Daftar Dokumen komitmen BUJK Penanaman Modal Asing
IZIN BARU
Nama Perusahaan:
No

DOKUMEN

1 Surat permohonan pemberlakuan izin efektif

2 IUJK dan NIB yang diterbitkan OSS
3 Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan LPJK dan masih berlaku
4 Akta pendirian BUJK PMA dan perubahannya yang telah disetujui Menteri
Hukum dan HAM

5 Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya yang telah disetujui
Menteri Hukum dan HAM
6 Surat pernyataan bahwa direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU tidak
menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU pada BUJKA dan
BUJKN lain pada waktu yang bersamaan
7 Bukti identitas perusahaan penanam modal asing
a laporan tahunan perusahaan induk terakhir
b company profile perusahaan induk
c sertifikat/izin usaha yang menunjukkan grade perusahaan di sektor
konstruksi
8 Bukti identitas perusahaan penanam modal dalam negeri
a SBU berkualifikasi besar
b IUJK

KELENGKAPAN
LENGKAP BELUM LENGKAP

KETERANGAN
Surat permohonan ditujukan kepada Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur
Jenderal Bina Konstruksi
NIB dan IUJK belum berlaku efektif
Kualifikasi Besar
BUJK PMA kualifikasi besar, dengan komposisi saham:
a. Nasional >33% (ASEAN >30%)
b. Asing ≤ 67% (ASEAN ≤ 70%)

pada surat, sebutkan nama dan jabatan masingmasing
Kriteria masing masing perusahaan penanam modal
asing dan dalam negeri:
a. Berbentuk badan usaha bukan perseorangan
b. Bergerak di bidang jasa konstruksi
c. Memiliki kualifikasi besar
d. Memiliki jenis usaha dan klasifikasi usaha yang sama
dengan mitra joint venture

Pemeriksa Dokumen

Catatan:
1 Dokumen yang berasal dari negara asal menggunakan kop BUJK
induk, dilegalisir notaris dan KBRI di negara asal, dalam bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris
2 Dokumen yang berasal dari Indonesia menggunakan kop
perusahaan, diberi materai, dan cap basah perusahaan

.....................................................

3 Dokumen disampaikan melalui email
laporan.tahunanBUJKA@gmail.com

Tgl pengajuan:

4 Judul email: permohonan pemberlakuan izin efektif BUJK PMA
a.n. PT. .... (izin baru)

Tgl penolakan:

5 Konsultasi: email silapta@pu.go.id
Telp 021-27513549

Tgl terima:

Daftar Dokumen komitmen Kantor Perwakilan BUJKA
IZIN BARU
Nama Perusahaan:
No

DOKUMEN

KELENGKAPAN
LENGKAP BELUM LENGKAP

KETERANGAN

1 Surat permohonan pemberlakuan izin efektif

2
3
4

5

6

Surat permohonan ditujukan kepadaMenteri
Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat c.q.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi
IUJK dan NIB yang diterbitkan OSS
NIB dan IUJK belum berlaku efektif
Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan LPJK dan masih berlaku
Kualifikasi Besar
Surat pernyataan bahwa PJBU dan PJTBU tidak akan menduduki jabatan
Pada surat sebutkan nama dan jabatan masingdireksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU pada BUJKA dan BUJKN pada waktu yang masing PJBU dan PJTBU
bersamaan
Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) / Kepala Perwakilan
a Identitas: KITAS/KITAP/Paspor/KTP
b Surat penunjukan (Letter of Appointment ) oleh BUJKA induk
Penanggung Jawab Teknis Badan usaha (PJTBU)
a Identitas: KITAS/KITAP/Paspor/KTP
b Surat penunjukan (Letter of Appointment ) oleh BUJKA induk
Pemeriksa Dokumen

Catatan:
1 Dokumen yang berasal dari negara asal menggunakan kop BUJK
induk, dilegalisir notaris dan KBRI di negara asal, dalam bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris
2 Dokumen yang berasal dari Indonesia menggunakan kop
perusahaan, diberi materai, dan cap basah perusahaan
3 Dokumen disampaikan melalui email
laporan.tahunanBUJKA@gmail.com
4 Judul email: permohonan pemberlakuan izin efektif Kantor
Perwakilan BUJKA a.n. .... (izin baru)
5 Konsultasi: email silapta@pu.go.id
Telp 021-27513549

.....................................................
Tgl pengajuan:
Tgl penolakan:
Tgl terima:

Daftar Dokumen komitmen Kantor Perwakilan BUJKA
PERPANJANGAN IZIN
Nama Perusahaan:
No

DOKUMEN

KELENGKAPAN
LENGKAP BELUM LENGKAP

KETERANGAN

1 Surat permohonan pemberlakuan izin efektif

Surat permohonan ditujukan kepadaMenteri Pekerjaan
Umum dan perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Bina
Konstruksi

2 IUJK dan NIB yang diterbitkan OSS
3 IUJK BUJKA 1 periode sebelumnya
4 Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan LPJK dan masih berlaku

IUJK dan NIB belum berlaku efektif
IUJK BUJKA yang diterbitkan BKPM
Kualifikasi Besar

5 Tanda terima elektronik laporan tahunan selama masa periode izin

Tanda terima berupa notifikasi dari email
laptahbujk@pu.go.id setelah menyampaikan laporan
tahunan secara lengkap dan benar melalui silapta.pu.go.id

6 Jika nilai proyek yang dikerjakan <Rp100 milyar (pekerjaan
konstruksi/terintegrasi) atau <Rp10 milyar (konsultan konstruksi):
a Surat pernyataan dari pengguna jasa bahwa pekerjaan memiliki
kriteria teknologi tinggi; dan/atau

b Surat pernyataan dari pengguna jasa bahwa pekerjaan memiliki
kriteria risiko besar.

7 Data tenaga kerja asing setiap proyek selama masa periode izin
a RPTKA
b IMTA / notifikasi tenaga kerja asing dari kemenaker
8 Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) / Kepala Perwakilan
a Identitas: KITAS/KITAP/Paspor/KTP
b Surat penunjukan (Letter of Appointment ) oleh BUJKA induk
9 Penanggung Jawab Teknis Badan usaha (PJTBU)
a Identitas: KITAS/KITAP/Paspor/KTP
b Surat penunjukan (Letter of Appointment ) oleh BUJKA induk
c Sertifikat Keahlian (SKA)
10 Surat pernyataan bahwa PJBU dan PJTBU tidak akan menduduki jabatan
direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU pada BUJKA dan BUJKN pada waktu
yang bersamaan
11 Dokumen yang membuktikan pengutamaan penggunaan material dan
teknologi dalam negeri

pekerjaan konstruksi berteknologi tinggi adalah pekerjaan
konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan metode
pelaksanaan konstruksi yang khusus, peralatan berteknologi
tinggi, peralatan konstruksi khusus, serta banyak
memerlukan tenaga ahli
Pekerjaan konstruksi beresiko besar adalah pekerjaan
konstruksi yang pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan
konstruksinya membahayakan keselamatan umum, harta
benda, jiwa manusia, dan lingkungan

Diterbitkan oleh LPJK
Pada surat sebutkan nama dan jabatan masing-masing PJBU
dan PJTBU

a surat keterangan penggunaan material dan teknologi dalam negeri
b profil penggunaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi yang
digunakan pada proyek
12 Bukti pelaksanaan pelatihan kerja kepada WNI berupa Dokumentasi,
modul, daftar hadir, dan/atau sertifikat

pelatihan keahlian dan manajerial untuk WNI paling sedikit 1
kali untuk setiap proyek pekerjaan
Pemeriksa Dokumen

Catatan:
1 Dokumen yang berasal dari negara asal menggunakan kop BUJK
induk, dilegalisir notaris dan KBRI di negara asal, dalam bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris
2 Dokumen yang berasal dari Indonesia menggunakan kop
perusahaan, diberi materai, dan cap basah perusahaan
3 Dokumen disampaikan melalui email
laporan.tahunanBUJKA@gmail.com
4 Judul email: permohonan pemberlakuan izin efektif Kantor
Perwakilan BUJKA a.n. .... (perpanjangan izin)
5 Konsultasi: email silapta@pu.go.id
Telp 021-27513549

.....................................................
Tgl pengajuan:
Tgl penolakan:
Tgl terima:

Daftar Dokumen komitmen BUJK Penanaman Modal Asing
PERPANJANGAN IZIN
Nama Perusahaan:
No

KELENGKAPAN
LENGKAP BELUM LENGKAP

KETERANGAN

DOKUMEN

1 Surat permohonan pemberlakuan izin efektif

Surat permohonan ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Bina Konstruksi

2 IUJK dan NIB yang diterbitkan OSS
3 IUJK BUJK PMA 1 periode sebelumnya
4 Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan LPJK dan masih berlaku

NIB dan IUJK belum berlaku efektif
IUJK PMA yang diterbitkan BKPM
Kualifikasi Besar

5 Akta pendirian BUJK PMA dan perubahannya yang telah disetujui
Menteri Hukum dan HAM

BUJK PMA kualifikasi besar, dengan komposisi saham:
a. Nasional >33% (ASEAN >30%)
b. Asing ≤ 67% (ASEAN ≤ 70%)

6 Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya yang telah disetujui
Menteri Hukum dan HAM
7 Surat pernyataan bahwa direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU tidak
menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU pada BUJKA dan
BUJKN lain pada waktu yang bersamaan
8 Bukti identitas perusahaan penanam modal asing
a laporan tahunan perusahaan induk terakhir
b company profile perusahaan induk
c sertifikat/izin usaha yang menunjukkan grade perusahaan di sektor
konstruksi
9 Bukti identitas perusahaan penanam modal dalam negeri
a SBU berkualifikasi besar
b IUJK
10 Tanda terima elektronik laporan tahunan selama masa periode izin

11 Jika nilai proyek yang dikerjakan <Rp50 milyar (pekerjaan
konstruksi/terintegrasi) atau <Rp10 milyar (konsultan konstruksi):
a Surat pernyataan dari pengguna jasa bahwa pekerjaan memiliki
kriteria teknologi tinggi; dan/atau

b Surat pernyataan dari pengguna jasa bahwa pekerjaan memiliki
kriteria risiko besar.

pada surat, sebutkan nama dan jabatan masing-masing

Kriteria masing masing perusahaan penanam modal asing dan
dalam negeri:
a. Berbentuk badan usaha bukan perseorangan
b. Bergerak di bidang jasa konstruksi
c. Memiliki kualifikasi besar
d. Memiliki jenis usaha dan klasifikasi usaha yang sama dengan
mitra joint venture
Tanda terima berupa notifikasi dari email laptahbujk@pu.go.id
setelah menyampaikan laporan tahunan secara lengkap dan
benar melalui silapta.pu.go.id

pekerjaan konstruksi berteknologi tinggi adalah pekerjaan
konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan metode
pelaksanaan konstruksi yang khusus, peralatan berteknologi
tinggi, peralatan konstruksi khusus, serta banyak memerlukan
tenaga ahli
Pekerjaan konstruksi beresiko besar adalah pekerjaan konstruksi
yang pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan konstruksinya
membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia,
dan lingkungan

12 Data tenaga kerja asing setiap proyek selama masa periode izin
a RPTKA
b IMTA/notifikasi tenaga kerja asing dari kemenaker
13 Data sub penyedia jasa untuk setiap proyek selama masa periode izin
a SBU sub penyedia jasa
b IUJK sub penyedia jasa
c Bukti bayar kepada sub penyedia jasa
d Kontrak dengan sub penyedia jasa
14 Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/ Sertifikat Keahlian (SKA) yang dimiliki Diterbitkan oleh LPJK
oleh PJTBU

Pemeriksa Dokumen

Catatan:
1 Dokumen yang berasal dari negara asal menggunakan kop
BUJK induk, dilegalisir notaris dan KBRI di negara asal, dalam
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
2 Dokumen yang berasal dari Indonesia menggunakan kop
perusahaan, diberi materai, dan cap basah perusahaan
3 Dokumen disampaikan melalui email
laporan.tahunanBUJKA@gmail.com
2 Judul email: permohonan pemberlakuan izin efektif BUJKA
PMA a.n. PT. .... (perpanjangan izin)
3 Konsultasi: email silapta@pu.go.id
Telp 021-27513549

.....................................................
Tgl pengajuan:
Tgl penolakan:
Tgl terima:

