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ABSTRAK 

 

Setiap pemerintahan daerah mempunyai unit yang bertugas dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Pada 

dasarnya tender berfungsi untuk peningkatan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, 

dan usaha menegah serta pembangunan berkelanjutan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini 

menyebabkan perubahan di segala aspek kehidupan. Saat ini banyak pihak yang menggunakan media elektronik 

dalam pengelolaan dokumen yang dimilikinya. Penggunaan media elektronik diharapkan pihak pengelola tender 

untuk mengelola tendernya secara efektif dan efisiensi. Dengan alasan itu maka pada masa sekarang banyak 

instansi yang menggunakan media elektronik dalam berkegiatan. Berdasarkan Permasalah tersebut, aplikasi 

tinjauan dokumen pengadaan barang dan jasa sangatlah penting. Aplikasi ini dirasa dapat membantu 

memudahkan kegiatan pengajuan tinjauan dokumen pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. Adanya aplikasi mampu mempermudah pihak UMKM dalam mendaftarkan sebagai 

anggota penyedia tender, aplikasi tinjauan dokumen ini dapat mengelola berkas pihak penyedia yang diajukan 

kepihak UKPBJ.   
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ABSTRACT 

 

Each local government has a unit in charge of the procurement of goods and services. Basically, tenders 

function to increase domestic products, increase the role of micro, small and medium enterprises as well as 

sustainable development. The development of science and technology today causes changes in all aspects of life. 

Currently, many parties use electronic media in managing their documents. The use of electronic media is 

expected by the tender manager to manage the tender effectively and efficiently. For that reason, nowadays 

many agencies use electronic media in their activities. Based on this problem, the application for reviewing the 

procurement of goods and services is very important. This application is considered to be able to help facilitate 

the activities of submitting a document review at the procurement of goods and services at the Regional 

Secretariat of Tanah Laut Regency. The existence of an application is able to make it easier for MSMEs to 

register as members of tender providers, this document review application can manage the provider's files 

submitted to the UKPBJ. 
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PENDAHULUAN  

UKPBJ atau ULP  (unit  layanan  pengadaan) Kabupaten  Tanah Laut  adalah  salah  satu  unit  yang 

mendukung kinerja Pemerintah Daerah. ULP bagaikan ”front office” bagi Pemerintah daerah Kabupaten   

Kabupaten Tanah Laut.   Kinerja   unit   ini   akan   menjadi   ukuran   bagi   tinggi   rendahnya ”performance 

indikator” Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan, dimana unit tersebut menyediakan 

pengadaan barang dan jasa. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyebabkan perubahan di segala aspek 

kehidupan apa lagi dengan suasana pandemi Covid19 yang sedang melanda indonesia, begitu pula dalam review 

dokumen pengajuan tender yang dahulunya dilakukan secara offline dalam bentuk kegiatan rapat sekarang 

berkembang menjadi media tersaji dalam bentuk media baru. Saat ini banyak pihak yang menggunakan media 

elektronik dalam pengelolaan dokumen yang dimilikinya. Penggunaan media elektronik diharapkan pihak 

pengelola tender untuk mengelola tendernya secara efektif dan efisiensi. 

Dengan menggunakan media elektronik dalam review dokumen pengajuan tender akan mudah dalam 

pendiskusian, menghemat biaya dalam kegiatan rapat, dan meminimalisir penyebaran covid19. Dengan alasan 

itu maka pada masa sekarang banyak instansi yang menggunakan media elektronik dalam berkegiatan.. 



 

Berdasarkan Permasalah tersebut, aplikasi tinjauan dokumen pengadaan barang dan jasa sangatlah penting. 

Aplikasi ini dirasa dapat membantu memudahkan kegiatan pengajuan tinjauan dokumen pada bagian pengadaan 

barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

METODE  

Metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall adalah salah satu model 

pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus mengalir kebawah seperti air 

terjun. Dalam Model Waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya, 

harus menyelesaikan tahap demi tahap baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bagian ini akan digambarkan implementasi system berdasarkan desain yang sudah dibuat 

sebelumnya, hasil penelitian yang dibangun adalah sebuah aplikasi tinjauan dokumen pengadaaan barang / jasa 

pada ukpbj kabupaten tanah laut. Untuk memudahkan instansi dalam melakukan kegiatan tinjauan dokumen 

barang dan jasa serta mengurangi kegiatan review tatap muka secara langsung. 

 

 
Gambar 1. Halaman Login 

Form login merupakan form yang menginformasikan apakah pengguna dapat memasuki aplikasi atau 

tidak. Berikut ini adalah form login. Yaitu pengguna harus memasukan username dan password agar dapat 

masuk dalam aplikasinya. 

 
Gambar 2. Halaman Pengajuan Dokumen Persiapan Pengadaan 



 

Dengan form diskusi memudahkan bagian pengada untuk berdiskusi dengan penyedia pengadaan dalam 

proses pengajuan dokumen persiapan pengadaan yang sedang diselenggarakan oleh UKPBJ Kabupaten Tanah 

Laut. Sehingga memudahkan untuk kedua belah pihak dalam proses pengadaan barang atau jasa. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian Aplikasi Tinjauan Dokumen Pengadaan 

Barang / Jasa Pada UKPBJ Kabupaten Tanah Laut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Adanya aplikasi mampu mempermudah pelaksanaan tinjauan dokumen pengadaan secara online pada saat 

pandemi covid19. 

2. Dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangi penyebaran covid19 dilingkungan UKPBJ. 

3. Dengan adanya aplikasi tinjauan dokumen ini dapat mengelola berkas pihak penyedia yang diajukan kepihak 

UKPBJ. 

4. Adanya aplikasi ini membantu IKM maupun UMKM. 

5. Adanya aplikasi dapat membantu pihak UKPBJ menghindari tatap muka secara langsung dengan pihak 

penyedia. 

6. Adanya sistem online maka pengguna bisa mengakses website tidak terbatas jarak dan waktu. 

SARAN 

Adapun saran yang ingin di sampaikan untuk pengembangan Aplikasi Tinjauan Dokumen Pengadaan 

Barang / Jasa Pada UKPBJ Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lagi dengan menambahkan fitur pemberitahuan bahwa pengajuan 

disetujui dengan menggunakan email gateway. 

2. Perlu Adanya media promosi untuk IMK maupun UMKM yang berada didaerah yang minim informasi dapat 

mengetahuinya. 

3. Sebaiknya sistem bisa dikembangkan menjadi berbasis mobile dengan menggunkan fitur-fitur berbasis 

android sehingga mudah diakses di Handphone. 
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