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ABSTRAK 

PT. PLN (Persero) Area Penyalur dan Pengatur Beban (AP2B) Sistem 
Kalimantan Timur memiliki berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam 
menunjang proses bisnis di perusahaan, salah satunya adalah kegiatan pengadaan 
barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa mencakup sejak tahap proses 
perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pembuatan surat perintah 
pembayaran. Pengadaan barang dan jasa yang saat ini dilakukan pada perusahaan 
dengan metode konvensional dari satu bagian ke bagian yang lain. Hal ini 
menyebabkan informasi tidak dapat diketahui oleh semua pihak dan juga 
menyulitkan pihak eksekutif seperti, Assistent Manager dan Manager serta pihak 
pihak yang terlibat seperti Spv. Terkait, Asman Terkait, Asman Keuangan, Spv. 
Pengadaan, Staff Keuangan, Tim Pemeriksa, Spv. Keuangan dalam proses 
pengadaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerja. Ditambah lagi dengan 
tidak lancarnya komunikasi antar pihak pihak panitia pengadaan membuat proses 
tersebut menjadi terlambat tanpa diketahui penyebab dari keterlambatan yang 
terjadi. Hal ini membuat pihak eksekutif tidak dapat memberikan solusi atas 
permasalah yang terjadi. Berangkat dari permasalahan tersebut maka muncul 
sebuah gagasan untuk membangun sistem Informasi monitoring pengadaan barang 
dan jasa berbasis web 

Sistem monitoring pengadaan barang dan jasa berbasis web agar dapat di 
akses dimanapun dan kapanpun baik melalui mobile ataupun dekstop. Sistem ini 
juga mampu menampilkan visualisasi yang baik dan informatif bagi pihak pihak 
eksekutif seperti, Assistent Manager dan Manager untuk melakukan monitoring 
dan menganalisis masalah yang timbul selama pelaksanaan proses pengadaan 
barang dan jasa. Diharapkan dengan menggunakan sistem ini maka pihak eksekutif 
dapat menemukan permasalahan secara cepat, dan memberikan aksi atau 
melakukan pengambilan keputusan dalam rangka membantu meningkatkan 
performa dari perusahaan. 

Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa 
Berbasis Web sanggup menjadi alternatif solusi bagi permasalahan yang terjadi di 
PT.PLN (Persero) Area Penyalur dan Pengatur Beban (AP2B) Sistem Kalimantan 
Timur. Sistem dapat mengetahui penyebab dari keterlambatan proses dan letak 
permasalahan tersebut, sistem dapat memantau seluruh proses pengadaan dari awal 
hinggal akhir, sistem juga akan memberikan notifikasi dengan menggunakan 
teknologi SMS Gateway pada pengguna terhadap aktivitas yang harus dilakukan. 
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