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Indonesia PUSAT PENGKAJIAN  INDONESIAPENGADAAN
Nomor : 09.2/E-PROC/P3I/VII/2017                                                                                         Jakarta, 17 Juli 2017 

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pelatihan Teknik SPSE. 4 dan Aplikasi Tender Cepat

Dengan hormat,
Diterapkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4 mendorong peningkatan 

kemampuan seluruh stake holder untuk memanfaatkan berbagai kelebihan SPSE. Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus menyempurnakan sistem kearah yang lebih baik. Salah 
satu stake holder yang didorong untuk mampu menguasai sistem adalah pihak penyedia barang/jasa. 
Semakin tinggi partisipasi perusahaan profesional sebagai penyedia pemerintah maka semakin sukses 
pembangunan negeri.

Dengan SPSE versi 4 penyedia tidak lagi direpotkan mengunggah dokumen penawaran administrasi, 
mengunduh dokumen pengadaan, menunggu jawaban Kelompok Kerja (Pokja) saat penjelasan pekerjaan, 
atau risiko harga penawaran tidak tampil pada sistem. Masih banyak lagi fitur baru lainnya yang tidak 
terdapat di SPSE versi sebelumnya. 

Atas dasar hal ini Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) kemudian membuka kelas khusus 
bagi penyedia barang/jasa yang bersedia sukses memenangkan tender pemerintah melalui penguasaan 
atas SPSE versi 4 dan seterusnya.

Pelatihan Teknik
Memenangkan Tender Pemerintah melalui Penguasaan Aplikasi SPSE. 4 dan Praktek 

Simulasi Tender Cepat dengan Aplikasi SPSE.4 serta Apendo V.4.2.0

Akan dilaksanakan Surabaya, Bengkulu dan Jakarta dengan agenda sebagai berikut :

Kepada Yth,
Pimpinan 
Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
Di -
         T e m p a t

Ruko Duta Bintaro AB3 No. 6 Jl. KH. Mas Mansyur. 
Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15324

Telpon 021 4390 8155 Fax. 021 4390 8155

Pusat Pengkajian  Indonesia

Khalid Mustafa
Ketua Umum  

Pengadaan

P I3

Melalui pelatihan ini para peserta diberikan kemampuan menguasai filosofi pengadaan secara 
elektronik dan sistem pengadaan secara elektronik versi 4 secara efisien dan efektif sehingga memperkecil 
kegagalan administratif dan teknis dalam memenangkan tender pemerintah. Untuk informasi dan 
pendaftaran dapat menghubungi panitia Irma Hp: 0852 1726 6614.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

FREE
MODUL FLASDISK MATERI

BENGKULU
4 - 5 AGUSTUS 2017

Hotel Santika Bengkulu
Jl. Jati No.45, Sawah Lebar

SURABAYA
28 - 29 JULI 2017

Hotel Arcadia
Jl. Rajawali No. 9 - 11

JAKARTA
10 - 11 AGUSTUS 2017

Hotel The Media & Tower
Jl. Gunung Sahari Raya No. 3



Proposal Pelatihan Teknik
Memenangkan Tender Pemerintah melalui Penguasaan Aplikasi SPSE. 4  dan Praktek 

Simulasi Tender Cepat dengan Aplikasi SPSE.4 serta Apendo V. 4.2.0

Pengantar
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang 

penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan 
pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa 
yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modernisasi sistem pengadaan secara elektronik tidak akan bisa sukses dan berhasil jika 
penguasaan seluruh pengelola tidak ditingkatkan. Salah satu unsur yang menunjang suksesnya 
pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penyedia barang/jasa. Dunia usaha yang diisi oleh penyedia 
barang/jasa pemerintah harus didorong untuk dapat dengan mudah menguasai sistem pengadaan secara 
elektronik. Peningkatan kompetensi dan penguasaan sistem informasi elektronik adalah hal mutlak agar 
kesalahan-kesalahan non teknis penawaran, yang tidak berkorelasi langsung dengan kemampuan teknis 
pelaksanaan pekerjaan, dapat diminimalisir.

Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik bertujuan meningkatkan dan 
menjamin efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, proses Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, 
serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan tidak diskrimitatif bagi 
seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Diterapkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4 mendorong peningkatan 
kemampuan seluruh pelaku pengadaan untuk memanfaatkan berbagai kelebihan SPSE. Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus menyempurnakan sistem ke arah yang lebih 
baik. Salah satu pengelola yang didorong untuk mampu menguasai sistem adalah pihak penyedia 
barang/jasa. Semakin tinggi partisipasi perusahaan profesional sebagai penyedia pemerintah maka 
semakin sukses pembangunan negeri.

Dengan SPSE versi 4 penyedia tidak lagi direpotkan mengunggah dokumen penawaran 
administrasi, mengunduh dokumen pengadaan, menunggu jawaban Kelompok Kerja (Pokja) saat 
penjelasan pekerjaan, atau risiko harga penawaran tidak tampil pada sistem. Masih banyak lagi fitur baru 
lainnya yang tidak terdapat di SPSE versi sebelumnya. 

PESERTA WAJIB MEMBAWA LAPTOP KHUSUSNYA UNTUK SISTEM 

OPERASI WINDOWS 7,  8 DAN  UNTUK PRAKTEK SIMULASI SPSE V.4 ONLINE WINDOWS WINDOWS 10

Gratis Selama 1(satu) bulan layanan Pengadaan dan pelelangan melalui www.pengadaan.id 
Setiap kegiatan kami akan dimuat di media indonews . Akses link www.indonews.id

SPSE V. 4.1.2 adalah penyempurnaan dari versi 3 dan kebawahnya dengan fitur sebagai berikut;
1. E-Surat Penawaran

-  Dimana Penyedia tidak lagi membuat surat penawaran tetapi dibuat oleh sistem secara otomatis.

2. Penggunaan Token
- Saat Upload penawaran penyedia tidak lagi menggunakan kunci publik melainkan menggunakan  

token.

3. Apendo V. 4.2.0
- Apendo yang digunakan menggunakan Apendo Versi 4, dimana tidak hanya berfungsi  untuk deskripsi 
data melainkan juga untuk mengirim dokumen penawaran juga.

4. Vendor Manajemen Sistem (VMS)
- Sistem penilaian terhadap penyedia dimana penyedia tidak dievaluasi berkali-kali pada paket lelang 

yang berbeda. Dan masih banyak perubahan lainnya termasuk tampilan dan teknologi yang digunakan.



Proposal Pelatihan Teknik
Memenangkan Tender Pemerintah melalui Penguasaan Aplikasi SPSE. 4 dan Praktek 

Simulasi Tender Cepat dengan Aplikasi SPSE.4 serta Apendo V. 4.2.0

Hari Pertama

08.00 - 08.30 : Registrasi peserta dan pengambilan materi pelatihan 

08.30 - 08.45 : Pembukaan 

08.45 - 10.00 : 

10.00 - 10.30 : Coffee Break 

10.30 - 12.00 : Lanjutan k

omor 54 ahun 2010 dan erubahannya 

12.00 - 13.00 : Ishoma 

13.00 - 15.00 : 

 - Cari eluang, angan enunggu

 - Pelajari dokumen pengadaan

15.00 - 15.30 : Coffee Break

15.30 - 17.00 : Tips dan trik memenangkan tender pemerintah melalui Tender (e-procurement)

 - Masukkan sesuai aturan

 - Tips dan trik sanggah dan pengaduan

 - Jangan Mau Dizhalimi, LAWAN!

Narasumber : Khalid Mustafa  (Procurement Specialist)

Hari Kedua

08.30 - 09.00 : Coffee Break

09.00 - 10.00 : Pengenalan Aplikasi SPSE .4

10.00 - 12.00 : Pengenalan Lelang Cepat dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)

12.00 - 13.00 : Ishoma

13.00 - 14.45 : Praktek Simulasi Tender dengan Aplikasi SPSE.4. dan Apendo V. 4.2.0

14.45 - 15.00 : Coffee Break 

15.00 - 16.45 : Tips dan Trik pengolahan dokumen penawaran digital  (upload dokumen lebih 

cepat, konversi file, menghindari gagal upload, mengunci dokumen dan lain lain)

16.45 - 17.00 : Penutupan dan pembagian sertifikat

Narasumber : Tim Pengembangan  Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

 

Konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres nomor 54 

tahun 2010 dan perubahannya

d p b j p

n t   p

Tips dan trik memenangkan tender pemerintah melalui Tender (e-procurement)

p j m

onsep asar engadaan arang/ asa emerintah berdasarkan Perpres 



FASILITAS PESERTA 

Pendaftaran dapat di email : promo.pengadaan@gmail.com Hp: 0852 1726 6614

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA

 
Nama Lengkap

Jabatan

Perusahaan

Telp. Kantor/Fax

No. Hand Phone

: .......................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................................................................................

: .........................................................      Email : .........................................................................................

: .........................................................      Tanggal yang diikuti : ..........................................................
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Nama Lengkap

Jabatan

Perusahaan 

Telp. Kantor/Fax

No. Hand Phone

: .......................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................................................................................

: .............................................................   Email : .........................................................................................

: .............................................................   Tanggal yang diikuti : ..........................................................
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PEMBAYARAN 
Tunai saat registrasi

@Rp. 3 ,-
Tidak Termasuk Akomodasi Hotel 

.600.000  (Tiga juta enam ratus ribu rupiah)

BIAYA KONTRIBUSI 

Transfer
*) Mohon konfirmasi apabila pembayaran

    dilakukan melalui transfer bank

Ÿ Gratis info lelang LPSE seluruh Indonesia selama 1 bulan melalui fortal pengadaan.id
Ÿ Buku Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54/2010
Ÿ Standar Dokumen Tender Pemerintah (softcopy).
Ÿ Modul dan materi slide (lengkap dengan Flasdisk). 
Ÿ Tas , dan Alat Tulis.
Ÿ Fasilitas internet gratis, makan siang, coffee & snack selama 2 hari kegiatan.

*Formulir ini  dapat di copy sesuai dengan jumlah peserta dan wajib di isi sesuai dengan data calon peserta yang benar dengan di 
tulis menggunakan huruf besar (kapital) dan wajib di bawa saat registrasi untuk memudahkan proses saat registrasi dan bagi 
peserta yang pembayarannya melalui transfer wajib menyertakan bukti transfernya.

SPSE. 4

Pendaftaran Hubungi Irma Hp: 0852 1726 6614
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