
 

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 KAJIAN ROADMAP FORMASI DAN STRATEGI 
INVESTASI BPKH SEBAGAI INVESTOR PROFESSIONAL 

Nomor: B.07002/BPKH/BP/A3.4/08/2020 
     

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 Kajian Roadmap Formasi Dan 

Strategi Investasi BPKH sebagai Investor Professional 

   
Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung 

jawab untuk melakukan: 
1. Melakukan proses Benchmarking atas struktur 

organ Investasi dan bidang pendukung lainnya 
terhadap lembaga keuangan sejenis yang 
tergolong lebih dahulu sebagai Investor 
Professional dan Lembaga Pemerintah antara 
lain: 
a. BP Jamsostek (investor professional) 
b. PT Taspen (investor professional)  

 
2. Pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk 

melakukan: 
a. Tahap 1, Pembuatan 1 (satu) set dokumen 

kajian Roadmap Strategi Investasi BPKH 
sebagai investor professional berdasarkan 
kajian Strategic Asset Allocation dalam 
mencapai sustainability keuangan haji, 
meliputi:  

 Alokasi Investasi 5 tahun kedepan 

 sinergi dengan lembaga keuangan 
lainnya 

b. Tahap 2, Pembuatan 1 (satu) set dokumen 
yang berisi arsitektur, transformasi regulasi, 
serta standar operasi dan prosedur.  

 
   
Waktu Pelaksananan 
Pekerjaan 

: 60 (enam puluh) hari kalender 
 
 
 

   



Pernyataan : 
Formulir Request for Quotation yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan 
bukan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa 

dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. 
 
 

Kebutuhan Tenaga Ahli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keluaran (Output) 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

Menyediakan 3 (tiga) orang tenaga ahli dengan 
kualifikasi: 

a. Tenaga Ahli Bidang Financial Sustainability 
dengan pendidikan minimal S-2 dan 
diutamakan yang memiliki pengalaman dalam 
memberikan jasa konsultasi pada lembaga 
keuangan syariah di Kementrian atau Lembaga, 
badan usaha milik negara paling sedikit 3 (tiga) 
pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir 
dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) / 
Perjanjian Kerjasama (PKS). 

b. Tenaga Ahli Bidang Strategi Investasi dengan 
pendidikan minimal S-1 dan berpengalaman 
minimal 3 (tiga) tahun dalam dalam bidang 
Pasar modal / Jasa Keuangan. 

c. Tenaga Ahli Bidang Penyusunan Roadmap 
dengan pendidikan minimal S-1 dan 
pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam 
bidang bidang Pasar modal / Jasa Keuangan. 
 

Paket hasil kajian dengan 2 (dua) Keluaran (Output) 
berupa: 
1. 1 (satu) set dokumen Kajian Roadmap Strategi 

Investasi BPKH sebagai investor professional 
berdasarkan kajian Strategic Asset Allocation 
dalam mencapai sustainability keuangan haji, 
meliputi:  

 Alokasi Investasi 5 tahun kedepan 

 sinergi dengan lembaga keuangan lainnya 
2. 1 (satu) set dokumen Kajian yang berisi arsitektur, 

transformasi regulasi, serta standar operasi dan 
prosedur.  

 
   

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, 12 Agustus 2020 Pukul 
13.30 WIB dengan Subject : RFQ – Rencana Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Roadmap 
Formasi Dan Strategi Investasi BPKH sebagai Investor Professional. 

 
 
 

mailto:divisi.pengadaan@bpkh.go.id


Pernyataan : 
Formulir Request for Quotation yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan 
bukan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa 

dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. 
 
 

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, 7 Agustus 2020 
 
TTD 
 
Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pernyataan : 
Formulir Request for Quotation yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan 
bukan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa 

dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. 
 
 

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 dimaksud yang disampaikan 
BPKH, kami memperkirakan harga/biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 
tersebut senilai : Rp………… (……….dengan huruf………..) serta menyatakan sanggup untuk 
memenuhi ruang lingkup pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan apabila kami ditunjuk 
menjadi Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. 

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


