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FITUR BARU:
PPK
1. PPK dapat melihat paket pengadaan di unit kerjanya yang telah dibuat oleh Panitia/Pokja
ULP;
2. Tersedia Form Pengisian SPPBJ yang dikeluarkan oleh PPK, dan akan dikirimkan via email (di
sistem) kepada Penyedia yang bersangkutan;
3. Tersedia Form Pengisian informasi kontrak pada saat tahapan Penandatanganan Kontrak;
4. Fitur “Print to PDF” berisi Summary Paket lelang (seperti fitur bagi Auditor)
Panitia
1. Pengisian “Kode Rencana Umum Pengadaan” (sebagaimana kode yang tertera pada aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan – SiRUP) pada saat tahap membuat Paket lelang;

2. Pengisian Kode Anggaran yang bersumber dari APBN formatmya telah ditentukan;
3. Pengisian “lokasi pekerjaan” dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) lokasi dalam 1 (satu) paket
lelang;
4. Pengisian “sumber dana/anggaran” dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) sumber
dana/anggaran dalam 1 (satu) paket lelang;
5. Penambahan isian “no surat rencana pelaksanaan pengadaan” dan “nama PPK” pada saat
membuat paket lelang;
6. Fitur memilih “Kepanitiaan” diubah berbentuk dropdown di halaman Panitia;
7. Panitia dapat melihat daftar seluruh anggota kepanitiaannya di halaman “Home” Panitia;
8. Fitur “Print to PDF” berisi Summary Paket lelang (seperti fitur bagi Auditor)
9. Panitia tidak bisa lagi melakukan edit “nilai HPS” setelah lelang diumumkan;
10. Pada saat tahap Sanggahan, yang tampil adalah nama kepanitiaan bukan nama pegawai;
11. Menu upload berita acara dipindahkan di bagian bawah (bersama semua menu upload
file);
12. Disediakan addendum dokumen kualifikasi untuk Prakualifikasi, batas waktu maksimal 2
(dua) hari sebelum batas akhir upload file dokumen kualifikasi;
13. Disediakan addendum dokumen pemilihan untuk (Prakualifikasi dan Pascakualifikasi), batas
waktu maksimal 2 (dua) hari sebelum batas akhir upload file penawaran;
14. Terdapat penambahan fitur upload untuk “Informasi tambahan”;
15. Ditampilkan data kualifikasi perusahaan di menu “Identitas Perusahaan”;
16. Terdapat informasi waktu (tanggal; jam; menit) pengiriman pada saat Panitia melakukan upload file
(dokumen pengadaan, dokumen addendum, Berita Acara, dll);
17. Penambahan fitur pelelangan Konsultan Perorangan;
18. Update Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) versi 3.1.2.

Penyedia
1. Jika Penyedia/Peserta pelelangan melakukan upload file Penawaran ke‐2 (kedua dan/atau
seterusnya) dan tidak menyetujui disclaimer maka file tersebut tidak tampil pada menu
Panitia (dianggap tidak melakukan upload file penawaran);

2.

3.
4.

Hanya Penyedia/Peserta pelelangan yang mengirimkan/upload file penawaran yang dapat
mengirimkan sanggahan (sanggah on‐line);
Informasi lelang (nama paket, nilai HPS, satuan kerja, dll) pada saat tahap pengiriman
dokumen kualifikasi ditampilkan di bagian atas halaman pengiriman data kualifikasi;
Pada isian Kualifikasi Pengalaman terdapat informasi : "Jika Persentase pelaksanaan
pekerjaan bernilai kurang dari 100 maka sistem akan menganggap sebagai pekerjaan
sedang berjalan";
Pada isian Prosentase Pelaksanaan ditambahkan simbol Persentase (%);
Pengiriman file dokumen kualifikasi tambahan bisa dilakukan multi file (banyak file);
Fitur isian Neraca dihilangkan;

5.
6.
7.
8. Terdapat isian data penyedia untuk Konsultan Perorangan;
9. Update Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) versi 3.1.2.

ALL
1. Terdapat informasi di menu login user untuk upgrade browser yang digunakan;
2. Perubahan bentuk tampilan button;
3. Fitur Captcha di halaman FAQ;
4. Terdapat tampilan progress uploading pada saat mengupload file ke system;
5. Penyesuaian Perpres No. 70 Tahun 2012;
6. Sudah terfasilitasinya proses pendaftaran Konsultan Perorangan.

