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Pada hari ini, Kamis tanggal l0 bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di
Politeknik Negeri Cilacap, yang bertanda tangan dibawah ini :

I' Dr. Ir. ARIS TJAHYANTO, M. Kom : Selaku Direktur Politeknik Negeri Cilacap,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Politeknik Negeri Cilacap, berkedudukan di
Jalan Dr.Sutomo No.l Sidakaya Kabupaten
Cilacap Jawa Tengah, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU

2. Drs. SUHUD IIARIJONO., Apt. : Selaku Direktur Perusahaan Daerah Cahaya
Husada, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Perusahaan Daerah Cahaya
Husada, berkedudukan di Jalan Rajiman
No.68 Kebonmanis Kabupaten Cilacap Jawa
Tengah, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk menandatangani perjanjian dengan
syarat dan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pe{anjian ini adalah untuk menentukan persyaratan guna mengamankan
secara hukum hal-hal yang menjadi kepentingan para pihak berkaitan dengan kerjasama
dalam Tes Kesehatan bagi Mahasiswa Baru politeknik Negeri Cilacap.

Pasal 2

PENGERTIANUMI]M

(1) Tes kesehatan adalah pemeriksaan terhadap kesehatan secara menyeluruh bagi
mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap.

(2) Perusahaan Daerah cahaya Husada adalah perusahaan Daerah yang menyelenggarakan
progmm pemeriksaan kesehatan untuk para mahasiswa baru politeknik Negeri cilacap.

(3) Peserta adalah mahasiswa baru politeknik Negeri Cilacap.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup ke{asama mefiputi :

(1) Pemeriksaan Penggunaan Narkoba,/Tes Urine meliputi 3 parameter (Amphetamine,
Morphin, Canabioid)

(2) Pemeriksaan Fisik umum meliputi : Tensi Darah, Tinggi Badan, Berat Badan,
Kesadaran.

(3) Pemeriksaan Tubuh meliputi :

a. Kepala : Bentuk dan Rambut
b. Leher : Pembengkakan Kelenjar Getah Bening
c. Mata : Visus Mata dan Buk Warna
d. Jantung : Penyakit Jantung Bawaan dan Lemah Jantung
e. Paru-Paru : Asma, Bronkitis, Tuberkolosis
f Abdomen : Maag
g. Kulit : Tindik dan Tatto

(4) Riwayat Kesehatan

a. Penyakit MentaUKej iwaan
b. Epilepsi
c. Asma Kronik
d. TBC
e . Malaria



Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun secara efektif sejak 2 Januari 2019 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2019.

(2) Pe{anjian ini dapat diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan
terlebih dahulu oleh pihak yang ingin mengakhiri perjanjian ini.

(3) SelambatJambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhimya jangka waktu pe{anjian, pARA
PII{AK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak
memperpanjang peqanj ran iru.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARAPIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini,
PARA PIHAK sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana di
uraikan sebagai berikut:

1. HakPIHAKKESATU
a. Mendapatkan pelayaran tes kesehataa bagi mahasiswa baru politeknik Negeri cilacap.
b. Memperoleh data yang akurat hasil Tes Kesehatan dari Mahasiswa Baru politeknik

Negeri Cilacap.

2. Kewajiban PIHAK KESATU.
a. Memberikan data dan informasi mahasiswa baru yang mengikuti tes kesehatan kepada

PIHAKKEDUA.
b. Melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah mahasiswa baru yang mengikuti tes

kesehatan kepada PIHAK KEDUA sesuai pasal 6 perjanjian ke{asama ini.

i. HakPIHAKKEDUA
a. Mendapatkan data dan informasi tentang mahasiswa baru politeknik Negeri cilacap

yang mengikuti program tes kesehatan dari PIHAK KESATU.
b. Menerima pembayaran dari pIIIAK KESATU sesuai pasal 6 perjanjian kefasama ini.

2. Kewajiban PIIiAK KEDUA
a. Melakukan pelayanan tes kesehatan yang komprehensif kepada mahasiswa baru

Politeknik Negeri Cilacap sesuai dengan pasal 3.
b. Memberikan data yang akurat hasil tes kesehatan dari mahasiswa baru.



Pasal 6

PEMBIAYAAN

(l) PIHAK KESATU wajib membayar biaya tes kesehatan sebesar Rp. 110.000,- / orang
(sudah termasuk pajak) kepada PIHAK KEDUA

(2) Pembayaran dilakukan oleh PII{AK KESATU kepada pIHAK KEDUA berdasarkan
jumlah peserta yang mengik-uti tes kesehatan.

(3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU setelah pIHAK KEDUA melaporkan hasil
tes kesehatan.

(4) Pembayaran dilakukan secara transfer melalui Rekening Bank BNI Nomor : 0419407353
atas nama KLINIK PRATAMA 24 JAM CAI{AYA HUSADA.

(5) Pembayaran dibebankan pada DIpA politeknik Negeri cilacap Tahun Anggaran 2019
Nomor : D1PA042.01.2.400867 tanggal 5 Desember 2018.

Pasal 7

LAIN.LAIN

PIIIAK KEDUA memberikan layanan tambahan kepada PIHAK KESATU anrara lain
sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan kegiatan-kegiatan kampus yang di lakukan oleh politeknik
Negeri cilacap seperti kegiatan pKKMB, Dies Natalies, dan lainnya, dengan mengirimkan
petugas kesehatan yang diperlukan.

2. Menyediakan layanan pemeriksaar kesehatan setiap hari Jumat, pukul 0g.00 sd 1000
WIB di Kampus Politeknik Negeri Cilacap selama kurun waktu 1 (Satu) Tahun.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJ IAN

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum berakhimya jangka waktu
pe{anjian, berdasarkan hal sebagai berikut:
1. Bila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang

diatur dalam pe{anjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk
memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran terhrlis sebanyak maksimal 3
(tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan/teguran terhrlis
minimal 7 (tujuh) hari kerja.



Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELI SIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan pe{anjian ini akan di
selesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

Pasal l0
ADDENDUM DAN AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dengan jelas dalam Pe{anjian ini maupun perubahan-perubahan
danl atau tambahan-tambahan yang perlu diadakan atasnya, akan diatur dalam addendum/
amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal l l
DOMISILI HUKUM

Mengenai perjanjian ini dan segala akibat yang timbul dari padanya, kedua belah pihak
memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cilacap.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian pe4anjian ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggung jawab dalam rangkap 2
(dua) bermaterai cukup dan masing - masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
DIREKTT]R

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR

NEGERI CILACAP

L

CAI{AYA HUSADA

\* q

Dr Drs. HARIJONO., Apt.


