PENGUMUMAN
Undangan untuk Memasukkan Pernyataan Berminat
(Request for Expressions of Interest)
Republik Indonesia
Nama Project: Indonesia Tourism Development Program
No. Loan: 8861-ID

Nama Paket: Paket-36 Pengawasan Teknik Preservasi Jalan Merek-Panji-Tiga RungguTanjung Dolok (MYC)
No. Referensi (sesuai procurement plan): ID-BINA MARGA-222050-CS-QCBS
Pemerintah Republik Indonesia telah menerima bantuan dana berupa pinjaman dari
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk membiayai Indonesia
Tourism Development Program (ITDP). ITDP terdiri dari empat (4) komponen: (1)
meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata
terintegrasi dan berkelanjutan; (2) meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang
terkait dengan pariwisata; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di
sektor pariwisata; dan (4) meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke
sektor pariwisata. Uraian proyek secara keseluruhan, kerangka proyek dan indikator
pencapaian (key performance indicator) dapat dilihat pada Pedoman Umum P3TB (Project
Operation Manual) yang tersedia di http://p3tb.pu.go.id.
Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan
Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) mengundang perusahaan konsultan yang memenuhi syarat untuk memasukkan
pernyataan berminat untuk memberikan layanan jasa konsultan pengawas. Jasa konsultan
pengawas memberikan bantuan teknis kepada Satker untuk melakukan pengawasan dan
memonitor kegiatan konsruksi untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan tepat waktu dan
sesuai dengan standar kualitas yang sudah disepakati dan target volume yang terdapat di
rencana proyek dengan tugas sebagai berikut:
1. Meninjau dan mengevaluasi detailed engineering design dalam hal konstruksi;
2. Melakukan pengawasan dan memantau pekerjaan kontraktor dalam hal kualitas, biaya,
dan waktu serta kepatuhan terhadap syarat-syarat lingkungan dan sosial sesuai dengan
kontrak;
3. Memberikan rekomendasi manajemen proyek apabila terjadi masalah di lokasi;
4. Melakukan koordinasi rapat teknis selama masa konstruksi dan meyiapkan laporan
kemajuan bulanan;
5. Memastikan pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan
menyerahkan pekerjaan yang sudah diselesaikan; dan
Pekerjaan diharapkan mulai pada Juli 2021 dan dilakukan selama periode 14 (Empat Belas)
bulan. Tenaga Ahli Utama yang dibutuhkan sebanyak 7 orang.
Perusahaan konsultan yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung bahwa
perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa
tersebut di atas, misalnya: profil perusahaan dan pengalaman dalam menjalankan layanan jasa
konsultan dengan sifat dan kondisi yang sama (judul pekerjaan, lokasi pekerjaan, nama
pemberi kerja, keterangan singkat mengenai ruang lingkup pekerjaan, periode kontrak dari
mulai dan berakhirnya kontrak, nilai kontrak dan informasi lainnya yang relevan). Kriteria
untuk shortlist adalah:



Mempunyai pengalaman, dengan nilai kontrak, dalam melaksanakan pekerjaan jasa
konsultan infrastruktur dan pengawasan konstruksi serta pengelolaan kontrak (contract
management) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kriteria tersebut di atas kritikal dan wajib dipenuhi agar dapat dipertimbangkan selanjutnya
dalam proses shortlisting.
Perusahaan konsultan yang berminat harap memperhatikan prosedur dalam paragraph 1.9
Pedoman Bank Dunia : Guidelines on Selection and Employment of Consultants under IBRD
Loans and IDA Credits and Grants by World Bank’s Borrower January 2011, revised July
2014 (Consultant Guidelines). tentang kebijakan Bank dunia mengenai konflik kepentingan.
Perusahaan konsultan diperkenankan untuk berassosiasi dengan perusahaan konsultan lain
dalam bentuk Joint Venture atau sub-konsultan guna meningkatkan kualifikasinya. Untuk
kepentingan shortlisting, kualifikasi dari sub-konsultan tidak akan diperhitungkan dalam
evaluasi pernyataan minat.
Perusahaan konsultan akan diseleksi dengan metode Seleksi Berdasarkan Kualifikasi dan
Biaya/QCBS (Quality and Cost-Based Selection) sesuai dengan Consultant Guidelines.
Perusahaan konsultan yang berminat diminta untuk mengakses sistem pengadaan elektronik
(SPSE) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendaftar dan
mengirimkan pernyataan minat melalui https://spseicb.pu.go.id/eproc-icb/.
Informasi tambahan dapat diminta melalui email: iskandarocto@pu.go.id pada jam kerja 09.00
sampai 16.00 WIB
Surat Pernyataan Berminat beserta seluruh dokumen lampirannya harus disampaikan melalui
sistem pengadaan elektronik (SPSE) https://spseicb.pu.go.id/eproc-icb/ paling lambat pada
tanggal 17 Mei 2021.

Medan, 28 April 2021
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