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PERJAT{JIAiT KERJASATA
PELAYA}IAN KESEHATAN KELILING

Antara
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO}
BAI{DAR UOARA ADI SOETARTO

Dengan
DINAS KESEHATAI{ KABUPATEil BOYOLALI
NOmOR

: AP.l.06/HK.09/201 g/Glil.SOC

NOIOR

I

f/a/ /?q // 3/-to t y

Pada hari ini, lGrnis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Behs
eilC4m1g) di Boyohli antara :
I

ABIruLLAH USf,AN, dabm kadudukatmya s€laku General Managrar PT. Angkasa
Pura I (Persaro) Bandar Udara Adi SoemarmoSurakarta bordasarkan Surat Kuasa
No. : AP.l. 4801/HK.02.05/2015/PD.B Tanggal 18 September 2015, bertindak untuk
dan atas nama PT. Angkasa Pura I (Persero) yang be*edudukan di Jararta,
berkantd di Kota Baru Bandar Kemayoran Btok B-12 Kaveling No.2, yang anggaran
Dasar dan perubahannya yang tehh disahkan dan diumumkan dahm Berita Negara
R€publk lndon€sia Nomor 52 tanggal 29 Juni '1993 dengan tambahan Barita Negara
Republik lndonesia Nomor 2914/1993 yang telah mengalami perubahan dengan Berita
Negara Republik lndonesia Nomor 89 tanggal 4 Nopomb€r 2008 d€ngan tambahen
Berita Negara Republik lndono8ia Nomor 22475t2008 dan p€rubahan torakhir dongan
akta Akta nomor 01 tanggal 02 M€i 2013 yang dilruat dihadapan Nanda Fauz lwan
S.H.M.Kn., Notarb di Jakarta yang telah dkeluarkan surEt p€nerimaan pemberibhuan
perubahan data Porseroan dari kom€ntorian Hukum dan Hak Asasi Manuasia
Repubhk lndonesia Nomor AHU-AH.01.10-17719 Tanggal 7 Mei 2013, selanjutnya
disobut ssbagai PIHAI( PERTAIA.

[.

dr. RATRI SALASAruL SURVIVAUXA" f,PA dalam kedudukannya sehku Kepala
Dinas Keehatran Kabupaton Boyohli berdasartan Surat Keputusan Bupati No.
B21.2JO% tanggral buhn September tahun 2016, yang b€ralamat di Jahn
Pandanaran No. 156 Boyolali, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
lGbupaten Eoyolali, selanjutnya disebut sobagai PIHAK KEOUA

Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIFIAK KEDUA yang sehnjutnya sscara b6rsamasama disebut s€b€gai PARA PIHAK menerangkan sebagai berkut :

1

a

Bahwa PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini merupakan Badan Usaha Milik Negara
yang m€lakukan kegiatan pengusahaan Bandar udara, b€rmaksud menyel€nggaraan
program pembinaan dan pembedayaan kemasyarakatan b€rupa pelaysnan
kesehatan keliling s€bagai bagian dari pertanggungjawaban sosial korporasi

(Coryonte Social

Re spo nsi b il W).

b

Bahwa PIHAK KEDUA yang dalam hal ini merupakan Dinas Kesehatan Kabupalen
Boyolali memiliki kompetensi dan 4au kemampuan dalam hal program, sarana dan
prasarana unluk m€laksanakan program p€layanan kesehatan keliling sebagaamana
tersebut pada hurul a di atas.

c.

Bahwa PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan optimalisasi peran dan fungsi
pembinaan dan pernberdayasn kemasyarakatan di bidang kesehatan sepakal
melaksanaken kerjasama untuk menyelenggarakan program pelayanan kes€hatan
keliling.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat ur uk mengatur pelaksanaan kerjasama layanan
kesohatan keliling dabm suatu perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dengEn ketentuan
dan syarat sebagai berikut

:

Pa$l t
DASAR PERJANJIAil
Sebagai dasar dibuatnya Perjanjian ini adalah
a

b.

:

Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.92/OM.01.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I ( Persero )
Bandara Adi Soemarmo-Suraka(a.
Keputusan Direksi PT. Angkssa Pura {(Persero) Nomor: KEP.104KU.1Z20'17 tanggal
7 Agustus 2017 tentang Pedoman Program Pelayanan Kesehatan Keliling PT. Angkasa

Pural(Persero).
c

Kesepakatan Bersama antara PT. Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemerintah
Kabupaten Boyolali nomor AP.l.01/HK.09/201g/GM.SOC,400/.../01/2019 tentang
Keriasama dalam Peningkatan Daya Saing Oaerah dalam Bidang Pariwisata dan
Kesehatan Masyarakat.

d

Surat PIHAK PERTAMA Nomor : AP.1.1241KU.1212019/GM-SOC tanggd 25 Januari
2019 perihal Permohonan Penawaran Harga Tenaga Medis dan Obst-Obatan.

e

Surat PIHAK KEDUA Nomor:4421013911312019 tanggal 04 Februari 2019 perihal
Jawaban Permohonan Penawaran Harga Tenaga Medis dan Obat-Obatan.

f

Surat Direktur SDM dan Umum PT. Angkasa Pura

I

(Persero) Nomor

:

AP.l.1'l27lKU.13lm19lOP-B tanggal 11 Februari 2019 perihat Pelaksanaan Program
Pelayanan Kesehaan Keliling Tahun 2019,
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s

Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran Keriasama Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Keliting Tahun 2019 Nomor: BA 05/KU.13/201g/GM-SOC tangggal 27 Fobruari 2019'

Pesal 2
DEFtiflSr
Kecuali makna menentukan lain, maka kalimat-kalimat berikd yang diawali dengan huruf
besar yang digunakan dalam Perjaniian ini mempunyai makna sebagai berikut :
Perjanjian Kerja sama adalah suatu perikatan hukum dimana PARA PIHAK melakukan
kerja sama p€nyelenggaraan pelayanan kesehatan keliling sebagaimana diatur dalam
Perjanjian ini.

b.

Pelayanan Kesehatan Kelaling adalah layanan kcsehatan kepada masyarakal yang
difokuskan psda pelayanan pemeliharaan kesehatan, pengobatan ibu hamil dan
menyusui, pengobatan bayi dan balita, pernantauan tumbuh kembang balita dan
imunisasi.
Wilayah Operasional adalah wilayah yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh PIHAK
PERTAMA sebagai wilayah pelaksanaan pelayanan kesehatan keliling sebagaimana
diatur dalam perjanjian ini.

d.

Dana Pembiayaan adalah biaya yang digunakan untuk operasionalisasi pelayanan
kesehatan keliling yang menjadi beban PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan
dalam Perjanjian ini.
Pasien adalah warga masyarakat yang berdomisili di wilayah operasional pelayanan
kesehatan keliling yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.

Pasal 3
OBYEK PERJANJIAN

(1)

Obyek Perjanjhn dalam Perjanjian ini addah Penyebnggaraan Pelayanan Kesehatan
Keliling di Wilayah Op6rasional yang telah ditunjuk dan dilentukan oleh PIHAK
PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(2)

PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini menyediakan kendaraan ambulans beserta
kelengkapannya (peralatan medis) temasuk biaya perawatan di lokasi Pelayanan
Kesehatan Keliling dan perbaikan kendaraan ambulans beserta kelengkapannya
(peralatan medis) serta Dana Pembiayaan Pelayanan Kesehaan Keliling.

(3)

PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini meny€diakan tenaga kesehatan yang tordiri dari
I (satu) orang Dokter, 2 (dua) orang Paramedis, 1 (satu) orang Apoteker dan obatobdan yang diperluksn selama pelaksanaan kegiatan sesuai dengan renc€lna
anggaran dan tiaya.

(4)

Dana Pembiayaan selama penyelenggaftEn Pelayanan K*€hatan Keliling dilentukan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai berikut :
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a

Tenaga Kesehatan Dokter diberikan jasa sebesar Rp. 250.000,- (dua ra{us lima
puluh ribu rupiah) untuk setiap kehadiran dan membenkan p€layanan kesehatan
di Wilayah Operasional Pelayanan Kesehatan Keliling.

b.

Tenaga Kesehatan Paramedis diberikan jasa sebesar Rp. 150.000,- (seralus lima
puluh ribu rupiah) sethp orang untuk setiap kehdiran dan memberikan
pelayanan kesehatan di Wihyah Operasional Pelayanan kesehatan Keliling.

c.

Tenaga Kesehatan Apoteker diberikan jasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupbh) untuk setiap kehadiran dan membenkan pelayanan kesehatan di Wrlayah
Op€rasional Pelayanan kesehatan Keliling.

d,

Dana Pembiayaan untuk Obat-obdan ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupiah) per paket.

e

Monitoring oleh Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 kali setiap bulan.

f.

Monitoring oleh Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 200.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 kali setiap bulan.

menyampaikan permohonan pembayaran jasa pelayanan
kesehatan dengan mencantumkan nomor rekening tujuan diisertai dengan laporan
hasil kegiatan, daftar hadir kegiatan dan data rincian penggunaan obat-obatan kepada
PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya, yang dalam

(5) PIHAK KEDUA wajib

hal ini dilimpat://.al

*perutnya

kepada Puskesmas Ngemplak Kabupaten

fuplati

Pa3al 4
JA}IGKA WAKTU DAN TEKNIS PELAKSANAAN

(1) Jangka waktu Perianjian Kerjasama ini telah disepakdi bersama oleh PARA PIHAK
selama 1 (Satu) tahun terf*tung muliai ditandatanganinya Perjanjbn Keriasatna ini clan
akan berakhir pada tanggal 31 Oldober20t9.

(2) Pelayanan Kesehatan Keliling dilaksanakan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam
1 (satu) minggu selama 5 (lima) iam mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00

WB setiap

harinya yang ditentukan berdasarkan jadwal pebksanaan keglatan

sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(3) Jadr,val pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat
dilakukan perubahan sepanjang telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang
dinyatakan dalam Berita Acara dan ditanddangani oleh PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK dengan dilandasi iktikad baik secara bersama.sama bertanggung Jawab
atas kondisi kendaraan ambulans dan perlengkapannya (peralatan medis) selama
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Keliling.
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(5) Apabila ambulans dan/atau perlengkapannya (Peralatan medis) yang digunakan dalam

penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Keliling terjadi menurunnya fungsi yang dapat
mengganggu pelaksanaan kegtatan dapat dilakukan perbaikan dan atas pembiayaan
perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Kendaraan ambulans dan perlengkepannya (peralatan medis) yang dipandang pedu
untuk dilakukan perawatan danl atau perbaikan disampaikan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA melalui surat.

b. PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan terhadap kendaraan ambulans dan/
atau perlengkapannya (peralatan medis) tersebut pada huruf a diatas dengan tata
cara, mekeni$ne dan prosedur sesu€f dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan
PIHAK PERTAMA.

P.3al 5
HAK OAII KEWAJIBAN
(1) PIHAK PERTAMA b€rhak

a. Menuniuk dan menentukan Wilayah Operasional pelaksanaan kegiatan Pelayanan
kesehatan Keliling.

b. Menentukan besaran Dana Pembiayaan selama penyelenggaraan Pelayanan
kesehatan Ketiling.

c. Mengusulkan Jadwal penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Keliling.
d. Menerima leporan hasil kegiatan p€nyelenggaraan Pelayanan kesehatan Keliling
s€,tiap bulan.

e. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap fungsi kendaraan ambulans

dan

peralatan (peralatan medis).

f.

Melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Keliling

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban

:

a. Menyediakan kendaraan ambulans beserta kelengkapannya (peralatan medisnya)
yang dapat berfungsi secara baik dan optimal guna mendukung pelaksanaan
Pelayanan kesehatan Keliling.

b. Menyediakan Dana Pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Keliling

c. Memberikan biaya jasa pada Pasal 3 ayat (4) kepada tenaga kesehatan

yang
ditugsskan oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam
penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Keliling.
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d. Melakukan perawalan dan/ atau perbaikan terhadap kendaraan ambulans beserta
kelengkapannya (peralatan medis).

(3) PIHAK KEDUA berhak:

a. Menunjuk dan menentukan tenaga kesehatan yang ditugask€n untuk memberikan
pelayanan kesehatan dalam program Pelayanan Kesehatan Keliling.

b. Menerima biaya jasa bagi tenaga k$ehatan yang dilugaskan unluk memb€rikan
pelayanan kes€hatan dalam program Pelayanan kesshatan Keliling setiap bulan
sebagaimana diatur dalam Perjanjhn ini.

c.

Mengusulkan jadwal penyelenggaraan Pelayanan kosehatan Keliling.

d. Mengajukan permintaan perawatan dan/ atau perbaikan terhadap kendaraan
ambulans besena perlengkapannya (perdatan medis) kepada PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA berke,rajiban

a.

Menyediakan tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk pelaksanaan kegiatan
Pelayanan kes€hatan Keliling yang terdiri dari 1 (salu) orang Dokler, 2 (dua) orang
Paramedis dan 1 (satu) orang Apoteker.

b.

Menyediakan obat-obatan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Pelayanan
Kesehatan Keliling.

c.

Mengajukan p€rmohonan pembayaran jasa tenaga kesehalan dan obat-obatan
kepada PIHAK PERTAMA selambat-lamMnya pada tanggEl 05 bulsn berikulnya
dengan ketentuan sebagaimana diatur ddam Perjanjian ini.

d.

Menyusun laporan hasil kegiatan program Layanan Kesehatan Keliling setiap bulan

e.

Menyampaikan data kesehatan marsyarakat sebelum dan sesudah Pelayanan
Kesehatan Koliling dilaksanakan berupa :

1.

2.
3.
4.
5.

f.

Angka kematian ibu melahirkan
Angka kematisn bayi
Umur harapan hidup
Prevalensi gizi buruk pada balita d8n stunting
Tingkat kesehatan masyarakat secara umum

Mehkukan perawalan secara berkala terhadap kendaraan ambulans beserta
perlengkapannya (p€ralatan medis) di dalamnya agar depat bercp€rasi secara bdk
dan oFimal guna mendukung pelaksanaan Pehyanan Kosehatan Keliling.

g.

Sebelum dilakssnakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Keliling harus dilakukan
advokasi (sosialisasi) kepada masyarakat di wilayah Operasional pelayanan
Kesehatan Keliling minimal 1 (safu) kali pelaksanaan.
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Parel 6
PERTAilGGUNGJAWABAN KEPADA PIHAK XETTGA

(1) Apabih dalam pelaksanaan kegiatan Pelaysnan Kesehatan Keliling menyebabkan
kerugian kepada Pihak Kediga baik kerugian materiil maupun non materiil, PARA PIHAK
dalam hal ini beriktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan p€meriksaan setiap kejadian yang
menyebabkan kerugian kepada Pihak Keliga guna kepentingan hukum PARA PIHAK
dalam memberikan portanggungiawaban atas kerugian tersebut.

(3) Apabila dalam pemeriksaan diketahui kejadian yang menyebabkan kerugian kepada
Pihek K€tiga disebabkan karena kelalaian PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat
untuk bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap kerugian tersebut.

(4) Apabila dalam pemeriksaan diketahui kejadian yang menyebabkan kerugian kepada
Pihak Ketiga disebabkan karena kelalaian tenaga kesehatan dan atau tenaga
operasional, maka pertanggung ja\rvaban alas kerugian tersebut dibebankan kepada
tenaga kesehaan dan atau tenaga operasional yang bersangkuutan.

Pi3.l 7
BERA'(HIRT{YA PERJA}IJIAil
Perjanjian ini dinyatakan berakhir apabila

:

a.

Jangka waktu perjanjhn sebagaimana teGebut dalam Pasal 4 ayat (1) telah berakhir
dan PARA PIFIAK sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini

b.

PARA PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Porjanjian ini disebablan karena kondisa
dan keadaan yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan.

c.

Salah satu pihak melakukan perbuatan dan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai
dengan maksud dan tujuan adanya Perjanjian kerjasama ini, dan untuk itu salah satu
pihak yang lain dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak.

Pesal 8
FORCE f,A'EURE

(1)

Apat h teriadi peristiwa-peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK pada umumnya
untuk mengalasinya alau merupakan Force Maieue, sehingga mengakibatkan
tertunda, terhambat dan terhalangnya pihak yang terkena untuk melaksanakan
karajiban-kewajibannya, maka pihak yang mengalaminya diwajibkan untuk
memberitahukan s€cara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah
terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan p€rtimbangan pihak lain.

(2)

Peristiwa,pedstiwa yang dianggap forrp majeurc adalah perang, pemberontakan,
pemogokan, kerusuhan, gempa bumi, taufan, banjir atau keadaan cuaca buruk,
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ledakan, kebakaran, petir, huru-hara, blokade, epidemik, bencana.bencana alam
lainnya.

(3)

Dalam h€l terjadi brce majeure, maka PARA PIHAK s€pakat untuk merundingkan
kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan
Perjanjian ini. Selama belum tercapai kesepakalan mengenai perjanjian yang baru
tersebut, maka ketentuan dalam Pedanihn ini tetap berlaku dan mengikat PARA
PIHAK.

P...1

I

BEA ITATERAI DAil PruAK.PA'AK

(1)

Bea materai untuk mengadakan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan
tanggung iawab PARA PIHAK.

(21

Segala jenis pajak dan atau retribusi lainnya yang timbul sebagai akibat adanya
Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Parl l0
PETYELESAIAil PERSELISIHAiI

(1)
(2)

Setiap perselisihan/persoalan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini untuk
perlama sekali akan diselesaikan oleh PARA Pll'lAK secara musya^rarah unluk
mufakd.
Apabila temyata setehh diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dicapai
kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Boyolali untuk
menyolesaikan poFelisihan PARA PIHAK.

Paiai

I '|

PERUBAHAN

Perjanjian ini dapat diubah darvatau dilambah atas kesepakatan PARA PIHAK dan
dituangkan dalam Ad&ndum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat
dipisahkan dengan Perjaniian ini.

Pasal 12
PETBER]TAHUAil
(1)

Untuk kelancaran p€laksanaan Perjanjian ini, semua surat menyurat atau pengiriman
berita melalui telepon/faksimile kepada masing-masing pihak dipergunakan alamal
sebagai berikut :
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a,

Untuk PIHAK PERTAMA ditujukan kepada:
GENERAL MANAGER
PT. ANGKASA PURA I(PERSERO)
Bandar Udara Adi Soemarmo Surakarla
Telepon : (0271)780715,78o4,cfJ
Faksimile : (0271) 780058

b.

Untuk PIFiAK KEOUA dilujukan kepada:
KEPALA OINAS
OINAS KESEHATAN IqBUPATEN BOYOLALI
: Jl. Pandanaran No. 156 Boyolali
Telepon : (0276) 321009

Ahmal
(2\

Faksimile :
Porubahan alamat oleh PARA PlFl,AK harus diberitahukan secara tertulis 30 (tiga
puluh) hari kalender sebelumnya kep€da pihak lainnya dan apabila tidak ada
p€mberitahuan maka alamat sebagaimana tersobul di atas adalah alamat yang sah
dan berlaku.

Pa$l 13
LAIN. LAIN
(1)

Perjanjian / kesepakatan / persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan
dibuat di kemudian hari antara PARA PIHAK dengan pihak pihak lalnnya di luar
Porjanjian ini tidak dapat membatalkan mengesampingl€n Perianjian ini atau
dokumen - dokurnen lainnya yang timbul karenanya.

-

/

(2)

Hal - hal lain yang belum diatur di dalam Perjanjian ini apabila perlu akan dialur
kemudian dalam suatu Addendum yang ditandatangani obh PARA PIHAK, yang
rnerupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
ini.

(3)

PARA Pll-{AK akan melakukan semua tindakan yang diperlukan

dalam
melaksanakan / m€nggunakan / menikmati hak hak yang dimiliki / diperoleh yang
timbul dari Perjaninn ini atau dokumen - dokumen yang timbul karenanya.

-

(4)

PARA PIHAK mempunyai hak dan u,e\irenang untuk membuat dan menandatangani
Perjanjian ini dan / atau dokumen - dokumen yang terkait.

(s)

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak - pihak lain yang
berkeberatan dan atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengen c:lra apapun
atas pelaksanaan Perjanjian ini baik pade saat ini maupun di saal mendatang.

(6)

lampiran dari Perjanjian ini merupakan baghn yang meniadi satu
kesatuan yang tirjak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
sena merigikat sepefi halnya pasd - pssd dalam Perianiian ini.

Lamfiran

-

PARA PIHAK menegaskan dan memberlakukan Perianjian ini, yang dibuat dalam rangkap 2
(dua) masing - masing bormeterai cukup yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang
sama, 1 (salu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA,
s€jak hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini dan telah

I

ditandatangani PARA PIHAK yang mempunyai wewenang unluk itu tanpa adanya paksaan
dan atau tekanan dari ilhak manapun dan dalam bentuk yang bagaimanapun.

PIHAK KEDUA
KEPALA OINAS KESEHATAN
BOYOLALI

t

Ji

SURVIVALINA, TPA

PIHAK PERTAIIA
GENERAL TIA}IAGER
PT. ANGKASA PURA I (PERSEROI
BANOAR UDARA ADI SOEMARiT

USi'AN
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