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BAB I : PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara 

elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penyedia yang ingin 

mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik harus terdaftar di LPSE. 

Kementerian Keuangan melalui Pusat LPSE, merupakan salah satu pengelola LPSE 

yang ada di Indonesia. Agar dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara 

elektronik di Kementerian Keuangan, penyedia harus melakukan registrasi terlebih 

dahulu. Proses registrasi penyedia di LPSE Kementerian Keuangan terdiri dari 

registrasi online dan offline. 

Registrasi online dilakukan dengan mendaftarkan e-mail perusahaan melalui 

website http://www.lpse.depkeu.go.id. Registrasi offline dilakukan dengan 

membawa 12 dokumen sesuai dengan PMK 197 tahun 2010 tentang Mekanisme 

Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik Kementerian Keuangan, yaitu : 

1. Formulir Keikutsertaan; 

2. Surat Penunjukan Admin* dan KTP Admin; 

3. Surat Kuasa; 
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4. Form Penyedia (6 lembar); 

5. KTP Direksi/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan; 

6. NPWP perusahaan; 

7. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/Ijin Usaha 

sesuai dengan bidang masing-masing; 

8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

9. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir; 

10. Surat Keterangan Domisili; 

11. Surat Keterangan Fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak 

Penghasilan (PPh) tahun terakhir; dan 

12. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25 masa 3 (tiga) bulan terakhir. 

Dua belas dokumen tersebut dibawa dalam berkas asli dan softcopy 

(hasil scan dari berkas asli dengan format PDF). Masing-masing dokumen 

persyaratan dibuat dalam 1 file PDF tersendiri. Apabila softcopy 

dinyatakan sesuai dengan berkas asli yang dibawa, maka berkas asli akan 

dikembalikan kepada penyedia. Dokumen softcopy yang diterima, 

memerlukan media/sistem penyimpanan yang baik. 

LPSE Kementerian Keuangan juga menyediakan layanan bantuan (helpdesk) 

bagi pengguna sistem. Helpdesk memiliki fungsi untuk memberikan solusi atas 

permasalahan atau keluhan yang disampaikan. Setiap permasalahan atau keluhan 

yang disampaikan harus terdokumentasi dengan baik. Pendokumentasian yang baik, 

akan menghasilkan suatu knowledge base yang dapat digunakan oleh pengelola 

LPSE untuk mempercepat pemberian solusi.  
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B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Evaluasi aplikasi LPSE Back Office ini bertujuan untuk menilai apakah sistem 

aplikasi yang ada saat ini telah memberikan manfaat yang maksimal atau belum 

bagi pengelola LPSE dan pengguna sistem.  

Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk 

pengembangan aplikasi LPSE Back Office yang lebih baik lagi di masa mendatang. 
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BAB II : POKOK BAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM APLIKASI LPSE BACK OFFICE 

Sebelum dikembangkannya aplikasi LPSE Back Office, registrasi offline oleh 

penyedia dilakukan dengan membawa berkas dokumen asli dan fotokopinya. Jika 

berkas asli dan fotokopi dinyatakan sesuai oleh pengelola LPSE (verifikator), maka 

berkas asli akan dikembalikan dan berkas fotokopi diserahkan kepada LPSE.  

Seiring dengan semakin banyaknya penyedia yang melakukan pendaftaran di 

LPSE, maka semakin banyak pula berkas dokumen pendaftaran penyedia yang harus 

disimpan dan dikelola oleh LPSE. Keterbatasan ruang penyimpanan, mengarahkan 

kepada dikembangkannya suatu sistem yang mampu mengelola dokumen 

pendaftaran dengan baik.  

Pusat LPSE bekerjasama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi 

Keuangan (Pusintek) Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi LPSE 

Back Office. Aplikasi ini mampu mengelola dokumen pendaftaran penyedia yang 

disimpan dalam bentuk softcopy (PDF).  

Fungsi lain aplikasi LPSE Back Office yaitu sebagai alat bantu helpdesk. Aplikasi 

ini dapat membantu petugas helpdesk dalam mengelola permasalahan-

permasalahan yang disampaikan oleh pengguna, serta mengelola solusi-solusi yang 

diberikan. Seluruh permasalahan dan solusi disimpan dalam sistem, sehingga proses 
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bisnis helpdesk tidak lagi menggunakan sumber daya kertas (paperless). 

Pengkategorian masalah dan solusi juga menjadi lebih mudah dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi LPSE Back Office ini. 

 

B. KONDISI APLIKASI LPSE BACK OFFICE SAAT INI 

Aplikasi LPSE Back Office baru dapat diakses melalui jaringan lokal (intranet) 

Kementerian Keuangan saja, dengan alamat http://www.helper.lpse.depkeu.go.id/. 

Contoh tampilan halaman beranda aplikasi LPSE Back Office dapat dilihat seperti 

gambar berikut ini. 

 
Gambar 1 Halaman Beranda Aplikasi Back Office 

Pengelolaan (pencarian, update, hapus) data perusahaan/penyedia dapat 

dilakukan dengan mudah. Untuk melakukan pencarian data penyedia, pengelola 

cukup memasukkan kata kunci pada kolom isian yang tersedia. Misalnya, pengelola 

ingin mencari data penyedia yang statusnya “Incomplete”, maka pengelola dapat 

memilih filter pada kolom Status dengan “Incomplete”. Seluruh penyedia dengan 

status Incomplete akan ditampilkan oleh sistem, yaitu penyedia yang proses 

pendaftarannya belum selesai atau belum disetujui oleh pengelola LPSE. 
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Pengelola LPSE yang bertugas sebagai verifikator dapat memilih “Offline 

Registration” atau memilih menu “Registration”. Contoh tampilan halaman menu 

Registrasi terlihat seperti gambar berikut ini. 

 
Gambar 2 Halaman Menu Registrasi 

Untuk menambahkan (upload) softcopy dokumen pendaftaran penyedia, 

dapat dilakukan dengan menekan tombol . Contoh tampilan upload softcopy 

dokumen pendaftaran penyedia dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3 Fitur Upload Dokumen Persyaratan 

Softcopy dokumen pendaftaran terdiri dari 12 jenis dokumen yang di-upload 

per dokumen. Jenis dokumen yang sama, tidak dapat di-upload lebih dari 1 kali. 

Misalnya, upload dokumen Formulir Pendaftaran tidak dapat dilakukan 2 kali.  

Pada menu Registrasi ini, terdapat pula kolom yang menampilkan Peringatan 

Ijin Usaha. Kolom tersebut menampilkan masa berlaku ijin usaha perusahaan-

perusahaan yang telah terdaftar di LPSE Kementerian Keuangan. Dari kolom ini, 

pengelola LPSE dapat mengetahui perusahaan mana saja yang ijin usahanya telah 

habis maupun yang akan segera habis. Untuk keperluan reporting, dalam aplikasi 

juga terdapat tombol export to excel untuk meng-export data-data penyedia yang 

dibutuhkan ke dalam bentuk excel. 

Selain digunakan untuk mengelola dokumen pendaftaran penyedia, aplikasi 

ini dapat digunakan sebagai fungsi helpdesk. Fungsi helpdesk awalnya dilakukan 

secara manual, terutama untuk dokumentasi permasalahan atau keluhan yang 
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disampaikan oleh pengguna. Misalnya, untuk pertanyaan yang masuk melalui 

telepon dilakukan dengan mencatat inti pertanyaan dan solusinya pada kertas, 

kemudian diketik ulang ke dalam softcopy berformat excel. Perlakuan yang sama 

juga dilakukan untuk pertanyaan yang masuk melalui e-mail maupun yang datang 

langsung ke helpdesk. 

Agar dapat mengelola dengan baik seluruh permasalahan atau keluhan yang 

disampaikan oleh pengguna, aplikasi LPSE Back Office dilengkapi pula dengan Menu 

Helpdesk. Contoh tampilan halaman Menu Helpdesk dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

 
Gambar 4 Halaman Menu Helpdesk 
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Update data (ticket) dapat dilakukan dengan menekan tombol . Contoh 

tampilan untuk update data (ticket) dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 5 Menu Update Helpdesk 

Fields yang disediakan terlihat seperti gambar di atas, dimana fields dengan 

tanda * merupakan fields yang wajib diisi. Apabila permasalahan yang disampaikan 

sudah pernah disampaikan sebelumnya dan ada solusinya, pengelola LPSE dapat 

langsung memberikan solusi tanpa perlu menulis ulang.  

Solusi dapat diberikan langsung dengan menekan tombol  pada Halaman 

Menu Helpdesk (Gambar 4). Solusi yang dapat langsung diberikan kepada pengguna 

adalah solusi yang sudah tersimpan dalam Knowledge Base seperti yang terlihat 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar 6 Fitur Add Solution 

Dalam knowledge base ini, tertampung semua daftar solusi yang pernah 

dibuat oleh pengelola LPSE dengan kategori proses bisnis dan sistem. Selain itu, 

solusinya pun dikategorikan menjadi solusi yang bersifat sementara dan permanen. 

Petugas yang menambahkan solusi dapat diketahui beserta dengan waktu update. 

Dengan fitur Add Solution ini, pengelola LPSE dapat menggunakan solusi yang ada 

untuk menjawab permasalahan yang memiliki redaksi sama walaupun disampaikan 

oleh pengguna yang berbeda. 

Untuk menambahkan solusi yang belum ada, pengelola LPSE dapat 

menggunakan fitur Create Knowledge. Pengelola mengisi Judul, Deskripsi, Kategori, 

dan Tipe knowledge. Contoh tampilan untuk menambahkan solusi dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar 7 Fitur Create Solution 

Aplikasi LPSE Back Office ini dapat menghitung total waktu pelayanan yang 

diberikan kepada pengguna. Total waktu pelayanan ini dapat digunakan sebagai 

laporan capaian kinerja seperti yang tertera pada Indikator Kinerja Utama (IKU).  

Perhitungan waktu layanan dimulai sejak pengelola LPSE membuat ticket 

sampai dengan proses selesai dijalankan. Misalnya, waktu layanan registrasi dimulai 

sejak pengelola membuat ticket untuk penyedia yang melalukan pendaftaran 

sampai dengan penyedia tersebut disetujui pendaftarannya.  
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C. HAL-HAL YANG PERLU DISEMPURNAKAN PADA APLIKASI LPSE BACK OFFICE 

Sampai dengan saat ini, aplikasi LPSE Back Office cukup membantu pengelola 

LPSE dalam menjalankan fungsi registrasi dan helpdesk. Pengelolaan dokumen 

hardcopy tidak ada lagi, sehingga dapat menghemat atau bahkan meniadakan ruang 

penyimpanan. 

Hal-hal yang perlu disempurnakan pada aplikasi LPSE Back Office untuk fungsi 

registrasi dengan berdasarkan masukan dan wawancara dari pengelola LPSE 

(petugas registrasi dan verifikasi), antara lain : 

1. Kualitas hasil scan dokumen pendaftaran dari penyedia terkadang buruk, 

sehingga sulit dibaca oleh petugas verifikator. Kondisi tersebut dapat 

mengakibatkan waktu layanan registrasi dan verifikasi lebih lama jika 

dibandingkan dengan verifikasi dokumen dalam bentuk hardcopy.  

2. Sebaiknya aplikasi LPSE Back Office ini terkoneksi dengan aplikasi Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terkait masalah persetujuan dan penolakan 

pendaftaran. Dikhawatirkan terdapat perbedaan data, misalnya pendaftaran 

penyedia A pada aplikasi SPSE disetujui, namun di aplikasi LPSE Back Office 

ditolak.  

3. Nama petugas registrasi tidak ditampilkan, yang ditampilkan hanya petugas 

verifikator. Apabila petugas registrasi dan petugas verifikasi berbeda orang, 

maka sulit ditelusuri siapa yang melakukan registrasi (terkait dengan capaian 

IKU petugas registrasi). 

4. Penyedia tidak dapat meng-upload hasil scan dokumen pendaftaran, yang 

meng-upload hanya petugas registrasi dan verifikasi.  
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5. Tidak adanya fields untuk mengisi masa berlaku ijin usaha. Saat ini, masa 

berlaku ijin usaha mengambil dari data penyedia yang diisi di SPSE. Jika 

penyedia tidak mengisi masa berlaku, maka data masa berlaku ijin usaha 

tersebut tidak tampil di aplikasi LPSE Back Office. 

6. Tidak adanya peringatan/pemberitahuan kepada pengelola LPSE jika masa 

berlaku ijin usaha penyedia akan atau telah habis, sehingga pengelola harus 

melakukan pengecekan secara manual. 

7. Sebaiknya, sistem secara otomatis dapat mengirimkan peringatan/ 

pemberitahuan kepada penyedia yang masa berlakunya akan atau telah habis. 

8. Output laporan dengan format excel tidak dilengkapi dengan waktu rata-rata 

pelayanan harian, mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. 

9. Data penyedia pada aplikasi LPSE Back Office merupakan hasil penarikan dari 

database aplikasi SPSE. Namun, proses update database pada aplikasi LPSE 

Back Office tidak real time, sehingga penyedia yang telah mendaftar online 

pada SPSE hari ini, belum tentu pada hari yang sama datanya akan muncul pada 

aplikasi LPSE Back Office. 

10. Pada menu helpdesk, sumber pertanyaan yang di-input dalam aplikasi tidak 

dilengkapi dengan kategori asal pertanyaan, misal dari telepon, e-mail, atau 

kunjungan langsung.  
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Hal-hal yang perlu disempurnakan pada aplikasi LPSE Back Office untuk fungsi 

helpdesk dengan berdasarkan masukan dari pengguna aplikasi (petugas helpdesk), 

antara lain : 

1. Tombol Add Solution sebaiknya berada di dalam menu Update solusi, sehingga 

petugas dapat langsung menambahkan solusi yang tersedia dalam Knowledge 

Base tanpa perlu keluar dari menu Update solusi terlebih dahulu. 

2. Pada Knowledge Base, sebaiknya diberikan filter search yang sesuai dengan 

kategorinya. 

Hal-hal diluar aplikasi yang merupakan masukan dari pengguna, yaitu : 

1. Penyedia yang mendaftar offline mengharapkan agar aplikasi back office untuk 

keperluan registrasi offline bisa di akses dari luar. Dengan begitu, mereka tidak 

perlu lagi membawa softcopy saat saat registrasi offline.  

2. Dengan adanya aplikasi ini, maka PMK 197 tahun 2010 tentang registrasi dan 

verifikasi perlu dilakukan amandemen. Mengingat prosedur untuk melakukan 

registrasi, verifikasi, dan helpdesk sudah mengalami perubahan. 

3. Apabila server aplikasi LPSE Back Office mengalami gangguan (down), 

perhitungan waktu pelayanan tetap berjalan walaupun pengelola LPSE tidak 

melakukan aktivitas. Hal ini dapat mengakibatkan total waktu pelayanan 

menjadi lebih lama dari yang seharusnya. 
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BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil evaluasi aplikasi LPSE Back Office seperti yang telah 

dijabarkan di atas, aplikasi ini masih memiliki beberapa kekurangan/kelemahan. 

Kekurangan/kelemahan ditemukan dari sisi aplikasi LPSE Back Office itu sendiri, 

maupun dari pendukung diluar aplikasi seperti server, jaringan, dan lain-lain. 

Dengan kekurangan/kelemahan yang ada, maka dirasa perlu dilakukan 

perbaikan atau penyempurnaan. Perbaikan atau penyempurnaan dilakukan dengan 

memperhatikan masukan-masukan yang ada dan hasil evaluasi. 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan adalah, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut 

antara Pusintek sebagai pengembang aplikasi LPSE Back Office dengan Pusat LPSE 

sebagai pengguna aplikasi LPSE Back Office.  

Koordinasi bertujuan agar aplikasi LPSE Back Office dapat disempurnakan 

sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, sehingga manfaat yang dapat diambil dari 

aplikasi ini benar-benar maksimal. 
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DAFTAR PUSTAKA 

1. Portal LPSE Back Office : http://www.helper.lpse.depkeu.go.id/ 

2. PMK 197 tahun 2010 tentang Registrasi dan Verifikasi 

 

 


