Petunjuk Teknis Registrasi POKJA TA 2017

A. Tata Cara Memperolah Token Kepanitiaan

1. Satuan Kerja mengusulkan SK penugasan POKJA ke Kepala
PUPR Provinsi setempat.

ULP Kementerian

- Syarat
usulan SK Penugasan pokja ke ULP dapat di download di
http://ulp.pu.go.id/menu/49/sop-dan-standar-dokumen
- Alamat ULP Kementerian PUPR masing masing wilayah dapat dilihat di
http://ulp.pu.go.id/menu/44/ulp-wilayah dan http://ulp.pu.go.id/menu/43/ulp-pusat
2. Setelah semua syarat dipenuhi dan diverifikasi oleh admin ULP, Admin ULP akan
menginputkan data anggota pokja dan paket yang akan dilelangkan di Sistem
Infromasi ULP.
3. Admin ULP akan memberikan token kepanitiaan yang selanjutnya dapat digunakan
untuk melakukan registasi online POKJA di eproc.pu.go.id/reg.asp.
B. Aktivasi Token Kepanitiaan
1. Ketikkan alamat eproc.pu.go.id/reg.asp di browser anda
2. Pilih menu aktivasi kepanitiaan. Masukkan token yang diperoleh dari admin ulp
kemudian klik submit.

3. Isikan data kepanitiaan yang diminta. Untuk nomor telepon dan hp masukkan
angkanya saja tanpa menggunakan tanda baca. Klik “submit” dan akan muncul
notifikasi “ Aktivasi Kepanitiaan Berhasil” jika aktivasi berhasil dilakukan.

4. Jika token anda ditolak ketika aktivasi kepanitiaan seperti tampilan di bawah ini,
anda dapat menghubungi admin ULP terkait agar menginputkan daftar anggota dan
paket yang akan dilelangkan.

Jika keterangannya “ Token Tidak Valid”, berarti token yang anda masukkan salah.
Cek kembali penulisan token kepanitiaan anda.

C. Registrasi Anggota Pokja
1. Registrasikan anggota pokja di menu Pendaftaran POKJA/PPK/Pejabat
Pengadaan/AdminRUP. Isikan seluruh data yang diminta. Untuk nomor telepon dan
HP inputkan angkanya saja tanpa menggunakan tanda baca dan upload SK
Penetapan Pokja dari ULP (pdf). Format User id untuk pokja adalah “NIP+01”
(degenerate oleh sistem) dan inputkan password masing masing akun.

2. Setelah registrasi anggota pokja berhasil dilakukan, kirimkan bukti pendaftaran
tersebut ke eprocadm@pu.go.id dan eprocadm@gmail.com untuk verifikasi dan
aktivasi.

3. Jika data pendaftaran ditolak karena “User Id Telah Digunakan”, dapat dipastikan
akun terebut telah terdaftar sebelumnya dan tidak perlu di daftarkan lagi.

D. Pendaftaran Anggota Kepanitiaan
1. Klik di menu “ Pendaftaran Anggota Kepanitiaan”. Masukkan token kepanitiaan
dan kemudian klik submit.

2. Pilih anggota pokja dan jabatan masing masing anggota pokja. Pastikan ID anggota
pokja tersebut sudah aktif.

3. Untuk melihat status aktivasi dapat dilihat di menu “Pegawai belum aktif”. Masukkan
nama pegawai kemudian klik cari. Jika id password belum diaktifkan maka akan
tampil nama pegawai yang dimaksud.

4. Jika ketika pilih anggota pokja ada tampilan seperti di bawah ini, anda dapat
menghubungi Admin ULP terkait agar menginputkan nama anggota pokja tersebut di
Sistem Informasi ULP.

5. Masukkan seluruh Anggota Kepanitiaan anda. Selanjutnya id password Pokja sudah
dapat anda gunakan untuk mengakses SPSE dan aplikasi SIPS Kementerian PUPR.

Petunjuk Teknis Registrasi PPK , Pejabat Pengadaan dan Admin RUP

1. Registrasi PPK, Pejabat Pengadaan dan Admin RUP
eproc.pu.go.id/reg.asp.

dapat dilakukan di

2. Pilih menu Pendaftaran POKJA/PPK/Pejabat Pengadaan/AdminRUP. Isikan
seluruh data yang diminta. Untuk nomor telepon dan HP inputkan angkanya saja
tanpa menggunakan tanda baca.
Format User id untuk PPK adalah “NIP+02”, untuk Pejabat Pengadaan adalah
“NIP+03” , dan Admin RUP adalah “NIP+21” (digenerate oleh sistem) dan inputkan
password masing masing akun.
Upload SK Pengangkatan sebagai PPK(harus dalam format pdf) (SK dari Menteri
PUPR) /Pejabat Pengadaan (SK dari Satuan Kerja) / Admin RUP (SK dari Satuan
Kerja) dan SK yang diupload harus dalam format pdf.

3. Setelah registrasi PPK/ Pejabat Pengadaan/Admin RUP berhasil dilakukan, kirimkan
bukti pendaftaran tersebut ke eprocadm@pu.go.id dan eprocadm@gmail.com untuk
verifikasi dan aktivasi.

4. Jika data pendaftaran ditolak karena “User Id Telah Digunakan”, dapat dipastikan
akun terebut telah terdaftar sebelumnya dan tidak perlu di daftarkan lagi.

