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 PENGEMBANGAN FINANCIAL MODELING
Nomor: B.23005/BPKH/BP/A3.4/09/2020
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 Pengembangan Financial
Modeling ALM (Assets & Liability Management)

Ruang Lingkup Pekerjaan

:

Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung
jawab:
1. Membuat pengembangan perangkat model finansial
keuangan haji yang dapat membantu dalam
penyusunan, monitoring, reviewing atas rencana
strategis, proyeksi keuangan, dan materi rapat
anggota eksekutif yang mampu mensimulasikan
penerimaan, pengembangan dan pengeluaran
Keuangan Haji;
2. Menyusun dan mendefinisikan variabel dan asumsi
yang akan digunakan dalam model;
3. Menyusun dashboard dan fitur lainnya seperti
dalam bentuk grafik, table data output, dan lainnya
yang diperlukan; serta
4. Membuat manual book/petunjuk teknis atas tools
financial modeling berbasis excel tersebut.

Kebutuhan Tenaga Ahli

:

1. Menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli sebagai
Project Manager dengan kualifikasi:
a. Tingkat pendidikan minimal Strata-1;
b. Memiliki sertifikasi di bidang financial modeling
(PFM);
c. Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam
financial modeling;
d. Diutamakan pernah menangani project financial
modeling minimal 2 project;
e. Menguasai
Macro
Microsoft
Excel
(melampirkan
bukti/screenshot
software
project financial modeling yang pernah
ditangani);

Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan

:

60 (enam puluh) hari kalender

Keluaran (Output)

:

1 buah atau 1 paket kertas kerja berbasis excel untuk
financial modeling Keuangan Haji yang sekurangkurangnya memiliki fitur simulasi untuk proyeksi
keuangan, data output, dan dashboard atau petunjuk
teknis, serta pelatihan penggunaannya.

Perkiraan Maksimal Biaya

:

Rp56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu
rupiah)

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, 29 September 2020
Pukul 16.00 WIB dengan Subject : RFQ – Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Financial
Modeling ALM.
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, 23 September 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 melaksanakan 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.
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 .

