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CEPOT GROUP melayani pembelian dari pihak pembeli mancanegara [end buyer / end user]
dengan kesepatakan penerapan pengendalian mutu, kuantitas, kelengkapan dokumen serta
manajemen transhipment, yang dijadikan persyaratan oleh end buyer / end user
Pelaksanaan “quality control”, “quantity control”, “document compliance” serta “traffic
management” pada saat eksekusi kontrak, dilakukan oleh CEPOT GROUP secara administrasi
maupun analisis oleh laboratorium yang bekerja sama dengan CEPOT GROUP, yang biaya
keseluruhannya ditanggung oleh CEPOT GROUP sendiri
Sebagai bagian dari pelaksanaan sistim manajemen kendali diatas, dibawah in disampaikan
penjelasan atas persyaratan administratif yang mutlak harus dipenuhi oleh pihak calon
pemasok pada saat dilakukannya persetujuan harga yang diajukan dalam FCO calon
pemasok
Tahapan negosiasi :
 Persetujuan harga.
Tahap ini merupakan tahap evaluasi harga dengan mempertimbangkan spesifikasi
batu bara yang ditawarkan calon pemasok dalam FCO. Proses : 1 – 5 hari kerja
setelah FCO diterima. Dalam hal persetujuan harga diberikan, maka calon pemasok
diminta untuk melengkapi dokumen untuk masuk ke tahapan Due Diligence. Namun
hal ini belum / bukan merupakan kesepakatan untuk melakukan kontrak jual beli
antara CEPOT GROUP
 Due Diligence.
Tahap ini merupakan proses evaluasi serta verifikasi kelengkapan dokumen yang
ditentukan dalam lembar edaran ini. Calon pemasok harus menyerahkan dokumen
yang diperlukan dalam proses ini dalam waktu 5 hari kerja setelah pemberitahuan.
Proses : 3 – 5 hari kerja tergantung kelengkapan dokumen yang diterima. Apabila
hasil evaluasi dan verifikasi dapat diterima atau memuaskan, maka proses
dilanjutkan. Apabila hasilnya tidak dapat diterima, maka CEPOT GROUP akan
menghentikan proses negosiasi tanpa dapat dituntut dalam bentuk apapun.
 Negosiasi / Penanda Tanganan Kontrak
Tahap ini merupakan proses negosiasi isi kontrak dimana CEPOT GROUP akan
mengajukan draft kontrak dengan memperhatikan hal-hal yang perlu dipenuhi oleh
CEPOT GROUP kepada pihak end buyer / end user. Proses : 7 – 30 hari, tergantung
kecepatan end buyer / end user memberikan konfirmasi
transaksi
Dalam hal terjadi ketidak sepakatan akan isi kontrak atau end buyer / end user
membatalkan rencana pembelian karena sebab apapun, maka CEPOT GROUP akan
menghentikan proses negosiasi tanpa dapat dituntut dalam bentuk apapun
Dokumen ini bukan merupakan bagian dari kontrak dan hanya bersifat pemberitahuan

Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut, mohon menghubungi secara tertulis [email] salah satu
account officer CEPOT GROUP yang merupakan sentra komunikasi dengan pihak calon pemasok,
atau melalui sales.support@cepotgroup.com
Jakarta, 11 September 2014
CEPOT GROUP of Companies
www.cepotgroup.com
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PERSYARATAN ADMINISTRATIF UNTUK PEMBELIAN BATU BARA

BLENDED COAL
③

②

①

PENJELASAN :
i.
ii.
iii.
iv.

Tambang / Perusahaan ① adalah calon pemasok yang mengajukan penawaran “blended
coal” kepada CEPOT GROUP
Tambang / Perusahaan ② dan ③ masing-masing adalah calon pemasok High Calorie serta
Medium Calorie Coal kepada Tambang / Perusahaan ①
Tambang / Perusahaan ① bisa merupakan sekaligus sebagai Tambang / Perusahaan ②
atau ③
Kelengkapan administrasi sebagai dimaksud dibawah ini merupakan tanggung jawab
Tambang / Perusahaan ①

KELENGKAPAN ADMINISTRASI ①
(1) BLENDING RATIO FORMULA :
Calon pemasok menyajikan komposisi volume atas masing-masing High Calorie serta
Medium Calorie yang akan digunakan dalam proses blending. Formula ini bersifat
perhitungan teoritis degan menggunakan rumus yang lazim digunakan. Blending Ratio
Formula yang akan diterapkan dalam eksekusi kontrak harus mendapatkan persetujuan dari
Independent surveyor yang ditunjuk end buyer / end user.
High Calorie serta Medium Calorie yang ditentukan dalam formula harus sesuai dengan RoA
dimaksud pada kelengkapan administrasi Tambang / Perusahaan ② dan ③
(2) CoA n BL PAST SHIPMENT :
Calon pemasok menyertakan CoA dan BL dari 2 pengapalan [vessel] terakhir dengan tanggal
tidak lebih dari 6 bulan
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(3) LoS HiCal :
Calon pemasok menyertakan Letter of Support atau surat dukungan dari Tambang /
Perusahaan yang akan memasok High Calorie sebagai komponen blending
(4) LoS MedCal :
Calon pemasok menyertakan Letter of Support atau surat dukungan dari Tambang /
Perusahaan yang akan memasok Medium Calorie sebagai komponen blending
(5) IUP OPK :
Calon pemasok menyertakan copy IUP OPK atas namanya sendiri. Dalam hal akan digunakan
IUP OP pihak ketiga dalam dokumen ekspor, harus disertakan surat perjanjian antara calon
pemasok dengan pemilik IUP OPK
(6) EXPORT LICENCE :
Calon pemasok menyertakan copy dokumen terkait perizinan serta pelaksanaan ekspor batu
bara yang berlaku
(7) OPERATION SUMMARY :
Calon pemasok menyertakan copy Operation Summary yaitu tabel ringkas yang berisikan
data / keterangan yang menyangkut [i] Kapasitas Produksi per bulan dalam 3 bulan terakhir
[ii] Jarak hauling dari tambang ke Stockpile / Jetty [iii] Nama / lokasi Stockpile perantara yang
akan digunakan [iv] Nama / Lokasi Jetty yang akan digunakan untuk pemuatan tongkang [v]
Daya tampung / luas Stockpile / Jetty [vi] Kapasitas muat ke tongkang per jam / hari [vii]
Nama Anchorage [viii] Waktu tempuh tongkang menuju Anchorage [vii] Data tambahan
lainnya yang dianggap perlu
KELENGKAPAN ADMINISTRASI ②
(1) IUP OP :
Calon pemasok HiCal menyertakan copy IUP OPK atas namanya sendiri
(2) CnC :
Calon pemasok HiCal menyertakan copy CnC atas namanya sendiri
(3) SPK :
Dalam hal calon pemasok HiCal adalah pemegang SPK dari pemilik tambang, maka perlu
disertakan copy SPK atau Surat Keterangan dari Tambang / Perusahaan pemilik IUP OP selain
kedua dokumen diatas
(4) RoA HiCal :
Calon pemasok HiCal menyertakan copy RoA yang akan dipasok sebagai kompenen blending
(5) CoA n BL Past Shipment :
Apabila ada, sertakan CoA dan BL dari 2 pengapalan [vessel] terakhir dengan tanggal tidak
lebih dari 6 bulan
(6) Operation Summary :
Calon pemasok HiCal menyertakan copy Operation Summary yaitu tabel ringkas yang
berisikan data / keterangan yang menyangkut [i] Kapasitas Produksi per bulan dalam 3 bulan
terakhir [ii] Jarak hauling dari tambang ke Stockpile yang digunakan perusahaan ① [iii]
Data tambahan lainnya yang dianggap perlu
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KELENGKAPAN ADMINISTRASI ③
(1) IUP OP :
Calon pemasok MedCal menyertakan copy IUP OPK atas namanya sendiri
(2) CnC :
Calon pemasok MedCal menyertakan copy CnC atas namanya sendiri
(3) SPK :
Dalam hal calon pemasok MedCal adalah pemegang SPK dari pemilik tambang, maka perlu
disertakan copy SPK atau Surat Keterangan dari Tambang / Perusahaan pemilik IUP OP selain
kedua dokumen diatas
(4) RoA MedCal :
Calon pemasok MedCal menyertakan copy RoA yang akan dipasok sebagai kompenen
blending
(5) CoA n BL Past Shipment :
Apabila ada, sertakan CoA dan BL dari 2 pengapalan [vessel] terakhir dengan tanggal tidak
lebih dari 6 bulan
(6) Operation Summary :
Calon pemasok MedCal menyertakan copy Operation Summary yaitu tabel ringkas yang
berisikan data / keterangan yang menyangkut [i] Kapasitas Produksi per bulan dalam 3 bulan
terakhir [ii] Jarak hauling dari tambang ke Stocplle yang digunakan perusahaan ① [iii] Data
tambahan lainnya yang dianggap perlu
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SINGLE MINE COAL

PENJELASAN :
i.
ii.

Tambang / Perusahaan adalah calon pemasok yang mengajukan penawaran “Single Mine
Coal” kepada CEPOT GROUP
Kelengkapan administrasi sebagai dimaksud dibawah ini merupakan tanggung jawab
Tambang / Perusahaan calon pemasok

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
(1) IUP OP :
Calon pemasok menyertakan copy IUP OPK atas namanya sendiri
(2) CnC :
Calon pemasok menyertakan copy CnC atas namanya sendir
(3) SPK :
Dalam hal calon pemasok adalah pemegang SPK dari pemilik tambang, maka perlu
disertakan copy SPK atau Surat Keterangan dari Tambang / Perusahaan pemilik IUP OP selain
kedua dokumen diatas
(4) CoA n BL Past Shipment : Sertakan CoA dan BL dari 3 [tiga] pengapalan [vessel] terakhir
dengan tanggal tidak lebih dari 6 bulan
(5) IUP OPK :
Dalam hal calon pemasok adalah pemegang SPK, calon pemasok menyertakan copy IUP OPK
atas namanya sendiri. Dalam hal akan digunakan IUP OP pihak ketiga dalam dokumen
ekspor, harus disertakan surat perjanjian antara calon pemasok dengan pemilik IUP OPK
(6) EXPORT LICENCE :
Dalam hal calon pemasok adalah pemegang SPK, calon pemasok menyertakan copy
dokumen terkait perizinan serta pelaksanaan ekspor batu bara yang berlaku
(7) Operation Summary :
Calon pemasok menyertakan copy Operation Summary yaitu tabel ringkas yang berisikan
data / keterangan yang menyangkut [i] Kapasitas Produksi per bulan dalam 3 bulan terakhir
[ii] Jarak hauling dari tambang ke Stockpile / Jetty [iii] Nama / lokasi Stockpile perantara yang
akan digunakan [iv] Nama / Lokasi Jetty yang akan digunakan untuk pemuatan tongkang [v]
Daya tampung / luas Stockpile / Jetty [vi] Kapasitas muat ke tongkang per jam / hari [vii]
Nama Anchorage [viii] Waktu tempuh tongkang menuju Anchorage [vii] Data tambahan
lainnya yang dianggap perlu
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