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UNDANGAN TENDER 

 
 
Nama Tender/Nama Kontrak: Optimalisasi dan Kajian Teknis Pengelolaan 

Sampah dan Ekonomi Sirkular di Kota Pekalongan 

KEMITRAAN sebagai Pemberi Kerja, 

diwakilkan oleh Heny Pratiwi, 

Deskripsi Program/Proyek 

KEMITRAAN melalui skema pendanaan Adaption Fund (AF) saat ini sedang 
menjalankan program melalui pendekatan 3S (Melindungi-Mempertahankan-
Melestarikan) menuju Ketahanan Iklim. Salah satu permasalahan yang mendesak 

untuk segera ditangani di kota Pekalongan adalah masalah persampahan. 

 

Sebagai upaya pengurangan sampah dari hulu (rumah tangga dan tempat usaha) 

dibangun TPS3R terintegrasi atau disebut juga dengan OOPS (Omah Olah Pilah 
Sampah), yaitu dilaksanakannya kegiatan dengan pengumpulan, pemilahan (reduce), 
penggunaan ulang (reuse) dan pendauran ulang (recycle) skala kawasan. 

 
Saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan mengelola 21 TPS3R/OOPS 

(Pekalongan Timur : 4 lokasi, Pekalongan Utara : 4 lokasi, Pekalongan Selatan : 5 
lokasi, Pekalongan Barat : 8 lokasi). Upaya pengurangan sampah ini belum optimal, 
masih ada sejumlah 55% residu dari TPS3R yang dibuang ke TPA. 

 
Hasil optimalisasi dan kajian teknis tersebut akan menjadi dasar pengambilan 

keputusan untuk pendekatan/strategi implementasi pengelolaan sampah melalui 
optimalisasi program OOPs MAMI di Kota Pekalongan khususnya di 8 kelurahan lokasi 
intervensi Program AF Pekalongan sebagai lokasi yang terdampak banjir Rob. 

 
Dalam persiapan pembangunan TPS3R terintegrasi, KEMITRAAN membutuhkan 

dukungan jasa konsultan dalam melakukan kajian teknis guna mengoptimalkan 
pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular di Kota Pekalongan. 
 

 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, KEMITRAAN bersama ini mengundang 
Lembaga Konsultan yang memiliki tingkat klasifikasi maksimal K2 untuk mengikuti 

tender Jasa Konsultansi : 

 
Nama Proyek : Optimalisasi dan Kajian Teknis Pengelolaan Sampah 

      dan Ekonomi Sirkular di Kota Pekalongan 
 

Nomor Proyek :  

 
 Jenis Proyek : Jasa Konsultansi  

 Lokasi Proyek : Jl.  Letjend. Suprapto No. 3-5  Pekalongan
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  Pemberi Kerja: 

KEMITRAAN, Partnership 
Governance Reform in INDONESIA 

Mengundang 

 Konsultan yang berpengalaman dan memenuhi kualifikasi dengan klasifikasi 

maksimum K2.

 Peserta tender yang berminat harus menunjukkan pengalaman konsultansi 

yang diselesaikan dalam 10 tahun terakhir dengan referensi terperinci.

 Lebih diutamakan untuk peserta tender yang memiliki kantor pusat dan 

terdaftar di Jawa Tengah. Namun jika perusahaan yang berminat bertempat di 

lokasi lain, mereka harus memiliki kantor cabang operasional di Jawa Tengah.

 
1. Alamat Pemberi Kerja: 

 
        KEMITRAAN, Partnership (di Indonesia) 

         Jl. Taman Margasatwa No. 26C Kel. Ragunan 

         Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 

 

2. Informasi penting yang relevan: 

Evaluasi penawaran 

 Peserta tender menyiapkan dan mengirimkan penawaran melalui alamat 
email dibawah dan salinan asli akan diminta Kemitraan pada saat peserta 

tender dinyatakan sebagai pemenang 
 

 KEMITRAAN berhak untuk membagi, menerima atau menolak salah satu 

atau semua penawaran tanpa memberikan alasan apapun dan tidak wajib 
untuk menerima penawaran terendah.

 
3. Waktu Penyelesaian: 

Konsultan diminta untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal tiga 
(3) bulan lima belas (15) hari sejak tanggal dimulainya pekerjaan. Pekerjaan 

harus dimulai paling lambat satu (1) minggu setelah penandatanganan kontrak, 
yang meliputi periode persiapan dan mobilisasi waktu yang ditetapkan untuk 

pekerjaan di atas dan harus dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak dan 
lokasi diserahkan oleh KEMITRAAN. Waktu tersebut termasuk untuk mobilisasi 
sumber daya, penyusunan rencana kerja, dan sebagainya. 

 

 
4. Kunjungan Lokasi: Peserta tender  bertanggung jawab atas risikonya sendiri, 

dalam mengunjungi dan menjangkau lokasi, untuk memastikan metode 

komunikasi, ketersediaan,  dan  pengalihdayaan  sumber  daya  yang diperlukan 
untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin diperlukan untuk penawaran 
tender dan menandatangani kontrak untuk kinerja pekerjaan. 

Peserta tender harus memastikan bahwa pemberi kerja diberitahu tentang 
kunjungan tersebut dalam waktu yang cukup agar memungkinkan untuk 

membuat pengaturan yang sesuai. Biaya kunjungan ditanggung oleh peserta 
tender tersebut. 
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5. Harga Tender: Diasumsikan bahwa harga yang ditawarkan konsultan sudah 

mempertimbangkan semua kondisi lokasi dan keadaan. Kecuali untuk "Keadaan 

Kahar" (Force Majure) seperti yang dijelaskan dalam Ketentuan Standar Kontrak, 

tidak ada jaminan atas perpanjangan waktu atau harga. 

 
6. Mobilisasi: Mobilisasi konsultan secara langsung dan penyelesaian semua 

pekerjaan dengan tepat waktu adalah hal yang wajib dilakukan. Pemberi Kerja 

berhak untuk memberikan sanksi dan/atau pembatalan kontrak atau lainnya jika 

konsultan menunda mobilisasi atau terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan. 

 

7. Ganti rugi yang telah ditetapkan: Untuk keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan yang disebabkan oleh internal konsultan, kontrak dapat diputus dan 

diberikan kepada konsultan lain. Selain itu, konsultan akan bertanggung jawab 

untuk mengganti semua kerugian yang akan diterima KEMITRAAN sehubungan 

dengan biaya dan waktu dalam pemberian kontrak baru. 

 

 

8. Penyerahan lokasi/area pekerjaan: Lokasi/area pekerjaan akan diserahkan 

oleh KEMITRAAN tiga (3) hari setelah penandatanganan kontrak. 

 
 

9. Perpajakan: 
Pemotongan pajak 

Selama periode kontrak, KEMITRAAN berhak untuk memotong setiap pajak dan 

iuran dari biaya Layanan dan unsur lain dari remunerasinya, jika diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. 

 

 

10. Prinsip Tata Kelola: Konsultan yang ingin bekerja dengan KEMITRAAN harus 
menghormati prinsip-prinsip berikut: 

 
 Etika Bisnis: Konsultan diharapkan dapat mempertahankan tingkat etika 

bisnis yang tinggi saat bekerja dengan KEMITRAAN.
 Transparansi penyediaan informasi: Konsultan tidak boleh terlibat 

dalam kegiatan penipuan, salah merepresentasikan informasi atau fakta 

yang bertujuan untuk memengaruhi pemilihan dan proses pemberian 
kontrak yang menguntungkannya.

 Persaingan sehat: Konsultan tidak boleh terlibat dalam praktik korupsi, 
kolusif, atau pemaksaan apa pun.

 Pejabat tidak mendapatkan keuntungan: Konsultan menyatakan dan 

menjamin bahwa tidak ada Staff KEMITRAAN yang telah, atau akan 
menerima keuntungan langsung atau tidak langsung yang timbul dari 

permintaan penawaran, pesanan pembelian/kontrak atau pemberian 
apapun. Konsultan menyetujui bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini 
merupakan pelanggaran ketentuan esensial dari pesanan pembelian/kontrak 

ini.

 Pernyataan Kesediaan: Konsultan yang berpartisipasi dalam prosedur 
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tender diminta untuk menandatangani pernyataan/pakta integritas pada kop 
surat mereka dan mengembalikannya bersama dengan dokumen tender 

mereka.
 

 

Jika sewaktu-waktu selama proses mengikuti tender atau pendaftaran, 
KEMITRAAN menetapkan bahwa apabila konsultan melanggar prinsip-prinsip 
yang disebutkan di atas, permintaan pendaftaran atau penawaran lembaga 

konsultan dapat ditolak karena tidak memenuhi kualifikasi. Seluruh biaya terkait 
pembatalan kontrak menjadi tanggung jawab  konsultan. 

 
Laporkan setiap kemungkinan pelanggaran seperti korupsi, penipuan, 
ketidakjujuran, kekerasan dan pelecehan seksual dan perilaku tidak etis. Kirim 

email ke procurement@kemitraan.or.id 
 

11. Pengajuan Tender: Tender harus dikirim ke alamat email di bawah ini: 
 
procurement@kemitraan.or.id  

dan cc ke : 
titik.wahyuningsih@kemitraan.or.id 

niknik.jatnika@kemitraan.or.id 
 

 

Dengan penulisan sebagai berikut: 

Nama Tender/ Nama Kontrak:  Optimalisasi dan Kajian Teknis Pengelolaan 

Sampah dan Ekonomi Sirkular di Kota Pekalongan 
 

Pengajuan penawaran paling lambat tanggal 11 November 2022 
pukul 16:00 WIB. Penawaran yang terlambat tidak akan diterima. 

 

 

12. Pembukaan Tender: 

Tender akan dibuka di kantor KEMITRAAN Jakarta / Kantor PMU-AF Pekalongan 

pada tanggal 15-16 November 2022 pukul 10:00 WIB. 

Tender akan dibuka oleh Panitia Tender di Kantor KEMITRAAN, pada hari dan 

waktu yang ditentukan. Penawaran akan dibuka dan didasarkan pada evaluasi  & 

rekomendasi panitia tender. Pembukaan tender dan evaluasi diatur oleh peraturan 

dan regulasi Pengadaan (Procurement) KEMITRAAN. 

 
 KEMITRAAN berhak untuk menerima sepenuhnya atau sebagian dari setiap 

tawaran atau menolak salah satu atau semua tawaran tanpa memberikan 

alasan apapun dan  tidak  wajib  menerima  tawaran  terendah. Dalam 
keadaan apa pun, KEMITRAAN tidak akan bertanggung jawab atas kerugian 
apa pun termasuk kerugian atas hilangnya keuntungan, dengan cara apa pun 

yang berhubungan dengan pembatalan tender.
 KEMITRAAN akan mengevaluasi penawaran dari peserta tender dengan 

komposisi nilai sebagai berikut :
a. Legalitas Perusahaan dan Personil team konsultansi  



 5 dari 5 

 

 

b. Kesesuaian isi materi proposal dengan TOR  
c. Pengalaman dengan bidang sejenis  

d. Penawaran harga/biaya konsultansi 
 

13. Kontrak Kerja: 

KEMITRAAN akan memberikan kontrak kerja ke peserta tender yang 
dokumennya telah ditentukan secara substansial responsif dan sesuai terhadap 

Kerangka Acuan Kerja (TOR) serta memenuhi syarat sesuai dengan evaluasi 
teknis dan finansial. 

 

 


Heny Pratiwi 

Head of People and Office Management 

 



 
 

  


