
 
PERSYARATAN KUALIFIKASI 

PEKERJAAN JASA ANGKUTAN KAPAL LAUT 
TIME CHARTER 

 
 

SYARAT-SYARAT UMUM 
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan 

sebagai Penyedia Jasa; 
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan 

jasa; 
3. 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; 

4. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 
5. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan 

dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima SPT, PPh tahun terakhir, dan foto copy 
SSP PPh Pasal 29; 

6. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan 
jasa distribusi termasuk pengalaman sub kontrak; 

7. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan 
dalam pengadaan jasa; 

8. Tidak masuk dalam daftar hitam/black list; 
9. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos. 
10. Peserta mempunyai reputasi yang baik selama melaksanakan pekerjaan angkutan 

laut. 
11. Lolos prakualifikasi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan jasa distribusi. 

   
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI   
Bagi Perusahaan Pemilik Kapal/Ship Owner yang berminat diwajibkan untuk 
mendaftarkan perusahaannya dengan menyampaikan surat permohonan mengikuti 
tender/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 Sertifikasi/Asosiasi Badan Usaha yang berlaku; 
e. Foto Copy NPWP yang berlaku; 
f. Surat keterangan Fiskal (SKF) tahun terakhir ; 
g. Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP); 
h. Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas); 
i. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan; 
j. Foto copy Surat Ijin Usaha Pelayaran Nasional (SIUPAL); 
k. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 
l. Referensi Bank; 
m. Daftar Kapal yang dimiliki, dengan melampirkan : 

 



 
  

Kompartemen Logistik PIHC 

 Foto copy bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta) yang didaftarkan 
 Foto copy Ships Particular yang daftarkan 
 Foto copy sertifikat klasifikasi (BKI/sekelas) yang didaftarkan 

n. Pengalaman pekerjaan sejenis 2 (dua) tahun terakhir; 
o. 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. 

p. Isian form prakualifikasi  
 
 

SYARAT-SYARAT TEKNIS 
1. Spesifikasi Kapal Time Charter 

Jenis Kapal Kapasitas Muat 
(Ton) 

Kebutuhan 

Kapal Motor (KM) 1.000 s/d 1.500 2 Kapal 
Kapal Motor (KM) 1.500 s/d 2.500 5 Kapal 
Kapal Motor (KM) 3.000 s/d 4.000 2 Kapal 

 

 

2. Semua kapal dilengkapi/tersedia deck crane yang dapat beroperasi dengan baik. 
Khusus untuk kapal dengan kapasitas muat 3.000 s/d 4.000 ton, deck crane dengan 
SWL min. 6 Ton dan dilengkapi dengan grab kap. Min. 3 ton. 

3. Menginformasikan data-data dari kapal; Nama Kapal, tempat Regristasi, D W T, 
Kapasitas Muatan,  Draught,  Horse Power  Main Engine,  Kecepatan, Pemakaian 
Bahan Bakar, Peralatan bongkar/muat, dsb (di isi pada form prakualifikasi). 

4. Kondisi kapal akan dilakukan survey oleh Panitia. 
5. Memiliki ijin berlayar di dalam negeri. 
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