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A.  

Berita Acara Pemberian Penjelasan

Nomor : Nomor 03/Pokja Pemilihan11/Paket 13/2019

Pada hari ini, 02 Agustus 2019, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 16013042
Nama Tender : Belanja Penyelenggaraan Festival Karimunjawa
Nilai Total HPS : Rp 294.200.000,00
Metode Pengadaan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat siang Yth. Para Calon Penyedia Jasa
Terimakasih atas partisipasinya pada paket Belanja Penyelenggaraan Festival Karimunjawa

- Bab Spesifikasi Teknis

Pertanyaan CV. More Media Kreasi 02 Agustus 2019 14:06

Selamat Siang Bapak/Ibu panitia ada beberapa yang ingin kami tanyakan :
1. Untuk pernyataan kinerja baik dari pemberi pekerjaan (sejenis) sebelumnya apakah bisa tanpa 
materai hanya bertanda tangan dan cap basah saja
2. Untuk spek makan siang/malam di daftar kuantitas dan harga jumlahnya 360 dan di KAK 
jumlahnya 600.mana yang benar? 
3. Pada KAK pada Kursi sofa di penjelasannya sewa kursi sofa sebanyak 4 Set x 3 hari berarti 
jumlahnya 12 tapi di keterangan jumlah 6 Set? 
4. Untuk Sewa Gamelan di Dokpeng daftar kuantitas dan harga jumlah nya 2 paket sedang di dalam 
KAK 1 Paket. yang benar yang mana? 
5. Untuk Jamuan makanan dan minuman acara pembukaan di dokumen pengadaan jumlahnya 360 
sedang di KAK 300. ini yang benar yang mana ? 
6. Untuk syarat menyampaikan daftar menu jamuan makanan dan minuman sesuai LDP itu minum 
dan makanan kecil untuk acara pembukaan seperti dalam KAK atau acara pembukaan dan 
penutupan seperti dalam LDP?
7. Untuk sewa genset itu per hari 3 buah genset selama 3 hari atau 1 buah genset selama 3 hari ?
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Kepada Yth.403950042

Kepada Yth.403950042
1. Untuk pernyataan kinerja baik dari pemberi pekerjaan (sejenis) sebelumnya apakah bisa tanpa 
materai hanya bertanda tangan dan cap basah saja

Jawab:pernyataan kinerja baik sesuai dokumen pemilihan.
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2. Untuk spek makan siang/malam di daftar kuantitas dan harga jumlahnya 360 dan di KAK 
jumlahnya 600.mana yang benar?

Jawab: Spek makan siang dan makan malam jumlah sesuai daftar kuantitas yaitu 360 OK dan akan 
dilakukan addendum dokumen pemilihan dan KAK.

3. Pada KAK pada Kursi sofa di penjelasannya sewa kursi sofa sebanyak 4 Set x 3 hari berarti 
jumlahnya 12 tapi di keterangan jumlah 6 Set?

Jawab: Untuk kursi sofa yang dimaksud adalah 6 set (selama 3 hari), dan akan dilakukan addendum 
dokumen pemilihan dan KAK

4. Untuk Sewa Gamelan di Dokpeng daftar kuantitas dan harga jumlah nya 2 paket sedang di dalam 
KAK 1 Paket. yang benar yang mana?

Jawab: Untuk sewa gamelan 1 paket selama 3 hari, dan akan dilakukan addendum dokumen 
pemilihan

5. Untuk Jamuan makanan dan minuman acara pembukaan di dokumen pengadaan jumlahnya 360 
sedang di KAK 300. ini yang benar yang mana ?

Jawab: Jamuan makanan kecil dan minuman acara pembukaan sesuai daftar kuantitas yaitu 360 
OK dan akan dilakukan addendum dokumen pemilihan dan KAK.

6. Untuk syarat menyampaikan daftar menu jamuan makanan dan minuman sesuai LDP itu minum 
dan makanan kecil untuk acara pembukaan seperti dalam KAK atau acara pembukaan dan 
penutupan seperti dalam LDP?

Jawab: Menu jamuan minum dan makanan kecil untuk acara pembukaan saja, dan akan dilakukan 
addendum dokumen pemilihan

7. Untuk sewa genset itu per hari 3 buah genset selama 3 hari atau 1 buah genset selama 3 hari ?

Jawab: Sewa genset 3 buah selama 3 hari, akan dilakukan addendum dokumen pemilihan

- Bab Spesifikasi teknis

Pertanyaan PT. BUMITRA KREATIF UTAMA 02 Agustus 2019 14:15

Selamat pagi bapak/ibu panitia, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan :

SIUP dan TDP sekarang sudah diganti menjadi NIB, apakah untuk upload dokumen 
disesuaikan menjadi NIB saja?
lokasi detail penyelenggaraan festival karimunjawa, untuk acuan penyedia membuat layout.
didalam spesifikasi teknis hanya diterangkan ada tulisan festival karimunjawa 2019di LED, 
tapi tidak tercantum spesifikasi teknis LED screen.
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dalam spesifikasi teknis terdapat item tenda kerucut 3x3m, sebanyak 30 unit selama 3 hari, 
tetapi di dalam volume hanya tertulis 30, apakah yg dimaksud adalah tenda kerucut 3x3m 
sebanyak 10 unit x 3 hari?

terimakasih.
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Kepada Yth.404071042

* SIUP dan TDP sekarang sudah diganti menjadi NIB, apakah untuk upload dokumen disesuaikan 
menjadi NIB saja?
Jawab: Sesuai dokumen pemilihan.

* lokasi detail penyelenggaraan festival karimunjawa, untuk acuan penyedia membuat layout.
Jawab: Lokasi penyelenggaraan festival karimunjawa di alun-alun Karimunjawa, Kab. Jepara, Jawa 
Tengah

* didalam spesifikasi teknis hanya diterangkan ada tulisan festival karimunjawa 2019di LED, tapi 
tidak tercantum spesifikasi teknis LED screen.
Jawab: Yang dimaksud bukan LED Screen, tetapi tulisan timbul dengan penerangan lampu LED, 
dipasang di frame depan atas rigging panggung.

* dalam spesifikasi teknis terdapat item tenda kerucut 3x3m, sebanyak 30 unit selama 3 hari, tetapi 
di dalam volume hanya tertulis 30, apakah yg dimaksud adalah tenda kerucut 3x3m sebanyak 10 
unit x 3 hari?
Jawab: Yang dimaksud tenda kerucut sebanyak 30 unit selama 3 hari (sesuai spesifikasi teknis)

Bab IV LDP - Bab 4.2 Dokumen Teknis, terdiri dari : point e

Pertanyaan PT. ARTHA BUANA GEMILANG 02 Agustus 2019 14:30

disebutkan keterangan : Memiliki tenaga ahli dibidang Venue Managemen, Event Marketing 
Communiction, dan Logistik yang memiliki sertifikat yang masih berlaku. Memiliki tingkat pendidikan 
minimal Sarjana (S1)/sederat.

apakah jika tenaga ahli yang dipersyaratkan diatas hanya memiliki ijazah D3 tidak boleh ? 
sedangkan dalam peraturan perundang-undangan saja kategori tenaga ahli dari pendidikan 
D3hingga Sarjana !!!
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apakah jika tenaga ahli yang dipersyaratkan diatas hanya memiliki ijazah D3 tidak boleh ? sedangkan dalam 

peraturan perundang-undangan saja kategori tenaga ahli dari pendidikan D3hingga Sarjana !!!

Jawab: Untuk persyaratan tenaga ahli sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
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Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Tengah 

ttd,

POKJA PEMILIHAN 11

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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