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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN : PEKERJAAN PENGADAAN 9 (SEMBILAN)
UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA
VENTURER

TAHUN
2020
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PENDAHULUAN
PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat memerlukan penambahan kendaraan dinas/opersional
bermotor roda empat untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional bagi pekerjaan
Pemimpin Divisi PT. Bank Aceh Syariah. Pemberian fasilitas ini juga diharapkan dapat sebagai
peningkatan pelayanan dan penunjang pekerjaan Pemimpin Divisi PT. Bank Aceh Syariah.
LATAR BELAKANG
Menindaklanjuti kekurangan kendaraan dinas bagi Pemimpin Divisi tersebut maka kiranya perlu
dilakukan pengadaan kendaraan dinas baru dengan Sistem Beli sehingga dengan adanya
penambahan kendaraan dinas tersebut dapat menambah Aset (Aktiva Tetap dan Inventaris)
bagi bank dan juga memadai sebagai penunjang kelancaran operasional pejabat bank.
SYARAT PESERTA PENGADAAN
a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menajalankan usaha/kegiatan
sebagai mitra berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV),
antara lain Akta Perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan sertifikasi dari
lembaga yang berwenang.
b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada bidang usaha Penyedia/Jual
Kendaraan, yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih
berlaku.
c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah
yang berwenang yang masih berlaku.
d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangi kontrak.
e. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.
f. Berbasis di Indonesia.
g. Pernah menangani pekerjaan/proyek yang mirip/serupa di Indonesia dalam industri
penjualan kendaraan dan memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang ditawarkan dalam
3 tahun terakhir. (dapat dibuktikan dengan copy kontrak).
h. Menyerahkan Surat Referensi dari client sebelumnya, dengan kop surat, tandatangan
dan cap resmi client bersangkutan.
i. Mempunyai Dealer resmi untuk Penjualan dan Service kendaraan roda 4 serta memiliki
ketersediaan suku cadang untuk kendaraan roda empat.
j. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
usaha/kegiatan sebagai penyedia kendaraan roda 4.
k. Memiliki kinerja keuangan perusahaan yang baik 2 (dua ) tahun terakhir.
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Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan
bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPn sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
terakhir.
Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan
Kendaraan roda 4.
Tidak masuk dalam blacklist akibat trackrecord yang buruk dalam proses pengadaan
barang/jasa sebelumnya di Bank Aceh Syariah.
Tidak boleh mengalihkan sebagian/seluruh pekerjaan pada ruang lingkup pengadaan ini
tanpa persetujuan Bank Aceh Syariah.
Memiliki rekening di Bank Aceh Syariah bagi pemenang.

LINGKUP PEKERJAAN
Lingkup Pekerjaan adalah pengadaan kendaraan dinas kebutuhan Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah.
Unit kendaraan yang dilakukan pengadaan sebanyak 9 (sembilan) unit kendaraan baru (brand new)
tahun pembuatan/perakitan 2020 dalam keadaan baik serta layak jalan/operasi (siap pakai)/on the road
Plat BL (Aceh).

SPESIFIKASI KENDARAAN
Jenis

Spesifikasi

Jumlah

Warna

Model :
Toyota Kijang Innova 2.0 Q A/T Venturer Basic
MPV

Type :
TGN40QA/T22X Bensin Tahun 2020

9 Unit

Hitam Metalic

Plat :
Plat BL (Aceh)

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksaan pengadaan sebanyak 9 (sembilan) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 Q A/T
Venturer Basic TGN40QA/T22X Bensin Tahun 2020 adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender
sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja.
LOKASI KENDARAAN
Serah terima 9 (sembilan) unit kendaraan tersebut dilakukan di kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah,
Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan No.89 Banda Aceh.
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TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN
A. Kondisi kendaraan adalah baru (brand new) pembuatan/perakitan tahun 2020 dilengkapi
dengan peralatan/perlengkapan standard pabrikan dan dalam kondisi baik serta layak
jalan/operasi (siap pakai).
B. Kendaraan dilengkapi surat-surat yang sah antara lain :
I. STNK atas nama PT. Bank Aceh Syariah dengan Nomor Polisi disesuaikan dengan
domisili unit kendaraan dipakai yaitu Aceh.
II. Seluruh kendaraan harus dilengkapi dengan kelengkapan peralatan antara lain : ban
cadangan, dongkrak, kunci roda, tool-kit, segitiga pengaman, kotak obat P3K, alat
pemadam api ringan dan perlengkapan lainnya yang memenuhi ketentuan/syarat-syarat
lalu-lintas dan syarat keselamatan kerja.
III. Ban Kendaraan yang digunakan adalah ban baru 100% dan bukan vulkanisi dengan merk
ban “ Dunlop, Michelin atau Bridgestone“.
IV. Penyedia wajib memberikan Garansi Service Pemeliharaan/Preventive
Maintenance
Service yang dilakukan disesuaikan dengan instruksi manual book.
V. Pelaksana Pekerjaan wajib menunjuk tempat pelaksanaan pemeliharaan kendaraan.
VI. Pelaksana pekerjaaan bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan dana atau kerugian
baik yang timbul langsung maupun tidak langsung terhadap barang-barang atau
kepentingan Pemberi Kerja atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian
pelaksana pekerja, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang
bekerja untuknya akibat dari pelaksanaan menurut perjanjian ini. Namun apabila
kerusakan dan kerugian dimaksud dapat dibuktikan oleh pelaksana pekerja bukan sebagai
akibat kesengajaan atau kelalaian pelaksana pekerja, pegawai-pegawainya, pekerjapekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka pelaksana pekerja
dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.
VII. Pelaksana Pekerjaan Wajib mengurus segala macam perizinan dan atau legalitas lainnya
yang berdasarkan ketentuan menjadi tanggung jawabnya yang diperlukan untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini sedemikian rupa dari
pejabat berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Instansi Pemerintah terkait
tepat pada waktunya, sehingga menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati.
VIII. Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan personil/dispatcher yang bisa mengurus
antara lain: administrasi penagihan, perijinan kendaraan, pengaturan penggunaan dan
perbaikan kendaraan dll.
IX. Penyerahan kendaraan di laksanakan di Lokasi Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah.
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PEMERIKSAAN
Sebelum proses serah terima dilakukan Bank akan melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan yang
antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat
dan kelengkapan dokumen peralatan sebelum unit kendaraan diserahterimakan. Setelah seluruh
pemeriksaan selesai dan dinyatakan sesuai dengan persyaratan, maka selanjutnya akan dilakukan serah
terima unit dilokasi Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah dengan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Unit (BASU) oleh Kedua Belah PIHAK.
PERIZINAN
Semua biaya perijinan instansi yang berwenang adalah menjadi beban dan merupakan tanggungan
Pelaksana Pekerjaan sepenuhnya. Pelaksana Pekerjaan wajib melengkapi dokumen dan segala sesuatu
yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut termasuk namun tidak terbatas pada STNK & Nomor
Polisi dan Plat Kendaraan.

LAIN-LAIN
Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan tetapkan
dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

Banda Aceh, 14 Mei 2020
Mengetahui,
DIVISI UMUM
PT. BANK ACEH SYARIAH
DTO
ISKANDAR
Pemimpin

