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3.3.1   Daftar paket 
Untuk daftar paket user rekanan melihat pada menu paket lelang, menu paket lelang tersebut seperti 

berikut. 

 

GAMBAR 66. Menu daftar paket lelang 

Tekan tombol  untuk mendaftar paket. 

3.3.2   Syarat Pendaftaran 
Setelah mendaftar paket, user rekanan akan melengkapi syarat pendaftaran. Seperti berikut tampilan 

sayarat pendaftaran yang harus dilengkapi oleh user rekanan. 

 

GAMBAR 67. Syarat pendaftaran 

Untuk melengkapi syarat pendaftaran tekan tombol maka akan muncul popup form 
sesuai yang telah dipilih. Tampilan popup form seperti berikut.  
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GAMBAR 68. Form kelengkapan data syarat pendaftaran 

Pada form kelengkapan data  ini isikan data sesuai form yang ada, ketika sudah di entrikan dengan 

lengkap user rekanan dapat menekan tombol  untuk melakukan proses pendaftaran selanjutnya. 
Setelah mendaftar paket maka akan muncul informasi sebagai berikut. 

 

GAMBAR 69. Informasi registrasi paket 

Informasi diatas merupakan informasi apabila rekanan telah mendaftar paket, dan menunggu 
verifikasi pendaftaran dari panitia. 

3.3.3   Entri Data Kualifikasi 
Berkut merupakan tampilan awal entri data kualifikasi. 
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GAMBAR 70. Halaman awal entri data kualifikasi 

Entrikan data kualifikasi tersebut sesuai field-field yang dibutuhkan tekan tombol  untuk 
melengkapi pakta intgritas dan surat pernyataan minat, akan popup sebagai berikut. 

 

GAMBAR 71. Entri pakta integritas 

Centang semua pakta integritas lalu tekan  untuk menyimpan data. 

 

GAMBAR 72. Entri surat pernyataan minat 

Entrikan surat pernyataan minat dengan benar sesuai field yang ada. Setelah selesai entri centang 

tombol  lalu tekan tombol  untuk menyimpan data. Untuk entri data kualifikasi yang lainnya 
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tekan tombol  untuk menambahkan entrian data, tekan tombol  untuk popup data yang akan 
dimasukkan, berikut tampilan popup data yang akan dientrikan. 

 

GAMBAR 73. Popup data kualifikasi teknis sertifikat lain 

Untuk memilih data denngan cara double-click pada data yang dipilih, maka data akan muncul di entrian 

data kualifikasi. Setelah itu tekan tombol  untuk menyimpan data kualifikasi. 

3.3.4   Proses Aanwijzing 
Berikut merupakan halaman awal aanwijzing. 

 

GAMBAR 74. Halaman awal aanwijzing 

Untuk melakukan proses aanwijzing double click pada buku materi aanwijzing, maka akan muncul 
seperti berikut. 

 

GAMBAR 75. Halaman awal materi aanwijzing rekanan 
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Terdapat 3 proses saat aanwijzing yaitu tanya/jawab perhalaman, diskusi umum, dan notifikasi. Untuk 
tampilan tanya/jawab perhalaman entrikan pembicaraan pada field yang tersedia kemudian tekan tombol 

 tampilan sebagai berikut. 

 

GAMBAR 76. Form tanya/jawab per halaman rekanan 

Untuk diskusi umum entrikan pembicaraan pada field yang tersedia kemudian tekan tombol  
tampilan sebagai berikut. 

 

GAMBAR 77. Form Diskusi umum rekanan 

Untuk notifikasi merupakan informasi yang telah dilakukan pada saat proses aanwijzing. Untuk tombol 

 merupakan informasi bahwa data aanwijzing telah di setujui dan tombol  belum di setujui. 
Berikut merupakan tampilan notifikasi proses data aanwijzing. 
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GAMBAR 78. Notifikasi data aanwijzing rekanan 

Untuk konfirmasi jika sudah memahami isi buku tekan tombol , maka akan muncul 
notifikasi seperti berikut. 

 

GAMBAR 79. Notifikasi konfirmasi isi buku 

Tekan tombol   untuk konfirmasi notifikasi pada halaman yang telah dipilih. 

3.3.5   Entri Dokumen Penawaran 
Entri dokumen penawaran meliputi 3 yaitu entri item penawaran & bill quantity, dokumen penawaran, 

term and condition 

3.3.5.1 Item Penawaran & Bill of Quantity 
Item penawaran ini berfungsi untuk entri unit price harga penawaran tiap rincian. Berikut 

tampilan item penawaran & bill of quantity. 
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GAMBAR 80. Entri item penawaran & bill of quatity 

Entrikan unit price dengan sesuai dan benar, tekan tombol  untuk menyimpan 

data item penawaran.setelah selesai tekan tombol  untuk proses ke tahap selanjutnya. 

3.3.5.2 Dokumen Penawaran 
Berikut adalah tampilan untuk upload dokumen penawaran. 

 

GAMBAR 81. Dokumen penawaran rekanan 

Untuk upload dokumen penawaran tekan tombol , jika sudah di entrikan 
maka akan tampil seperti berikut. 

 

GAMBAR 82. Dokumen penawaran setelah upload 
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Setelah dokumen penawaran diupload, dokumen tersebut akan otomatis ter password. 

Tekan tombol , maka akan muncul . Untuk merubah dokumen 

penawaran tekan tombol . Apabila sudah selesai upload dokumen penawaran tekan tombol 

 untuk melakukan proses selanjutnya, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. 

 

GAMBAR 83. Notifikasi kirim email dokumen penawaran 

Rekanan mendapatkan notifikasi via email dan kode verifikasi untuk kirim penawaran. 

3.3.5.3 Kirim Penawaran 
Berikut adalah tampilan awal kirim penawaran. 

 

GAMBAR 84. Kirim penawaran 

Centang terms and condition untuk mengirim penawaran,  setelah itu masukkan 5 digit 

kode verifikasi yang telah didapatkan di notifikasi email rekanan .  Tekan tombol  
untuk mengirim penawaran. 

3.3.6   Upload Password Dokumen Penawaran 
Setelah entri dokumen penawaran, rekanan melakukan upload password dokumen penawaran 

password tersebut didapatka dari notifikasi email saat entri dokumen penawaran. Berikut halaman awal 
upload password dokumen penawaran. 
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GAMBAR 85. Upload Password Dokumen Penawaran 

Tekan tombol browse untuk memilih file password yang akan diupload , lalu tekan  
untuk upload data password dokumen penawaran. 

3.3.7   Pembukaan Penawaran 
  Berikut merupakan tampilan dokumen pembukaan penawaran. 

 

GAMBAR 86. Halaman pembukaan penawaran rekanan 

Pada tahap pembukaan penawaran ini rekanan dapat download surat penawaran tekan tombol 

 untuk download surat penawaran. Tekan tombol  untuk cetak berita acara pembukaan 
penawaran, jika dicetak akan tampil cetakan seperti berikut. 
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GAMBAR 87. Cetak berita acara pembukaan penawaran 

3.3.8   Negosiasi 
Berikut merupakan tampilan awal negosiasi rekanan 

 

GAMBAR 88. Negosiasi rekanan 

Dalam proses negosiasi rekanan ini terdapat beberapa proses chatting, dan cetak. Untuk proses 

chatting tekan tombol , maka akan muncul. 

 

GAMBAR 89. Chatting negosiasi rekanan 

Pada proses chatting negosiasi rekanan, terdapat informasi harga negosiasi yang di entrikan 

oleh panitia. Setelah itu rekanan dapat menyetujui negosiasi dengan menekan tombol . 

Untuk memulai chatting dengan panitia Entrikan pesan   lalu tekan tombol 

. Untuk menutup popup chatting tekan tombol .setelah rekanan menyetujui negosiasi 

maka terdapat tombol . Setelah itu cetak berita acara negosiasi tekan tombol . 
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3.3.9   Bidding 
Berikut merupakan tampilan awal bidding rekanan 

 

GAMBAR 90. Bidding rekanan 

 Penjelasan proses bidding pada rekanan : 

 
Informasi waktu bidding yang diberikan oleh panitia untuk rekanan mengajukan penawaran. 

 
Informasi jumlah peserta yang mengikuti bidding 

 
Informasi jumlah penawaran terakhir yang diajukan oleh rekanan. 

 
Informasi bahwa harga yang diajukan oleh rekanan merupakan penawaran terendah.  

 
Entri rincian penawaran. 

 
Halaman percakapan rekanan dengan panitia. 
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