PENGUMUMAN LELANG DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 001/P/AIER/PROC-MRT/X/2019
Asesmen Internal & Eksternal Rekrutmen
PT MRT Jakarta (Perseroda)
Department Procurement PT MRT Jakarta akan melaksanakan Lelang dengan Pascakualifikasi untuk Paket
Pengadaan Pekerjaan Asesmen Internal & Eksternal Rekrutmen PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai
berikut:
1. Rincian Pekerjaan
Nama Pekerjaan
: Asesmen Internal & Eksternal Rekrutmen PT MRT Jakarta (Perseroda)
Lingkup Pekerjaan
: Ruang lingkup Asesmen Internal & Eksternal Rekrutmen PT MRT Jakarta,
yaitu:
A. Lingkup Kewenangan
1. Melakukan segala kegiatan terkait termasuk di dalamnya
penjadwalan, pemanggilan, asesmen, maupun kegiatan lain
sebagai bagian dari proses asesmen karyawan dan kandidat PT
MRT Jakarta;
2. Memberikan rekomendasi terhadap calon karyawan PT MRT
Jakarta mana yang disarankan maupun tidak disarankan untuk
bergabung ke perusahaan dengan kategori “disarankan”,
“dipertimbangkan”, “kurang disarankan”, dan “tidak disarankan”.
3. Memberikan rekomendasi terhadap karyawan PT MRT Jakarta
mana yang disarankan maupun tidak disarankan untuk
menduduki posisi jabatan yang sedang diduduki dan dengan
posisi yang lebih tinggi (Promosi) dengan kategori :
a) Persentase fitness seperti “100% fit, 90% fit, dst”;
b) Rekomendasi waktu pengembangan kompetensi seperti
“butuh 1-2 tahun, 3-4 tahun pengembangan dst”;
c) Penjabaran mendetail terkait rekomendasi pengembangan
(Area of Development) disesuaikan dengan Gap kompetensi
dan tren terbaru yang sesuai untuk pengembangan karyawan
PT MRT Jakarta, bisa dalam bentuk Training, On Job Training,
Job Enlargement, dsb.
B.

Lingkup Kewajiban
1. Melaksanakan pekerjaannya secara profesional dengan
memenuhi seluruh perjanjian sesuai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi dan
independen;
2. Melaksanakan segala pekerjaannya sesuai dengan ruang lingkup
pekerjaan yang telah disepakati dan disebutkan dalam Kerangka
Acuan Kerja, dengan melampirkan dan memenuhi jadwal
kerjanya secara tepat waktu;
3. Menjamin selesainya penugasan yang diberikan dalam batas
waktu yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja;

4. Wajib merahasiakan sepenuhnya seluruh data dan informasi yang
diberikan oleh dan diperoleh dari PT MRT Jakarta dan/atau
Pemprov DKI, serta tidak boleh digunakan untuk keperluan
apapun atau diberitahukan kepada siapapun tanpa adanya
persetujuan tertulis dari PT MRT Jakarta dan/atau Pemprov DKI.
Untuk itu Penyedia Jasa bersedia menandatangani perjanjian
kerahasiaan (non-disclosure agreement);
5. Penyedia Jasa asesmen dapat menjamin kandidat yang sudah
diterima dapat memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang
dibutuhkan, dan wajib menggantikan seluruh biaya yang telah
dikeluarkan apabila kandidat yang sudah diterima tidak
memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam
masa percobaan.

2. Kualifikasi Konsultan
Kualifikasi penyedia jasa asesmen di PT MRT Jakarta adalah :
1.

Memiliki izin yang sah untuk menjadi Badan Usaha Penyedia Jasa asesmen karyawan;

2.

Berpengalaman menyelenggarakan proses asesmen minimal 5 tahun di Indonesia;

3.

Berpengalaman menyelenggarakan proses asesmen untuk perusahaan BUMN dan/atau BUMD
di Indonesia ;

4.

Memiliki assessor yang tersertifikasi dalam melakukan kegiatan asesmen, melakukan intepretasi
hasil asesmen, dan membuat laporan evaluasi kecocokan atau rekomendasi kandidat dengan
kebutuhan PT MRT Jakarta;

5.

Memiliki lokasi, peralatan asesmen, dan assessor yang selalu tersedia untuk melakukan kegiatan
asesmen karyawan dalam frekuensi yang sering dan untuk jumlah kandidat yang bervariasi
sesuai Service Level Agreement (SLA) yaitu 3 – 5 hari kerja setelah Assessment dilakukan atau

sesuai dengan kesepakatan bersama pengguna;
6.

Assessor diutamakan memiliki lisensi profesi psikolog dan memiliki pengalaman melakukan
asesmen kompetensi yang digunakan PT MRT Jakarta.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
Hari/Tanggal
: Jumat (4 Oktober 2019) s.d Selasa (8 Oktober 2019)
Waktu
: (Jumat) 09.00 – 15.00 WIB dan (Senin – Selasa) 09.00 – 15.30 WIB
Tempat & Alamat : Kantor Pusat PT MRT Jakarta
Gedung Wisma Nusantara Lantai 21,
Jalan M. H. Thamrin Kav. 59, Jakarta - 10350, Indonesia
4. Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
Hari/Tanggal
: Selasa, 8 Oktober 2019
Waktu
: 16.00 – Selesai WIB
Tempat & Alamat : Kantor Pusat PT MRT Jakarta

Telepon
Email
Website

Gedung Wisma Nusantara Lantai 21,
Jalan M. H. Thamrin Kav. 59, Jakarta - 10350, Indonesia
: 021 – 3906454
: radhitya@jakartamrt.co.id / procurement@jakartamrt.co.id
: www.jakartamrt.co.id

5. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas atau surat kuasa
dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal Perusahaan.
6. Setiap Perusahaan diwakili maksimal 2 (Dua) orang untuk kehadiran Aanwijzing.
7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam menghadiri pemberian penjelasan
(aanwijzing).
Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.
Jakarta, 4 Oktober 2019

Procurement Department

