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BAB I PENGANTAR
A. Pengertian Vendor Management System (VMS)
Vendor Management System (VMS) adalah sistem pengelolaan vendor/rekanan yang merupakan
bagian dari proses pengelolaan pengadaan secara elektronik (e-Procurement) yang dimiliki dan
diselenggarakan oleh PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat. Proses pengelolaan vendor
dilakukan mulai dari awal proses permintaan pendaftaran oleh vendor, pemasukan dan perbaharuan
(input & update) data-data vendor, serta proses verifikasi vendor yang dilakukan oleh Admin
Procurement Department.
B. Pengguna VMS
Pengguna (user) VMS dapat dibagi 2 kategori, yaitu:
a. Vendor
Vendor adalah pengguna yang hendak mendaftar dan yang sudah diberikan otoritas oleh
sistem e-Procurement PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat, untuk mengelola data-data
otentik perusahaannya setelah melalui proses verifikasi dan diaktivasi menjadi salah satu calon
vendor pengadaan di PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat.
b. Admin Procurement Department
Admin Procurement Department adalah pengguna yang diberikan otoritas oleh PT.
Bandarudara Internasional Jawa Barat untuk mengelola Vendor Management System (VMS),
yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian sistem pengelolaan E-Procurement PT.
Bandarudara Internasional Jawa Barat.
C. Proses di dalam Sistem VMS
Proses-proses yang menjadi bagian dari rangkaian pengelolaan vendor dalam sistem VMS EProcurement PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat antara lain:
a. Registrasi Vendor
b. Input dan Update Data Vendor
c. Validasi Vendor

BAB II REGISTRASI VENDOR
A. Melakukan Registrasi sebagai Vendor Baru
Untuk melakukan registrasi sebagai vendor baru, vendor harus melakukan pendaftaran melalui
alamat website PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat. Langkah untuk melakukan registrasi
vendor baru antara lain:
a. Akses website eproc.bijb.co.id
b. Klik tombol “Pendaftaran Vendor”.
c. Isikan formulir “Pendaftaran Perusahaan”.
d. Ceklis persetujuan Syarat dan Ketentuan.
e. Klik tombol Submit.

Gambar 2.1 Registrasi Vendor baru

B. Melakukan Verifikasi Melalui Email Vendor Baru
Setelah melakukan pendaftaran pada alamat website PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat,
sistem akan secara otomatis mengirimkan link verifikasi melalui email yang sudah didaftarkan oleh
vendor. Langkah untuk melakukan verifikasi melalui email vendor baru antara lain:
a. Buka email vendor yang sudah didaftarkan.
b. Pilih email masuk dari PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat.
c. Klik “Link Aktivasi” yang terdapat pada email tersebut.
d. Setelah klik “Link Aktivasi”, vendor akan otomatis masuk ke menu VMS.

BAB III INPUT DAN UPDATE DATA CALON VENDOR
A. Pengenalan Menu Navigasi VMS
1. Menu Navigasi Input dan Update Data Perusahaan
Secara umum, kelengkapan data perusahaan yang diperlukan dalam proses pendaftaran
online untuk menjadi vendor PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat terbagi menjadi
sebelas (11) kelompok data perusahaan dan satu (1) menu untuk mengirim data secara
lengkap ke dalam sistem VMS. Menu navigasi input dan update data perusahaan terdiri dari:
a. Logo Perusahaan.
b. Profile Perusahaan.
c. Pengalaman Perusahaan.
d. Pekerjaaan Berjalan.
e. Lisensi Perusahaan.
f.

Kategori Perusahaan.

g. Manajemen Perusahaan.
h. Kepemilikan Perusahaan.
i.

Tenaga Ahli.

j.

Peralatan Perusahaan.

k. Kelengkapan Surat Usaha.
l.

Submit Validasi.

B. Logo Perusahaan
Logo Perusahaan terdapat pada pojok kiri atas tampilan VMS. Logo tersebut bisa diupload sesuai
dengan logo perusahaan vendor dengan format gambar (.jpg dan .png). Untuk mengupload logo
perusahaan dapat dilakukan dengan cara dibawah ini:
a. Klik tombol Browse yang ada di bawah kolom logo pada halaman vendor.

b. Pilih foto yang ingin digunakan (logo vendor).
c. Klik tombol Open pada File Explorer.
d. Klik tombol Upload yang terdapat di bawah foto.
e. Setelah diupload, akan keluar mock up Aksi Berhasil, Upload Sukses di bagian pojok kanan
atas halaman.
C. Profil Perusahaan
Pada menu VMS Profile Perusahaan, terdapat field-field tentang profil perusahaan yang akan
didaftarkan menjadi mitra PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat. Tabel utama dari menu Profile
Perusahaan antara lain:
a. Informasi Perusahaan.
b. Alamat Perusahaan.
c. Contact Person.
d. Paragraf Pengenalan.
Harap isi keseluruhan field sesuai dengan informasi perusahaan vendor yang ingin didaftarkan.
Berikut langkah-langkah untuk mengisi field-field pada menu Profil Perusahaan:
a. Klik menu Profile Perusahaan.
b. Isikan seluruh data pada field yang tersedia.
c. Klik tombol Simpan Data untuk menyimpan data yang sudah diisi ke dalam sistem VMS.
d. Klik tombol Next untuk menampilkan menu selanjutnya.

Gambar 3.1 Profil perusahaan
D. Pengalaman Perusahaan
Pada menu VMS Pengalaman Perusahaan, terdapat field-field tentang pengalaman perusahaan
terhadap proyek. Harap isi keseluruhan field sesuai dengan informasi perusahaan vendor yang ingin
didaftarkan. Berikut langkah-langkah untuk mengisi field-field pada menu Pengalaman Perusahaan:
a. Klik menu Pengalaman Perusahaan.

b. Klik tombol Tambah Pengalaman.

Gambar 3.2 Daftar pengalaman perusahaan
c. Isikan seluruh data pada field yang tersedia pada tabel Tambah Pengalaman Baru.
d. Klik tombol Add to List.
e. Data yang ditambahkan akan tampil pada tabel Daftar Pengalaman Perusahaan.
f.

Klik tombol Next untuk menampilkan menu selanjutnya, atau klik tombol Prev untuk kembali
menampilkan menu sebelumnya.

Gambar 3.3 Tambah pengalaman baru

E. Pekerjaaan Berjalan
Pada menu VMS Pekerjaan Berjalan, terdapat field-field tentang pekerjaan berjalan perusahaan.
Harap isi keseluruhan field sesuai dengan informasi perusahaan vendor yang ingin didaftarkan.
Berikut langkah-langkah untuk mengisi field-field pada menu Pekerjaan Berjalan:
a. Klik menu Pekerjaan Berjalan.
b. Klik tombol Tambah Pekerjaan Berjalan.

Gambar 3.4 Daftar pekerjaan yang masih berjalan
c. Isikan seluruh data pada field yang tersedia pada tabel Tambah Pekerjaan Baru.
d. Klik tombol Add to List.
e. Data yang ditambahkan akan tampil pada tabel Daftar Pekerjaan Perubahan yang Masih
Berjalan.
f.

Klik tombol Next untuk menampilkan menu selanjutnya, atau klik tombol Prev untuk kembali
menampilkan menu sebelumnya.

Gambar 3.5 Tambah pekerjaan baru
F. Lisensi Perusahaan
Pada menu VMS Lisensi Perusahaan, terdapat field-field tentang lisensi yang dimiliki oleh
perusahaan. Harap isi keseluruhan field sesuai dengan informasi perusahaan vendor yang ingin
didaftarkan. Berikut langkah-langkah untuk mengisi field-field pada menu Lisensi Perusahaan:
a. Klik menu Lisensi Perusahaan.
b. Klik tombol Tambah Pekerjaan Lisensi.

Gambar 3.6 Daftar lisensi vendor
c. Isikan seluruh data pada field yang tersedia pada tabel Tambah Lisensi Baru.

Gambar 3.7 Tambah lisensi baru

d. Klik tombol Add to List.
e. Data yang ditambahkan akan tampil pada tabel Daftar Lisensi Vendor.
f. Klik tombol Next untuk menampilkan menu selanjutnya, atau klik tombol Prev untuk kembali
menampilkan menu sebelumnya.
G. Kategori Perusahaan
Pada menu VMS Kategori Perusahaan, terdapat field-field tentang kategori produk/jasa yang
ditawarkan oleh vendor yang ingin didaftarkan sebagai vendor PT. Bandarudara Internasional Jawa
Barat. Harap isi keseluruhan field sesuai dengan informasi perusahaan vendor yang ingin
didaftarkan. Berikut langkah-langkah untuk mengisi field-field pada menu Kategori Perusahaan:
a. Klik menu Kategori Perusahaan.
b. Klik tombol Tambah Kategori.

Gambar 3.8 Daftar kategori vendor
c. Pilih dropdown field Select Category dan dropdown field Select Subcategory pada panel
Select Categories.
d. Klik tombol Add to List pada panel Select Categories.
e. Isikan seluruh data pada field yang tersedia yang terdapat di panel Daftar Kategori Vendor.

f. Klik tombol Add to List yang ada di bagian paling bawah tabel.
g. Data yang ditambahkan akan tampil pada tabel Daftar Kategori Yang Sudah Diverifikasi.

Gambar 3.9 Tambah kategori baru
h. Klik tombol Next untuk menampilkan menu selanjutnya, atau klik tombol Prev untuk kembali
menampilkan menu sebelumnya.
H. Manajemen Perusahaan
Pada menu VMS Manajemen Perusahaan, terdapat field-field tentang tim manajemen perusahaan
vendor. Harap isi keseluruhan field sesuai dengan informasi perusahaan vendor yang ingin
didaftarkan. Berikut langkah-langkah untuk mengisi field-field pada menu Manajemen Perusahaan:
a. Klik menu Menajemen Perusahaan.
b. Klik tombol Tambah Manajemen.

Gambar 3.10 Daftar manajemen
c. Isikan seluruh data pada field yang tersedia pada tabel Tambah Tim Manajemen Baru.
d. Klik tombol Add to List.
e. Data yang ditambahkan akan tampil pada table Tim Manajemen.
f.

Klik tombol Next untuk menampilkan menu selanjutnya, atau klik tombol Prev untuk kembali
menampilkan menu sebelumnya.

Gambar 3.11 Tambah tim manajemen baru

I.

Kepemilikan Perusahaan.
Pada menu VMS Kepemilikan Perusahaan, terdapat field-field tentang pemilik saham perusahaan
vendor beserta persentasenya. Harap isi keseluruhan field sesuai dengan informasi perusahaan
vendor yang ingin didaftarkan. Berikut langkah-langkah untuk mengisi field-field pada menu
Kepemilikan Perusahaan:
a. Klik menu Kepemilikan Perusahaan.
b. Klik tombol Tambah Pemilik Perusahaan.

Gambar 3.12 Informasi kepemilikan saham
c. Isikan seluruh data pada field yang tersedia pada tabel Tambah Pemilik Saham.
d. Klik tombol Add to List.
e. Data yang ditambahkan akan tampil pada tabel Informasi Kepemilikan Saham.
f. Klik tombol Next untuk menampilkan menu selanjutnya, atau klik tombol Prev untuk kembali
menampilkan menu sebelumnya.

Gambar 3.13 Tambah pemilik saham baru

J. Tenaga Ahli
Pada menu VMS Tenaga Ahli, terdapat field-field mengenai data tenaga ahli yang dimiliki oleh
perusahaan vendor. Harap isi keseluruhan field sesuai dengan informasi perusahaan vendor yang
ingin didaftarkan. Berikut langkah-langkah untuk mengisi field-field pada menu Tenaga Ahli:
a. Klik menu Tenaga Ahli.
b. Klik tombol Tambah Tenaga Ahli.

Gambar 3.15 Daftar tenaga ahli
c.

Isikan seluruh data pada field yang tersedia pada tabel Tambah Tenaga Ahli Baru.

d.

Klik tombol Add to List.

e.

Data yang ditambahkan akan tampil pada tabel Daftar Tenaga Ahli Perusahaan.

f.

Klik tombol Next untuk menampilkan menu selanjutnya, atau klik tombol Prev untuk kembali
menampilkan menu sebelumnya.

Gambar 3.16 Tambah tenaga ahli baru

K. Peralatan Perusahaan
Pada menu VMS Peralatan Perusahaan, terdapat field-field mengenai data peralatan yang dimiliki
oleh perusahaan vendor. Harap isi keseluruhan field sesuai dengan informasi perusahaan vendor
yang ingin didaftarkan. Berikut langkah-langkah untuk mengisi field-field pada menu Peralatan
Perusahaan:
a. Klik menu Peralatan Perusahaan.
b. Klik tombol Tambah Peralatan.

Gambar 3.17 Daftar peralatan perusahaan
c. Isikan seluruh data pada field yang tersedia pada tabel Tambah Peralatan.
d. Klik tombol Add to List.
e. Data yang ditambahkan akan tampil pada tabel Peralatan Perusahaan.
f.

Klik tombol Next untuk menampilkan menu selanjutnya, atau klik tombol Prev untuk kembali
menampilkan menu sebelumnya.

Gambar 3.18 Tambah peralatan

L. Kelengkapan Surat Usaha
Pada menu VMS Kelengkapan Surat Usaha, terdapat field-field mengenai kelengkapan surat usaha
perusahaan vendor. Harap isi keseluruhan field sesuai dengan informasi perusahaan vendor yang
ingin didaftarkan. Berikut langkah-langkah untuk mengisi field-field pada menu Kelengkapan Surat
Usaha:
a. Klik menu Kelengkapan Surat Usaha.
b. Upload file yang ingin diupload dengan cara :
Klik tombol Browse pada setiap file → Pilih file yang ingin diupload (file harus berformat .pdf)
→ Klik tombol Open pada file explorer → Klik tombol Upload pada bagian bawah file → lalu
keluar mock up Aksi Berhasil, Upload Sukses di bagian pojok kanan atas halaman.
c. Klik tombol Next untuk menampilkan menu selanjutnya, atau klik tombol Prev untuk kembali
menampilkan menu sebelumnya.

Gambar 3.19 Kelengkapan usaha
M. Submit Validasi
Menu Submit Validasi merupakan menu untuk menyimpan keseluruhan data yang terdapat pada
menu-menu VMS. Berikut langkah-langkah untuk mengoperasikan menu Submit Validasi:
a. Klik menu Submit Validasi.
b. Ceklis persetujuan Syarat dan Ketentuan.
c. Klik tombol Submit Validasi.

N. Ubah Password
Menu Ubah Password merupakan menu tambahan pada VMS yang berfungsi pada saat perusahaan
vendor ingin mengubah password dari akunnya. Berikut langkah-langkah untuk mengoperasikan
menu Ubah Password:
a. Klik menu Ubah Password.
b. Isi field password lama, password baru, dan Ulangi password baru pada tabel Ubah Password.
c. Klik tombol Submit.

Gambar 3.20 Ubah Password

O. Hubungi Support
Menu Hubungi Support berguna untuk membantu perusahaan vendor untuk menghubungi Admin
Lelang (Panitia) apabila terdapat pertanyaan dalam pengoperasian sistem VMS. Berikut langkahlangkah untuk mengoperasikan menu Hubungi Support:
a. Klik menu Hubungi Support.
b. Isi field Nama depan, Nama belakang, Nama perusahaan, Telepon, Alamat email, dan pesan
pada tabel Hubungi Kami.
c. Klik tombol Kirim.

Gambar 3.21 Menghubungi Support

