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PENGUMUMAN TENDER UMUM 
Nomor : 2566/00050.02/2021 

 
Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa PT PEGADAIAN yang berkedudukan di Jl. Salemba 
Raya No. 02 Jakarta Pusat akan melaksanakan Tender Umum Pengadaan Pekerjaan 
Maintenance Jaringan Komunikasi DC-DRC PT PEGADAIAN, dengan penjelasan sebagai 
berikut : 
 
A. Persyaratan Peserta : 

1. Vendor adalah mitra bisnis dari brand Cisco yang merupakan principal perangkat utama 

yang mendapatkan dukungan dari principal atau distributor resmi terkait perwakilan 

principal di Indonesia; 

2. Vendor adalah perusahaan yang menyediakan perangkat dan jasa dari perangkat merk 

Cisco, Bluecoat, Solarwinds dan F5 yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam 

bidang pemeliharaan perangkat; 

3. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis baik itu salah satu maupun gabungan dari 

beberapa pekerjaan dengan melampirkan Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja/PO dalam 

3 (tiga) tahun terakhir untuk nilai minimal Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta 

rupiah) per SPK/Kontrak/PO; 

4. Surat dukungan asli dari principal atau distributor resmi di Indonesia;  

5. Memiliki tenaga ahli yang dibuktikan dengan cv dan sertifikat dari Principal sebagai 

berikut :  

a. Memiliki engineer bersertifikat CCIE minimal 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan 
fotocopy sertifikat yang masih berlaku a.n yang bersangkutan; 

b. Memiliki engineer bersertifikat CCNP minimal 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan 
fotocopy sertifikat yang masih berlaku a.n yang bersangkutan. 

6. Kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk standby adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan dan menempatkan standby engineer di Data Center Sentul Pegadaian 
yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang layer-1 engineer : 
1) 1 (satu) orang engineer routing & switching; 
2) 1 (satu) orang engineer non-Cisco. 

b. Menyediakan dan menempatkan standby engineer di DRC Surabaya yang terdiri dari 
minimal 2 (dua) orang layer-1 engineer: 
1) 1 (satu) orang engineer routing & switching; 
2) 1 (satu) orang engineer non-Cisco. 

c. Menyediakan dan menempatkan standby engineer di Divisi OITI Gedung Kenari 
Baru yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang layer-2 engineer: 
1) 1 (satu) orang engineer routing & switching; 
2) 1 (satu) orang engineer non-Cisco. 
 

B. Mekanisme Pendaftaran : 
Melakukan pendaftaran secara online dari tanggal 01 Desember 2021 s.d tanggal 06 
Desember 2021 Jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB di dan atau email ke 
(pengadaan@pegadaian.co.id) dengan melampirkan: 
 
1. Scan Surat Permohonan Pendaftaran; 

2. Scan Print Out bukti telah terdaftar menjadi DRM (Daftar Rekanan Mampu) di PT 

Pegadaian; 

3. Scan Surat pernyataan sanggup memenuhi persyaratan peserta bermaterai cukup. 
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C. Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) akan dilaksanakan pada : 
- Tanggal :   07 Desember 2021 
- Waktu :   10.00 WIB – sampai selesai 
- Tempat :   Video Conference (link akan disampaikan kepada rekanan yang 

telah mendaftar) 
 

Demikian diumumkan untuk diinformasikan seperlunya. Informasi lebih lanjut dapat 
menghubungi Bagian Pengadaan Kantor Pusat PT PEGADAIAN Telp. 021-3155550 ext. 117, 
118, Dendy Firmansyah (082298445557) dan email di pengadaan@pegadaian.co.id. 
 

Jakarta, 30 November 2021 
PT PEGADAIAN (Persero) 

 
Pelaksana Pengadaan 

Barang/Jasa 
PT PEGADAIAN 

      


