
LANGKAH-LANGKAH INPUT LAPORAN KONTRAK  
DAN PENILAIAN PENYEDIA BARANG JASA 

 
LAPORAN KONTRAK 
1. Pilih/klik kiri menu input data kemudian pilih sub menu kontrak, seperti pada tampilan 

di bawah ini 

 

2. Tampilan selanjutnya adalah seperti di bawah ini, kemudian pilih tahun anggaran yang 
dikehendaki dan tampilkan 

 

 

 

1 
2 



3. Setelah pilih tampilkan, pilih nama kegiatan yang ada kontraknya dengan penyedia barang/jasa 
dan klik kiri tanda “+” sehingga keluar output kegiatan 

 

 

4. Setelah di klik tombol “+” akan ditampilkan seperti di bawah ini, kemudian pilih nama output 
kegiatan yang ada kontraknya dengan penyedia barang/jasa. Setelah itu baru pilih tombol 
kontrak 
Catatan : tidak semua output ada kontrak dengan penyedia barang/jasa 

 

 

 

1 

2 



Setelah itu akan ditampilkan seperti di bawah ini, selanjutnya diisi nama pekerjaan, jenis 

pengadaan, nilai pagu dan HPS. Untuk status diberikan pilihan apakah masih proses pengadaan 

atau pelaksanaan.  

a. Tampilan isian data ketika status masih proses pengadaan 

 

b. Tampilan isian data ketika status sudah pelaksanaan 

 
 

Untuk pilihan penyedia masukkan nama perusahaan/penyedianya apabila sudah ada dalam 

daftar maka akan ditampilkan kemudian namanya tinggal diklik, tetapi apabila belum ada maka 

klik tombol tambah penyedia yang selanjutnya disuruh mengisikan daftar nama penyedia 

c. Setelah semua data terisi selanjutnya pilih tombol simpan 

dipilih masih proses pengadaan atau sudah pelaksanaan 

Pilih metode yang sesuai 

Pilih yang sesuai 

Pilih yang sesuai 



LAPORAN PENILAIAN 
1. Pilih/klik kiri menu input data kemudian pilih sub menu penilaian penyedia, seperti 

pada tampilan di bawah ini 

 
 

2. Setelah diklik akan tertampil di bawah ini, lalu pilih nama penyedia yang diisikan pada input 
kontrak sebelumnya kemudian pilih tombol penilaian. 

 
 
 
 
 
 



3. Setelah diklik tombol penilaian maka akan tampil seperti di bawah ini, kemudian isikan nilai 
sesuai kriteria yang disajikan 

 
 

4. Setelah semuanya terisi maka klik tombol simpan 
 
 

CEK LAPORAN KONTRAK DAN PENILAIN SUDAH MASUK 
1. Pilih menu laporan, kemudian pilih lap kontrak seperti tampilan dibawah ini 

 
 

 

 



2. Setelah dipilih lap kontrak maka akan tertampil seperti di bawah ini, kemudian pilih bulan dan 
tahun yang dikehendaki, pilih jenis pengadaan dan kegiatan apakah dipilih salah satu atau ingin 
semuanya ditampilkan.  

 

3. Kemudian klik tombol cari jika ingin ditampilkan dalam layar yang sama atau pilih tampilkan 
apabila ingin ditampilkan dalam tab yang berbeda. 
 
Tampilan apabila diklik cari 

 
 

  

 



Tampilan apabila diklik tampilkan 

 

4. Selesai, telah terinformasikan data kontrak beserta nilai penyedianya 

Informasi penilaian 


