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PPK Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Bontang
di Kelurahan Gunung Elai fBankeu Prov]
DiJempat

Perihal: Sanggah

Dengan Hormat,
Sehubungan lelang paket pekerjaan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Bontang di Kelurahan
Gunung Elai (Bankeu Prov), dengan ini Kami PT. Amar Jaya Pratama Group Jo PT. Chandra Utama Tehnik,
mengaiukan sanggah kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kot4 Kota
Bontang terkait masalah penambahan persyaratan dan mekanisme perubahan dokumen Pemilihan/ Adendum.
Sesuai ketentuan dan prosedur yang diatur dalam dokumen pemilihan pengadaan barang/ jasa pada lelang paket
pekerjaan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai @ankeu
Prov), sanggah ini merupakan upaya administrasi kami dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.
Terkait sanggah ini mengenai masalah penambahan persyaratan dan mekanisme perubahan dokumen Pemilihan/
Adendum. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut;

KERONOLOGI

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai
@ankeu Prov)

Tgl download dukumenZ2 juni2022
Leinbar Data Pel■ 1lihan

LDP

1- Melampirkan surat dukungan ketersediaan material Mini Pile 20x20 bagi penawar bukan sebagai pemilik
pabrik produksi dan atau melampirkan surat jaminan ketersediaan material Mini Pile 20xZA bagi penawar
sebagai pemilik pabrik produksi. Dengan menyertakan dokumen perhitungan telmis terkait *okt, siklus
time cycle iarak tempuh pabrik produksi ke lokasi pekerjaan Kapasitas Produksi Tenaga Perhari sesuai
AHS di dalam HPS sebesar 28,69 Ml

2. Melampirkan surat dukungan ketersediaan material batu gunung bagi penawar bukan sebagai pemilik quary
galian C dan atau melampirkan surat jaminan ketersediaan material batu gunung bagi pena*u. r.Uugui
pemilik quary galian C legalitas izin penambangan galian C sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia
Iasa. Dengan menyertakan dokumen perhitungan teknis terkait wahu siklus time cycle jarak lempuh quary
ke loknsi pekerjaan Kapasitas Produksi Tenaga Perhari sesuai AHS di dalam HPS sebesar B,8l M3

3. Melampirkan surat dukungan ketersediaan material beton K-250 dan beton K-300 bagi penawar bukan
sebagai pemilik batching plant dan atau melampirkan surat jaminan ketersediaan material beton K-250 dan
beton K-300 bagi penawar sebagai pemilik batching plant. Dengan merryertakan dokumen perhitungan
telcnis terkoit waktu siklus time cycle iarak tempuh batching plant ke lokasi pekerjaan Kapasiias Produksi
Tenaga Perhari sesuai AHS di dalam HPS sebesar t0 M3.



TATA CARA EVAl′ UASI KLJALIT[KASI

Poin H.Tata cara Evaluasi Syarat Tanlbahani

No S,v-arat Teknis Ket
λ4elanl:pirka1l  stirat  dukL]島 ga1l  ketersediyaali]

11latrial Mini Pile 20x20 bagi pena、 var bukan
sebagai peI〕■1lik pabrik prOduksi, dana tatl

mclalllpittan surat jattinan ketersediya銀

11latrial Mini Pile 20x20 bagi pena、 var sebagai

pelllilik pabrik produksi. Dengan l■ lenyertakan

dokulllcll  perhitttngall  teknis terkait  、vaktu、
SikluS(timC CyCIC)jarak tCll〕 puh pabrik produksi

l(C10kaSi pekelaan(kapaSitaS prOdul(si tenaga

pCrhari SCSuaiノヘIIS di dalalγl lIPS sebcsar 28,69

ml).

il" Bagi peserta sehrgai iremilik produksi,/
produsen Mini Pile 20x20
melampirkan surat .iaminan
kctersediaan inatrial N4ini Pi!e 2{ix20

b. Ragi pesefta yang bukan pemilik
peroduksi/ produsen Mine Pile 20x20
Meiar:rpirkan surat dukungan dan
jaminan ketersediyaan matrial Mini
pile 20x20 dari pabrikl produsen.

c. Peserlet melumpirkan tktktinrtn
perhitungan teknis lerkuil y.aklu tiiklut
(tirue q;cle) jarak temptth pabrik
produksi mini pile ke lokasi pekerjaan
(Kapasitas praduksi tenaga per hari
se:;uai AHS di clalam IIPS ,sebesnr

2∂,69″」
2 ‐ヽ4elalllpirkan  surat  dukungan  ketersediyaall

lllatrial  batli  gunung  bagi  pena■ var  buka=:

sebagai  peinilik quary  galial] Cl  da1la tau

melampirkan surtt jaillinan kctersediyaan
nlatrial  batl] gunting bagi pcna、 var sebagal
pemilik qtlary galian C (lCgalitaS iZin
penalllbangan galian C sepcnuhnya 11lenjadi

tangun』 aWab  Penycdia  Jasa). Dcngall
l〕lenycrtakan  dOkulllen  perhitungan  teknis

terkait Waktu,SikluS(time CyCiC)jar,k tempuh

quary ke 10kaSi pekejaan(lkaPaSitaS prOduksi

tenaga pcrhari scsuai AIIS di dalanl l― IPS
sebcsar 8,84m3).

a. Bagi pcserta yang lllellllllki quarry

3alian C.鶴 clanWirkatt surtt jalllinan

kctcrsediyaan inlatrial batu gullung:

b. Bagi peselta yang tidak l■ el■liliki

qLlarr)・ galian C.mela11lpirkan Sur説

dukungan ketcrsediyaan lllatrial batu

gunung dari pe11lilik qtlarry galian C.
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3 Melampirkan surat dukungan ketersediyaan
matrial beton K-250 dan beton K-300 bagi
pena\var bukan sebagai pernilik batching plant
dan atau melampirkan surat jarrinan
ketersediyaan matrial heton K-250 dan heton K-
300 bagi penawar sebagai pemilik batching
plant. Dengan menyeftakan dokumen
perhitungan teknis terkait waktu, siklu-s (tirne
cycle) jarak tempuh batching plant ke lokasi
pekerjaan (kapasitas produksi tenaga perhari
sesuai AI IS di dalarn I'IPS sebesar l0 m3)"

a. Bagi peserta yang memiliki alat
batching plant. melampirkan surat
jaminan ketersediyaan matrial beton
K-250

b. Bagi peserta yang tidak memiliki alat
batching plant. melarnpirkan surat
dukungan ketersediyaan matrial beton
K-250.

c. Peserta melampirkan dokumen
perhitwtgan teknis terkcit waktu siklus
(tinrc c:ycle) .jarak temptrit pabrik
procluksi mini pile ke lokasi pekeriaun
(Kapasitas produksi tenaga per hari
sesttai ,4lls di dslam !:lPS sehessr
h{inimal l0 m3)
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Justiflkasi´ rcknis

Adenduin I〕oku][ncn Peinilihan

Selebihnya tetap

No Sebelum Sesudah
MCl■ iliki Ser轟lktt badan llSaha(SBU)dCllgan
kualitlkasi lJsaha kccil serta dtisyaratkan sub

bidang klasiikasi/1avanan

a.  SeSuai ketclltuan Pc菫 1len PLIPR INo 19
Ta1lun  2014  SBU  Jasa  pelaksanaan

kOnStrukSi  daya air iainya (S1 001)

dengan pekettaan bCtOl〕 (SP O10)
b. SCual kCtentlian pernlcn PUPR Nonlcr 6

Tahun 2021 SE;U Konstruksi ballgunan

praSarana sll:η ber daya air (3S 010)
KBLI1 4291l  dan pekcttaan struktur
beton 12)KBIンI∠::ll?09

L′ICmil::(i SCrtifikat badan uSaha(S3U)dCngalil

kauli■ kasi Mienegah serta disyaratkan SBII

bidang klasillkasi/1ayallan;

a. SeS‖ ai ketCntuan Pcrillell PUPR「 No l・

Tahun 2014 SBU Jasa pelaksanaari
kOnStrukSi daya ail・  lainya (S1 001)
dCngan pCkCttaaitじ CtOn(SP 010)

b.SCtlal kCtCntuan pernlen PUPR:Nolllcr

6 Tahun 2021 SBL:I Konst■lksi

b21ngunal prasarana sunlber daya aiI

(BS 010)KBL1 4291l dan peke」 aan
struktur beton 12)KBL1 43909

No Pembahasaan Uraian
Kreteria
persyaratan

perrbahasar: a.Dllkun3騒 l載ati jamil総議keterscdiyaatt m試 dal pancali3
11lini pile 20x20 crn

.―  PekCl」 aan pancang mini pale 20x20 clll mcrupaka)

l11lsur dasar penOpa113  bangullatt  struktur da「
:

pekel;aan turap kOmposit dan ialan inSpekSi yalも

mCrupakan item pekettaan l■ ayOr.
―  Adanya l(reteria evalLIaSi yang ditetapkall teritadap

surat dukungan atau jaminm ketcrsediyaan matrial

pancang iΥlini pile 20x20 ci■〕dengan kctelltuan
lllCian■ pirkall dOkLilnen perilitungan tekniS terkait

Waktu SikluS(time CyCle)dari bttching plane kc

10kaSi peke」 aan yang disusun secara rapi dan
tcrukur,dcngan pcrtinlbangan sebagai bcriktit;

1.Perhitungall waktu siklus ini mcnjadi
dipenil1lbangkan agar nilai prodtlkt面 tas kelia

pada pekeria劉l pancang lllini pilc 20x20 om
tidak lllengalan■ i halllbatall dan dapat selesai

SeSuai dCngan、iadヽVal yang direncanaka11

2.Dari perhitungan wattu siklus iluga diperoleh

、vaktu pcnlcnuhan nlatrial pallcang nlini pilc

20x20 olll sestiai del18an kapasitas produksi

tenaga di 10kaSi peke」 aan
3. Adanya  pengaturan  jarak  tenlpLih  10kaSi

fab」 lkaSi l,a!lCarig nlilli pile 20x21 cnl dcngan

lokasi    pekelilaan    diatur    berdasarkan

pendapatankcpasitan  produksi  tenaga  l11ltuk

pCke」 aan turap conlposlc dcngan pellabaran
perhitungan waktu siklus.



b. Dukungan atau .iaminan ketersediyaan matrial batu
guilung.

― VOlume pCkelaan yang mengunakan unsur matrial
batu gunung sangat bcsar dan lllayor, hal illi

tergainbar dengan bく )bOt pelCttaan tttrap kOnlpOSit

lcbih ting31 tCrhadap pcker3aan lainlya.

―  Adanya kretcria evaluasi yang ditetapkan SLlrat

duklHlgain ataじ jaininan kCterSCdiyaail matri31 batu

gunung dcngan kctentuan lllclalllpirkan dOkurncn

pCrhitungan tCkniS terkait Waktu SikluS(time CyCle)

dari quarr)' 1(e 10kaSi pekettaan yang diSusun

terpCrinCi  dan  tCrLlkul・ ,  dengan  perti11lbangan
sebagai berikut.

].Perhitungall waktu siklus ini l■ enjadi

dipenimbangkan agar nilai produkilltas kela

pada pekCttaall paSang batu gunung  tidak
lllcngalallli haillbatall dall dapat selesai sesuai

denganjadwal yang direncanakan.

2.Dari perhitungan、、/aktu siklus juga dil'Crolch
ヾ
・
アaktu penlenuhan 11latrial batau gunul18 Sesuai

dellga1l kapasitas produksi tenaga di lokasi

pekCttaan ・

3.Adallya pcngaturan jarak tempuh quarry(lokasi

penanlbangan batu gunung)dCngan 10kasi
pekettaan・  diatur berdasarkan pcnciapatan
kCpaSitan prOdukSi tCnaga untuk pCkettaan turap

kolllposite  dengan  pcrllabarall  perhitungan

、、「akttl si]、 lus.

― Dukungan ttau jaminan kcterscdiyaan I】 ¬atrial bctOn
lく,250 dan bctolllK-3001

- Pckelaan beton K-250 merupakan unsur utama

pembentuk bangunan Struktur dari peke」 aan turap
konlposit yang nlcrupalkan itcnl pekcljaan lη ayor.

― Pekeljaaan bton K-300 11lerupaktt unsur
pembentuk bttgunan StRIktur dari pekelllaan、 レlan

inSpekSi yang juga lllerupakan itClll PCkCiliaan

nlayor.

…  Adanya kreteria evalllasi yang ditetapkan tcrhadap

surat dttkungtt atau jattinatt kctersediyaan matrial

bctoll K-250 dan Bcton iく -300 dengan kctcntuan

lllelalllpirkan dokulllen pcrilitungan teknis terkait

Waktu SikluS(ti(1lC CyCiC)dari batching plant kle

lokasi pekeljaall yang disusun sccara tettCrinci dan

terukur,dengan pertinlbangan sebagai beriktiti

l.PeFhitun3an waktu  siklus ini  l■ ciljadi

dipC■ illlbangkan agar l■1lai prOduktiitaS lヽ elia

pada pckeriaan bcton lK「 250 dan beton K-300
tidak 11lengalaHli hanlbatan dan dapat sclcst4:

sesuai denganjadwal yang direncanakan.

2.Dari perhitungan waktu siklus juga diperolch

VVaktu pCi■ lellLihan lllatrial beton lKr250 dan

bcton K… 300 sesuai del13all kapasitas produksi

tCnaga di 10kaSi pekC4aan

3.Adanya pengaturan jaFak tempuh bttChing plant

del■gan 10kaSi peke」 aan diatur berdasarkaI・

1｀
endapatan kcpasitan produksi tcllag〔 l untul、

________■ 2生国型 _ニリla墜9mpOSi墜少ngan penjabarar



perhitLinganヽ Vaktu SikluS.

4.3ordasarka1l SNI AS・
「 Iヽ C403/403Ⅳi tlel■議員8

metOde崎 i Waktti pengikatan campuran beton

cicnga11 1(etahallan penctrasi.

5` Nilai slu11lp test yallg diizinl(all pada saat、 、′alttし l

penghalllparan di 10kaSi pengCCOran(Strukur

turap korllposit)12±2c111

Pcrsyaratan  talllbahan  yang

dibuat   tidak   bertcntangall

dcngall  pcraturall  pcrundang

yang berlaku dan pclla11lbahan

persyaratan              tclah

nlelllpcrhatikan     pcrsaingan

usaha yang schat, hal itu di

buktika穐 .  ]Dettga11  1、 c・terangal:

sebagai berikuti

a. Untuk dukungan matrial pancang mini pile 20x20 cm
tcrdaPat scti(」 aknya 2  10kasi  filbrikiasi,  yaitu I)T.

A■anusa BetOn(A■ apile)dan PT.Balikpapan Rcady
Mix、 (BRNl)

b. I[ntuk  dukt!鴫 gan  ittatrial  battt  gtlnttng  terdapat

setidaknya 2 1okasi quarry galian c (sTocKPILE
matrial baru gunung)yaitu PT.Brantas surya 1llandiri

dan 3arak Norhin

C.Untuk dukungan nlatrial bcton K… 250 dan bcton K-300
terdapat setidak■ ya 3 1okasi batching planet yaitu PT.

Varia USaha BCtOn(Varia bCtOn),PT.Kaltim industrial

estate (KNE) dan PT. Harlis Tata Tahta (HTT)

3 KeSililttijlan    dall    SaFall;

bel・dasarkan  pelllbahasall  di

satas, i1lal(a kanli 11lcnganggap

pcrlu   adanya   pena11lbal〕 all

pcrsyaratan scbagai bcrikuti

i. Melarnpirkan sul・ at dukullgall kcterscdiyaan i■ latrial

1llini pile 20x20 bagi pena、 、′ar bukan scbagai pel■lilik

pabrik prOdukSi dalla tau melampirkan Surat ia11linan

keterSediyaan lllatria1 11line plle 20x20 bagi pel]av、 ar

sebagai pelllilik pabrik produksi, dcngan lncnyertakan

dOkumen perhitungtt tCkniS terkait Waktu SikluS(timC

CyCle)jarak tFmpuh pabrik produksi kc lokasi pekeljaan

(Kapasitas produksi tenga perhari scsuai AHS di dalam
[IPS Scbesar 28,691111)

2. Melanlpirkan surat dukLingan kCterSediyaall lllatrial batu

・  gunung  bagi pena、 、.ar bukan scbagai pcl■ lilik quarry

galian C.dan atati 1llelampirkan surat ja11linan

ketersediyaan l■ latria batu gullung   bagi pcna、 var

sebagai pe11lilik quarry galian C, dengan rncnyertakan

dOkuinCll l)erllittingatt teknitS terkaitヽ ■'alヽ
′
tt: Silヽ :uS(til・ 1●

CyCIC)jarak telllpuh quarry ke lokasi pekelaan(
IくapaSitaS prOdukSi tc1lga pcrhari scsual Al,IS di dalalη

HPS SebesaF 8,84m3)
3. Mclalllpirkan surat dukul〕 gan ikctcrscdiyaan nlatrial

beton K-250 dan K… 300 bagi pcna、 var bukall sebagai

pelllilik batching piallt. tian atati 11lcia11lpirkan surat

jaminan kctersediyaan matria K-250 dall K-300 bagi

pena、var sebagai  pcnlilik lBatching  plant,  dcngan

lllenyertakan dokulllcn perhitし 1■gan teknis terkait、
～
′aktu

SikbS(ti11lC CyCiC)jarak tCmpuh Batching plant ke

lokasi pekclaan( Kapasitas produksi tenga perhari

sesuai AHS di dalarll HPs scbesar lo m3
)

Pembukaan dokumen tgl 29 Juni 2022







IV

V

Regulasi;                                                  、

Per Lem LKPP 12 Tahun 2021
3.5.5,Penainbaha■ persaratan kualiikasi dan persyaratan teknis;

Dalam hal dゎ erlukan,terhttap persyara擁 l hal■kasi penFdia dan persyaratan tehis
dapat dilakukan penanlbahan persyaratan,penanlbahan pesyaratan dilakukan pada setiap

peket peker3aan. Penanlbahan persyaratan kualiikasi penyedia dan persyaratan teknis tidak

beientallgan dengtt prinsip pengttaan,ctib pengadaan dan ketentuan perllndang_
undangan.

``■10SO■nya bahVVa yang menetapkan dan/atau menyetujui perSayatan tambah〔 m adalah POKJA
apakah perSaratan tambahan itu bOleh ditetapkan daゴ atau diSe可 ui''bukan pimpinan yang lain
COntOh(CSe10■ 1,p可めattinggi pramma daerah).

1.Dan untuk addcndum dukumen di(up10ad)mengcnai;
ao   Mclainpirkan surat dukungfm ketcrsediyaan imatrial Mini Pile 20x20 bagi penawar

bukan sebagd pemilik pabrik pЮ duksi,dan amu melampirkan surat jaminan
ketersediyaan matrial lMini Pile 20x20 bagi penawar sebagai pemilik pabrik

produksi.Dθ ″gα
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b.   ]Ⅵelampirkan surat dukungan ketersediyaan lmatnal batu gunung bagi pena恥″ar
buhn SCbagai pCmilik quaFy ttlian C dtta tau mel鑢lpirkan S‐tt jaminan
ketersediyaan matrial batu gllnung bagi penalwar scbagai pel■ ilik quary galian C

(lettlitas izin penambmgan galian c sepenumya mcnり 灘i tangungjawぁ Penyedia
JaS→ .Dθ″gα′″θ
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C・   シIelampirkan Surat dukungan keterSediyaal lmat五 al beton K-250 dan beton K‐300
bagi penawar bukan sebagai pemilik batching plant dala tau melampirkan surat

Janlinan keterSediyaan inatrial beton K-250 dan bctOn K-300 bagl pena、 var sebagal
peinilik batching plant_Dθ ″gα″″ε4ツθ″′αttr″ dθ′:笏″
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Yang tertuallg di Jastiikasi teknis Nb 600/229/DPIJPR。 04 Tertanggal 13 Juni 2022
Pengguna Anggaran selaku PPK atas nalna E}rS,USInan,L■ Pd,dan Surat PA Tainbahan
Syarat No;600/245/DPUPR.4 Te■ angga1 21 Jmi 2022 DIs.Usman.:MPd.yang di uplod
setelahjadwal Pembe五 額Pen」elasan sudah selesai.

Pertanyaan:
Dokumen penambぬ 範 persyaraねn ini harusnya ditetapkan/disetujui。 lek kcpala uLP/potta''
kalua iya''kenapa dOkumen penetapan/dan perSet■ ;utt tidよ di uplod b∝samaan dokumen
penaヽ VaFan.

KCnapa JaSti■kasi teknis dan surat PA tambttan sttarat itu tidak di tuanょ an ptta saat Downlo贅
Dokumen Pemilihan tang騨 1 22juni 2022(d″ it awal)sdangkan Шrat sudtt ditttdantangi 13 Juni
2022 dan 21 Juni 2022,叩 akah initidak menyalahin amran,dan blalaian b4a.
Rigulasi Ddam mOdel dOkumen pemmhan peke中 l組 konstmbi Perlem LKPP 12 Tahum 2021
1:[uruflE.Penlbukaan dan evaluasi penawaran dan kualiilkasi.

ε・」αια

“

みα′た″αapα′′θ4α″みαみακ′θrSα′α′α″SθSZα′dθ

“

gα

“

」で )29・ f2乃φ θ1/ッα″g″θ′J″g力η J

“

α″′α〃 みα″α″ノ らαみα4,pθ〃α ′θ

“

″′乃御 dη″ z`″膨 滋 4扇 α/′肋 Sち 腸 第 25ηα ルpα励

′αみr′ん(ン′θグ%Sθ″んgθκ″ JS″Jら

"`0″
″α″Jα〃 らα4α″/bα 力α″ 露″勧た ″θ〃α

“
れ わ 苺′sた問 ′

JFθ″is

″α″滋〃bαrα4ノ らα力α″SθrFα ル
“
″″α

“
笏勧ル″θηθ′αttη

“
α″α′scs"α′力め′ツα′ッα″gた′αλ

JJ``rOpた7η .

ヽ

VI.





IX.

1-Iuruf B,「 〕OkLlillen pcntilil]an.

卜(o13,Perubahan dokull「 len PCi■ lilihan

Poill i 3.113

Apabila kctentuali barLi atau perlll〕 allall pcnti塗 3 tCrsebLit t:基ak ditu`lilgkatt dala11l addell、 lLilll

dOku;1len pelllilihan, illaka kCtentuan barLl atau pCrt]})ahall terSCら lit ttia113gap tidak ada dan
ketentuan yallg berlaku adalah dOkullleil pentili11`in a、 val.

PCr`ianxaani

Addendum ttokull101n pcm[lihan bcf l10mcr:o27/003γ UKPBJ/6.25 bertanggal Q5 juni 2022,di bttat

be“Cpttal]:]ari Sabtu l■enurut re■eilSi di ataS llari Sabtu bukall 1lari ketta dan jam ketta.Apakah

dipCrbOlelhkan inelllbuat dOkul■lei確 1lCgara pada hari terSebLit(Sabtu)bagailllana dengan legalitas

llukulllnya da11/atau payung llul(撃 nlnya、 apa tidak 11■ cnyalah::l aturall yang tcrtuang di lく cpu隻 :san

PerSiden Republik indonesia No 68 Tahun 1995´ 1｀entang Hari Kerja Di Lin3kungat PemeFintah,
dan kCapSahan dOktlmen tCrSCbllt bagailllana daR kalua tidak Sah apakah akan inerttLIk ke aturan

dOklll■ lCil r｀enlililla11 1lurじ fB. 1〕Okllncn pel■lilihan,1ヽ o 13. Perttbahan〔 [Okulllen pelllll:han POin
13.13 yang di pal(ai adalah dokulllen penlilihan a、 、al.

HurufB.I)okurncn pelllilihan.

]ヽIo 13.Perubahatt dOk事 lnen penlilillan

i3.4.Sctelall pclllbcriall pc■ clasan dan sebelum bttas akhir wattu pemasukan penawaran,potta
pelγtilihan dapat lllenetapkan adendt111l dOkurncn penliliha11, berdasarkan inforillasi baru.

Yangモ 1lelllpellgaruhi stibtansi_dokulη en penl:liha穐 .

13.6.:Potta pemilihan l■ en3Umumkan adendum Dokuinen pel11llihan dengan cara 11lcngunggah
adCndUm dOkullleA pemilihan mClalui SPSE paling iambat 3(tiga)hari Kalcnder,scbelum

bataS akhir pCl■ aSukan pcttawaran,Apabila po聰 a pellミ !1:han ak3鵜 曖lenggugah(upl()ad)
adendull〕 dOkumen pemilihan kurang dari 3(tiga)1lari kalender sebclum batas akhir
pelllaSukan penaWaran,maka pOtta pemilihan Wttib 11■ engul■durkan batas akhir pelllasukan
penaWaran・ Pada hari ktetta danjam kelia.
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Pert■EXaan:
ハ駐pakall tata Cal・ a dari aturan yang tertし lang pada huruf b dOku11lcn pernilihan no. 13.6. di

lakukan,SCdangkanjadwal Upload Dokulllcll Penawaran terahir pada tangga1 29 Juni 2022.



Tabel keterangan jadwal :

4ゝulai

1 Pascakualinkasi

Sampai Perubahan

29 Juni 2022 10:00 Tidak Ada

Dokulllcn Peinilihan 22 Juni 2022 12:00 29 Juni 2022 10:00 Tidak Ada

24 Juni 2022 08:30 24J■ini 2022 10:00 Ada
Dokumen Penawaran Juni 2022 08 29 Juni 2022 10:00 Tidak Ada

Dokumen Penawaran Juni 2022 10:01 Juni 2022 10:15

Kualifikasi, Teknis, dan Harga Juni 2022 10:1 l Juli 2022 16:00

lidak Ada

Kuali3kasi Juli 2022 08:00 Juli 2022 16:00

Juli 2022 08:00 Juli 2022 11:00 l kali

Pemenang Juli 2022 11:01 Juli 2022 16:00

10 Juli 2022 08:00 1l Juli 2022 08:00

l kali
11 Surat 12 Juli 2022 08:00 15 Juli 2022 16:00

12 Kontrak 18 Juli 2022 08:00 Juli 2022 16:00 l kali

I)a」 bebcrapa hal yang diatas kalni sangat keberatan mengcnai prOscdur dan tata cara yang

tertuang di dokuinen pel■ ilihan;

・  Tidak adanya pCnal■ bahan Vヽaktll, yang tertuang di Nb 13_ Perubahan dokulllcn

pemilihan poin 13.6,kami merasa kcberatan harus mempersiapkan semua persyaratan

yang di bmpetiSik雛,ぬn menga通 batkan perSOnil manttedal kami belum lenよ ap
dengm kelengkapttp yang menimbulkan persyattan kami kurang ingsiWa.

Berdasarkan penjelasan dan pertanyan diatas, maka kami berharap dengan kewenangan yang dimiliki
selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk mengambil sikap/ keputusan dengan penuh kehati-hatian
sebagai bentuk/ upaya pencegahan agar.tidak terjadi keputusan yang bisa menimbulkan kerugian
negara dan akan berimplikasi pada proseshukum yang berlaku.

Demikian sanggah ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tarakan 08 Juli 2021
PT.Amar

PI AMAR
JA“

EMИ颯
多 :々

■嬌

Kepala Cabang

Ditembuskan Kepada;

1.Penguna Anggaran DINAS PEKERJAAN IIMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
2.Scicetaria Daerah Kota Bontang

3.PottaPemiihan KotaBontang
4.Inspiktorat Daerah Kota BO饉 ang
5.KaaksaanNe響 ‐Bo威狙g
6.Kqaksaan Tinggl Kalimanttn Tilinur

7.K可よsaan Agung Repttlik lndonesia

8.Kementri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reお mlasi BむOkasi
9.Lembaga Keb」 akan Pengadaan BaranJ Jasa Pemerinね h
10.KOmiSi Pemberantas Korupsi,‥

No Tah叩

22 Juni 2022 12:00

2

3 Pemberian

4

5

6
l kall」perubahan

l kali pcrubahan

8

9 l kalmerubahan

Masa Sanggah l kalLperubahan
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DOKUMEN PEMILIHAN

Nonror: OZ7 / OO7 / UKPBI / 6.25
TangS;al: 22 Juni 2022

PengadaanPe@aanKonsfn:ksi

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Bontang
di Kelurahan Gunung Elai (Bankeu Prov)

"it,i'

Kelompok Kerja Pemilihan Bontang

P emeint ah D aer ah Kota Bontang

Tahun Anggaran%OZZ
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R Persyaratan
Tch通 s

8.4,

17.3,

29.12.b.1),

29.12.b.2),

29.12.b.2).a),

29.12.b.2).b),

29.12.b.2).c),

29.12.b.2).d),

29.12.b.2).c),

dan
29.12.b.2).0

Pcrsyaratan teknis:

1. Pekerjaalr utama yang harus diuraikan dalam metode
pelaksanaan pekerjaan: Tidak disyaratkan

2. Mcmiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk
peiaksanaan pekerj aan, yaitu:
No Je壼 S Kapぉi拙 Juld独
1. ExcavatOF Long如 Blκ:k)|≧ o′ 饉3 2uヱul

3毬 Cttct≧ ◇纂壼3 3 ulit

Comtた Il租lp ■esswe4 Mpa～
7Mμ

11蔵111

.|~‐   |‐  ・` |., を i■ C‐ llil● 1 41■nit

5. : ,, t:: ',).'t.1':,.1
≧5.511P 4面 t

6. K01●:iti観 01β)l an―

QlC:n
111111:

3..i\{emiiiki kemarnpuan menyediakan personel manajeriai
untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

Untuk pekerj aan kualtfikasi Llsaha l\.lenengah

No

Jあa如 硼 凛
丼kettaan
yang akan

dil」(sanakall

Pe48alaman
Ke● a(Йhun)

Serfifikat Kompetensi
Kerja

1. 施 輌 ∝
Pclaksanaan/

登ovck

4 Talllm SKA Ah五 ManaJelncn
Proyck～ Ma″a(602)

2. Mall巧ぱ
Tekm■k

3 Thhun SKAA?rli Teknik
Sumber Daya Air-

}l{tuda (21.1)
3. Man“ er

Kcuanttan
2 Tahull

4. Ahtt K3
Konstr,ksi/

Ahh
Kcsdama●n
Konstr,ksi

3 Tah澱 1/

O TttЩ
SKA Al」 i K3

Konsセtuksl～

Muda/SKA Al■i K3

K01lSttuksi～Madya

4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidakada

5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstmksi
sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dt
bar,l,ah ini (diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak):

6. Melampirkan surat dukungan ketersediaan material X4ini
I'ile 2Ox2O bagi penawar bukan seba2;ai pemilik pabrik
produksi dar. atau' melampirkan surat jaminan
ketersediaan material Mini Pile ZOx2O bagi penawar
sebagai pemilik pabrik produksi. Dengan menyertakan
dokumen perhitungan lckni.s terkait wiktu siklus (time

PetlattTtrap
Komp)sit

Tertimpaalat
TertimpamatenaTpar.cafl g
L*aakbatpemlatatbanlrt
Tertimpa material besi beton
Telpcleset

mate五」Terthnlpa be魅血 8
mam涎 bcton

(area kerja licin)

No, Uraall R揚巧鍛 1 Identifikasi Bahaya
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BAB V.LEMBAR DATA K[IALIHKASI(LDЮ

InL NOヽ40R IKP KETENTUAN DAN INFORヽ弘 SI SPESIIIK

Persyaratan
Kualifikasi

30.12 Pet'syaratan kualif ika.s i :

8.

1. Pcscrta yang nlclakukan Kcη a Sal■ la opcrasi(KSO)lmaka
lumlah all謎ota KSO da“ t dilakЦkanよ喝 aR bttasan,attR8
ballyak 3(1lxa)pcrusallaall dalanl l(satll)kc■ asalna Opcrasi
untuk pckcrJaan yang bcrsifat udak k。 11lplcks dan untul(
pckc:り aall yan81 bcrsifat k0111lplcks dibatasi palin3 banyak 5

(linta)pcrusahaall

2. Pcscllta yang bcrbadan usaha harus lnclniliki pcrizillan usaha

di bidal18 Jasa konstruksi:

a) SCSuai dcngan PF No.24 Tahun 2018 bcrupa ltuK atau
NIB″au IUJK OSS,atau

b) Sesuai PP No.5 Tahun 2021 berupa NIB dan Ser餞 負kat
Standatt yang sudah divcn■ klsi.

3.MCnllliki SCrtiAkat Badall USaha(SBtl)dcllgan KllaliHkasi
Usaha Kccil scria disyaratkan sub bidang klasl■ kasi/1ayanan:
a)Scsuai KCtentuan Perl■ cn IPUPR INo. 19 Tahun 2014 :SBI::I

JaSa Pelaksana KOnStruksi Saluran Air,Pclabuhan,Dam,dan
Prasarana Sumbcr Daya Ar Lainnya(S1001)dan Pctlaan
Bcton(SP010),atau

b)Scsuai Kctcntuan KCtCntuan Pernlcn'PUPR INOmor 6 Tahun
2021: SBU KOnStrukSi Bangunan PraSarana Sumnber Daya
Air `[や 、゙111' KBL1 4291l  dan Pckeljaan Strilkttir Bcton

(1(K012)KBL1 43909

tlntuk pc:kerjaan ydrg dilreruntukkan bagi Kualifikasi Llsaha
Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD)
dengan nilai KD sama dengan lJ x NPt (Nilai pengalaman
tertinggi dalam 1 5 tahun terakhir)

Memiliki Serfifikat Manajemen Mutu, Scrtifikat Manajemen
Linp;kun5;an, serta Sertifikat Keseiamatan dan Kesehatan Kerja:
Tidak disyaratkan

Memiliki akta pendirian peru.sahaatt dan akta per.ubahan
peru sahaan (apablla ada perubahan) ;

Tidak masuk dalam Daftar llitanr, keikutsertaannya tidak
menimbullctn pertefltangan kepentingan pihak yang terkait,
tidak cialam penga\ ,.asan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usalranya tidak sedan5l dihentikan dan/atau yang berlindak
nntuk dan atas nafia Badan Lrsaha tidak 

- 
sedang dalam

nrenjalar,i sanksi pidana, dan pengur"u.s,/pegawai tidak
berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersang,kutan
morgambil c uti diluar lan.{gungan Ne3ara;

Memiliki pengalamat paling kurang 1 (satu) pekerjaan
konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tcrakhir, baik
di lingkungan pemerintah mauputl swasta termasuk
purgala man subkontrak.

4.

5.

６

　

　

　

７
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9. t-lntuk kualifikasi Llsaha Kecil yang baru
(ti8a) tahun:

bcrdiri k■ lrang dari 3

a. Dikecualikar, dari ketentuan angka 8 untuk pengadaan
dengan niiai paket sampai dengan paling banyak
Rp2,5OO.OOO.00O,0O (dua miliar lima ratus juta rupiah);

b. IIarus mempunyai pengalaman padabidang yang sama
dalanr kurun waktu I (satu) 1afigrr, untuk pengadaan
dengan nilai paket pekeqiaan paling sedikit
Rp2.50O.OOO.0OO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah)
sanrpai dengan paling banyak Rp15.OO0.0OO.OO0,OO
(lima belas miliar rupiah).

10. Mcl■ lclluhi Sisa KClllanlpuan Pakct(SKP)dcl13an pcrhitul13an:

SKP  = KP― P
KP   =nilal Kclllalnpuall Pakct,dcr8an kctcntuan:

(1)untuk Usaha KcciI, nilai Kclllampuan
Pakct(KP) ditclltukan scballyak 5 (linla)
pakct pckcl,aan;dan

{2)untuk  usaha  nOn kccil(ヽ4cnal18ah dan
BCSar),  111lai  Kclη alllpuan Pakct  (KP)
ditClllukan  scbanvak 6 (Cnainl)atau l,2

(Satu kolna dua)N.
P    =jun■lah pakct yang scdang dikcr,akan.

N    =junllah pakct pckc■ aan たrbanyak yal18 dapat
ditalllgani pada saat bcrsalllaan sclarna kuruln

waktu 5(linta)tallull tcrakhir

ll. Dalalll ha1l pCscrta inclakukan KSO:

a・ CValuaSi,pCrSyaratall pada a11lgka 2,6,7,8,dal1 9 dilakukan

untuk SCtiar)pCruSallaan yang tCrgabullg dalam KSC);

b.cvaluasi pada angka 3,dilakukan sccara saling lllclcngkapi

olch all“ota KSC)dan Sciap ang8ota KSC)harus lllcl■ iliki

salall satu sBtl yalig disyaratkan;

C. CValuasi pada al18ka 5,dilakukan sccara salillg КYlclcl18kapi
olch anggota KSOl

d. CヽアaluaSi pada angka 4 1lanya dilakukan kcpada ′ε′″″ン1777
KSO;dan

C. dalalll llal KSO dilakukall  antara usaha kualiAkasi
` nlcncng,ah dcngall usa11la kualifikasi kccil, nlaka cvaluasi

pada angka 10 tctap dilakukan tcrhadap usalla kccil
tcrscbut.

12.Memilk NPWP Badan Usaha dengan keterangan WaJib Pajak
bCrdaSarkan hasil KOnArmtti StattS ⅥZ“ ib P■ ak(KSWP)
status valid.
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1) Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi sesuai ketentuan perundanpq-undangan;
2) Pemilihan pengal.aman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi,zlayunui.dun lingkup

pekcrjaan sesuai sub bidang klasifikasi sertifikat Badan tisaha (SBU) yang
disyaratkan;

3) Bahwa yang 
-dimaksud dengan I (satu) SBU merupakan I (satu) sub bidang

klasifikasi badan usaha dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang
berbeda; dan

f. Sub bidang klasifikasi badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

E!. Apabila mensyaratkan 2 (:dua) SBU, maka penilaian KD peserta cukrp memenuhi
pengalaman pekeqjaan pada salah satu sub bidang klasifikasi SBIJ yang disyaratkan.

h. dalam hal KSo, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang
mew alil i / I e a dli tm KSO ;

i. KD paling sedikit sama dengan nilai HpS;

j. pengalaman perusahaan dinilai dari peng;alaman tertinggi pad,a pekerjaan sesuai yang
disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kbnirak dan stifus peserta pada
saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:

1) seba.gai an:[aota KSO/ ]eadli-rm KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan
porsi /sharing kemitr aan;

2) seba;1ai sub penyedia jasa mendapat ntlai sebesar nilai pekerjaan yang
disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.

k- Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, Pokja femilihan trciakukan
konversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present vaiue) meng2;unakan perhitungan
sebagai berikut:

NPs = Nilai pekerjaan sekarang
Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskala.si (apablla ada)

saat serah tefima pertarna
Io = Indeks dariRadan Pusat Statistik (BfS) pada bulan serah

terima pertama
Is = Indeks dari BPS padabulanpenrlaianprakualifikasi (apabila

belum ada, dapat,Tlhttung dengan regresi linier berdasarkan
indeks btilan -bulan s ebelumnya)

U,rrtuk usaha jasa pelaksanaan pekegaan konstruksi, Indeks BpS yan2;
digunakan adalah inileks harp;a perdagangan besar bahai
b angun an / kons truksi sesu ai j enis b angun anny a.

5. I'ersyaratan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungall, serta Sertifikat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Kualifiliasi Lisaha Besar).

6. Persyaratan Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi
Status Wajib Pajak dievaluasi dengan cara:

a) Pokja Pemilihan hanya mengevaluasi NPWP peserta yang disamparkan pada isran
kualifikasi untuk memastikan status valid KSWp.

b) Po$a Pemilihan dapat melihat status KSWP peserta pada apllkasi Sistem Informasi
Kinerja Penyedia (SIKaP) atau aplikasi KSWp Direktoiat Jenderal pajak Kementerian
Keuangan.

c) Apabila tidak didapatkan informasi terkait status KSWP peserta dengan nomor NpWT
yang disampaikan di data kualifikasi pada aplikasi SIKaP atau - 1O&- Paraf 7 paraf Z
Paraf 3 aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, maka status
valid NPWP KSWP dibukttkan pada saat pembuktian kualifikasi

d) Persyaratan mempunyai status valid keteran2San Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk pesert a yang sccara pe raturayr
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a. Apablla bukti pengalaman pekerj aan lebih banyak dibandingkan dengan yang
tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang
tercantum dalam isian kualifikasi;

b. Apablla buliti pengalaman pekerjaan lebih scdikit dlbandrngkan dengan yang
tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang din{lai adalah p&galima;
berdasarkan bukti pengalamarl yang disampaikan;

c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen,
maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.

a

G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atas data yang kurang jelas maka lokja Pemilihan dapat
menrinta peserta untuk menyampatkan klarifikasi secara iertulis, termasuk d,apat melal<tkan
peninjauan lapangan pada pihak-pihak,/instansi terkait, namun tidak boleh mengttbah substansi
formulir isian kualifikasi.

H. Tata Cara Evaluasi Syarat Tambahan

S1'ar"ai teknis tambahanberdasarkan surat dari Penp;una Anggaran nomor 600/24SlDpUpR.O.l
tanggal 21 Juni 2022 Perrhal Pe nambahan Persyaratan Tender Penga d,aan Jasa Konstmksi:

No. Syarat Teknis K`tcAa Evaluasi

Melampirkan surat dukungan
ketersediaan matel,:al Mini Pile AA*ZO
bagi petawar bttkan sebagai pemilik
pabrik produksi dan atau melampirkan
surat jaminan ketersediaan material Mini
ftle 20x2O bag; penawar sebagai pemilik
pabrlk produksi. Dengan menyertakan
dokumen perhitungan teknis ferkait
waktu siklus (time cycle) jaruk teruirnth
pabrlk produksi ke lokasi pekeqaan
(Kapasitas Produksi Tenaga Perhari sesuai
AHS di dalayn HPS sebesar 28,69}/.1)

a. Baigi    pcscl,ta    scbaigai    pcnlilik

prOduksi/produscll 4ヽini Pilc 2ox20:
mclampiよan   surat   jaminan
kCtCrSCdiaan nlatcrial A411■ i Pilc 20x20;

b. Bagi pcscrta yal18 bllkall pcnlllik pabrik

prOdllkSi/prOduSCn A4ini Pilc 20x20 1
Mclanlpirkall  surat  dukul18all  dall

Jaminan kCtCrSCdiaan matcnillヽ4ini nlc
20x20 dari pabrikal1/ prOduscn A411li
pilc;

C.Pcscrta   lnclanlpirkan   dokurncn
pcrhitungan tcknis tcrkait w・ aktll siklus

(timC cyclc)jarak た11lpuh pabrik
produksi rnini pilc kc lokasi pckcrJaan

(Kapasitas Produksi Tcnaga Pcr Hari
scsllai AHS di dalanl IIPS scbesar

_」璽二聖二塑F,Ml)
2 Melampirkan surat

kctcrscdiaan lllatcrial batu gunung bagi

pcnawar bukan scbagai pclllilik qually
galiall C dan atau lnclanlpirkan surat
jaminan kctcrscdiaan lnatcrial batu
gunlll18 bagi pcllawar scbagai pclllllik

quary   8alian   C   (lcgalitas   izin
pcnalllbarlgal1  8alian  C  scpclluhnya
mCηadi tan震 :ul18 JaWab PCnyCdia JaSa).
E)cngan    mcnycrtakan    dOkulncn
pcrhitullgan tcknis tcrkait 、vaktu siklus

(timC cyclc)jarak tclnpuh quary kc 10kasi
pckcr」 aal■  (Kapasitas PrOdLlksi Tcnaga
Pcrhari scsuai AIIS di dalalγ l llPs scbcsar
8,84M3)

a・  Ba81 pcscrta yang imc■ 1遇iki quarry
gdian C:mclampirし n surtt jaminan
k3tcttediaan matcritt batt gunung;

b.Bagi p“crta yang tidtt mcmliH quarV
g」ian C:Mclampiriし tn surat dukungan
keterscdiaan■ latc`al batll gunung da五
perlilik quarly galian C;

C.Pcscrta  mclampil・ kan  dOkumen
pcrhitungan tcknisた rkait waktu sikltls

(timc cyct)j″ak“mplふ quarry kc
10kaSl pCkCr〕 aan (1【 apasitas Produksi
Tenaga Pcr Han sesuai AHS di dalal■
HPS SCbeSaF n」 ヒ五m」 8,8なM3)
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Melar.npirkan surat dukur.rgan
ketersediaan material beton K-250 dan
beton K-300 bagi penawar bukan sebagai
pemilik batching plant dan atall
meiampir-kan surat janrinan ketersediaan
material beton K-250 dan beton K-3O0
bagi penawar sebagai pemilik batching
plant. Dengan rnenyertakan dokumen
perhitun2;an teknis terkait waktu siklus
(time cycle) jaruk tempuh batching plant
ke lokasi pekerjaan (Kapasitas Produksi
Tenaga Perhari sesuai AI-IS di dalam HPS
sebesar 1O MS).

a. Bagi oeserla yang memiliki alat
batching plan| melampirkan surat
jaminan ketersediaan materiai betotr
K,250

b. Bagi peserta yang tidak memiliki alat
batching planl Melampirkan surat
dukungan ketersediaan material beton
K-250;

c. Peserta melampirkan dokumen
perhitungan teknis terkait waktu siklus
(time cycle) jarak tempuh bafching
plant ke lokasi pekerjaan (Kapasitas
Produksi Tenaga Per Flari sesuai AIIS
di daLam HPS sebesar minimal 1O M3)
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ADENDUM DOKUMEN PEMILIHAN

Nolllori 027/003/UKPBJ/6.25
Tanggal:25 Juni 2022

P engadaan Pekerj aan Konstruksi

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Bontang
di Kelurahan Gunung Elai (Bankeu prov)

Kelompok Kerja Pemilih an Bontang

Pemerintah Daerah Kota Bontang

Tahun Anggaran2022



7-

BAB V. TEMBAR DATA KTIATIFTKASI (LDK)

HAL NOヽ40RIKP KETENTUAN DAN INFORIMASI SPESIHK

Persyaratan
Kualifikasi

30.12 lersy ar atan kualifikasi :

1. Tetap

2. Tetap

3. Memiliki Sertifikat Badan Llsaha (SBLI) dengan Kualifikasi
Usaha Menengah serta disyaratkan sub bidang
klasifikasi/layanan:
a) Sesuai Ketentuan Permen PTIIR No. 19 Tahun ZO14 : SBU

Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, PclabuhanrDam, dan
Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SIOO1) dan pekeqjaan
Relon (SPO1O)l atau

b) Sesuai Ketentuan Ketentuan Permen PIIPR Nomor 6 Tahun
2021: SBU Konsti-uksi Bangunan Prasarana Sumber Daya
Air iii.,r-trL'i KBLI 42911 dan pekerjaan Struktur Beton
(KK012) KBLr 43909

4. Tetap

5. Tetap

6. Tetap

7. Tetap

8. Tetap

9. Tetap

10. Tetap

17. Tetap
12. Tetap







1C- l.) -

c. transparan;

d. terbuka;

e. bersaing;

f. adil; darr

g. akuntabel.

Bagian Keempat

Etrka Pengadaal Barang/ Jasa

Pasa1 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa
mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

tanggung jawab untuk mencapai sasaran,

kelalcaran, dan ketepatan tujuan pengadaan

Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, m.andiri, dan menjaga

kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan

Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi traik langsung maupun
tidak lalgsung yang berakibat persaingan usaha
tidak sehat:

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala

keputusan yang ditetapkan sesuai dengan

kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindan dan mencegah terjadinya pertentangal
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung

maupun tidak langsung, yang berakitrat persaingan

usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari...
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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEM:ERINTAH

PERATURAN

LEM:BAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEM:ERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOIM10R 12 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMiAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMiERINTAH

MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHM:AT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang a.

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat

{1) huruf e dan huruf g sampai dengan o peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan

BaranglJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah

dengarr Peraturan Presiden Nomor 12 Ta}run 2O2l
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaal Barang/Jasa

Pemerintah;

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian

atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor g Tahun 2OLB

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia;

運 h」瞳ュ毀塁
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uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan
Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rancangan konseptual sistem

manajemen keselamatan konstruksi.

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

a. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan partisipasi

pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan pakta

Komitmen Keselamatal Konstruksi yang memenuhi ketentuan :

1) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatal
Konstruksi; dan

2) narna paket pekerjaan sesuai dengan narna paket pekerjaan yang

ditenderkan.

b. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan

Konstruksi apabila menyampaikan Identifikasi bahaya, penilaian

risiko, Pengendalian dan Peluang, Rencana tindakan (sasaran

khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

1) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya; dan

2) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi
(isian tidak dievaluasi).

c. Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan

konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen

dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak
dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal program Komunikasi
yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);

d. Peserta dinyatakan memenuhi elemen operasi Keselamatan

Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen

dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak
dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan peke.jaan (Job safety
Analgsis) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan

e. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan
Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen
dari elemen dukungan keselamatan konstruksi {isian tidak
dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi
(isian tidak dievaluasi).

連 h二瞳凝毀墨
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Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan
persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan.

Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.

Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis
tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6 Penetapan Metode Penyampaian Dokumen penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

dengan memperhatikan jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Konsultansi Konstruksi, metode pemilihan Penyedia, metod.e evaluasi
penawaran, dan ruan g lin gkup / kompleksitas pekerj aan.

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran menjadi acuan bagi pokja

Pemilihan dalam men5rusun jadwal pemilihan dan bagi Peserta Pemilihan
dalam menyampaikan dokumen penawaran.

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran da-lam pemilihan Penyedia

Peke4'aan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi dapat dilakukan
dengan menggunakan:

a. Metode Satu File digunakan untuk :

1) Tender Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode
evaluasi Harga Terendah;

2) Tender Cepat;

3) Pengadaan Langsung; dan

4) Penunjukan Langsung.

b. Metode Dua File digunakan untuk :

1) Tender Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode
evaluasi harga terendah ambang batas; dan

2) Seleksi Badan Usaha dan Perorangan.

c. Metode dua tahap digunakan untuk pekerjaan Konstrr.rksi yrt g

memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) spesi{ikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada

Dokumen Pemilihan;

2) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain
penerapan teknologi yang berbeda;

饉鯉螺≧ュ毀運







300 bagi penawar sebagai pemilik batching prant. Dengan menyertakan

dokumen perhitungan teknis terkait waktu siklus (time cycle) jarak tempuh

batching plant ke lokasi pekerjaan (Kapasitas produksi Tenaga perhari

sesuaiAHS di dalam HPS sebesar 10 M3).

I. PERMASALAHAN

Bagaimana Ketentuan Hukum terkait Proses diatas

ll.ARGUMIENTASI HUKUM

sesuai sE Kepala LKPP Na.512022 dimaksudkan memberikan penegasan

terhadap larangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan
persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif salama proses

pemilihan guna mewujudkan Pengadaan BarangiJasa yang lebih transparan,

terbuka dan kompetitif.

Bahwa dalam Pasal tl4 ayat (9) Perpres 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa

Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif

dan tidak obyektif, adalah menjadi dasar pertimbangan dalam penegasan SE

No.5/2022 sebagaimana dituangkan kembali pada angka 5 huruf a.

Kalimat tersebut klausulnya adalah yang dilarang menambah persyaratan

kualifikasi saja yang diskriminatif dan tidak obyektif. Sedangkan untuk

menambah persyaratan kualifikasi yang tidak diskriminatif dan obyektif belum

dijelaskan bagaimana yang dimaksud. Sehingga dalam penalaran hukum

terhadap makna diskriminatif sebagaimana diatur dalam kbbi.web.id,
diskriminatif adalah bersifat diskriminasi (membeda-bedakan), kemudian kata

obyektif dalam kbbi.web.id diartikan mengenaikeadaan yang sebenarnya tanpa

dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.

Sehingga dalam hal definisi tersebut dapat ditarik penalaran hukum untuk

konteks pengadaan barang jasa menurut pendapat saya pribadi adalah bahwa

penambahan syarat kualifikasi tersebut tidak boleh membatasi kesempatan

penyedia untuk melakukan penawaran, dan penambahan syarat kualifikasi

bukanlah dipengaruhi pendapat dan nilai-nilai pribadi Pokja/ PPK semata-mata





c. Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sessai dengan

IKP 29.12 huruf 0 yang melingkupi material/barang/bahan, pokja

Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada

pabrikan/produsen/agen/distributor material/ barang/bahan untuk

menjam in konsistensi jen is material/barang/bahan serta kemampuan

untuk menyediakan material sesuai jadwal yang tetah

ditetapkan;

:ll.  KESIMPULAN DAN REKOMENDAS:

Bahwa penambahan syarat bukanlah hal yang tabu dilakukan, namun

harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam

ketentuan Perpres dan Perlem. satah satunya adalah Kemampuan

untuk menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Menegaskan bahwa penambahan syarat dapat dilakukan untuk mencapai

teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang

berkompeten d i bidangnya, frasa ini memberikan pengertian bahwa apabila

PPK akan melakukan penambahan syarat maka diperrukan

kajian/justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya.

Sarnarinda,14 Juni 2022

Pernberi Keterangan Ahli LKPP/

Probity LKPP,

‐

」生l!||ll.|!:重 ...1!11!堕 !,,!||||ユ ||||!|||:!!ll!|||!ユ 11:l...」1!!L!!:II:![:::L!!:![

NIP 19740925 200212 1 007
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25. 12. Peserta wajib nTengetahui dan melaksanakan ketcntuan
pen:lgunaan sistcm penS;aman dokumen yang melekat
pada SPSE,

25.113. Llntuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan
penawaran dilakukan oleh b adan usaha yang ditunjuk
mewakili KSO/ lcadfirrnKsO .

26.1. Penawaran harus disampalkan melalui SpSE sesuai
jadwal pada SPSE.

26.Baレ s Akhir

Waktu
Pcmasukan
Pcnawaran

27.Pembuし lan
Penawaran

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

27.2.

27.3.

27.4.

27.1 . Jadwal pembukaan penawatafi scbagaimana tercantum
dalarn SPSE.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu
b;rlas akhir pcmasukan pcnawaran kccuali:
a. keadaan kaharl
b. terjadi tan,qguan teknis;
c. perubahan dokumen pemilihan yang

mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu
penyapan Dokumen Penawaran; ataa

d. tidak ada pescrla yang melnasukkan penawaran
sampai den.gan batas akhir pemasukan penawaran.

Dalam hal Pok3a Pcmilihan nrengubah waktu batas
akhir pemasukan penawarall maka harus
menyarnpaikan/menginformasikan pada SPSE alasan
y ang, dap at dipe r tan5lgungjawabkan.

Dalam hal setelah batas akhir pcmasukan penawarafi
tidak ada pe,scrta yang mcmasukkan penawaran, pokja
Penriiihan dapat memperpanJang batas akhir jadwal
pemasukan pcn.rwaran.

Petpanjangan jangka waktu sebagatmana dimaksud
pada angka 26.4 dllakukanpada hari 1'ang sama dengan
batas akhir pemasukan penawal.an.

Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen
Penawaran tidak dapat dtbuka/didefuipsi maka po$a
Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen
Penawaran tersebut fidak memenuhi syarat sebagai
penawat:afi dan peserta yang mengirimkan Dokumen
Penawaran tersebut dranggap tidak memasukkan
penawararlApablladapatdtbuka,makapo\iapemilihan

Pada tahap pembukaan penawaran, pokja pemilihan
mengunduh (download) dan melakukan dekripsi fite
Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistenr
pengamar. dokumen sesuai u,-aktu yang telah ditetapkan.

Terhadap f)okumen Penawaran yang tidak dapat drbuka
(didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen
Penawaran tersebut kepada LPSE untuk ,nendapdt
keterangan bahu,a l)okumen yang bersangkutan tidak
dapat dibuka dan bila dianggap perlu LpSE dapat
mcnyampaikan Dokumen ?enawaran tersebut kepada
LKPP.

饉 L義裏設塁
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Pengendalian dan Peluang, serta tabel
8.2 Rencana tinrlakan (sasaran khusu.s
& prograrn khusus) yang memcnuhi
ketcntuan:
(a) Kolom uraiat pekerjaan dan

identifikasi bahaya diisi sesuai
yang disyaratkan dalam LDP ;

(b) Kolom lain telah diisi kecuali
kolom keterangan tidak wajib diisi
(isian tidak dievaluasi);

(13) Peserta dinyatakan memenuhi eiemel.r
dukungan keselamatan konstruksi
apablla menyampaikan penjela.san
salah satu sub elemen dari elennerr
dukungan keselamatan konstruksi
(isian tidak dievaluasi) atau
tr, enyampaikan tabel Jadwal Program
Komunikasi yang telah diisi (isian tidak
dicvaluasi);

(4) Pc-sr'rta dinyatakan memenuhi elemen
Operasi Keselamatan Konstruksi
apabila menyampaikan penjelasan
salah safu sub elemen dari elemen
Operasi Keselamatan Konstruksi (isian
tidak dievaluasi) atau tabel Analisis
Keseiamatan Pekerjaan \/ob Safet.v
Anal,ysi-s\ yang telah diisi (isian tidak
dicvaluasi)t dan

(5) Peserta dinyatakan memenuhi elcmetr
Evaluasi Kinerja Keselamatan
Konsttuksi apabtl.a menyanrpaikan
penjelasan salah satu sub eiemen
Evaluasi Kinerja Keselamatan
Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau
tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yanS;
telah diisi (isian tidak dievaluasi).

(6) Pakta komitmen yang belum
ditandatangani oleh pimpinan
terting,5ii perusahaan penyedia jasa
tidak menggugurkan.

(7) Pakta komitmen yang ditandatangani
oleh pimpinan tertinggi perusahaan
penyedia jasa seba.gaimana dimaksud
hur"uf e) angka (Z) ditunjukkan dalam
Rapat Persiapan Penandalanganan
Kontrak dan diserahkan kepada
Pcjabat Penandatangan Kontrak.

0 Dokumen lain yan5i disyaratkan (harus
dengan persetujuan pejabat pimpinan
tin.qgi madya untuk K/L atau pejabat
prrnpinan tingqi ptatama untuk PD)
sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan
ketentuan:
(1) liriteria evaluasi diuraikan secara rinci

dan terukurl
(2) Persyaratan harus mempertirnbangkan

persaingan usaha yang sehat danjangka
waktu pcmenuhan p er sy ar atan.

dapatmater ral / b ar ang / b ahan, P okj a

jdih.lkpp.go.id



menyediakan materiai sesuai jadwal yang telah
ditetapkan;

d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapathal-halyang,
tidak jelas atau meragukan, Fokja pemilihan
melakukan klarifikasi dengar peserta/pihak lain
yang berwenang. f)alam klaritikasi, peserla fidak
diperkenankan mengubah substansi penawaran;

c. f)alam hal klarifikasi dilakukan kepada peselta,
peserta vang tidak had:o. atau tidak memberikan
tangapan atas permintaan klarifkasi, maka nilai
pena\ raran teknis sarna dengan 0 (nol).

f. tlasil klari{ikasi dapat men.ggugurkan penawaran
g. Pesefia _vang dinyatakan lulus eyaluasi teknis

dilanjutkail denS;an evaluasi harga;
h. Apabila dari 3 (tiga) penawaran tcrendah setelah

koreksi aritmatik ada yangtidak memcnuhi cvaluasi
teknis maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi
terhadap penawar terendah berikufnya (apabila
ada) dimulai dari evalua.si admir.ristrasi;

i. Apabila hanya ada I (satu) atau 2 (dua)peserta yang
lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap
dilanjutkan dengan evaluasi harga;

j. Apablla trdak ada peserta yang lulus evaiuasi tekni.s
maka lender dinyatakan gagal; dan

k. Po$a Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis
pada SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta
dalam evaluasi tcknis.

28.13. EvaiuasiHarga:
a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal

yang pokok ataupenting, dengan ketentuan:
. 1) Totalhargapenawaranterkoreksidibandingkan

dengan nilai HPS:
a) apablla total harga penawatan terkoreksi

melcbihi nilai HpS, dinyatakan gugur; rian
b) apabtla semua harga penawaran terkoreksi

di atas nilai IIPS, tender drnyatakan gagal.
2) Dalamhalbagian pekerjaan hargz satuan maka

harga satuan penawarall yang nilainya lcbih
besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari
har21a saluan yaflg tercantutn dalam HpS,
dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
a) apabila setelah dilakukan klarifikasi,

ternyata harga satuan tersebut dapat
dipertanpgungjawabkan/ sesuai dengan
har;qa pasar maka harga satuall tersebut
dinyatakan tidak timpang;

b) apablla setelah dilakukan klarifikasi,
ternyala harga satuan tersebut drnyatakan
timpang maka harga satuan timpang hany a
berlaku untuk volume sesuai denganf)aftar
Kuantitas danHarga;

c) Pokja Pemilihan menyampalkan daftar
harga satuan yang dinyatakan timpang
kepada PPK dalam bentuk berita acara
kl arifikasi har ga trmp ang.

3) Apablla terdapat mata pembayaran yang
harganya no1 atau tidak ditulis maka dilakukan

-38-

untuk menjamin konsistensi jenis
mater ial / b ar ang / b ahan serta kemampuan unfuk

idih.lkoo.so.id







Menteri Teknis yang bersangkutan dengan koordinasi dan setetah mendapat
persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 5

Menteri atau Pimpinan Lembaga yang menerapkan lima hari kerja dapat mengatur
penugasan siaga tugas pada hari sabtu di lingkungan lembaga masing-masing.

Pasat 6

Bagi Lembaga Pemerintah yang melakanakan ketentuan tentang hari dan jam kerja
sebagaimana diatur datam Keputusan Presiden ini tidak bertaku ketentuan serupa yang
ditetapkan datam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada
Kantor-kantor Pemerintah Repubtik lndonesia dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun
1972 tentang Jam Kerja Dalam Daerah Khusus rbukota Jakarta Raya.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai bertaku pada tanggat 1 oktober 1995.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
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Samarinda, 7 Juni 2022

Nomor:123/ANB― PUPR3/Vi/2022

Kepada Yth :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota-

Kota Bontang

Up : Drs. Usman, M.Pd (Kepala Dinas PUPR)

Prihal : Tanggapan Surat No 6O0/?LO.LlDPUPR.04

Dengan Hormat.

Menanggapi surat tertanggal 6 iuni 2022 No :6aOl27O.UDPUPR.04 mengenai dukungan untuk material
pancang (concrete minipile) dengan ukuran : 200 x 200 untuk kegiatan pembangunan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang dapat kami dukung dan penuhi hingga semua
pekerjaan selesai.

Demikian surat kesanggupan kami untuk mendukung pengadaan material pancang, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Artanusa Beton, Div Artapile*

Mananger.
Mobile phone :0E11 53 4769
e-rnail : yusuf@artanusabetol:csn
webrite : www.artanusabeton,com
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SURAT DUKUNGAN
Nolllor:011ノ SSM′ BTGノV:′2022

КOpada Vth,

Dinas PUPR KOTA 30NTANG

Dl…

'Tenlpat,

dibawah lni ;

Nama      :Supardi SH

」abatan     :Direktur utalma
peruSahaan   IPT,BRANTASSUNYA MAND:R:

Alalmiat      :JI.Bavangkara Rt.14 No.4 Kel.Cunung Elai′ Kec.30ntang utara― Kota Bontang

Dalam halin:beitindak atas naFTla PT.BRANTASSUNVA MAND:Rl dengan ini kami siap Fnernberikan

dukungan SeCara terltuliS untuk material Batu(3unung′ Tanah‐「imbunan dan PasirtJ.rug yang bersifat

legaldengan memi‖ kiiZin tambang galian C′ kepada Ca10n penvedia dan/atau Kontraktor pelattana

guna nlendukung kegiatan pembangunan pada Dinas Pekettaan Umurn dan Penataan Ruang Kota

Bontang.

Demikian Surat Dukungan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Juni 2022

Direktur

Dipindai dengan Camscanner



 

Bontang, 11 Juli 2022 
 
Kepada Yth. PT. AMAR JAYA PRAT AMA GROUP 
 
Terimakasih atas Sanggahan yang disampaikan dan partisipasinya dalam Tender ini, dan 
berdasarkan Sanggah yang disampaikan oleh PT. AMAR JAYA PRATAMA GROUP, bersama 
ini kami sampaikan jawaban sebagai berikut: 
 

1. Hasil Evaluasi Pokja terhadap PT. AMAR JAYA PRATAMA GROUP lulus pada Evaluasi 
Administrasi, Kualifikasi, namun pada Teknis dinyatakan Gugur, dan jika pada 
Evaluasi Teknis dinyatakan Gugur maka tidak dilanjutkan dengan Evaluasi Harga. 

2. Pada Tender ini memang tidak disyaratkan Metode Kerja, dan PT. AMAR JAYA 
PRATAMA GROUP tidak gugur pada Metode Kerja, namun Gugur pada Dokumen 
perhitungan teknis terkait waktu siklus (time cycle) jarak tempuh pabrik produksi ke 
lokasi pekerjaan yang harus dilampirkan pada Surat Dukungan Material, dan pada 
Perhitungan Teknis tidak ada ketentuan bahwa harus dibuat oleh Peserta (boleh 
disusun oleh Pemberi Dukungan), Namun perhitungan teknis tersebut Wajib di 
lampirkan oleh Peserta pada Dokumen Penawaran. 

3. Prinsip Pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Presiden No.12 
Tahun 2021, Seluruh Persyaratan telah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan, dan 
Tambahan Persyaratan Teknis telah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan 
berdasarkan Justifikasi Teknis dan Surat Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kota Bontang. 

4. Pengguna Anggaran telah melakukan Justifikasi Teknis, dan pada Justifikasi Teknis 
yang menyebutkan Pemilik Material adalah Pemilik Material yang siap memberi 
dukungan kepada Peserta Tender yang memerlukan Dukungan, hal tersebut 
membuka persaingan sehat karena semua peserta yang membutuhkan dukungan 
dapat diberikan oleh Pemilik Material.  
Peserta tidak dibatasi terhadap Surat Dukungan hanya dari Pemilik Material yang 
disebutkan dalam Justifikasi Teknis, Namun Peserta dapat meminta Dukungan dari 
Pemilik Material yang lain. 

5. Sehubungan dengan Persyaratan Tambahan maka kami jelaskan bahwa : 
a. Berdasarkan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 angka 3.5.5 : Dalam hal 

diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis 
dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan 
pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan 
persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Berdasarkan IKP 29.12.b.f). Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan 
persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya untuk K/L atau pejabat pimpinan 
tinggi pratama untuk PD), dalam Hal ini Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk 
Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas (Pengguna Anggaran). 



 

c. Dalam hal persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan 
adalah berdasarkan Justifikasi Teknis dan Surat Pengguna Anggaran Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang. 

d. Justifikasi Teknis dan Surat Pengguna Anggaran tentang Persyaratan Teknis 
Tambahan bukan bagian dari Dokumen Pemilihan. Bagian dari Dokumen 
Pemilihan adalah sesuai yang disebutkan pada IKP angka 10., Namun Justifikasi 
Teknis dan Surat Pengguna Anggaran mengenai Persyaratan Teknis tambahan 
diunggah oleh Pokja bersamaan pada saat Pemberian Penjelasan adalah bagian 
dari Penjelasan Dokumen Pemilihan agar semua Peserta mengetahui bahwa 
Penambahan Persyaratan Teknis sudah berdasarkan Justifikasi Teknis dan Surat 
Pengguna Anggaran. 

e. Tidak ada ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan 
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 bahwa penambahan persyaratan harus 
disetujui oleh Kepala ULP. 

f. Berdasarkan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 angka 3.8 :  
- Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan 

berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan 
telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. 

- Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang 
harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 
 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Dokumen Pemilihan sudah ditetapkan 
oleh Pokja Pemilihan saat diunggah pada Aplikasi SPSE dan saat Tender dimulai. 
 

g. Dokumen Penetapan/dan Persetujuan Persyaratan tidak berhubungan dengan 
Dokumen Penawaran sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Sanggah PT. 
AMAR JAYA PRATAMA GROUP. 

 
6. Justifikasi Teknis dan Surat Pengguna Anggaran tentang Persyaratan Teknis bukan 

bagian dari Dokumen Pemilihan yang disebutkan pada IKP angka 10.,  Namun 
Justifikasi Teknis dan Surat Pengguna Anggaran mengenai Persyaratan Teknis 
tambahan diunggah oleh Pokja bersamaan pada saat Pemberian Penjelasan adalah 
bagian dari Penjelasan Dokumen Pemilihan agar semua Peserta mengetahui bahwa 
Penambahan Persyaratan Teknis sudah berdasarkan Justifikasi Teknis dan 
Keputusan Pengguna Anggaran. 

7. Berdasarkan IKP 29.12.c. Pokja telah melakukan Klarifikasi terhadap Pemberi 
Dukungan Material dari Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi, 
Kualifikasi, dan Teknis. 

8. Dokumen perhitungan teknis terkait waktu siklus (time cycle) jarak tempuh pabrik 
produksi ke lokasi pekerjaan adalah merupakan syarat yang telah ditetapkan dalam 
Dokumen Pemilihan Nomor : 027/001/UKPBJ/6.25 tanggal 22 Juni 2022, dan sudah 
berdasarkan Justifikasi Teknis oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan 



 

Penataan Ruang Kota Bontang, maka Syarat tersebut harus dipenuhi oleh seluruh 
Peserta. 

9. Berdasarkan IKP 13.6 : Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan 
dengan cara mengunggah (upload) adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling 
lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 
Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (upload) Adendum Dokumen Pemilihan 
kurang dari 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka 
Pokja Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran pada 
hari kerja dan akhir jam kerja. 
Berdasarkan ketentuan tersebut kami jelaskan bahwa Pokja telah melakukan 
Adendum Dokumen Pemilihan sesuai ketentuan pada IKP 13.6. yaitu Pokja 
mengunggah Adendum Dokumen Pemilihan pada tanggal 25 Juni 2022, dan batas 
akhir pemasukan penawaran pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 10.00, terdapat Jarak 
4 (empat) hari kelender sebelum batas akhir pemasukan penawaran, dan batas 
akhir pemasukan penawaran pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 10.00 adalah Hari 
Kerja dan Jam Kerja. 

10. Berdasarkan Jawaban kami di atas, maka Sanggah dari PT. AMAR JAYA PRATAMA 
GROUP kami nyatakan TIDAK BENAR/DITOLAK. 
 

Demikian Jawaban dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 
 
 
Hormat kami, 
POKJA 043.2022 
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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 2594312

Nama Tender Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Bontang di 
Kelurahan Gunung Elai (Bankeu Prov)

K/L/P/D Pemerintah Daerah Kota Bontang

Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2022 APBD Rp. 18.166.359.380,00

Nilai Pagu Rp. 18.166.359.380,00

Nilai HPS Rp. 18.165.594.926,92

Jenis Kontrak Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Menengah

Lokasi Pekerjaan Kelurahan Gunung Elai - Bontang (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka 
jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling 
banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi 

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha 
Menengah [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang 
klasifikasi/layanan a) Sesuai Ketentuan Permen PUPR No. 19 
Tahun 2014 : SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, 
Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) 
dan Pekerjaan Beton (SP010); atau b) Sesuai Ketentuan Ketentuan 
Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021: SBU Konstruksi Bangunan 
Prasarana Sumber Daya Air (BS010) KBLI 42911 dan Pekerjaan 
Struktur Beton (KK012) KBLI 43909 [sesuai dengan sub bidang 
klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] 
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4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 
3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): 
a) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai 
sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan,atau 
b) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub 
bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup 
pekerjaan a) Sesuai Ketentuan Permen PUPR No. 19 Tahun 2014 : 
SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan 
Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) dan Pekerjaan Beton 
(SP010); atau b) Sesuai Ketentuan Ketentuan Permen PUPR 
Nomor 6 Tahun 2021: SBU Konstruksi Bangunan Prasarana 
Sumber Daya Air (BS010) KBLI 42911 dan Pekerjaan Struktur 
Beton (KK012) KBLI 43909 [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan 
sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan] 

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan 
perusahaan (apabila ada perubahan) 

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak 
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak 
sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama 
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan 
pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali 
yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara 

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi 
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, 
kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) 
tahun 

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:
SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang 
dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil) 

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki NPWP Badan Usaha dengan keterangan Wajib Pajak 
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP status valid.

Tanggal Pembuatan 21 Juni 2022 11:31 Oleh Susanti Wulandari,ST Tanggal Persetujuan

Tanggal Disetujui oleh

22 Juni 2022 11:51 Susanti Wulandari,ST

22 Juni 2022 11:51 Asfiah,SE

22 Juni 2022 11:54 Muhammad Nur,SE
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22 Juni 2022 11:57 SUHARMIN

22 Juni 2022 11:57 Bayu Krisnanda

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 22 Juni 2022 12:00 29 Juni 2022 10:00

Download Dokumen Pemilihan 22 Juni 2022 12:00 29 Juni 2022 10:00

Pemberian Penjelasan 24 Juni 2022 08:30 24 Juni 2022 10:00

Upload Dokumen Penawaran 25 Juni 2022 08:00 29 Juni 2022 10:00

Pembukaan Dokumen Penawaran 29 Juni 2022 10:01 29 Juni 2022 10:15

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, 
dan Harga

29 Juni 2022 10:16 1 Juli 2022 16:00

Perubahan Oleh Susanti Wulandari,ST 29 Juni 2022 10:16 5 Juli 2022 16:00

Alasan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sudah 
selesai dilakukan

Pembuktian Kualifikasi 4 Juli 2022 08:00 4 Juli 2022 16:00

Perubahan Oleh Susanti Wulandari,ST 6 Juli 2022 08:00 7 Juli 2022 16:00

Alasan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sudah 
selesai dilakukan

Penetapan Pemenang 5 Juli 2022 08:00 5 Juli 2022 11:00

Perubahan Oleh Susanti Wulandari,ST 8 Juli 2022 08:00 8 Juli 2022 11:00

Alasan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sudah 
selesai dilakukan

Pengumuman Pemenang 5 Juli 2022 11:01 5 Juli 2022 16:00

Perubahan Oleh Susanti Wulandari,ST 8 Juli 2022 11:01 8 Juli 2022 16:00

Alasan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sudah 
selesai dilakukan
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Masa Sanggah 6 Juli 2022 08:00 11 Juli 2022 08:00

Perubahan Oleh Susanti Wulandari,ST 9 Juli 2022 08:00 14 Juli 2022 08:00

Alasan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sudah 
selesai dilakukan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 12 Juli 2022 08:00 15 Juli 2022 16:00

Perubahan Oleh Susanti Wulandari,ST 15 Juli 2022 08:00 19 Juli 2022 16:00

Alasan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sudah 
selesai dilakukan

Penandatanganan Kontrak 18 Juli 2022 08:00 22 Juli 2022 16:00

Perubahan Oleh Susanti Wulandari,ST 20 Juli 2022 08:00 22 Juli 2022 16:00

Alasan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sudah 
selesai dilakukan

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

001. Dokmil Perkuatan Tebing Bankeu_6.25.pdf 22 Juni 2022 11:51 SUSANTI.2020

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Yth pokja dan pptk..

Dalam sub yang di persyratkan... ap kah yg di maskud memakai systm kso?

24 Juni 2022 
09:31

CV. Ricas 
Gumilang

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim
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SBU yang disyaratkan dalam bentuk KSO dan harus sesuai kualifikasi 
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan 

24 Juni 2022 
09:38

POKJA 
043.2022

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi salam 
sejahtera,

Silahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, sukses buat anda.

Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan yang 
anda download yaitu :

1. Instruksi Kepada Peserta, yang berisi segala aturan yang digunakan 
untuk tender ini.

2. Lembar Data Kualifikasi, yang berisi persyaratan kualifikasi yang harus 
anda isi/upload pada data kualifikasi, bukan apendo.

3. Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi, yang berisi 
persyaratan teknis penawaran yang harus anda upload pada apendo.

4. File Spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak yang digunakan 
terdapat pada tab “spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak” bukan 
pada file “dokumen pemilihan”.

5. Peserta yang memasukkan penawaran berarti menyatakan sanggup 
melaksanakan seluruh ruang lingkup pekerjaan pada spesifikasi teknis
/KAK yang kemudian Anda tinggal tambahkan identitas merek yang 
ditawarkan (apabila ada).

6. Pokja pemilihan tidak memerlukan berkas hardcopy, keseluruhan 
informasi yang Anda isi/upload pada SPSE akan digunakan sebagai 
bagian dari dokumen kontrak untuk pemenang pemilihan penyedia ini.

7. Peserta yang terbukti melakukan persekongkolan dan/atau pemalsuan 
dokumen sesuai ketentuan dokumen pemilihan akan dikenakan sanksi 
daftar hitam.

8. Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, 
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, 
baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan 
usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

9. Perhatikan persyaratan kualifikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak 
(KSWP), Anda diwajibkan upload screenshot (tangkapan layar) yang 
menunjukkan “VALID” pada fasilitas unggahan lainnya pada formulir isian 
elektronik kualifikasi, apabila tidak maka akan digugurkan.

10. Mohon mencantumkan ho HP/WA untuk tenaga ahli dan perusahaan 
yang menyewakan alat agar mudah dalam koordinasi.

11. Mohon membaca dengan seksama SSKK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

TTD,

Pokja Pemilihan

24 Juni 2022 
10:00

POKJA 
043.2022
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1. Dengan berakhirnya pemberian penjelasan ini, maka seluruh peserta 
dianggap sudah membaca, memahami, dan menerima seluruh ketentuan 
yang tertuang pada dokumen pemilihan paket pengadaan ini.

2. Berita acara ini akan kami gunakan untuk dokumen bukti terhadap 
segala bentuk sanggahan yang terkait dengan ketentuan dokumen 
pemilihan.

3. Jawaban pemberian penjelasan yang mengakibatkan perubahan 
dokumen pemilihan, akan ditindaklanjuti dengan perubahan dokumen 
pemilihan yang akan diupload setelah kegiatan ini.

4. Apabila setelah ini terdapat perubahan dokumen pemilihan yang bukan 
akibat jawaban pemberian penjelasan, maka Pokja Pemilihan akan 
melakukan pemberian penjelasan ulang untuk memberikan kesempatan 
peserta untuk bertanya terkait dengan perubahan dokumen pemilihan.

5. Pemberian penjelasan ini akan dituangkan ke dalam berita acara

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File
Tanggal 
Kirim Hash Key

PT. AMAR JAYA 
PRATAMA GROUP

{25917312}-{2594312}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

28 Juni 
2022 20:20

27e1599a03eabcdcc6587d
2ca693b626

PT. AMAR JAYA 
PRATAMA GROUP

{25917312}-{2594312}-{harga}.rhs 28 Juni 
2022 20:23

69c4ab41ae6cbfb7d02ed0
04aa241fd1

PT. Arya Perkasa Utama {25859312}-{2594312}-{harga}.rhs 29 Juni 
2022 05:32

b5fe67ae6dc380d9d1c396
61ba020ef6

PT. Arya Perkasa Utama {25859312}-{2594312}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

29 Juni 
2022 05:34

29192002931e7f79e48d79
609865f8c4

PT. BUMI LASINRANG {25869312}-{2594312}-{harga}.rhs 29 Juni 
2022 01:40

d3a0a2fbcd1c65ef526cfc5
982525df1

PT. BUMI LASINRANG {25869312}-{2594312}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

29 Juni 
2022 01:42

4fc348af726ad1a00698df1
8bc7802a9
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Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. Arya Perkasa Utama Lulus

PT. BUMI LASINRANG Lulus

PT. AMAR JAYA PRATAMA GROUP Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. BUMI LASINRANG Lulus

PT. AMAR JAYA PRATAMA GROUP Tidak 
Lulus

1) Pengalaman Pekerjaan atas nama 
Andri Saputra tidak sesuai dengan 
jabatan yang diusulkan yaiti Ahli K3 
Konstruksi 2) Tidak melampirkan 
dokumen perhitungan teknis terkait 
waktu siklus (time cycle) jarak tempuh 
pabrik produksi mini pile ke lokasi 
pekerjaan 3) Tidak melampirkan 
dokumen perhitungan teknis terkait 
waktu siklus (time cycle) jarak tempuh 
quarry ke lokasi pekerjaan 4) Tidak 
melampirkan dokumen perhitungan 
teknis terkait waktu siklus (time cycle) 
jarak tempuh batching plant ke lokasi 
pekerjaan

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

PT. BUMI LASINRANG Rp. 
16.711.665.043,17

Rp. 
16.711.665.043,17

Lulus
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Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

PT. Arya Perkasa Utama Tidak 
Lulus

Tidak melampirkan SBU Pekerjaan 
Beton (SP010) atau SBU Pekerjaan 
Struktur Beton(KK012) KBLI 43909

PT. BUMI LASINRANG Lulus

PT. AMAR JAYA PRATAMA GROUP Lulus

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

PT. BUMI LASINRANG Lulus

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

PT. BUMI LASINRANG Rp. 16.711.665.043,17

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. PRAMANA PUTRA 22 Juni 2022 20:36

PT.CHANDRA UTAMA TEHNIK 22 Juni 2022 21:19

CV. Sulfa Indah Mandiri 22 Juni 2022 21:50

CHANEL 22 Juni 2022 22:31

Berkah Sejahtera Mandiri 22 Juni 2022 23:13

CV.NANDIABADI 22 Juni 2022 12:20
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CV. Karya Abadi Sentosa 22 Juni 2022 14:11

SABDA MARIO MAROLA 22 Juni 2022 17:37

PT. Sukses Putra Tanjung 22 Juni 2022 19:02

cv.rotan mas 22 Juni 2022 19:45

danadjaya 22 Juni 2022 17:00

CV. Panorama Nol Tujuh 23 Juni 2022 01:01

PT. MAKMUR JAYA 23 Juni 2022 10:09

CV. Gerbang Borneo 23 Juni 2022 11:17

PT. MAHKOTA KARYA MARGA 23 Juni 2022 12:48

CV. THEONA ABADI 23 Juni 2022 13:35

CV. SHANNON JAYA PERKASA 23 Juni 2022 15:36

CV. MITRA GEMILANG PERSADA 23 Juni 2022 20:33

CV. BENUA KARYA 23 Juni 2022 20:48

CV. TEKAD JAYA BERSAMA 23 Juni 2022 23:11

PT.PUTRA KAISAR BORNEO 24 Juni 2022 06:30

CV. Ricas Gumilang 24 Juni 2022 09:29

CV MARAJA PUTRA MANDIRI 24 Juni 2022 11:29

CV. MEGATON WIJAYA KENCANA 24 Juni 2022 14:52

CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI 24 Juni 2022 15:11

CV.GOA MAS 24 Juni 2022 19:28

CV. SAMBUTAN PERMAI 25 Juni 2022 01:32

CV Bintang Kaltara 25 Juni 2022 22:49

CV. SRIWIJAYA 26 Juni 2022 13:21

PT. JAYA ARTHA KONSTRUKSI 26 Juni 2022 19:45

mutiarakaltim 27 Juni 2022 10:25
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PT. PUBAGOT JAYA ABADI 27 Juni 2022 15:52

PT.RUDY JAYA BETON 28 Juni 2022 14:19

PT. AMAR JAYA PRATAMA GROUP 24 Juni 2022 14:08

PT. Arya Perkasa Utama 22 Juni 2022 20:19

PT. BUMI LASINRANG 23 Juni 2022 10:08

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

1 PT. BUMI LASINRANG (Pemenang) Rp. 16.711.665.043,17

Sanggah Banding

Sanggahan Tanggal Pengirim

Sanggah Pemilihan

Sanggahan Tanggal Pengirim

Kategori 

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, 
aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam Dokumen Pemilihan

Kpd yth,

Pokja pemilihan Barang dan jasa 

Paket Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Bontang 
di Kelurahan Gunung Elai (Bankeu Prov)

8 Juli 2022 09:12 PT. AMAR JAYA 
PRATAMA 
GROUP
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Jawaban Terlampir 11 Juli 2022 10:28 POKJA 043.2022

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja POKJA 043.2022

Nomor SK 188.45/409/PBJ/2021

Nama NIP

Susanti Wulandari,ST 197908052014022001

Asfiah,SE 198608122010012002

SUHARMIN 198011232001121003

Bayu Krisnanda 197902082001121004

Muhammad Nur,SE 197910052007011013
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