
PENGUMUMAN 
NO.078/UMUM/VII/2022  

TENTANG  
REGISTRASI REKANAN  

 
PT Asuransi Jasa Indonesia membuka registrasi rekanan bagi Calon Penyedia Barang dan/atau Jasa yang 
berminat menjadi rekanan. PT Asuransi Jasa Indonesia hanya akan menggunakan daftar rekanan yang sudah 
terverifikasi untuk memilih penyedia Barang dan/atau Jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Penyedia 
Barang dan/atau Jasa yang berminat menjadi rekanan, agar segera mendaftar sesuai persyaratan dan 
prosedur yang telah ditetapkan. 

Berikut ini kami sampaikan tata cara registrasi Rekanan sebagai berikut: 

1. Mengisi registrasi melalui google form dengan link sebagai berikut:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejMnw16DekVrXuoOTlAP4vhkktc6AmvOfzlNA2V967Kr2
ifA/viewform?usp=sf_link 
 
dan mendowload formulir registrasi badan usaha dalam negeri/badan usaha luar negeri/perorangan 
dengan link sebagai berikut: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xhQXEPhg3hz1wjtbUpltow_if6g5vXr1/edit?usp=sharing&o
uid=115902662888240333924&rtpof=true&sd=true 
 

2. Kemudian Calon Rekanan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa menyampaikan dokumen yang 
dipersyaratkan. 
 

3. Registrasi untuk Calon Rekanan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa berbentuk badan usaha dilakukan 
dengan menyertakan dokumen sebagai berikut: 

 

 Dokumen Hardcopy Softcopy 

a. Asli formulir registrasi  v v 

b. Surat Kuasa v v 

c. Flash disk yang berisikan softcopy dokumen di atas dan dokumen 
kualifikasi 

- - 

d. Dokumen kualifikasi  - - 

 
4. Dokumen kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Calon Rekanan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang 

berbentuk badan usaha dalam negeri, antara lain: 
 

 Dokumen Hardcopy Softcopy 

a. Salinan Akte Pendirian beserta perubahannya (apabila terdapat 
perubahan terakhir dalam kepemilikan modal atau susunan pengurus 
perusahaan) 

- v 

b. Salinan Surat Keterangan Domisili atau izin lokasi yang masih berlaku 
atau yang setara 

- v 

c. Salinan Surat Izin Usaha atau yang setara - v 

d. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Izin Berusaha 
(NIB) yang masih berlaku atau yang setara 

- v 
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e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - v 

f. Salinan Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SKPPKP) 
atau Non PKP 

- v 

g. Asli Struktur Organisasi Perusahaan yang diberikan tanggal dan 
ditandatangani pimpinan perusahaan 

v v 

h. Asli Susunan Pengurus Perusahaan/Direksi yang diberikan tanggal dan 
ditandatangani pimpinan perusahaan 

v v 

i. Asli Struktur Kepemilikan Modal yang diberikan tanggal dan 
ditandatangani pimpinan perusahaan 

v v 

j. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Pemilik 
perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan 

- v 

k. Surat pernyataan Perusahaan tidak dalam kondisi pailit atau beku 
usaha 

v v 

 
5. Dokumen kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Calon Rekanan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang 

berbentuk badan usaha luar negeri, antara lain: 
 

 Dokumen Hardcopy Softcopy 

a. Asli formulir Registrasi v v 

b. Akte Pendirian beserta perubahannya/ Articles of Association and 
Amendment of Articles of Association 

- v 

c. Pemegang Saham/ Shareholder v v 

d. Pengurus/ Board of Management (Board of Director dan/atau Board 
of Commisioner) 

v v 

e. Izin Usaha/ License - v 

f. Bank Account - v 

 
6. Dokumen Kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Calon Rekanan dan Penyedia barang dan/atau Jasa yang 

berbentuk orang perseorangan, antara lain: 
 

 Dokumen Hardcopy Softcopy 

a. Asli Formulir registrasi v v 

b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - v 

c. Sertifikat dan/atau Ijazah terakhir yang dimiliki - v 

 
7. Dokumen hardcopy dan softcopy dalam flashdisk dikirimkan ke alamat sementara: 

Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia, Graha Jasindo, Jl. Menteng Raya No. 21, Menteng, Jakarta Pusat 
10340 
 

8. PT Asuransi Jasa Indonesia akan melakukan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen. 
b. Pemeriksaan dokumen asli. 
c. Proses verifikasi. 
 

9. Bagi perusahaan yang telah lulus akan dimasukkan dalam Daftar Rekanan PT Asuransi Jasa Indonesia 
untuk keperluan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di PT Asuransi Jasa Indonesia. 



10. Alamat email korespondensi dari PT Asuransi Jasa Indonesia untuk pendaftaran Calon Penyedia adalah 
pengadaan@asuransijasindo.co.id atau melalui telepon dengan nomor (021) 3924737 / 3924748 ext. 
1110 

 
11. Registrasi Rekanan ini TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN. 
 
 

Jakarta, 19 Juli 2022 
Group Umum 
PT Asuransi Jasa Indonesia 
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