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BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING) 

  N o m o r  : BA.086/PL.02/2020/APH 
  Tanggal : 12 Oktober 2020 
  Waktu : 14.00 WIB 

  Pekerjaan  : Pengadaan Tenaga Ahli Perencana Interior Pembangunan  
Foodcourt Di Terminal Internasional Bandar Udara  
Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali 
 

   Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Zoom 

Meeting, telah diadakan Rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Perencana Interior 

Pembangunan Foodcourt Di Terminal Internasional Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali 

dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut :   

1. Rapat dibuka oleh Procurement Manager melalui Zoom Meeting pada pukul 14.00 WIB serta dihadiri 
oleh Unit ST dan Calon Penyedia.   
 

2. Pagu Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk 
keuntungan dan pajak-pajak yang berlaku.  
 

3. Pelaksanaan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) sebagai berikut : 
Hari   :  Senin 
Tanggal   :  12 Oktober 2020 
Waktu  :  14.00 WIB s/d selesai  
Tempat  :  Zoom Meeting 
 

4. Persyaratan pemasukan dan pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja 
dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan lampiran dari Berita Acara ini. 
 

5. Persyaratan  Dokumen Penawaran dan Metode Evaluasi Penawaran sebagai berikut: 
a. Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis dan Penawaran 

Harga dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Penjelasan Pekerjaan; 

b. Disampaikan dalam bentuk 1 (satu) Sampul dengan rincian sebagaimana tertuang dalam 
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita 
Acara Penjelasan Pekerjaan; 

c. Evaluasi penawaran menggunakan Sistem Gugur dengan rincian sebagimana tertuang dalam 
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita 
Acara Penjelasan Pekerjaan. 
  

6. Procurement Department dan Unit ST telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 
a. Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana telah tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan 

telah disempurnakan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Berita Acara Penjelasan Pekerjaan; 

b. Bill of Quantity (BoQ) Pagu Anggaran sebagai bagian dari Dokumen Pengadaan (sebagaimana 
tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penjelasan Pekerjaan); 

c. Penilaian Teknis meliputi: 
- Parameter teknis yang dipersyaratkan oleh Unit ST sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 

pekerjaan; 
 

7. Jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran sebagimana dijelaskan dalam Rencana Kerja dan Syarat-
syarat (RKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. 
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8. Jenis Kontrak dalam pekerjaan ini adalah Gabungan Kontrak Lumpsum (Fixed Lump Sum Contract) 
dan Kontrak Harga Satuan (Fixed Unit Price Contract). 

 
9. Jangka Waktu Pelaksanaan 

Pekerjaan harus selesai dilaksanakan dan diserahkan untuk pertama kalinya dalam keadaan baik 
kepada Pemberi Tugas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat 
Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

 
10. Cara Pembayaran telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat 

(RKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. 
 

11. Calon Penyedia telah memahami seluruh dokumen RAB, BoQ, RKS, dan Penilaian Teknis serta syarat-
syarat dokumen teknis lainnya yang telah dipersyaratkan oleh PT. Angkasa Pura Hotel. 
 

12. Sebagai pengganti tandatangan Calon Penyedia dalam Berita Acara ini adalah email konfirmasi 
kehadiran yang telah disampaikan dan telah dinyatakan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat 
(RKS) untuk diakui dan dinyatakan sebagai pengganti tandatangan Berita Acara Calon Penyedia. 
 

13. Penyedia telah sepakat dengan jadwal pekerjaan (timeline) yang telah dijelaskan dalam Rapat 
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). 
 

14. Penegasan Penjelasan dalam Bill of Quantity (BoQ) sebagai berikut : 
- Biaya Tak Langsung 

 Perjalanan Jakarta-Bali-Jakarta pada kolom keterangan yang semula pengawasan terbatas, 
rapat proyek dll menjadi Survey Lapangan; 

 Biaya Penginapan pada kolom keterangan yang semula pengawasan terbatas, rapat proyek 
dll menjadi Survey Lapangan; 

 Transportasi pada kolom keterangan yang semula pengawasan terbatas, rapat proyek dll 
menjadi Survey Lapangan; 

 

15. Panduan teknis Pemasukan Dokumen Penawaran dalam sistem e-procurement akan disampaikan 
melalui email procurementpurchasing@gmail.com pada tanggal 12 Oktober 2020 yang diakui dan 
dinyatakan sebagai penjelasan pekerjaan tambahan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini. 

 
16. Setelah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari Calon Penyedia maka Rapat Penjelasan Pekerjaan 

Pengadaan Tenaga Ahli Perencana Interior Pembangunan Foodcourt Di Terminal Internasional 
Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ditutup pada tanggal 12 Oktober 2020 jam 15.15 
WIB.  
  

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 

PROCUREMENT DEPARTMENT 

No Nama Jabatan Struktural Tandatangan 

 
1 

 
Helmi Maulana 
 

 
Procurement Manager 

 
............. ........................... 

 
2 
 

 
Surya Jaelani 

 
Procurement Officer 
 

 
........ ................................ 

 

  

mailto:procurementpurchasing@gmail.com
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UNIT ST 

No Nama Jabatan Struktural Tandatangan 

 
1 

 
R.M. Wisnu Aji 

 
Corporate Engineer Manager 
 

 
.................... .................... 

 
2 

 
Putri Violetta 

 
Corporate Engineer Officer 
 

 
........................................ 

 

WAKIL CALON PENYEDIA 

Konsultan Perorangan Keterangan 

 
Ibu Lea Aviliani S. Aziz 

 
Email Konfirmasi Minat (terlampir) 
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DAFTAR HADIR 

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)  
PENGADAAN TENAGA AHLI PERENCANA INTERIOR PEMBANGUNAN FOODCOURT  

DI TERMINAL INTERNASIONAL BANDAR UDARA INTERNASIONAL  
I GUSTI NGURAH RAI BALI 

 
Nomor  : BA.086/PL.02/2020/APH 
Hari/Tanggal : Senin, 12 Oktober 2020 
Waktu : 14.00 WIB 

 

No 

 

Nama  

 

Perusahaan Jabatan 

Tandatangan 

 

1 

 

Helmi Maulana 

 

PT. Angkasa Pura Hotel Procurement Manager 

 

.............................. 

 

2 

 

R.M. Wisnu Aji 

 

PT. Angkasa Pura Hotel Corporate Engineer Manager 

 

............................ 

 

3 

 

Surya Jaelani 

 

PT. Angkasa Pura Hotel Procurement Officer 
 

.............................. 

 

4 

 

Putri Violetta 

 

PT. Angkasa Pura Hotel Corporate Engineer Officer 
 

.............................. 
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PROCUREMENT DEPARTMENT PT. ANGKASA PURA HOTEL 

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS)  

PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA AHLI PERENCANA INTERIOR 

PEMBANGUNAN FOODCOURT DI TERMINAL INTERNASIONAL  

BANDAR UDARA INTERNASIONAL  

I GUSTI NGURAH RAI BALI  

 

 

BAB   I 

SYARAT-SYARAT UMUM 

 

Pasal   1 

 

Dalam peraturan dan persyaratan ini yang dimaksud dengan : 

 

a. Pemberi Tugas adalah PT. Angkasa Pura Hotel; 

 

b. Direktur Unit ST/ Direktur Yang Membidangi adalah salah satu Direktur  PT. Angkasa 

Pura Hotel yang ditunjuk untuk mengambil keputusan dalam menyelenggarakan 

pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

 

c. Procurement Department Penunjukan Langsung adalah Unit Pengadaan PT. Angkasa Pura 

Hotel; 

 

d. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau mitra kerja yang kegiatan usahanya 

menyediakan dan melaksanakan Pengadaan Barang dan atau Jasa; 

 

e. Peserta Penunjukan Langsung adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus Prakualifikasi 

atau diundang untuk turut serta dalam Penunjukan Langsung. 

 

 

Pasal   2 

 

Peserta Penunjukan Langsung  harus memenuhi pesyaratan sebagai berikut :  

 

(1) Peserta Penunjukan Langsung dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa harus 

memenuhi pesyaratan sebagai berikut : 

 

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/ 

kegiatan sebagai Penyedia Barang/ Jasa; 

  

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan 

Barang dan atau Jasa;  
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c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang 

dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak 

sedang dalam menjalani sanksi pidana; 

 

d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak/ Surat Perjanjian; 

 

e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan 

dalam Pengadaan Barang dan atau Jasa; 

  

f. tidak masuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Pemberi Tugas atau instansi / 

perusahaan lain; 

 

g. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pengiriman pos; 
 

 

Pasal   3 

 

Pihak Yang Tidak Diperkenankan Ikut Sebagai Peserta Penunjukan Langsung. 
 

a. Pegawai Negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/ BUMN/ BUMD dilarang menjadi Penyedia 

Barang / Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti; 

  

b. Penyedia Barang/ Jasa yang yang dinyatakan pailit; 

 

c. Penyedia Barang/ Jasa yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya (Conflict 

of Interest). 

 

 

BAB   II 

 

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI 

 

Pasal  4 
 

Bentuk Surat Penawaran  

 

(1) Penyedia Barang/ Jasa yang telah memasukkan surat penawaran terikat pada semua 

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat ini (syarat umum, administrasi 

dan teknis) berikut perubahan-perubahannya dalam rapat penjelasan/ aanwijzing. 

 

(2) Surat penawaran harus didasarkan pada Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan 

Pekerjaan beserta perubahan-perubahannya, dengan ketentuan umum sebagai berikut : 

 

a. Ditulis dengan jelas, bisa dibaca  dan dijilid dengan rapi; 

 

b. Tidak boleh ada perubahan-perubahan/ coretan-coretan yang tidak diparaf oleh 

Penyedia Barang/ Jasa; 

 

c. Tidak boleh ada tipp ex an / penghapusan. 
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d. Bermeterai cukup, diberi tanggal, di stempel / cap perusahaan dan ditandatangani oleh 

pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta, tidak boleh diwakilkan. 

 

 

(3) Dokumen Penawaran harus dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut: 

 

a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari :   

 

1. Surat Pernyataan tunduk dalam ketentuan yang termuat dalam Rencana Kerja dan 

Syarat-syarat (RKS) dan berkas pendukung lainnya;(salinan Berita Acara 

Penjelasan Pekerjaan). 

2. Surat kuasa peserta Penunjukan Langsung yang mewakili direktur/pimpinan 

perusahaan;  

3. Dokumen-dokumen lainnya yang ditentukan oleh Procurement Department 

Penunjukan Langsung pada waktu acara pemberian penjelasan (aanwijzing) 

(apabila ada). 
 

b. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari : 
 

 Proposal teknis yang berisi Parameter teknis yang dipersyaratkan oleh Unit ST sesuai  

 dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; 

 

c.     Dokumen Penawaran Harga terdiri dari : 

1) Surat Penawaran Harga sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan oleh 

Procurement Department; 

2) Rincian Bill of Quantity (BoQ) yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas; 

 

(4) Kelengkapan berkas Dokumen Penawaran sebagaimana tersebut pada ayat (3) dinyatakan 

sebagai berikut : 

a. Apabila seluruh kelengkapan dari Dokumen Penawaran tersebut dalam sampul 

penawaran terpenuhi dan memenuhi syarat, maka penawaran yang bersangkutan 

dinyatakan lengkap; 

b. Berdasarkan hasil penelitian Dokumen Penawaran tersebut, Procurement Department 

Penunjukan Langsung menyatakan penawaran dari peserta Penunjukan Langsung telah 

lengkap dan memenuhi syarat. 

 

(5) Penawaran dinyatakan gugur pada saat pembukaan penawaran apabila :  

a. Penawaran dinyatakan tidak lengkap berdasarkan persyaratan-persyaratan yang 

dinyatakan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); 

b. Penawaran disampaikan diluar batas waktu dan tempat yang ditetapkan; 

c. Penawaran disampaikan tidak sesuai dengan cara penyampaian dokumen penawaran 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 
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Pasal  5 

 

Cara Penyampaian Dokumen Penawaran 
 

A. Penawaran disampaikan melalui sistem e-proc PT. Angkasa Pura Hotel dengan alamat: 

http://eprocdev.aph.co.id/web/ 
 

B. Penawaran hardcopy disampaikan melalui POS sebagai berikut :  
 

(1)  Dokumen Penawaran harus di buat dalam 2 (dua) rangkap dan dimasukkan ke dalam 

satu amplop dengan sampul warna coklat ukuran folio, tidak tembus baca dan di lak 

(disegel), dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Dokumen Penawaran asli menggunakan cover warna merah 1 (satu) buah / set; 

b. Dokumen salinan / foto copy, menggunakan cover warna bebas selain warna merah                 

1 (satu) buah / set. 
 

(2)  Tata cara penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan metoda 1 (satu) sampul 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

 

a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari :   

1) Asli Surat Pernyataan tunduk dalam ketentuan yang termuat dalam Rencana 

Kerjadan Syarat-syarat (RKS) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan 

(salinan); 

2) Asli Surat kuasa peserta Penunjukan Langsung yang mewakili 

direktur/pimpinan perusahaan; 

3) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen. 
 

b. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari : 

Proposal teknis yang berisi parameter teknis yang dipersyaratkan oleh Unit ST 

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. 

 

c. Dokumen Penawaran Harga sebagai berikut : 

1) Surat Penawaran Harga sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan oleh 

Procurement Department; 

2) Rincian Bill of Quantity (BoQ) yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas; 

 

(3)   Pada sampul luar dicantumkan alamat PT. Angkasa Pura Hotel dan kata-kata Dokumen 

Penawaran. 
  

 

 

   

KEPADA 

YTH.    PROCUREMENT DEPARTMENT  

PT. ANGKASA PURA HOTEL 

HEAD OFFICE: SAINATH TOWER JL. SELANGIT BLOK B-9 NO.7 

LANTAI 10 GUNUNG SAHARI SELATAN,  

KEMAYORAN JAKARTA PUSAT 10610 

 

DI – 

JAKARTA PUSAT 

------------------------------------------------  
 

http://eprocdev.aph.co.id/web/
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(4)   Harga penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka 

dan huruf, dan jumlah yang tertera dalam angka tersebut harus sesuai dengan jumlah 

yang tertera dalam huruf. Apabila berbeda antara angka dan huruf maka akan dilakukan 

klarifikasi. 

 

(5)   Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sekaligus 

dimasukkan ke dalam kotak tertutup, yang disediakan oleh Procurement Department 

Penunjukan Langsung.    

 

(6)   Dokumen penawaran yang diakui dan sebagai dasar penilaian penawaran adalah 

dokumen penawaran yang disampaikan melalui Sistem e-procurement. 

 

(7)   Dokumen penawaran yang disampaikan melalui media Pos adalah bersifat back up 

sehingga apabila terdapat pertentangan isi atau kandungan antara dokumen dalam                  

e-procurement dengan dokumen hardcopy, Procurement Department Penunjukan 

Langsung akan menggunakan dokumen softcopy dalam e-procurement. 

 

 

Pasal   6 

Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) 

 

(1)   Penjelasan untuk pekerjaan ini terdiri dari: 

Penjelasan Dokumen Pengadaan dilaksanakan pada: 

 Hari                : Senin 

Tanggal : 12 Oktober 2020 

Pukul  : 14.00 WIB 

  Tempat : Zoom Meeting  
           
(2) Hasil pembicaraan dalam penjelasan pekerjaan tersebut dibuat Berita Acara Penjelasan  

Pekerjaan dan Berita Acara tersebut dapat diambil oleh peserta Penunjukan Langsung 

dalam waktu 1 ( satu ) hari setelah tanggal penjelasan pekerjaan ditempat sebagaimana 

tersebut dalam ayat (1). 

 

(3) Email konfirmasi minat dan kehadiran dalam penjelasan pekerjaan diakui dan dinyatakan 

sebagai pengganti tanda tangan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan yang oleh karenanya 

bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. 
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BAB   II 
 

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI 
 

Pasal   7 
 

Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran. 
 

(1)   Surat penawaran beserta lampiran-lampirannya sudah harus diterima oleh Procurement 

Department atau dimasukkan dalam Sistem e-Procurement dengan jadwal sebagai 

berikut : 

      Tanggal   : 12-14 Oktober 2020  

 Batas Waktu Pemasukan : 14 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB  

 Tempat   : Sistem e-Procurement 

 Format Penawaran  : PDF ukuran maksimal 30 Mb (format penulisan  

 File tanpa spasi) contoh: penawaran 

 

(2) Peserta Penunjukan Langsung yang sudah memasukkan surat penawaran ke dalam 

Sistem e-Procurement terikat pada peraturan/ ketentuan dalam Dokumen ini dan wajib 

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, apabila ditunjuk sebagai Pelaksana. 
 

(3) Penawaran Hardcopy disampaikan melalui POS selambat-lambatnya diterima pada 

tanggal 14 Oktober 2020. 

 

(4) Procurement Department membuat Berita Acara Hasil Pembukaan Penawaran yang 

ditandatangani oleh Procurement Department dan Unit ST. 
 

(5) Kelainan dan kekurangan yang dijumpai dalam data administratif dinyatakan pula dalam 

berita acara. 
 

 

Pasal  8 

 Metode Evaluasi Penawaran 

 

(1)   Metode Evaluasi Penawaran menggunakan Sistem Gugur adalah evaluasi penilaian 

penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap 

pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/ 

Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, 

persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap Penyedia Barang/ Jasa yang tidak lulus 

penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur. 

 

Urutan proses penilaian dengan sistem gugur ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Evaluasi Dokumen Administrasi  

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap Dokumen Penawaran yang masuk dan 

dinyatakan lengkap atau tidak lengkap, kemudian satu persatu diteliti mengenai 

kebenaran dan kelengkapan persyaratan administradi yang telah ditentukan dalam 

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 
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b. Evaluasi Dokumen Teknis 

Evaluasi Teknis dapat dilaksanakan terhadap penawaran yang telah dinyatakan 

memenuhi persyaratan / lulus administrasi yang meliputi Proposal Teknis yang berisi 

parameter teknis yang telah ditentukan oleh Unit ST. 

 

c. Evaluasi Dokumen Harga 

 Evaluasi harga dilaksanakan setelah Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis 

telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat yang meliputi: 

a. Surat Penawaran Harga; 

b. Bill of Quantity (BoQ); 

 

3. Negosiasi  

 Negosiasi dilaksanakan kepada Calon Penyedia yang memenuhi syarat Dokumen 

Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga dinyatakan Lengkap dan Memenuhi 

Syarat. 

 

4.    Evaluasi Kewajaran Harga 

Evaluasi Kewajaran Harga dilakukan terhadap Harga Negosiasi yang telah 

dilaksanakan berdasarkan harga penawaran setelah negosiasi dan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS). 

 

Pasal   9 

 

Pengumuman Penetapan Pemenang  

 

(1) Apabila harga dalam penawaran telah dianggap wajar dan dalam batas ketentuan 

mengenai harga satuan (harga standar) yang telah ditetapkan serta telah sesuai dengan 

ketentuan, maka Procurement Department melakukan negosiasi. 

 

(2) Setelah dilakukan negosiasi Procurement Department menetapkan pemenang berdasarkan 

pertimbangan : 

 

a. Penawaran secara administrasi memenuhi syarat; dan 

 

b. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan;  

 

(3) Pengumuman penetapan pemenang Penunjukan Langsung dilakukan oleh Procurement 

Department kepada para peserta Penunjukan Langsung setelah diterimanya Keputusan dari 

Direktur Yang Berwenang menetapkan pemenang. 
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Pasal   10 

Penunjukan Pemenang 

 

(1)  Surat Keputusan Penunjukan Pemenang akan disampaikan kepada Peserta Penunjukan 

Langsung apabila telah disetujui oleh Direksi PT. Angkasa Pura Hotel:  

 

a. tidak ada sanggahan; 

b. sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan 

diterima diluar batas waktu masa sanggah; atau 

c. tembusan jawaban atas sanggahan telah diterima, yang menyatakan bahwa sanggahan  

dari peserta tidak dapat diterima dan/ atau dinyatakan tidak benar. 

 

(2) Keputusan penunjukan pemenang Penunjukan Langsung ini tidak dapat diganggu gugat. 

 

(3) Peserta Penunjukan Langsung yang ditunjuk sebagai pemenang Penunjukan Langsung 

wajib melaksanakan Kontrak yang telah disepakati tersebut. 

 

(4) Apabila calon pemenang Penunjukan Langsung yang ditetapkan mengundurkan diri, maka 

Pemberi Tugas akan mengembalikan semua berkas hasil Penunjukan Langsung kepada 

Procurement Department, untuk diproses kembali penunjukan calon pemenang 

Penunjukan Langsung. 

 

(5) Penyedia Barang/ Jasa yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, tetapi Penyedia 

Barang/ Jasa tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, 

dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan mengikuti Pelelangan, Pemilihan Terbatas, 

Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Barang dan atau Jasa di lingkungan 

Pemberi Tugas selama 2 (dua) tahun dan masuk dalam daftar hitam perusahaan. 

 

Pasal   11 

 

Penunjukan Langsung Gagal. 

 

(1) Penunjukan Langsung dinyatakan gagal oleh Procurement Manager, apabila:  

 

a. Setelah diumumkan di surat kabar harian Nasional / terkemuka setempat tidak ada 

Penyedia Barang dan atau Jasa yang mendaftar atau yang lulus prakualifikasi; atau 

 

b. Tidak ada Peserta Penunjukan Langsung yang mengikuti rapat penjelasan Dokumen 

Pengadaan; atau 

 

c. Berdasarkan analisis Procurement Department Penunjukan Langsung dan Unit ST 

tidak ada penawaran yang memenuhi kewajaran harga; atau 

 

d. Seluruh harga penawaran melebihi Pagu Anggaran yang tersedia. 
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(2) Penunjukan Langsung dinyatakan gagal oleh Direktur Unit ST/Membidangi, apabila :  

 

a. Pelaksanaan Penunjukan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen 

Lelang dan Berita Acara Penjelasan yang telah ditetapkan; 

 

b. sanggahan atau sanggahan banding dari Penyedia Barang dan atau Jasa ternyata benar. 

 

(3) Apabila Penunjukan Langsung dinyatakan gagal, yang disebabkan oleh hal-hal tersebut 

pada ayat (1) dan (2) maka dilakukan Penunjukan Langsung Ulang. 

 

(4)  Dalam hal Penunjukan Langsung gagal disebabkan ayat (1) huruf b dan d maka dilakukan 

Penunjukan Langsung ulang dan kepada peserta tersebut tetap diikutkan dalam proses 

Penunjukan Langsung ulang tanpa mengikuti prakualifikasi dan pembelian dokumen 

Pengadaan. 

 

(5) Apabila dalam Penunjukan Langsung ulang, jumlah Peserta Penunjukan Langsung yang 

lulus prakualifikasi atau yang mengikuti rapat penjelasan pekerjaan kurang dari 3 (tiga) 

peserta, maka proses Penunjukan Langsung tetap diteruskan. 

 

(6)  Apabila dalam Penunjukan Langsung ulang, jumlah Peserta Penunjukan Langsung yang 

lulus prakualifikasi atau yang mengikuti rapat penjelasan pekerjaan hanya 1 (satu) maka 

proses dilakukan dengan cara Penunjukkan langsung. 

 

(7)  Apabila dalam Penunjukan Langsung ulang, jumlah Peserta Penunjukan Langsung yang 

memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses 

Penunjukan Langsung. 

 

(8)  Perusahaan tidak memberikan ganti rugi kepada peserta Penunjukan Langsung apabila 

penawarannya ditolak atau Penunjukan Langsung dinyatakan gagal. 
 

 

Pasal   12 

Ikatan Kerja/Kontrak 

 

(1)    Antara Pemberi Tugas dan Penyedia Barang dan atau  Jasa yang ditunjuk melaksanakan   

pekerjaan akan  dibuat Ikatan Kerja berupa Kontrak Pengadaan Barang dan atau Jasa 

(KPBJ) yang sebelumnya terlebih dahulu diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja 

(SPPK) sebagai dasar persiapan pelaksanaan pekerjaan. 

  

(2) Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dibuat 

oleh Pejabat yang membidangi Hukum dan ditandatangani oleh Direktur Utama selambat-

lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia Barang dan 

atau  Jasa. 

 

(3) Direktur Utama Pemberi Tugas dan Penyedia yang ditujuk menandatangani Kontrak 

Pengadaan Barang dan atau Jasa (KPBJ) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender 

sejak diterbitkannya surat penunjukan sebagai Penyedia Barang  dan atau  Jasa. 

 

(4) Kontrak Pengadaan Barang dan atau Jasa (KPBJ) dibuat dan disiapkan oleh Pemberi 

Tugas. 
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Pasal  13 
 

Jenis Kontrak 

 

(1) Kontrak Pengadaan Barang dan atau Jasa dalam hal ini menggunakan kombinasi atau 

gabungan yaitu Kontrak Lumpsum (Fixed LumpSum Contract) dan Kontrak Harga 

Satuan (Fixed Unit Price Contract). 
 

(2) Kontrak Lumpsum adalah Kontrak Pengadaan Barang dan atau Jasa atas penyelesaian 

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, 

dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya 

ditanggung oleh Penyedia Barang dan atau Jasa. 

 

(3) Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan Barang dan atau Jasa atas penyelesaian 

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan 

tetap untuk setiap satuan / unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume 

Barang dan atau Jasanya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya 

didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume Barang dan atau Jasa yang benar-

benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa. 

 

 

Pasal  14 

Sanksi/ Denda 
 

(1) Apabila Penyedia Barang dan atau Jasa terlambat menyelesaikan Pengadaan Barang dan 

atau Jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/ 

Kontrak, kepada Penyedia Barang dan atau Jasa yang bersangkutan dikenakan denda 

keterlambatan sebesar 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai Surat Perintah Kerja (SPK)/ 

Kontrak maksimal sebesar 5 % (lima prosen) dari nilai Surat Perintah Kerja (SPK)/ 

Kontrak. 
 

(2) Apabila Penyedia Barang dan atau Jasa yang bersangkutan telah dikenakan denda 

keterlambatan maksimal sebesar 5 % (lima prosen) dari nilai Surat Perintah Kerja (SPK)/ 

Kontrak, maka Penyedia Barang dan atau Jasa yang bersangkutan dikenakan bunga 

sebesar 2 % (dua prosen) perbulan dari nilai denda maksimum tersebut terhitung sejak 

tanggal keterlambatan sampai dengan seluruh denda dilunasi dan Surat Perintah Kerja 

(SPK)/ Kontrak tersebut dapat diputuskan. 
 

(3) Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak 

telah terlampui, Penyedia Barang dan atau Jasa tidak melaksanakan pekerjaan, maka Surat 

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik Pemberi Tugas. 
 

(4) Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi, Konsultan dapat mengasuransikan hasil pekerjaannya 

sehingga apabila hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan materi yang termuat dalam 

Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak atau tidak cermat dalam mengerjakan dan 

mengakibatkan kerugian Pemberi Tugas, atau Pemberi Tugas mengenakan sanksi kepada 

Konsultan tersebut berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya 

dari Konsultan yang bersangkutan. 
 

(5) Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia Barang dan atau Jasa bersamaan 

dengan penyerahan prestasi phisik Barang dan atau Jasa 100 % (seratus prosen) sesuai 

yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak. 
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(6) Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa dilakukan atas dasar Berita 

Acara yang disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang dan 

menyatakan bahwa penyerahan Barang dan Jasa atau prestasi phisik Barang dan atau Jasa 

telah diselesaikan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak. 
 

(7) Penyedia Barang dan atau Jasa yang memperoleh pekerjaan Pengadaan Barang dan atau 

Jasa, dilarang mengalihkan tanggung jawab pekerjaan utama/ sebagian pekerjaan utama 

dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan cara apapun, kecuali 

disubkontrakkan kepada Penyedia Barang dan atau Jasa yang spesialis/ professional 

dengan ijin tertulis dari Direktur Unit ST/Direktur Yang Berwenang. 

 

(8) Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (7) diatas dilanggar, maka Surat 

Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak yang bersangkutan dibatalkan dan Penyedia Barang dan 

atau Jasa yang mengalihkan pekerjaan tidak boleh mengikuti Penunjukan Langsung di 

lingkungan Pemberi Tugas selama 2 (dua) tahun, dan terhadap Jaminan Pelaksanaan dari 

Penyedia Barang dan atau Jasa  yang bersangkutan akan dicairkan dan menjadi milik 

Pemberi Tugas.  
 

 

Pasal  15 

 

Pemutusan Ikatan Kerja/ Kontrak   

 

Pemutusan Ikatan Kerja/Kontrak dapat dilakukan apabila  :   
 

a. terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang 

ditentukan dalam Ikatan Kerja/ Kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, 

pemberontakan, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi 

oleh Pemerintah, atau keadaan lain yang ditetapkan dalam Ikatan Kerja/ Kontrak; 
 

b. para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya 

sebagaimana diatur di dalam Ikatan Kerja / Kontrak; 

 

c. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kelalaian Penyedia Barang/ Jasa sudah 

melampaui besarnya jaminan pelaksanaan; 

 

d. para pihak terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta kecurangan; 
 

e. Penyedia Barang dan atau Jasa memalsukan dokumen atau memberikan data yang tidak 

benar dalam proses Pengadaan Barang dan atau Jasa maupun dalam pelaksanaan Ikatan 

Kerja/ Kontrak. 
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Pasal  16 
 

Penjatuhan Sanksi 
 

(1)  Kepada Penyedia Barang dan atau Jasa yang ternyata terbukti melanggar ketentuan 

prosedur Pengadaan Barang dan atau Jasa, maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:  

a.   administrasi;  

b. ganti rugi/digugat secara perdata; 

c. dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara pidana. 
 

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang dan atau Jasa yang dapat dikenakan sanksi 

adalah : 
  
a. berusaha mempengaruhi Direktur / Pejabat / Procurement Department Penunjukan 

Langsung dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna 

memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah 

ditetapkan dalam Dokumen Lelang dan Berita Acara Penjelasan Surat Perintah Kerja 

(SPK)/ Kontrak; 

  

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang dan atau Jasa lain untuk mengatur 

harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa 

sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan 

yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;  
 

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang palsu untuk 

memenuhi persyaratan Pengadaan Barang dan atau Jasa yang ditentukan dalam 

Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan; 
 

d. mengundurkan diri sebagai pemenang Penunjukan Langsung dengan berbagai alasan 

yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh 

Procurement Department Penunjukan Langsung / Direktur Unit ST/Direktur Yang 

Berwenang; 

 

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/ 

Kontrak secara bertanggung jawab. 

 

(3)  Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi 

sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang didahului dengan tindakan tidak 

mengikutsertakan Penyedia Barang dan atau Jasa dalam proses Pengadaan Barang dan atau 

Jasa di Perusahaan selama 2 (dua) tahun. 
 
 

(4) Pemberian sanksi akibat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf c, 

dilaporkan oleh Procurement Manager kepada : 
 

a. Kepolisian; 
 

b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha Penyedia Barang dan atau Jasa yang   

bersangkutan. 
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Pasal   17 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

 

Pekerjaan harus selesai dilaksanakan dan diserahkan untuk pertama kalinya dalam keadaan baik 

kepada Pemberi Tugas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah 

Kerja (SPK) ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

 

 

Pasal   18 

Cara Pembayaran 

 

Untuk pekerjaan Pengadaan Barang dan atau Jasa :  

 

1. Pembayaran harga barang-barang atau peralatan / pekerjaan tersebut akan  dilakukan  oleh 

Pemberi Tugas kepada Penyedia Barang/ Jasa secara berangsur-angsur sesuai dengan 

kemajuan / prestasi pekerjaan sebagai berikut :  

 

a. Pembayaran Tahap I pelaksana pekerjaan diberikan pembayaran sebesar 25% dari Biaya 

Pekerjaan setelah tahap konseptual, skematik desain dan MEP dipresentasikan kepada 

pemberi tugas; 

 

b. Pembayaran Tahap II pelaksana pekerjaan diberikan pembayaran sebesar 25% dari Biaya 

Pekerjaan setelah tahap konseptual, skematik desain dan MEP disetujui dan diserahkan 

kepada pemberi tugas; 

 

a. Pembayaran Tahap III pelaksana pekerjaan diberikan pembayaran sebesar 50% dari 

Biaya Pekerjaan setelah gambar DED dan MEP dipresentasikan dan disetujui kepada 

pemberi tugas. 

 

2. Pembayaran sebagaimana tersebut di atas, wajib diproses penagihannya oleh Penyedia 

Barang/ Jasa, dan apabila tidak diproses penagihannya maka Pemberi Tugas akan 

memberitahukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 

antara masing – masing pemberitahuan adalah 10 (sepuluh) hari kalender. 

 
 

Pasal   19 

Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Kurang 

 

(1)  Penyimpangan dan atau perubahan yang merupakan pekerjaan tambah atau pekerjaan  

kurang hanya dapat dilaksanakan sesudah mendapat perintah / ijin tertulis Direktur Unit 

ST/ Direktur Yang Berwenang  dengan menyebutkan jenis serta perincian yang jelas. 

 

(2)   Dasar untuk perhitungan pekerjaan tambah dan atau pekerjaan kurang dipergunakan harga 

satuan dari lampiran-lampiran ikatan kerja. 

 

(3)   Perhitungan pekerjaan tambah dan atau pekerjaan kurang dilaksanakan atas dasar harga 

yang disetujui oleh kedua belah pihak, apabila tidak tercantum dalam daftar harga satuan 

dari lampiran ikatan kerja.   
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(4)   Untuk penyimpangan dan atau perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal ini dibuat 

Berita Acara dan atau Surat Perjanjian Tambahan (Addendum).  
 

Pasal  20 

Pengawas Pekerjaan  

 

Ketua Pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara ex officio ditanggungjawabi dan dilaksanakan 

oleh Manager Unit ST, yang ditunjuk oleh Direktur Unit ST/Direktur Yang Membidangi. 

 

 

Pasal   21 

Kepala Pelaksana 

 

(1) Ditempat pekerjaan harus selalu ada wakil Penyedia Barang dan atau Jasa yang ditunjuk 

sebagai Kepala Pelaksana yang mempunyai wewenang/ kuasa penuh memutuskan masalah 

lapangan, yang bertindak sebagai wakil Penyedia Barang dan atau Jasa yang dapat 

menerima dan menyelesaikan segala perintah serta petunjuk dari Ketua Pengawasan 

Pekerjaan. 

 

(2) Kepala  Pelaksana yang  ditunjuk  oleh  Penyedia Barang dan atau Jasa  dalam  

pelaksanaan pekerjaan  ini  harus  menguasai  bidangnya  dan  telah  berpengalaman serta 

mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Utama yang telah diakui dan diakreditasi oleh 

Instansi Yang Berwenang. 

  

(3) Pemenuhan syarat-syarat untuk Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 

dapat dibuktikan oleh Penyedia Barang dan atau Jasa dan harus disetujui secara tertulis 

oleh Ketua Pengawasan Pekerjaan. 

 

(4) Kepala Pelaksana harus selalu di tempat pekerjaan selama waktu kerja dan setiap saat yang 

dianggap perlu oleh Ketua Pengawasan Pekerjaan. 

 

(5) Kepala Pelaksana mewakili Penyedia Barang dan atau Jasa ditempat pekerjaan. Semua 

tindakannya dianggap sebagai langkah dan tindakan Penyedia Barang dan atau Jasa. 

 

(6) Petunjuk dan perintah Ketua Pengawasan Pekerjaan disampaikan langsung kepada 

Pemborong atau  kepada Kepala Pelaksana sebagai penanggung jawab dilapangan. 

 

Pasal   22 

 

Penyedia Barang dan atau Jasa bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Pekerjaan, 

yang antara lain meliputi :   

 

a. Ketelitian/ kebenaran, kerapihan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana sesuai  

dengan gambar rencana, peraturan dan persyaratan, gambar-gambar pelaksanaan serta 

petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan. 

 

b. Pengangkutan karyawan, bahan-bahan dan lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan 

pekerjaan. 
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c. Kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan kerja para pekerjanya selama pelaksanaan 

pekerjaan. 

 

d. Kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

 

e. Keamanan bahan dan peralatan yang dipakai selama pelaksanaan pekerjaan. 

 

f. Keamanan, keselamatan, penerangan dan kebersihan di tempat pelaksanaan pekerjaan. 

 

g. Semua kerugian Pihak Ketiga yang diakibatkan oleh kesalahan Penyedia Barang dan atau 

Jasa menjadi tanggung jawab Penyedia Barang dan atau Jasa sepenuhnya. 

 

 

Pasal   23 

Bea Meterai Dan Pajak-Pajak 

 

(1) Bea meterai untuk pembuatan ikatan kerja sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab 

Penyedia Barang/ Jasa. 

 

(2)   Harga yang dicantumkan dalam Surat Penawaran harus sudah termasuk keuntungan dan 

pajak-pajak. 

 

 

Pasal   24 

Laporan-laporan 

 

Pelaksana pekerjaan diharuskan membuat laporan harian dan laporan mingguan pelaksanaan 

pekerjaan atau laporan-laporan yang disyaratkan oleh Pengawas Pekerjaan. 

 

Pasal   25  

Dokumentasi   

 

Penyedia Barang dan atau Jasa harus membuat dokumentasi pekerjaan yang berupa photo-photo  

berwarna pada bagian-bagian pekerjaan yang penting, sebelum, selama dan sesudah pekerjaan 

selesai dilaksanakan. 

 

 

Pasal   26 

Kelambatan dan Perpanjangan Waktu 
 

(1) Kelalaian Penyedia Barang dan atau Jasa dalam menyediakan bahan dan tenaga maupun 

dalam melaksanakan pekerjaan, memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat kesalahan 

Penyedia Barang dan atau  Jasa tidak diberikan perpanjangan waktu. 
 

(2) Untuk kelambatan bukan karena kelalaian Penyedia Barang dan atau Jasa, karena keadaan 

force majeure, dan sebagainya dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan perpanjangan 

waktu. 
 

(3) Penambahan waktu pekerjaan dapat dilakukan apabila terdapat keterlambatan supply 

material yang disebabkan karena waktu produksi pabrikan terkendala dan pengiriman 

material terkendala. 
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(4) Pada peristiwa penghentian sebagian / keseluruhan pekerjaan oleh Ketua Pengawasan 

Pekerjaan akibat kelalaian Penyedia Barang/ Jasa, tidak diberikan perpanjangan waktu. 
 

(5) Adanya perubahan pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab kelambatan 

penyerahan pekerjaan, tetapi Ketua Pengawasan Pekerjaan dapat mempertimbangkan untuk 

perubahan  waktu, untuk perubahan pekerjaan tertentu. 
 

(6) Pemberian perpanjangan waktu, diberikan apabila terjadi keterlambatan dari pihak pemberi 

kerja dalam memberikan persetujuan perubahan pekerjaan, terlambat dalam mengeluarkan 

SPK/Kontrak Perjanjian. 
 

Pasal  27 

Perselisihan 
 

(1) Setiap perselisihan/ persoalan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini untuk pertama 

sekali akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat. 
 

(2) Apabila ternyata setelah diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dicapai 

perdamaian / kata sepakat, maka kedua belah pihak  setuju dan  sepakat untuk membawa 

semua sengketa yang timbul dari  perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri domisili Pemberi 

Kerja. 

 

Pasal   28 

 

Untuk Pelaksanaan pekerjaan di area Bandar Udara, Penyedia Barang dan atau Jasa diwajibkan 

mengurus Pas Masuk Bandara yang pengurusan dan besaran tarifnya sesuai dengan peraturan 

yang diterbitkan Administrator Bandara setempat. 

 

Pasal   29 

Lingkup Pekerjaan 

Bahwa ruang lingkup pekerjaan dalam dibagi dalam beberapa kegiatan diantaranya sebagai 

berikut: 

 

I. TAHAP KONSEP DAN DESAIN SKEMATIK 

1) Pada tahap ini berdasarkan konsep rancangan yang paling sesuai dan dapat memenuhi 

persyaratan program perancangan, pihak konsultan Tenaga Ahli Perencana Interior 

menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar- 

gambar. Sedangkan nilai fungsional dalam bentuk diagram- diagram. Aspek kualitatif 

lainnya serta aspek kuantitatif seperti perkiraan luas lantai, informasi penggunaan 

bahan, sistem konstruksi, biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan disajikan dalam 

bentuk laporan tertulis maupun gambar- gambar. Setelah diperiksa dan mendapat 

persetujuan dari pengguna jasa, konsultan Tenaga Ahli Perencana Interior akan 

melakukan kegiatan tahap selanjutnya. 
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2) Sasaran tahapan ini adalah untuk: 

- Membantu pengguna jasa (klien) dalam memperoleh pengertian yang tepat atas  

program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan Konsultan. 

- Mendapatkan pola dan rancangan desain serta mewujudkannya kedalam konsep 

preliminary desain 

- Mengembangkan premilinary desain kedalam wujud dan tahap selanjutnya yaitu 

tahap pengembangan desain (design development) 

- Membuat gambar usulan sistem MEP yang akan digunakan 

- Mengajukan usulan spesifikasi material yang bersifat preliminary. 

 

3) Keluaran tahap ini adalah: 

- 1 set hard copy dan 1 set soft copy alternatif terpilih dari desain, yang termasuk 

didalamnya ialah; Rencana konseptual Interior (skala 1:100) dan 3D image artist 

dari rancangan terpilih. 

- 1 set hard copy dan 1 set soft copy dari draft final skematik Interior desain, yang 

didalamnya termasuk; denah rencana  (skala 1:100), Denah  typical (skala 1:100), 

Gambar potongan (skala 1:100), 3D image artist dari sudut yang berbeda & 3D 

Video Walk Through 

- Laporan hasil survey  

- Laporan program rencana kerja dan metodologi 

- Laporan konsep rancangan hasil koordinasi 

- Gambar usulan sistem MEP 

 

II. TAHAP PENGEMBANGAN PERENCANAAN 

1) Pada tahap ini, konsultan Tenaga Ahli Perencana Interior akan bekerja atas dasar 

prarancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan: 

- Pengembangan gambar skematik desain kedalam wujud tahapan pengembangan 

desain 

 

2) Sasaran tahap ini, adalah: 

- Untuk memastikan dan menguraikan ukuran serta wujud karakter Desain secara 

menyeluruh, pasti, dan terpadu. 

- Untuk mematangkan konsep rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari 

keselarasan sistem- sistem yang terkandung didalamnya baik dari segi kelayakan 

dan fungsi, estetika, waktu dan ekonomi bangunan. 

- Menentukan/memberikan rekomendasi spesifikasi teknis material MEP yang akan 

digunakan 

- Membuat perkiraan Bill of Quantity dan biaya yang disusun berdasarkan desain 

sistem MEP bangunan. 

 

3) Keluaran Perancangan pada tahap ini adalah: 

- 1 set hard copy dan 1 set soft copy pekerjaan perencanaan kedalam wujud gambar 

yang didalamnya termasuk: Denah  (1:100), Denah  (1:100), gambar potongan 

(1:100), gambar tampak  (1:50), Skema material ( Interior ) 

- Gambar pengembangan meliputi denah sistem MEP ( Diagram ) 

- Laporan sistem MEP serta spesifikasi teknis material (Outline Specification) 

- Laporan perkiraan Bill of Quantitiy dan harga 
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III. TAHAP PENYUSUNAN RENCANA INVESTASI  

Pada tahap ini, konsultan Tenaga Ahli Perencana Interior yang ditunjuk akan melakukan 

peninjauan secara berkala terbatas ke lapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur 

dengan pengguna jasa. 

 

 

PROCUREMENT DEPARTMENT 

 

No Nama Jabatan Struktural Tandatangan 

 

1 

 

Helmi Maulana 

 

 

Procurement Manager 

 

................................... 

 

2 

 

 

Surya Jaelani 

 

Procurement Officer 

 

 

................................... 

 

 

UNIT ST 

 

No Nama Jabatan Struktural Tandatangan 

 

1 

 

R.M. Wisnu Aji 

 

Corporate Engineer Manager 

 

 

.............. .................... 

 

2 

 

Putri Violetta 

 

Corporate Engineer Officer 

 

 

.................................... 

 

 

WAKIL CALON PENYEDIA 

 

Konsultan Perorangan Keterangan 

 

Ibu Lea Aviliani S. Aziz 

 

Email Konfirmasi Minat (terlampir) 

 

 

 



antin putri
Typewritten text
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PERSYARATAN TEKNIS 

 

Ditentukan oleh Unit ST. 

Contoh Formulir A 

 

K E P A L A  -  S U R A T (KOP) PENYEDIA BARANG DAN ATAU JASA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

   

Nomor     :                                  .……………..... , ……………......... 200 .. 

Lampiran    :  

Perihal   : Surat Penawaran Harga.                 KEPADA  

 

YTH.     KETUA PANITIA PENGADAAN  

KANTOR PUSAT  

PT. ANGKASA PURA HOTEL 

 

DI 

…………………… 

 

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama      : 

Jabatan       : : 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/ CV 

…………………………………………………….. 

 

  Alamat Perusahaan                          : 

 Nasabah Bank : 

 Nomor Rekening : 

                

 Dengan ini kami mengajukan penawaran harga pekerjaan pengadaan Barang dan atau Jasa 

…………………. berdasarkan syarat-syarat, dokumen-dokumen dan 

penjelasanPenunjukan Langsung yang diadakan pada : 

  

 Hari : 

 Tanggal : 

 Berikut Berita Acara Penjelasan. 

  

 Jumlah Harga : Rp. …………….. 

 Terbilang     : ( ...………………………………...................... ) 

  

 Jangka waktu penyerahan : hari kalender. 

 

  Tempat penyerahan : Kantor PT. Angkasa Pura Hotel  

 

Syarat pembayaran : 

 

Masa berlakunya penawaran : 
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Jaminan mutu / garansi (untuk Barang) : 

 

Masa pemeliharaan       (untuk Barang)  : 

 

2. Harga penawaran tersebut adalah harga paket, sudah termasuk keuntungan, pajak-pajak, 

(untuk Barang termasuk biaya pengiriman dan biaya pemasangan)  

 

3. Jika dalam penawaran ini terdapat kekurangan/ kekeliruan yang disebabkan kelalaian kami, 

maka hal ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. 

 

4. Apabila kami mengundurkan diri setelah memasukkan penawaran / ditunjuk atau apabila 

kami tidak memenuhi kewajiban setelah memasukkan surat penawaran / 

penunjukan/menandatangani Surat Perintah Kerja/Kontrak, kami bersedia untuk dicabut 

Surat Keputusan penunjukannya/ diputuskan Surat Perintah Kerja/Kontraknya, dan kami 

tidak keberatan jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan menjadi milik                            

PT. Angkasa Pura Hotel dan dikenakan sanksi administrasi/denda sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di PT. Angkasa Pura Hotel . 

 

5. Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.                  

 

 

Hormat kami, 

 

Tanda tangan 

Cap/ Meterai 

 

N  A  M  A 

Jabatan                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EVALUASI TEKNIS 

TENAGA AHLI DESIGN INTERIOR

BOBOT : 100%

1 Memiliki pengalaman minimal 15 Tahun dalam Perencanaan Design

Interior (dibuktikan dengan submit portofolio proyek)

50

Bahwa calon tenaga ahli design interior 

mempunyai portofolio pekerjaan di lingkup 

perencanaan design interior Retail f&b, Resto & 

Food Court ( min 3 proyek dalam 3 tahun 

terakhir ) 

2 Tenaga Ahli harus memiliki sertifikasi yang dibuktikan dengan kualifikasi

SKA Ahli Utama
50

Dikarenakan proyek ini merupakan milik BUMN 

sehingga sertifikasi calon tenaga ahli design 

interior tersebut wajib dibuktikan dengan SKA 

Utama

Total Score 100 0

Maximum Value : 100

Passing Grade : 70

Pembuat, Penanggung Jawab,

Wisnu Aji Marwan Ali

Corporate Engineering Manager Vice President Technic & Facility

PENJELASAN

PEMBANGUNAN FOOD COURT DI TERMINAL INTERNASIONAL BANDAR UDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI - BALI

PEKERJAAN PERENCANAAN INTERIOR

ITEM DESCRIPTION
BOBOT NILAI 

TEKNIS (%)
NILAI



 
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN 

________________________________________________________________________  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini  : 
 
Nama Penanggung jawab :   …………………………………………………………..  
Alamat Perusahaan :   …………………………………………………………..  
      …………………………………………………………..  
Telepon Kantor  :   …………………………………………………………..  
Jabatan dalam Perusahaan :   …………………………………………………………..  
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
 
1. Segala dokumen dan formulir yang kami sampaikan/ isi adalah benar. 
2. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen dan formulir yang telah 

kami berikan tidak benar/ palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut : 
 
a. Administrasi, yaitu berupa dimasukkan dalam daftar hitam Perum PT. Angkasa Pura 

Hotel dan tidak diikutsertakan dalam setiap Pengadaan Barang dan Jasa selama 2 
(dua) tahun;  

b. Dituntut ganti rugi atau digugat secara perdata; 
c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara pidana. 

 
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun dan penuh dengan rasa tanggung jawab. 
 

………………………, 20…. 
   

PT.  …………………………  
                                                             Direktur 
Utama/Penanggung  
jawab Perusahaan 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                        ( N a m a  j e l a s )  

 
 
Catatan :  
Proses prakualifikasi ini dituntut kebenaran data, diperingatkan jangan sekali-kali memasukkan data 
yang tidak benar. 
            
 

     Materai  

Rp. 6000,- 

 
   Dan Cap 

Perusahaan 



SURAT PERNYATAAN TUNDUK RKS 
__________________________________________________________________________________  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini  : 
 
Nama Penanggung jawab :   …………………………………………………………..  
Alamat Perusahaan :   …………………………………………………………..  
      …………………………………………………………..  
Telepon Kantor  :   …………………………………………………………..  
Jabatan dalam Perusahaan :   …………………………………………………………..  
 
 
Dengan ini menyatakan tunduk terhadap ketentuan RKS yang telah ditentukan oleh PT. Angkasa Pura 
Hotel. 
 
 
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun 
dan penuh dengan rasa tanggung jawab. 
 
 
 
 

   ………………………, 20…. 
   

PT.  …………………………  
 Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                              ( N a m a  j e l a s )  
 
 
 
 
 

     Materai  

Rp. 6000,- 

 
   Dan Cap 

Perusahaan 
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