
 

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

 

 
PENGUMUMAN REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) DAN 

 PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA 
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN URAIAN JABATAN 

Nomor: B. 07003/BPKH/BP/A7.4/11/2022 
 
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 Penyusunan Uraian Jabatan. 
   
Ruang Lingkup Pekerjaan  Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab 

untuk:  
 

a. Menentukan metode penyusunan uraian jabatan;  
b. Menyusun dan mempersiapkan template uraian jabatan;  
c. Menyiapkan media atau platform penyusunan uraian 

jabatan;  
d. Melakukan review dan memberikan masukan terhadap 

metodologi penyusunan uraian jabatan, meliputi namun 
tidak terbatas pada proses identifikasi, tugas pokok fungsi, 
tanggung jawab, indikator kinerja, kompetensi, pengalaman, 
pengetahuan, wewenang dan otoritas, hubungan kerja, 
tantangan, serta struktur organisasi;  

e. Melakukan tabulasi dan analisa sesuai metodologi yang 
digunakan;  

f. Membuat laporan hasil penyusunan uraian jabatan;  
g. Menyampaikan hasil penyusunan uraian jabatan kepada 

Badan Pelaksana; dan 
h.  Melakukan perbaikan uraian jabatan dalam hal terdapat 

masukan dari Badan Pelaksana, dan hal-hal yang perlu 
ditambahkan setelah penyampaian hasil penyusunan uraian 
jabatan. 

   
Kebutuhan Tenaga 
Ahli/Personil 
 

: 
 

Penyedia terpilih wajib menyediakan 9 (sembilan) orang 

Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari: 

a) 3 (tiga) orang Senior Konsultan/Konsultan Ahli 

Madya/Setara, dengan kualifikasi : 

a. Berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam 

membuat uraian jabatan atau sejenisnya; 

b. Diutamakan memiliki sertifikat keahlian yang relevan 

dalam membuat uraian jabatan atau sejenisnya untuk 

mendukung paket pekerjaan tersebut (non mandatory); 

dan 

c. Pendidikan minimal strata satu (S-1) semua jurusan. 

 

 
 



Pernyataan Pelaku Usaha: 
Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak 
sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang 
akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha 
membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun. 

 
 

b) 6 (enam) orang Konsultan/Analis/Setara, dengan 

kualifikasi:  

a. Berpengalaman minimal 6 (enam) tahun dalam 

membuat uraian jabatan atau sejenisny;  

b. Diutamakan memiliki sertifikat keahlian yang relevan 

dalam membuat uraian jabatan atau sejenisnya untuk 

mendukung paket pekerjaan tersebut (non mandatory); 

dan 

c. Pendidikan minimal strata satu (S1) semua jurusan. 

   
Syarat Izin Usaha dan Syarat 
Teknis Lainnya 

: Terbatas hanya untuk Badan Usaha yang memiliki izin usaha 
dengan Kategori/Kode KBLI 7020 (Aktivitas Konsultasi 
Manajemen) 
 

   
Waktu Pelaksanaan 
Pekerjaan 

: 26 (dua puluh enam) hari kalender 

   
Keluaran (Output) : Laporan Uraian Jabatan untuk 123 (Seratus Duapuluh Tiga) 

Jabatan yang ada saat ini di organisasi BPKH. 
   
Perkiraan Maksimal Biaya :  Rp229.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) 

 
Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka 

bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum 
terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System 
(VMS) BPKH, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan 
http://vendor.pengadaan.com/ dan mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang 
bersangkutan di portal pengadaan.com kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui email 
divisi.pengadaan@bpkh.go.id paling lambat pada hari Jum’at, 11 November 2022 Pukul 12.00 WIB 
dengan Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Penyusunan Uraian Jabatan, serta 
dilanjutkan dengan login di https://eproc.bpkh.go.id/.  

Mengingat pengadaan.com adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, 
maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal 
pengadaan.com yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha. 

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam 
VMS BPKH, dapat langsung menmpaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui login ke Aplikasi Pengadaan 
(https://eproc.bpkh.go.id/) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk 
pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan 
mengakses : Menu Bantuan > Panduan.  

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan 
harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran 
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya 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. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain 
melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima. 

 

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi : 

http://vendor.pengadaan.com/
mailto:divisi.pengadaan@bpkh.go.id
https://eproc.bpkh.go.id/
https://eproc.bpkh.go.id/


Pernyataan Pelaku Usaha: 
Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak 
sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang 
akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha 
membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun. 

 
 

No TAHAPAN 

JADWAL 

Hari/Tanggal 
Waktu 

Mulai Akhir* 

1. Pendaftaran Pelaku Usaha 

Senin – Jum’at, 
07 – 11 November 

2022 

 
Senin, 12.00 WIB 

 
Jum’at, 12.00 WIB 

2. 
Verifikasi Data Pelaku 
Usaha pada portal 
pengadaan.com 

3. 

Pembuktian Kualifikasi 
untuk menjadi Pelaku 
Usaha terdaftar pada 
Aplikasi Pengadaan 

4. 
Pengumuman RFQ/RFI 
(Vendor Survey) Senin – Jum’at, 

07 – 11 November 
2022 

 
Senin, 12.00 WIB 

 
Jum’at, 15.00 WIB 

5. 
Penyampaian Perkiraan 
Harga/Biaya oleh Pelaku 
Usaha 

6. 
Pemasukan dan Pembukaan 
Dokumen Penawaran bagi 
Pelaku Usaha Terpilih 

Senin – Rabu,  
14 –  16 November 

2022 
Senin, 08.00 WIB  Rabu, 23.59 WIB 

7. 
Evaluasi, Klarifikasi Teknis 
dan Negosiasi Harga 

Kamis – Senin,  
17 – 21 November 

2022 
Senin, 08.00 WIB  Rabu, 23.59 WIB 

8. Penandatanganan SPK 
Selasa,  

22 November 2022 
08.00 WIB 17.00 WIB 

Keterangan: 
*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan 
sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan 
diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. Petunjuk singkat dan persyaratan umum 
pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini. 
 

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

Jakarta, 07 November 2022 
 
 

TTD 
 
 

Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pernyataan Pelaku Usaha: 
Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak 
sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang 
akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha 
membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun. 

 
 

Lampiran Pengumuman 
Nomor : B. 07003/BPKH/BP/A7.4/11/2022 
Tanggal : 07 November 2022 

 

 
 



Pernyataan Pelaku Usaha: 
Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak 
sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang 
akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha 
membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun. 

 
 

 

 
 
 


