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Ekspresi Minat 

Klarifikasi dan tanggapan 
Ekspresi Minat (EOI) ini pencarian Kontraktor memenuhi syarat untuk tender, 

Program Revitalisasi Permukiman Kumuh dan Lingkungannya (RISE). RISE 

mungkin meminta informasi tambahan untuk kontraktor selama proses evaluasi.  

 

Pengajuan 

 Pertanyaan Tanggapan 
1 Apakah diperkenankan yang mengajukan 

penawaran atau yang bertanda tangan dalam 
penawaran nantinya dalam tender tersebut 
berstatus sebagai Kuasa Direktur dalam hal ini 
perusahaan peserta lelang mendelegasikan 
perusahaan calon peserta kepada Kuasa 
Direktur yang legalitasnya dalam bentuk Akta 
Kuasa Direktur dari Notaris?  

Tidak, direktur yang menandatangani EOI harus 
memiliki wewenang yang sesuai dengan yang 
tercantum dalam akta perusahaan.  

2 Apakah pengajuan EOI hanya bisa diisi 1 versi 
(hanya Bahasa Indonesia ATAU Bahasa 
Inggris saja)?  

Kontraktor disarankan untuk mengirimkan 
tanggapan terhadap Schedule 8, 9, 10 dan 11 
dalam bahasa Indonesia dan Inggris, namun, 
bukan merupakan persyaratan wajib untuk 
mengirimkan tanggapan EoI dalam kedua bahasa 
tersebut.  

3 Apakah penutupan EOI 17 Januari 2022 (item 
2.8 Project Timeline) atau 24 Januari 2022 
(cover tiap part)?  

Penutupan penyerahan EOI pada 24 Januari 
2022  

4 Apakah schedule 14, 15, 16 pertanyaan ya 
atau tidak? Ketika dijawab dengan "tidak" 
haruskah informasi lebih lanjut diberikan?  

Schedule 14 & 16 adalah tanggapan "ya" atau 
"tidak" 
Schedule 15 adalah untuk kontraktor untuk 
memberikan perincian asuransi 
Schedule 17 harus dijawab sebagaimana 
mestinya, jika pertanyaan tidak berlaku, maka 
jawablah dengan "tidak berlaku" atau "T/A"  

5 Schedule 16, Q.3 Sebutkan undang-undang, 
kebijakan dan tindakan?  

Kontraktor harus mematuhi semua persyaratan 
peraturan yang relevan terkait dengan PPN dan 
perekrutan tenaga kerja  

6 Apakah perusahaan harus menaggapi Semua 
pertanyaan di Penyataan Minat (EOI) supaya 
bisa terdaftar sebagai peserta tender?  

Ya. Kontraktor/Peserta Lelang harus menjawab 
semua pertanyaan, terutama jika pertanyaan itu 
ditandai "Wajib". Jika pertanyaan bertanda 
"Wajib" tidak ditanggapi, pengajuan EoI tidak 
akan dinilai lebih lanjut dan kontraktor akan diberi 
tahu bahwa mereka telah gagal memenuhi 
persyaratan minimum.  
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7 Bagaimana proses pengajuan minat untuk 
dapat berkontribusi pada program tersebut?  

Kontraktor/Penawar harus mengunjungi situs 
RISE dan mengunduh dokumen dari halaman 
"Tender opportunities". Rujuk tautan di bawah ini: 
 
https://www.rise-program.org/tender-opportunities  
 
Setelah diunduh, kontraktor harus mengirim email 
ke RISE untuk memberi tahu mereka tentang niat 
mereka untuk mengajukan EoI. Alamat emailnya 
adalah: 
 
tenders.RISE@gmail.com  
 
Ini akan memastikan bahwa kontraktor menerima 
semua informasi tambahan, tambahan dan 
tanggapan terhadap klarifikasi. Jika 
memungkinkan, pengajuan harus dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris, namun ini bukan 
persyaratan wajib.  

8 Pada bagian C- Lampiran 14  kelayakan 
Finansial di buktikan dengan apa?  

Tidak ada bukti kelayakan finansial yang 
diperlukan pada tahap proses ini. Kontraktor 
harus menjawab "ya" atau "tidak" untuk 
pertanyaan yang diberikan. Jika diperlukan, RISE 
dapat meminta informasi keuangan tambahan 
dari calon kontraktor.  

 

Administrasi 

 Pertanyaan Tanggapan 
1 Apakah kualifikasi Tenaga Ahli dan Peralatan 

Utama dipersyaratkan? Bila dipersyaratkan, 
mohon disertakan syarat Kualifikasi Tenaga 
dan jenis Peralatan yang diperlukan untuk 
pekerjaan tersebut.  

Kontraktor harus memberikan tanggapan atas 
pertanyaan yang diajukan di Bagian C (Jadwal 
Tanggapan) dari dokumen EoI. Tidak ada 
informasi lain yang diperlukan saat ini. Jika 
diperlukan, RISE dapat meminta informasi 
tambahan dari Kontraktor potensial selama 
proses evaluasi.  

2 Apakah Tenaga Ahli/Terampil diperbolehkan 
untuk tenaga non-tetap?  

Kontraktor untuk memastikan tenaga ahli dan ahli 
tetap tersedia selama keterlibatan mereka dengan 
Proyek RISE, berdasarkan hukum dan peraturan 
Indonesia yang berlaku (ditetapkan oleh 
Kementerian Tenaga Kerja) dan SDM internal 
kontraktor.  

3 Apakah Peralatan diperbolehkan dengan 
status Sewa selain milik sendiri?  

Tidak ada informasi yang berkaitan dengan 
peralatan yang diperlukan pada tahap proses ini. 
Jika diperlukan, RISE dapat meminta informasi 
tambahan dari Kontraktor potensial selama 
proses evaluasi.  

4 Bagaimana kami mengetahui setiap item 
pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk 
volumenya? Apakah tercantum dalam 
Rencana Anggaran Biaya yang dikeluarkan 
oleh pihak Prinsipal atau dibuat oleh 
Kontraktor?  

Ini adalah proses tender 2 tahap. Tahap 1 - 
Ekspresi Minat (Expression of Interest). Tahap 2 - 
Permintaan Proposal (Request for Proposal). 
Hanya kontraktor yang terpilih selama Tahap 1 
yang akan diundang untuk mengajukan proposal 
untuk Tahap 2. Gambar, spesifikasi, dan kuantitas 
akan disediakan di Tahap 2.  

https://www.rise-program.org/tender-opportunities
mailto:tenders.RISE@gmail.com
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5 Sistem pembayaran pekerjaan apakah 
mengacu pada bobot pekerjaan atau 
berdasarkan jadwal bulanan?  

Pembayaran kepada kontraktor akan didasarkan 
pada klaim kemajuan bulanan.  

6 Apakah perusahaan yang baru dibentuk, 
dalam hal ini perusahaan kami, yang baru 
memiliki satu pengalaman, dapat mengikuti 
tender ini?  

Semua kontraktor harus membaca persyaratan di 
Bagian C (Jadwal Respons) dan membuat 
penilaian mereka sendiri tentang apakah mereka 
harus mengajukan.  

7 Kami melihat pada dokumen pernyataan minat 
bahwa kualifikasi perusahaan yang 
dipersyaratkan adalah minimal M1. Yang kami 
ingin tanyakan apa kode sub bidang usaha 
yang dipersyaratkan dalam proses lelang ini?  

Klasifikasi (K1, K2, K3; M1, M2; B1, B2.) biasanya 
akan muncul dalam sertifikasi SIUJK perusahaan 
yang dikeluarkan oleh LPJK, dan minimal M1 
adalah wajib. Namun kode klasifikasi sub-usaha 
(misalnya S1001, S1009 dan SP009) tidak wajib.  

8 Tenaga/Personil manejerial apa saja yang di 
persyaratkan dalam proses lelang ini?  

Kontraktor diharuskan untuk memberikan 
tanggapan yang diminta di Bagian C - Jadwal 
Tanggapan. Tidak ada informasi lain yang 
diperlukan saat ini.  

 

Teknis 

 Pertanyaan Tanggapan 
1 Mengenai material yang menjadi kewajiban 

pasokan dari pihak Monash University, apakah 
tersedia di setiap lokasi/titik pekerjaan?  

Hanya tangki tekanan, pompa, dan kotak kontrol 
yang dibeli oleh RISE/Monash. Semua bahan lain 
harus dibeli dan diangkut ke lokasi oleh 
kontraktor. Tangki bertekanan akan diserahkan 
kepada kontraktor yang berhasil. Pengiriman ke 
setiap lokasi akan menjadi tanggung jawab 
kontraktor.  

2 Apakah jenis material konstruksi lainnya 
mengikut kepada standar Monash University 
atau mengacu pada SNI?  

Semua bahan harus sesuai dengan Spesifikasi 
proyek. Informasi ini akan diberikan selama 
Tahap 2 - Permintaan Proposal.  

3 Dalam pekerjaan ini apakah Gambar 
Kerja/DED diberikan kepada calon peserta 
pelelangan?  

Ini adalah proses tender 2 tahap. Tahap 1 - 
Ekspresi Minat. Tahap 2 - Permintaan Proposal. 
Hanya kontraktor yang terpilih selama Tahap 1 
yang akan diundang untuk mengajukan proposal 
untuk Tahap 2. Gambar, spesifikasi, dan kuantitas 
akan disediakan di Tahap 2.  

 

 

 


