
 

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

 
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) - KEDUA 

RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI  
PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG JASA KEUANGAN, 

EKOSISTEM HAJI, PROPERTI, DAN LAINNYA 
Nomor: B. 25003/BPKH/BP/A3.4/03/2021     

 
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 Pendirian Anak Perusahaan yang 
Bergerak di Bidang Jasa Keuangan, Ekosistem Haji, Properti, 
dan Lainnya 

   
Ruang Lingkup Pekerjaan  Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung 

jawab:  
 

a. Aspek Hukum. Konsultan akan menilai segala sesuatu yang 
berkaitan dengan legalitas perusahaan, tidak terbatas pada 
badan hukum perusahaan, izin usaha terkait, rencana 
bisnis kedepan, teknis operasional memperoleh izin dari 
instansi/dinas/departemen terkait dan seluruh 
administrasi yang berkaitan dengan aspek hukum dan 
legalitas. 

b. Aspek Pasar dan Industri. Konsultan akan mengkaji 
gambaran tren dan prospek pasar terkait dengan bidang 
usaha yang dijalankan oleh perusahaan serta pesaing 
dalam industri terkait.  

c. Aspek Internal Perusahaan, terdiri dari: 
1. Aspek Teknis dan Operasional, yang berkaitan dengan 

proses pembangunan dan pengoperasian bisnis, 
penaksiran biaya atas bisnis yang akan dilakukan, 
bagaimana proses bisnis dilakukan dan aspek teknis 
lainnya.  

2. Aspek Sumber Daya Manusia, yang berkaitan dengan 
organisasi yang akan dibangun dan proses pengadaan 
sumbr daya manusia untuk menduduki jabatan dan 
fungsi tertentu.  

3. Aspek Manajemen, dapat terdiri dari manajemen saat 
proses pendirian perusahaan maupun manajemen saat 
bisnis mulai beroperasi secara rutin. 

d. Aspek Keuangan. Konsultan akan mengkaji dari sisi 
keuangan yang tidak terbatas pada berapa besar modal 
dan sumber dana yang dibutuhkan dalam pendirian 
perusahaan, kapan modal tersebut kembali (ROI), Analisa 
cash flow dan aspek keuangan lainnya.  

e. Aspek Risiko. Kajian mengenai risiko-risiko apa saja yang 
akan terjadi dalam proses pendirian perusahaan maupun 
proses bisnis ketika perusahaan telah beroperasi. 

   



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/Personil 
 

: 
 

Penyedia terpilih wajib menyediakan 3 (tiga) orang Tenaga 

Ahli/Personil, yang terdiri dari:  
 

1) 2 (dua) orang Tenaga Ahli, dengan kualifikasi:  

a. Pendidikan minimal Strata Dua (S2) semua jurusan; 

b. Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang 

jasa penilaian/konsultansi/studi kelayakan Investasi 

Pendirian Perusahaan, Kepemilikan Usaha, 

Penyertaan Saham/Modal, Investasi Properti/Tanah 

Bangunan, Jasa Keuangan atau Investasi Lainnya; dan 

c. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan 

penilaian/konsultansi/studi kelayakan Investasi 

Pendirian Perusahaan, Kepemilikan Usaha, 

Penyertaan Saham/Modal, Investasi Properti/Tanah 

Bangunan, Jasa Keuangan atau Investasi Lainnya 

sebanyak minimal 1 (satu) kali dalam waktu 3 tahun 

terakhir. 
 

2) 1 (satu) orang Tenaga Pengetik (Juru Ketik)/Administrasi, 

dengan kualifikasi memiliki pendidikan minimal Diploma 

Tiga (D3) semua jurusan. 

   
Syarat Izin Usaha : Memiliki Izin Usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 (Aktivitas 

Konsultasi Manajemen) atau 6910 (Aktivitas Hukum) 
   
Waktu Pelaksanaan 
Pekerjaan 

: 60 (enam puluh) hari kalender 

   
Keluaran (Output) : 

 
- 1 (satu) Laporan Studi Kelayakan Investasi Pendirian Anak 

Perusahaan yang Bergerak di Bidang Jasa Keuangan, 
Ekosistem Haji, Properti dan Lainnya; dan 

- 1 (satu) Anggaran Dasar Perusahaan Anak berserta 
dokumen yang dibutuhkan terkait dengan izin dan 
operasional perusahaan. 

   
Perkiraan Maksimal Biaya : Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta 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 Senin, 29 Maret 2021 Pukul 12.00 WIB dengan 
Subject : RFQ Kedua – Pengadaan Konsultan Pendirian Anak Perusahaan. 

 
 

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, 25 Maret 2021 
 
TTD 
 
Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji 
 
 
Catatan: 
Formulir RFQ yang sebelumnya telah dikirimkan Pelaku Usaha kepada Divisi Pengadaan dan Umum 
untuk pengadaan dimaksud sesuai pengumuman RFQ pertama, dinyatakan tetap berlaku serta 
diperkenankan untuk tidak lagi mengisi dan mengirimkan Formulir RFQ sesuai permintaan RFQ 
Kedua ini kecuali terdapat informasi yang akan diperbaiki/dirubah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 - KEDUA 
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI  

PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG JASA KEUANGAN, 
EKOSISTEM HAJI, PROPERTI, DAN LAINNYA 

 
A. Data Pelaku Usaha* 

 
Nama Pelaku Usaha 
(Badan Usaha) 

:  

   
Alamat  :  

   
NPWP :  

   

Izin Usaha   

a. Nomor :  

b. Kualifikasi Usaha :  

c. Klasifikasi Usaha/ 
Kategori/Kode KBLI 

:  

   
Person in Charge (PIC)/HP :  

   
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 : 

2021 : ………………………………………………………………………………….. 

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

Dst : Dst 

 
B. Perkiraan Harga/Biaya* 

Setelah membaca dan memperhatikan Ruang Lingkup, Waktu Pelaksanaan, 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 
dan menyediakan Tenaga Ahli/Personil sesuai yang dipersyaratkan apabila kami ditunjuk menjadi 
Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. 

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


