
    PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI 
JASA PENGANGKUTAN PUPUK DALAM KANTONG 

MELALUI JALUR DARAT MENGGUNAKAN TRUK WILAYAH JAWA BALI 
1. Panitia Pengadaan Jasa Distribusi Pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero) Group akan melaksanakan tender untuk pekerjaan, 

sebagai berikut : 

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Pengangkutan Pupuk Dalam Kantong Melalui Jalur Darat Menggunakan Truk ke 
Wilayah Jawa dan Bali. 

Kualifikasi :  Perusahaan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 
usaha/kegiatan sebagai Penyedia Jasa Angkutan Barang; 

 Perusahaan atau Badan Usaha yang memiliki dan menguasai sejumlah alat angkut berupa truk 
dengan type trailer/gandeng/tronton/engkel yang layak untuk angkutan pupuk dalam kantong. 

2. Bagi yang berminat diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya dengan menyampaikan surat permohonan menjadi 
rekanan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group, dengan melampirkan 2 (dua) set : 
a. Company Profile; 
b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang terakhir (bila ada); 
c. Tanda daftar perusahaan (TDP); 
d. Foto copy NPWP yang berlaku; 
e. Bukti pembayaran pajak tahun terakhir/Surat keterangan Fiskal (SKF) tahun terakhir ; 
f. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP) 
g. Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas) tahun terakhir; 
h. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan; 
i. Foto copy Surat Ijin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi (SIUJPT) atau Surat Ijin Usaha Angkutan Barang dari Instansi 

berwenang; 
j. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 
k. Referensi Bank; 
l. Daftar Truk yang dimiliki dengan melampirkan : 

 Foto copy STNK atau BPKB  yang masih berlaku atas nama perusahaan pendaftar atau pengurus perusahaan 
pendaftar yang tercantum pada akta. 

 Foto copy surat uji kir yang masih berlaku (dapat berupa pernyataan dari pemilik). 
m. Pengalaman pekerjaan sejenis 2 (dua) tahun terakhir; 
n. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan : 

 Direksi/Pengurus Perusahaan bukan sebagai pegawai negeri sipil; 
 Tidak dalam keadaan pailit; 
 Tidak terdapat conflict of interest (keikutsertaannya tidak bertentangan dengan kepentingan tugasnya); 
 Sanggup melaksanakan pekerjaan apabila ditunjuk sebagai rekanan kerja; 
 Pernyataan untuk tidak menuntut dan/atau melakukan gugatan hukum apapun kepada Panitia Pengadaan Jasa 

Distribusi Pupuk apabila tidak dinyatakan sebagai pemenang. 
o. Klasifikasi peserta dan form prakualifikasi dapat dilihat pada website PT Pupuk Indonesia (Persero) Group, sebagai berikut : 

www.pupuk-indonesia.com ;  
www.petrokimia-gresik.com ; www.pupuk-kujang.co.id ; www.pupukkaltim.com ; www.pusri.co.id 

3. Peserta mempunyai reputasi yang baik selama melaksanakan pekerjaan angkutan barang. 
4. Penyampaian Surat Permohonan, dokumen prakualifikasi dan company profile dapat diantar langsung atau dikirim via kurir 

paling lambat diterima di sekretariat Panitia tanggal 25 April 2013  pukul 15.00 Wib ke alamat : 

Sekretariat Panitia Pengadaan Jasa Distribusi  PT PUPUK INDONESIA (Persero) 
Gedung PUSRI Lantai VIII, Jalan Taman Anggrek – Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat 11480 

5. Hasil prakualifikasi akan disampaikan kepada masing-masing pendaftar pada tanggal  30 April 2013 melalui e-mail (harap 
menggunakan alamat e-mail nama perusahaaan). 

6. Hanya rekanan yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang akan diundang dalam lelang ini. 
7. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretaris Panitia Pengadaan Jasa sdr. Eri Wijaya, telp. 08125511011 

atau email : pihc.group@gmail.com 
Demikianlah pengumuman ini untuk diketahui. 

Jakarta, 22 April 2012 
Ttd., 
Panitia Pengadaan Jasa Distribusi Pupuk 
PT Pupuk Indonesia (Persero)    
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	 Perusahaan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Jasa Angkutan Barang;

