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Dengan ini Procurement Unit BPDLH meminta penawaran harga Jasa Konsultansi Pengembangan 

Dashboard Data dan Informasi Pengelolaan Kawasan Konservasi, dengan rincian pada dokumen 

RFQ ini. 

 

Dokumen Lelang ini Instruksi Kepada Peserta Lelang Dalam mempersiapkan penawaran, dimohon 

untuk mengikuti Instruksi kepada Peserta Lelang. Pemasukan penawaran harus diserahkan dengan 

menyertakan: 

 Sampul 1 : Dokumen Teknis 

• Pengalaman Perusahaan 

• Komen terhadap TOR 

• Metode Pelaksanaan, Jadwal Kerja, dan Keluaran (output)  

• Tenaga Ahli  

• Legalitas Perusahaan 

Sampul 2 : Dokumen Biaya 

• Perincian Penawaran Harga 

 

Pemasukan dokumen penawaran (RFQ) paling lambat pada tanggal 1 September 2022 pukul 15.00 

WIB. Penawaran yang diserahkan setelah batas waktu tidak akan kami evaluasi. 

 

 
Ketua Procurement Unit 
REDD+ RBP GCF 
 

 
 
 

Nama: MULKAN  

Tanggal: 23 Agustus 2022 



 

 

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG 
 

Ketentuan 
Umum 

Peserta Lelang harus mengikuti setiap persyaratan RFQ ini, termasuk seluruh perubahan 
tertulis oleh BPDLH. 
 
Seluruh Penawaran akan dianggap sebagai tawaran oleh Peserta Lelang dan bukan 
merupakan atau berarti BPDLH menerima Penawaran. BPDLH tidak berkewajiban untuk 
memberi kontrak kepada setiap Peserta Lelang. 

Pertanyaan  
dokumen RFQ  

Apabila ada pertanyaan dapat mengirim pertanyaan melalui email kami 
gcf.procurement@bpdlh.id paling lambat tanggal 29 Agustus 2022  

Tenggat 
Waktu 
Pengiriman 
Penawaran 

Paling lambat 1 September 2022, pukul 15.00 WIB 

Pengiriman 
Penawaran 

Penawaran disampaikan langsung atau dikirimkan ke Procurement Unit GCF RBP REDD+ 
dengan alamat:  Wisma Antara Lt.14 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 
Pusat 

Pembukaan 
Dokumen 
Penawaran 

Tanggal 1 September 2022, pukul 15.10 WIB 
Ruang Rapat BPDLH 
Wisma Antara Lt.14 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta Pusat 

Biaya 

Persiapan 

Lelang 

BPDLH tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh Peserta Lelang selama 
penyusunan penawarannya. 

Kode Etik 
Penyedia 
Barang dan 
Jasa 

BPDLH tidak menoleransi tindakan terlarang seperti penipuan, korupsi, kolusi, tindakan 
tidak etis, dan tidak professional. Seluruh Peserta Lelang disyaratkan untuk memiliki 
standar kode etik yang tinggi saat proses pengadaan. 
 

Gratifikasi Peserta Lelang dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada staf BPDLH, 
termasuk undangan rekreasi perjalanan, acara olahraga atau budaya, taman bermain, dan 
undangan makan Bersama, atau sejenisnya. Dalam menjalankan kebijakan ini, BPDLH: (a) 
Menolak penawaran Peserta Lelang yang terbukti melakukan gratifikasi; (b) Menyatakan 
Peserta Lelang tidak dapat mengikuti lelang yang diadakan oleh BPDLH baik permanen 
atau dalam waktu yang ditentukan oleh BPDLH. 

Konflik 
Kepentingan 

BPDLH mengharuskan setiap Peserta Lelang untuk menghindari dan mencegah konflik 
kepentingan. Peserta Lelang yang ditemukan memiliki konflik kepantingan akan 
didiskualifikasi. 
 
Peserta Lelang wajib menyatakan dalam Penawarannya jika pemiliknya, karyawannya, 
direkturnya, pemegang sahamnya, atau personil lainnya yang berkaitan dengan 
perusahaannya merupakan keluarga dari salah satu staf Pengadaan BPDLH atau staf 
Pemerintahan yang menjadi Mitra BPDLH dalam RFQ ini. 
 
Peserta Lelang yang dimiliki sepenuhnya atau sebagiannya oleh Pemerintah akan dievaluasi 
lebih jauh dan ditinjau faktor-faktor seperti terdaftar, beroperasi dan dikelola sebagai entitas 
bisnis yang independent, cakupan kepemilikan Pemerintah, penerimaan subsidi dari 
Pemerintah, akses terhadap informasi terkait RFQ ini, dibandingkan Peserta Lelang lainnya. 
Kondisi yang dapat membuat keuntungan yang tidak semestinya terhadap Peserta Lelang 
lainnya dapat menyebabkan ditolaknya Penawaran. 

Kondisi 

Khusus 

Kontrak 

 Pada saat terjadinya keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga 

keadaan kahar berakhir dengan ketentuan 

 lainnya 



 

 

Kelayakan 
Peserta Lelang 

Perusahaan yang akan berhubungan dengan BPDLH bukan merupakan perusahaan yang 

ditangguhkan, dilarang atau tidak memenuhi syarat oleh Kementerian/Lembaga 

Pemerintah Republik Indonesia. Peserta Lelang wajib menyatakan kepada BPDLH jika 

mereka sedang mendapatkan sanksi atau penangguhan sementara oleh 

Kementerian/Lembaga terkait. Tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat menyebabkan 

pembatalan kontrak yang diterbitkan kepada Peserta Lelang oleh BPDLH. 

 

Peserta Lelang bertanggung jawab terhadap karyawannya, anggota kerja samanya, sub-

kontraktornya, dan/atau penyedia jasa lainnya untuk memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan oleh BPDLH. 

 

Peserta Lelang wajib memiliki kedudukan legal untuk mendapatkan kontrak dengan 

BPDLH. 

Harga 
Perkiraan 
Sendiri (HPS) 

Sebesar Rp. 166.500.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) 
termasuk pajak yang berlaku 

Mata Uang 
Penawaran 

Penawaran harus dinyatakan dalam Rupiah Indonesia. 

Hanya Satu 
Penawaran 

Peserta Lelang (termasuk perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan kerja sama) 

hanya boleh mengirimkan satu Penawaran. 

Penawaran yang dikirimkan dua (2) atau lebih Peserta Lelang akan ditolak jika ditemukan 

salah satu dari hal berikut: 

(a) Anda memiliki sekurang-kurangnya satu mitra, direktur atau pemegang saham yang 

sama; atau (b) Salah satu dari Peserta Lelang menerima subsidi langsung atau tidak 

langsung dari Peserta lainnya; atau (c) Anda memiliki perwakilan resmi yang sama untuk 

RFQ ini; atau (d) Anda memiliki hubungan dengan Peserta lainnya, secara langsung 

ataupun melalui pihak ketiga yang sama, sehingga anda memiliki informasi atau 

mempengaruhi Peserta lainnya terhadap proses RFQ ini; atau (e) Anda menjadi Peserta 

Lelang sekaligus menjadi sub-kontraktor Peserta Lelang lainnya atau menjadi sub-

kontraktor terhadap setiap Peserta Lelang; atau (f) Satu atau beberapa personil menjadi 

bagian pada beberapa Peserta Lelang. 

Dokumen 
yang Harus 
Diserahkan 

Dalam mempersiapkan penawaran Anda, dimohon untuk mengikuti Instruksi 

kepada Peserta Lelang. Harap diperhatikan bahwa penawaran harus diserahkan 

dengan menggunakan 2 (dua) sampul: 

Sampul 1 : Dokumen Teknis 

• Pengalaman Perusahaan 

• Komen terhadap TOR 

• Metode Pelaksanaan, Jadwal Kerja, dan Keluaran (output)  

• Tenaga Ahli 

• Legalitas perusahaan  

  Sampul 2 : Dokumen Biaya 

• Perincian Penawaran Harga  

Masa Berlaku 

Penawaran 

Penawaran berlaku selama 45 hari sejak tanggat waktu berakhirnya pemasukan dokumen. 

Perubahan 
Harga 

Tidak ada perubahan harga terhadap kenaikan, inflasi, perubahan dalam nilai tukar mata 

uang, atau faktor pasar lainnya yang akan diterima sejak diterimanya Penawaran hingga 

Masa Berlaku Penawaran habis. 

Ketentuan 
Pembayaran 

 Akan dilakukan proses pembayaran secara termin, dengan keterangan sebagai berikut: 

• Termin 1 = 20% 

• Termin 2 = 80% 

 Lainnya 



 

 

Metode 
Evaluasi 

 Kombinasi Teknis dan Biaya (Teknis 80% dan Biaya 20%) 

 Lainnya 

Kriteria 

Evaluasi 
 Legalitas Perusahaan (bergerak di bidang sejenis) 

 Komen terhadap TOR 

 Metode Pelaksanaan 

 Jadwal Kerja 

 Keluaran (out put) 
 Tenaga Ahli  
 Harga 
 Lainnya 

Hak 
Mengubah 
Permintaan 

Dalam masa kontrak, BPDLH berhak mengubah (menambah atau mengurangi) tugas dan 

tanggung jawab dengan nilai maksimum lima belas persen (15%) dari total kontrak, tanpa 

mengubah nilai satuan atau syarat dan ketentuan lainnya. 

Perkiraan 
Tanggal 
Pemberian 
Kontrak 

19 September 2022 



 

 

[KOP   SURAT BADAN USAHA] 
 

______________,_____________2022 
Nomor     : _____________________  
Lampiran :    _____________________ 
 
Kepada Yth.: 
Procurement Unit 
 
di 
Jakarta  
 
Perihal : Penawaran harga 
 
Sehubungan dengan RFQ Nomor : ……./RFQ/REDD+.RBP.GCF/PROC/……/2022 tanggal ………. dan setelah 

kami pelajari dengan saksama RFQ, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis.   

 

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 

__________. 

 

Sesuai dengan persyaratan RFQ, bersama Surat Penawaran Administrasi dan Teknis ini kami lampirkan :   

1) [Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada] 

2) Dokumen Administrasi Perusahaan, 

3) Usulan penawaran teknis,  

4) Dokumen lain yang dipersyaratkan 

 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua 

ketentuan yang tercantum dalam RFQ. 

 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani 

dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima. 

Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama Perusahaan: 

Alamat: 

Nomor Telepon: 

Alamat Email: 

Tanda tangan yang Berwenang: 
Tanggal: 

Nama: 

Jabatan: 

Alamat Email: 

 

 

Tanda Tangan:  (Materai 10000) 



 

 

PAKTA INTEGRITAS 

  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] 

No. Identitas  : __________[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor] 

Jabatan : __________ 

  Bertindak untuk 
dan atas nama 

: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan_____________
_ 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

2. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] 

No. Identitas  : __________[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor] 

Jabatan : __________ 

  Bertindak untuk 
dan atas nama 

: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan_____________
__ 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitraan] 

dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuai dengan 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi] dengan ini menyatakan bahwa: 

  
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia 

menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.  

  
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun] 

  
[Nama Penyedia][Nama Penyedia][Nama Penyedia] 

 
[tanda tangan],[tanda tangan],[tanda tangan], 
[nama lengkap][nama lengkap][nama lengkap] 

 
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan] 

 



 

 

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI] 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
  

Nama : __________[diisi nama wakil sah badan usaha] 

No. Identitas : __________[diisi dengan no.KTP/SIM/paspor] 

Jabatan : ____________[diisi sesuai jabatan] 

Bertindak untuk  
dan atas nama 

: ___________________[diisi nama badan usaha] 

Alamat : ________________ 

Telepon/Fax : ________________ 

Email : ________________ 

 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
  
1. saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan/KSO 

berdasarkan __________[akta pendirian/ anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan 
secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian 
Kerja Sama Operasi. Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja 
Sama Operasi.]; 

  
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar 

tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang 
sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 

 
3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana; 
 
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak 

yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;  
 
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam 

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan  kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 
 
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam 

Daftar Hitam; 
 

7. data-data badan usahayang saya wakili adalah sebagai berikut: 



 

 

 

A. Data Administrasi 
  

 1. Nama (Badan Usaha)  : _________ 

2. Status  :          Pusat               Cabang 

3. 

Alamat Kantor Pusat :  __________ 

No. Telepon :  __________ 

No. Fax :  __________ 

E-Mail :  __________ 

  

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 
  

1. Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi 

  a. Nomor :  __________ 

  b. Tanggal :  __________ 

  c. Nama Notaris :  __________ 

 d. Nomor Pengesahan 

Kementerian Hukum dan 
HAM 

(untuk yang berbentuk PT) 

:  __________ 

2. Perubahan Terakhir Akte 
Pendirian/Anggaran Dasar 

    

  a. Nomor :  __________ 

  b. Tanggal :  __________ 

  c. Nama Notaris :  __________ 

 d. Nomor Persetujuan 

Kementerian Hukum dan 
HAM 

(untuk yang berbentuk PT) 

:  __________ 

 
C. Pengurus Badan Usaha 
  

No.  Nama No. Identitas 
Jabatan dalam Badan 

Usaha  

        

  

D. Izin Usaha 
   

No. Surat Izin Usaha ______ : 
________________ Tanggal 
__________ 

Masa berlaku izin usaha : __________ 

Instansi pemberi izin usaha 

Kualifikasi Usaha 

Klasifikasi Usaha 

: 

 

_______________________________
_______________________________
______ 



 

 

  

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 
 

1. No. Surat Izin 
____________ 

: 
________________ Tanggal 
__________ 

2. Masa berlaku izin : __________ 

3. Instansi pemberi izin : __________ 

 

 
F. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung 

[apabila diperlukan] 
 

No. 

Jenis 
Fasilitas/Peralatan

/ Perlengkapan 

Jumla
h 

Kapasita
s  

Mer
k 

dan 
tipe 

Tahun 
pembuata

n 

Kondis
i 

(%) 

Lokasi 

Sekaran
g 

Bukti 
Status 

Kepemilika
n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

G.    Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 
(Sepuluh) Tahun Terakhir  

 

 No. 
 Nama 
Paket 

Pekerjaan 

Ringkasan 
Lingkup 

Pekerjaan 

Loka
si 

Pemberi 
Tugas/Pejabat 

Pembuat Komitmen 
Kontrak 

Tanggal Selesai 
Pekerjaan 

Berdasarkan 

Nama 
Alamat/ 
Telepon 

No / 
Tanggal 

Nilai Kontrak 
BA 

Serah 
Terima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                 

 

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan 
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi 
administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, 
dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
  
 
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun] 
  
 
Penyedia 

 
 

 
 
 (nama lengkap) 



 

 

Lampiran 2:  

TOR 

PENGEMBANGAN DASHBOARD DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN KAWASAN 

KONSERVASI 

1. Latar Belakang 

Direktorat Jenderal KSDAE telah mengembangkan sistem perdataan dan pelaporan 
secara terintegrasi sejak tahun 1999. Sistem Perdataan dan Pelaporan Direktorat Jenderal 
Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA, nama Direktorat Jenderal KSDAE saat itu) 
dibangun untuk memfasilitasi keseragaman arus data dan informasi yang bersumber dari 
unit-unit pengelola kawasan konservasi di lapangan, serta memudahkan kompilasinya di 
tingkat pusat. Sistem perdataan dan pelaporan tersebut meliputi seluruh tema-tema teknis 
dan administratif dalam lingkup tugas dan fungsi direktorat jenderal beserta unit pelaksana 
teknis (UPT), baik balai taman nasional maupun balai konservasi sumber daya alam.  

Pada tahun 2006, sistem perdataan dan pelaporan tersebut dimutakhirkan 
sehubungan perkembangan organisasi serta lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Hal tersebut sebagaimana dituangkan 
dalam Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.182/IV-Set/EV/2006 tanggal 6 
November 2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Sistem Perdataan dan Pelaporan 
lingkup Direktorat Jenderal PHKA. Beberapa hal baru diintroduksi ke dalam sistem 
perdataan ini, termasuk di antaranya memberikan payung hukum bagi pelaksanaan sistem 
perdataan di tingkat eselon 1 Departemen Kehutanan. 

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring perubahan organisasi dan tata kerja 
Direktorat Jenderal PHKA, maka SK.182/IV-Set/EV/2006 tersebut dipandang tidak lagi 
sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat itu. Petunjuk teknis dimaksud kemudian 
diubah menjadi Sistem Pendataan dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHKA sebagaimana 
ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.2/IV-SET/2013 tanggal 7 
Januari 2013. Sistem perdataan yang baru ini kemudian ditindaklanjuti dengan 
pengembangan Sistem Informasi dan Perdataan Konservasi atau lebih dikenal dengan 
SIDAK pada awal tahun 2014. Aplikasi SIDAK ini adalah aplikasi sistem perdataan yang 
memungkinkan penyelenggaraan urusan perdataan dan pelaporan dilaksanakan secara 
daring, sehingga lebih efisien dalam banyak hal, termasuk kecepatan dan ketepatan waktu 
penyampaian data dari lapangan hingga ke tingkat pusat. Aplikasi SIDAK tersebut 
mengadopsi Sistem Informasi Manajemen  Kehutanan (SIMHUTAN) yang telah lebih dulu 
dikembangkan pada tahun 1996 oleh Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan. 
Sebelum aplikasi SIDAK terbangun, pelaporan dan perdataan di lingkup Direktorat 
Jenderal KSDAE masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang 
cukup panjang untuk pengiriman dan kompilasinya. 

Pada pertengahan dekade 2010-an, terjadi perubahan organisasi pemerintahan 
secara besar-besaran. Departemen Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup 
digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal 
PHKA kemudian berubah nama menjadi Direktorat Jenderal KSDAE, dengan memisahkan 
sebagian urusan perlindungan hutan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum LHK, sebagian urusan pengendalian kebakaran hutan 
menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim, serta sebagian urusan pembinaan cinta alam menjadi kewenangan dan tanggung 
jawab Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Dengan 
perubahan organisasi di tingkat pusat, maka demikian pula kemudian terhadap UPT 
Direktorat Jenderal KSDAE. Sebagian urusan UPT dialihkan kepada tiga direktorat 
jenderal baru tersebut, serta pengurangan UPT dari sebelumnya sebanyak 77 UPT 



 

 

menjadi tersisa 74 UPT. 

Sehubungan perubahan organisasi tersebut, sampai dengan pembaharuan organisasi 
di tingkat UPT, maka dengan sendirinya SIDAK juga memerlukan pemutakhiran, baik 
payung hukumnya maupun aplikasinya. Proses pemutakhiran tersebut berjalan selama 
hampir dua tahun, yaitu di tahun 2017 dan tahun 2018 dengan dukungan teknis dan 
pembiayaan dari USAID-BIJAK. SIDAK yang baru kemudian ditetapkan pada akhir tahun 
2018 melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: 
P.13/KSDAE/SET/Ren.0/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Sistem Informasi 
dan Data Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun aplikasi 
SIDAK hasil pembaharuan tersebut mulai digunakan pada Desember 2018. Hingga saat 
ini (14 Januari 2021 Pukul 14.20 WIB), aplikasi SIDAK telah menampung sebanyak 
2.775.267 record data yang terdiri atas 2.034.755 record data input, 172.924 record data 
referensi, dan 567.588 record data aktivitas pengguna. 

Walaupun demikian, SIDAK yang ada dan beroperasi sejak tahun 2018 belum 
mampu memberikan pelayanan data dan informasi secara efektif dan efisien. Salah satu 
kelemahan SIDAK adalah basis datanya yang bersifat numerik dan matriks sehingga 
membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat mengekstraksinya menjadi paket 
informasi yang mudah dipahami. Dengan record data sejumlah lebih dari 2 juta, yang 
terbagi dalam 6 bidang dan 104 tema data, tentu saja tidak akan mudah untuk dibaca, 
diekstraksi dan disintesis apalagi untuk dianalisis secara cepat dalam mendukung kerja-
kerja di bidang konservasi. Diperlukan sebuah sistem informasi pendukung untuk 
keperluan tersebut agar dapat mempercepat proses pemanfaatan data. Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, pada tahun 2019 kemudian dibangun sebuah sistem informasi yang 
disebut dengan Situation Room Direktorat Jenderal KSDAE. Kelemahan SIDAK 
diharapkan dapat dilengkapi oleh Situation Room yang walaupun berbasis web database 
namun dapat menampung data dan paket-paket informasi yang berbasis spasial, raster 
(image), video, infografis, serta narasi. Pengembangan terakhir dari Situation Room 
Direktorat Jenderal KSDAE adalah penambahan side-bar yang juga merupakan sistem 
informasi penanganan konflik tenurial kawasan konservasi (yang dikelola oleh Direktorat 
Kawasan Konservasi). 

Kedua sistem informasi tersebut diharapkan dapat bekerja secara terintegrasi, dapat 
diakses secara daring, serta dapat menjadi instrumen yang handal dalam melakukan 
fungsi pelayanan data dan informasi di mana pun dan kapan pun. Situation Room 
Direktorat Jenderal KSDAE berfungsi sebagai sistem informasi berbasis internet yang 
terintegrasi dari UPT hingga ke tingkat pusat, yang mampu mengorganisasi segala bentuk 
data dan informasi (multiple structure), dapat diakses secara cepat di mana pun dan 
kapan pun (quick retrieve and easy access), mudah dipahami oleh pengguna (user 
friendly), serta menarik dari segi desain (eye catching). Dengan keunggulan tersebut, 
Situation Room diharapkan dapat mempercepat penyediaan data dan informasi bagi 
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, mempercepat penyediaan data dan 
informasi untuk kepentingan penyusunan program, kegiatan dan anggaran, serta untuk 
mempercepat pelayanan kebutuhan data dan informasi bagi publik. Selain berfungsi 
sebagai sistem informasi, Situation Room juga diharapkan mampu menjadi wahana 
knowledge management pada Direktorat Jenderal KSDAE. 

Pasca penyelesaian pengembangan SIDAK dan Situation Room Direktorat Jenderal 
KSDAE, kemudian disadari pula bahwa dalam pengelolaan sistem informasi dan 
mengorganisasi data dan informasi yang bersumber dari banyak tempat, dibutuhkan 
beberapa pilar yang kuat sebangai penyangganya. SIDAK dan Situation Room yang 
beroperasi secara terintegrasi dari level UPT ke tingkat pusat ternyata membutuhkan pilar 
penyangga yang setidaknya berupa dedicated person di semua level (wali data) yang 
kompetensinya memadai, sistem dan prosedur perdataan di level UPT, pembiayaan dan 



 

 

prasarana yang memadai, wahana pengelolaan dan penyimpanan data, jaringan internet, 
dan sebagainya. Ketiadaan beberapa penyangga tersebut kemudian dipandang menjadi 
faktor penghambat. Beberapa UPT sejauh ini menyediakan penyangga-penyangga 
tersebut secara memadai, sehingga dapat diasumsikan bahwa sebenarnya seluruh UPT 
pun ke depannya akan mampu melakukan hal yang sama.  

Beberapa UPT Direktorat Jenderal KSDAE selama ini menerapkan SMART-RBM 
(Spatial Monitoring and Reporting Tools – Resort Based Managament). Sistem tersebut 
terutama digunakan dalam pelaksanaan eksplorasi kawasan konservasi, patroli 
pengamanan dan penjagaan kawasan, serta keperluan lain yang relevan. Aplikasi 
SMART-RBM, ternyata juga mengalami beberapa kendala, terutama kelemahan dalam 
pemanfaatannya. Basis datanya juga berbentuk numerik dan matriks sehingga tidak 
mudah untuk dibaca, diekstraksi dan disintesis secara cepat. Sebagai contoh, pada Balai 
Besar Taman Nasional Gunung Leuser, dalam tahun 2020 merekam 248 kegiatan patroli 
dan eksplorasi, dengan rekaman data sebanyak 29.752 record. Untuk memudahkan 
pembacaan data dan informasi yang terlaporkan dalam puluhan ribu record tersebut 
dibutuhkan sebuah aplikasi sistem informasi yang menjadi dashboard, yang dapat 
menampilkan secara cepat informasinya.  

Pada tahun 2019, Balai TN Berbak-Sembilang mencoba melakukan hal tersebut. Atas 
dukungan Zoological Society of London (ZSL) Indonesia Program, UNDP-Sumatran Tiger 
Project, dan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, Balai TN Berbak-Sembilang berhasil 
mengembangkan aplikasi SiBelang. Aplikasi berbasis web tersebut menjadi dashboard 
aplikasi SMART-RBM pertama di Indonesia, selain juga menampilkan fitur-fitur lain untuk 
kebutuhan manajemen kawasan TN Berbak Sembilang. SiBelang mampu secara cepat 
mempresentasikan data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan. 
Salah satu kelebihan lain dari SiBelang adalah kemampuannya dalam menyiapkan data 
input bagi SIDAK karena telah tersedianya form yang sesuai dengan struktur data SIDAK 
untuk beberapa tema. 

Pada tahap selanjutnya, di tahun 2019, prototipe SiBelang kemudian dimodifikasi 
untuk kebutuhan pengelolaan data dan informasi pada Balai Besar TN Gunung Leuser. 
Pada tahap ini, Balai Besar TN Gunung Leuser bekerja sama dengan Wildlife 
Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) dan Sekretariat Direktorat Jenderal 
KSDAE mengembangkan aplikasi Unit Data Informasi Konservasi (UDIK). Sebagai sebuah 
unit, UDIK Balai Besar TN Gunung Leuser ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 
(Keputusan Kepala Balai Besar TN Gunung Leuser Nomor: SK.204/T.3/TU/UM/7 /2019) 
meskipun proses penyempurnaan pengumpulan serta alur data dan informasi telah mulai 
diterapkan sejak tahun 2015 (Keputusan Kepala Balai Besar TN Gunung Leuser Nomor: 
756/BBTNGL-1/2015). Saat ini UDIK telah beroperasi dan didukung oleh personil tetap 
serta aplikasi yang dapat diakses dengan cepat oleh para pengambil kebijakan di Balai 
Besar TN Gunung Leuser. Aplikasi UDIK merupakan salah satu aplikasi sistem informasi 
terlengkap yang ada di UPT Direktorat Jenderal KSDAE saat ini. Aplikasi tersebut antara 
lain memuat profil kawasan TN Gunung Leuser, dashboard SMART-RBM, biodiversitas 
kawasan, deforestasi, pemulihan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, kegiatan 
penelitian, kunjungan kawasan konservasi, PNBP, kerja sama, kebakaran hutan dan 
lahan, sanksi pelanggaran, peta-peta interaktif, file manajemen, dan lain-lain. Konten UDIK 
untuk selanjutnya akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Balai Besar TN 
Gunung Leuser. 

Oleh karena kehandalan UDIK, beberapa UPT Direktorat Jenderal KSDAE berminat 
untuk mengadopsi atau menduplikasi sistem informasi tersebut. Dengan dukungan teknis 
dan pembiayaan dari USAID-BIJAK, Direktorat Jenderal KSDAE telah melaksanakan uji 
coba pengembangan sistem informasi manajemen tersebut ke 14 UPT sebagai lokasi pilot 
project, yaitu: Balai Besar TN Gunung Leuser, Balai Besar TN Kerinci Seblat, Balai Besar 



 

 

TN Bukit Barisan Selatan, Balai Besar TN Betung Kerihun – Danau Sentarum, Balai TN 
Bukit Tigapuluh,  Balai TN Berbak – Sembilang, Balai TN Way Kambas, Balai TN Meru 
Betiri, Balai TN Gunung Rinjani, Balai TN Gunung Palung, Balai TN Bukit Baka Bukit 
Raya, Balai TN Sebangau, Balai TN Bogani Nani Wartabone dan Balai TN Bantimurung 
Bulusaraung. Uji coba ini membantu memperkuat sistem yang ada dan mengembangkan 
sistem baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan masing-masing kawasan 
konservasi, dengan: (a) mendefinisikan kebutuhan data di lokasi untuk pengambilan 
keputusan yang tepat guna memperkuat pengelolaan kawasan konservasi dan mencapai 
prioritas konservasinya; (b) menilai kelayakan dan dan efektivitas pengumpulan, transfer, 
transformasi, dan penggunaan data untuk pengelolaan di tingkat tapak dan pusat; (c) 
mendefinisikan tools terbaik untuk pengumpulan dan manajemen data, termasuk SMART-
RBM dan sistem informasi manajemen lainnya, dengan dukungan perangkat teknologi 
seperti tablet dan smartphone; dan (d) mendefinisikan bantuan teknis tambahan, 
teknologi, atau kebutuhan sumber daya lainnya. 

Walaupun data SIDAK KSDAE dirasa cukup powerful, namun masih banyak hal yang 
perlu disempurnakan. Beberapa hal di antaranya: 

1. Pengendalian kebakaran hutan 

Tersedia 37 tabel data bidang kawasan konservasi yang ada di SIDAK, tabel data yang 
terkait dengan pengendalian kebakaran hutan ada 6 (enam) tabel data (B.32 s.d.B.37), 
yaitu: 1) Sebaran Titik Panas (Hotspot) di KK, 2) Kebakaran Hutan di KK, 3) Tenaga 
Pengendalian Kebakaran Hutan, 4) Peralatan Tangan Pengendalian Kebakaran Hutan, 
5) Peralatan Transportasi Pengendalian Kebakaran Hutan, 6) Peralatan Mesin Pompa.  
Seiring dengan perkembangan kegiatan pengendalian kebakaran hutan khususnya 
monitoring hotspot yang terintegrasi melalui web Sipongi, maka struktur data dan 
informasi akan disesuaikan dengan Sipongi. Struktur data tabel tersebut kurang lebih 
memuat informasi sebagaimana lampiran Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor: 
S.679/KSDAE/KK/KSA.1/9/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Pelaksanaan 
Identifikasi Hot Spot Harian di Kawasan Konservasi Dalam Rangka Monitoring 
Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 (Surat terlampir).   

2. Data informasi perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi akan disesuaikan 
sebagaimana lampiran Surat Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Nomor: 
S.90/PKK/PPKK/KSA.1/4/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Laporan Hasil Kegiatan 
Patroli di Kawasan Konservasi. 

3. Terkait dengan monitoring hasil kegiatan evaluasi pengelolaan kawasan dengan 
management effectiveness tracking tools (METT) akan menjadi salah satu input 
struktur data di SIDAK KSDAE.  

Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan pengembangan pengelolaan data dan 
informasi pengelolaan kawasan konservasi berupa pembangunan dashboard pengelolaan 
kawasan konservasi. Dashboard dimaksud setidaknya dapat menampilkan informasi hasil 
pengolahan data (spasial, grafik, tabular dan narasi) terkait perlindungan kawasan 
konservasi (Smart Patrol), penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi, 
pengendalian kebakaran hutan, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, evaluasi 
kesesuaian fungsi, kemitraan konservasi, bina daerah peyangga, bina cinta alam, dan 
pengelolaan kawasan konservasi berstatus internasional. 

 

2. Maksud dan Tujuan 

Maksud kegiatan ini yaitu melaksanakan pengembangan pengelolaan data dan 
informasi pengelolaan kawasan konservasi berupa pembangunan dashboard pengelolaan 
kawasan konservasi. 



 

 

3. Keluaran/Output 

Kegiatan ini akan dilakukan oleh Tim Konsultan selama 90 (sembilan puluh) hari 
kalender dengan keluaran kegiatan di tahun 2022 yaitu laporan pendahuluan tentang 
perancangan dashboard pengelolaan kawasan konservasi dan laporan akhir pembuatan 
aplikasi dashboard pengelolaan kawasan konservasi. 

Kegiatan 
Pokok/Sub-
kegiatan* 

Deskripsi Keluaran Bulan Jumlah Keterangan 

Pengembangan 
pengelolaan data 
dan informasi 
pengelolaan 
kawasan konservasi 
berupa 
pembangunan 
dashboard 
pengelolaan 
kawasan konservasi 

Laporan pendahuluan 
tentang perancangan 
dashboard pengelolaan 
kawasan konservasi 

1 1 Laporan - 

Laporan akhir pembuatan 
dashboard pengelolaan 
kawasan konservasi 

3 1 Laporan - 

Tata waktu pelaksanaan pengembangan data dan informasi pengelolaan kawasan 
konservasi berupa pembangunan dashboard pengelolaan kawasan konservasi 
direncanakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dengan mengikuti tata waktu 
sebagai Berikut: 

Rincian Kegiatan 
Jadwal Pelaksanaan (Per Minggu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pelaksanaan Proyek                         

1. Pengumpulan Data (Dokumentasi, 
wawancara & observasi)                         

2. Analisis Sistem                          

3. Perancangan Sistem (Proses – 
masukan – Keluaran – Antarmuka 
– Basis data)                         

4. Implementasi (database scheme)                         

5. Pengembangan back-end                         

6. Pembuatan front-end                         

7. Instalasi Dashboard ke Server                          

8. Penutupan Proyek                         

 

4. Kebutuhan Dukungan 
 
Detail Kebutuhan Dukungan 

Kegiatan Output yang diharapkan Scope of Work Ket 

Pekerjaan 
Persiapan / 
Konsultasi 

Dokumen Laporan 
Pendahuluan  

▪ Menyusun rencana kerja dan 
konsep pelaksanaan pekerjaan 
pembangunan dashboard 
pengelolaan kawasan konservasi 

▪ Membuat time schedule yang 
dapat dijadikan sebagai acuan 
proses tahapan pelaksanaan 
pekerjaan. 

 

Pekerjaan 
Teknis 
Pelaksanaan 

Dokumen Laporan Akhir  ▪ Memuat tahapan dan system 
operasional aplikasi dashboard 
pengelolaan kawasan konservasi 

 



 

 

LAMPIRAN 3: Tenaga Ahli  

Posisi Kualifikasi Jumlah 

System Analist • Minimal S1 bidang Teknologi informatika/Sistem Informasi 
dengan pengalaman minimal 10 tahun. 

• Memahami analisis system dan programmer. 

• Mampu menganalisis, merancang dan 
mengimplementasikan system. 

1 

SMART Conservation Tool 
Expert 

• Minimal S1 Biologi/Kehutanan dengan pengalaman minimal 
10 tahun. 

• Tenaga ahli memiliki pemahaman mengenai SMART dan 
Memiliki sertifikat pelatihan/sejenisnya terkait tools SMART 
(Spatial Monitoring and Reporting Tools). 

• Memahami konservasi habitat dan satwa liar. 

• Memahami tipologi data di Kawasan konservasi. 

1 

Database Administrator   
(Oracle atau MySql) 

• Minimal S1 bidang Teknologi informatika / Sistem Informasi 
dengan pengalaman minimal 5 tahun.  

• Memahami manajemen database administrator 

• Diutamakan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan 
data spasial 

1 

Backend Developer • Minimal S1 bidang Teknologi informatika informatika / 
Sistem Informasi dengan pengelaman minimal 5 tahun.  

• Memahami pemrograman berbasis web dan 
pengembangan WebGIS 

1 

Front-end Developer (UI/UX) • Minimal S1 bidang Teknologi informatika informatika / 
Sistem Informasi dengan pengelaman minimal 5 tahun. 

• Memahami pemrograman berbasis web dan 
pengembangan WebGIS 

1 

*diharapkan Melampirkan CV lengkap dengan mencantumkan (Pendidikan, pengalaman kerja 
disertai deskripsi, ijazah, keahlian lainnya) 



 

 

Perincian Penawaran Harga  

Peserta Lelang diminta untuk melengkapi lampiran ini, menandatangani lampiran ini dan menyerahkan 

kembali lampiran ini sebagai bagian dari lelang. Peserta Lelang harus mengisi lampiran ini sesuai dengan 

instruksi yang telah diberikan. 
 

NO URAIAN VOLUME SATUAN 

HARGA JUMLAH 

SATUAN HARGA 

(Rp) (Rp) 

A BIAYA PERSONIL 

    1 Tenaga Ahli 

        a System Analyst 1 Org 2 Bln OB   

        b SMART Conservation Tool Expert 1 Org 2 Bln OB   

    2 Tenaga Sub Profesional    

        a Database Administrator 1 Org 2 Bln OB   

        b Backend Developer 1 Org 3 Bln OB   

        c Frontend Developer 1 org 3 bln OB   

SUB TOTAL A  

B BIAYA NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) 

    3 Biaya Penyusunan dan Penggandaan Laporan 

        a Laporan Pendahuluan 1 Exp 5 Set Set   
        b Laporan Akhir 1 Exp 5 Set Set   

SUB TOTAL B  

  TOTAL  

  PPn  

  TOTAL SETELAH PPn  
 

*Harga mencakup hal tersebut di atas 
 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani 

dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima. 

Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama Perusahaan: 

Alamat: 

Nomor Telepon: 

Alamat Email: 

Tanda tangan yang Berwenang: 
Tanggal: 

Nama: 

Jabatan: 

Alamat Email: 

 

 

Tanda Tangan:  (Materai 10000) 

 


