PENGUMUMAN LELANG DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 001/P/PRSP/PROC-MRT/IX/2019
Pengadaan Jasa Konsultansi Hubungan Pemangku Kepentingan Strategi Pengembangan Urban Railway
di Indonesia
Department Procurement PT MRT Jakarta akan melaksanakan Lelang dengan Pascakualifikasi untuk
Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Hubungan Pemangku Kepentingan Strategi Pengembangan Urban
Railway di Indonesia sebagai berikut:

1. Rincian Pekerjaan
Nama Pekerjaan
:
Lingkup Pekerjaan

:

Pengadaan Jasa Konsultansi Hubungan Pemangku Kepentingan Strategi
Pengembangan Urban Railway di Indonesia
Ruang lingkup jasa konsultansi hubungan pemangku kepentingan untuk
strategi pengembangan Urban Railway di Indonesia, adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penyusunan strategi keterlibatan pemangku kepentingan
(stakeholder engagement) dalam konteks pentingnya kereta api
perkotaan di DKI Jakarta dan di Indonesia sebagai solusi mobilitas
perkotaan bersama-sama dengan perusahaan yang sesuai dengan
tujuan komunikasi strategis yang diharapkan oleh perusahaan
2. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping)
atas isu kereta api perkotaan untuk melakukan lobi di tahap
selanjutnya, dengan tujuan mempengaruhi pemangku kepentingan
agar sejalan dengan tujuan strategis perusahaan dalam sektor kereta
api perkotaan
3. Mengadakan dan memastikan aktivitas terkait dengan strategi dan
taktik
hubungan
pemangku
kepentingan
yang
dapat
mengkomunikasikan tujuan MRT Jakarta untuk mengembangkan
jaringan kereta api perkotaan di DKI Jakarta dan kota-kota lain di
Indonesia, seperti mengadakan seri diskusi publik, agenda setting, dan
lobi strategis (strategic lobbying) ke pemangku kepentingan dan juga
mengadakan simposium internasional strategi pengembangan kereta
api perkotaan di Indonesia untuk mengangkat profil MRT Jakarta dan
mendapatkan peluang bisnis baru (new business deals) bagi MRT
Jakarta.
4. Merancang strategi, taktik, dan konten untuk melakukan hubungan
pemangku kepentingan (stakeholder engagement) yang sesuai bagi
MRT Jakarta untuk mensukseskan pengembangan jaringan kereta api
perkotaan yang dipimpin oleh MRT Jakarta sebagai backbone utama
jaringan transportasi kereta api perkotaan di DKI Jakarta
5. Merancang strategi dan taktik hubungan dengan pemangku
kepentingan (stakeholder engagement) maupun pemasaran yang
sesuai bagi MRT Jakarta dengan pemangku kepentingan untuk
mendapatkan bisnis dalam sektor pengembangan, konsultansi,
konstruksi, dan operasi jaringan kereta api perkotaan yang didapatkan
oleh MRT Jakarta dan menjadikan moda MRT sebagai backbone utama

jaringan transportasi kereta api perkotaan di kota-kota besar Indonesia
lainnya

2. Kualifikasi Konsultan
Kualifikasi penyedia Jasa Konsultan untuk Kegiatan ini harus sesuai persyaratan yaitu:
1. Berbadan hukum Indonesia (administrasi lengkap dan masih berlaku) misal seperti Akta
Pendirian, SIUP, NPWP, TDP, Domisili Perusahaan, dan lainnya)
2. Perusahaan Konsultan yang memiliki keahlian dan jaringan nasional maupun internasional dan
memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis minimal 10 tahun
3. Diutamakan memiliki pengalaman memberikan jasa konsultansi pekerjaan sejenis minimal 10
tahun di instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan/atau Badan Usaha Milik Negara baik
di dalam maupun luar negeri
4. Menyiapkan sumber daya yang berkualitas, baik tenaga ahli maupun dukungan knowledge
management dan corporate resources untuk mewujudkan proses kerja yang tertuang dalam
lingkup kegiatan dan lingkup keluaran yang ditetapkan
5. Tidak termasuk dalam daftar hitam di Perusahaan maupun Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah
6. Tidak ada benturan kepentingan dan bersedia menandatangani Pakta Integritas
7. Konsultan diwajibkan membentuk dan bekerja sama dengan seluruh perwakilan (counter part)
dari seluruh unit kerja.
3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
Hari/Tanggal
: Senin (16 September 2019) s.d Kamis (19 September 2019)
Waktu
: (Senin - Rabu) 09.00 – 15.00 WIB dan (Kamis) 09.00 – 15.00 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
: Kamis, 19 September 2019
Waktu
: 15.30 – 17.00 WIB
Tempat & Alamat : Kantor Pusat PT MRT Jakarta
Gedung Wisma Nusantara Lantai 21,
Jalan M. H. Thamrin Kav. 59, Jakarta - 10350, Indonesia
Telepon
: 021 – 3906454
Email
: radhitya@jakartamrt.co.id / procurement@jakartamrt.co.id
Website
: 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. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam menghadiri pemberian penjelasan
(aanwijzing).
Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.
Jakarta, 13 September 2019

Procurement Department

