
 
 
 

PENGUMUMAN PELELANGAN PRAKUALIFIKASI 
No. BS.0030/TSI/06/2018 

Dengan ini diumumkan bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) akan melaksanakan 
pekerjaan pengadaan dengan prakualifikasi sebagai berikut: 

A. Paket Pekerjaan yang dilelangkan  

Paket Pekerjaan : Pekerjaan Implementasi Integrated Financing Originatioan System (I-FOS) 

Lokasi  : Kantor Pusat Indonesia Eximbank (Jakarta) 
Rincian Pekerjaan : 

Item Keterangan 

 Deskripsi 

Membangun dan mengimplementasikan sistem yang dapat melakukan 
otomatisasi dan standarisasi proses pembiayaan (end to end) dari 
proses prospecting, application, analysis hingga approval, yang secara 
khusus di Indonesia Eximbank akan disebut sebagai Integrated 
Financing Origination System (I-FOS). 

 Ruang 
Lingkup  

- Penyediaan Sistem/Aplikasi 
- Implementasi Sistem 
- Maintenance setahun 

 

B. Persyaratan Peserta  

1. Persyaratan Umum 

Memenuhi seluruh persyaratan administasi sesuai dengan yang tertera pada e-procurement (mendapatkan 
status “Qualified”) 

2. Persyaratan Khusus  

a. Calon Penyedia adalah perusahaan yang mempunyai pengalaman dalam 
implementasi/enhancement/maintenance aplikasi IFOS atau sejenisnya, sekurang-kurangnya 2 project 
dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan copy PO/Surat 
Penunjukan/Kontrak/BAST Pekerjaan. 

b. Calon Penyedia adalah perusahaan yang mempunyai pengalaman melakukan implementasi interface 
sistem ke SLIK, PEFINDO dan Dukcapil, yang dibuktikan dengan copy PO/Surat 
Penunjukan/Kontrak/BAST Pekerjaan. 

c. Peserta memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 5(lima) tenaga ahli dengan kualifikasi sesuai tabel 
dibawah ini, yang berpengalaman dalam pembangunan aplikasi I-FOS atau sejenisnya, dibuktikan 
dengan: 

 Dokumen  Pengalaman Kerja (CV) yang mencantumkan project yang telah dilakukan/ copy 
sertifikasi/ bukti pendukung lainnya;dan 

 Surat keterangan pegawai tetap. 

No Klasifikasi Jumlah Minimal 

1 Front-end Developer 1 Engineer 

2 Back-End Developer 1 Engineer 

3 IOS Developer 1 Engineer 

4 Android Developer 1 Engineer 

5 UI/UX Designer 1 Engineer 

C. Pendaftaran Pengadaan 

1. Masa Pendaftaran 

Calon penyedia yang memenuhi seluruh persyaratan di atas dan berminat untuk mengikuti paket 
pengadaan barang dimaksud dapat menyampaikan surat pernyataan minat dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

a. Hari/tanggal : Kamis 7 Juni 2018 s.d Jumat 22 Juni 2018 

b. Metode Penyampaian : Di unggah pada e-procurement  

https://eproc.indonesiaeximbank.go.id/eprocurement/ 

2. Format surat pernyataan minat dapat diunduh pada sistem e-procurement dan harus ditanda-tangani oleh 
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan anggaran dasar badan usaha dan apabila ditanda-tangani oleh 
pejabat yang tidak berwenang harus disertai dengan Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang diatas 
meterai secukupnya. 

3. Calon penyedia yang telah mendapatkan status “qualified” dan telah mengunggah Surat Pernyataan Minat 
pada sistem e-procurement, akan diundang mengikuti proses pemberian penjelasan (aanwijzing) yang 
waktunya akan ditentukan kemudian. 

Demikian pengumuman ini untuk diketahui. 
 

 
 

Jakarta, 7 Juni 2018 
Panitia Pengadaan Implementasi Integrated Financing Originatioan System (I-FOS) LPEI 


