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Agregrasi ADP Inaproc (Single Sign On) 

Implementasi Agregrasi ADP Inaproc memungkinkan satu penyedia yang terdaftar di satu LPSE dapat mengikuti 

lelang di LPSE lain tanpa melakukan registrasi dan verifikasi ulang. Agregrasi Inaproc akan dilakukan secara bertahap 

ke seluruh LPSE. 

 

Syarat & Ketentuan 

 
1. Definisi 

a. Agregrasi Inaproc merupakan sistem yang dikembangkan oleh LKPP yang memungkinkan satu 
penyedia yang terdaftar di satu LPSE dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa melakukan registrasi dan 

verifikasi ulang. 

b. LPSE V3 yaitu LPSE yang yang telah menggunakan SPSE versi 3 yang memungkinkan penyedia 
melakukan roaming. 

c. User ID Tunggal yaitu User ID bagi satu penyedia barang/jasa yang akan digunakan di seluruh LPSE V3 
d. Roamingadalah kondisi ketika penyedia login di website LPSE selain tempat penyedia 

terdaftar. Roaming hanya berlaku di website LPSE V3. 
 

2. Aktivasi 

a. Aktivasi merupakan proses yang dilakukan oleh penyedia untuk mengaktifkan Agregrasi Inaproc pada 
User ID yang dimiliki. Aktivasi cukup dilakukan sekali untuk setiap User ID di website LPSE tempat 

penyedia melakukan pendaftaran. 
b. Aktivasi dilakukan secara online. 

c. Halaman aktivasi akan muncul pada website LPSE v3 setelah penyedia login. 

d. Aktivasi dapat ditunda dan tidak mempengaruhi data-data penyedia dan proses lelang yang sedang 
berjalan. 

e. Pada saat aktivasi, sistem Agregrasi Inaproc melakukan identifikasi terhadap duplikasi data (User ID, 
email, NPWP, dan identitas perusahaan lain) di semua LPSE v3. 

f. Jika terdapat duplikasi data yang ditemukan oleh sistem akan dilakukan hal-hal sebagai berikut 
 

No Jenis Duplikasi Keterangan 

1 Dua atau lebih User ID yang sama 
digunakan oleh penyedia yang 

berbeda 

Semua penyedia harus mengganti User ID. 

2 Satu Penyedia telah terdaftar di 
dua LPSE atau lebih 

a. Akun-akun merujuk ke perusahaan/cabang 
yang berbeda  

Jika ditemukan beberapa perusahaan dengan NPWP 

yang sama namun berbeda alamat. 
 

b. Akun-akun merujuk ke perusahan/cabang yang 
sama 

Jika ditemukan beberapa perusahaan dengan NPWP 

dan alamat yang sama maka semuanya dimasukan ke 
dalam satu grup aktivasi. Akun di satu LPSE yang 

memiliki paket terbanyak akan dipilih sebagai User 
ID Default. Akun yang lain (disebut juga User ID 

Tunggal)  harus melakukan aktivasi di website LPSE 
setempat dengan memasukkan password dari User ID 

Default. 

 

g. Setelah aktivasi dilakukan, penyedia dapat melakukan roaming.  
h. Jika terdapat duplikasi dimana penyedia telah terdaftar di dua LPSE atau lebih maka Roaming pada User 

ID tunggal tidak dapat dilakukan sebelum penyedia melakukan aktivasi User ID Default dan User ID 
tunggal di website LPSE masing-masing. 
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Alur Aktivasi Rekanan pada LPSE V3 dengan status agregaasi aktif dapat dilihat pada bagan di bawah: 

Penyedia

Sudah 

Aktivasi?

Hanya 

Mendaftar di 

satu LPSE?

sudah

Login

Login Lokal Maupun 

Roaming di Semua 

LPSE ter-Agregasi

Login dengan menggunakan akun 

yang ditunjuk sebagai UsedId Tunggal. 

(dapat di lihat pada link 

Aktivasi Inaproc telah dilakukan tanggal… 
di home penyedia)

Tidak

ya

Tampil 

Halaman 

Aktivasi?

belum

Muncul 

Halaman Akun 

Nonaktif?

Muncul 

Notifikasi Seleksi

 Admin?

Ada duplikasi akun perusahaan 

(terdaftar di lebih dari 1 LPSE). 

Bisa menghubungi LKPP untuk 

disegerakan seleksinya. 

Akun lokal di non 

aktifkan dan diganti akun 

yang tampil di halaman 

akun nonaktif.

Ya

Tidak Tidak

Ya

Data akun lokal berbeda dengan 

INAPROC ADP karena satu dan 

lain hal. Hubungi LKPP untuk 

melakukkan sinkronisasi data.

Tidak

Hanya 

Terdaftar di 

satu LPSE

Terdaftar di 

beberapa 

LPSE

Username 

sama 

dengan 

penyedia lain

Ikuti langkah aktivasi 

hingga tampil halaman 

konfirmasi aktivasi. Klik 

OK 

Ikuti langkah aktivasi. 

Masukkan password akun 

yang terpilih. Tampil halaman 

konfirmasi aktivasi. Klik OK 

Ikuti langkah aktivasi. 

Masukkan uername 

pengganti. Tampil halaman 

konfirmasi aktivasi. Klik OK 

Proses Aktivasi selesai. 

Hasil aktivasi berlaku 

pada login berikutnya

:: LKPP dapat dihubungi pada email ke helpdesk-lpse@lkpp.go.id atau telp/fax ke 021-791-811-53

ya

 
Contoh tampilan halaman untuk proses di atas dapat dilihat pada link di bawah ini: 

A. Tampilan halaman aktivasi (hal. 4) 
B. Aktivasi penyedia terdaftar di hanya sau LPSE (hal. 5) 

C. Aktivasi penyedia terdaftar di beberapa LPSE (hal. 6) 

D. Aktivasi penyedia dengan username sama dengan penyedia yang lain (hal. 7) 
E. Logi saat data akun penyedia masih di seleksi Admin (hal. 8) 

F. Login saat akun penyedia di Nonaktifkan (hal. 8) 
G. Contoh email notifikasi saat proses agregasi (hal. 9) 

 
3. User ID dan Password 

a. Satu pengguna (satu perusahaan atau satu kantor cabang) hanya berhak memiliki satu User ID tunggal 

yang akan digunakan di seluruh website LPSE V3. 
b. Penggantian user ID dan password dapat dilakukan di seluruh website LPSE V3. 
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4. Identitas Penyedia, Data Kualifikasi, dan Lelang 

a. Identitas penyedia (nama, alamat, telepon, email dan lain-lain) dapat diedit di setiap LPSE V3. Perubahan 
terhadap identitas penyedia ini akan dapat dilihat di semua LPSE V3. 

b. Data kualifikasi (ijin usaha, tenaga ahli, pengalaman, neraca, dan sejenisnya) disimpan di LPSE tempat 
penyedia mengisi dan mengeditnya. Perubahan di satu LPSE tidak mengubah data kualifikasi di LPSE lain 

(baik LPSE V3 ataupun bukan). 

c. Di LPSE Non V3 (yang belum teragregrasi ke Inaproc), User ID, password, identitas perusahaan, dan data 
kualifikasi tersimpan dan berlaku hanya di LPSE tersebut. 

d. Proses lelang, pengisian data kualifikasi, dan upload dokumen penawaran berlangsung di masing-masing 
LPSE (LPSE V3 maupun non V3). Data-data tersebut disimpan di masing-masing LPSE 

 
Daftar LPSE V3 Dengan Status Agregasi Aktif 

 

Penyedia dapat roaming ke LPSE-LPSE yang telah menggunakan Aplikasi SPSE Versi 3 dengan Status Agregasi Aktif. 

Daftar LPSE secara update dapat di lihat pada http://www.inaproc.lkpp.go.id/agregasi   

  

http://www.inaproc.lkpp.go.id/agregasi
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A. Tampilan Halaman Aktivasi 

 
Penyedia yang dimungkinkan melakukan aktivasi akan menjumpai Halamam Aktivasi seperti di bawah ini. 
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B. Mekanisme Aktivasi Penyedia Terdaftar di satu LPSE 

A.1. Cek tanda telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Inaproc lalu klik tombol  

A.2. Akan muncul data akun yang akan di aktivasi, periksa data akun lalu klik tombol  

 
 

A.3. Muncul halaman konfirmasi bahwa aktivasi berhasil di lakukan, klik 

 
 

A.4. Proses aktivasi selesai. Klik link konfirmasi aktivasi (Aktivasi Inaproc telah dilakukan tanggal...) di atas tabel lelang pada 

halaman Home rekanan untuk melihat halaman konfirmasi aktivasi.  
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C. Mekanisme Aktivasi Penyedia Terdaftar di beberapa LPSE 

B.1. Cek tanda telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Inaproc lalu klik tombol  

B.2. Akan muncul data akun yang dirujuk sebagai Userid Tunggal [bawah] serta data akun lokal yang akan digantikan [atas]. 

Masukkan password akun yang di rujuk lalu klik  

   
 

B.3. Muncul halaman konfirmasi bahwa aktivasi berhasil di lakukan (lihat A.3), lalu klik 

B.4. Proses aktivasi selesai. Klik link konfirmasi aktivasi (Aktivasi Inaproc telah dilakukan tanggal...) di atas tabel lelang pada 

halaman Home rekanan untuk melihat halaman konfirmasi aktivasi. 
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D. Mekanisme Aktivasi Penyedia dengan Username sama dengan Penyedia lain 

C.1. Cek tanda telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Inaproc lalu klik tombol  

C.2. Akan muncul notifikasi bahawa userid yang digunakan harus di ganti karena sama dengan userid penyedia lain. Isi 

rekomendasi userid yang baru lalu klik lalu klik . Jika user id yang baru bisa digunakan,  

klik  

   
 

C.3. Muncul halaman konfirmasi bahwa aktivasi berhasil di lakukan (lihat A.3), lalu klik 

C.4. Proses aktivasi selesai. Klik link konfirmasi aktivasi (Aktivasi Inaproc telah dilakukan tanggal...) di atas tabel lelang pada 

halaman Home rekanan untuk melihat halaman konfirmasi aktivasi. 
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E. Login saat data duplikasi masih di seleksi Admin ADP Inaproc 

Akun dengan Jenis Aktivasi ini belum dapat melakukan aktivasi. Saat penyedia login, akan muncul notifikasi “Mohon maaf, 

saat ini anda belum bisa melakukan aktivasi.Data anda sedang diproses oleh Admin Agregasi LKPP” pada halaman Home 

penyedia. 

 

 

F. Login saat akun di nonaktifkan 

Akun dengan Jenis Aktivasi ini tidak dapat login ke aplikasi LPSE. Saat penyedia login, akan muncul halaman yang 

berisi notifikasi penonaktivan akun dan data akun yang menggantikan akun tersebut. 
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G. Beberapa contoh email notifikasi selama proses Agregasi berlangsung 

 

1. Konfirmasi Agregasi Inaproc 

 
 

2. Konfirmasi Penghapusan Akun 

 
 

Akun perusahaan anda dengan User Id MULIA yang terdaftar namun belum diverifikasi di LPSE ADP 03  

telah dihapus dikarenakan akun anda dengan User Id ABADI_MULIA yang terdaftar di LPSE ADP 01  

masuk dengan proses agregasi dan menggantikan akun yang disebutkan sebelumnya. 

Konfirmasi Aktivasi Aggregasi Inaproc 
 

User ID : SENTOSA 

Terdaftar di LPSE : LPSE ADP 03 

Password : (Password yang terdaftar dan digunakan di LPSE ADP 03) 

Nama Perusahaan : CV. Sentosa 

NPWP : 11.111.111.1-111.111 

Alamat : jakarta 

Kabupaten/Kota : Jakarta Pusat (Kota) 

Propinsi : DKI Jakarta 

Email : ridho.budiharto@lkpp.go.id 

Status Kantor : Pusat 

Tanggal Pendaftaran : 26 Feb 2008 13:33 

 

Anda telah melakukan aktivasi aggregasi Inaproc pada 7 Jul 2011 12:23. Mulai saat ini Anda harus 

menggunakan User ID dan password tersebut untuk login dan mengikuti lelang di LPSE ini dan di 

seluruh LPSE V3. 

http://www.inaproc.lkpp.go.id/agregasi

