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KERANGKAACUAN KERJA

PENGADAAN PENYEDIA LAYANAN PERIKLANAN PAOA BUS TRANSJAKARTA

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan layanan PT T.ansportasi Jakarta (Transja karta"),

perusahaan perlu diperkual dengan pendapatan diluar tike! aEau non fare box

revenue ("NFB") melalui optimalisasi ase! khususnya pada bus yang dioperasikan

oleh Transiakarta be.upa pendapatan dari media iklan.

Bisnis periklanan merupakan sumber pendapatan NFB yang paling menarik dan

telah diaplikasikan di beberapa perusahaan transpor[asi publik di berbagai negara.

Untuk dapaE melakukan implemenEasi dan pengembangan bisnis periklanan,

perusahaan telah melakukan sEudi dan analisis yang menyimpulkan bahwa

diperlukan kemitraan dengan pihak eksternal. Kemitraan lersebut diperlukan untuk

dapat melakukan implementasi yang cepal dan memberikan hasil yang optimal

sehingga mampu memaksimalkan pendapatan diluar tiket dari bisnis periklanan

pada bus Trans,akarta.

2. Maksud dan Tujuan

Pengadaan penyedia layanan periklanan (Mitra Periklanan) ini adalah untuk

meningkalkan pendapalan NFB Transjakarta di bidang periklanan dengan tuiuan

sebagai berikut :

o lVlemasarkan Transiakarta sebagai media/lokasi yang paling tepat untuk

periklanan di antara transporlasi publik lainnya di lndonesia

. Memasarkan TransiakarLa sebagai operator Bus Rapid Transit (BRT) terbesar di

dunia melalui konEen periklanan yang berkualiLas tinggi berdasarkan besL

praclice periklanan pada BRT di dunia

. Ailengelola media periklanan di dalam dan luar bus Transjakarta

o lVtemberikan value added Eerhadap para pihak yang beriklan di bus Transiakarta
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3. Ruang Lingkup Mitra Periklanan

Ruang lingkup kemitraan pada pengadaan ini meliputi :

a. StrukLur Kemitraan

Dalam skema kemilraan ini, TransiakarEa menyediakan bus dan tempat untuk
pemasangan dan pencopoEan media iklan. Sementara mitra periklanan

membiayai belanla modal (Capex) dan seluruh biaya operasional yang tidak

terbatas pada biaya produksi, biaya pemeliharaan media, termasuk pajak dan

seluruh biaya yang fimbul dari pekerjaan periklanan Eersebut.

b. Periode Kerjasama

Kemitraan ini berlaku untuk periode 3 tahun Eerhitung seiak diterbitkannya

SPMK (Surat PerinLah Mulai Kerja). Selaniutnya dilakukan evaluasi kinerja

secara berkala yang akan diatur lebih derail pada Perjan.iian Kerja Sama (pKS).

d. Kewajiban IVlitra Periklanan

Milra Periklanan bertanggung iawab atas :

1. Memberikan usulan penempaLan lokasi dan dimensi dari media

(selanjufnya disebut sebagai inventori media) unluk penempatan iklan di

bus. lnvenLori media harus selalu terpelihara dan terawat selama periode

kerjasama berlangsung.

2. Melakukan pemasaran, pembuatan, instalasi, dan pemasangan uni!
periklanan baik di dalam maupun di luar bus yang beroperasi.

5. Mengoperasikan, mengelola, dan memelihara seluruh rencana periklanan

yang ada di dalam program aLau rencana keria.

4. Mitra periklanan diwaiibkan memberikan laporan monitoring kepada

Transiakarla secara realtime dimana dalam pelaksanaannya mitra

periklanan dapat mengembangkan sistem pengelolaan dan monitoring
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c. Layanan Operasional

Mitra Periklanan diharapkan dapat secara inovalif mengupayakan dan

mendukung kapabililas dari seluruh format periklanan yang dapat diEerapkan

termasuk merencanakan, merancang, mengadakan/memasang, mengelola,

mengoperasikan, memelihara, meniaga, memasa.kan, dan meniual segala

bentuk peluaog periklanan di bus sesuai dengan syarat dan ketenLuan yang

ditenEuka n dalam Perjanjian Kerjasama.



periklanan berbasis teknologi informasi (lT) yang terinteg.asi dan dapat

diakses oleh TransjakarLa dan MiEra Periklanan.

5. Memastikan pembayaran tepat wakLu atas seluruh jumlah yang terutang

kepada TransjakarEa dan melaksanakan seluruh kewajiban berdasarkan

Perianiian Kerjasama.

6. Melakukan pembayaran paiak terkait periklanan aEas seluruh inventori

media yang diproduksi pada kanEor pajak yang berdomisili di wilayah DKI

Jakarta. Seluruh keterlambaEan ataupun kelalaian pembayaran paiak

meniadi tanggung iawab Mitra Periklanan.

7. Patuh le.hadap seluruh regulasi aLau peraturan perunda ng-unda ngan yang

be.laku.

e. Pemeliharaan Ruang dan Media Periklanan

1. I\ itra Periklanan akan memegang dan memelihara inventori media dalam

kondisi yang baik dan bersih dan dengan cara yang aman selama periode

perianjian.

2. Media apapun yang tidak berfungsi kembali, cacat. rapuh, atau berkarat

harus segera diganEi dengan media/ panel yang baru. Dalam hal terjadinya

kecelakaan/ cedera yang diakibatkan oleh media periklanan akibat

kesalahan/ kelalaian yang merupakan bagian dari tanggung jawab IV\itra

Periklanan, termasuk bertanggung jawab aEas seluruh kompensasi.

3. Milra Periklanan bertanggung iawab apabila ada kerusakan terhadap

properti dan bus TransjakarEa akibaE kesalahan atau kelalaian dalam

pengelolaan atau pemasangan invenlori media.

4. Nlilra Periklanan harus memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaannya dalam

benLuk apapun tidak memberikan pengaruh buruk terhadap kenyamanan,

keamanan, dan keselamaEan baik pelanggan maupun properti Transjakar!a.

5. Akses untuk tujuan penempalan periklanan pada bus akan diatur oleh

TransjakarLa.
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f. PerhiLungan bagi hasil (Revenue Sharing)
'1. Mitra periklanan akan mengelola'1521 unit bus yang beroperasi di seluruh

rute yang dimiliki Transjakarta dengan ienis bus terlampir,

2. Mitra Periklanan diwajibkan melakukan revenue sharing (bagi hasil) dengan

Transjakarta sebesar minimal 70% (tufuh puluh persen) dari pendapatan

kofor periklanan (gross revenue sharing),

3. Mitra Periklanan diwajibkan me nawarka n/mengusulka n pemberian jaminan

pendapatan minimum seLiap tahun lerhadap poin no.2 (dua) diatas.

4. Transjakarta mewajibkan Mi[ra Periklanan unluk menyerahkan signing fee

minimal sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang

dibayarkan dimuka seLelah dinyatakan sebagai pemenang

g. Pemanfaatan Ruang Periklanan

'1. Mitra Periklanan dapat memilih tipe media (statis, digital, dan lainnya) secara

bebas dan menggunakan format, desain, rancangan. dan tipe apapun, serta

melakukan inovasi dan kreativitas dalam rangka memberikan value added

(nilai tambah) sebagai upaya memaksimalkan pendapa!an. Mitra Periklanan

didorong unLuk sekreatif mungkin menggunakan feknologi periklanan

terkini.

2. Pemasangan iklan pada invenEori media harus mengikuti peraturan dari

Transjakarta. Pemasang iklan Eidak dapa! memilih rute serta jam operasi,

tetapi taal dan mengikuti Rencana Operasional Harian Transjakarta,

3. Mengikuli Peraturan Daerah DKI Jakarta no.g Tahun 2014 mengenai

penyelenggaraan reklame dan seluruh regulasi yang berlaku serta

mempe.timbangkan aplikasi media iklan berdasarkan kelayakan operasional

dan unsur estelika ruang/ kawasan.

h. Maleri Periklanan

Mitra Periklanan wajib memperhalikan maEeri periklanan yang akan

diaplikasikan pada aset Transjakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. lnformasi atau gambar Eidak mengandung SARA dan tidak bertentangan

dengan kebijakan umum pemerintah.
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2. Dilarang membawa informasi aEau gambar atau benda lainnya yang

berhubungan dengan produk alkohol dan rokok.

3. Tidak boleh menggunakan gambaran orang, produk atau hal lainnya yang

bersifaE konEroversial dan tidak senonoh,

4. Dilarang keras unluk menggunakan nama, logo, atau iudul Transjakarta

tanpa izin tertulis terlebih dahulu.

5, Periklanan lainnya dapat diizinkan sejauh membawa manfaa! komersial bagi

usaha periklanan dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan TransjakarLa.

6. Desain materi reklame harus diserahkan ke TransjakarLa selambat-

lambatnya 5(lima) hari keria sebelum media reklame dipasang un[uk

mendapatkan persetu.iuan Transjakarta.

7. Persetuiuan atas materi iklan seperti disebulkan pada poin (6) diatas, adalah

selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah materi diterima.

8. Materi reklame tidak boleh menulupi dan menghilangkan identitas bus dan

perusahaan (nomor bus, kode rute, informasi bus, nomor telepon pengaduan,

logo, dsb) yang telah ditelapkan dan diatur dalam peraturan Standar

Pelayanan i\Ainimum (SPM) yanq berlaku.

9. Materi iklan yang membutuhkan perseLuiuan dari badan terkait (seperEi

lembaga sensor dan lainnya) harus ditunjukkan bersamaan pada saat

menga.iukan perizinan.

10. Transjakarta dapat menolak mate.i (konten) periklanan yang diajukan,

i, Pe.setujuan atas lnventori Media

Seluruh spesifikasi media serta desain, perencanaan, dan penempatan di bus

harus mendapatkan perseEujuan akhir dari Translakarta sebelum diaplikasikan

alau memasuki lahap implemenEasi.

KetenEuan Umum Miara

1. Berpengalaman unLuk branding OOH media minimal 3 tahun

2. Memiliki kompeLensi Advertising Agency

3. Berlokasi di Jabodelabek

4. Memiliki konsep controlling atau monitoring yang terintegrasi dan

mengimplemenlasikan kepada klien.
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5. Memiliki resource yang cukup unluk marketing mencari klien.

6. Memiliki resource yang cukup unEuk memproduksi, memasang, merawat dan

melepaskan branding sesuai SLA yang diletapkan bersama

b. Kelenluan Khusus

Milra periklanan harus berbadan hukum dan diminta unluk menyerahkan

dokumen adminisEratif sebagai beriku!:

1, Cover letter dati dokumen penawaran ditandalangani oleh Direktur

Utama/Direktur dari perusahaan peserta (atau mereka yang secara resmi

diluniulddiberikan wewenang untuk menandatangani dengan dibuktikan

Surat Kuasa yang bermaterai). Surat penawaran asli harus dibuat dengan

kerlas berkop surat dan distempel,

2. Akta Pendirian Perusahaanyang Eelah disahkan oleh lvlenteri Hukumdan Hak

Asasi Manusia (aLau menteri lerkait yang berwenang pada saaL

pendiriannya) dan akta perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan

le.akhir beserLa kepuEusan Persetufuan dan Surat Penerimaan

Pemberitahuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

3. Surat ljin Usaha Perdangangan (SIUP) sesuai dengan bidang usaha yang

dijalankan.

4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).

5, Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

7. Salinan Karlu Tanda Penduduk (KTP) dari orang yang bertanggung jawab di

dalam manaiemen perusahaan.

8. Salinan konErak/kerjasama dengan advertising agency

9. Mengisi dan menandaEangani surat pernyataan yang Eerdiri dari:

a) Pemahaman dan perseLuiuan Eerhadap isi dari KAK/Dokumen RFP

b) Keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan

c) Pakta integritas

d) Mitra periklanan tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam, tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang

dihenEikan. tidak berada dalam perkara hukum atau pe.masalahan hukum

dengan TransjakarLa.
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e) Laporan keuangan perusahaan terakhir atau bukti lain yang menunjukkan

kemampuan finansial perusahaan uncuk melakukan belanja modal

(Cape$ atau pengadaan produk media,

Poin 2 sampai 7 di atas dapat disesuaikan apabila mitra merupakan suatu badan

hukum asing dengan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di negaranya.

Tahapan Seleksi

'1. Mitra Periklanan wajib menyerahkan proposal yang berisi :

o Teknis

Proposal ini berisi strategi pemasaran, inovasi yang dapat dikembangkan

selama jangka waktu perjanjian, timeline implemenEasi, serLa metode

controlling dan moniLoring yang akan dilakukan apabila terpilih men.iadi

MiEra Periklanan yang dituniuk oleh TransjakarLa.

. Bisnis

Proposal ini berisi skema bisnis yang paling menarik dan dapat

mengunlungkan kedua belah pihak yang akan diLawarkan kepada pihak

Transjakarta.

2. PresenLasi (Eeauty Contestl

. T.ansjakarta akan mengundang Mitra Periklanan potensial yang terpilih
(shortlisted untuk mempresentasikan proposal Eeknis dan bisnis yang

diajukan di dalam proposal. PresenEasi dilakukan di hadapan panel juri

pada tanggal dan waktu yang akan ditentukan.

e Selama tahap ini, proposal-proposal diaiukan diharapkan untuk dapat

divalidasi lebih jauh, dipertanyakan, dan dikla.ifikasi sehingga seturuh.iuri

dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif atas proposal

Eersebut. Sesi presenEasi dapat dilakukan tebih dari satu kali apabila

dibutuhkan.

3. Hasil Evaluasi dan Penilaian Proposal

. Transjakarta melalui Tim Seleksi dan Tim Panelis akan melakukan

evaluasi dan penilaian terhadap proposal yang telah diserahkan dan

presentasi yang telah dilakukan.
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Hasil dari evaluasi dan penilaian merupakan hak prerogalif Tim Seleksi

dan Tim Panelis dan tidak dapat diganggu gugat,

4. Kriteria Evaluasi

No Kriteria Bobot

1
Profil perusahaan, pengalaman, dan kemampuan
operasional 10%

2 5o/o

3
Strategi perencanaan, rencana kerja, dan waktu
implemenlasi 2004

15%

5

Proyeksi finansial (Cost, Revenue, dan Profit)
dengan penekanan pada besarnya potensi
pendapata n yang akan dihasilkan

3Oo/o

6

Usulan kerjasama dalam aspek finansial (prinsip
ulama, revenue sharing, dsb,) (revenue
commi[menE atau profit sharing)

2Ooto

5. Jadwal Proses Seleksi

//\,i

Minggu
No Tahap Seleksi

1 2 3 4 1 2 3

1

Pengumuman Pembukaan
Pengadaan Penyedia Layanan
Periklanan Pada Aset Transjaka rta

Z

Pendaftaran dan pengambilan
dokumen Perjaniian Kerahasiaan
(No n - D i sc lo s u re A g reem e n t)
Aanwijzing dan pengambilan
dokumen Request for Proposal
(RFP)

4 Pemasukan dokumen/ proposal
5 Presentasi (8ea uty Contest)
6 Pengumuman Pemenang
7 PKS

II
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Value Proposition & Strength: Alasan mengenai
mengapa Transiakarta harus menjalin kemitraan
atau kerjasama dengan perusahaan anda

lnovasi yang akan dilakukan
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5. Lain-lain

. Mitra dapat menyediakan lnfrastruktur TV dan Media Player di bus beserta
rencana periklanannya yang akan diperhitungkan sebagai nilai lambah,

o Tidak terbatas kepada KAK, diharapkan Mitra dapat memberikan masukan
lerhadap pengembangan inovatif dalam bidang periklanan di area operasi
Transjakarla, dengan berorientasi untuk memaksimalkan pendapatan usaha NFB

r Mitra Periklanan TransjakarLa dapat membenluk keriasama kemilraan dengan
mitra lainnya untuk pendanaan dan pengadaan barang jika diperlukan

7. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Keria Pekerjaan Penyedia layanan periklanan pada bus
Transiakarta ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan untuk kegiatan lebih lanjut.

DIBUAT DAN DITETAPKAN DI I JAKARTA

PADA TANGGAL AGUSTUS 2019

dibuat oleh,
PT TRANSPORTASI JAKARTA,

TRIJATAAI ERAWATI K

KEPALA DIVISI INOVASI

PELAYANAN DAN BISNIS

diEeLapkan oleh,
PT TRANSPORTASI JAKA

DIREKTU PELAYANAN DAN

PENG BANGAN
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LAMPIRAN

Berikut Tabel 1. Pembagian jumlah bus berdasarkan ,ienis bus yang akan digunakan

dalam pengadaan ini dengan Eotal keseluruhan sebanyak 1.521 unit bus. Terdiri dari bus

milik Transjakarta dan bus milik operaEor yang dioperasika n TransjakarLa denga n rincia n

sebagai berikut:

Articulated 40

Low Entry 249

Maxi 16

Medium Bus 13

RoyalTrans 75

Single 92 23

TOTAT 132 s76

Articulated 50

Low Entry

Maxi 255

Medium Bus L74

Royal Trans

Single 534

TOTAT 758 255
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JENIS BUS ,umlah Bus

Swakelola FULI BUS HALF BUS

Operator FULT BUS HALF BUS

GRAND TOTAT 890 631
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LAYOUT DESIGN IKLAN BUS

Gambar'1. Layoutbus Royallrans - half b.anding
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Gambar 2. Layoutbus maxi - half branding

Gambar 3. Layout bus single - full branding
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Gambar 4. Layoutbus articulaEed - half branding

Gambar 5. Layoutbus articulated - full branding
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