


PANDUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA 

(SIPRAJA) 

1. Alur Proses Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPRAJA) Tahapan 
Persiapan Pemilihan Melalui Tender/Seleksi 
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2. Telegram 

Pastikan username yang terdaftar pada akun SIPRAJA sesuai dengan username telegram. 

 

 

Gambar  1. Memeriksa username telegram 



Pastikan telegram anda sudah terhubung dengan bot Sipraja Singkawang, jika belum pada kolom 

pencarian ketikkan “@Sipraja Singkawang”. Tekan mulai atau ketikkan “/start” untuk 

menyingkronkan akun ke Aplikasi SIPRAJA agar dapat menerima pemberitahuan pada telegram. 

3. SIPRAJA 

Untuk mengakses Aplikasi SIPRAJA ketikkan alamat url: 

https://sipraja.singkawangkota.go.id/login pada browser anda. 

 

 

Gambar  2. Tampilan depan Aplikasi SIPRAJA 

Masukkan username anda. Apabila username anda telah terdaftar, maka anda akan menerima 

pesan kode OTP (One Time Password) pada telegram dari bot Sipraja Singkawang. 

 

Gambar  3. Tampilan login Aplikasi SIPRAJA 

Masukkan kode OTP yang telah anda terima. Klik tombol  untuk masuk kedalam 

sistem. 

4. Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

PPK memiliki beberapa wewenang untuk melakukan: 

1. Membuat usulan paket 

2. Review usulan paket 

https://sipraja.singkawangkota.go.id/login


3. Kelola akun admin PPK 

4.1. Membuat Usulan Paket 

Setelah PPK masuk ke dalam sistem, untuk mengajukan usulan paket klik  

 

Gambar  4. Tampilan halaman Usulan pada PPK 

Sistem akan menuju ke halaman pengisian usulan paket. Pada halaman ini masukkan data paket 

yang akan diusulkan pada form yang telah disediakan 

 

Gambar  5. Halaman pengisian usulan paket 

Untuk memerika paket apakah sudah terdaftar pada data SiRUP, masukkan kode RUP lalu klik 

tombol . 

Setelah mengisi semua data pada form, klik tombol  untuk membuat usulan 

paket. Setelah menekan tombol simpan, data usulan akan tersimpan pada sistem selanjutnya 

akan dialihkan ke halaman “Upload Berkas”. 

Pada halaman upload berkas, PPK mengupload dokumen sesuai dengan form yang telah 

disediakan pada sistem. 



 

Gambar  6. Halaman upload berkas usulan paket 

Setelah semua berkas pada form telah dimasukkan klik tombol  untuk menjadikan 

usulan paket masih dalam bentuk draft atau klik tombol  untuk mengirim usulan paket 

ke UKPBJ agar diperiksa/ditindak lanjuti. 

Apabila PPK memilih tombol simpan, proses kirim usulan dapat dilakukan dengan cara klik menu 

“Usulan”. 

 

Gambar  7. Tampilan halaman usulan pada PPK 

Klik , pilih “kirim”  . 

Untuk melihat detail paket yang telah dikirim PPK, PPK dapat mengeklik nama paket yang 

diinginkan pada halaman usulan kolom Nama Pekerjaan. 



 

Gambar  8. Tampilan halaman detail paket 

4.2. Review usulan Paket 

Wewenang PPK pada review usulan paket yaitu memberikan tanggapan dan membatalkan 

usulan paket. 

4.2.1. Memberikan Tanggapan 

Untuk memberikan tanggapan. Klik tombol  pada usulan paket yang akan ditanggapai. 

Selanjutnya PPK akan diarahkan ke halaman tanggapan proses review. 

 

Gambar  9. Halaman tanggapan tahapan review 

Pada halaman tanggapan tahapan review, PPK wajib membalas tanggapan yang diberikan oleh 

Pokmil/Ka.UPPBJ/Pejabat Pengadaan, selanjutnya memperbaiki dokumen apabila memang ada 

perbaikan. 



Setelah perbaikan dokumen dilakukan untuk mengupload ulang dokumen, klik menu “Usulan”. 

Pilih paket yang akan diperbaiki, klik , pilih”Upload”  . Selanjutnya akan 

dialihkan kehalaman upload berkas. 

 

Gambar  10. Tampilan halaman Upload Berkas 

Pada halaman upload berkas, Upload dokumen yang akan diperbaiki. Setelah dokumen 

dimasukkan klik tombol  untuk mengirim usulan paket ke UKPBJ agar diperiksa/ditindak 

lanjuti kembali. 

4.2.2. Membatalkan Usulan Paket 

Untuk membatalkan usulan paket, pada halaman usulan. PPK memilih paket yang akan 

dibatalkan, klik , pilih “Hapus”. 

 

Gambar  11. Membatalkan usulan paket 

4.3. Kelola Akun Admin PPK 

PPK dapat memilih atau mendelagasikan tugas kepada admin PPK, untuk menambahkan admin 

PKK dapat dilakukan pada halaman “Kelola Akun”. 



 

Gambar  12. Tampilan halaman Kelola akun 

Klik tombol , PPK akan dialihkan ke halaman pembuatan admin PPK. 

 

Gambar  13. Tampilan halaman form tambah admin PPK 

Masukkan data admin PPK yang akan ditambahkan sesuai dengan form yang telah disediakan 

oleh sistem. Untuk menyimpan data, klik tombol . 

Admin PPK memiliki wewenang sebagai berikut: 

1. Membuat paket 

2. Mengupload dokumen 

3. Mengisi form reviu 

4. Mengirim paket 

5. Memberikan jawaban tanggapan 

6. Membatalkan paket 

  



5. Wewenang Ka. UPPBJ 

KA. UPPBJ memiliki beberapa wewenang untuk melakukan: 

1. Menanggapi usulan paket 

2. Kelola informasi 

3. Kelola admin UPPBJ 

5.1. Menanggapi Usulan Paket 

Setelah KA.UPPBJ masuk ke dalam sistem, akan langsung dialihkan ke halaman usulan. 

 

 

Gambar  14. Tampilan halaman usulan pada KA.UPPBJ 

Pada halaman ini menampilkan data usulan paket yang telah dikirim oleh PPK. Untuk menanggapi 

usulan paket KA.UPPBJ dapat melihat detail usulan paket dengan menekan nama paket yang 

ingin diproses pada kolom “Nama Pekerjaan”. 

 

Gambar  15. Tampilan halaman detail paket 

Pada halaman detail paket untuk melihat dokumen usulan paket yang telah diupload oleh PPK, 

KA.UPPBJ dapat mengeklik nama kategori dokumen yang ada. 



 

Gambar  16. Tampilan kategori dokumen yang telah diupload PPK 

Setelah memeriksa dokumen, KA.UPPBJ dapat menanggapi usulan dengan beberapa pilihan 

sebagai berikut: 

1. Memberikan tanggapan usulan paket dan proses paket 

2. Menentukan Pokmil 

5.1.1. Memberikan Tanggapan Usulan Paket dan Proses Paket 

Untuk memberikan tanggapan usulan paket, KA.UPPBJ dapat mengeklik tombol . 

Selanjutnya akan dialihkan ke halaman tanggapan usulan paket. 

 

Gambar  17. Tampilan halaman tanggapan review 

Klik untuk membuat tanggapan baru. 



 

Gambar  18. Tampilan halaman membuat tanggapan baru 

KA.UPPBJ mengisi form tanggapan yang telah disediakan sistem. Untuk mengirim tanggapan klik 

tombol . 

Setelah memberikan tanggapan KA.UPPBJ dapat memproses usulan paket dengan mengeklik 

tombol yang ada pada tabel usulan paket. Pilih “Proses paket” , 

selanjutnya akan tampil kotak dialog proses paket 

 

Gambar  19. Kotak dialog proses paket 

Untuk mengembalikan usulan paket ke PPK agar usulan paket diperbaiki, KA.UPPBJ dapat 

memilih “Perbaikan”. Untuk mengembalikan usulan paket ke PPK dan proses paket tidak 

dilanjutkan atau akan dihapus/batal, KA.UPPBJ dapat memilih “Mengembalikan (Proses tidak 

dilanjutkan)”. 

5.1.2. Menentukan Pokmil 

KA.UPPBJ dapat menentukan pokmil untuk melanjutkan keproses reviu usulan paket dengan cara 

mengeklik tombol , pilih “Pilih Pokmil/PP” . KA.UPPBJ akan dialihkan ke 

halaman bentuk pokja. 



 

Gambar  20. Tampilan halaman bentuk pokja 

Pada halaman bentuk pokja, KA.UPPBJ mengisi form pembentukan pokja sesusai dengan yang 

telah disediakan oleh sistem. Untuk menyimpan data, klik tombol . 

5.2. Kelola Informasi 

Beberapa wewenang kelola informasi yang dimiliki oleh KA.UPPBJ sebagai berikut: 

1. Upload dokumen 

2. Form review 

3. Form pemilihan 

4. Isian form pemilihan 

5. Kelola subjek pesan 

5.2.1. Upload dokumen 

Wewenang upload dokumen, KA.UPPBJ dapat menentukan dokumen apa saja yang dapat 

diupload oleh PPK saat mengajukan usulan paket. 

Untuk menambahkan data dokumen, KA.UPPBJ mengeklik menu “Pengaturan” , 

pilih sub menu “Upload dokumen”. 

 

Gambar  21. Tampilan halaman daftar master file lelang 

Untuk menambah data dokumen klik . KA.UPPBJ akan dialihkan ke halaman input data 

master file lelang. 



 

Gambar  22. Tampilan halaman input data master file lelang 

Pada halaman input data master file lelang, KA.UPPBJ mengisi form master file lelang sesusai 

dengan yang telah disediakan oleh sistem. Untuk menyimpan data, klik tombol . 

5.2.2. Form Review 

Wewenang form review, KA.UPPBJ dapat menentukan judul/topik dalam pembahasan tanggapan 

usulan paket. 

Untuk menambahkan data, KA.UPPBJ mengeklik menu “Pengaturan” , pilih sub 

menu “Form review”. 

 

Gambar  23. Tampilan halaman daftar form review 

Untuk menambah data dokumen klik . KA.UPPBJ akan dialihkan ke halaman input data 

form review. 



 

Gambar  24. Tampilan halaman input data form review 

Pada halaman input data form review, KA.UPPBJ mengisi form master review sesusai dengan 

yang telah disediakan oleh sistem. Untuk menyimpan data, klik tombol . 

5.2.3. Form pemilihan 

Wewenang form pemilihan, KA.UPPBJ dapat menentukan judul/topik metode yang diterapkan 

pada usulan paket yang dibahas ketika proses review dilaksanakan. 

Untuk menambahkan data, KA.UPPBJ mengeklik menu “Pengaturan” , pilih sub 

menu “Form pemilihan”. 

 

Gambar  25. Tampilan halaman daftar form pemilihan 

Untuk menambah data dokumen klik . KA.UPPBJ akan dialihkan ke halaman input data 

form pemilihan. 

 

Gambar  26. Tampilan halaman input data form pemilihan 

Pada halaman input data form lelang, KA.UPPBJ mengisi form lelang sesusai dengan yang telah 

disediakan oleh sistem. Untuk menyimpan data, klik tombol . 



5.2.4. Isian form pemilihan 

Wewenang isian form pemilihan, KA.UPPBJ dapat menentukan pertanyaan yang diajukan kepada 

pokmil saat melaksanakan proses review. 

Untuk menambahkan data, KA.UPPBJ mengeklik menu “Pengaturan” , pilih sub 

menu “Isian form pemilihan”. 

 

Gambar  27. Tampilan halaman daftar isian form pemilihan 

Untuk menambah data dokumen klik . KA.UPPBJ akan dialihkan ke halaman input data 

form lelang field. 

 

Gambar  28. Tampilan halaman input data isian form pemilihan 

Pada halaman input data isian form pemilihan, KA.UPPBJ mengisi form lelang field sesusai dengan 

yang telah disediakan oleh sistem. Untuk menyimpan data, klik tombol . 

5.2.5. Kelola Subjek Pesan 

Wewenang kelola subjek pesan, KA.UPPBJ dapat menentukan subjek pesan yang dapat 

digunakan pada fitur pesan Aplikasi SIPRAJA. 

Untuk menambahkan data, KA.UPPBJ mengeklik menu “Pengaturan” , pilih sub 

menu “Kelola subjek pesan”. 



 

Gambar  29. Tampilan halaman daftar subjek pesan 

Untuk menambah data dokumen klik . KA.UPPBJ akan dialihkan ke halaman input data 

subjek pesan. 

 

Gambar  30. Tampilan halaman input data subjek pesan 

Pada halaman input data subjek pesan, KA.UPPBJ mengisi form subjek pesan sesusai dengan yang 

telah disediakan oleh sistem. Untuk menyimpan data, klik tombol . 

5.3. Kelola admin UPPBJ 

KA.UPPBJ dapat memilih atau mendelagasikan tugas kepada admin UPPBJ, untuk menambahkan 

admin UPPBJ  dapat dilakukan pada halaman “Kelola Akun”. 

 

Gambar  31. Tampilan halaman Kelola akun 

Klik tombol , KA.UPPBJ akan dialihkan ke halaman pembuatan admin. 



 

Gambar  32. Tampilan halaman form tambah admin 

Masukkan data admin yang akan ditambahkan sesuai dengan form yang telah disediakan oleh 

sistem. Untuk menyimpan data, klik tombol . 

Admin KA.UPPBJ memiliki wewenang sebagai berikut: 

1. Menanggapi usulan paket 

2. Kelola informasi 

  



6. Wewenang Pokmil 

Wewenang pokmil adalah menanggapi dan memproses usulan paket. Setelah pokmil masuk ke 

dalam sistem, akan langsung dialihkan ke halaman usulan. 

 

 

Gambar  33. Tampilan halaman usulan pada pokmil 

Pada halaman ini menampilkan data usulan paket yang telah dikirim oleh PPK dan telah 

didelegasikan KA.UPPBJ untuk dilanjutkan proses review kepada pokmil yang telah dipilih. Untuk 

menanggapi usulan paket pokmil dapat melihat detail usulan paket dengan menekan nama paket 

yang ingin diproses pada kolom “Nama Pekerjaan”. 

 

Gambar  34. Tampilan halaman detail paket 

Pada halaman detail paket untuk melihat dokumen usulan paket yang telah diupload oleh PPK, 

pokmil dapat mengeklik nama kategori dokumen yang ada. 



 

Gambar  35. Tampilan kategori dokumen yang telah diupload PPK 

Setelah memeriksa dokumen, pokmil dapat menanggapi usulan dengan beberapa pilihan sebagai 

berikut: 

1. Memberikan tanggapan usulan paket dan proses paket 

2. Mengisi form pemilihan pada usulan paket yang telah diterima 

6.1.1. Memberikan Tanggapan Usulan Paket dan Proses Paket 

Untuk memberikan tanggapan usulan paket, pokmil dapat mengeklik tombol . Selanjutnya 

akan dialihkan ke halaman tanggapan usulan paket. 

 

Gambar  36. Tampilan halaman tanggapan review 

Klik untuk membuat tanggapan baru. 

 

Gambar  37. Tampilan halaman membuat tanggapan baru 



Pokmil mengisi form tanggapan yang telah disediakan sistem. Untuk mengirim tanggapan klik 

tombol . 

Setelah memberikan tanggapan, pokmil dapat memproses usulan paket dengan mengeklik 

tombol yang ada pada tabel usulan paket. Pilih “Proses paket” , 

selanjutnya akan tampil kotak dialog proses paket 

 

Gambar  38. Kotak dialog proses paket 

Untuk mengembalikan usulan paket ke PPK agar usulan paket diperbaiki, pokmil dapat memilih 

“Perbaikan”. Untuk mengembalikan usulan paket ke PPK dan proses paket tidak dilanjutkan atau 

akan dihapus/batal, pokmil dapat memilih “Mengembalikan (Proses tidak dilanjutkan)”. Untuk 

menerima usulan paket agar selanjutnya dapat diproses PPK pada aplikasi SPSE, pokmil dapat 

memilih “Menerima Dokumen”. 

6.1.2. Mengisi Form Pemilihan pada Usulan Paket yang Telah Diterima 

Setelah pokmil melakukan proses review usulan paket, pokmil dapat mengisi form isian 

pemilihan dengan mengeklik menu “Selesai”. Pilih usulan paket yang telah direview, klik  

dan pilih “Isi Form Pemilihan” . 



 

Gambar  39. Tampilan halaman isian form pemilihan 

Pokmil mengisi beberapa pertanyaan yang telah ditentukan oleh KA.UPPBJ terkait proses review 

usulan paket yang telah dilaksanakan. Setelah mengisi semua pertanyaan yang ada, pokmil dapat 

mengeklik tombol  untuk menyimpan data. 


