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Dalam implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), LKPP terus
melakukan pengembangan sebagai upaya penyempurnaan atau penyesuaian
terhadap regulasi, teknologi, keamanan informasi, kemudahan pengguna, maupun
perbaikan fitur. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan
penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pendayagunaan Usaha Mikro Kecil
(UMK), maka dibutuhkan penyesuaian terkait proses bisnis yang ada dalam aplikasi
SPSE eksisting.
Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, saat ini telah dirilis aplikasi SPSE versi 4.5
yang merupakan pengembangan terbaru. Rilis aplikasi SPSE 4.5 dilakukan untuk
penyesuaian terhadap regulasi terkini dan dalam rangka fasilitasi pendayagunaan
PDN dan UMK dalam bentuk fitur-fitur antara lain:
1. Fitur terkait Produk Dalam Negeri (PDN)
a. Menampilkan informasi valuasi PDN di modul e-Kontrak Non Tender;
b. Menambahkan informasi valuasi PDN di modul Pencatatan Non Tender,
Pencatatan Swakelola, dan Pencatatan Pengadaan Darurat.
2. Fitur terkait Usaha Mikro Kecil (UMK)
a. Menampilkan informasi valuasi UMK di modul e-Kontrak Tender dan Non
Tender;
b. Menambahkan informasi valuasi UMK di modul Pencatatan Non Tender,
Pencatatan Swakelola, dan Pencatatan Pengadaan Darurat.
Selain itu, rilis SPSE versi 4.5 juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama adanya kerawanan dan
ancaman siber terhadap keamanan informasi yang meliputi aspek kerahasiaan,

keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otensitas, akuntabilitas dan keandalan layanan.
Mengingat pentingnya keamanan informasi dalam Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE), maka aplikasi SPSE versi 4.5 dikembangkan dengan sistem
pengamanan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan keamanan
informasi dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik.
Saat ini, masih terdapat beberapa LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE
versi 4.3 dan aplikasi SPSE versi 4.4. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan dalam
melakukan upgrade atau instalasi aplikasi SPSE versi 4.5 agar pengadaan yang
dilakukan dapat selaras dengan tujuan diterbitkannya regulasi terbaru, dan dapat
mengantisipasi kondisi perkembangan teknologi informasi saat ini, baik dari sisi
penggunaan maupun sisi keamanan informasi. Berkenaan dengan hal tersebut,
dalam pelaksanaan percepatan instalasi aplikasi SPSE versi 4.5 dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Aplikasi SPSE versi 4.3 dan aplikasi SPSE versi 4.4 dilakukan pembaharuan
instalasi ke aplikasi SPSE versi 4.5 sejak Pengumuman ini dikeluarkan;
2. Jadwal rencana pelaksanaan instalasi aplikasi SPSE versi 4.5 untuk SPSE versi
4.3 dilakukan pada Maret 2022, sedangkan untuk SPSE versi 4.4 dilakukan pada
April 2022;
3. Layanan dukungan pengguna untuk aplikasi SPSE versi 4.3 hanya diberikan
sampai dengan 31 Maret 2022;
4. Teknis pelaksanaan instalasi aplikasi SPSE versi 4.5, termasuk mengenai
persyaratan teknis minimum dikoordinasikan melalui PIC masing-masing LPSE.
Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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Pada tanggal 8 Maret 2022
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