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Masuk ke Jaringan Ariba untuk melengkapi Kuesioner 
Pendaftaran Pemasok
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Email Undangan Pendaftaran Pemasok MSD

Anda akan menerima sebuah undangan melalui email untuk mendaftar dengan MSD.

Klik pada tautan “KLIK DI SINI” untuk mendaftar. Perhatikan bahwa tautan pendaftaran akan kedaluwarsa dalam 30 hari.
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Pendaftaran Pemasok 
Anda akan diarahkan ke halaman Selamat Datang – Ariba Proposals & Questionnaires dengan dua cara untuk 
melanjutkan:
A. Klik Sign up, jika Anda tidak memiliki Akun Jaringan Ariba
B. Klik Log In, jika Anda sudah memiliki Akun Jaringan Ariba

A
B

Perhatikan Panduan 
Mulai Cepat, 
Pertanyaan Umum, 
dan informasi Bantuan 
lainnya yang tersedia 
untuk Anda, langsung 
di portal JA. 
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Pendaftaran Pemasok - Daftar

Untuk membuat akun baru, isi semua bidang yang diperlukan dan klik “Create account and continue”.



5INTERNAL© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Proprietary

Pendaftaran Pemasok - Daftar 
Jaringan Ariba mungkin memperhatikan bahwa perusahaan Anda sudah memiliki akun di Jaringan Ariba. Jika duplikat potensial ditandai, duplikat 
tersebut harus ditinjau. Banyak pemasok memilih untuk mengelola semua aktivitas Ariba mereka dengan semua pemasok mereka di bawah satu 
akun JA. Beberapa pemasok memilih untuk mengelola dengan cara yang lebih tidak terpusat. Setelah meninjau akun duplikat potensial, Anda 
dapat memilih untuk:

A: Melanjutkan Pembuatan Akun, atau 
B: Kembali ke halaman sebelumnya untuk memilih Masuk dengan kredensial yang ada untuk akun yang ada 

Jika menurut Anda salah satu akun yang ditandai sepertinya milik perusahaan Anda, tetapi Anda tidak memiliki kredensial masuk untuk akun ini, 
hubungi Administrator Akun Ariba Anda dan minta mereka untuk menyiapkan akses ke Proposal & Kuesioner. 
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Pendaftaran Pemasok - Masuk

Jika Anda memiliki akun, masuk dengan kredensial akun Anda yang sudah ada.
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Pendaftaran Pemasok

PENTING: Setelah mengeklik “Create account and continue” Anda akan menerima email otomatis di bawah yang 
mengonfirmasi akun baru yang dibuat di Ariba Commerce Cloud untuk organisasi pemasok Anda. 

Konfirmasi ini tidak menunjukkan penyelesaian atau persetujuan dari Kuesioner Pendaftaran Pemasok untuk 
MSD Anda.
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Pendaftaran Pemasok

Isi semua bidang wajib yang ditandai dengan tanda bintang untuk melengkapi Kuesioner Pendaftaran MSD. 
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Pendaftaran Pemasok

Setelah semua pertanyaan dijawab, klik tombol Submit
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Pendaftaran Pemasok
Jawaban Anda telah berhasil dikirim!

Status kuesioner diubah menjadi “Pending Approval” selagi kuesioner diarahkan untuk persetujuan. Pada 
tahap ini, Anda tidak lagi dapat mengubah tanggapan atau mengunjungi kembali draf, namun Anda dapat 
Menulis Pesan (Compose Message) ke MSD. Setelah kuesioner disetujui, pendaftaran akan dibuka kembali, 
untuk memungkinkan pembaruan.
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Pendaftaran Pemasok

Setelah pengiriman tanggapan, Anda akan menerima email otomatis yang menginformasikan bahwa permintaan dikirim 
untuk persetujuan MSD. 
 Langkah berikutnya: MSD untuk meninjau informasi pendaftaran. 
 Setelah pendaftaran Anda disetujui, Anda akan menerima konfirmasi persetujuan.

Konfirmasi ini menunjukkan penyelesaian dan penyerahan kuesioner pendaftaran pemasok Anda untuk MSD. Email 
persetujuan menunjukkan bahwa MSD menyetujui informasi yang diberikan pada kuesioner pendaftaran. 
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Salah satu keuntungan bersama menggunakan Ariba guna pengelolaan pemasok adalah 
memungkinkan pemasok untuk memelihara sendiri data mereka. 

Setelah kuesioner pendaftaran pemasok disetujui oleh MSD, kuesioner akan dibuka kembali untuk 
memungkinkan pembaruan. Jika sewaktu-waktu informasi perusahaan Anda berubah, Anda harus 
masuk ke Jaringan Ariba dan memperbarui kuesioner pendaftaran untuk merefleksikan perubahan 
tersebut. 

Menjaga agar kuesioner pendaftaran tetap mutakhir dengan perincian yang akurat setiap saat akan 
memastikan perusahaan Anda dibayar tepat waktu dan secara akurat dipertimbangkan untuk 
peluang bisnis potensial. 

Untuk memperbarui kuesioner pendaftaran Anda, masuk ke Jaringan Ariba, klik pada Pendaftaran 
Pemasok untuk membuka, klik “revise responsekirimkirim”, buat pembaruan yang diperlukan, lalu 
klik “submit”. 

Perubahan akan tunduk pada persetujuan. 

Detail Pemasok Swakelola 



13INTERNAL© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Proprietary

Masuk kembali ke Jaringan Ariba

Harap perhatikan bahwa setelah Anda berhasil mendaftar melalui email undangan, tautan undangan 
dapat digunakan kembali untuk mengalihkan Anda ke layar masuk Ariba.

Anda juga dapat menavigasi langsung ke http://proposals.seller.ariba.com untuk masuk. Kami 
merekomendasikan untuk mem-bookmark halaman ini guna kemudahan akses ke Jaringan Ariba 
kedepannya.

Jika Anda tidak dapat mengingat kredensial/detail masuk Anda, gunakan tautan “forgot username or 
password” untuk memulihkannya. 

Jika karena alasan tertentu hal tersebut tidak berhasil, Anda dapat menghubungi Dukungan Ariba 
untuk mendapatkan kembali akun Anda. Jika demikian, harap siapkan ID JA yang dikirimkan kepada 
Anda di email otomatis yang mengonfirmasi akun baru yang dibuat di Ariba Commerce Cloud untuk 
organisasi pemasok Anda. Ini akan membantu agen dukungan mengidentifikasi akun Anda guna 
mereset kata sandi Anda. 

http://proposals.seller.ariba.com/
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Memperbarui Kuesioner Pendaftaran 
Setelah masuk ke akun Jaringan Ariba Anda, pastikan Anda berada di tab “Questionnaires & Proposals” dan di bawah tab pelanggan yang 
benar.

Arahkan ke bagian Registration Questionnaires. Anda akan melihat kuesioner pendaftaran. Perhatikan status dari kuesioner. Jika kuesioner 
dalam status “Registered”, Anda akan dapat memperbaruinya. Jika dalam status yang berbeda dari Registered, Anda tidak akan dapat
melakukan pembaruan. Klik pada kuesioner untuk membukanya. 

Setelah Anda membuka kuesioner, Anda akan melihat bahwa Anda telah mengirimkan tanggapan, tetapi Anda memiliki kesempatan untuk 
Merevisi Tanggapan. Konfirmasikan bahwa Anda ingin merevisi tanggapan Anda, kemudian kuesioner akan terbuka untuk pengeditan.

Setelah Anda membuat pembaruan yang diperlukan, klik “Submit Entire Response”. Pembaruan akan diarahkan ke MSD untuk persetujuan. 
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Acara lainnya - Kuesioner Standar, Penilaian Risiko, Acara pengadaan

Anda mungkin dihubungi oleh MSD di luar pendaftaran untuk memberikan informasi tambahan. Ini bisa dalam bentuk:
- Acara pengadaan
- Kuesioner Standar (pengelolaan sertifikat, pengumpulan informasi tambahan) 
- Penilaian Risiko 
Untuk acara atau kuesioner apa pun yang perlu diisi, Anda akan menerima email yang dibuat oleh sistem Ariba dengan tautan untuk masuk ke Jaringan Ariba guna 
partisipasi/melengkapi kuesioner. Meskipun acara dan kuesioner yang berbeda dapat dikirim ke kontak pemasok yang berbeda, semuanya harus ditanggapi di bawah ID JA 
organisasi yang sama.
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Dukungan Pemasok & 
Pertanyaan Umum 
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Dukungan Pelanggan Ariba untuk Pemasok

• Pusat Bantuan SAP Ariba
– Dapat diakses secara langsung dari akun Pemasok setelah masuk 
– Tanda Help ditampilkan di bagian sudut kanan atas
– Klik pada Help untuk melihat panel di sisi kanan
– Topik populer dan bilah pencarian tersedia untuk ditinjau

Alat dukungan berikut tersedia untuk pemasok:

• Obrolan langsung, Email, atau Dukungan Telepon 
– Dapat diakses secara langsung dari akun Pemasok setelah masuk
– Tanda Support ditampilkan di bagian sudut kanan bawah dari panel Pusat Bantuan
– Klik pada Support untuk membuka jendela baru 
– Isi topik yang Anda ingin dapatkan bantuannya
– Jawab Yes atau No di bagian “Contact SAP Ariba Support”
– Tergantung pada jawabannya, Anda akan diarahkan ke saluran dukungan yang 

sesuai

Pada tahun 2019, sekitar 88% Permintaan Layanan Dukungan Pelanggan terlayani secara
mandiri dengan pengguna menemukan jawaban atas pertanyaan mereka dengan cepat,
mudah, dan pada waktu yang sesuai bagi mereka.
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Pertanyaan Umum Pemasok – bagian 1

Jika kita sudah melakukan perdagangan dengan MSD sebagai Pemasok, apakah kita perlu Mendaftar lagi?

Apa yang terjadi setelah saya melengkapi Kuesioner Pendaftaran?

Ya. Terdapat dua jenis pendaftaran, pemasok akan diminta untuk melengkapi pendaftaran pemberdayaan pemasok dan pendaftaran SLP.
• Pemberdayaan Pemasok, memungkinkan pemasok untuk menerima PO dan mengirim eFaktur melalui Jaringan Ariba.
• SLP, adalah bagian dari proses Tambah pemasok. SLP memberdayakan pemasok untuk mengelola sendiri detail mereka. Pemasok diharuskan untuk 

menanggapi kuesioner MSD pemasok, setelah disetujui, pemasok memiliki kemampuan untuk memperbarui data mereka sendiri.

Setelah Anda melengkapi dan mengirimkan Kuesioner, tunggu untuk konfirmasi apakah kuesioner telah disetujui. 

Bagaimana jika saya tidak dapat melihat Kuesioner?

• Jika Anda masuk ke akun JA Anda, alihkan ke modul “Proposals and Questionnaires” di sudut kiri atas untuk melihat formulir dan data hulu.

• Jika Anda tidak melihat kuesioner, kuesioner mungkin belum dikirim ke akun Anda. Silakan hubungi Manajer Relasi Anda agar tautan dikirim ulang, lalu masuk 
dengan kredensial Anda yang ada. Catatan: Anda harus masuk ke akun Anda melalui tautan undangan di email untuk melihat kuesioner. 

Berapa lama URL Kuesioner Pendaftaran valid? 

URL pendaftaran akan kedaluwarsa dalam waktu 30 hari. Hubungi manajer relasi MSD Anda untuk membuka kembali pendaftaran jika diperlukan.

T

JJ

T

JJ

T

JJ

T

JJ
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Pertanyaan Umum Pemasok – bagian 2

Saya menerima lebih dari satu undangan yang dihasilkan sistem untuk Mendaftar? Apakah ini duplikat?

Apa yang terjadi jika Pemasok yang ada tidak menyelesaikan proses orientasi baru? 

Jika Anda memiliki lebih dari satu bisnis yang secara aktif berdagang dengan kami, Anda akan menerima undangan yang dihasilkan sistem untuk mendaftar per 
organisasi atau badan hukum. Anda perlu mendaftar ulang dan memenuhi syarat ulang untuk masing-masing secara terpisah.

PENTING! Saat mendaftar atau memenuhi syarat untuk beberapa perusahaan, harap lakukan satu per satu. Harap tidak membuka undangan untuk mendaftar 
terkait SAP Ariba lainnya di tab yang berbeda pada peramban Anda. Melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan detail untuk satu perusahaan secara tidak 
sengaja disimpan atau ditautkan ke kuesioner perusahaan lain.

Menyelesaikan proses kami melalui Modul SLP SAP Ariba adalah wajib. Tidak menyelesaikannya tepat waktu dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dan 
berdampak pada hubungan perdagangan kita yang ada.

T

JJ

T

JJ
Bagaimana jika saya tidak menerima tautan untuk mendaftar?

Masalahnya mungkin terkait dengan pengaturan agen email Anda – pastikan ariba.com adalah pengirim tepercaya. Sebelum permintaan untuk mengirim ulang 
undangan, periksa hal berikut: 
• cari kotak surat Anda untuk email dengan subjek email berikut: Undangan: Daftar untuk menjadi pemasok dengan MSD (Diperlukan Tindakan: Anda telah 

diundang guna mendaftar untuk menjadi pemasok MSD)
• cari untuk undangan di semua folder Anda, seperti Kotak Masuk, Folder Sampah atau Spam
• konfirmasikan apakah salah satu kolega Anda menerima undangan, bukannya Anda.

T

JJ

Mengapa kita perlu bergabung?

MSD menerapkan standar, proses, dan penerapan modul SAP Ariba baru guna meningkatkan cara kita berinteraksi dengan Pemasok kita. Keuntungannya antara 
lain menghilangkan cara kerja manual dan duplikasi usaha bagi kedua belah pihak. Ini juga akan memastikan bahwa detail Pemasok kita terkini dan akurat.

T

JJ
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Pertanyaan Umum Pemasok – bagian 3

Jika saya sudah memiliki Akun Jaringan SAP Ariba, mengapa saya diminta untuk membuat yang baru?

Anda tidak perlu membuat akun Jaringan Ariba yang baru untuk menjawab kuesioner atau berpartisipasi dalam acara dengan MSD. Anda dapat menggunakan 
akun yang ada untuk:
• menanggapi pendaftaran, kuesioner kualifikasi untuk MSD dan pelanggan lainnya
• menanggapi acara pengadaan di masa mendatang
• kemungkinan mengelola kontrak.
Namun, beberapa pemasok kami mungkin ingin membuat akun Jaringan Ariba tambahan, untuk mengelola ketiga proses dan modul ini secara terpisah dari akun 
transaksional Anda atau dari akun Anda yang digunakan untuk mengelola pelanggan lain. 

T

JJ

Saya menerima undangan yang dibuat oleh sistem untuk mendaftar, tetapi saya bukan orang yang tepat untuk mengisi 
kuesioner ini. Undangan itu harusnya dikirim ke orang lain dalam organisasi saya. 

Jika Anda atau orang lain di organisasi Anda menerima email Undangan untuk Mendaftar yang dibuat oleh sistem SAP Ariba, dan email itu seharusnya dikirim ke 
orang lain di organisasi Anda, jangan teruskan begitu saja. Hubungi Pembeli Anda di dalam <Pembeli> agar email dengan tautan dikirim ulang ke kontak yang 
relevan.

T

JJ

Apakah akan mengenakan saya biaya untuk menggunakan Jaringan Ariba? 

Tidak ada biaya yang terkait dengan pembuatan akun Jaringan Ariba standar. Pemasok dapat menggunakan akun standar untuk:
• Menanggapi kuesioner
• Berpartisipasi dalam acara pengadaan
• Mengelola kontrak
• PO/Pembuatan faktur melalui email/akun standar
• Pemasok dapat meningkatkan dari akun standar mereka ke akun perusahaan kapan saja. Biaya mungkin dikeluarkan saat meningkatkan ke akun perusahaan 

untuk melakukan transaksi dengan pembeli. 

T

JJ
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Pertanyaan Umum Pemasok – bagian 4

Saya kesulitan masuk dengan kredensial akun Jaringan Ariba saya yang sudah ada. Apa yang harus saya lakukan?

Jika Anda mengalami masalah ini, hal itu bisa jadi salah satu dari skenario di bawah ini:

1. Anda telah masuk ke akun Anda yang ada dan kemudian juga mengeklik tautan di email untuk pertama kalinya. 
PENTING: Sistem akan melihat ini sebagai upaya untuk masuk dua kali secara bersamaan. Anda harus mengeklik tautan dan masuk dari sana, atau masuk ke 
akun Anda yang ada dan navigasi ke layar Pengadaan Ariba. Anda tidak bisa melakukan keduanya.

2. Jika Anda telah membuka situs SAP Ariba lainnya di tab peramban lain, harap tutup tab lain itu dan coba masuk lagi.

3. Jika Anda menerima kesalahan sertifikat di peramban Anda saat mencoba mengakses halaman masuk Jaringan Ariba di https://supplier.ariba.com, harap 
hapus cache, cookie, serta riwayat pencarian peramban Anda. Tutup peramban, lalu coba buka halaman lagi.

4. Ketika Anda diundang untuk Mendaftar atau berpartisipasi dalam suatu acara dan Anda mengeklik tautan dalam email, tautan itu membawa Anda langsung ke 
halaman masuk. Sistem mengharapkan Anda untuk masuk dengan kredensial ke ID JA <pembeli> yang sudah ada di file untuk organisasi Anda. Jika Anda belum 
memiliki kredensial masuk untuk akun JA organisasi Anda, Anda tidak akan dapat masuk. Hubungi Administrator Ariba Anda untuk menyiapkan Anda di sistem. 

T
JJ

Apakah semua informasi saya saat ini akan dimigrasikan ke modul SLP SAP Ariba?

Jika Anda adalah pemasok MSD yang sudah ada, beberapa informasi Anda mungkin dimigrasikan ke kuesioner pendaftaran sehingga Anda hanya perlu 
mengonfirmasi keakuratannya daripada memulai dari baru. Namun, Anda mungkin perlu memasukkan kembali beberapa informasi atau memberikan informasi 
tambahan. Ini akan memastikan MSD memiliki semua informasi yang paling akurat serta terkini, yang mereka butuhkan untuk menjalankan bisnis dengan 
perusahaan Anda kedepannya. 

T
JJ

https://uex.ariba.com/auc/node/9588
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Mendaftar untuk Pelatihan Tambahan dari Dukungan Ariba

Pemasok dapat berpartisipasi dalam pelatihan tambahan yang disediakan oleh Dukungan Pelanggan Ariba, termasuk berbagai topik dari 
Pengadaan ke Penyelessaian:

Webinar Pengadaan

https://gateway.on24.com/wcc/gateway/elitesaparibacustsupport/1391535
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Sumber Daya Tambahan

Tautan Berguna

 Masalah dan Pertanyaan Umum terkait Jaringan Ariba - https://connect.ariba.com/anfaq.htm
 Penemuan Ariba - http://www.ariba.com/solutions/discovery-for-suppliers.cfm
 Pemberitahuan Jaringan Ariba - http://netstat.ariba.com
Informasi mengenai waktu henti, rilis baru, dan fitur baru

https://connect.ariba.com/anfaq.htm
http://www.ariba.com/solutions/discovery-for-suppliers.cfm
http://netstat.ariba.com/
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Terima kasih!
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