MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 212 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a. bahwa Pengguna Barang memiliki kewenangan dan
tanggung jawab untuk melakukan pemilihan mitra
kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara setelah
mendapat persetujuan Pengelola Barang;
b. bahwa untuk melakukan Kerja Sama Pemanfaatan
Barang

Milik

Negara

yang

berdasarkan

asas

fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien,
akuntabilitas, dan kepastian nilai perlu ditetapkan
pedoman pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan
Barang Milik Negara;
c.

bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf a

dan

sebagaimana

huruf b,

perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan
Barang Milik Negara;
Mengingat

:

1. Undang-Undang
Kementerian
Indonesia

Nomor

Negara

Tahun

39

Tahun

(Lembaran

2008

Nomor

2008

Negara
166,

tentang
Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2

-

-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang
Perubahan
Tahun

atas

2014

Peraturan

tentang

Pemerintah

Pengelolaan

Nomor

Barang

27

Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi
Republik

Kementerian
Indonesia

Negara

Tahun

(Lembaran

2019

Negara

Nomor

203)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor

32

tahun

2021

tentang

Perubahan

atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi

Kementerian

Negara

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik
Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun
2018

tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengelolaan

Milik Negara

Lingkungan Kementerian

Barang

di

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 837);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);
8. Keputusan

Menteri

Perhubungan

Nomor

KM

273

Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang
dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KEPUTUSAN
PEDOMAN

MENTERI
PEMILIHAN

PERHUBUNGAN
MITRA

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA.

KERJA

TENTANG
SAMA

-3-

PERTAMA

:

Menetapkan

Pedoman

Pemilihan

Mitra

Kerja

Sama

Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum
dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA

:

Pedoman pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan Barang
Milik Negara sebagaimana Diktum PERTAMA digunakan
sebagai pedoman bagi pelaksanaan pemilihan mitra kerja
sama pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

KETIGA

:

Pedoman pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan Barang
Milik Negara sebagaimana Diktum PERTAMA meliputi:
a. tugas dan kewenangan:
1. Tim Teknis KSP BMN;
2. Panitia Pemilihan Mitra KSP BMN;
3. Pengguna Barang yang didelegasikan kepada Kuasa
Pengguna Barang (KPB), Pimpinan Unit Eselon I,
dan

Kepala

Biro

yang

menangani

pengelolaan

Barang Milik Negara;
b. tata cara pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama
pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
c. tata cara pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama
pemanfaatan Barang Milik Negara secara elektronik.
KEEMPAT

:

Tugas

dan

kewenangan

dan

tata

cara

pelaksanaan

pemilihan sebagaimana Diktum KETIGA meliputi Kerja
Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan skema:
a. Kerja Sama Pemanfaatan;
b. Kerja Sama Pemanfaatan dalam rangka penyediaan
infrastruktur; dan
c. Kerja Sama Pemanfaatan untuk mengoperasionalkan
Barang Milik Negara.
KELIMA

:

Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara
di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan sesuai
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

di

-

KEENAM

Keputusan

4

-

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

-
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 212 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN
SAMA

PEMILIHAN

PEMANFAATAN

MITRA

KERJA

BARANG

MILIK

NEGARA
PEDOMAN PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara merupakan
salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara oleh Pemerintah
dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan sumber
pembiayaan lainnya yang dapat dilakukan untuk jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) tahun untuk KSP dan Kerja Sama Pemanfaatan
untuk mengoperasionalkan BMN serta paling lama 50 (lima puluh) tahun
untuk

KSP

BMN

untuk

Penyediaan

Infrastruktur,

dan

dapat

diperpanjang. Dengan memperhatikan lamanya jangka waktu tersebut
maka

dalam

pelaksanaanya

perlu

memperhatikan

prinsip-prinsip

pengelolaan BMN yang baik termasuk di dalamnya terdapat tahapan
pemilihan mitra KSP BMN.
Pelaksanaan

pemilihan

mitra

KSP

BMN

bertujuan

untuk

menyeleksi dan menetapkan calon mitra sebagai mitra yang efisien,
efektif dan optimal dengan mempertimbangkan nilai investasi mitra,
besaran

kontribusi

tetap

dan pembagian

keuntungan,

dan

hasil

pelaksanaan KSP melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh
penawaran tertinggi dalam pelaksanaan KSP BMN tersebut.
Sebagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
govemance) yang mengedepankan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi, efisien, akuntabel sehingga pemilihan mitra juga perlu
memperhatikan asas-asas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu
pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan
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Barang Milik Negara dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi
saat ini

baik dari

sisi

kebutuhan

di lapangan

maupun

adanya

pembaharuan regulasi saat ini, sehingga dengan adanya pedoman ini
dapat

dijadikan

acuan

bagi

setiap

satuan

kerja

di

lingkungan

Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan Pemilihan Mitra Kerja
Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara.
B. Maksud dan Tujuan
Keputusan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan
pemilihan mitra KSP BMN serta bertujuan untuk terselenggaranya KSP
BMN yang tertib, terarah, adii, dan akuntabel guna mewujudkan
pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

C. Pengertian
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang selanjutnya
disingkat KSP BMN adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara
Bukan

Pajak

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
3. Kerja Sama Pemanfaatan Dalam Penyediaan Infrastruktur, yang
selanjutnya disingkat KSP Infrastruktur, adalah Pemanfaatan BMN
oleh

Pihak

peningkatan
infrastruktur

Lain

dalam jangka

Penerimaan
sesuai

waktu

Negara Bukan

dengan

ketentuan

tertentu

dalam

rangka

Pajak dan

penyediaan

peraturan

perundang-

undangan.
4. Kerja Sama Pemanfaatan untuk mengoperasionalkan BMN, yang
selanjutnya disingkat KSPO adalah Pendayagunaan BMN oleh pihak
lain

dalam jangka

waktu

tertentu

dalam

rangka

peningkatan

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan sumber pembiayaan lainnya,
dimana mitra ditunjuk untuk mengoperasionalkan suatu BMN.
5. Objek Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat objek KSP
adalah

tanah dan/atau bangunan dan

bangunan yang dikerjasamakan.

selain

tanah

dan/atau

-
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6. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat
yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang
yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan
dengan akta yang otentik, memiliki tujuan tertentu, kekayaan yang
terpisah, hak dan kewajiban sehingga diperlakukan sebagai subyek
hukum.
9.

Pemilihan Mitra KSP BMN yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pemilihan

mitra

guna

pengalokasian

hak

KSP

BMN

melalui

penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran terbaik.
10. Pemrakarsa adalah Badan usaha yang mengajukan prakarsa kerja
sama pemanfaatan BMN

kepada Pengguna Barang yang telah

disetujui oleh Pengelola Barang.
11. Panitia Pemilihan adalah kumpulan orang yang tergabung dalam tim
untuk melaksanakan proses pemilihan.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan,

evaluasi,

dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
13. Pengguna Barang adalah Menteri.
14. Menteri

adalah

menteri

yang

bertanggung

jawab

di

bidang

Transportasi.
15. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan.
16. Menteri Keuangan adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab

menetapkan

kebijakan

dan

pedoman

serta

melakukan

pengelolaan BMN.
17. Pimpinan
Jenderal,

Unit Eselon

I adalah

Sekretaris Jenderal,

Inspektur

Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Lingkungan

Kementerian Perhubungan.
18. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang menangani pengelolaan BMN di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

-
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BAB II
TUGAS DAN KEWENANGAN
A. Tugas dan Kewenangan Tim Teknis KSP BMN
Tim Teknis KSP BMN memiliki tugas dan kewenangan yang terdiri atas:
1. meneliti

dan

merekomendasikan

usulan

atas

proposai/studi

kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek KSP BMN yang berasal
dari calon pemrakarsa;
2. meneliti rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang dibutuhkan
yang akan dilakukan KSP BMN;
3. meneliti indikasi biaya yang diperlukan untuk penyediaan bangunan
dan fasilitasnya;
4. melakukan penilaian BMN objek KSP BMN berupa selain tanah
dan/atau

bangunan

pelaksanaannya

untuk

dilakukan

mendapatkan

sesuai

dengan

nilai

wajar

ketentuan

yang

peraturan

perundang-undangan ;
5. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan;
6. menyiapkan perjanjian KSP BMN;
7. menyiapkan berita acara penyerahan objek KSP BMN kepada mitra
KSP BMN, dan;
8. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengguna Barang.

B. Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Mitra KSP BMN
Panitia pemilihan Mitra KSP BMN memiliki tugas dan kewenangan yang
terdiri atas:
1. menyusun

dan

mengusulkan

persetujuan

dokumen

pemilihan

berdasarkan Rencana Umum Pemilihan (RUP) kepada Kepala Biro;
2. menetapkan dokumen pemilihan setelah mendapatkan persetujuan
dari Kepala Biro;
3. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra KSP BMN di media
massa

nasional

dan/atau

situs

web

(website)

Kementerian

Perhubungan;
4. menyusun jadwal proses pemilihan mitra beserta perubahannya dan
menyampaikannya

kepada

Kepala

Biro

untuk

mendapatkan

penetapan;
5. melakukan penelitian kualifikasi peserta pemilihan mitra KSP BMN;

-
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6. melakukan pemilihan mitra KSP BMN yang lulus kualifikasi;
7. menyatakan pemilihan gagal;
8. melakukan negosiasi dalam hai:
a. apabila pemilihan mitra KSP BMN gagal dan dilanjutkan dengan
seleksi langsung atau penunjukan langsung; atau
b. apabila pemilihan mitra KSP BMN melalui penunjukan langsung
BMN bersifat khusus.
9. membuat dan menandatangani Berita Acara proses pelaksanaan
Pemilihan Mitra KSP BMN;
10. menetapkan

calon

berdasarkan

pemenang

hasil

pemilihan

pemilihan/seleksi

mitra

KSP

BMN

langsung/penunjukan

langsung kepada Kepala Biro dengan tembusan Menteri, Sesjen,
Irjen, dan Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan;
11. mengusulkan pemenang pemilihan mitra KSP BMN berdasarkan
hasil

pemilihan/seleksi

langsung/penunjukan

langsung

kepada

Kepala Biro dengan tembusan Menteri, Sesjen, Irjen, dan Pimpinan
Unit Eselon I bersangkutan;
12. menyampaikan dokumen pemilihan mitra KSP BMN dan dokumen
penawaran kepada Kepala Biro untuk disimpan dan dipelihara;
13. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil
pemilihan kepada Menteri melalui Kepala Biro;
14. mengusulkan kepada Eselon I bila terjadi perubahan RUP.

C. Tugas dan Kewenangan Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas dan kewenangan yang terdiri
atas:
1. meneliti aspek teknis dan administratif terhadap usulan KSP BMN
yang berasal dari inisiatif/permohonan pihak lain;
2. mengajukan

permohonan

persetujuan

KSP

BMN

sesuai

batas

pelimpahan kewenangan;
3. mengajukan permohonan izin pengumpulan data dan informasi bagi
badan usaha untuk penyusunan proposai KSP BMN kepada Pimpinan
Unit Eselon I;
4. menyusun

Rencana Umum

Pemilihan

(RUP)

dan mengusulkan

kepada Pimpinan Unit Eselon I;
5. mengusulkan pembentukan panitia pemilihan kepada Pimpinan Unit
Eselon I;

-
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6. melakukan pendampingan dalam rangka peninjauan objek KSP BMN
(bila diperlukan);
7. melaporkan pelaksanaan KSP BMN kepada Pimpinan Unit Eselon I;
8. menandatangani dan melaksanakan perjanjian KSP BMN sesuai batas
kewenangan;
9. menyerahterimakan objek KSP BMN dan menerima pengembalian
objek dan hasil KSP BMN serta menandatangani Berita Acara Serah
Terima KSP BMN;
10. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek KSP BMN ke
dalam daftar barang kuasa pengguna pada catatan atas laporan
keuangan setelah jangka waktu pelaksanaan KSP BMN berakhir

D. Tugas dan Kewenangan Pimpinan Unit Eselon I
Pimpinan Unit Eselon I mempunyai kewenangan dan tugas yang terdiri
atas:
1. meneliti dan melaksanakan proses administrasi usulan KSP BMN dari
Kuasa Pengguna Barang;
2. mengangkat dan menetapkan tim teknis KSP BMN;
3. meneliti usulan penetapan RUP dari Kuasa Pengguna Barang dan
mengusulkan penetapan Rencana Umum Pemilihan (RUP) kepada
Kepala Biro;
4. meneliti

usulan

perubahan

RUP

dari

panitia

pemilihan

dan

mengusulkan penetapan perubahan Rencana Umum Pemilihan (RUP)
kepada Kepala Biro;
5. memberikan izin kepada badan usaha untuk mengumpulkan data
dan informasi dalam rangka penyusunan proposai KSP BMN;
6. memverifikasi usulan pembentukan panitia pemilihan dari Kuasa
Pengguna Barang dan mengusulkan Pembentukan Panitia Pemilihan
kepada Kepala Biro;
7. melakukan

koordinasi

dengan

Kepala

Biro

dalam

pelaksanaan

pemilihan mitra KSP BMN;
8. melaporkan pelaksanaan KSP BMN kepada Menteri;
9. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku
pembina teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

-
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E. Tugas dan Kewenangan Kepala Biro
Kepala Biro mempunyai tugas dan kewenangan yang terdiri atas:
1. menetapkan Rencana Umum Pemilihan (RUP);
2. menetapkan

panitia

pemilihan,

termasuk

menambah

dan/atau

mengurangi daftar usulan nama panitia pemilihan yang disampaikan
oleh Pimpinan Unit Eselon I;
3. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra beserta perubahannya
berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan;
4. memberikan persetujuan dokumen pemilihan berdasarkan usulan
dari panitia pemilihan;
5. menetapkan pemenang pemilihan mitra;
6. membatalkan pemilihan mitra, dalam hai:
a. pelaksanaan

pemilihan

tidak

sesuai

atau

menyimpang dari

dokumen pemilihan; dan/atau
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme
yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar.
7. melakukan mediasi antara peserta pemilihan mitra KSP BMN dengan
Panitia Pemilihan, dalam hai terjadi perbedaan pendapat;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan
mitra;
9. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku
pembina pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN;
10.

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan mitra ulang
gagal dan menyampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I untuk
ditindaklanjuti.

BAB III
KETENTUAN UMUM

A. Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan Mitra KSP BMN
Pelaksanaan

pemilihan

mitra

KSP

BMN

dilaksanakan

dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemilihan mitra KSP BMN didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai
berikut:
a. dilakukan secara terbuka, adii, transparan, dan akuntabel;
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b. dilakukan dengan ketentuan memberikan manfaat yang optimal
bagi ne gara;
c. dilakukan melalui proses pemilihan mitra, dan terhadap BMN yang
bersifat khusus dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
2. Pihak yang dapat menjadi mitra KSP BMN meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
c. Swasta kecuali perorangan.

3. Kriteria BMN yang bersifat khusus, meliputi:
a. BMN

yang

mempunyai

spesifikasi

tertentu

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. barang yang memiliki kompleksitas khusus seperti bandar udara,
pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum,
kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk;
c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan
perjanjian, hubungan bilateral antar Negara;
d. barang yang bersifat rahasia dalam kerangka pertahanan negara;
e. barang yang mempunyai konstruksi dan spesifikasi yang harus
dengan perizinan khusus;
f. barang yang dikerjasamakan dalam rangka menjalankan tugas
negara;
g. barang yang dikerjasamakan dalam rangka Proyek Kerja Sama
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja
sama

Pemerintah

dan

badan

usaha

dalam

penyediaan

infrastruktur; atau
h. barang lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

4. Penunjukan

langsung

mitra

KSP

BMN

yang

bersifat

khusus

dilakukan terhadap:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah; atau
c. anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan
sama

dengan

peraturan

badan

pemerintah

usaha
yang

milik

negara

mengatur

sesuai

mengenai

ketentuan
tata

cara

penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha
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milik negara dan perseroan terbatas, yang memiliki bidang dan/
atau

wilayah

kerja

tertentu

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

5. Pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik
Negara dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi pemilihan
Mitra

Kerja

Sama

Pemanfaatan

Barang

Milik

Negara

yang

dikembangkan oleh Biro yang menangani pengelolaan Barang Milik
Negara.

Dalam hai aplikasi belum tersedia maka pelaksanaan

pemilihan dilakukan melalui proses manual.

6. Pihak-pihak yang dilarang menjadi peserta pemilihan mitra KSP BMN,
yaitu:

a. pejabat/pegawai pada Kementerian Perhubungan;
b. pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengguna
Barang, Tim Teknis KSP BMN, maupun Panitia pemilihan, sampai
dengan derajat ketiga.
B. Pelaksana Pemilihan
1. Pelaksana pemilihan adalah Panitia Pemilihan mitra KSP BMN yang
ditetapkan oleh Kepala Biro;
2. Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris,
dan anggota;
3. Panitia pemilihan berjumlah gasai sekurang-kurangnya 5 (lima)
orang, antara lain perwakilan dari:
a. unit kerja Eselon 2 yang membidangi layanan pengadaan di
lingkungan Sekretariat Jenderal;
b. unit kerja Eselon 2 yang membidangi pengelolaan BMN di
lingkungan Sekretariat Jenderal;
c. unit kerja Eselon 2 yang membidangi hukum di lingkungan
Sekretariat Jenderal;
d. unit kerja Eselon 2 teknis dari Unit Eselon I sesuai dengan objek
KSP BMN yang diusulkan;
e. unit kerja Eselon 2 yang membidangi kesekretariatan dari Unit
Eselon I sesuai dengan objek KSP BMN yang diusulkan; dan
f. dapat mengikutsertakan unsur dari unit kerja/instansi lain yang
kompeten, untuk pemilihan mitra KSP BMN.
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4. Aparat Pengawasan Interri Pemerintah dilarang ditunjuk dalam
keanggotaan Panitia pemilihan;
5. Panitia pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki

integritas,

disiplin,

dan

tanggung

jawab

dalam

pengetahuan

teknis

untuk

melaksanakan tugas;
b. memiliki

tanggung

jawab

dan

melaksanakan tugas, yang sekurang-kurangnya:
1) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan golongan paling
rendah II /b atau yang setara;
2) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
3) memiliki

kemampuan

bekerja

secara

berkelompok

dalam

melaksanakan tiap tugas/pekerjaan.
c. memiliki pengetahuan di bidang pengelolaan BMN dan/atau
menguasai

substansi

pekerjaan/kegiatan

yang

bersangkutan

dan/atau memahami tata cara pengadaan;
d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas.
C. Calon Mitra KSP BMN
1. Calon mitra KSP BMN yang berinisiatif menjadi pemrakarsa KSP BMN
wajib

menyampaikan

proposai

yang

dilengkapi

dengan

studi

kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek KSP BMN kepada KPB

2. Status calon mitra KSP BMN sebagai pemrakarsa tercantum dalam
persetujuan Pengelola Barang;

3. Calon mitra KSP BMN yang berstatus pemrakarsa dapat diberikan
kompensasi berupa:
a. tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
b. hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik (right
to match), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses Pemilihan
Mitra; atau
c. pembelian prakarsa KSP BMN oleh pemenang Pemilihan Mitra,
termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya.

4. Kompensasi sebagaimana butir 3.a diberikan pada total nilai akhir
Pemilihan Mitra;

-
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5. Pembelian Prakarsa sebagaimana butir 3.c wajib tercantum pada
proposai/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek KSP BMN
yang telah ditetapkan biayanya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang terdaftar pada Kementerian Keuangan;

6. Calon mitra KSP BMN yang telah ditetapkan sebagai pemrakarsa oleh
Pengelola Barang dan jenis kompensasi yang akan diberikan kepada
pemrakarsa, dicantumkan dalam Rencana Umum Pemilihan (RUP)
dan dokumen pemilihan;

7. Calon mitra KSP BMN wajib memenuhi persyaratan kualifikasi
sebagai berikut:
a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:
1) berbentuk badan hukum;
2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperoleh
Surat Keterangan Fiskal (fax clearance) dari Kantor Pelayanan
Pajak setempat; dan
3) menyampaikan

dokumen

penawaran

beserta

dokumen

pendukungnya.
b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
1) cakap menurut hukum;
2) tidak masuk dalam daftar hitam pada pelaksanaan pemilihan
mitra

sejenis

dan/atau

pada

pengadaan

barang/jasa

Pemerintah;
3) memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas;
4) memiliki keahlian, pengalaman, dan kemainpuan teknis dan
manajerial;
5) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas
lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6) tidak sedang dalam pengawasan

pengadilan,

tidak pailit,

kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau pengurus
perusahaan (pemilik, komisaris, dan direksi) tidak sedang
menjalani hukuman (sanksi) pidana dan/atau perdata;
7) keikutsertaannya
kepentingan

tidak
dengan

menimbulkan
Panitia

Barang/Kuasa Pengguna Barang;

pertentangan

pemilihan/Pengguna

-

8) menyampaikan
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daftar

perolehan

pekerjaan

yang

sedang

dilaksanakan;
9) tidak

membuat

pernyataan

yang

tidak

benar

tentang

kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki; dan
10) menandatangani pakta integritas sebagaimana format pakta
integritas dalan Anak Lampiran I Keputusan Menteri ini yang
disampaikan bersamaan pada saat penyampaian dokumen
penawaran.

D. Biaya
1. Biaya persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dikeluarkan
sampai

dengan

penetapan

mitra

KSP

BMN

dibebankan

pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang meliputi:
a.

honorarium panitia pemilihan mitra KSP BMN berpedoman pada
peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran;

b.

biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;

c.

biaya penggandaan dokumen; dan

d.

biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pemilihan mitra KSP BMN.

2. Biaya persiapan dan pelaksanaan KSP BMN yang terjadi setelah
ditetapkannya mitra KSP BMN dibebankan pada mitra KSP BMN.

E. Dokumen Pemilihan Mitra
Dokumen pemilihan secara umum memuat:
1. Undangan kepada para peserta pemilihan mitra KSP BMN untuk
pemasukan dokumen penawaran, mengikuti penjelasan pemilihan
(aanwijzing) jika ada dan pembukaan dokumen penawaran;
2. Informasi kepada peserta pemilihan mitra KSP BMN yang paling
kurang memuat:
a. Umum, antara lain meliputi:
1) lingkup pekerjaan
2) sumber dana
3) persyaratan dan kualifikasi peserta pemilihan mitra KSP BMN
4) jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan
5) peninjauan objek KSP BMN
b. isi dokumen pemilihan mitra KSP BMN, antara lain meliputi:

1) penjelasan

singkat

mengenai

KSP

BMN

yang

akan

yang

akan

dilaksanakan;
2) minimal

nilai

investasi

dalam

KSP

BMN

dilaksanakan;
3) minimal nilai kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
KSP BMN;
4) Kerangka Acuan Kerja;
5) Dalam hai KSP BMN ditujukan untuk membangun suatu
bangunan tertentu, maka diperlukan:
a)

spesifikasi bangunan sebagaimana ditentukan dalam
kerangka acuan kerja;

b)

kualifikasi dari pihak yang akan membangun (kontraktor)
dalam hai yang membangun bukan calon peserta

6) informasi kompensasi bagi calon mitra KSP BMN yang
berstatus pemrakarsa KSP BMN (jika ada);
7) informasi biaya Prakarsa KSP BMN termasuk hak kekayaan
intelektual yang

menyertainya

(jika pemrakarsa

memilih

diberikan kompensasi berupa pembelian prakarsa KSP BMN
oleh pemenang Pemilihan Mitra);
8) jadwal proses pemilihan mitra KSP BMN; dan
9) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi.
formulir isian kualifikasi terdiri atas:
1) surat pernyataan minat untuk mengikuti pemilihan mitra KSP
BMN

menggunakan

contoh

format

surat

pernyataan

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran II Keputusan
Menteri ini;
2) petunjuk cara pengisian formulir isian kualifikasi;
3) data administrasi yang terdiri atas:
a)

data administrasi umum (identitas perusahaan);

b)

surat izin usaha;

c)

sertifikasi dari asosiasi perusahaan (jika ada);

d)

landasan hukum pendirian perusahaan;

e)

daftar susunan pengurus;

f)

data keuangan:
(1)

Nomor pokok wajib pajak;

(2)

Neraca perusahaan terakhir; dan

(3)

Dukungan Bank atau referensi Bank.
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g)

-

data teknis:
(1)

data pengalaman; dan

(2)

data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

d. persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran adalah
Bahasa Indonesia, penulisan penawaran, mata uang penawaran
dalam mata uang Rupiah, dan cara pemenuhan prestasi, masa
berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran
alternatif oleh

peserta

pemilihan

mitra

KSP

BMN,

bentuk

penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;
e.

cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas
akhir

waktu

penyampaian

penawaran,

perlakuan

terhadap

penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan
penarikan penawaran yang telah masuk;
f.

prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan,
klarifikasi

dokumen

penawaran,

pemeriksaan

kelengkapan

dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata
uang tunggal,

sistem evaluasi penawaran

meliputi

kriteria,

formulasi, dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga.
3. rancangan perjanjian kerja sama;
4. spesifikasi teknis dan gambar (jika investasi yang dilakukan oleh
mitra KSP BMN adalah membangun suatu bangunan tertentu);
5. bentuk surat penawaran;
6. bentuk kerja sama;
7. bentuk surat jaminan penawaran (Bank Garansi);
8. bentuk surat jaminan pelaksanaan (Bank Garansi).

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA

Tata cara pelaksanaan pemilihan mitra KSP BMN yang dilakukan setelah
terbitnya persetujuan KSP BMN dari pengelola barang dikelompokkan ke
dalam 3 (tiga) tahapan pokok, yaitu:
A.

Pembuatan Rencana Umum Pemilihan (RUP);

B.

Pembentukan Panitia Pemilihan;

C.

Pelaksanaan Pemilihan.

-
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Membuat Rencana Umum Pemilihan (RUP)
1. Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan mitra KSP BMN
yang akan dilakukan oleh panitia pemilihan mitra, dokumen yang
diajukan telah diteliti oleh tim teknis KSP BMN sejak pelaksanaan
usulan KSP BMN dan menjadi salah satu dasar dalam KPB
menyusun RUP;
2. Kuasa

Pengguna

Barang

(KPB)

menyusun

Rencana

Umum

Pemilihan (RUP) berdasarkan proposai/studi kelayakan/analisis
kelayakan

bisnis

ketentuan

yang

proyek
telah

KSP

disetujui

BMN
oleh

dengan

memperhatikan

pengelola barang yang

meliputi:
a. mengidentifikasi peruntukan KSP BMN;
b. mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang
pelaksanaan KSP BMN tersebut, antara lain meliputi:
1)

kemampuan keuangan dengan melihat dari neraca serta
cash flow perusahaan;

c.

2)

spesifikasi teknis; dan

3)

rancangan perjanjian.

menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk
pemilihan mitra KSP BMN;

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja, yang sekurang-kurangnya
berisi:
1)

Pendahuluan yang berisi gambaran umum singkat tentang
KSP BMN yang akan dilaksanakan;

2)

Maksud dan tujuan pelaksanaan KSP BMN;

3)

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan KSP
BMN;

4)

Nama Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan
KSP BMN;

5)

Informasi mengenai pelaksanaan pemilihan mitra bila
dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hai objek
KSP BMN yang bersifat khusus;

6)

Kompensasi bagi calon mitra KSP BMN yang berstatus
pemrakarsa KSP BMN;

7)

Nilai investasi mitra, nilai BMN yang diperhitungkan
sebagai investasi, besaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan

yang

harus

disetorkan

ke

negara

atas

-
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pelaksanaan KSP BMN yang tidak kurang dari nilai
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang telah
disetujui oleh Pengelola Barang;
8)

Jangka waktu pelaksanaan KSP BMN;

9)

Ruang lingkup usaha (core business) dalam KSP BMN,
objek KSP BMN, dan lokasi objek KSP BMN;

10) Jenis manajerial yang diperlukan untuk mengelola usaha
KSP BMN;
11) Spesifikasi bidang manajerial yang dibutuhkan, seperti:
pengalaman, sertifikasi, dan dukungan personalia;
12) Aset yang dihasilkan dari pelaksanaan KSP BMN;
13) Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi terkait aset yang
akan dibangun;
14) Metoda kerja yang harus dilakukan oleh mitra KSP BMN
atau dalam melaksanakan KSP BMN;
15) Laporan mitra KSP BMN menyangkut kemajuan pekerjaan
yang telah dilaksanakan, hai KSP BMN ditujukan untuk
membangun suatu bangunan tertentu.
e.

Mengindentifikasi proposai/studi kelayakan/analisis kelayakan
bisnis proyek KSP BMN termasuk biaya yang dikeluarkan oleh
pemrakarsa (jika ada);

3. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RUP kepada
Pimpinan Unit Eselon I;
4. Pimpinan Unit Eselon I melakukan penelitian atas usulan RUP dari
KPB dan mengajukan penetapan kepada Kepala Biro;
5. Kepala

Biro

menetapkan

RUP

dan

menyampaikan

kepada

Pimpinan Unit Eselon I.

B.

Pembentukan Panitia Pemilihan Mitra KSP BMN
1. Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengajukan usulan pembentukan
panitia pemilihan berikut usulan nama kepada Pimpinan Unit
Eselon I;
2. Pimpinan Unit Eselon I menerima dan memverifikasi usulan dari
KPB, dan apabila disetujui Pimpinan Unit Eselon I mengajukan
Usulan pembentukan Panitia Pemilihan Mitra KSP BMN berikut
usulan nama kepada Kepala Biro;
3. Kepala Biro menetapkan Panitia Pemilihan Mitra KSP BMN.
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Pelaksanaan Pemilihan
1. Penyusunan Dokumen Pemilihan
a.

panitia pemilihan menyusun dokumen pemilihan berdasarkan
RUP

dan

menyampaikan

kepada

Kepala

Biro

untuk

persetujuan;
b.

panitia pemilihan menetapkan dokumen pemilihan yang telah
disetujui Kepala Biro dan dituangkan dalam berita acara.

2. Penetapan jadwal pemilihan mitra
a.

panitia

menyusun

jadwal

proses

pemilihan

mitra

dan

menyampaikan kepada kepala Biro untuk penetapan;
b.

kepala Biro menerbitkan surat penetapan jadwal pemilihan
mitra.

3. Pengumuman
a.

Panitia

pemilihan

mengumumkan

rencana

pelaksanaan

pemilihan di media massa nasional dan/atau situs web
(website) Kementerian Perhubungan;
b.

Pengumuman melalui media massa nasional dilakukan paling
sedikit 2 (dua) kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja,
dengan rincian:
1)

pengumuman

pertama

dilakukan

paling

lama

10

(sepuluh) hari kerja sejak saat berlakunya keputusan
pembentukan Panitia pemilihan;
2)

pengumuman kedua, dan pengumuman berikutnya jika
ada, dilakukan dengan jarak waktu antar pengumuman
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman
sebelumnya.

c.

Pengumuman sekurang-kurangnya memuat:
1)

nama dan alamat kantor Panitia pemilihan;

2)

deskripsi BMN objek KSP BMN:

3)

peruntukan KSP BMN;

4)

jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan;

5)

jadwal dan lokasi pemasukan dan pembukaan dokumen
penawaran;

6)

uraian

singkat

dilaksanakan;

mengenai

pekerjaan

yang

akan

-
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7)

perkiraan nilai investasi; dan

8)

syarat-syarat pe serta pemilihan.

4. Pengambilan Dokumen Pemilihan
a.

calon peserta pemilihan mitra KSP BMN dapat mendaftar dan
mengambil
Panitia

dokumen

pemilihan

pemilihan

dan/atau

secara

langsung kepada

mengunduh

dari

website

Kementerian Perhubungan sesuai waktu dan tempat yang
ditentukan dalam pengumuman;
b.

Pendaftaran dan Pengambilan dokumen dapat dilakukan 1
(satu) hari kerja setelah pengumuman sampai dengan 1 (satu)
hari

kerja

sebelum

batas

akhir

pemasukan

dokumen

penawaran;
c.

Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan
dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen;

d.

Panitia pemilihan membuat daftar peserta pemilihan mitra
KSP BMN yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

e.

Panitia

pemilihan

menyampaikan

undangan

penjelasan

pemilihan (aanwijzing) jika ada dan pembukaan dokumen
penawaran kepada peserta pemilihan mitra KSP BMN yang
telah terdaftar.
f.

Dalam

hai

pengambilan

dokumen

pemilihan

dilakukan

dengan mengunduh dari website Kementerian Perhubungan,
maka peserta pemilihan mitra KSP BMN:
1) dapat

melihat tata cara

mengunduh

dalam

website

Kementerian Perhubungan;
2) mengisi

formulir

yang

terdapat

dalam

website

pada

website

Kementerian Perhubungan; dan
3) pengunduhan

dokumen

pemilihan

Kementerian Perhubungan dilakukan setelah mengikuti
tahap registrasi dan mengisi form yang tersedia.
g.

Dalam

hai

diperlukan

penjelasan

mengenai

dokumen

pemilihan, Panitia pemilihan dapat melakukan penjelasan
pemilihan (aanwijzing) di tempat dan pada waktu yang
ditentukan, yang dihadiri oleh para peserta pemilihan mitra
KSP BMN yang terdaftar dalam daftar peserta pemilihan mitra
KSP BMN, dengan ketentuan:

-
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1) Penjelasan pemilihan (aanwijzing) dilakukan 5 (lima) hari
kerja sebelum pemasukan dokumen penawaran;
2) Ketidakhadiran peserta pemilihan mitra KSP BMN pada
saat

penjelasan

tidak

dapat

menolak/menggugurkan

dijadikan

penawaran

dasar

dan

untuk

dianggap

menyetujui penjelasan pemilihan;
3) Dalam acara pemberian penjelasan,

harus dijelaskan

kepada peserta mengenai:
a) Kerangka Acuan Kerja;
b) Metode pemilihan mitra KSP BMN;
c) Cara penyampaian penawaran;
d) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen
penawaran;
e) Acara pembukaan dokumen penawaran;
f)

Metode evaluasi;

g) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
h) Bentuk perjanjian kerjasama;
i)

Besaran,

masa

berlaku,

dan

pihak

yang

dapat

mengeluarkan jaminan penawaran.
4) dalam

hai

terdapat

kesulitan

dalam

melakukan

peninjauan objek KSP BMN, peserta pemilihan mitra KSP
BMN dapat meminta melakukan koordinasi dengan Kuasa
Pengguna Barang;
5) penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan yang
berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia
pemilihan serta keterangan lain termasuk perubahannya
dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita
Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia
pemilihan yang hadir dan minimal 1 (satu) wakil dari
peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen pemilihan;
6) apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada butir 5)
terdapat hal-hal/ketentuan barn atau perubahan penting
yang perlu ditampung, maka Panitia pemilihan harus
menuangkan ke dalam addendum dokumen pemilihan.

-
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5. Pemasukan Dokumen Penawaran
a.

Batas akhir pemasukan dokumen penawaran paling lama 10
(sepuluh)

hari

kerja

setelah

berakhirnya

penayangan

pengumuman terakhir;
b.

Peserta pemilihan mitra KSP BMN memasukan dokumen
penawaran sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen pemilihan;

c.

Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen
Penawaran harus mengikuti, yakni:
1) Dokumen Penawaran terdiri atas Sampul I dan Sampul II;
2) Sampul I terdiri atas:
a) Dokumen administrasi, terdiri atas:
(1) Surat

penawaran

yang

didalamnya

mencantumkan tanggal surat penawaran, masa
berlaku penawaran, dan jangka waktu KSP BMN.
Surat penawaran tidak boleh mencantumkan nilai
KSP BMN yang ditawarkan;
(2) Surat

kuasa

bermeterai

pemimpin/direktur

utama

cukup

perusahaan

dari
kepada

penerima kuasa yang namanya tercantum dalam
akte

pendirian

atau

perubahannya

(apabila

dikuasakan);
(3) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama Operasi
(apabila ada);
b) Dokumen

Isian

formulir

kualifikasi

beserta

lampirannya, terdiri atas:
(1)

Surat

pernyataan

minat

untuk

mengikuti

pemilihan mitra KSP BMN;
(2)

Surat pernyataan;

(3)

Data administrasi yang terdiri dari atas:
(a)

Data

administrasi

umum

(identitas

perusahaan);
(b)

Surat izin usaha;

(c)

Sertifikasi

dari

asosiasi

perusahaan

ada);
(d)

Landasan hukum pendirian perusahaan;

(e)

Daftar susunan pengurus;

(jika
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(f)

Data keuangan;

(g)

Nomor Pokok Wajib Pajak;

(h)

Neraca perusahaan terakhir; dan

(i)

Dukungan Bank atau Referensi Bank.

(4)

Data teknis;

(5)

Data pengalaman; dan

(6)

Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;

(7)

Dokumen penawaran teknis terdiri atas:
(a)

Penjelasan singkat mengenai KSP BMN yang
akan dilaksanakan sebagaimana ditentukan
dalam kerangka acuan kerja;

(b)

Pengalaman peserta calon mitra KSP BMN;

(c)

Pendekatan dan metodologi;

(d)

Kualifikasi tenaga ahli;

(e)

Kualifikasi pihak yang akan membangun;

(f)

Spesifikasi

bangunan

sebagaimana

ditentukan dalam kerangka acuan kerja;
(g)

Kualitas

material yang

digunakan

dalam

pembangunan;
(h)

Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

(i)

Jenis

manajerial

yang

diperlukan

untuk

mengelola usaha KSP BMN;
(j)

Kualifikasi dan kualitas bidang manajerial
yang

dibutuhkan,

seperti:

pengalaman,

sertifikasi, dan dukungan personalia.
(k)

Hasil KSP BMN.

c) Kualitas metoda kerja yang harus dilakukan oleh mitra
KSP BMN dalam melaksanakan KSP BMN.
3) Sampul II (nilai KSP BMN) yang terdiri atas:
a) Nilai

investasi

yang

akan

dilakukan,

serta

nilai

kontribusi tetap dan porsi pembagian keuntungan
yang ditawarkan dalam pelaksanaan KSP BMN;
b) Rekapitulasi penawaran investasi;
c) Rincian penawaran untuk KSP BMN:
(1)

Investasi awal:
(a)

Rencana Pembangunan;

(b)

Rincian biaya.
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(2) Pembiayaan:
(a)

Sumber pembiayaan;

(b)

Cost o/capital.

(3) Analisis pasar dan operasi:
(a)

Gambaran umum;

(b)

Analisis pasar;

(c)

Analisis operasi.

(4) Analisis proyeksi laba rugi dan arus kas
(a)

Proyeksi laba rugi:
i. Jenis dan proyeksi pendapatan;
ii. Jenis dan proyeksi beban.

(b)

Proyeksi arus kas;

(c)

Capital expenditure;

(d)

Indikator keuangan;
i. Discount rate
ii. Internai rate of return (IRR)
iii. Net present value (NPV)
iv. Payback period
v. Discounted Payback Period

(5) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
(a)

Konstribusi tetap;

(b)

Pembagian keuntungan.

d) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen
Pemilihan (jika ada)
4) Dokumen

penawaran

disampaikan

sebanyak

2

(dua)

rangkap, terdiri atas: 1 (satu) rangkap dokumen asli dan 1
(satu) rangkap salinannya. Dokumen asli ditandai “ASLI”
dan salinannya ditandai “REKAMAN”;
5) Dokumen

Penawaran

administrasi

dan

Teknis

dimasukkan dalam Sampul I dan ditulis “Penawaran
Sampul I” sedangkan dokumen penawaran Nilai KSP BMN
dimasukkan dalam sampul II dan ditulis “Penawaran
Sampul

II”.

Selanjutnya

Sampul

I

dan

Sampul

II

dimasukkan dalam 1 (satu) sampul dan ditulis nama
dokumen penawaran KSP BMN dengan menyertakan nama
dan

alamat

peserta,

serta ditujukan

kepada

Panitia
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pemilihan dengan alamat yang ditentukan dalam dokumen
pemilihan;
6) Peserta

memasukkan

dokumen

penawaran

kedalam

kotak/tempat pemasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan;
7) Peserta dapat menyampaikan dokumen penawaran melalui
pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima
Panitia

pemilihan

sebelum

batas

akhir

pemasukan

dokumen penawaran;
8) Untuk

dokumen

penawaran

yang

diterima

melalui

pos/jasa pengiriman, maka:
a)

Panitia

pemilihan

mencatat

waktu

dan

tanggal

penerimaan dokumen penawaran yang diterima pada
sampul luar;
b)

Dokumen penawaran yang diterima setelah lewatnya
batas akhir pemasukan dokumen penawaran tidak
dapat disertakan dalam proses selanjutnya.

9) Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan
dokumen penawaran harus disampaikan secara tertulis
dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan
pencantuman

kata

“PENARIKAN”,

“PENGGANTIAN”,

“PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN” sesuai dengan isi
sampul

tanpa mengambil

Dokumen

Penawaran yang

sudah disampaikan sebelumnya.
Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan
Dokumen Penawaran tersebut harus dilakukan sebelum
berakhirnya

batas

waktu

penyampaian

dokumen

pembukaan

dokumen

penawaran;
d.

Metode

penyampaian

dan

cara

penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan
dalam dokumen pemilihan;
e.

Metode penyampaian dokumen penawaran dan jangka waktu
penyampaian dokumen penawaran harus dijelaskan pada
waktu acara pemberian penjelasan, jika ada;

f.

Panitia pemilihan menentukan tempat, tanggal, dan waktu
penerimaan dokumen penawaran;

-
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Panitia pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu
penutupan penyampaian dokumen penawaran, kecuali:
1)

terjadi keadaan kahar;

2)

terjadi gangguan teknis pada sistem (apabila pemilihan
menggunakan aplikasi);

3)

perubahan/adendum
mengakibatkan

dokumen

kebutuhan

pemilihan

yang

penambahan

waktu

penyiapan dokumen penawaran; atau
4)

tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai
dengan batas akhir penyampaian penawaran.

h.

Dalam hai panitia pemilihan mengubah waktu penutupan
penyampaian dokumen penawaran harus terlebih dahulu
mendapat penetapan Kepala Biro;

i.

Dalam hai panitia pemilihan mengubah waktu penutupan
penyampaian dokumen penawaran maka panitia pemilihan
harus

menyampaikan/menginformasikan

kepada

peserta

melalui website Kementerian Perhubungan dan/atau melalui
email

terdaftar

yang

disampaikan

peserta

pada

saat

pendaftaran.

6. Pembukaan Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan secara terbuka di
hadapan peserta pemilihan mitra KSP BMN pada waktu dan
tempat yang ditentukan dalam dokumen

pemilihan,

dengan

rincian sebagai berikut:
a.

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari kerja
dan waktu yang sama dengan batas akhir pemasukan
dokumen penawaran;

b.

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia yang
hadir dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
saksi yang berasal dari peserta pemilihan mitra KSP BMN
yang hadir atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang
ditunjuk oleh panitia pemilihan dalam hai saksi yang berasal
dari peserta pemilihan tidak mencukupi;

c.

Panitia

pemilihan

pemasukan

menunda

dokumen

pembukaan

penawaran

sampai

kotak/tempat
dengan

waktu

tertentu yang telah di tentukan Panitia pemilihan apabila

-
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saksi

yang

berasal

dari

peserta

pemilihan mitra KSP BMN sebagaimana ketentuan pada huruf
b tidak terpenuhi. Setelah sampai pada batas waktu yang di
tentukan, wakil peserta pemilihan mitra KSP BMN tetap tidak
ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan
dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi di luar Panitia pemilihan yang ditunjuk
secara tertulis oleh Panitia pemilihan;
d.

Panitia

pemilihan

dokumen

meneliti

penawaran

dan

isi

kotak/tempat

menghitung

pemasukan

jumlah

sampul

penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran
diri);
e.

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan atas sampul
utama yang berisi sampul I dan sampul II sesuai dengan
ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pemilihan;

f.

Panitia pemilihan disaksikan saksi membuka, memeriksa,
menunjukkan, dan membacakan di hadapan para peserta
pemilihan mitra KSP BMN mengenai kelengkapan dokumen
penawaran sampul I sebagaimana telah di tentukan dalam
dokumen pemilihan, tanpa membuka dokumen penawaran
sampul II;

g.

Ketidakhadiran peserta pemilihan mitra KSP BMN pada saat
pembukaan dokumen penawaran tidak dapat dijadikan dasar
untuk

menolak/menggugurkan

penawaran

dan

dianggap

menyetujui pada tahap pembukaan dokumen penawaran;
h.

Panitia pemilihan segera membuat berita acara pembukaan
penawaran (BAPP) terhadap penawaran yang masuk;

i.

Setelah dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh
panitia pemilihan yang hadir dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang saksi yang berasal dari peserta pemilihan mitra KSP
BMN yang hadir atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
yang ditunjuk oleh panitia pemilihan dalam hai saksi yang
berasal dari peserta pemilihan tidak mencukupi.

j.

BAPP dibagikan kepada wakil peserta pemilihan mitra KSP
BMN yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran;
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k. Panitia pemilihan menyatakan pemilihan ulang, dalam hai
peserta pemilihan mitra KSP BMN yang memasukan dokumen
penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta.
7. Penelitian Kualifikasi
a. penelitian kualifikasi dilakukan terhadap dokumen penawaran
sebagaimana sampul I yang terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu:
1) Penelitian administrasi;
2) Penelitian profil usaha calon mitra KSP BMN; dan
3) Penelitian teknis.
4) Pembuktian kualifikasi
b. penelitian kualifikasi untuk masing-masing tahap dilakukan
oleh Panitia pemilihan sesuai dengan:
1)

waktu yang diperlukan; atau

2)

dan kompleksitas pekerjaan.

c. hasil penelitian kualifikasi untuk masing-masing tahap yang
dilakukan oleh Panitia pemilihan akan menghasilkan 2 (dua)
kesimpulan, yaitu:
1)

memenuhi syarat (lulus kualifikasi); atau

2)

tidak memenuhi syarat (tidak lulus kualifikasi/gugur).

d. pemilihan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau
mengubah dokumen pemilihan mitra KSP BMN setelah batas
akhir pemasukan penawaran (post bidding) ;
e. peserta tidak diperbolehkan menambah,

mengurangi atau

mengubah penawarannya setelah batas akhir pemasukkan
penawaran (post biding);
f. Penelitian Administrasi
Penelitian administrasi dilakukan dengan cara memeriksa dan
meneliti atas pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi
(penawaran Sampul I), meliputi:
1)

Surat

penawaran,

namun

tidak

tercantum

harga

penawaran yang di dalamnya:
a) ditandatangani oleh:
(1) direktur utama pimpinan perusahaan;
(2) penerimaan kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan

yang

nama

penerima

kuasanya
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tercantum

dalam

akte

pendirian

atau

perubahannya;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian

kerja sama

berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
b) Jangka

waktu/masa

berlakunya

tidak kurang dari waktu yang

surat

penawaran

ditetapkan

dalam

Dokumen Pemilihan Mitra KSP BMN;
c) bertanggal.
2)

Akte Pendirian Badan Usaha berikut perubahannya (bila
ada):
Panitia pemilihan melakukan penelitian guna mengeliminir
adanya

benturan

beberapa

peserta

mempunyai

kepentingan,
pemilihan

kepemilikan

diantaranya

mitra

KSP

dan/atau

terdapat

BMN

yang

kepengurusan

(komisaris/direksi) yang sama. Hai ini tidak diberlakukan
kepada peserta pemilihan mitra KSP BMN yang terbentuk
BUMN/D.
Apabila ditemui hai seperti ini, maka Panitia pemilihan
Mitra KSP BMN harus menggugurkan penawaran semua
peserta pemilihan mitra KSP BMN yang berada dalam satu
kekuatan pengaruh kepemilikan atau yang berada dalam
satu kekuatan pengaruh kepemilikan atau kepengurusan,
bila jumlah peserta pemilihan mitra KSP BMN lainnya
masih ada, atau membatalkan pemilihan mitra KSP BMN
tersebut bila peserta lainnya yang memenuhi syarat sudah
tidak ada.
3)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4)

Surat kuasa bermaterai cukup dari pemimpin/direktur
utama peserta calon mitra KSP BMN kepada penerima
kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian
atau perubahannya (apabila dikuasakan);

5)

Surat pernyataan bermaterai cukup, bahwa tidak sedang
bersengketa di pengadilan;
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6)

-

Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran
dokumen penawaran yang disampaikan dan sanggup
dituntut di pengadilan (lokasi KSP BMN);

7)

Surat perjanjian kemitraan/Kerjasama Operasi (apabila
ada);

8)

Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi secara lengkap
sebagaimana yang

telah

ditentukan

dalam

dokumen

pemilihan mitra KSP BMN;
9)

Jaminan penawaran asli (Bank Garansi);

10) Dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam
dokumen pemilihan;
11) Terhadap peserta pemilihan mitra KSP BMN yang lulus
penelitian administrasi,

dilanjutkan dengan penelitian

profil usaha.
12) Dalam hai tidak terdapat peserta pemilihan mitra KSP
BMN

yang

lulus

penelitian

administrasi,

pemilihan

dinyatakan gagal dan dilakukan pemilihan ulang.
g. Penelitian Profil Usaha
1) Penelitian profil usaha dilakukan atas peserta pemilihan
mitra

KSP

BMN

yang

dinyatakan

lulus

penelitian

administrasi;
2) Penelitian profil usaha dilakukan dengan cara memeriksa
dan

meneliti

atas

pemenuhan

kualifikasi

yang

dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan mitra KSP BMN
(isian Form yang ditentukan dalam dokumen pemilihan
mitra KSP BMN) (penawaran Sampul I), meliputi:
a) Surat pernyataan minat untuk mengikuti pemilihan
mitra KSP BMN;
b) Surat pernyataan;
c) Data administrasi yang terdiri atas;
(1) Data administrasi umum (identitas perusahaan);
(2) Surat izin usaha;
(3)

Sertifikasi dari asosiasi perusahaan (jika ada);

(4) Landasan hukum pendirian perusahaan;
(5) Daftar susunan pengurus;
(6) Data keuangan;
(7) Nomor Pokok Wajib Pajak;
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(8) Neraca perusahaan terakhir; dan
(9) Dukungan Bank atau referensi Bank.
d) Data teknis;
e) Data pengalaman; dan
f)

Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

3) Terhadap peserta pemilihan mitra KSP BMN yang lulus
penelitian

profil

usaha,

dilanjutkan

dengan

penelitian

teknis.
4) Dalam hai tidak terdapat peserta pemilihan mitra KSP BMN
yang lulus penelitian profil usaha, pemilihan dinyatakan
gagal dan dilakukan pemilihan ulang.
h. Penelitian teknis
1) Penelitian teknis dilakukan atas peserta pemilihan mitra
KSP BMN yang dinyatakan lulus penelitian profil usaha;
2) Penelitian teknis dilakukan dengan cara memeriksa dan
meneliti atas pemenuhan kelengkapan dokumen teknis
(Penawaran Sampul I) meliputi:
a) Penjelasan singkat mengenai KSP BMN yang akan
dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam kerangka
acuan kerja;
b) Pengalaman peserta pemilihan mitra KSP BMN;
c) Pendekatan dan metodologi;
d) Kualifkasi tenaga ahli;
e) Kualifikasi yang akan membangun;
f) Spesifikasi bangunan sebagaimana ditentukan dalam
kerangka acuan kerja;
g) Kualitas material yang digunakan dalam pembangunan;
h) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
i) Jenis manajerial yang diperlukan untuk mengelola
usaha KSP BMN;
j)

Kualifkasi
dibutuhkan,

dan

kualitas

seperti

bidang

pengalaman,

manajerial
sertifikasi,

yang
dan

dukungan personalia;
k) Hasil KSP BMN;
l) Kualitas metoda kerja yang harus dilakukan oleh mitra
KSP BMN dalam melaksanakan KSP BMN.

-
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3) Terhadap peserta pemilihan mitra KSP BMN yang lulus
penelitian

teknis,

dilanjutkan

dengan

pembuktian

kualifikasi.
4) Dalam hai tidak terdapat peserta pemilihan mitra KSP BMN
yang lulus penelitian teknis, pemilihan dinyatakan gagal
dan dilakukan pemilihan ulang.
i. Pembuktian kualifikasi
1)

Pembuktian

Kualifikasi

dilakukan

terhadap

peserta

pemilihan yang lulus penelitian teknis;
2)

Panitia pemilihan menentukan tempat, tanggal, waktu,
dan metode pembuktian kualifikasi;

3)

Pembuktian

kualifikasi

dengan

cara

menunjukan

dokumen asli atau dokumen salinan yang sudah dilegalisir
oleh pihak yang berwenang;
4)

Panitia

Pemilihan

melakukan

klarifikasi

dan/atau

verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
5)

Apabila berdasarkan pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dimasukkan
dalam

Daftar Hitam,

serta dapat dilaporkan

kepada

Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut;
6)

Peserta yang tidak dapat menunjukan dokumen asli atau
dokumen

salinan

yang

sudah

dilegalisir

dalam

pembuktian kualifikasi dinyatakan gugur;
7)

Pembuktian Kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara
Pembuktian Kualifikasi dan ditandatangani oleh:
a) Ketua;
b) sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota panitia;
dan
c) peserta atau perwakilan peserta yang diberikan kuasa.

8)

Dalam hai tidak terdapat peserta pemilihan mitra KSP
BMN

yang

lulus

pembuktian

kualifikasi,

pemilihan

dinyatakan gagal dan dilakukan pemilihan ulang.
j.

Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara dan
ditandatangani oleh:
1) Ketua;
2) sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota panitia.
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k. Terhadap peserta yang lulus dalam penelitian kualifikasi
dilakukan pemanggilan untuk pelaksanaan pemilihan tahap
selanjutnya.

8. Pemanggilan Peserta Pemilihan Mitra KSP BMN
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta pemilihan mitra
KSP BMN yang dinyatakan lulus penelitian kualifikasi untuk
mengikuti pelaksanaan pemilihan melalui surat tertulis dan/atau
surat elektronik [email).

9. Pelaksanaan pemilihan
a. pemilihan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
berita acara hasil kualifikasi ditandatangani;
b. pemilihan dilakukan untuk mengalokasikan hak KSP BMN
berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan kepada
mitra KSP BMN yang tepat dari peserta calon mitra KSP BMN
yang lulus kualifikasi;
c.

pemilihan dilaksanakan sepanjang terdapat 3 (tiga) peserta
pemilihan mitra KSP BMN yang memasukkan penawaran dan
terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) peserta pemilihan mitra
KSP BMN yang lulus kualifikasi;

d. berdasarkan berita acara hasil kualifikasi yang telah ditetapkan
dan setelah dilakukan pemanggilan peserta pemilihan mitra
KSP BMN yang lulus kualifikasi,

dilakukan pembahasan

pemilihan dengan tahapan:
1) Pembukaan dokumen penawaran sampul II (nilai KSP
BMN):
a) Pembukaan dokumen penawaran sampul II dilakukan
secara terbuka di hadapan peserta pemilihan mitra KSP
BMN yang lulus kualifikasi (sampul I) pada waktu dan
tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
b) Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
yang berasal dari peserta pemilihan mitra KSP BMN
yang hadir atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
saksi yang ditunjuk oleh panitia pemilihan dalam hai
saksi

yang

mencukupi;

berasal

dari

peserta

pemilihan

tidak

-
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c) Panitia pemilihan meneliti isi kotak/tempat pemasukan
dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul
penawaran

yang

masuk

(tidak

dihitung

surat

pengunduran diri);
d) Pembukaan dokumen penawaran sampul II dilakukan
hanya terhadap peserta pemilihan mitra KSP BMN yang
lulus kualifikasi (Sampul I) sesuai dengan ketentuan
yang telah diatur dalam dokumen pemilihan;
e) Panitia

pemilihan

disaksikan

saksi

membuka,

memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan
para

peserta

calon

mitra

KSP

BMN

mengenai

kelengkapan dokumen penawaran Sampul II yang terdiri
atas:
(1) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa
berlaku penawaran, jangka waktu KSP BMN, dan
nilai investasi yang akan dilakukan, serta nilai
kontribusi tetap dan porsi pembagian keuntungan
yang ditawarkan dalam pelaksanaan KSP BMN;
(2) Rekapitulasi penawaran investasi;
(3) Rincian penawaran berupa kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan;
(4) Dokumen

lainnya

yang

dipersyaratkan

dalam

Dokumen Pemilihan (apabila ada).
f)

Ketidakhadiran peserta pemilihan mitra KSP BMN pada
saat pembukaan dokumen penawaran Sampul II tidak
dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan
penawaran dan dianggap menyetujui hasil pada tahap
pembukaan dokumen sampul penawaran II;

g) Panitia

pemilihan

pembukaan

segera

penawaran

membuat
(BAPP)

berita

terhadap

acara
semua

penawaran yang masuk;
h) Setelah dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani
oleh

panitia

pemilihan yang

hadir

dan

sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari peserta
pemilihan mitra KSP BMN yang hadir atau sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh

-
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panitia pemilihan dalam hai saksi yang berasal dari
peserta pemilihan tidak mencukupi;
i)

BAPP dibagikan kepada wakil peserta.

2) Evaluasi pelaksanaan pemilihan atas dokumen penawaran
sampul II
a) Evaluasi atas pelaksanan pemilihan dilakukan atas
dokumen penawaran sampul II sebagaimana BAPP
Sampul II;
b) Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan mitra KSP BMN;
c) Evaluasi penawaran nilai KSP BMN dilakukan dengan
cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap
kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan
dalam dokumen pemilihan mitra KSP BMN, kemudian
membandingkan jumlah

perolehan

nilai

dari

para

dan

pembagian

peserta, dengan ketentuan:
(1) Unsur yang dievaluasi adalah:
(a) Estimasi nilai investasi;
(b) Estimasi

kontribusi

tetap

keuntungan
(2) Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masingmasing

unsur

yang

telah

ditentukan

dalam

Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia
pemilihan;
d) Hasil evaluasi Sampul II dituangkan dalam berita acara
evaluasi

dokumen

penawaran

Sampul

II

yang

ditandatangani oleh:
(1) Ketua; dan
(2) sekurang-kurangnya

setengah

jumlah

anggota

panitia;
e.

Hasil pemilihan mitra KSP BMN dituangkan dalam berita acara
hasil pemilihan yang ditandatangani oleh:
1) Ketua;
2) sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota panitia; dan
3) peserta

pemilihan

selaku

peserta yang diberikan kuasa;

pemenang

atau

perwakilan

-
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Adapun pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Mitra KSP
BMN, meliputi:
1) Panitia pemilihan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi
yang dituangkan dalam Berita Acara

Hasil Pemilihan

(BAHP) Mitra KSP BMN. BAHP memuat hasil pelaksanaan
pemilihan

mitra

KSP

BMN,

termasuk

cara penilaian,

rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan
urutan pemenangnya berupa daftar peserta pemilihan mitra
KSP BMN. BAHP ditandatangani oleh:
a) Ketua;
b) sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota panitia;
dan
c) peserta pemilihan selaku pemenang atau perwakilan
peserta yang diberikan kuasa;
2) BAHP

bersifat

rahasia

sampai

dengan

pengumuman

pemenang;
3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a) Nama semua peserta pemilihan mitra KSP BMN dan
penawaran

dan/atau

penawaran

terkoreksi,

dari

masing-masing peserta pemilihan mitra KSP BMN;
b) Metode evaluasi yang digunakan;
c) Rumus yang dipergunakan;
d) Keterangan-keterangan

lain

yang

dianggap

perlu

mengenai hai ikhwal pelaksanaan pemilihan mitra KSP
BMN;
e) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta
pemilihan mitra KSP BMN yang lulus dan tidak lulus
pada setiap tahapan evaluasi;
f)

Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2
(dua) cadangan (dalam hai ada pemenang cadangan).

g.

Dalam hai nilai KSP BMN yang disampaikan oleh peserta
pemilihan mitra KSP BMN tidak memenuhi nilai KSP BMN
sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Mitra KSP
BMN, pemilihan dinyatakan gagal dan dilakukan pemilihan
ulang.

39

-

-

10. Pengusulan dan Penetapan Mitra KSP
a. Panitia Pemilihan mitra menetapkan calon pemenang pemilihan
mitra berdasarkan hasil evaluasi pemilihan mitra;
b. Pengusulan calon pemenang oleh Panitia Pemilihan mitra
dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah penetapan hasil evaluasi
pemilihan mitra;
c.

Panitia Pemilihan mitra membuat dan menyampaikan laporan
kepada Kepala Biro untuk menetapkan pemenang pemilihan
mitra;

d. Laporan

tersebut

disertai

usulan

calon

pemenang

dan

penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai
bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan;
e.

Kepala

Biro

menetapkan

pemenang

pemilihan

mitra

berdasarkan usulan Panitia Pemilihan;
f.

Data

pendukung

yang

diperlukan

untuk

menetapkan

pemenang pemilihan mitra adalah:
1)

Dokumen pemilihan mitra, beserta addendum (bila ada);

2)

Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);

3)

Berita Acara Hasil Pemilihan Mitra (BAHP);

4)

Ringkasan proses pemilihan mitra dan hasil pemilihan
mitra;

5)

Dokumen penawaran dari calon pemenang pemilihan
mitra dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf
Panitia Pemilihan dan 2 (dua) wakil peserta pemilihan
mitra;

6)

Apabila

terjadi

pemenang

keterlambatan

pemilihan

mitra

dalam
dan

menetapkan
mengakibatkan

penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya,
maka

dilakukan

konfirmasi

kepada

seluruh

peserta

pemilihan mitra untuk memperpanjang surat penawaran
dan jaminan penawaran.
g.

Pengumuman Pemenang pemilihan mitra diumumkan dan
diberitahukan oleh Panitia Pemilihan kepada para peserta
pemilihan mitra selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
diterimanya surat penetapan pemenang pemilihan mitra.

h. Kepala Biro menerbitkan Keputusan Pemenang Pemilihan
sebagai Mitra KSP BMN;

-
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Pe serta pemilihan mitra yang ditetapkan sebagai pemenang
wajib

menerima

keputusan

tersebut.

Apabila

yang

bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya
masih berlaku, maka pengunduran diri tersebut hanya dapat
dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara
obyektif oleh Kepala Biro;
j.

Terhadap pemenang yang mengundurkan diri dengan alasan
yang tidak dapat diterima, pemenang tersebut dikenakan
sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pemilihan
mitra KSP BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan
selama 2 (dua) tahun;

k. Apabila pemenang pemilihan mitra urutan pertama yang
ditetapkan

sebagai

pemenang

mengundurkan

diri,

maka

penetapan dapat dilakukan kepada calon pemenang pemilihan
mitra urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan:
1)

Penetapan

pemenang

pemilihan

mitra

urutan

kedua

tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari
Kepala Biro;
2)

Masa penawaran calon pemenang pemilihan mitra urutan
kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa
berlakunya.

l.

Apabila calon pemenang pemilihan mitra urutan kedua juga
mengundurkan

diri,

maka

penetapan

pemenang

dapat

dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada),
dengan ketentuan:
1)

Penetapan pemenang pemilihan mitra tersebut harus
terlebih dahulu mendapat penetapan Kepala Biro;

2)

Masa berlakunya penawaran calon pemenang pemilihan
mitra

urutan

ketiga

masih

berlaku

atau

sudah

diperpanjang;
3)

Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan
alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi.

m. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan
alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi.
Kemudian Panitia Pemilihan melakukan pemilihan ulang;
n. Surat Penetapan

Pemenang pemilihan

mitra sebagaimana

huruf k. 1) dan 1.1), harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari

-
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kerja setelah pengumuman penetapan pemenang pemilihan
mitra dan segera disampaikan kepada pemenang pemilihan
mitra;
o.

Salah

satu

pemilihan

tembusan
mitra

dari

Surat

Penetapan

Pemenang

(tanpa

lampiran

disampaikan

perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada APIP.

C.l Pemilihan Ulang
1. Panitia pemilihan mitra KSP BMN menyatakan pemilihan ulang
apabila:
a.

pemilihan dinyatakan gagal;

b.

peserta calon mitra KSP BMN yang mengikuti pemilihan kurang
dari 3 (tiga) peserta.

2. Panitia pemilihan mitra KSP BMN menyatakan pemilihan gagal
sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a di atas apabila:
a.

tidak terdapat peserta pemilihan mitra KSP BMN yang lulus
kualifikasi;

b.

ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat antar
peserta;

c.

dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan Menteri
Keuangan di bidang Pemanfaatan BMN; atau

d.

Calon mitra KSP BMN mengundurkan diri.

3. Terhadap pemilihan yang dinyatakan Panitia pemilihan sebagai
pemilihan ulang, Panitia pemilihan segera melakukan pemilihan
ulang dengan Tahapan sebagai berikut:
a. Pengumuman;
b. Pengambilan

dokumen

pemilihan,

(penjelasan

(aanwijzing), jika diperlukan);
c.

Pemasukan dokumen penawaran;

d. Pembukaan dokumen penawaran;
e.

Penelitian kualifikasi;

f.

Pemanggilan peserta pemilihan mitra KSP BMN;

g. Pelaksanaan pemilihan;
h. Pengusulan dan Penetapan Mitra KSP BMN.

pemilihan
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4. Pelaksanaan atas tahapan pemilihan ulang sebagaimana angka 3
(tiga) tersebut di atas dibagi dalam 2 (dua) bagian:
a. Bagian I
Pada tahap ini, pelaksanaan pemilihan ulang dilaksanakan
dimulai

dari

tahap

pengumuman,

pengambilan

dokumen

pemilihan, pemasukan dokumen penawaran, dan pembukaan
dokumen penawaran (3.a. sampai dengan 3.d.).
b. Bagian II
Berdasarkan pelaksanaan pemilihan yang telah dilakukan
sampai

dengan

tahap

pembukaan

dokumen

penawaran

sebagaimana pada bagian I, dihasilkan 3 (tiga) kemungkinan
hasil, yaitu:
1) pemilihan

ulang

dilaksanakan

pemilihan, dalam

hai

melalui

berdasarkan

mekanisme

hasil pembukaan

dokumen penawaran atas pelaksanaan pemilihan ulang
terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta pemilihan mitra KSP
BMN yang memasukan dokumen penawaran;
2) pemilihan ulang dilaksanakan melalui mekanisme Seleksi
Langsung, dalam

hai

berdasarkan

hasil pembukaan

dokumen penawaran atas pelaksanaan pemilihan ulang
terdapat 2 (dua) peserta pemilihan mitra KSP BMN yang
memasukan dokumen penawaran; atau;
3) pemilihan

ulang

dilaksanakan

Penunjukan

Langsung,

dalam

hai

pembukaan

dokumen

penawaran

melalui

mekanisme

berdasarkan
atas

hasil

pelaksanaan

pemilihan ulang terdapat 1 (satu) peserta pemilihan mitra
KSP BMN yang memasukan dokumen penawaran.
Tahapan atas pelaksanaan pemilihan ulang tersebut di atas,
dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
1) Pengumuman
(a) Panitia

pemilihan

pelaksanaan
dan/atau

pemilihan
situs

web

mengumumkan

rencana

di

nasional

media
(website)

massa

Kementerian

Perhubungan;
(b) Tata cara pelaksanaan pengumuman dalam pemilihan
ulang sebagaimana pengaturan pada tata cara dan
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pengumuman

dalam

pelaksanaan

pemilihan pada Tahap Huruf C angka 3.
2)

Pengambilan Dokumen Pemilihan
(a) Peserta pemilihan mitra KSP BMN dapat mengambil
dokumen pemilihan secara langsung kepada Panitia
pemilihan

dan/atau

mengunduh

dari

website

Kementerian Perhubungan sesuai waktu dan tempat
yang ditentukan dalam pengumuman;
(b) Tata

cara

pelaksanaan

pengambilan

dokumen

pemilihan dalam Pemilihan Ulang sebagaimana tata
cara dan mekanisme pengambilan dokumen pemilihan
dalam pelaksanaan pemilihan pada Tahap Huruf C
angka 4.
3)

Pemasukan dokumen penawaran
(a) Peserta

pemilihan

mitra

KSP

BMN

memasukan

dokumen penawaran dalam pelaksanaan pemilihan
ulang sesuai

persyaratan

sebagaimana ditetapkan

dalam dokumen pemilihan;
(b) Tata

cara

pelaksanaan

pemasukkan

dokumen

penawaran dalam pemilihan ulang sebagaimana tata
cara

dan

mekanisme

pemasukkan

dokumen

penawaran dalam pelaksanaan pemilihan pada Tahap
Huruf C angka 5.
4)

Pembukaan dokumen penawaran
(a) Pembukaan dokumen penawaran dalam pelaksanaan
pemilihan ulang dilakukan secara terbuka di hadapan
peserta pemilihan mitra KSP BMN pada waktu dan
tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
(b) Tata

cara

penawaran

pelaksanaan
dalam

pembukaan

pemilihan

ulang

dokumen

sebagaimana

pengaturan pada tata cara dan mekanisme pembukaan
dokumen penawaran dalam pelaksanaan pemilihan
pada Tahap Huruf C angka 6;
(c) Dalam hai berdasarkan hasil pembukaan dokumen
penawaran atas pelaksanaan pemilihan ulang terdapat
paling sedikit 3 (tiga) peserta pemilihan mitra KSP BMN
yang memasukan dokumen

penawaran,

pemilihan

-
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ulang dilaksanakan

melalui

mekanisme

pemilihan

sebagaimana pengaturan pada pelaksanaan pemilihan
pada Tahap Ketiga Huruf C angka 7 sampai dengan
angka 10;
(d) Dalam hai berdasarkan hasil pembukaan dokumen
penawaran atas pelaksanaan pemilihan ulang terdapat
2 (dua)

peserta pemilihan mitra KSP BMN yang

memasukan

dokumen

penawaran,

maka

Panitia

pemilihan menyatakan pemilihan ulang gagal dan
selanjutnya melakukan Seleksi Langsung;
(e) Dalam hai pemilihan ulang terdapat 1 (satu) peserta
pemilihan mitra KSP BMN yang memasukan dokumen
penawaran,

maka

Panitia

pemilihan

menyatakan

pemilihan ulang gagal dan selanjutnya melakukan
Penunjukan Langsung;
(f) Terhadap pemilihan ulang yang hanya terdapat 1 (satu)
peserta pemilihan mitra KSP BMN yang memasukkan
dokumen

penawaran,

pembukaan

dokumen

penawaran sampul II dilakukan bersama-sama dengan
pembukaan dokumen penawaran Sampul I;
(g) Dalam hai setelah dilakukan pemilihan ulang tidak
terdapat

peserta

yang

memasukan

dokumen

penawaran atau tidak terdapat peserta pemilihan mitra
KSP BMN yang lolos kualifikasi, pemilihan dinyatakan
gagal;
(h) Hasil

pemilihan

ulang

yang

dinyatakan

gagal,

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani
oleh:
(1) Ketua; dan
(2) sekurang-kurangnya

setengah

jumlah

anggota

panitia.
(i) Panitia pemilihan melaporkan kepada Kepala Biro atas
pelaksanaan pemilihan ulang yang dinyatakan gagal
tersebut

guna

menentukan

proses

KSP

BMN

selanjutnya;
(j) Terhadap pemilihan gagal, tidak diberikan ganti rugi
kepada peserta pemilihan mitra KSP BMN.

-
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C.2 Seleksi Langsung
1. Dalam hai setelah dilakukan pengumuman pelaksanaan pemilihan
ulang, berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran atas
pelaksanaan pemilihan ulang peserta pemilihan mitra KSP BMN
yang memasukkan dokumen penawaran terdirì atas 2 (dua)
peserta pemilihan, maka Panitia pemilihan menyatakan pemilihan
ulang gagal dan selanjutnya dilakukan seleksi langsung;
2. Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) peserta pemilihan mitra
KSP BMN yang memasukkan dokumen penawaran berdasarkan
hasil

pembukaan

dokumen

penawaran

atas

pelaksanaan

yang

dilaksanakan

pemilihan ulang;
3. Berdasarkan
melalui

penetapan

Seleksi

pemilihan

Langsung,

ulang

selanjutnya

Panitia

pemilihan

melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan berikutnya, yaitu:
a. Penelitian Kualifìkasi:
1) Penelitian kualifikasi seleksi langsung dilakukan terhadap
dokumen

penawaran

persyaratan

peserta

sebagaimana

seleksi

ditetapkan

langsung
dalam

sesuai

dokumen

pemilihan;
2) Tata cara penelitian kualifikasi dalam seleksi langsung
dilaksanakan sebagaimana pengaturan pada tata cara dan
mekanisme

penelitian

kualifikasi

dalam

pelaksanaan

pemilihan pada Tahap Huruf C angka 7.

b. Pemanggilan peserta pemilihan mitra KSP BMN
1) Pemanggilan peserta seleksi langsung dalam pelaksanaan
seleksi langsung hanya dilakukan untuk peserta seleksi
langsung yang memenuhi/lulus kualifikasi; .
2) Panitia pemilihan mitra KSP BMN melakukan pemanggilan
peserta pemilihan mitra KSP BMN dalam seleksi langsung
melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (email).
c. Pelaksanaan pemilihan
1) pemilihan dalam seleksi langsung dilaksanakan paling lama
5 (lima) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Kualifikasi
ditandatangani;

-
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2) tahapan Seleksi langsung dalam pelaksanaan pemilihan
ulang terdiri atas:
a) Pembukaan Dokumen Penawaran
Berdasarkan berita acara hasil kualifikasi yang telah
ditetapkan dan setelah dilakukan pemanggilan peserta
seleksi

langsung yang

lulus

kualifikasi,

dilakukan

pelaksanaan pemilihan dengan tahapan:
(1) Pembukaan dokumen penawaran Sampul II (nilai
KSP BMN)
(a)

Pembukaan dokumen penawaran Sampul II
dilakukan secara terbuka di hadapan peserta
seleksi

langsung

yang

lulus

kualifikasi

(Sampul I) pada waktu dan tempat yang
ditentukan dalam dokumen pemilihan;
(b)

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan
oleh

panitia

yang

hadir

dan

sekurang-

kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta seleksi
langsung yang hadir sebagai saksi atau 1
(satu) orang saksi peserta seleksi langsung
yang lulus kualifikasi dalam hai hanya ada 1
(satu) peserta seleksi langsung yang lulus
kualifikasi.
(c)

Apabila

tidak

terdapat

saksi

dari

peserta

seleksi langsung calon mitra KSP BMN yang
hadir, Panitia pemilihan menunda pembukaan
kotak/tempat

pemasukan

dokumen

penawaran sampai dengan waktu tertentu
yang

telah

Setelah

ditentukan

sampai

pada

Panitia
batas

pemilihan.

waktu

yang

ditentukan, wakil peserta seleksi langsung
tetap tidak ada yang hadir acara pembukaan
kotak/tempat

pemasukan

dokumen

penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh
2 (dua) orang saksi di luar Panitia pemilihan
yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia
pemilihan;
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Panitia pemilihan meneliti isi kotak/ tempat
pemasukan dokumen penawaran;

(e)

Panitia pemilihan disaksikan saksi membuka,
memeriksa, menunjukkan, dan membacakan
di hadapan peserta seleksi langsung mengenai
kelengkapan dokumen penawaran Sampul II
yang terdiri atas:
i.

Surat

penawaran

tercantum
jangka

yang

masa

waktu

di

berlaku

KSP

dalamnya
penawaran,

BMN,

dan

nilai

investasi yang akan dilakukan, serta nilai
kontribusi tetap dan porsi pembagian
keuntungan

yang

ditawarkan

dalam

pelaksanaan KSP BMN;
ii.

Rekapitulasi penawaran investasi;

iii.

Kontribusi

tetap

dan

pembagian

keuntungan (tidak lebih kecil dari yang
ditetapkan

dalam

dokumen

Pemilihan

Mitra);
iv.

Dokumen

lainnya yang

dipersyaratkan

dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
(f)

Ketidakhadiran peserta seleksi langsung pada
saat pembukaan dokumen penawaran Sampul
II

tidak

dapat

dijadikan

menolak/menggugurkan
dianggap

menyetujui

dasar

penawaran
hasil

pada

untuk
dan
tahap

pembukaan dokumen penawaran Sampul II;
(g)

Panitia

pemilihan

segera

membuat

Berita

Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) terhadap
penawaran yang masuk;
(h)

Setelah

dibacakan

dengan

jelas,

BAPP

ditandatangani oleh anggota Panitia pemilihan
yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta
seleksi langsung yang sah atau 1 (satu) orang
saksi peserta seleksi langsung yang sah yang
lulus kualifikasi dalam hai hanya ada 1 (satu)
peserta seleksi langsung yang lulus kualifikasi
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yang ditunjuk oleh peserta seleksi langsung
yang hadir. Dalam hai hanya ada 1 (satu)
peserta seleksi langsung yang lulus kualifikasi,
BAPP ditandatangani oleh Panitia pemilihan
yang hadir, wakil peserta seleksi langsung,
dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh
Panitia pemilihan;
(i)

BAPP dibagikan kepada wakil peserta.

(2) Evaluasi pelaksanaan pemilihan atas dokumen
penawaran Sampul II
(a)

Evaluasi

atas

pelaksanaan

pemilihan

dilakukan atas dokumen penawaran Sampul II
sebagaimana BAPP Sampul II;
(b)

Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai
dengan

yang

ditetapkan

dalam

Dokumen

KSP

dilakukan

Pemilihan Mitra KSP BMN;
(c)

Evaluasi

penawaran

nilai

dengan cara memberikan nilai angka tertentu
pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot
yang

telah

Pemilihan

ditetapkan
Mitra

KSP

dalam

Dokumen

BMN,

kemudian

membandingkan jumlah perolehan nilai dan
para peserta, dengan ketentuan;
i.

Unsur yang dievaluasi adalah:
(i) kesesuaian nilai Investasi;
(ii) estimasi

kontribusi

tetap

dan

pembagian keuntungan.
ii.

penilaian dilakukan

sesuai pembobotan

dari

unsur

masing-masing

ditentukan

dalam

Dokumen

yang

telah

pemilihan

yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan;
iii.

Pembobotan/penilaian

dilakukan

dan

ditetapkan oleh Panitia pemilihan.
(3) Panitia

pemilihan

menetapkan

urutan

peserta

seleksi langsung dengan urutan nomor 1 (satu)
untuk peserta seleksi langsung yang memperoleh
penilaian tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;

-
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(4) Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta
seleksi

langsung

untuk

pelaksanaan

negosiasi

sesuai urutan;
(5) Hasil evaluasi sampul II dituangkan dalam berita
acara evaluasi dokumen penawaran Sampul II yang
ditandatangani oleh:
i.

Ketua; dan

ii.

sekurang-kurangnya

setengah

jumlah

anggota panitia
(6) Dalam hai nilai KSP yang disampaikan oleh peserta
seleksi langsung tidak memenuhi nilai KSP BMN
sebagaimana

ditetapkan

dalam

Dokumen

Pemilihan Mitra KSP BMN, pemilihan dinyatakan
gagal.

b) Negosiasi
(1)

Negosiasi

dengan

peserta

seleksi

langsung

dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.
(2)

Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan
KSP dan konsep naskah perjanjian.

(3)

Panitia pemilihan melaksanakan negosiasi dengan
peserta seleksi langsung dengan mengacu pada
dokumen pemilihan mitra KSP BMN.

(4)

Ketentuan

umum

pelaksanaan

termasuk

perubahan

penurunan

kontribusi

yang
tetap

KSP

BMN,

mengakibatkan
dan

pembagian

keuntungan dilarang untuk dinegosiasikan.
(5)

Segala

sesuatu

yang

dibicarakan

dalam

pelaksanaan negosiasi dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Negosiasi (BAHN) yang ditandatangani
oleh:
(a)

Ketua;

(b)

sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota
panitia; dan

(c)

peserta
langsung

atau

perwakilan

peserta

seleksi
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(6)

-

Panitia pemilihan tidak melakukan pemanggilan
terhadap peserta seleksi langsung dengan nomor
urut 2 (dua) untuk pelaksanaan negosiasi, dalam
hai negosiasi dengan peserta seleksi langsung
dengan nomor urut 1 (satu) mencapai kesepakatan.

(7)

Panitia

Pemilihan

mitra

membuat

dan

menyampaikan laporan kepada Kepala Biro untuk
menetapkan pemenang seleksi langsung
(8)

Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang
dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap
perlu

sebagai

bahan

pertimbangan

untuk

mengambil keputusan dengan melampirkan:
(a) Dokumen pemilihan, beserta addendum (bila
ada);
(b) BAPP;
(c) BAHN;
(d) BAHP;
(e) Ringkasan

proses

pemilihan

dan

hasil

pemilihan;
(f) Dokumen penawaran.
(9)

Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan
pelaksanaan

negosiasi

penawaran /jaminan

dan

penawaran

mengakibatkan
habis

masa

berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada
peserta seleksi langsung untuk memperpanjang
surat penawaran.

c) Penetapan pemenang seleksi langsung oleh Kepala
Biro
Kepala Biro menetapkan pemenang seleksi langsung
berdasarkan

usulan

Panitia

pemilihan.

Pengusulan

calon pemenang oleh Panitia pemilihan mitra KSP BMN
dilakukan

1

ditandatangani.

(satu)

hari

kerja

setelah

BAHN

-
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d. Penerbitan Keputusan Pemenang Seleksi Langsung sebagai
Mitra KSP BMN
1) Pengumuman Pemenang seleksi langsung sebagai mitra
KSP BMN diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia
Pemilihan kepada para peserta seleksi langsung selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat
penetapan pemenang seleksi langsung.
2) Kepala Biro menerbitkan Keputusan Pemenang seleksi
langsung sebagai Mitra KSP BMN;
3) Pemenang seleksi langsung yang ditetapkan sebagai mitra
KSP BMN wajib menerima keputusan tersebut. Apabila
yang

bersangkutan

mengundurkan

diri

dan

masa

penawarannya masih berlaku, maka pengunduran diri
tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang
dapat diterima secara obyektif oleh Kepala Biro;
4) Terhadap

pemenang yang

mengundurkan

alasan yang tidak dapat diterima,
dikenakan
kegiatan

sanksi
pemilihan

berupa
mitra

dengan

pemenang tersebut

larangan
KSP

diri

untuk

BMN

di

mengikuti
lingkungan

Kementerian Perhubungan selama 2 (dua) tahun;
5) Apabila

pemenang

pemilihan

mitra

KSP

BMN

yang

ditetapkan sebagai mitra KSP BMN mengundurkan diri,
maka penetapan dapat dilakukan kepada peserta seleksi
langsung urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan:
a) Panitia pemilihan memanggil peserta seleksi langsung
dengan urutan kedua untuk melakukan negosiasi dan
terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan negosiasi;
b) Surat Penetapan Pemenang seleksi langsung sebagai
Mitra KSP BMN urutan kedua tersebut harus terlebih
dahulu mendapat penetapan dari Kepala Biro;
c) Masa penawaran peserta seleksi langsung urutan kedua
masih

berlaku

atau

sudah

diperpanjang

masa

berlakunya.
6) Surat Penetapan Pemenang seleksi langsung sebagaimana
angka 5).b), harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah

pengumuman

penetapan

pemenang

seleksi
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langsung dan segera disampaikan kepada pemenang seleksi
langsung;
7) Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang
seleksi

langsung

disampaikan

(tanpa

lampiran

perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada APIP.
8) Apabila

peserta

mengundurkan
diterima,

seleksi

diri

maka

langsung

dengan

dikenakan

urutan

kedua

alasan

yang

tidak

sanksi.

Kemudian

dapat
Panitia

pemilihan menetapkan pemilihan gagal.

C.3

Penunjukan Langsung
1.

Dalam

hai

pemilihan

setelah
ulang,

penawaran

atas

pemilihan

mitra

dilakukan

berdasarkan

pengumuman
hasil

pelaksanaan
KSP BMN

pelaksanaan

pembukaan dokumen

pemilihan

ulang

yang memasukan

peserta
dokumen

penawaran terdiri atas 1 (satu) peserta, maka Panitia pemilihan
menyatakan pemilihan ulang gagal dan selanjutnya dilakukan
penunjukan langsung.
2.

Penunjukan langsung dilakukan terhadap
pemilihan

mitra

KSP BMN

1 (satu) peserta

yang memasukan

dokumen

penawaran berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran
atas pelaksanaan pemilihan ulang.
3.

Terhadap pemilihan ulang yang hanya terdapat 1 (satu) peserta
pemilihan
penawaran,
dilakukan

mitra

KSP BMN

pembukaan

yang memasukan

dokumen

bersama-sama

dengan

penawaran

dokumen
Sampul

pembukaan

II

dokumen

penawaran Sampul I.
4.

Berdasarkan penetapan pemilihan ulang yang dilaksanakan
melalui Penunjukan Langsung, selanjutnya Panitia pemilihan
melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan berikutnya,
yaitu:
a. Penelitian kualifikasi
1)

Penelitian

kualifikasi

dilakukan

terhadap

dokumen

penawaran peserta pemilihan mitra KSP BMN dalam
pelaksanaan

pemilihan

ulang

sesuai

persyaratan

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

-

2)
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Tata cara penelitian kualifikasi dalam pemilihan ulang
dilaksanakan sebagaimana tata cara dan mekanisme
penelitian

kualifikasi

dalam

pelaksanaan

pemilihan

pada Tahap Huruf C angka 7.
3)

Dalam

Penunjukan

Langsung,

Tahap

penelitian

kualifikasi juga dilakukan untuk melakukan evaluasi
atas penawaran nilai KSP (sampul II).
4)

Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Mitra KSP BMN.

5)

Hasil penelitian kualifikasi (Sampul I) dan evaluasi
(sampul II) dituangkan dalam berita acara kualifikasi
dan evaluasi dokumen penawaran yang ditandatangani
oleh:
(a)

Ketua; dan

(b)

sekurang-kurangnya

setengah

jumlah

anggota

panitia
6)

Panitia

pemilihan

melakukan

pemanggilan

peserta

penunjukan langsung dalam rangka negosiasi.
7)

Dalam hai peserta penunjukan langsung tidak lulus
kualifikasi atau nilai KSP BMN yang disampaikan tidak
memenuhi nilai KSP BMN sebagaimana ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan Mitra KSP BMN, pemilihan
dinyatakan gagal.

b. Pemanggilan peserta calon mitra KSP BMN
1)

Pemanggilan

peserta

penunjukan

langsung

dalam

rangka negosiasi hanya dilakukan dalam hai peserta
penunjukan langsung memenuhi/lulus kualifikasi dan
nilai KSP BMN yang disampaikan memenuhi nilai KSP
BMN

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Dokumen

Pemilihan Mitra KSP BMN.
2)

Panitia

pemilihan

pemanggilan

peserta

mitra

KSP

penunjukan

BMN

melakukan

langsung

dalam

rangka negosiasi melalui surat tertulis dan/atau surat
elektronik (email).

-
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c. Pelaksanaan pemilihan
1)

pemilihan dalam penunjukan langsung dilaksanakan
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Berita Acara
Penelitian Kualifikasi dan Evaluasi ditandatangani.

2)

Tahapan

Penunjukan

langsung

dalam

pelaksanaan

pemilihan ulang terdiri atas:
a)

Negosiasi:
(1)

Panitia

pemilihan

melaksanakan

negosiasi

dengan peserta penunjukan langsung dengan
mengacu kepada dokumen pemilihan mitra
KSP BMN;
(2)

Negosiasi

dilakukan

terhadap

teknis

pelaksanaan KSP BMN dan konsep materi
perjanjian;
(3)

Negosiasi

juga

dapat

dilakukan

terhadap

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
(4)

Ketentuan

umum

pelaksanaan

termasuk

perubahan

yang

KSP

BMN,

mengakibatkan

penurunan kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dilarang untuk dinegosiasikan;
(5)

Segala sesuatu yang dibicarakan dituangkan
dalam

berita

acara

negosiasi

yang

setengah

jumlah

ditandatangani oleh:
(a)

Ketua;

(b)

sekurang-kurangnya
anggota panitia; dan

(c)

peserta

atau

perwakilan

peserta

penunjukan langsung
(6)

Panitia

pemilihan

melakukan

penelitian

terhadap berita acara negosiasi melalui cara
perbandingan antara hasil negosiasi peserta
penunjukan langsung;
(7)

Panitia

Pemilihan

mitra

membuat

dan

menyampaikan laporan kepada Kepala Biro
untuk

menetapkan

langsung

pemenang

penunjukan

-

(8)
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Laporan

tersebut

disertai

usulan

calon

pemenang dan penjelasan atau keterangan
lain

yang

dianggap

perlu

sebagai

bahan

pertimbangan untuk mengambil keputusan
dengan melampirkan:
(a) Dokumen pemilihan, beserta addendum
(bila ada);
(b) BAPP;
(c)

BAHN;

(d) BAHP;
(e)

Ringkasan proses pemilihan dan hasil
pemilihan;

(f)
(9)

Dokumen penawaran.

Apabila

terjadi

menetapkan

keterlambatan

pelaksanaan

mengakibatkan
penawaran
dilakukan
penunjukan

habis

dalam

negosiasi

dan

penawaran/jaminan
masa

konfirmasi
langsung

berlakunya,
kepada
KSP

maka
peserta

BMN

untuk

memperpanjang surat penawaran.

b)

Penetapan pemenang penunjukan langsung KSP
BMN kepada Kepala Biro
Kepala Biro menetapkan pemenang penunjukan
langsung berdasarkan usulan Panitia pemilihan.
Pengusulan calon pemenang oleh Panitia pemilihan
mitra KSP BMN dilakukan

1 (satu) hari kerja

setelah BAHN ditandatangani.

d. Penerbitan Keputusan Pemenang Penunjukan Langsung
sebagai Mitra KSP BMN
1) Pengumuman Pemenang penunjukan langsung sebagai
mitra KSP BMN diumumkan dan diberitahukan oleh
Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja
setelah

diterimanya

penunjukan langsung.

surat

penetapan

pemenang

-

2) Kepala

Biro
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menerbitkan

Keputusan

Pemenang

penunjukan langsung sebagai Mitra KSP BMN;
3) Pemenang penunjukan langsung yang ditetapkan sebagai
mitra KSP BMN wajib menerima keputusan tersebut.
Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku, maka pengunduran diri
tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang
dapat diterima secara obyektif oleh Kepala Biro;
4) Terhadap pemenang yang mengundurkan diri dengan
alasan yang tidak dapat diterima, pemenang tersebut
dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti
kegiatan

pemilihan

mitra

KSP

BMN

di

lingkungan

Kementerian Perhubungan selama 2 (dua) tahun;
5) Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang
penunjukan

langsung

disampaikan

(tanpa

lampiran

perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada APIP.
6) Apabila peserta penunjukan langsung mengundurkan
diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka
dikenakan

sanksi.

Kemudian

Panitia

pemilihan

menetapkan pemilihan gagal.

C.4

Penunjukan Langsung terhadap BMN yang bersifat khusus
1. Dalam hai terdapat persetujuan KSP BMN dengan BMN yang
bersifat khusus dari pengelola barang, proses pemilihan dapat
dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap BMN yang
bersifat khusus;
2. Penunjukan

langsung

terhadap

BMN yang

bersifat

khusus

dilakukan terhadap calon Mitra KSP BMN yang tercantum pada
surat persetujuan Pengelola Barang;
3. Panitia pemilihan melaksanakan penunjukan langsung terhadap
BMN yang bersifat khusus dengan mengacu kepada Rencana
Umum Pemilihan;
4. Panitia pemilihan melaksanakan penunjukan langsung terhadap
BMN yang bersifat khusus dengan tahapan, yaitu:

-

a.
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Pemanggilan
Panitia pemilihan mengundang calori Mitra KSP BMN yang
bersifat khusus dalam rangka negosiasi melalui surat tertulis
dan/atau surat elektronik (email).

b.

Negosiasi:
1) Panitia pemilihan melaksanakan negosiasi dengan calon
Mitra KSP BMN yang bersifat khusus mengacu kepada
Rencana Umum Pemilihan;
2) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan KSP
BMN dan konsep materi perjanjian;
3) Negosiasi juga dapat dilakukan terhadap kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan;
4) Ketentuan umum pelaksanaan KSP BMN yang bersifat
khusus,

termasuk

perubahan

yang

mengakibatkan

penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
dilarang untuk dinegosiasikan;
5) Segala sesuatu yang dibicarakan dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Negosiasi (BAHN) yang ditandatangani oleh:
(a) Ketua;
(b) sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota panitia;
dan
(c) calon mitra KSP BMN yang bersifat khusus
6) Panitia pemilihan menyampaikan usulan Calon Mitra KSP
BMN yang bersifat khusus dengan hasil negosiasi kepada
Kepala Biro untuk dapat ditetapkan sebagai Mitra KSP
BMN yang bersifat khusus;

c.

Pengusulan Calon Mitra KSP BMN yang bersifat khusus
1) Panitia pemilihan mitra mengusulkan penetapan calon
Mitra KSP BMN yang bersifat khusus kepada Kepala Biro,
1 (satu) hari kerja setelah BAHN ditandatangani.
2)

Kepala Biro menerbitkan Keputusan Penetapan Mitra KSP
BMN yang bersifat khusus.

3)

Mitra KSP BMN yang bersifat khusus wajib menerima
keputusan

tersebut.

Apabila

yang

bersangkutan

mengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut

-
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hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat
diterima secara obyektif oleh Pejabat berwenang.
4) Terhadap Mitra KSP BMN yang bersifat khusus yang
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima,

dikenakan

mengikuti kegiatan

sanksi

berupa

Pemanfaatan

larangan

BMN

untuk

di lingkungan

Kementerian Perhubungan selama 2 (dua) tahun.
5) Apabila

Mitra

KSP

BMN

yang

bersifat

khusus

mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima,

maka dikenakan

sanksi.

Kemudian

Panitia

pemilihan menetapkan pemilihan gagal.
6)

Salah satu tembusan dari Keputusan Penetapan Mitra
KSP BMN yang bersifat khusus disampaikan

(tanpa

lampiran perjanjian/kontrak) paling sedikit kepada aparat
pengawasan intera pemerintah.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA KSP BMN
SECARA ELEKTRONIK

Dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan pemilihan mitra KSP
BMN

dapat

dilaksanakan

dikembangkan

oleh

secara

Biro yang

elektronik

menangani

melalui

pengelolaan

aplikasi
BMN

yang

dengan

ketentuan sebagai berikut:
A. Tahapan pemilihan mitra secara elektronik dilaksanakan sebagaimana
ketentuan Bab IV Huruf C secara mutatis mutandis.
B. Pelaksanaan

pemilihan

secara

elektronik

dilaksanakan

dengan

ketentuan sebagai berikut:
1. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
a.

Panitia pemilihan melakukan penjelasan pemilihan (aanwijzing)
melalui konferensi video dengan tata cara serta platform yang
ditentukan dalam dokumen pemilihan.

b.

Berita Acara Penjelasan

(BAP)

ditandatangani oleh Panitia

pemilihan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir
dan diunggah ke dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Biro
yang menangani pengelolaan BMN.

-

c.
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Penandatanganan
penandatanganan

-

dilakukan
yang

secara

dilakukan

secara

elektronik.
terpisah

dapat

diterima.
2. Penyampaian dokumen penawaran
a.

Dokumen penawaran disampaikan berupa softfile;

b.

Dokumen Penawaran administrasi dan Teknis dimasukkan
dalam file

Sampul I dan dinamai “Penawaran Sampul I”

sedangkan dokumen penawaran Nilai KSP BMN dimasukkan
dalam file sampul II dan dinamai “Penawaran Sampul II”.
Selanjutnya Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam 1 (satu)
folder dan dinamai “dokumen penawaran KSP BMN”;
c.

Peserta mengunggah dokumen penawaran secara elektronik
melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Biro yang menangani
pengelolaan BMN;

d.

Penggantian,

pengubahan,

dan/atau penambahan dokumen

penawaran harus diunggah melalui aplikasi yang dikembangkan
oleh Biro yang menangani pengelolaan BMN.

3. Pembukaan Dokumen Penawaran
a.

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia dari
dokumen penawaran yang diunggah melalui aplikasi yang
dikembangkan oleh Biro yang menangani pengelolaan BMN;

b.

Berita acara pembukaan penawaran (BAPP) ditandatangani oleh
panitia dan diunggah ke dalam aplikasi yang dikembangkan oleh
Biro yang menangani pengelolaan BMN.

4. Negosiasi
a.

Pelaksanaan

negosiasi

dengan

cara

tata

dilakukan

serta

platform

melalui
yang

konferensi
ditentukan

video
dalam

dokumen pemilihan dan dituangkan dalam berita acara hasil
negosiasi (BAHN) untuk diunggah ke dalam aplikasi yang
dikembangkan oleh Biro yang menangani pengelolaan BMN

-

b.

Penandatanganan
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berita

-

acara

negosiasi

dilakukan

secara

elektronik. penandatanganan yang dilakukan secara terpisah
dapat diterima.
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ANAK LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 212 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN MITRA KERJA
SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK
NEGARA

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha]
PARTA INTEGRITAS
1. Nama

/nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas

/[diisi nomor KTP/ SIM/Paspor]

Jabatan
Bertindak
untuk dan
atas nama

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitra KSP BMN
[pilih gang sesuai dan cantumkan nama]

2. Nama

/nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas

/[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan
Bertindak
untuk dan
atas nama

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitra KSP BMN
[pilih gang sesuai dan cantumkan nama]

3.......[dan seterusnga, diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitra KSP BMN]
dalam rangka pekerjaan _________ [isi nama pekerjaan] pada ________ [isi
sesuai dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi] dengan
ini menyatakan bahwa:
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS
ini,

bersedia

menerima

sanksi

administratif,

menerima

sanksi

pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau
dilaporkan secara pidana.

-
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__________ [tempat],__[tanggal]__________[bulan] 20__[tahun]

[Nama Penyedia/

[tanda tanganl,
[nama lengkap]
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ANAK LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 212 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN MITRA KERJA
SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK
NEGARA

SURAT PERNYATAAN
PESERTA CALON MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA (KSP BMN)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

[diisi

nama

wakil

sah

badan

usaha]
No. Identitas

:

Jabatan

:

Bertindak untuk

:

[diisi denaan no.KTP/ SIM/paspor]
[diisi sesuai iabatan]
[diisi nama badan usaha]

dan atas nama
Alamat
Telepon/Fax
Email
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/mitra
KSP BMN mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
2. berdasarkan__________ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa,
disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran
dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama. Jika Kemitra KSP BMN,
maka ditambah Surat Perjanjian Kemitra KSP BMN;
3. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang
sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut: “Saya
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merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan
K/L/D/I”];
4. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
5. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan
dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung
dalam proses pengadaan ini;
6. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan;
7. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili
tidak masuk dalam Daftar Hitam;
8. bersedia membeli prakarsa KSP BMN dari calon mitra yang berstatus
pemrakarsa termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya
setelah ditetapkan sebagai pemenang sesuai ketentuan pemilihan;
9. bersedia menerima sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan
pemilihan

mitra

Pemanfaatan

BMN

di

Lingkungan

Kementerian

Perhubungan selama 2 (dua) tahun bila mengundurkan diri dengan
alasan yang tidak dapat diterima;
10. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi

1. Nama (Badan Usaha)

:

2.

:

Status
Alamat Kantor Pusat

3.

No. Telepon
No. Fax
E-Mail
Alamat Kantor
Cabang

4.

No. Telepon
No. Fax
E-Mail

Pusa^1—

Cabang

-
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B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
1. Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

d. Nomor Pengesahan

:

__________

a. Nomor

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

d. Nomor Persetujuan

:

__________

Kementerian

Hukum

dan HAM
(untuk yang berbentuk
PT)
2. Perubahan Terakhir Akte
Pendirian /Anggaran
Dasar

Kementerian

Hukum

dan HAM
(untuk yang berbentuk
PT)

C. Pengurus Badan Usaha

No.

Nama

No. Identitas

Jabatan dalam
Badan Usaha

D. Izin Usaha
1.

No. Surat Izin Usaha

2.

Masa

berlaku

usaha
3.1nstansi pemberi izin
usaha

izin

____________

Tanggal

-
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4. Kualifikasi Usaha
5. Klasifikasi Usaha

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)
l.No.

Surat

Izin

________________

Tanggal

2.Masa berlaku izin
3.1nstansi pemberi izin

F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Peserò
(untuk CV/Firma)

No.

No.

Nama

Alamat

Persentase

Identitas

2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b.Bukti

Laporan

Pajak

No.

Tahun terakhir

tanggal

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha)

P e n g a la m a n
No

T g l/ b ln / th n

T in g k a t

K e a h lia n /

la h i r

P e n d id ik a n

S p e s ia lis a s i

N am a

Tahun
Kem am puan
S e r t ifik a t /

K e r ja
M a n a je r ia l

Ija z a h

(t a h u n )

1

2

3

4

5

6

7

8

-
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H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung
J e n is
N o.

M erk

F a s ilita s / P e r a la ta n /

J u m la h

K a p a s ita s

R o n d is i

Lokasi

p e m b u a ta n

(% )

S ek a ra n g

7

8

dan

P e r le n g k a p a n
1

B u k ti
Tahun

S ta tu s

t ip e

2

3

4

5

6

K e p e m ilik a n
9

I. Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam kurun
waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir
Pengguna
T a n g g a l S e le s a i
B id a n g /

B a ra n g/ K u a sa
R in g k a s

Nam a

Sub

Paket

B id a n g

P e k e r ja

P e k e r ja a

P e k e r ja a n

K o n tra k
Pengguna

B erd a sa rk a n

an
No

B a ra n g

Loka
L in g k u p
si

A la m a t

BA

P e k e r ja a
an

No /

n
n

K o n tra

/

N am a

Sera h

N ila i

Tangga

T e le p o

k
1

n
1

2

4

3

5

6

a
7

8

9

10

ii

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
Pengguna
B aran g/ K u asa
B id a n g /

K o n tra k

P r o g r e s T e r a k h ir

Pengguna
N am a

Sub

P e k e r ja a n

B id a n g

N o.

B ara n g

Lokasi

N ila i
P e k e r ja a n

A la m a t /

N o/

T e le p o n

Tanggal

N am a

1

2

3

4

5

6

7

8

K o n tra k

P re s ta s i

(R e n c a n a )

K e r ja

(% )

(% )

9

10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan
penuh

rasa

tanggung

jawab.

Jika

dikemudian

hari

ditemui

bahwa

data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka
saya

bersedia

pencantuman

dikenakan
dalam

Daftar

sanksi berupa
Hitam,

sanksi

gugatan

administratif,

secara

perdata,

sanksi

dan/atau

pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
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__________[tempat],__[tanggal]__________[bulan] 20__[tahun]

Penyedia

[m a te ra id a n tanda tangan]
(nama lenqkap)
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