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KETENTUAN & PERSYARATAN  

PENDAFTARAN REKANAN PENYEDIA BARANG/JASA 

UNIVERSITAS INDONESIA 
 

 

UMUM: 

 

Universitas  Indonesia sesuai  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  mengatur  ketentuan  dan 

persyaratan umum dalam pemilihan vendor sebagai berikut: 

 

1. Vendor adalah badan usaha yang telah terdaftar secara resmi dan mempunyai surat 

ijin usaha/berbadan hukum. 

 

2. Kebijakan Universitas Indonesia dalam pemilihan vendor adalah langsung ke sumber 

penyedia barang/jasa dan menghindari penggunaan perusahaan perantara (broker) 

yang tidak memberikan nilai tambah. 

 

3. Kriteria pemilihan vendor didasarkan pada kemampuan dan daya saing perusahaan. 

 

4. Penilaian dan evaluasi vendor untuk masuk dalam Authorized Vendor Universitas 

Indonesia semata-mata didasarkan pada tingkat kesesuaian dengan kebutuhan 

Universitas Indonesia terhadap produk/jasa, kualitas, dan aspek teknis lainnya. 
 

5. Hasil keputusan atas seleksi penerimaan vendor merupakan hak mutlak Universitas 

Indonesia yang tidak dapat di ganggu gugat. 
 

 

PROSEDUR PENDAFTARAN : 

 
1. Pendaftaran  dilakukan  secara  online  melalui menu “Pendaftaran Penyedia” yang 

terdapat pada website http://logistik.ui.ac.id. Prosedur pendaftaran online terdapat 

pada Lampiran 1. 

2. Setiap pendaftaran online harus diikuti dengan penyerahan dokumen administrasi dan 

dokumen teknis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos atau diserahkan 

langsung dengan alamat:  

 

Direktorat Logistik Universitas Indonesia 

Bagian Vendor Management 
Pusat Administrasi Universitas Indonesia  

Kampus Baru UI Depok 16424 

 

3. Verifikasi data. 

4. Pengumuman hasil seleksi.  

Informasi hasil seleksi akan disampaikan kepada masing-masing perusahaan melalui 

email yang telah didaftarkan. 

 

 

 

 

 

http://logistik.ui.ac.id/


 

 

 

 

PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI: 

 

1. Surat permohonan pendaftaran sebagai Rekanan Universitas Indonesia yang 

ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan ditujukan kepada : 

 

Direktur Logistik Universitas Indonesia 

Pusat Administrasi Universitas Indonesia  

Kampus Baru UI Depok 16424 

 

2. Copy Akta Pendirian perusahaan beserta perubahannya. 

3. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 

4. Copy  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak) dan copy Surat penetapan  sebagai  PKP 

(Pengusaha Kena Pajak). 

5. Copy Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku. 

6. Copy bukti pembayaran pajak terakhir (PPh Badan) dan copy Surat Setoran Pajak 

(SSP). 

7. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku. 

8. Copy Laporan Keuangan perusahaan 2 tahun terakhir, diutamakan yang sudah diaudit 

oleh Akuntan Publik (kecuali untuk jasa profesi). Untuk laporan keuangan yang 

unaudited agar menyampaikan laporan neraca dan laporan rugi laba. 

9. Copy  Sertifikat  dari  badan  standarisasi  sesuai  spesifikasi  dan  sub  bidang  yang 

dikeluarkan oleh departemen atau badan standarisasi resmi nasional dan internasional. 

10. Surat Pernyataan Tidak Terlibat Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) yang 

telah diisi dan ditandatangani (Lampiran 2). 

11. Surat Pernyataan Menerima Aturan dan Ketentuan Universitas Indonesia yang telah 

diisi dan ditandatangani (Lampiran 3). 

12. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi (Lampiran 4). 

13. Dokumen pendukung lain sesuai spesifikasi bidang usaha. 

 

 

PERSYARATAN KELENGKAPAN DATA TEKNIS: 

 

Perusahaan diwajibkan menyertakan Company Profile yang dapat menggambarkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Manajemen perusahaan. 
2. Fasilitas perusahaan. 

3. Kapasitas produksi yang tersedia dan terpakai (khusus untuk pabrikan). 

4. Jumlah pegawai dan spesifikasi keahliannya. 

5. Teknologi dan Inovasi. 

6. Delivery Service/ Quality Services. 

7. Quality Control & Standard Operating Procedure (SOP). 
8. Sertifikasi  sesuai  spesifikasi  bidang  usaha  selain  sertifikasi  standar  umum  

yang ditetapkan. 

9. Daftar pengalaman pekerjaan/proyek dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 

10. Foto-foto yang menggambarkan keadaan: kantor, workshop, gudang, kegiatan 

usaha dan lain-lain. 

11. Hal-hal lain yang dianggap perlu. 
 



 

 

 

 

KETENTUAN DOKUMENTASI PERSYARATAN: 

 

Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran tersebut di atas disampaikan dengan kententuan 

sebagai berikut: 

• Dijilid dengan hard cover laminating warna putih. Cover depan diberi Judul Nama 

Perusahaan  dan bidang usaha (kategori perusahaan). Format Cover terdapat di 

Lampiran 5. 

• Cover samping ditulis Nama Perusahaan. 

• Ukuran kertas HVS A4. 

• Tiap bagian (administrasi dan teknis diberi pembatas/divider). 

• Pada halaman pertama dilengkapi daftar isi 

 

 

LAIN-LAIN : 

 
Untuk setiap dokumen yang masuk, Universitas Indonesia berhak untuk melakukan due 

dilligence (uji tuntas) termasuk namun tidak terbatas pada kunjungan lokasi, melakukan 

konfirmasi dan juga mengecek kebenaran dokumen. Jika diperlukan, Universitas Indonesia 

berhak meminta tambahan dokumen pendukung. 

 

Evaluasi dan penilaian adalah wewenang Universitas Indonesia yang didasarkan pada tingkat 

kesesuaian kebutuhan Universitas Indonesia atas pemenuhan produk/jasa, kualitas dan aspek 

teknis lainnya. 

 

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

          

Depok,                    2016 

  Direktur Logistik UI, 

  

 

 

 

ttd 

Afrizal, S.E., M.Si., Ak., CA 

NUP.1408150009 



 

 

Lampiran 1 

Tahapan registrasi online: 

1. Masuk ke website Universitas Indonesia www.ui.ac.id  

 
 

2. Klik “Akses Cepat” di pojok kanan atas 

 
 

3. Klik “Registrasi Rekanan” di posisi paling bawah 

 
 



 

 

4. Isi Form Pendaftaran secara lengkap 
 

 
 
 
 

5. Klik “Submit” untuk mengakhiri proses registrasi online 
 

 
 

 

Apabila anda telah melakukan registrasi online, pihak Direktorat Logistik 

Universitas Indonesia akan menghubungi anda untuk informasi proses 

selanjutnya. 
 

  



 

 

Lampiran 2 

 

SURAT PERNYATAAN  

TIDAK TERLIBAT BENTURAN KEPENTINGAN  

(CONFLICT OF INTEREST) 

 

……………………..........……………….. 

(Nama Perusahaan) 

 

 

Kepada: Universitas Indonesia 

 

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa: 

 

1. Perusahaan kami tidak memiliki hubungan dengan Universitas Indonesia dan atau 

perusahaan yang berasosiasi.  

 

2. Perusahaan kami tidak memiliki ikatan hubungan keluarga dengan pegawai 

Universitas Indonesia sampai 2 (dua) tingkat garis keturunan lurus sedarah dan semenda. 
 

3. Perusahaan kami tidak akan menawarkan, memberikan hadiah dan atau pemberian 

dalam bentuk dan atau cara apapun kepada setiap karyawan Universitas Indonesia 

terkait dalam usaha atau pelaksanaan atas setiap kegiatan pengadaan Universitas 

Indonesia . 
 

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan 

fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggungjawab 

sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan di sini.  Atas setiap 

penyimpangan atau ketidakbenaran dari pernyataan tersebut di atas maka kami akan 

menerima segala keputusan dari Universitas Indonesia.  

 

Tanggal : …………………… 

Nama : ……………………..  

Jabatan/Posisi: ………………………… 

 

 

Tanda tangan dan cap perusahaan: ………………………. 



 

 

Lampiran 3 

 

SURAT PERNYATAAN  

MENERIMA ATURAN DAN KETENTUAN 

UNIVERSITAS INDONESIA 
 

 

Kami, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bersedia menerima semua aturan dan 

ketentuan Universitas Indonesia yaitu: 

 

1. Bersedia menyerahkan semua data administrasi dan teknis yang diminta Universitas 

Indonesia. 

2. Bersedia menerima cara pembayaran sesuai ketentuan Universitas Indonesia. 

3. Bersedia memberikan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dan/atau Jaminan 

Penawaran (Bid Bond) apabila diperlukan. 

4. Universitas Indonesia berhak meminta tambahan dokumen pendukung lainnya yang 

dibutuhkan. 

5. Universitas Indonesia berhak dan berwenang untuk melakukan due diligence 

termasuk namun tidak terbatas pada kunjungan lokasi, melakukan konfirmasi dan 

juga mengecek kebenaran dokumen perusahaan. 

6. Universitas Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan detail 

mengenai alasan perusahaan tidak masuk ke dalam Authorized Vendor List Universitas 

Indonesia. 

7. Tidak ada tuntutan yang akan dipertimbangkan oleh Universitas Indonesia terkait 

dengan diterima/tidak diterimanya perusahaan sebagai Authorized Vendor List 

Universitas Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi atas 

semua biaya yang timbul selama proses pendaftaran ini. 

8. Bersedia mematuhi segala aturan dan ketentuan lainnya yang berlaku di Universitas 

Indonesia. 

 

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Tanggal : …………………… 

Nama : ……………………..  

Jabatan/Posisi: ………………………… 

 

 

Tanda tangan dan cap perusahaan: ………………………. 



 

 

Lampiran 4 

SURAT PERNYATAAN  

KEBENARAN DATA DAN INFORMASI 
 

 

Kepada : Universitas Indonesia 

 

Kami yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama :.......................................... 

Jabatan :.......................................... 

Bertindak  dan  untuk  atas  nama  perusahaan  .........................................................dengan  

ini menyatakan bahwa : 

 

1. Data perusahaan kami adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam dokumen: 

a. Syarat Administrasi 
b. Syarat Teknis 

 

2. Kami tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau 

tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan. 
 

3. Kami tidak pernah di hukum berdasarkan putusan pengadilan dan/atau atas tindakan 

yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi.  
 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung 

jawab. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data atau informasi yang kami 

sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yaitu 

pembatalan sebagai pemenang pengadaan, dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan 

rekanan Universitas Indonesia, dan dikenakan tuntutan perdata dan pidana sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

 

Tanggal : …………………… 

Nama : ……………………..  

Jabatan/Posisi: ………………………… 

Tanda tangan dan cap perusahaan: ………………………. 

  



 

 

Lampiran 5 

 

Contoh Cover Depan 

 

 
PT. ABCDEFGHIJ 

(font arial 18 bold underline) 
 

 

BIDANG USAHA:.............  - (font arial 16 bold) 

Alamat kantor: ..............(font arial 14 bold)  

Telp. Kantor:................ (font arial 14 bold)  

Fax. Kantor:................. (font arial 14 bold)  

Website: ........................(font arial 14 bold) 

Contact Person:.......... (font arial 14 bold) 

Telp. / HP:.................. (font arial 14 bold) 

Email:........................ (font arial 14 bold) 

Alamat Pabrik/Workshop:............... (font arial 14 bold)  

Telp. Pabrik/Workshop:................... (font arial 14 bold) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

(font arial 18 bold underline) 



 

 

 

Contoh Cover Samping 
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