Kaiga
yang pengolahan Limbah Medis nya dilatukan oteh
Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam pasal 2
Perjanjiao ini.

'J gkr wrkar' adalah jangka walnr perjanjian ini sebagaimana
dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Pdanjian ini.

'Jmr' adalah jasa-jasa p€nS.ngkutan dan porgolahao
Limbah Medis yang dib€rikrn oleh Pihak putama dan

ilH,"#trJf$, i$,'lifl sebagaimana

'Not Pdgirimrtr" adalEh bukti t€rttlis mengenai pengmbilan Limbah
Medis yang ditandaangani oleh Pihak Pertama dan
Pihak Ketigr, dalam bentrk yang diburt oleh pinak
Pertrma dari w8ktu ke waknr.

"Perjenjirn" adalah Pdanjian Jasa Pengangkutan Dan pengolahan

Limbah Medis yang mungkin diubd dimodifikasi atau
ditambah da.i waktu ke waktu sesrai dengan
ker€ntuan-ket€otu8n dalam Pojanjiur ini.

sTcmptt Pctryinprmn Scmcnterr. adal8h tempEt setn€otara porgumplan Limbah Medis
y8ng l€detak di lokasi pihak Keriga-

2. Judnl-judul dalam Pdanjian ini hanya dibust uotuk referensi dan tidak dimaks.rdkan untrk
mempeagaruhi isinya.

3 Dmana terdapat kata-kata yang hanya menyatakan jumlah tunggd abn temasuk pula pengertian
junatnya dan juga sebaliknya.

4 Rr.rj+ry kepsda suau persrran dan perundang-undangan termEsrrk rujukan kepada setiap
perubah& dad peraturan dan perundurg-undangan ters6ut

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pihak K*iga dengan ini memberikan tugas kepada pihak pertama serta pihak Kedua dan pihak
Pertama serta Pihar Kedua dengan ini menerima tugas dari pihak Ketiga untuk mengangkut
rimbah Medis milik Pihak Ketiga dan Limbah Medis milik pihak retiga tersesut dikel,ola-dan
dimusnahkan oleh Pihak Kedua.
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2. Pa'8 PihEk setuju bahu/a Pihak Pcrtama akan m€nyediakrn Jasa kepada pihak Ketiga dengan ruang
lingkup sebagai berihn:

a. Jasa Penganghrtan; dan

b. Unnrk Jasa Pengolahan Limbah Medis dilahrkan oleh pihak Kedua

3. Para Pihak sepak* bahwa rincian J8s. tersebut distas aksn dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I
Perjanjian ini.

4. Perubahan dan penambahan t€rhade ru8ng liagkup Jasa harus disepakxi para pihak secara
terulis.

selmjutnya dis$ut " Jue Pcngenglutrr D.n pcntoLttn Limbeh Mcdir,.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

2

Jangka Wakur Perjanjian hi berlaku cfektif terhitung sejak pnggat p€nandatengrn&,l perjanjian
untuk jangka waktu 1 (satu) rahun yaitu tanggsl l0 Dcscmbcr 202i, sampai a"ng t"riggfu q
Dcrcmber 2022

Perpanjangan Jangka wakb.r Perjanjian dapat dilahrkao berdasarkan kesepakatan para pihak dan
akan dituangkan secara tertulis dalam Amandemen/Addendum perjanjian yang ditandatangani oleh
Para Pihak.

Apabila pada saat Perjanjiao ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum

9ry1*i!. oleh masing-masing Pihalq mska kerentuan-ket€ntuan dalam perjanjian ini 
"ian 

r"t p
berlaku dan mengikat Para Pihak sampai diselesaikannya kewajiban tersebui oten masing-masing
Pihak.

PASAL 4
IMBALAN JASA DAN CARA PEMBAYARAN

3

l. Besar Imbalan Jasa Peoganghtan Dan Pengolahan Limbah Medis aksn diieotukan oleh pihak
Pertama dan Pihak Kaiga.

2 Saelah jangka waknr Perjanjian ini selesai, Pihak penama berhak untuk menaikkan Biaya Jasa
Patgangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis untuk jangka waku yang baru dengan
pernberitahuan terlebih dahulu kepada pihak K*iga. Terhitung sejak tanggal pemberiuhuan
mergenai kenaikao Biaya Jasa Pengangkutan Dan pengolahan Limbah Medis tersebut, para pihak
harus bemegosiasi dalam jangka waknr paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari ters€but tidak ada kesepakatan para pihak, maka pihak pertama Lerhak
unnrk tidak memperpanjangjangka waktu perjanjian.

3

I

felbayaral Imbalan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis ,ten dilakukan setiap
bulannya oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan ayat (l) pasal ini
melalui Benk CIMB Niega Wldutrg Asri dengan rekening Nomor : t00l-3937-l700 atas nama
PT Jeye Jagat Reye.

Pihak Ketiga dengan ini senrju unruk membayar biaya{iaya (termasrk biaya tznsfer) dan ongkos-
ongkos (termEsuk biaya materai) yang ditetapkan oleh bank yang O;sanghtatr schubringan

fenqan genqriman Biaya rasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis tersebut ke rekering
bank milik Pihak Pertama t€rsebut psda ayat 5 di das.

Pembayaran Irnbalan Jasa Pengangh&n Dan Pengolahan Limbah Medis dimaksrd akan
dilaksanskan dalam wa.ktu selambat-lEmbatnya 14 (empatbelas) hari kalender terhirung ssjak
diterimanya hnoice dti Pihak Perrama vog dilengkapi dengan fakrr pqi* ses;ai denian
ketentuan yang berlsku.

5
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6 Apabila_ terjadi keterlambatan penyelesaian pembayaran Imbalan Jasa pengangkutan Dan
Pengolahan Limbah Medis yang dilakukan oleh pihak K*iga melebihijangka wa.lir iltigal uula,
sejak anggaf pengiriman ta8'hut (it*oice) oleh pihak pertam4 maka pihak pertama din pihak
Kedua berhak untuk menunda penganglaJtan dan pengolahan Limbah Medis pada pihak K*iga.

2

semua pqiak-pajat yang berhubungan dengan Pujanjian ini, selain yang disepakati secara khusus
dalam pasal-pasal Perjanjian ini, akan ditanggung dan arau dibayu oleh masing-masing pihak
s€suai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pihak Pertama dengan ini seirju dan mengikarkan diri untuk mernbebaskan dan memberikan ganti
kerugian kepada Pihak Ketiga sebagai akibat kelalaian pihak perrama untuk melaksanakan
kewajibannya membayar pajak-pajak yang te{hutang.

PASAL 5
PAJAK.PAJAK

PASAL 6
EAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAIVTA DAN PIIIAK KEDUA

Hak Pihak P€rtama dan Pihat Kedua
a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak manperoleh pembayaran Biaya Jasa pengangkutan

Dan Pengolahan Limbah Medis dari Pihak Ketig sesrai dengan kaenuran yang dise,pakati
dalam Perjanjian ini.

b. Pihsk Pertama dan Pihak Kedua beriak menuDda mernberikan Jsss Peng&g&ul8n Dan
Pargolahan Limbah Medis apabila Biaya Jass Pengangkutsn Dan Pengolahan Limbah Medis
tidak dibayukan oleh Pihat Ketiga sesrai dengan kelenruan dalam Pojanjian ini.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak meogalihksn pengolahan Limbah Medis Pihak Ketiga
kepada Pihak lain yang mempunyai izin pengolahan sesuai perundang-undangan yang
berlakq dalam hal terjadi :

o Perbaikan Mesin Pengolahan Limbsh Medis (incinerator) milik Pihak Kedua; dan
o Penumpukan Limbah Medis di lokasi pengolahan Limbah Medis milik Pihat Kedua.

Dalam hal terjadi pengalihan pengolahan Limbah Medis tersebut, Pihak P€rtama dsn Pihak
Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Ketiga selambatJambatnya 14
(ernpat belas) hari kalender serta tidak merubah Imbalan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan
Limbah Medis yang telah disepakati Para Pihak.

2. Kewajiban Pihak Pertsma dan Pihak Kedua
a. Pihak Perfama dan Pihak Kedua akan menyediakan tcnaga-tenags terlatih unnrk Jasa

Pengaagkutan Dan Pengolahan Limbah Medis yang 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 ditandat8ngani, dengan
ketenulan penanganan Limbah Medis rclah sesuai dengan prosedur. Limbah Medis yang
diangkut menjadi tanggung jawab Pihak Perrama. Nota Pengiriman dan formulir-formulir
terkait lainnya disiapkan dan disediakan oleh Pihak Perrama.

I
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c Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama Jangka Waktu perjanjian ini

Bersrngguh-sungguh dan berusaha melaksanakan Jasa pengangkutan Dan
Pengolahan Limbah Medis secars konsisten dari watlu ke waktu tar berdasarkan
ketenuas dalam Perjanjian ini;

Memaruhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan instruksi dari pihak
yang berwenang;

It

lIl Memberitahu Pihak Kedua apabila terdapat perubahan jadwal pengambilan arau hal
Iainnya yang berhubungan dengan Jasa Pengangkutan Dan pengolahan Limbah
Medis, termasuk menyiapkan suatu rencana darurat apabila terjadi penumpukan
Limbah Medis di Tempat Penyimpanan Sementar4

Menyediakan layanan pengaduan (lntline semice) sehubungan dengan penyediaan
Jasa PengangkuaD Dan Pengolahan Limbah Medis di nomor telepon :

. 022 - ZU6 48lO
atau nomor telepon lainnya yang diberitahukan deh pihak pertama kepada pihak
Ketiga dari waktu ke waktu.

d. Pihak Penama dan Pihak Kedua dianggap telah mengerahui dan akan mematuhi seluruh
peraturan dan penrndang-undangan yang bedahl yang berkaitan dengan pengambilan,
pengangkutan dan pemusnahan Limbah Medis dan dengan ini mengakui peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku yang sekiranya dapat diaplikasikan pada Jasa pengangkutan
Dan Pengolahan Limbah Medis dan akan selalu mentaati peraturan dan perundang-undangan
pada masa yang akan daAng yang berhubrmgan dengan Jasa Pengangkutan Dan pengolahan
Limbah Medis.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak bertanggung jawab kepada pihak K*iga aras setiap
kerugian, (baik secara langsung atau tidak langsung) yang diderita oleh pihak Ketiga. Namun
dernikian, kemgian yang diakibatkan atau yang ditimbulkan oteh kesengajaan pegawai dari
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan Jasa Pengangkutan Dan pengolahan
Limbah Medis di dalam Perjanjian ini, ,kan ditanggung oleh Pihak Perrama dan Pihak Kedua.

e

PASAL 7
EAK DAN KEWAJIBAN PIEAK KETIGA

l. Hak Pihak Ketiga
a. Pihak Ketiga be6ak untuk mendapatkan pelayanan Jasa Pengangkutan Dan pengolahan

Limbah Medis yang baik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini.

2. Kewajibur Pihak Ketigs
a. Pihak Ketiga harus melakukan pembayaran Biaya Jasa Pengangkutsn Dan pengolahan

Limbah Medis kepada Pihak Pertana ses.ui dengan ketenuan yang disepakati dalam
Perjanjian ini.

Pihak Ketiga harus menjamin bahwa Limbah Medis harus dipilah dengan baik dan tersimpsn
dalam wadah atau kantong yang telah disepakati antara Para Pihak. Limbah Medis tidak boleh
dicampur dengan baban-bahan limbah lainnya yang tidak sesuai dengan spesifrkasi pemilahan
dan kategori Limbah Medis dan Pihak Ketiga harus memilah Limbah Medis dari limbah
umum. Pihak Ketiga setuju bahwa Pihak Pertama dapat menolak untuk melakukan
pengambilan Limbah Medis, yang telah tercampur deng,an bahan-bahan limbah lainnya.

Pihak Ketig harus menjamin bahwa Limbah Medis yang dikumpulkan telah sesuai dengan
yang telah disepakat.i Para Pihak yang mana harus sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

b

c
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d Ih* _K:oS" datgan ini menanggung setiap kerugian atsu tanggung jawab yang timbul atau
berasal dari setiap penanganan, pemilahan dan penyimpanan l_irnban lr,f"ai. yao!'Ua* .esuui
dengan yang telah disepakati Para Pihak yang mana harus sesrai dengan k*ennrir perundang-
undangan yang berlaku.

Selama Jangka Waktu, Pihak K*iga diwajibkan menyediakan satu Tempat penyimp8nan
Sementara yang akan dipergunakan sebagai Ternpat penyimpanan Sementara Limbah Medis,
dan menjamin bahwa Tempat Penyimpanan Scrnentara yang ditunjuk tersebut laysk unh*
pengumpulan Limbah Medis. Tempat Penyimpanan Semenara tersebut akan diberitahuksn
oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama sebelum dimu.lainya Jasa pengangkutan Dan
Pengolahan Limbah Medis. Pihak Ketiga menjamin sernua Limbah Medis dikumpulkan pada
waktu yang ditetapkan dan Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas pengump;lan Li;bah
Medis pada waktu atau tempat lainnya.

Pihak Ketiga bertanggung jawab aras keamanan dan keselamatan para pegawai dan
karyawannya. Pihak Ketiga menjamin bahwa Pihak Kaiga akan melakukan tindakin-tindakan
dan memberikan peralatanreralaran yang orkup dan layak bagi pegawai dan karyawannya
yang terlibat dalam penanganan, pemilahaq pengumpulan Limbah Medis.

Pihak Ketiga harus menunjuk seorang wakil atau wakil-wakilnya untuk menandatangani
setiap Nota Pengiriman atau mengkonfirmasikan setiap pemeriksaan Limbah Medis rlan
menyehljui setiap hal yang berkaitan dengan Limbah Medis dengan pihak pertsma arau
agennya. Saiap wakil yang dirunjuk oleh Pihak KAig terssut diaoggap memiliki
kewenangan baik ia diberikan ataupun tidok diberikan kewenangan oleh pihak kaiga.

Pihak Ketiga akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan sehubungan dengan
penanganarL pemilahan dan penyimpanan Limbah Medis sebelum dan sampai dengan waktu
pengambilan oleh Pihak Pertama. Tanpa mengesampingkan ketentuan-kaentun y-g 

"d",Pihak Ketiga diangeap mengetahui dan akan tunduk kepada semua peranran aan perunaang-
undangan yang berlaku sebubungan dengan penyimpanan dan penanganan Limbah Medis dan

*an mematuhi peraaran dan perundang-undangan pada masa yang a*an datang sehubungan
dengan Limbah Medis.

t

c.

h

PASAL E
PENGAMBtr,AN LIMBAE MEDIS

l. Wakn, Pengambilan Limbah Medis ditempat Pihak Ketiga akan dilakukm oleh pihak pertama
ditempat ysng ditetapkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Ketiga.

2. Limbah Medis harus dikumpulkan pada waku dan pada tempat yang telah disepakati para pihak
yang mana harus sesuai dengan ketentuan pe.undang-undangan yang berlaku. pada waktu
pengambilan Limbah Medis, Limbah Medis akan ditimbang oleh pihak pertama dengan timbangan
yang dibawa oleh Pihak Perama. llasil timbangan Limbah Medis ters€but akan diverifikasi oleh
perwakilan dad Pihak Pertama dan Pihak Kaiga. Limbah Medis yang telah ditirnbang tersebut
akan dicrtat dalam Nota Pengiriman. Fotokopi dari Nota Pengiriman akan diberikan oieh pihak
Pertama kepada Pihak Ketiga dan dijadikan bukti dari pengambilan Limbah Medis.

3. Apabila Pihak Ketiga memilih untuk menggunokan timbangan sendiri, maka rimbangan tersebut
harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pihak K*iga wajib menrmjukkan buki+ukti
pendukungnya kepada Pihak Pertama.

PASAL 9
KERUGIAN

Pihak Pertama tidak benanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dan/alau disebabkan
oleh kesalahan darl8tau kelalaisn serta tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan
at8u personil dari Pihat Ketiga dan para pihak terkait yang diurnjuk oleh pihak Ketiga.

6



2 Pihak Ketiga tidak bertanggung.iawab dan ditunart secara luas maupun secara hukum atss semua
Limbah yang telah diambil/ diangkut namun tidak tedatas termasuk juga panusnahan dan
prembuysan Limbah Medis yang dilakukan oleh pihak Ketiga dar/ar8u ryen-agen/ subkontrak
yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan pihak ketiga lainnya yang tert<ait dargan pihak pertama
karena Pihak Pertama adalah pihak yang dianggap telah mempunyai izinl berh* untuk melakukan
usahanys tersebut.

PASAL 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

l. Para Pihak dapat monutuskan Perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh
pibak yang berkepentingan selambat-lambamya 7 (tujuh) hari kal€nd€x- s€bel,mnya.

2. Dalam hal tdadinya pemunrsan Perjanjian ini, dengan ini Para Pihaft akan mcmcnuhi kewajiban-
kewaj ibannya secara proporsional.

2. Berkenaan dengan pemutusan perjanjian ini, Pua Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan
dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 126? Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

PASAL 1T

PENGALIHAN EAK

l. Hat dan kewajibur yang timbul berdasu*an Perjanjian ini tidak dspat dialihkan oleh sslah satu

Pihak kepada siapapun Unpa persetrjuan tetrtulis dari pihak lainnya-

2. Setiap Pihak yang menerima pengalihan hak wajib unok menyenrjui s€cara tertulis untuk
mengikatkan diri pada ket€ntuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang
dik€odikan.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA

Kewajiban satah satu Pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama

pelaksanaannya terhalang oleh persengk€kan perburuhan, musibah/tencana alam, perahran
perundang-undangan, perang atau keadaan yaag timbul daLri alau sebagai akibat perang baik yang

dinyatakan ma.upun yang tirtak huru-harq tiadakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana

lainnys, makar atau pemberontakan, krisis kekeringan atau kondisi cuam yang luar biasa burulq

kecelakaan atau sebab-sebab lain sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Memaksd')

2. Dalam hal trrjadi Keadaan Mematsa Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak tertena K€adaao

Memaksa tidak dapat mengajukan tunElt8n huhm apapun terhadap Pihak lain yang terkena

Keadaan Mernakss.

3. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa harus seger4 namun tidak lebih dari l0 (sepuluh) hari

kalender, mernberitahukan kepada pihak yang tidak terkena Keadaaan Memaksa secara tertulis
mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasannya dan pertiraan lama penaagguhannya.

4. Pihak yang terkena Keadaaa Memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai
kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain dalam Perjanjian ini.
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PASAL 13

KESELURUEAN PERJANJIAN

l. Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjsnjian antan para pihat bcrkenaan dengan materi yang
diperjanjikan.

2- Perjanjian ini membatalkan dan menggamikan kes€patatm yang dibuar sebelumnya oleh para

Pihsk baik yang ditahrkan secara lisan rnsupun tgtulis tertair dengan nuteri yang sarna dengan
materi Pdanjian dinaksrd_

PASAL 14
PEMBf,RITAtrUAII

Seti+ pemberitahuan atau dokumen lain yang diberikan berdasarkan perjanjian ini hanr dihat
secara ditulis dan dikirimkan k?ada atsmar Psra piha& sebagsi tersebut di bawah ini alar alamat
lainnya sebagaimana diberitalrukan oleh sdu Pihak k€Fda pihak lainnya dari waktu ke wakur:

Pihel Pertame
Irt JAYA JAGAT RAYA

Umrk pertatiaa
Alamal
Tdp.
Fax
Esrail
Cc.
NPWP

Pihek Kcdue
PT JASA MEDIYEST

Untuk perhatian
Alamar

Telp.
Fax
Email
Cc.
NPWP

Pih.k Kctisr
KANTOR KESEEATAN PEI,I\BUHAN KEI.AS I SURABAYA

Untuk perhatian

Alamat

Telp.
Fax
Email
NPWP

E. Mobrmnrd Rudiesto / Dircktur
JL Trmhl Rcjo No. 34 W.ru - Sidordo, Jlvr Tiour - Indoncsir
03t-$47$5
03r-t6t7$5
rdmin.mrrkclinq@ieveiesstnvr.co.kl
irveirq!tnyrl@smrfl .com
G1321.5t9.r413.00

Olivir Alhr / DircliCur
JL Sunpeti No. l7l KcL Sulduyu, Kcc. Cibccoyiag
Koar Brndr[g, Jrrr Bent - hdoncrir

022 - 2M6tt59

info@ iesemedivcst.co,id
admin.merketins@iasrmedivesLco.id
02./t19.660.2-48.m0

Shmct M[}ir?rnao / Kcp.b Kr ol K6clrt tr Pdtbuhu K&s 1
Surebeyr
JL Reyr Juer& Bldr 2 8.2 Scddi Agorg - Sidorjo, Jrrr Tinur -
Indoncrir
Gtl-996 t37 a7
Gtr-996 t{t t5
kkorbv@smrilcom
00.152951.5{ll3.m0
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PASAL 15
HUBUNGAN ANTARA PARA PIEAK

Kefudukan Pihak Pertama dan Pihat Kedra berdasartan Perjadie ini adalah p€ny€dia Jasa
Pengangkutan Dar Pengdahan Limbah Medis ind?enden dan antara Pihak P€dama Pihak Kedua &n
Pihak K*iga bukan merupakan sumr hubungan arrtars prinsipal dan agen dan juga bukan m€rupakan
suatu hubungan kemitraar.

PASAL 16
HUKUM YANG BERLAKU

Pajanjian ini diatur dan nmfuk berdasarkan huhrrr Nqan Reprtlik Indmesia.

PASAL T7

IX)MISILI DAI{ PEN'TELFSAIAN SENGKETA

l. Para Pihat dengan ini sepakat unark memilih dmrisili hukum yang t€trp dan tidak b€rubah pads

kantor panitera Brdan Arbitr8se Nssiond Indonesia di Bandung

2. Par& Pihak sepak* bahwa terhadap saiap dan semua persdisihan yang mungkin timbul sebagai

akibst dari p€nafsiran dan/aau pelaksanaan perjanjian ini afatr disd€stiken secara musyawarah

dan mufalar

3. Apabila penyelesairn socara musy8wsrsh untuk mufakar sebagaimana dimaksud ayd (2) tidat
t rcapsi, mska penyelesaian persdisihan akan disdesaikan mdalui Badan &bitrase Nasioml
hdoneia (BANI) di Bandung dengan meoggunatrn hukum dan prmedur BANI.

4. Putusan BANI dimaks,d bersifaf final dan mengiku Para Pihek dan dapd langsrng dilstsrnalcn
t npa persetujuan Pihak manspur\ termasuk tetapi tidak terbatas pada pengtdilan. Tid|k ad! satr
Pihat pun yang dapar mengajukan banding tsh8dap puEsan BANI terscbut.

9

2 Pemberitahuan seb"gimana disebut dalam ayat I di atas, diansaap diterima oleh pihak lainnya
apabila dikirimkan dargan:

a) s€c.ra langerng kepada Pihak yang dikirimkan pernberi."huan ara, dolormea lain tersebut

b) sural kilrr khusus arau dengn jasa pdayanan srat hlat lainnyq

c) grrar tercatat

d) faksimili atau media dektronik lainnyq dan

e) pemberitahuan k€pada alamar terskhir atau nmra kmrmikasi terakhir dari pihak lain yang
diketshui oleh Pihak yang mengirimkan pecrb€ritahuan terssur

l. Sduruh pemberitahuao dan dokumen akao dibuar drlam Bahasa Indoresia. Saiap pemberitahuan
atau dokumen lain ters€but dianggrp diterima deh Pihak yang menerime pernb€dtrhuan ereu
dohrmen tersebut, dalam 2 (dua) hari kda terhiMg sriak pengiriman pernberitaluran arau
dokumen lain tersebut apabila dikirim lsng$ng eu apabila dikirim dengan fatsimili atru media
de&tronik lainnya, psda saar dikirimkannya. Apabila dikirim dengan sra (baik srrat tercarrt
mauFm srat kilat lainnya), terhinrng seja& 7 (urjuh) hari k€rja rjak dikirimkannya pemberiahuan
atau dohrmen lain r€rsebur. Untuk mernbulrikan telah dib€rikan $atu p€mb€ritrhuan atau
dokumen lain, orkuplah dengan bukti yang marunjukkan bahwa rdah dikirimkan pemberiahuan
atru dokumen lsin tersebul



PASAL IE
PERISTTWA CIDERA JANJI

2

Peristiwa ciderajanji
Yang dimaksrd dengan perisiwa ci<tera janji dalam perjanjian ini adslah para pihak tidak
melaksanakan Perjanjian ini atau me.rakssn8kannya sebagian, melakukan penundaan kewajiba4
mernberikan pemystaan baik secara ternrlis maupun tidak t€rtulis yang isinya tidak scsuai ar-,
bertentangsn dengan hal yang sebenamya t6jadi, dan atau melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan perau[an peondang-undangan.

Alibat dari peristiwa ciderajanji

+pabila ted&di peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud ayat (t), maka pihak yang dirugikan
dapat melakukan pemutusan Perjanjian sesuai ketentuan perjsnjiaD ini.

PASAL 2I
PERUBAEAN

Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian ini rerjadi sraur perubaban peraturan perundatrg-
undangan yang secara marcrial yang dapat mendstangkan kerugian kepada salah satu pihak maka para
Pihak sepskat untuk mengadakan perundingan kembali sehigga dapar menghilangkan atau
memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

PASAL T9
PERUBA-EAIY DALAM PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN

PASAL 20
LAMPIRAN

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tida& dapat dipisahkan dan mempunyai
kekuaran hukum yang ssma sena mengikat seperti halnya Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini. Dalam hal
adanya perbedaan atau penenta[gan sntara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan kete,ntu8n dalam
Lampirarl maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

L Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diaur dalam Perjanjian ini aau perubahan-perubahan yang
dipardarg perlu oleh ketiga pihak, akan diuur l$ih lanjut dalam bagian yang tidsl terpisahkan
dari Perjanjian ini.

2. Separ{ang belum/tidak ada kes€pekrlan yang banr/lain dari yang telah ditamrkan dalam Pojanjian
ini, maka yang berlaku adalah teup perjanjian ini.

PASAL 22
KETENTUAN LAIN

Apabila terdapat ketentuan-keteotuan dalam Perjanjian ini arau sebagian duipadanya yang
bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun
termasuk dan tidak te6atss kepada alasan dari suatu ketentuan perundangan-undangan yang
bedaku atau alasan dari suatu kepuursan pengadilan uau badan lain atau pihak berwenang lainnya
yang merniliki jurisdiksi atas Para Pihaf d8r/atau Perjanjian ini, maka ketennran-ketentuatr
tes€but h8rus dipisahkan dari Perjanjian ini dan dianggap dihapuskaa dari Perjanjian ini dan Para
Pihak akan menegosiasikan dengan itikad baik untuk mengubah dan memodifikasi ketennran-
ketentuan tersebut dari Pojanjian ini.

2. Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakaran Para Pihak dan menggantikan seluruh
perjanjian secara vertal maupun teru.rliq janji-janji atau k€sepakalsn-kesepakaran lainnya
sehubungan dengan hal-hal yang diarur dalam Perjanjian ini. Tidak ada Pihak yang dapat
menyatakan suatu perjanjian auu kesepakatan berlaku, yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini.

3. Perjanjian ini tidak akan diuba\ diganti, atau ditambah keqali dibuat s€c.rs terh is oleh Para
Pihak.
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4. Kegagalan untuk menunda suatu pelaksrnesn hak atau upaya meminta ganti rugi oleh para pihak
berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu peogesampingan dari suatu hak atau
upaya meminta ganti rug| disesraikan dengan permasalahannya. Hak dan upaya meminta ganti
rugi yang diberikan dalam Perjanjian ini bersifa kumulatif dan bukan ekskluifrertaaap ut-aao
upaya meminta ganti rugi yang diboikan oleh hukum yang berlaku.

5. Setiap teks publikasi umuk media cetak atau komunikasi lainnya yang akan diterbirkan oleh media
ce6k banya dapat dibuat saelah mendapat persetujuan dari para pihak.

6. Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas biaya-biaya dan ongkos-ongkos untuk
pembuatan Pojanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atss dalam rangkap 3
(tiga) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatrn hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PT JAYA JAGAT RAYA

I,

H. MOHAMMAD RUDTANTO
DIREKTUR

PIEAK Kf,DUA,
PT JASA MEDIVEST

DIREKTTIR

PIHAK KETIGA,
R KESEEATAN PEII\BUEAN
KELAS I SURABAYAlrr<,nJlro I

KEPALA KANTOR KESEHATAN
PELABTIEAN KEI,AS I

rrrellf

a



Lampiren I
Informasi Peogangkuten den Pengolahan I.imbah Medis (IpL)

No. Perihel Keterrngen

l. Pihrk Kctigt

Jesa a Jerr Pcrgeegkutel dengan rirrcian sebagai berihrt:
- Pangambilan Limbah Medis dari Tempat Peoyimpanan

Sernenau
- PenganghrtEn ke fasilitas pemusrahan milik Pihak

Kedua
- Mengdola cataran p€ngsntar8n Limbah Medis.

b. Jer Pmgohbrn Limb.h M.di! dengan rincian seb,oni
berikut:

- Penyimpanan Limbah Medis padt fasilitas pernusnahan
milik Pihak Kedua:

- Pernusnahan Limbah Medis deh Pihak Kedua;
- Dohmentasi proc€s p€rnusnahan Limbah Medis oleh

Pihtk K€dte

3 Limbrh M€dis Umbah 83 Mediss lermas* sctiap limbah yang dikdqoriken
di bawah ini:

A, o Jaringan manusia ata[ hewsn
. Darah, cairan atau kaomn a$uh (baik terinfeksi maupun

lidsk tcrinfel$i)
o Kain perbm atau k pas bek s hadl opcrasi, dan sernua

limbah yalg tdab tertontrminssi dari s€rnua area perau,iatal
o Bahan$ahan yang terideksi (sdain kain seprai) dari rumah

sakit, ternpat per"awatarL rumah sakit gigi, nrmah sekit
hewan, t€rnpd p€nditian

B.
o Limbah dari laborarorium srau otopsi

(Catatar: beberapa dari jenis beoda ini perlu unork
dis€filkan una* meoghilangkan zat bsbahaya s€bdum
dimusnahkan)

C
o Beberapa limbah fumasi, seperti obat bius, obat-obat lainnya

yang tdah ladaluarsa.
o Limbnh kimia, s€p€rti obu-obu penghanqf rircun

lcytotNic tbuss), y:,rg dapat menimbulkan infd<si lewat
pernafasan alauputr kontak lang$ng-

D
o Kain sprai rcmpaf tidur s€kali pskai ysng tdah dipakai,

kqrtainer air s€oi, krntung-k8nhrng op€rasi unEtk bagian
p€rut

Bs-hen Lein
Kandungan jmis limb8h 83 yang t€rkontaminasi infeksius yang
dalrat dimusnghkan oleh lnsinerator : Plastik, Kertas" Kaca dan
logam serta (Msjun, Limbah cair dari kegiatan Rontgen lOplo).

\12

Kentor Kcschrten fsft[nhrn lQls I Surebaye
JL Rrye Jundr o* 2 B2 Scdrti fuung - Silorrjo, Jrvt
Tinur - Ildoatrie
Tdp : 03I-996 lB7 rl7
Fax : Gll-996 trl3 15
Email : kkosbvr@smtilcom

2.
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PIHAK PERTAMA
Pt JAYA JAGAT RAYA

E Mohemmed Rudiento
Direktur

[,empir:n
Informesi Pengelolien Limbtb B:t

/

Kf,TIGA
KAN PEI.ABUHAN

YA /
Y

a

No Perihal
I Data Pihak Pertama PT Jaya Iagat F.aya

Alama Kantor
Tdp
Email
PIC
Tdp

: JI. Tambak Rejo No 36 Waru - Sidoarjo
: 031-8687886 - 0t 12-7?63436
: admi n. marketi nc@j ayaj agalrava. co. id
: Fuad lIasan
:0812-R63{366

2 Data Pihak Ketiga Kantor Kesddan Pdabuhan Kdas I Surabaya
Alamat Kamor : Jl. Rayr Juaoda Blok 2 8.2 Scdei AAmg -

Sidoarjq Jawa Timur
Alsmsl Kegiatln : Jl- Rayr Juanda Blok 2 8.2 Se&ti Agung -

Sidmrjo, Jawa Timur
Telp : Q3l-996837 47
Ernail : kko$y@gmail.com
PIC : Kiki
Telp : Oa5232929437

Biaya Biaya MOU 
- 

/tahun

4 Minimsl Mualan Limbah 83 Minimd Mualan 25 Kg / pengangkutan

Apebih murtrn kunng deri 25 Kg, akan ditagihkan sebemr 25 Kg /
Pengangkutan.

5 Jenis Limbah 83

Cdatan :

Biaya Jasa Pengdolsan bclum tcrnrsuk PPN

Kode Nama Limbah

4337-l Umbah klinis memilih
tarakteristik infeksius

Pp. 18.000,- / Kg

4337:2 Produk farmasi kada.l uwarsa Rp. 18.000,- / Kg

6 Jadwal Pangangangkutan Pda*sanaan pengangkutan dilahrkan se$ai p€mintaan PIHAK
KEDUA (By Orda)

Koofirmasi Fmintarn pengangkutan deh PIIIAK KEDUA minimal 2
(Du) hari sebdunnya keoada PIIIAK PERTAMA

JL.

PI

IIII'I

Plhal xe
I

Plhak xs
3

I \/

Lompimn Sard Perjdnji@t Kerja kna

oL

Harga


