
 

 Evaluasi: 
Tampilan wallpaper dalam dashboard/ page website e-proc sesuaikan dengan Filosofi APH (koordinasi 
dengan Branding Manager a.k.a Ferri Febrian).  

  



 

 Evaluasi: 

1) Nama Sub Klasifikasi kurang lengkap/panjang sehingga harus ditambahkan jumlah karakternya 

didalam sistem. 

2) Menu Klasifikasi seharusnya dibawahnya adalah Sub Klasifikasi sehingga Urutannya Sistematis. 

3) Menu Kualifikasi seharusnya dibawahnya adalah Sub Kualifikasi sehingga Urutannya Sistematis. 

4) Icon pada Menu-Menu seharusnya identik dan berbeda. 

Note ppm: Kontak Kementerian Perdagangan terkait dengan SIUP (Klasifikasi dan Subklasifikasi). 

https://infiniti.id/kbli-2017.pdf 

https://infiniti.id/kbli  
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Evaluasi: 

1. Yang perlu ditampilkan di page website e-proc Pengumuman Pelelangan adalah sebagai berikut: 
 Nama Pekerjaan 
 Lokasi Pekerjan 
 Bidang/Sub Bidang Pekerjaan 
 Kualifikasi Pekerjaan 
 Pagu Anggaran  

 

2. Seharusnya ada check box            pada field yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan informasi data. 
3. Fungsi dari check box untuk dapat memfilter Klasifikasi dan Domisili Perusahaan.  

  

√ 



 

Pertanyaan: 

1) Apakah alamat email korespondensi itu info@aph.com?  
2) Jika ya, siapa yang akan bertanggungjawab (PIC) Korespondensi bila ada pertanyaan-pertanyaan 

dari Calon Penyedia/Rekanan? 
3) Bagaimana maintenance nya? 

 
Saran: 

1) Sebaiknya alamat emailnya itu eproc.aph@gmail.com (buat email khusus untuk Vendor 

Management System (VMS) agar memudahkan korespondensi bila ada pertanyaan-pertanyaan dari 

Calon Penyedia/Rekanan. 

2) Procurement Officer (VMS) yang akan bertanggungjawab atas korespondensi. 

3) Maintenance email khusus eproc.aph@gmail.com, jika kotak pesan penuh ada beberapa alternatif 

antara lain: 

 Backup di Server 

 Backup harddisk eksternal (jika telah tersedia) 
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Evaluasi: 

Pada saat melakukan Klik DAFTAR pada Menu Pendaftaran Vendor Praqualification terjadi “error” seperti 

tampilan diatas. 

  

 Evaluasi: 
Tampilan banner dalam dashboard sesuaikan dengan Filosofi APH (koordinasi dengan Branding Manager 
a.k.a Ferri Febrian). Yang didalamnya meliputi: 

 Identitas eproc APH 

 Latar belakang tidak terlalu besar  

 Slide banner identik dengan filosofi eproc dan APH 

 Desain eproc (simbol) 
 

 Berada didalamnya ada profil eproc APH yaitu: eproc APH merupakan sistem layanan pengadaan barang 

dan atau jasa dilingkungan PT. APH berbasis online yang terintegrasi dengan SAP.  

 Penyedia barang dan atau jasa dapat melakukan pendaftaran sebagai vendor list PT. APH melalui 

website (link eproc). 

 



 

Evaluasi: 
 Menu List Vendor diganti dengan Menu Daftar Penyedia 

Jika ditampilkan pada page website e-proc adalah sebagai berikut: 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

  



 

Evaluasi: 

Yang perlu ditampilkan pada page website e-proc Pengumuman Pelelangan adalah sebagai berikut: 
 Nama Pekerjaan 
 Lokasi Pekerjan 
 Bidang/Sub Bidang Pekerjaan 
 Kualifikasi Pekerjaan 
 Pagu Anggaran 

 

  



Menu Prakualifikasi 

Tampilan Menu terdiri dari: 

Barang Konstruksi Jasa Lainnya Jasa Konsultansi  
a. Hukum 
b. Quantity 

Surveyor 
c. Manajemen 

Konstruksi 
d. Perencana 

Konstruksi 
e. Pengawas 

Konstruksi 
f. Pajak 
g. Keuangan 
h. Human Capital 
i. Operasional 
j. Bisnis 
k. IT 
l. Hospitality 
m. Bidang Umum 
n. Asset 

Management 
o. Notaris 
p. PPAT 
q. Audit 
r. Aktuaria 
s. Quality 

Management 
t. Lainnya 

    

  



 

 

Yang telah kami input dalam Menu FAQ (Frequently Asked Question) sebagai berikut: 

1 Apakah kepemilikan e-mail merupakan syarat 
mutlak untuk menjadi rekanan di PT Angkasa 
Pura Hotel dan berpartisipasi dalam kegiatan 
Procurement Online ? 
 

Betul, karena setiap korespondensi dilakukan 
melalui e-mail. 

2 Siapa saja yang dapat menjadi rekanan PT 
Angkasa Pura Hotel? 

Setiap perusahaan dengan bidang usaha 
yang sesuai dengan kebutuhan PT Angkasa 
Pura Hotel dan mempunyai kinerja yang baik, 
dapat menjadi rekanan PT Angkasa Pura 
Hotel. Walaupun demikian dalam memilih 
rekanan PT Angkasa Pura Hotel akan 
mengutamakan perusahaan dengan status 
produsen/pabrikan atau agen tunggal serta 
distributor resmi karena pengadaan melalui 
perantara umumnya tidak ekonomis dan tidak 
memberi nilai-tambah bagi PT Angkasa Pura 
Hotel. 
 

3 Apa persyaratan untuk menjadi rekanan PT 
Angkasa Pura Hotel? 

Persyaratan menjadi rekanan PT Angkasa 
Pura Hotel antara lain : 
 
• Menunjukkan bukti otentik sebagai badan 
usaha yang jelas di bidang usahanya. 
 
• Berstatus PKP dan mempunyai NPWP yang 
masih berlaku untuk perusahaan dalam 
negeri atau certificate of domicile untuk 
perusahaan asing. 
 
• Tidak sedang terlibat dalam kasus 
pelanggaran hukum, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada palanggaran hukum pidana, 
perdata, perpajakan dan atau permasalahan 
lain. 
 
• Memenuhi persyaratan administrasi dan 



teknis yang diperlukan oleh PT Angkasa Pura 
Hotel 

4 Mengapa Calon Rekanan tidak bisa menjadi 
rekanan PT Angkasa Pura Hotel? 

Beberapa alasan mengapa perusahaan yang 
meregister tidak bisa menjadi rekanan PT 
Angkasa Pura Hotel, antara lain : 
 
• Persyaratan untuk menjadi rekanan PT 
Angkasa Pura Hotel belum dapat dipenuhi 
oleh calon rekanan. 
 
• Pernah dan atau sedang ada permasalahan 
yang menyangkut kinerja yang tidak 
memuaskan dengan pengadaan PT Angkasa 
Pura Hotel sebelumnya. 
 
• Berdasarkan penilaian (assessment) atau 
referensi, bahwa calon rekanan yang 
bersangkutan mempunyai kinerja yang tidak 
baik atau masih perlu dipertimbangkan untuk 
dapat menjadi rekanan. 
 

5 Kapan Calon Rekanan dapat menjadi Rekanan 
PT Angkasa Pura Hotel? 

Ketika Registrasi dibuka sesuai dengan 
kebutuhan pengadaan PT Angkasa Pura 
Hotel. Untuk memenuhi kebutuhan 
rekanannya, PT Angkasa Pura I dapat 
membuka kesempatan untuk registrasi secara 
berulang-ulang dengan selang waktu tertentu 
atau mengirim pemberitahuan langsung 
kepada rekanan tertentu sebagai calon 
rekanan PT Angkasa Pura Hotel. 
 

6 Jika ada data atau dokumen yang belum dapat 
kami lengkapi pada saat pendaftaran, apakah 
perusahaan kami tetap dapat diterima sebagai 
rekanan dengan catatan bahwa kekurangannya 
akan dilengkapi kemudian ? 

Untuk data yang wajib dan dipersyaratkan 
oleh PT Angkasa Pura Hotel haruslah ada 
ketika melakukan pendaftaran sebagai Calon 
Rekanan. Persyaratan umum dapat dilihat di 
menu Vendor dan yang lain bisa ditambahkan 
di waktu kemudian, setelah tahapan verifikasi 
dilakukan. 
 

 

 

  



 

Evaluasi: 

1) Hak Akses (Otorisasi eproc) dibagi atas: Super Admin dan Admin. 

2) Untuk otoritas Menu Login dibuat standar dengan field Username dan Password. 

3) Jika, lupa username atau password (masukan nomor TDP (Tanda Daftar Perusahaan). 



 

 

Evaluasi: 

1) Untuk Field Kirim SMS ke : (delete) 

2) Untuk Field Nama Contact Person dan Nomor HP : ada 2 (dua) PIC 

3) Untuk pengisian Field Nama Contact Person? (bebas) 

4) Untuk pengisian Contact Person (Nomor HP)? (bebas) 

5) Untuk pengisian Nomor KTP (PIC) 

Note: Jika ada perubahan nama kontrak person dan nomor telpon akan ada nofitikasi (pemberitahuan) di 

dalam email. 


