
 

 
 

 
PENGUMUMAN SELEKSI UMUM PRAKUALIFIKASI 

No. BS. 0053 /PDU/07/2020 

 

Dengan ini diumumkan bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) 
akan melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultan dengan metode Seleksi Umum menggunakan 
prakualifikasi sebagai berikut: 
 
A. Pekerjaan 

Nama Pekerjaan : Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit 
Keuangan Tahun Buku 2020 Lembaga Pembiayaan 
Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) 

Lokasi Pekerjaan : Jakarta 

B. Persyaratan Peserta  

1. Persyaratan Umum 

Memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan yang tertera pada e-procurement 

yang dapat dibuka melalui website www.indonesiaeximbank.go.id 

2. Persyaratan Khusus  

a. Menyampaikan surat pernyataan minat diatas materai ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di Anggaran Dasar Apabila tidak 
ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang maka harus melampirkan asli Surat 
Kuasa yang ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang (format terlampir). 

b. Telah terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik 
(KAP) yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan terdaftar. 

c. Memiliki Afiliasi Internasional dibuktikan dengan surat pernyataaan. 
d. Telah menjadi anggota dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) selaku asosiasi 

profesi akuntan publik, yang dibuktikan dengan copy sertifikat. 
e. Peserta memiliki kriteria sebagai berikut dan menyampaikan surat pernyataan 

bermaterai serta ditanda tangani pejabat berwenang: 
1) Peserta memiliki kinerja baik dan tidak pernah masuk dalam daftar sanksi atau 

daftar hitam di instansi pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta lainnya. 
2) Peserta tidak dinyatakan pailit dan tidak sedang digugat pailit. 
3) Peserta kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara, tidak 

mendapatkan sanksi peringatan atau pembekuan ijin atau pencabutan ijin dari 
instansi yang berwenang. 

4) Peserta tidak sedang memberikan jasa konsultasi yang akan menimbulkan 
benturan kepentingan (conflict of interest) dengan Indonesia Eximbank. 

5) Pihak yang berwenang bertindak untuk mewakili perusahaan tidak sedang 
menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas 
menandatangani perjanjian. 

f. Menyampaikan Surat Pernyataan Independensi dalam melakukan pekerjaan jasa 
audit tahun buku 2020 

Calon peserta yang tidak memenuhi persyaratan di atas dinyatakan gugur dan 
tidak dapat mengikuti proses pengadaan selanjutnya. 

C. Masa Pendaftaran 

http://www.indonesiaeximbank.go.id/


 

Calon penyedia yang memenuhi seluruh persyaratan di atas dan berminat untuk mengikuti 
paket pengadaan dimaksud dapat menyampaikan dokumen sesuai dengan butir B.2 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1.  Hari/tanggal : Selasa,   21 Juli 2020 – Jumat,  24 Juli 2020 
2.  Jam : 08.00 s/d 17.00 WIB 
3. . Ditujukan 

kepada 
: Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Akuntan Publik Untuk 

Audit Keuangan Tahun Buku 2020  
Indonesia Eximbank 

Gedung Prosperity Tower lantai 1,  
District 8, SCBD Lot 28 
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, 
Jakarta 12190 
Up: Kepala Divisi Pengadaan & Umum 

4.  Dokumen yang 
disampaikan 

: a. Surat Pernyataan Minat (terlampir format) 
b. Surat Pernyataan terdaftar di OJK sebagai Akuntan 

Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). 
c. Surat Pernyataaan Memiliki Afiliasi Internasional 
d. Copy Sertifikat anggota dari Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI) selaku asosiasi profesi akuntan publik 
e. Surat Pernyataaan memiliki kinerja baik dan tidak 

pernah masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di 
instansi pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta 
lainnya. 

f. Surat Pernyataaan tidak dinyatakan pailit dan tidak 
sedang digugat pailit. 

g. Surat Pernyataaan kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan sementara, tidak mendapatkan sanksi 
peringatan atau pembekuan ijin atau pencabutan ijin 
dari instansi yang berwenang. 

h. Surat Pernyataaan tidak sedang memberikan jasa 
konsultasi yang akan menimbulkan benturan 
kepentingan (conflict of interest) dengan Indonesia 
Eximbank. 

i. Surat Pernyataaan Pihak yang berwenang bertindak 
untuk mewakili perusahaan tidak sedang menjalani 
sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas 
menandatangani perjanjian. 

j. Surat Pernyataaan Independensi dalam melakukan 
pekerjaan jasa audit tahun buku 2020. 

D. Dokumen pada butir C4 disampaikan dalam bentuk hardcopy, untuk surat pernyataan 

minat menggunakan format terlampir. 

E. Calon Penyedia diwajibkan memenuhi persyaratan umum administrasi calon penyedia 
yang ada pada sistem e-procurement tersebut. Calon penyedia yang telah memenuhi 
persyaratan tersebut akan mendapatkan status “qualified”. Kepada calon penyedia tersebut 

diberikan kesempatan untuk melakukan registrasi dimaksud sampai dengan hari Jumat, 
tanggal 24 Juli 2020. 

F. Calon penyedia yang telah mendapatkan status “qualified” sebagaimana tersebut pada 

butir E di atas dan telah memenuhi persyaratan pada butir C.4 diatas, akan diundang 
mengikuti proses pemberian penjelasan (aanwijzing) yang waktunya akan ditentukan 
kemudian. 



 

 

Demikian pengumuman ini untuk diketahui. 
 

Jakarta, 21 Juli  2020 

Ttd 

Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Akuntan Publik  
Untuk Audit Keuangan Tahun Buku 2020  

Indonesia Eximbank 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

[ KOP PERUSAHAAN ] 



 

SURAT PERNYATAAN MINAT 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama :  

Jabatan :  

Bertindak 
untuk dan 
atas nama 

: 
 

Alamat :  

Telepon / 
Fax 

:  

Email :  

 

Dengan ini kami menyatakan berminat untuk mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga 
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yaitu Pengadaan ...... yang diumumkan dalam Website 
dan E-Procurement LPEI pada tanggal ... dengan proses prakualifikasi / pascakualifikasi. * 

Demikian Surat Pernyataan Minat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta, [ Tanggal ] – [ Bulan ] - 2020 

Yang Menyatakan Minat 

[ Nama Perusahaan ] 

 

 

[ Nama ] 

[ Jabatan ] 

(Materai Rp 6.000,- disertai cap perusahaan) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 


