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A.  

Berita Acara Pemberian Penjelasan

Nomor : 02.80/Pokjapil 2/BAPBJ/VI/2019

Pada hari ini, 13 Juni 2019, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 15490042
Nama Tender : Opening Clossing ASG XI 2019
Nilai Total HPS : Rp 4.613.400.000,00
Metode Pengadaan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Pemilihan Belanja Penyelenggaraan Opening Ceremony dan Closing Ceremony ASEAN SCHOOL GAMES 
XI 2019 - Bab IV dan XI

Pertanyaan PT Surya Cita Artha 13 Juni 2019 13:18

Kepada Yth :

Panita Pemilihan tender pengadaaan OPENING CLOSSING ASG XI 2019

Sehubungan dengan adanya tender pengadaan OPENING CLOSSING ASG XI 2019 berikut ada 
beberapa pertanyaan dari kami :

1. Proses pengambilan api dari Mrapen menuju ke venue apakah ada prosesinya? (seperti konvoy,
parade dll) lalu budget untuk cauldron/obor nya di HPS diitem yang mana?

2. Perlengkapan alat upacara sebesar Rp.10.0000.000,- (terdiri dari apa saja )

3. Sewa baju & make up baik untuk traditional & modern dancer (apakah ada reference wardrobe 
nya?)

4. Tribun peserta & photobooth di Holy stadium,apakah ini bersifat additional untuk menampung 
semua peserta ? (karena di venue sudah ada existing tempat duduk)

5. Durasi opening dancer berapa lama?

6. Tema opening dancer?

7. Apakah ada reference music untuk opening dancernya?

8. Apakah kami harus membuat design stage baik untuk opening & closing ceremony, karena kalau 
untuk opening stage di holy stadium sudah ada existing stage di venue sedangkan untuk closing 
ceremony di borobudur memang tdk ada existing stage nya?

9. Dokumen yg diupload apakah hanya penawaran nya saja atau termasuk semua design dan 
proposal nya?
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A.  

10. Apakah benar untuk penampilan modern dancer dari peserta lelang yg akan mem-provide? 
kalau memang iya apakah ada penjelasan jenis choreography yg diinginkan dan berapa dana nya 
karena di HPS tdk penjelasan item dana nya lalu durasinya berapa lama dan berapa kali 
penampilannya dan disegment mana? 

Terima Kasih

Jawaban POKJA PEMILIHAN 2 13 Juni 2019 13:51

1. Ada prosesi pengambilan api mrapen, dan ada konvoy dari komunitas motor, untuk obor sudah 
disediakan oleh Kemenpora.
2. Terdiri dari tongkat bendera, papan nama peserta masing- masing negara dan nama cabang 
olahraga.
3. untuk sewa baju penari tradisional dan penari modern diserahkan kepada penawar.
4. untuk tribun di Holy Stadium tidak dikompetisikan.
5. durasi opening, untuk penari modern sekitar 5 menit dan penari tradisional sekitar 10 menit.
6. Tema penari tradisional adalah tema pesona jawa tengah, penari modern tema  pemenang lomba 
Theme Song yaitu : 'We Are One".
7. Referensi musik opening dancer adalah : Pemenang lomba theme song ASG 2019.
8. harus wajib membuat design stage baik opening maupun closing ASG 2019.
9. Dokumen yang di upload surat penawaran dan design lay out.
10. Penari modern dari peserta lelang mem-provide, koreografer penari modern sesuai kreativitas 
penawar dan akan dijelaskan pada saat pemaparan. Anggaran sudah 1 paket dengan honor / upah 
penari lokal. Penampilan akan disampaikan pada saat penyampaian Sppbj.

- Bab

Pertanyaan PT. WISMA IDEA PRIMATAMA 13 Juni 2019 13:22

selamat siang patia yang mau kita tanyakan :
1. untuk lokasi  gedung holy stadium semarang berada dimana ya? 
2. mohon surat dukungan dari pemilik/pengelola/yayasan gedung holy stadium semarang  diganti 
dengan surat pernyataan sanggup menyediakan tempat apabila nantinya kami ditunjuk sebagai 
pemenang.
3. mohon untuk surat dukungan sewa lapangan lumbini juga diganti surat pernyataan menyediakan 
tempat apabila kami ditunjuk sebagai pemenang. 

Jawaban POKJA PEMILIHAN 2 13 Juni 2019 13:56

1, Kompleks Grand Marina , Jl, arteri utara Semarang.
2. Yang diperlukan adalah Surat Dukungan dari pemilik/pengelola Yayasan gedung.
3. Yang dibutuhkan adalah Surat Dukungan dari pengelola PT. Taman Wisata Candi Borobudur 
(TWCB).

Pemilihan Belanja Penyelenggaraan Opening Ceremony dan Closing Ceremony ASEAN SCHOOL GAMES 
XI 2019 - Bab IV dan XI
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Pertanyaan PT Surya Cita Artha 13 Juni 2019 13:27

Kepada Yth :

Panita Pemilihan tender pengadaaan OPENING CLOSSING ASG XI 2019

Sehubungan dengan adanya tender pengadaan OPENING CLOSSING ASG XI 2019 berikut ada 
beberapa pertanyaan dari kami :

1. Proses pengambilan api dari Mrapen menuju ke venue apakah ada prosesinya? (seperti konvoy,
parade dll) lalu budget untuk cauldron/obor nya di HPS diitem yang mana?

2. Perlengkapan alat upacara sebesar Rp.10.0000.000,- (terdiri dari apa saja )

3. Sewa baju & make up baik untuk traditional & modern dancer (apakah ada reference wardrobe 
nya?)

4. Tribun peserta & photobooth di Holy stadium,apakah ini bersifat additional untuk menampung 
semua peserta ? (karena di venue sudah ada existing tempat duduk)

5. Durasi opening dancer berapa lama?

6. Tema opening dancer?

7. Apakah ada reference music untuk opening dancernya?

8. Apakah kami harus membuat design stage baik untuk opening & closing ceremony, karena kalau 
untuk opening stage di holy stadium sudah ada existing stage di venue sedangkan untuk closing 
ceremony di borobudur memang tdk ada existing stage nya?

9. Dokumen yg diupload apakah hanya penawaran nya saja atau termasuk semua design dan 
proposal nya?

10. Apakah benar untuk penampilan modern dancer dari peserta lelang yg akan mem-provide? 
kalau memang iya apakah ada penjelasan jenis choreography yg diinginkan dan berapa dana nya 
karena di HPS tdk penjelasan item dana nya lalu durasinya berapa lama dan berapa kali 
penampilannya dan disegment mana? 

Terima Kasih

Jawaban POKJA PEMILIHAN 2 13 Juni 2019 13:52

Jawaban pertanyaan diatas sudah kami jawab pada pertanyaan sebelumnya. Terimakasih

Dokumen Pemilihan - Bab Kualifikasi usaha

Pertanyaan CV. More Media Kreasi 13 Juni 2019 13:27

Yth. Panitia Pokja Pemilihan
Selamat siang.
Mohon informasi, apakah perusahaan kualifikasi kecil bileh mengikuti lelang /pengadaan ASG. 
Sehubungan dengan dibeberapa instansi lain ada mengijinkan perusahaan Kecil mengikuti 
pengadaan non kecil. Salah satunya dibidang konstruksi.
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Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Tengah 

ttd,

POKJA PEMILIHAN 2

A.  

Berdasarkan pemahaman kami pula, di NIB dan TDUP tidak tercantum kualifikasi kecil/non kecil.

Terima kasih

Jawaban POKJA PEMILIHAN 2 13 Juni 2019 14:03

untuk SIUP/ Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kualifikasi non kecil atau dapat diganti dengan 
NIB.

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