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SURAT PERIANIIAN XDRIA
Nomor :027 / 47 /SPVKEC-BU

Pada hari ini seni, tanggal E'mpat bulan/o nuai tlih:u Dua Ribu Dua saat yangbertandatangan di bawah ini :

Nama
NIP

Pangkat/col. Ruang

Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama Camat Bontang Utara (Perangkat Daerah) selaku Pengguna Anggaran yang seLanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : yutria Agnes llawang Wulan
Tempa! Tanggal Lahir : Kudus, 11 Juni Z00O
Pendidikan : SLTA
Unlt Keria : Kelurahan Bontang Baru
Iabatan : Pelaksana Pelayanan Umum
Bertinda untuk dan atas nama dirl sendirl fang selanruhfa disebut PIHAK KEDUA

PTHAK PERTAMA dan PIHK KEDUA sepakaq bahwa PIHAK PERTAMA memberikan pekerraan kepada pIHAK KEDUA
dan PIHAK KEDUA menerlma pekerraan yang diberikan PIHAK PERTAMA yang dalarn perlanjlan ini selanjuh)ra disebut
Kontrak Kefla, dengan ketenEan sebagai berikut :

Pasal 1

Uralen Tqgas

PIHAK KEDUA meny€lesaikan pekeriaan dad PIIIAK PERTAMA sesuai dengan uraian tugas sebagalmana berikut :

1 . Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan permohonan yang diaiukan oleh masyarakat berdasarkan
prosedur dan ketenhnn Fang berlaku

2. Menerima, meneliti serta mencatat surat/dokumen sesuai permohonan yang diarukan oleh masyaEkat
3. Memproses surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
4. Melaporkan pelalcanaan hasil tugas kepada atasan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 2
PeDbafaran

PIHAX PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelalsanaan pekerraan sebesar Rp. 3,oso.ooo,. ( tiga ,ura
lirna puluh ribu ruplah ) per bulan dengan pemotongan palak berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Pasal 3
Masa Korrek ferra

Konnak lGria berlaku tanggal 0,1tanuerl 2021 s/d 31 Desember 2OZ1

Pasal 4
Hglaon Kcrralibatr

(1) Hak PIHAK PERTAUA
a. Mempercleh laporan hasil pekeriaan;
b. Menilai hasll pekeriaan dan melakukan evaluast kinerla sebagal bahan lertimbangan perpaniangan kontrak

kerla;
c. Memberhendkan atau tidak memperpaniang konFak keria;

(2) HAK PIHAK KEDUA
a" Mendapat*an gali sedap awal bulan bertkumya;
b Dengan memperhatikan presesl keria PIHAK KEDUA dapat diberlkan tambahan penShasilan berdasarkan

penilalan kerra sebesar standar yang dlsesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
c. Dapat diberlkan cuti/izin yang dltentukan dan diproses oleh PIIiAK PERTAMA sesual dengan pera$lran

perundang-undangan;

: Drs. Il, Zaitruddi& M.Si
: l966OaM 200372 LOOL

: Pembina (lvla)
: PIL Camat

Pasal 5



t" f-ii:til:H"H#"- sesuai urgas pokok dan tunssinya dengan baik raiin, iuiur dan bertanggung iawab;

b. Menaati iam kerra dengan ketentuar iam efektif bekeria;

c. Menaati perabran disiplm sesuai dengan ketentuan;

d. Menaati i<etentuan lain yang menyanglot kepentingan dan rahasia iabatan;

e. M€mbayar premi BPIS Kesehatan sebesar 1 % dari gaii;

PIHAK KEDUA dilarang :

a. Tidak masuk keria tanpa keterangai! terlambat masuk dan,pulang cepat dari ketentuan iam keria;

i. r.,r*gg"rrm atau mengedarkan narkotlka dan psikotropika lainnra;

c. Melakukan tindakan perselingkuha4 asusila tindakan onar'-mengkonsumsi minuman keras;

J. Menladi pengu.os p,"tai poltUk d* melakul€n politik pratik

e. Menunhrt unurk diangkat sebagai CPNSdan PPPK;

f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Irrangan

Pasal 7

Sanl(si

Pasa! I
Beraldrimya Pedaniian

(1)Selainkarenaalasanberakhirnyamasakontrakseba8aimanadimaksuddalampasal3,pe4aniianinidapatberakhir
apabila PIIIAK KEDUA:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri;
c Diberhentikankarena:- 

rj--irart -"naad kewaiiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ay:t (2J;

ii uefanggar farangan sebagaimana dimalsud pada pisal 6;

3) Kineria dan/ata. p".il"fi;;J;;ai dengan yang diharapl€n peiabat yang menladi pengguna vaitu PIHAK

nl il}'riHrr* keadaan rertenru atau keadaan lirrusus di daram organisasl vang mengharuskan dilakukan

(r)Ap"bih XirlA??;ffiAP:ffff"11*u**" o'o *1Y l':T-TTF*PanGn 
surat tertulis minirnal 2 (dua) minggu

sebelum mengundurkan airi o".gli'irrat *ririmenyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadarya;

, Pasal9
Addendum

Hal-hal belum diatur dan/atau belum clkup aiatur jarTaau.arperlukan perubahan syarat-si/arat dalam Perlaniian ini

akan dit€tapkan kemudian t"*";;;;;;"r"r' p'* elhak-seru akan dituangkan dalam suatu Addendum vang

-"*o"f.r"l"tt* aan satu kesaaran )rang tidak terpisahkan dari Perianiian ini'

DemikianperianiianiniditandaBnganipadahari,tanggal,bllandantahunsePertitersebutdiatas,dibuatdalamrangkap2
(dua) masing-masing bermaterai ciil'd; ;rp"r,fri t"ru"or, hukum dan pembuktian yang sama bagi masing'masing

ffi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanki apabila :

a. Tidak masuk keria unpa keterangan selama L (satu) hari diberikan Surat Peringatan;

b. Terlambat masuk dan aau il;;;"p" ;;, i."t"ntuan jrln kerja selama 15 0ima b€las) menit diberikan surat

". liJi?T;u u"ria tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berruurr-turut atau kumulatif selama 7 (tuiuhJ hari akan

a. lr'f;;}SXflrgan pada pasal 6 huruf b, s d rran e akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi

untuk perpaniangan kontrak berikutnyai

(zl Pemberian sanlsi 
""u"gai,n*" 

Ui"fo"i pada ayat (r) huruf a dan b dengan ahaPan set'agai berikut :

a. surat peringatan b""I.r". ;;;;i;;;fioln, apau a ai aalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran

diberikan Surat Peringatan Kedua;

b. peringatan kedua tidak dil;;l* maka akan diberhentikan dan tidak akan dit erll€n relcomendasi untuk

perpanlangan kontrak

PIHAK KEDUA,

^ .l



PEM ERINTAH KOTA BONTANG

KECAMATAN BONTANG UTARA
JALAN AWANG LONG NO. 06 Telp . (05481 27A97, 2L794

BOI{TAN G-KATI MANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MUTAI KERJA SPMKI I

Nomor : O27 / 47 ISPMKIKEC-SU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

labatan

1. Macam pekerjaan

2. Tanggal mulai kerja

3. Syarat-syarat peker.iaan

4. waktu penyelesaian

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : o27 / 47 /SPK/KEC-BU Tanggal M Januari 2021

bersama ini memerintahkan :

Yunia Agnes Nawang Wulan

Selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/

Teknis Perkantoran Kelurahan Bontang Baru

untuk segera memulai pelaksanaan peker.iaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

Drs. H. Zairuddin, M.Si

196608172(8312lm1
Pembina TK.l (lvla)
Plt. Camat

Pelakana Pelayanan Umum
()4 tanuari 2021 s1d 31 Desember 2021

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

selama 12 (Dua Belas) bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

31 Desember 2021.

Bontang, 04lanuari 2021

Nama Perangkat Daerah

ran (PA)

172003121001

Menerima dan Menyetujui :

Tenaga Kontrak Daerah
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Pendidikan

Unit Kerja

Jabatan

Yunia Agnes Nawang Wulan

Kudus, 11 Juni 2000

SLTA

Kelurahan Bontang Baru

Pelaksana Pelayanan Umum

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai petugas paten

2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat perjanjian Kerja
Nomor : o27/ 47 ISPK/KEC-BU tanggal o4januari 2021

3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di
dalam organisasl yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah

4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CpNS

Demikian surat pernyataan ini
paksaan dari pihak manapun.

saya buat dengan sebenar-benamya tanpa ada

Bontang, M )anuari 2O27@ 00

Yunia Agnes NawanE Wulan

*-

5465360t


