
 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI 
Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870 

 

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) 
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI  

PEMBUATAN APLIKASI HOST TO HOST DENGAN KEMENTERIAN AGAMA 
Nomor: B. 17004/BPKH/BP/A3.4/07/2020 

     
Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan 

Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai 
berikut: 

 

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Host To 
Host Dengan Kementerian Agama 

   

Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung 
jawab untuk : 
1. Melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan suatu 

metodologi implementasi yang telah terbukti (well proven 
methodology) dan membuat rencana tahapan kegiatan yang 
baik (well organized project plan) serta 
mengeksekusi/melaksanakannya dalam proses implementasi 
aplikasi pengelolaan proyek. Adapun metodologi tersebut 
mencakup tahapan-tahapan antara lain namun tidak 
terbatas pada: 
a. Tahapan persiapan awal dengan menyusun Project Plan; 

b. Tahapan klarifikasi kebutuhan bisnis kepada Key User 

dan menuangkannya dalam Functional Spesification 

Document; 

c. Pengembangan atau konfigurasi aplikasi termasuk 

pengembangan atau konfigurasi sarana integrasi dengan 

existing system BPKH; 

d. Mekomendasi perangkat keras dan perangkat lunak 

pendukung (jika diperlukan); 

e. Melaksanakan pengujian, antara lain terdiri dari: System 

Integration Test/SIT dan User Acceptance Test/UAT; 

f. Melakukan ujicoba koneksi sekurangnya 21 (dua puluh 

satu) endpoint dengan SISKOHAT Kementerian Agama. 

Rincian endpoint sesuai konsep dokumen PKS tentang 

Pemanfaatan Data dan Informasi Jemaah Haji, yang telah 

disepakati BPKH - Kementerian Agama dan akan segera 

dilakukan pengesahan dokumennya. 

g. Melaksanakan persiapan akhir, antara lain dengan 

melakukan pelatihan/training bagi end-user dan personil 

Bidang Keuangan dan IT, serta melaksanakan migrasi 

data; 

h. Membantu personil Bidang Keuangan dan IT melakukan 

deployment pada Production Environment dalam rangka 
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pelaksanaan Go Live serta melakukan setting hak akses 

user dan otorisasinya; 

i. Memberikan dukungan pemeliharaan setelah Go Live; 

j. Menyerahkan source code aplikasi kepada BPKH 

k. Pengembangan atau konfigurasi dan implementasi 

aplikasi; dan 

l. Melakukan pertemuan/diskusi dengan : 

a) Internal BPKH, terkait arsitektur SISKEHAT dan jenis 
data yang digunakan pada bidang-bidang di BPKH. 

b) Tim SISKOHAT Kementerian Agama, untuk 
membahas teknis pertukaran data. 

 

2. Membangun aplikasi host to host yang memiliki 

karakteristik/kemampuan, minimal : 

a. Mampu berintegrasi dengan SISKOHAT dan SISKEHAT; 

b. Mampu melakukan pertukatan data/informasi dari 

BPKH dan Kementerian Agama, maupun sebaliknya; 

c. Mampu menyediakan akses terbatas untuk melihat dan 

mengunduh data calon jemaah haji sesuai kebutuhan 

bidang yang mengelola pengembangan, perencanaan, 

keuangan, penempatan dana dan nilai manfaat;  

d. menyediakan akses terbatas menu manajemen 

pengguna dan integrasi dengan server LDAP; 

e. menggunakan bahasa pemrograman Java (backend) dan 

PHP (frontend); 

f. menggunakan jaringan leased line untuk koneksi ke 

Kementerian Agama; dan  

g. menyediakan akses bagi pengguna internal BPKH 

melalui jaringan lokal. 

   

Kebutuhan Tenaga Ahli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Penyedia wajib menyediakan  5 (lima) orang Personil 

dengan rincian :  

1. 1 (satu) orang System Analyst, dengan kualifikasi : 

- Pendidikan terakhir minimal Sarjana Strata 1 (S1) 

Jurusan Sistem Informasi/Teknik Informatika/ 

Manajemen Informatika/Teknik Komputer/sejenis, 
- Pengalaman kerja minimal selama 5 tahun memimpin 

pembangunan dan integrasi aplikasi. 
2. 3 (tiga) orang Programmer, dengan kualifikasi : 

- Pendidikan terakhir minimal Sarjana Strata 1 (S1) 
jurusan Sistem Informasi/Teknik Informatika/ 
Manajemen Informatika/Teknik Komputer/sejenis; 

- Pengalaman kerja minimal selama 3 tahun dalam 
pembuatan dan integrasi aplikasi. 
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3. 1 (satu) orang Administrasi Proyek, dengan kualifikasi : 
- Pendidikan terakhir Diploma (D3) jurusan Sistem 

Informasi/ Teknik Informatika/ Manajemen 
Informatika/ Teknik Komputer/ sejenis; 

- Pengalaman kerja minimal selama 1 tahun 

   

Waktu Pelaksananan 
Pekerjaan 

: 90 (sembilan puluh) hari kalender 

   
Keluaran (Output) : 1 (satu) Paket Aplikasi Host To Host Dengan Kementerian Agama. 

 
Sehubungan dengan rencana pengadaan tersebut, kami memberikan kesempatan 

kepada Para Pelaku Usaha yang kompeten untuk memberikan masukan mengenai perkiraan 
harga/biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan mengisi dan 
mengirimkan Formulir Request for Quotation terlampir ke email Divisi Pengadaan dan Umum 
BPKH : divisi.pengadaan@bpkh.go.id paling lambat pada hari Selasa, 21 Juli 2020 Pukul 23.59 
WIB dengan Subject : RFQ – Rencana Pengadaan Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Host 
to Host dengan Kementerian Agama. 

Pelaku Usaha yang menyampaikan masukan dan perkiraan harga/biaya yang dinilai 
terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan 
jadwal pelaksanaan pengadaan yang akan diinformasikan kemudian. 
 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. 
 

Jakarta, 17 Juli 2020 
 

TTD 
 

Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:divisi.pengadaan@bpkh.go.id
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FORMULIR REQUEST FOR QUOTATION 
RENCANA PENGADAAN……………… 

Di LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI 
 

A. Data Pelaku Usaha* 
 

Nama Pelaku Usaha 
(Badan Usaha/ Perorangan) 

:  

   
Alamat  :  

   
NPWP :  

   

Izin Usaha   

a. Nomor :  

b. Kualifikasi Usaha :  

c. Klasifikasi Usaha :  

   
Person in Charge (PIC) :  

   
Email :  

Pengalaman melaksanan pekerjaan sejenis dengan Pengadaan yang akan dilaksanakan 
oleh BPKH (mohon diisikan dengan pengalaman sejenis dalam 5 (lima) tahun terakhir) : 

Tahun :  Nama Pekerjaan : 

2020 : ………………………………………………………………………………….. 

2019 : ………………………………………………………………………………….. 

Dst : Dst 

 
B. Perkiraan Harga/Biaya* 

Setelah membaca dan memperhatikan Ruang Lingkup, Waktu Pelaksanaan, Kebutuhan 
Tenaga Ahli, dan Keluaran (Output) dari rencana pengadaan……..yang disampaikan BPKH, 
kami memperkirakan harga/biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 
tersebut senilai : Rp………… (……….dengan huruf………..). 

 
Keterangan : 
*= semua bagian wajib diisi oleh Pelaku Usaha. 


