PERSYARATAN SELEKSI
PENGELOLAAN GUDANG KARGO 510
BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
-------------------------------------------------------------------------I.

Calon peserta mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran pada situs
web https://cargobisnis.angkasapura2.co.id/

II.

Calon perserta wajib menyampaikan dokumen persyaratan administrasi
pada
saat
pendaftaran
melalui
alamat
email
commercial.selection@angkasapura2.co.id dalam format (.pdf). dengan
subject Seleksi Kerja Sama Pengelolaan Gudang Kargo 510 Terminal Kargo
Bandara Soekarno-Hatta.

III.

Dokumen Persyaratan Administrasi
1. Surat pernyataan minat yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
dan distempel perusahaan (format terlampir).
2. Dokumen Legalitas Perusahaan
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Salinan/fotokopi akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Notaris dan
akta perubahannya yang terakhir beserta salinan SK Pengesahan Akta dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dari Pengadilan Negeri;
Salinan/fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha yang diterbitkan
instansi berwenang;
Salinan/fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan;
Salinan/fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
Salinan/fotokopi SPT Pajak dan fotokopi Surat Setoran Pajak 2 (dua) Tahun
terakhir;
Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
Salinan/fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang berlaku;
Salinan/fotokopi laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang
telah diaudit;

3. Surat Penyataan Salinan/fotokopi surat pernyataan bermeterai (format
terlampir) dan berstempel perusahaan serta ditandatangani oleh
pimpinan/direksi perusahaan, yang menyatakan:
a) Tidak sedang dalam keadaan pailit dan tidak sedang berperkara di pengadilan;
b) Bahwa seluruh dokumen yang disampaikan kepada Tim Seleksi adalah sah dan
benar. Dalam hal Tim Seleksi menemukan pemalsuan/penipuan dokumen maka
peserta seleksi akan dikenakan sanksi berupa pembatalan/digugurkan sebagai
peserta seleksi maupun sebagai pemenang seleksi;
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c)

Kesanggupan
untuk
memenuhi
seluruh
kewajiban
kepada PT
Angkasa Pura II (Persero) yang terkait dengan kerja sama ;
d) Bersedia untuk melakukan interface system yang digunakan dengan system
milik PT Angkasa Pura II (Persero) guna terciptanya system pelaporan produksi
dan pendapatan secara real time;
e) Pakta Integritas terkait tidak akan melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme) dan Pakta Integritas terkait tidak akan menggunakan pengaruh
(trading influence) dari pihak dan kepentingan manapun.
4. Khusus peserta seleksi yang masih menjalin kerja sama dengan PT
Angkasa Pura II (Persero) dalam lingkup bisnis kargo, wajib melampirkan
surat konfirmasi bebas hutang yang berhubungan dengan kargo bisnis dari
Unit Finance KCU Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
IV.

Dokumen yang dipersiapkan peserta dan diserahkan pada pendaftaran atau
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat penetapan
pemenang.
1. Daftar SDM yang bersetifikat/lisensi
a) Checker dengan lisensi Dangerous Goods minimal 3 (tiga) orang;
b) Personil pengamanan dengan lisensi minimal Basic Aviation Security;
c) Porter dengan lisensi Basic Cargo.
2. Dokumen/Sertifikat Pendukung lainnya
a) Salinan Ijin Operasi Jasa Terkait Bandar Udara bidang Pergudangan yang
diterbitkan Kantor Otoritas Bandara - Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia;
b) Salinan Sertifikat/dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi
dan/atau organisasi berwenang (Negara/perusahaan penerbangan di dalam
dan/atau luar negeri) dalam rangka menunjang kegiatan pengelolaan kargo;
c) Memiliki Sertifikasi Pengelolaan Pergudangan baik berskala Nasional (Sertifikasi
Bidang Penanganan Kargo dan Pos dari Kementerian Perhubungan) maupun
berskala Internasional (ISAGO, RA3, AEO, dan lain-lain).
d) Khusus bagi Perusahaan Penerbangan wajib memiliki Sertifikat Operator
Penerbangan (Air Operator Certificate/AOC) yang diterbitkan oleh Kementerian
Perhubungan;
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V.

Penyampaian Dokumen
1. Seluruh dokumen softcopy berformat (.pdf) disampaikan melalui email
commercial.selection@angkasapura2.co.id dengan subject “Seleksi Pengelola
Gudang Kargo 510 Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta”;
2. Menyertakan 2 (dua) USB Flash Disk dengan seluruh dokumen softcopy dalam
format (.pdf) disertakan dalam proses verifikasi.

VI.

Verifikasi Dokumen
1. Perserta yang telah mendaftar akan di hubungi untuk melaksanakan verifikasi
dokumen.
2. Pada saat dilakukan verifikasi Dokumen agar membawa seluruh dokumen asli yang
disampaikan pada saat pendaftaran untuk ditunjukan dan atau diserahkan kepada
tim seleksi.

VII.

Biaya Dokumen
Akan ada biaya yang tidak dapat dikembalikan dan harus dibayar oleh semua peserta
seleksi untuk mendapatkan dokumen TOR (Term of Reference) sebagai biaya
administrasi yaitu sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
Pembayaran biaya administrasi dilakukan melalui transfer ke rekening PT
Angkasa Pura II (Persero) Bank Mandiri 116-008-5000-389, mencantumkan
keterangan “Biaya Administrasi Seleksi Pengelola Gudang Kargo 510 Terminal
Kargo Bandara Soekarno-Hatta”. Selanjutnya bukti transfer dikirimkan ke alamat
email commercial.selection@angkasapura2.co.id dan ditunjukan pada saat verifikasi
dokumen.
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VIII.

Lampiran

KOP PERUSAHAAN
FORMAT SURAT PERNYATAAN MINAT

Nomor
Lampiran
Perihal

: ...................................
: ...................................
: Pernyataan Minat Kerja sama

Jakarta , ........................

Kepada Yth.
SM of Cargo & Aeronautical Business
Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
Bertindak untuk dan
atas nama
Alamat perusahaan
Alamat e mail
Telepon

:
:

.........................
.........................

:
:
:
:

.........................
.........................
………………………
………………………

Dengan ini menyatakan berminat untuk mengikuti seleksi sebagai mitra pengelola Gudang
Kargo 510 Bandara Internasional Soekarno Hatta, dan untuk pemenuhan administrasi
terlampir disampaikan dokumen dokumen yang disyaratkan (dokumen terlampir).
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung Jawab Perusahaan
.............................
.............................

(Ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama
jelas dan diberi stempel perusahaan).
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KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM PAILIT DAN MASALAH HUKUM

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Penanggung Jawab

:

Jabatan dalam Perusahaan

:

Alamat Penanggung Jawab

:

Nama Perusahaan

:

Alamat Perusahaan

:

Dengan ini menyatakan bahwa :
1.

2.

3.

NAMA PERUSAHAAN dan atau Direktur yang bertindak untuk nama perusahaan tidak
sedang dalam pailit/perselisihan/perdebatan/permasalahan hukum atau tindakan yang
berkaitan dengan Konduite Profesional perusahaan kami;
Jika dikemudian hari pernyataan pada point 1 tersebut di atas terbukti tidak benar, NAMA
PERUSAHAAN bersedia untuk tidak diikutsertakan dalam proses seleksi pembandingan di
PT Angkasa Pura II (Persero) atau dibatalkan sebagai Mitra Usaha;
Atas pembatalan pada point 2 tersebut di atas, NAMA PERUSAHAAN akan membebaskan
PT Angkasa Pura II (Persero) dari tuntutan hukum.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Lokasi, Tanggal Bulan Tahun
NAMA PERUSAHAAN
MATERAI Rp 10.000,(Stempel Perusahaan)

XXXXXX
Penanggung Jawab
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KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Penanggung Jawab

:

Jabatan dalam Perusahaan

:

Alamat Penanggung Jawab

:

Nama Perusahaan

:

Alamat Perusahaan

:

Dengan ini menyatakan bahwa :
1.
2.

3.

Semua dokumen yang kami lampirkan adalah benar dan asli;
Apabila dikemudian ditemukan bahwa dokumen – dokumen yang telah kami berikan tidak
benar/tidak sah, NAMA PERUSAHAAN bersedia untuk tidak diikutsertakan dalam proses
seleksi pembandingan di PT Angkasa Pura II (Persero) atau dibatalkan sebagai Mitra
Usaha;
Atas pembatalan pada point 2 tersebut di atas, NAMA PERUSAHAAN akan membebaskan
PT Angkasa Pura II (Persero) dari tuntutan hukum.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Lokasi, Tanggal Bulan Tahun
NAMA PERUSAHAAN
MATERAI Rp 10.000,(Stempel Perusahaan)

XXXXXX
Penanggung Jawab
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KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBAYAR BIAYA KONSESI DAN BIAYA LAIN – LAIN
TERKAIT PENGELOLAAN GUDANG KARGO 510

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Penanggung Jawab

:

Jabatan dalam Perusahaan

:

Alamat Penanggung Jawab

:

Nama Perusahaan

:

Alamat Perusahaan

:

Dengan ini menyatakan bahwa apabila perusahaan kami ditetapkan sebagai pemenang seleksi
pembandingan, NAMA PERUSAHAAN bersedia dan sanggup untuk membayar konsesi dan
biaya lain – lain yang menjadi tanggung jawab NAMA PERUSAHAAN kepada PT
Angkasa Pura II (Persero).
Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa perusahaan kami terlambat melakukan
pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan terhitung faktur tagihan diterima kami terima, kami
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab tanpa
ada paksaan dari pihak manapun.

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
NAMA PERUSAHAAN
MATERAI Rp 10.000,(Stempel Perusahaan)

XXXXXX
Penanggung Jawab
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KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MELAKUKAN INTEGRASI DENGAN SISTEM
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Penanggung Jawab

:

Jabatan dalam Perusahaan

:

Alamat Penanggung Jawab

:

Nama Perusahaan

:

Alamat Perusahaan

:

Dengan ini menyatakan bahwa :
1. NAMA PERUSAHAAN dalam pengelolaan Gudang Kargo 510 akan menggunakan sistem
aplikasi meliputi :
a) bersedia dan akan melakukan integrasi/interface data transaksi secara real time dengan
sistem milik PT Angkasa Pura II (Persero) dengan biaya menjadi beban NAMA
PERUSAHAAN;
b) Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan Gudang Kargo 510 integrasi/interface data
transaksi tidak dapat
dilaksanakan
atau
di
terapkan,
maka PT
Angkasa Pura II (Persero) dapat memutuskan perjanjian kerja sama secara sepihak
dan Jaminan Pelaksanaan atas kerja sama ini akan menjadi milik
PT Angkasa Pura II (Persero), NAMA PERUSAHAAN akan membebaskan
PT Angkasa Pura II (Persero) dari tuntutan hukum.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Lokasi, Tanggal Bulan Tahun
NAMA PERUSAHAAN
MATERAI Rp 10.000,(Stempel Perusahaan)

XXXXXX
Penanggung Jawab
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka mengikuti Seleksi Calon Mitra Kerja
Sama Pengelolaan Gudang Kargo 510 di Bandar Udara Soekarno-Hatta, dengan ini
menyatakan bahwa saya :
1. Tidak melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN
di dalam proses Seleksi Pembandingan ini;
3. Dalam proses Seleksi Pembandingan ini, saya berjanji akan mengikuti semua aturan yang
berlaku di PT Angkasa Pura II (Persero) dan bekerjasama dengan baik untuk memberikan
keterangan yang transparan serta bersikap profesional dalam arti akan mengerahkan
segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik
mulai dari penyiapan penawaran sampai dengan pengoperasian ruang usaha;
4. Tidak akan menggunakan pengaruh (Tradding Influence) dari pihak dan kepentingan
manapun;
5. Apabila saya melanggar hal – hal yang ada tertera di PAKTA INTEGRITAS ini saya bersedia
dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Tangerang,
Nama Perusahaan

Tim Seleksi Pembandingan

1. ..........................................

XXXXXXXX
Penanggung Jawab

2. ..........................................

3. ..........................................

4. ..........................................

5. ..........................................

6. ..........................................
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