PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UP MUARA KARANG

DOKUMEN PENGADAAN
Nomor : 424.RKS/600/UPMKR/2021
Tanggal : 23 April 2021

PENGADAAN SEWA LAPTOP SUPERVISOR
Metode Pelelangan Terbuka

PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang
JL. Pluit Karang Ayu No.1 Jakarta Utara
Tahun 2021

Lampiran
Lampiran 1

:

Surat Pendaftaran Pelelangan

RKS No.

:

……..

Tanggal
:
Lampiran

……..

SURAT PENDAFTARAN PELELANGAN

Dengan ini kami mendaftarkan perusahaan kami
Nama perusahaan

: __________________________________________________________________________________________

Alamat

: __________________________________________________________________________________________

Untuk mengikuti proses pelelangan terbuka sebagai berikut
Pengadaan

:

No dokumen

:

Dengan PIC yang dapat dihubungi (fast respon) terkait klarifikasi dokumen administrasi & teknis
Nama

: __________________________________________________________________________________________

Telepon

: __________________________________________________________________________________________

Email

: __________________________________________________________________________________________

Bersama ini kami lampirkan pula syarat pendaftaran sebagaimana telah disyaratkan pada dokumen pelelangan (RKS & TOR) ini.
Melalui surat pendaftaran ini pula kami berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan proses pengadaan barang/jasa di
PT.PJB UP Muara Karang.
Dan bilamana pada saat tenggat waktu buka penawaran seperti yang telah ditentukan kami tidak sanggup memenuhi seluruh
persyaratan, maka kami bersedia untuk mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi dari proses pelelangan.
Demikian dokumen ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........................................., ..... ...
…. ………………. 2021
PT .............................................
Materai Rp 10.000,Cap perusahaan &
tandatangan basah

Nama Jelas
Jabatan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 2

:

Spesifikasi Barang

RKS No.

:

……..

Tanggal

:

……..

SPESIFIKASI BARANG YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

NO

I

NAMA BARANG

JUMLAH

WAKTU
PENYERAHAN
BARANG

Pengadaan Sewa Laptop Supervisor
Detail spesifikasi barang sesuai TOR

Waktu Pekerjaan
- 365 hari kalender ( 1 tahun)

Paraf dan Stempel Perusahaan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 3

:

RKS No.
Tanggal

:
:

Spesifikasi
Ditawarkan
……..
……..

Barang

yang

SPESIFIKASI BARANG YANG DITAWARKAN

NO

NAMA BARANG/JASA

JUMLAH

WAKTU
PENYERAHAN
BARANG

Pengadaan Sewa Laptop Supervisor
Keterangan :
Penawaran yang disampaikan harus mencantumkan merk dan
negara produksi.

Paraf dan Stempel Perusahaan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 4
RKS No.
Tanggal
Nomor
:
Lampiran :

:
:
:

Contoh Surat Penawaran Harga

……..
……..
Tanggal……………...........

Kepada
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT PJB UP MUARA KARANG
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A
Jakarta Utara
Perihal

: Penawaran Harga

Yang bertanda tangan dibawah ini
:
.......................................................................... A)
Dalam hal ini diwakili oleh
:
.......................................................................... B)
Jabatan dalam perusahaan
:
.......................................................................... C)
Dengan ini menyatakan :
1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pengadaan yang berlaku di PT PJB.
2. Bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan …………….. sesuai dengan syarat-syarat yang
tercantum dalam :
a. RKS
Nomor
:
.........................................................................................................
Tanggal
:
.........................................................................................................
Tentang
:
.........................................................................................................
b. Berita Acara Penjelasan
Nomor
:
.........................................................................................................
Tanggal
:
.........................................................................................................
3. Waktu penyerahan adalah ……. (........................) bulan, terhitung sejak tanggal Surat
Penunjukan.
4. Harga Penawaran
Harga Barang
:
.......................................................................................................
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :
.......................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah penawaran
:
.......................................................................................................

5.
6.
7.

8.

(Terbilang : ............................................................................................................................................................. )
Rincian penawaran harga setiap Barang/Jasa, seperti terlampir.
Asli
Jaminan
Penawaran
dari
Bank
.......................................................................................................
Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender
terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran dan dapat diperpanjang lagi bila
diperlukan.
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT

............................................
(D)
( Nama Jelas )
(E)

Keterangan :
A
= Nama dan Alamat Perusahaan
B
= Nama yang mewakili Perusahaan
C
= Jabatan yang mewakili Perusahaan
D
= Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 6.000,00)
E
= Jabatan
NOTE

: butir B – E adalah pejabat yang diatur kewenangannya berdasarkan Akta
Pendirian Perusahaan dan
perubahannya.

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 5

:

RKS No.
Tanggal

:
:

Contoh Daftar Rincian Harga
Penawaran
……..
……..

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN
No

NAMA
BARANG

JUMLAH

SATUAN

HARGA
SATUAN

JUMLAH
(Rp)

WAKTU
PENYERAHAN

SUB TOTAL
PPN 10%
TOTAL HARGA PENAWARAN
TERBILANG:
Paraf dan Stempel Perusahaan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 6
RKS No.
Tanggal
Kepada

:
:
:

Contoh Surat Pernyataan
……..
……..
Tanggal ............................................

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT PJB UP MUARA KARANG
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A
Jakarta Utara
Perihal
: Surat Pernyataan
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: ....................................................................................................
Mewakili
: PT .............................................................................................
Jabatan
: ....................................................................................................
Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. …….. dengan ini kami menyatakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa perusahaan kami sanggup mematuhi dan memenuhi semua ketentuan yang
ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
2. Bahwa perusahaan kami tidak dalam keadaan bangkrut.
3. Bahwa direktur perusahaan kami tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak
sedang menjalani sanksi pidana.
4. Bahwa perusahaan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika
pelelangan ini dinyatakan batal atau penawaran ditolak.
5. Barang/Jasa yang akan diserahkan adalah 100% baru, asli (genuine) dan tidak cacat
baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang
diminta.
6. Barang/Jasa yang akan disuplai tersebut dijamin dapat berfungsi/beroperasi dengan
baik.
7. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata Barang/Jasa tidak memenuhi fungsi yang
dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan Barang/Jasa
bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan
operasi, maka kami sanggup untuk memperbaiki atau mengganti part rusak dengan
yang baru.
8. Perusahaan kami yang sedang mengikuti pelelangan ini tidak mempunyai
hubungan/sangkut paut dengan perusahaan lain yang sedang bermasalah dengan PT
PJB.
9. Apabila data/pernyataan yang kami sampaikan dalam penawaran ternyata ada yang
palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti
pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group selama 24
(dua puluh empat) bulan.
10. Bertanggung jawab penuh dan sekaligus membebaskan PT PJB dari segala tuntutan
atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak paten, merek terdaftar, desain,
hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

11. Perusahaan kami tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB dan PT
PLN (Persero) Group.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
PT ........................................................
Materai
-------------------------------------Jabatan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 7
RKS No.
Tanggal

:
:
:

Contoh Pakta Integritas
……..
……..

PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan :
1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan;
4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan
profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara
optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan
penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperbesar TKDN sesuai
ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar;
6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi
kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama;
7. Dalam melakukan pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan.
8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..................... (nama kota), ................ (tanggal) ...........(bulan) ............ (tahun)

Nama Penyedia Barang/Jasa
Jabatan
Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 10.000,00)
Nama

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

No

Lampiran 8

:

RKS No.
Tanggal

:
:

Contoh
Daftar
Referensi
Pengalaman Pekerjaan
……..
……..

DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN/PEKERJAAN SEJENIS
DATA
DATA
KONTRAK
TEKNIK
PEMAKAI
Nomor
 Jenis/Type
 Nama
 Tanggal
Pemakai
 Kapasitas
 Tahun
URAIAN
 Alamat
Operasi
 Dsb
 Kontak
 Dsb
Person
 Dsb

KET

Paraf dan Stempel Perusahaan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 9
RKS No.
Tanggal

:
:
:

Ketentuan Blacklist
……..
……..

KETENTUAN BLACK LIST
Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia Barang/Jasa masuk dalam Blacklist
atau daftar hitam perusahaan adalah:
Selama 6 bulan
1)
Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis
masa berlakunya lebih dari 1 bulan.
2)
Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak
memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional.
3)
Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau
merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk
mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.
Selama 12 bulan
1)
Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan
sanksi 6 (enam) bulan.
2)
Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada.
3)
Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan
penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran.
4)
Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan
sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan
pelaksanaannya.
Selama 24 bulan
1)
Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana
dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)
Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan
sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)
Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan
menghalangi tersebarnya pengumuman.
4)
Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan
persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi
pihak lain terlibat dalam pengadaan.
5)
Berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana
Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun,baik
langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan
peraturanperundang-undangan.
6)
Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia.
7)
Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik
modal dan/atau kepengurusan,sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan
Rencana Kerja dan Syarat-syarat

8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)

persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain.
Penyedia Barang/Jasa yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak
mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan
ternyata informasi tersebut benar.
Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau
Standarisasi Produk.
Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil
sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.
Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang
atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia
menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional.
Penyedia Barang/Jasa yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat
mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi.
Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan
spesialis
Penyedia Barang/Jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai
tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi
pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan
1)
Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan
sanksi 6 (enam) bulan
2)
Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan
sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)
Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan
sanksi 24 (dua puluh empat) bulan.
4)
Calon Pemenang dan 2 (dua) Peserta Lelang dengan Penawaran Harga
terendah Kedua, Ketiga, dst. melakukan penipuan atau pemalsuan
informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen
kelengkapan penawaran.
5)
Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang
I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia
menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional.
6)
Penyedia Barang/Jasa yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak
mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan
ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada
7)
Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
8)
Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
Ketentuan Blacklist diatas tidak berlaku apabila:
1) Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan.
2) Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 9

:

RKS No.
Tanggal

:
:

Contoh
Minat
……..
……..

Surat

Pernyataan

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN.........................
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: .......................................
Jabatan
: .......................................
Mewakili
: PT..................................
Alamat
: .......................................
Telepon/Fax
: .......................................
Email
: .......................................
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan
dilaksanakan oleh Unit PT PJB UP Muara Karang, Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini
saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Sewa Laptop Supervisor
sampai selesai.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, .......................... 2021
Nama Penyedia Barang/Jasa
Jabatan
Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 10.000,00)

Nama

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 10

:

RKS No.
Tanggal

:
:

Kepada

Contoh Surat Pernyataan
Kesanggupan
Memenuhi
Persyaratan Teknis / TOR
……..
……..

Tanggal ............................................

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT PJB UP MUARA KARANG
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A
Jakarta Utara
Perihal
: Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/TOR
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: ....................................................................................................
Mewakili
: PT .............................................................................................
Jabatan
: ....................................................................................................
Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. …….. dengan ini kami menyatakan bahwa
kami sanggup memenuhi Persyaratan Teknis/Term of Reference (TOR)
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
PT ........................................................
Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 10.000,00)
Nama
Jabatan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 12

:

RKS No.
Tanggal

:
:

Kepada

Contoh Surat Pernyataan
Mematuhi Aturan K3
……..
……..

Tanggal ............................................

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT PJB UP MUARA KARANG
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A
Jakarta Utara
Perihal
: Surat Pernyataan Mematuhi Aturan K3
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: ....................................................................................................
Mewakili
: PT .............................................................................................
Jabatan
: ....................................................................................................
Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. …….. dengan ini kami menyatakan akan
mematuhi segala aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ada di lingkungan PT
Pembangkitan Jawa Bali Unit ...............
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
PT ........................................................
Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 10.000,00)
Nama
Jabatan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 13

:

RKS No.
Tanggal

:
:

Lembar Penawaran
Administrasi Dan Teknis
……..
……..

Nomor
:
Lampiran :

Tanggal……………...........

KEPADA
TIM PENGADAAN BARANG / JASA
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A
Jakarta Utara
Perihal

: Penawaran Administrasi dan Teknis

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama
: ......................................................
Jabatan
: ......................................................
Perusahaan
: ......................................................
Alamat
: ......................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, menyatakan bahwa :
1. Tunduk pada ketentuan - ketentuan yang berlaku di PT PJB .

2.

Bersedia dan sanggup melaksanakan barang pengadaan…..............………….., untuk PT PJB Unit
Pembangkitan ………, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam :
 RKS
Nomor : ...........................................
Tanggal : ...........................................
 Berita Acara Penjelasan
Nomor : ...........................................
Tanggal : ...........................................

3.

Masa berlaku penawaran adalah 3 (tiga) bulan.

4.

Waktu penyerahan barang adalah …….,(........................) bulan, terhitung sejak diterbitkannya Surat
Penunjukkan

5.

Penyerahan barang adalah Franco Gudang PT PJB UP Muara Karang

6.

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

PT. .......................................

Jabatan
Materai Rp 10.000,Cap perusahaan &
tandatangan basah

Nama Jelas

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 14

:

RKS No.
Tanggal

:
:

Identitas Diri dan Spesimen
Tanda
Tangan
Penawar
(Direktur/Kuasanya)
……..
……..

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN
TENTANG IDENTITAS DIRI DAN SPESIMEN TANDA TANGAN PENAWAR
(DIREKTUR / KUASANYA)
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
: .....................................................................................
Jabatan
: .....................................................................................
Bertindak untuk dan atas nama
: .....................................................................................
Alamat
: .....................................................................................
Telepon
: .....................................................................................
Fax
: .....................................................................................
Dengan ini saya menyatakan bahwa specimen tanda tangan saya yang sah adalah :

Dengan ini saya menyatakan bahwa tanda tangan tersebut diatas adalah tanda tangan saya
dan tanda tangan yang lain / berbeda dari tanda tangan diatas adalah bukan tanda tangan
saya.
Untuk melengkapi Surat Pernyataan ini saya lampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
yang masih berlaku.

…………………., ……………………2021
PT ………………………………………….
Tanda tangan dan stempel basah
Materai Rp 10.000,(Nama Jelas)
Jabatan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 15
RKS No.
Tanggal

:
:
:

Formulir Isian Kualifikasi
……..
……..

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama

: ....................... [nama wakil sah]

Jabatan

: ....................... [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]

Bertindak untuk dan atas nama

: PT....................[cantumkan nama badan usaha]

Alamat

: ....................................................................

Telepon/Fax

: ....................................................................

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat
___________ [sesuai akte pendirian / perubahannya / surat kuasa, disebutkan secara jelas
nomor dan tanggal akte pendirian / perubahan / surat kuasa] ;
2. Saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] tidak sedang
dinyatakan pailit atau kegiatan usaha saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya
wakili [pilih salah satu] tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi
pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan ;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan ;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini ;
5. Saya, badan usaha yang saya wakili, salah satu dan atau semua pengurus badan usaha
yang

saya

wakili,

tidak

sedang

dalam

sanksi

Black

List

oleh

Institusi

Pemerintah/BUMN/BUMD/BLU ;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :
A. Data Administrasi
1

Nama (PT)

:

2

Status

:

3

Alamat Kantor

:

No.Telp

:

Fax

:

Cabang

Pusat

B. Ijin Usaha
1

No. Surat :
Ijin Usaha

2

Masa
berlaku ijin

........................... Tanggal
:
Rencana Kerja dan Syarat-syarat

usaha
3

Instansi
pemberi
ijin

:

C. Ijin Lainnya [apabila dipersyaratkan]
1

No. Surat :
Ijin Usaha

........................... Tanggal

2

Masa
berlaku ijin
usaha

:

3

Instansi
pemberi
ijin

:

D. Landasan hukum pendirian perusahaan
1. Akta Pendirian PT
a.

Nomor
Akta

:

b.

Tanggal

:

c.

Nama
Notaris

:

2. Akta Perubahan Terakhir
a.

Nomor
Akta

:

b.

Tanggal

:

c.

Nama
Notaris

:

E. Pengurus
1.
NO

2.
NO

Komisaris
Nama

No KTP

Jabatan Dalam
Perusahaan

Direksi/ Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan
Nama

No KTP

Jabatan Dalam
Perusahaan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

F. Data Keuangan
1.

Susunan Kepemilikan Saham

NO

2.

Nama

No KTP

Alamat

Pajak

1

Nomor Pokok Wajib Pajak

2

Bukti Laporan
terakhir

3

Laporan
terakhir

4

Persentase

Pajak

bulanan

:
Tahun

:

bulan

:

tiga

a.

PPh Pasal 21

:

b.

PPh Pasal 23

:

c.

PPh Pasal 25/29

:

d.

PPN

[Surat
Keterangan
Fiskal
(sebagai pengganti 2 dan 3)]

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika
pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam
daftar hitam, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

[tempat],
PT

[tanggal]

[bulan] 2021
[cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp 6.000,- bubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan]

[nama lengkap wakil sah]
[Jabatan]
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:
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:
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Nama Program

: PENGADAAN SEWA LAPTOP SUPERVISOR UPMKR TAHUN 2021

No. PRK

: ..................

Tanggal

: 02 Februari 2021

Sumber Anggaran

: .................

1

PENDAHULUAN
Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, maka diperlukan
alat bantu (laptop) yang dapat mengimbangi dan menjalankan Sistem Informasi Terpadu (SIT)
yang cepat dan mudah. Hal ini sangat membantu dalam rangka menunjang kegiatan
administrasi dan menjalakan proses bisnis di PT PJB. Maka dibutuhkan sewa laptop yang
termasuk perbaikan yang dalam proses penggunaannya tidak mengganggu aktivitas kerja
sehari-hari, sehingga fungsi kerja staf IT dapat lebih fokus pada hal-hal yang terkait dengan
muatan-muatan proses bisnis (korporat) maupun hal-hal yang terkait kepada pencapain kontrak
kinerja PT PJB UP Muara Karang.
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REFERENSI TEKNIS / DATA TEKNIS
SK Direksi Nomor : 067.K/010/DIR/2017 Tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola
Teknologi Informasi PT PJB

3

LINGKUP PEKERJAAAN / SCOPE OF WORK
Lingkup pekerjaan adalah namun tidak terbatas sebagai berikut :
3.1 Menyediakan laptop sewa
3.2 Menyediakan backup laptop sewa.
3.3 Menyediakan spare part laptop
3.4 Penyediaan software driver untuk perangkat yang dibutuhkan dan software utility lain
untuk pemeliharaan
3.5 Pekerjaan Instalasi laptop
3.6 Perbaikan hardware dan software pada saat terjadi kerusakan
3.7 Dokumentasi Pekerjaan
3.8 Pelayanan Lain

4

PERFORMANCE DESIGN
4.1 Laptop yang disediakan dalam keadaan baru dan baik sesuai dengan spesifikasi yang akan
dijelaskan pada bab selanjutnya dan kondisi laptop siap pakai sesuai dengan konfigurasi
pada panduan helpdesk PT PJB UP Muara Karang.
4.2 Proses instalasi dan konfigurasi laptop baru harus sesuai dengan kaidah 5S
4.3 Jangka waktu pengerjaan untuk poin 4.2 maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung
sejak tanggal perjanjian kerja sama antara pihak penyedia dan PT PJB UP Muara Karang
4.4 Spare part laptop harus dalam kondisi ready stock dan siap pakai ketika diperlukan dalam
perbaikan
4.5 Kerusakan ringan baik hardware maupun software harus dapat diselesaikan dalam waktu
maksimal 1 (satu) hari kerja diukur melalui aplikasi Helpdesk dan disertakan pula
penjelasannya.
4.6 Perbaikan yang memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja, dilaporkan dan disetujui
oleh PT PJB UP Muara Karang dan user diberikan laptop backup yang siap digunakan sesuai
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dengan konfigurasi laptop kerja sebelumnya serta diberikan fasilitas backup data diukur
melalui aplikasi Helpdesk.
4.7 Jangka waktu perbaikan komputer/laptop user terkait dengan point 4.6 maksimal 2(hari)
kerja

5

KUALIFIKASI CALON PELAKSANA PEKERJAAN
5.1 Penyedia jasa harus sudah terdaftar dalam Daftar Penyedia Perusahaan (DPP) PT.
Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB)
5.2 Perusahaan memiliki Surat Dukungan dari Principals Pemegang merk sesuai dengan poin
6.1
5.3 Memiliki Surat Ijin dengan Kompetensi Sewa Komputer & laptop dari Kamar Dagang
Indonesia (KADIN)
5.4 Mempunyai Laporan Keuangan Tahun 2019 yang diaudit (audited) dan mempunyai neraca
keuangan sehat
5.5 Pelaksana Pekerjaan tidak sedang dalam permasalahan proses pailit dan permasalahan
hukum lainnya baik dengan PT PJB UP Muara Karang maupun pihak-pihak lainnya
5.6 Pengalaman pekerjaan sewa komputer & laptop di instansi lain dalam kurun waktu 5 tahun
berdiri dengan jumlah akumulasi 1 (satu) pekerjaan dibuktikan dengan copy kontrak yang
mencakup ruang lingkup proyek, kecuali perusahaan yang baru 3 tahun berdiri
5.7 Memiliki struktur organisasi dan susunan personalia perusahaan.

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
TERM OF REFERENCE (TOR)

6

No. Dok

:

IKZ-4.2.1.2

Tgl.Terbit

:

Revisi

:

00

Halaman

:

4 dari 9

DETAIL URAIAN PEKERJAAN
6.1 Detail Suplai Barang
a. Suplai barang adalah namun tidak terbatas sebagaimana berikut:
Keterangan
Jumlah
Merk
Processor
RAM
Hard Drive
Operating System
Konektivitas
Layar
Kelengkapan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Spesifikasi Minimum
46 unit
Asus / Dell / HP / Lenovo
Intel® Core™ i5 gen 10 atau AMD Ryzen 5 seri 4000
8 GB DDR4
500 GB SSD
Windows 10 Home 64 Bit (Microsoft Licensed)
WI-FI/Camera/LAN/USB Slot (min. 3)/HDMI Slot
13" - 14" HD
Full set (Charger dan aksesoris lainnya (jika ada))

b. Barang/material harus dilengkapi dengan sertifikat antara lain namun tidak terbatas
pada:
a. Lisensi Windows 10 Home 64 Bit OEM (Original Equipment Manufacture) atau
Retail / FPP (Full Packed Product), atau Volume

6.2 Detail Suplai Jasa
a. Instalasi Laptop
Melakukan instalasi Operating System Windows 10 dan aplikasi pendukung lainnya
b. Pengujian Hardware
✓ Memastikan daftar item hardware sudah sesuai dengan spesifikasi
✓ Melakukan pengecekan baterai dan charger dan memastikan proses charging
berjalan normal
✓ Melakukan pengecekan pada seluruh port dan memastikan port tersebut berfungsi
normal
c. Pengujian Software
✓ Pengecekan pada lisensi Operating System (memastikan OS diaktivasi secara
otomatis melalui internet)
✓ Pengecekan fitur yang ada pada notebook (disesuaikan dengan manual book)
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d. Perbaikan hardware dan software (Operating System) pada saat terjadi kerusakan

7

KELENGKAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
7.1 Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggantian spare part laptop
7.2 Tempat/Ruangan kerja, Transportasi dan Telekomunikasi dari dan ke tempat kerja,
termasuk antar lokasi di tempat kerja menjadi tanggung jawab sepenuhnya pelaksana
pekerjaan
7.3 Pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik, rapi dan memenuhi standar teknis
IT sesuai dengan desain, gambar-gambar kerja, konfigurasi maupun petunjuk dari pihak PT
PJB UP Muara Karang
7.4 Pelaksana pekerjaan wajib mentaati segala peraturan yang berlaku di PT PJB UP Muara
Karang
7.5 Pelaksana pekerjaan tidak dibenarkan menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan
kepada pihak lain (sub-kontraktor)

8

ASPEK K3 DAN KEAMANAN
8.1 Pelaksana kerja wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan PT PJB , baik
K3L (Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan) maupun SIstem Manajemen
Pengamanan (SMP).
8.2 Semua pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi aspek dan norma K3 sesuai regulasi
Depnaker dan Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 yang berlaku di
Indonesia serta aturan / kebijakan K3 dan 5S di PT PJB
8.3 Peralatan K3 (safety line, helm, safety soes, gloves, body harness dan lainnya yang
dianggap perlu) merupakan tanggung jawab dari Pelaksana Pekerjaan dan wajib
menyediakan alat-alat keselamatan kerja tersebut.
8.4 Sebelum memulai pekerjaan, pelaksana pekerjaan wajib mendapatkan working permit dari
PT PJB dan safety permit.
8.5 Pelaksana Pekerjaan diwajibkan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja
bagi pekerjanya, termasuk segala upaya pencegahan kecelakaan kerja.
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8.6 Safety permit terkait dengan pekerjaan jasa akan diproses oleh PT PJB setelah seluruh
kelengkapan data dipenuhi oleh pihak pelaksana pekerjaan.
8.7 Selama dalam lingkungan PT PJB , seluruh tenaga kerja harus menggunakan tanda
pengenal yang dikeluarkan oleh PT PJB.
8.8 Semua pekerja wajib melaksanakan safety induction sebelum melakukan pekerjaan.
8.9 Pihak pelaksana pekerjaan wajib melampirkan minimal : daftar nama pekerja lengkap
berikut copy kartu identitas (KTP) serta daftar peralatan & APD yang digunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan.
8.10 Setiap kegiatan mobilisasi (keluar – masuk) barang di lokasi PT PJB , maka pihak pelaksana
wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh PT PJB .
8.11 Setiap peralatan dan material/bahan yang dibawa masuk ke area kerja harus memiliki surat
jalan yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan menyerahkan salinan
surat jalan tersebut kepada PT PJB .
8.12 Setiap penggunaan sarana milik PT PJB harus mendapatkan ijin dari PT. PJB (bidang terkait).
8.13 PT PJB tidak menerima alasan dalam bentuk apapun terhadap kehilangan, kerusakan,
kebakaran, dari data, dokumen, atau bentuk apapun yang menjadi milik PT PJB yang
disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanan pekerjaan sehingga Pelaksana Pekerjaan harus
bertanggungjawab dan mengganti setiap data atau dokumen yang rusak, hilang atau
terbakar baik selama pengerjaan, penggunaan mobilisasi/demobilisasi dan hal-hal lain.
8.14 Ijin-ijin dan formalitas yang diperlukan harus segera diselesaikan sebelum memulai
pelaksanaan pekerjaan dan sebelum habis massa berlakunya, perijinan harus sudah
diperpanjang kembali
8.15 PT PJB UP Muara Karang tidak bertanggungjawab atas segala tuntutan yang timbul dari
penyalahgunaan rahasia dagang, paten, hak cipta atau pelanggaran hak kepemilikan
lainnya
8.16 Pelaksanaan pekerjaan disertai dengan pemassangan alat pengaman untuk personil
pekerja maupun peralatan, APAR dan APAT menjadi tanggung jawab pihak pelaksana
pekerjaan.
8.17 Pihak pelaksana wajib merapikan kembali semua peralatan dan sistem hasil pekerjaan
sesuai kaidah 5S.
8.18 Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas Safety / K3.
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DOKUMEN KELENGKAPAN AKHIR PEKERJAAN
9.1 Laporan hasil instalasi laptop
9.2 Laporan hasil pengujian hardware
9.3 Laporan hasil pengujian software

10 MATERIAL SISA / LIMBAH
10.1 Kotoran / sampah yang terkumpul dibuang ketempat yang telah disediakan (TPA) atau
yang telah ditentukan oleh PT. PJB .
10.2 Pelaksanaan pembersihan dilokasi yang vital dan berbahaya, harus dilaporkan kepada PT.
PJB .
10.3 Pelaksana pekerjaan mengumpulkan limbah B3 dan pembuangan limbah B3
berkoordinasi denganj PT.PJB .
10.4 Pihak Pelaksana menjamin kebersihan lingkungan selama pelaksanaan pekerjaan hingga
penyelesaian pekerjaan.

11 QUALITY ACCEPTANCE
Pemeriksaan akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang dan Jasa dan pihak penyedia
jasa secara bertahap sebagai ketentuan sebagai berikut :
11.1 Pemeriksaan kondisi fisik barang.
11.2 Pemeriksaan terhadap jumlah barang.
11.3 Pemeriksaan kesesuaian barang terhadap spesifikasi
11.4 Semua Performance Design harus terpenuhi
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12 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
12.1 Delivery time adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penunjukan diterbitkan
dengan durasi kontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun,
maksimal selama 3 (tiga) tahun

13 GARANSI
13.1 Pihak pelaksana bersedia memberikan garansi untuk laptop adalah selama 1 tahun
terhitung sejak tanggal berita acara penyelesaian pekerjaan/serah terima pekerjaan.
13.2 Kerusakan berulang hingga 2x (dua kali) perbaikan untuk laptop yang sama dalam 1 tahun
maka pihak pelaksana pekerjaan wajib melakukan penggantian dengan laptop baru
dengan spesifikasi minimal sama dengan poin 6.1
13.3 Bila terjadi kerusakan laptop selama masa garansi, maka pelaksana pekerjaan wajib
melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 1 x 24 jam (atau sesuai dengan jadwal yang
ditentukan oleh PT.PJB).

14 LAIN-LAIN
14.1

Semua data yang berada dalam harddisk laptop adalah milik PT PJB UP Muara Karang.

14.2

Pelaksana pekerjaan tidak boleh mengambil, mengkopi, menyebarkan, mengedarkan
data milik PT PJB UP Muara Karang kepada pihak lain.

14.3

Data yang berada pada storage laptop yang rusak harus di-backup oleh pelaksana
pekerjaan sebelum dilakukan perbaikan dan diketahui oleh user yang bersangkutan.

14.4

Setelah berakhirnya masa sewa, data di dalam harddisk harus dilakukan penghapusan
menggunaan wipe format yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana dan disaksikan oleh
PT.PJB UP Muara Karang serta dibuat Berita Acara dan dokumentasi pelaksanaannya

14.5

Jika di kemudian hari ditemukan data-data perusahaan PT.PJB UP Muara Karang jatuh
ke pihak/perusahaan lain yang berasal dari komputer dan laptop sewa, maka pihak
pelaksana pekerjaan dapat dituntut ke jalur hukum sesuai dengan peraturan yang
berlaku
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