
 

  
 

 
PERSYARATAN PRAKUALIFIKASI 

PELELANGAN BERSAMA 
PEKERJAAN JASA SEWA GUDANG, PENGELOLAAN STOK DAN JASA 

BONGKAR MUAT 
WILAYAH JAWA TENGAH & D.I. YOGYAKARTA 

TAHUN 2019 
 

1. Langkah-langkah proses pendaftaran prakualifikasi : 
 Langkah 1  : Melihat daftar kabupaten yang akan dilelangkan(Hyperlink) 
 Langkah 2  : Mengisi form isian prakualifikasi online (Hyperlink) 
 Format surat pernyataan mengikuti pelelangan bermeterai 6.000 (Hyperlink) 
 Format daftar pengalaman pekerjaan sejenis 2 (dua) tahun terakhir (Hyperlink) 
 Langkah 3  : Mengirim scan dokumen prakualifikasi sebagaimana item No. 2 dibawah ini 

2. Dokumen prakualifikasi yang perlu disiapkan adalah scan warna dokumen asli dalam format PDF, yaitu : 

KETENTUAN UMUM : 

a. Surat permohonan menjadi rekanan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group; 

b. Mengisi format yang dapat di download di website sebagaimana Poin 1 : 

c. Persyaratan Administrasi meliputi: 

1. Company Profile yang berisi : 

a. Daftar Susunan Pemilik Modal; 

b. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan. 

2. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) sebagaimana Poin 1 yang berisikan : 

a. Bukan sebagai pegawai negeri sipil; 

b. Tidak dalam keadaan pailit; 

c. Dinyatakan tidak terdapat Conflict of Interest; 

d. Sanggup melaksanakan pekerjaan, apabila ditunjuk sebagai Rekanan  Kerja; 

e. Wajib menyertakan Tenaga Kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan apabila ditunjuk 

sebagai pemenang; 

f. Tidak menuntut apabila dinyatakan tidak sebagai Pemenang Lelang; 

g. Tidak merangkap sebagai distributor pupuk subsidi PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk 

Sriwidjaja Palembang; 

h. Tidak merangkap sebagai pengurus perusahaan peserta pelelangan; 

i. Tidak Menggunakan Gancu/kuku macan dan sejenisnya. 

3. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

4. Akte pendirian Perusahaan beserta perubahannya 

5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) 

6. Surat Ijin Usaha Perdagangan & Jasa (SIUP) Menengah/Besar bidang jasa pergudangan 

7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku 

8. Surat keterangan domisili Perusahaan 

9. Laporan keuangan tahun 2017 audited (neraca, laba/rugi, arus kas) 

10. Referensi Bank 

11. Referensi pengalaman kerja di bidang pengelolaan gudang (minimal 3 gudang), termasuk yang 

sedang dikerjakan saat ini, dilampirkan dengan copy/scan kontrak (tidak terbatas pada gudang 

pupuk asal berupa produk bulk dalam kantong) 

12. Surat Keterangan Fiskal (SKF) tahun 2017 

  

https://drive.google.com/file/d/1zFjij_vTUgI35d5YIKOCxdk55qeTyEzT/view?usp=sharing
https://form.jotform.me/82888357775479
https://drive.google.com/file/d/12fqcPIH5C-NwtPoiPUiCT3xS3TWSVUxQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxRr-_3Vw8u5Iyg5syAr0xVIJDp5H5Aa/view?usp=sharing


 
3. Semua persyaratan di scan dan dikirimkan (dengan alamat email Perusahaan)melalui Formulir Isian 

Prakualifikasi Online (Hyperlink) 

4. Khusus untuk persyaratan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, karena ukuran file > 1 MB, 
dokumen dikirim  

melalui email : jasa.distribusi@pupuk-indonesia.com 

5. Pengiriman email dan pengisian form prakualifikasi online paling lambat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 
23.59 Wib 

6. Pengumuman hasil prakualifikasi akan disampaikan kepada masing-masing pendaftar melalui email 

7. Hanya rekanan yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang akan diundang dalam lelang ini 

8. Tahapan dalam prakualifikasi : 

a. Pengumuman prakualifikasi; 

b. Registrasi dan pemasukan dokumen kualifikasi; 

c. Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi (apabila diperlukan); 

d. Penetapan hasil kualifikasi; 

e. Pengumuman hasil kualifikasi; 

f. Sanggah kualifikasi : 

 Surat sanggahan diajukan kepada Panitia Pelelangan Jasa disertai bukti-bukti terjadinya 
penyimpangan; 

 Peserta prakualifikasi yang keberatan atas penetapan hasil kualifikasi dapat mengajukan sanggahan 
secara tertulisselambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal pengumuman 
hasil kualifikasi; 

 Panitia Pelelangan Jasa memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari 
kerja secara proporsional sesuai dengan masalahnya; 

 Sanggahan yang disampaikan dan diterima perusahaan melebihi batas waktu yang ditetapkan tidak 
dilayani dan keputusan panitia pelelangan jasa tidak dapat diganggu gugat. 

9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia pelelangan : 

o Agus Sutriatno - PT Petrokimia Gresik, HP 0812-3176-026 

o Sugiantoro  - PT Petrokimia Gresik, HP 0813-3295-5733 

o Yoppy Sandy J - PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, HP 0857-8365-4101 

        Dalam pelaksanaan pelelangan ini tidak dipungut biaya apapun. 

 
Demikian pengumuman ini untuk diketahui. 

 

 
 

 
 Jakarta, 22 Oktober 2018   

   Ttd, 

       Panitia Pelelangan Bersama  
Jasa Sewa Gudang, Pengelolaan Stok, dan Bongkar Muat 
Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group   
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