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KETENTUAN & PERSYARATAN  
PENDAFTARAN REKANAN PENYEDIA BARANG/JASA  

(AUTHORIZED VENDOR) 
UNIVERSITAS INDONESIA 

 
 

UMUM: 
 
Universitas  Indonesia sesuai  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  mengatur  ketentuan  dan 
persyaratan umum dalam pemilihan vendor sebagai berikut: 

 
1. Authorized Vendor adalah Penyedia Barang/Jasa non-ritel yang kualitas Barang/Jasa 

yang ditawarkannya dan proses transaksi keuangannya dapat 
dipertanggungjawabkan setelah, melalui proses verifikasi oleh Badan Pengembangan 
Universitas dan Pengelolaan Logistik (BPUPL) Universitas Indonesia. 

2. Kriteria pemilihan vendor didasarkan pada kemampuan dan daya saing perusahaan. 
3. Penilaian dan evaluasi vendor untuk masuk dalam Authorized Vendor Universitas 

Indonesia didasarkan pada kemampuan, daya saing perusahaan serta tingkat 
kesesuaian dengan kebutuhan Universitas Indonesia terhadap produk/jasa, kualitas, 
dan aspek teknis lainnya. 

4. Hasil keputusan atas seleksi penerimaan vendor merupakan hak mutlak Universitas 
Indonesia yang tidak dapat diganggu 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:  
 
Badan Pengembangan Universitas dan Pengelolaan Logistik  
Bagian Vendor Management 
Gedung Science Park Universitas Indonesia lt.2 
Kampus Baru UI Depok 16424 

 
3. Verifikasi data dilakukan setelah pihak vendor telah mendapatkan email untuk proses 

verifikasi. 
 

4. Pengumuman hasil seleksi.  
Informasi bagi penyedia yang menjadi Authorized Vendor UI akan disampaikan kepada 
masing-masing perusahaan melalui email yang telah didaftarkan. 

 
PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI: 

 
1. Surat permohonan pendaftaran sebagai Rekanan Universitas Indonesia yang 

ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan ditujukan kepada : 
Kepala Badan Pengembangan Universitas dan Pengelolaan Logistik (BPUPL) 
Gedung Science Park Universitas Indonesia lt.2 
Kampus Baru UI Depok 16424 
 

2. Surat Pernyataan Tidak Terlibat Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) yang 
telah diisi dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Lampiran 2). 

3. Surat Pernyataan Menerima Aturan dan Ketentuan Universitas Indonesia yang telah 
diisi dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Lampiran 3). 

4. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi yang telah diisi dan ditandatangani 
oleh pimpinan perusahaan (Lampiran 4). 

5. Formulir Kualifikasi K3L dari UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan 
(K3L) UI yang telah diisi oleh perusahaan calon Authorized Vendor UI (Lampiran 6). 

6. Copy Akta Pendirian Perusahaan beserta Perubahan Terakhir. 
7. Copy KTP pengurus perusahaan yang masih berlaku. 
8. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku. 
9. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku. 
10. Copy Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku. 
11. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).  
12. Copy Surat penetapan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). 
13. Copy Bukti pembayaran SPT Tahunan Badan 2 tahun terakhir beserta lampirannya. 
14. 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. 

15. Copy Sertifikat dari badan standardisasi sesuai spesifikasi dan sub bidang yang 
dikeluarkan oleh departemen / badan standardisasi resmi nasional dan internasional. 

16. Dokumen pendukung lain sesuai spesifikasi bidang usaha. 



PERSYARATAN KELENGKAPAN DATA TEKNIS: 
 
Perusahaan diwajibkan menyertakan Company Profile yang antara lain dapat 
menggambarkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi perusahaan beserta jumlah pegawai dan spesifikasi keahliannya. 
2. Daftar peralatan yang dimiliki perusahaan (beserta kapasitas produksi jika ada). 
3. Teknologi dan Inovasi yang diunggulkan oleh perusahaan. 
4. Daftar pengalaman pekerjaan/proyek dalam 2 (dua) tahun terakhir (terutama yang di 

Universitas Indonesia). 
5. Foto-foto yang menggambarkan keadaan: kantor, workshop, gudang, kegiatan usaha 

dan lain-lain. 
6. Pricelist yang berlaku minimal untuk 6 bulan (dapat diupdate). 
7. Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 
KETENTUAN PENYERAHAN DOKUMEN: 
 
Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran tersebut di atas disampaikan dalam bentuk hardcopy 
dan softcopy dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Hard copy 

• 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 

2. Soft copy 
 Hasil scan seluruh dokumen dimasukkan ke dalam CD (file berbentuk PDF dengan 

masing-masing dokumen terpisah file-nya) 
 
Dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan di atas tidak dapat 
mengikuti proses lebih lanjut. 
 
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. 

 
Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
          

Depok, April 2017 
Kepala Badan Pengembangan Universitas dan Pengelolaan Logistik, 

  
 

ttd 
Prof. Dr. Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra 
NUP. 197010251995021001 



Lampiran 1 

Tahapan registrasi online: 
1. Masuk ke website BPUPL Universitas Indonesia http://logistik.ui.ac.id/ 

Pilih menu “Pendaftaran Penyedia” 

 
 

 
 

2. Isi Form Pendaftaran secara lengkap 

  
 

 
 

3. Klik “Submit” untuk mengakhiri proses registrasi online 
 

 
 
 
Apabila anda telah berhasil melakukan registrasi online anda akan 
dihubungi untuk informasi proses selanjutnya melalui email yang telah 
anda daftarkan. 

  



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 ikatan hubungan keluarga dengan pejabat struktural 

di lingkungan Universitas Indonesia.  
 
2. Perusahaan kami tidak akan menawarkan, memberikan hadiah dan atau pemberian 

dalam bentuk dan atau cara apa pun 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 apa pun, 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
(font arial 18 bold underline) 



 
 

Contoh Cover Samping 
 
 
 

PT.  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I 
J 

  



Lampiran 6 
 

Formulir Kualifikasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 
 

Nama Perusahaan  :  
Bidang Usaha   :  
Alamat    :  
 
Tanggal Penilaian  :  
Evaluator    :  

 

PROGRAM K3L PENYEDIA Ya Tidak 

1. PERNYATAAN KEBIJAKAN 
1.1 Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan tertulis tentang K3L? 

(Lampirkan copy-nya) Lampiran 
 

1.2 Apakah pihak manajemen perusahaan Anda bertanggung jawab atas kinerja 
K3L? 

  

1.3 Apakah kebijakan K3L dikomunikasikan kepada pekerja? 
 

  

2. ORGANISASI KESELAMATAN KERJA 
2.1 Apakah terdapat safety officer atau safety leader (personil K3L) di 

perusahaan Anda? 
  

2.2 Apakah terdapat job description untuk para safety officer dan safety leader 
(personil K3L)? (tugas dan tanggung jawab) 
(Lampirkan copy tugas dan tanggung jawab safety leader/safety 
officer) Lampiran 

 

2.3 Apakah safety officer  atau safety leader (personil K3L) telah mempunyai 
program kerja? 
(Lampirkan program safety leader/safety officer) Lampiran 

 

3. PERATURAN DASAR KESELAMATAN KERJA 
3.1 Apakah ada pedoman atau peraturan dasar K3L secara tertulis?   

Lampirkan copy-nya Lampiran 
 

3.2 Apakah peraturan dasar K3L dijadikan pedoman dan disosialisasikan 
kepada pekerja? 

  

3.3 Apakah ada program pemberian penghargaan bagi pekerja berprestasi K3L 
dan hukuman bagi pekerja yang melanggar dan tidak patuh? 

  

4. PROGRAM PELATIHAN KESELAMATAN KERJA 
4.1 Apakah para pekerja mendapat pelatihan terkait K3L? 

(Lampirkan data bila pernah mendapat pelatihan) Lampiran 
 

4.2 Apakah personil pada pekerjaan khusus mempunyai sertifikat resmi? 
(Lampirkan copy sertifikat) Lampiran 

 

4.3 Apakah pelatihan terkait K3L telah dijadwalkan? (termasuk pelatihan 
penyegaran) 

  

PROGRAM K3L KERJA PENYEDIA Ya Tidak 

5. ALAT PELINDUNG DIRI 
5.1 Apakah pekerja diberikan alat pelindung diri (APD) yang tepat dan sesuai?  

(Berikan daftar alat pelindung diri) Lampiran 
 

5.2 Apakah ada pengawasan memastikan APD dipakai dan dipelihara? 
 

  

5.3 Apakah pekerja diberikan pelatihan penggunaan APD? 
 

  



6. PROGRAM ORIENTASI PEKERJA 
6.1 Apakah ada orientasi kerja bagi pekerja baru atau pekerja yang 

dialihtugaskan atau pekerja yang memangku jabatan baru, seperti mandor? 
  

6.2 Apakah program orientasi tersebut dilakukan bimbingan dengan instruksi 
tertulis? 

  

6.3 Apakah orientasi sudah terencana dan dilakukan observasi dan evaluasi? 
(Lampirkan program orientasi bila ada (optional)) Lampiran 

 

7. PROGRAM SAFETY MEETING 
7.1 Apakah terdapat safety meeting atau rapat K3L secara berkala? 

Apakah pertemuan K3L tersebut dilaporkan kepada pihak UI? 
  

7.2 Apakah topik setiap safety meeting atau rapat K3L dibawakan secara 
bergiliran? 

  

7.3 Apakah safety meeting atau rapat K3L dihadiri oleh pimpinan perusahaan 
dan ada pembicara tamu? 

  

8. PROGRAM INSPEKSI KESELAMATAN KERJA 
8.1 Apakah ada program inspeksi K3L tertulis dan pemeriksaan K3L?   
8.2 Apakah hasil inspeksi K3L ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan?   
8.3 Apakah rekomendasi dari hasil temuan serta tindakan perbaikan 

didokumentasikan? 
(Lampirkan program inspeksi K3L (bila ada)) Lampiran 

 

9. MANAJEMEN PERALATAN DAN MATERIAL 
9.1 Apakah ada program pemeriksaan peralatan dan material seperti mesin las, 

mobil angkutan pekerja dan barang, alat pemadam api, dan lain sebagainya 
yang berhubungan dengan proses kerja? 

  

9.2 Apakah pemeriksaan peralatan dan material tersebut dilakukan sesuai 
dengan jadwal yang telah disusun? 

  

9.3 Apakah semua hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya didokumentasikan? 
 

  

10. PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN 
10.1 Apakah ada prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan, serta alur 

komunikasi pelaporannya? 
(Lampirkan copy prosedur pelaporan dan alur komunikasinya (bila 
ada)) Lampiran 

 

10.2 Apakah di dalam prosedur tersebut diwajibkan untuk melapor setiap 
kecelakaan kepada pihak owner (UI)?  

  

10.3 Apakah di dalam prosedur tersebut mengisyaratkan agar pelaporan dan 
penyelidikan kecelakaan didokumentasikan? 

  

PROGRAM KESELAMATAN KERJA PENYEDIA Ya Tidak 

11. PROSEDUR KERJA DAN TANGGAP DARURAT 
11.1 Apakah ada prosedur kerja tertulis mengenai pekerjaan-pekerjaan tertentu 

dan tanggap darurat?  
(Lampirkan copy-nya) Lampiran 

 

11.2 Apakah ada prosedur yang mewajibkan penyediaan obat-obatan P3K di 
tempat kerja?  

  

11.3 Apakah sudah ada pengawasan yang memastikan prosedur kerja dan 
tanggap darurat dipatuhi?  
(Sebutkan bagaimana dan oleh siapa pengawasan dilakukan) Lampiran 

 

12. KESEHATAN KERJA 
12.1 Apakah ada peraturan tentang pemeliharaan kebersihan tempat kerja? 

  
 

12.2 Apakah peraturan disosialisasikan kepada pekerja? 
(Bila Ya, bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan?) 

  



 
 
 
 
Jumlah Jawaban Ya  : ______  : 46 x 100% = ______% 
Jumlah Jawaban Tidak  : ______ 

 

12.3 Apakah pelaksanaan peraturan pemeliharaan kebersihan diawasi dengan 
baik? 
(Bila Ya, bagaimana dan oleh siapa pengawasan dilakukan?) 

  

13. PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
13.1 Apakah perusahaan Anda telah memiliki kebijakan pengelolaan lingkungan 

sendiri? 
(Lampirkan copy-nya) Lampiran 

 

13.2 Apakah ada prosedur pembuangan sampah? 
(jika Ya, bagaimana prosedur singkat pembuangan sampah tersebut?) 

  

13.3 Apakah dilakukan pengawasan untuk memastikan prosedur pembuangan 
sampah dipatuhi, oli bekas dan bahan kimia berbahaya ditampung secara 
khusus serta tidak membakar sampah sembarangan? 
(jika Ya, berikan jadwal pengawasan tersebut) 

  

14. DATA DAN STATISTIK 
14.1 Apakah mencatat kecelakaan kerja seperti : 

1. Fatal (kematian) 
2. LTI/lost time injury (hilang hari kerja) 
3. RWI (kerja terbatas) 
4. MTI (berobat jalan) 
5. nearmiss (hampir celaka)? 
(Lampiran statistik kecelakaan perusahaan saudara selama periode 1 
tahun terakhir)  

 

14.2 Apakah data kecelakaan kerja telah dijadikan statistik sebagai acuan untuk 
pencegahan kecelakaan?  

 

15. ANALISIS BAHAYA DAN RISIKO K3L 
Apakah dibuat analisis bahaya dan risiko K3L pada pekerjaan ?   

16. TARGET DAN SASARAN K3L 
Apakah ada target dan sasaran K3L?    

17. KUNJUNGAN MANAJEMEN 
Apakah pihak top level management melakukan kunjungan lapangan terkait K3L ?   

PROGRAM KESELAMATAN KERJA PENYEDIA Ya Tidak 

18. SOSIALISASI MANAJEMEN 
Apakah pihak top level management melakukan sosialisasi terkait K3L ?   

19. BRIEFING KESELAMATAN ATAU SAFETY TALK 
Apakah dilakukan briefing keselamatan atau safety talk sebelum dilakukannya 
pekerjaan ?  

  


