
  

PANDUAN PENDAFTARAN PENYEDIA 

VENDOR MANAGEMENT SYSTEM 

 

 

Modul ini diperuntukan untuk semua Penyedia PT INALUM (Persero) dan Calon Penyedia PT 

INALUM (Persero).  

 

A. REGISTRASI 

 

1. Vendor Management System PT INALUM (Persero) atau VMS dapat diakses melalui 

vms.inalum.id atau website PT INALUM (Persero) inalum.id, kemudian pilih e- 

Business selanjutnya klik VMS. 

 
 

2. Saudara akan masuk ke halaman log in VMS. Apabila Saudara sudah melakukan 

registrasi pada portal VMS, silahkan login menggunakan username dan password yang 

telah dikirimkan melalui email INFO INALUM, kemudian klik Login. Apabila belum, Saudara 

perlu melakukan registrasi terlebih dahulu dengan klik Register. 

 



  

3. Setelah klik Register, akan masuk kehalaman registrasi sebagai berikut. 

 
• Pilih lokal/International, apabila perusahaan Saudara yang berbadan hokum 

PT/CV/Koperasi/Yayasan/Badan/UD atau memiliki akta pendirian/perubahan 

perusahaan agar memilih lokal. 

• Prefiks/Sufiks, mohon agar dapat dipilih sesuai dengan badan hokum yang 

digunakan, apabila tidak ada seperti KJPP atau lembaga lain dapat memilih Badan. 

• Nama Perusahaan diisikan sesuai dengan akta/AHU/NIB perusahaan Saudara, 

tanpa menyebutkan kembali Prefiks/Sufiks. 

Contoh : 

Prefiks/Sufiks   : PT 

Nama Perusahaan  : INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) 

• No Telp dan Handphone silahkan diisi tanpa ada spasi atau tanda - atau /. Mohon 

agar diisikan angka saja. 

• Domisili silahkan diisikan dengan kota/kabupaten lokasi perusahaan Saudara. 

• Username & Password dapat diisikan berbeda dengan yang ada di SRM SAP atau 

dapat dibuat sama, silahkan diisikan username dan password yang dapat diingat oleh 

Saudara. 

 

4. Setelah melakukan pengisian data, Saudara perlu membaca Terms & Privacy sebelum 

klik Register, karena Saudara akan dianggap sudah memahami dan setuju dengan Terms 

& Privacy tersebut. 

 

5. Klik Register, akan muncul pop up menu dimana pihak Adm Pengadaan akan melakukan 

konfirmasi melalui email/telephone ke Perusahaan Saudara mengenai barang/jasa yang 

akan di supply. Konfirmasi akan dilakukan maksimal 3 hari kerja. Setelah Adm Pengadaan 

melakukan konfirmasi, Saudara akan mendapatkan email dari INFO INALUM yang 

berisikan bahwa registrasi telah disetujui dan Saudara diminta untuk melengkapi 

dokumen VMS, selain itu pada email tersebut diinformasikan juga mengenai username 

dan password yang Saudara gunakan untuk Log In ke dalam portal VMS. 



  

 
 

B. LOG IN DAN KELENGKAPAN DATA 

 

1. Apabila Saudara sudah memiliki username dan password, Saudara perlu melakukan Log 

In pada vms.inalum.id dengan memasukan Username dan Password sesuai dengan 

yang dikirimkan oleh email INFO INALUM. 

 
 

2. Jika User (Vendor) sudah login, akan muncul tampilan awal seperti pada gambar dibawah 

ini. Halaman depan atau dashboard berisikan list up dokumen dan status dokumen. 

Apabila dokumen sudah dilengkapi maka status akan berubah menjadi completed. Untuk 

melengkapi dokumen klik Lengkapi Data untuk mengisi kelengkapan data vendor. 

 



  

 
 

3. Saudara dapat mengarahkan kursor pada menu Data Administrasi Perusahaan dan klik 

Data Perusahaan. Selanjutnya User mengisi Data Perusahaan yang sudah tersedia pada 

halaman VMS.  

• Nama Perusahaan diisikan sesuai dengan akta/AHU/NIB perusahaan Saudara, 

tanpa menyebutkan kembali Prefiks/Sufiks. 

Contoh    :  

Prefiks/Sufiks   : PT 

Nama Perusahaan  : INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) 

• Prefiks/Sufiks, mohon agar dapat dipilih sesuai dengan badan hokum yang 

digunakan, apabila tidak ada seperti KJPP atau lembaga lain dapat memilih Badan. 

• Alamat, RT, RW, Kelurahan, Kode Pos, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Negara 



  

mohon untuk diisikan sesuai dengan alamat Perusahaan Saudara. 

• Jenis Kantor, agar dipilih untuk status kantor Pusat atau Cabang. 

• Telephone 1, mohon diisikan untuk nomor telephone kantor. 

• Fax, mohon diisikan apabila ada. 

• Email, mohon diisikan satu email yang aktif karena email ini akan digunakan untuk 

menerima informasi terkait tender dan informasi lain. 

• Website, mohon diisikan apabila ada. 

• Sales/PIC dan Sales Phone/PIC Phone, mohon diisikan untuk Sales/PIC yang akan 

berhubungan dengan PIC Pengadaan PT INALUM (Persero). 

• Vendor ID diisikan apabila Saudara sudah terdaftar sebagai penyedia PT INALUM 

(Persero). Vendor ID adalah ID saat Saudara mengakses SRM SAP PT INALUM 

(Persero). Mohon untuk mengisikan tanpa VD seperti contoh berikut. 

Contoh : 

Nomor Vendor ID VD100023 

 
• Foto Kantor, mohon untuk upload foto kantor dengan format JPG, JPEG atau PNG. 

 

4. Setelah mengisi data perusahaan Saudara klik Save untuk menyimpan Data Perusahaan.  

 
 

6. Pada menu Akta Perusahaan, klik Tambah Data perusahaan yang sudah tersedia pada 

halaman VMS. Lalu isikan file Akta Perusahaan Perusahaan Saudara serta Akta 

Perubahan apabila ada. Saudara bisa menambah data apabila Akta Perusahaan lebih 

dari satu. Jika ingin melakukan penambahan data silahkan mengklik Tambah Data 

kembali. 

100023 



  

 

 
• Jenis Akta, agar diisikan mengenai tipe akta Pendirian/Perubahan. 

• No Akta, nomor yang tertera pada dokumen Akta Perusahaan. 

• Nama Notaris, nama notaris pembuat dokumen Akta Perusahaan. 

• Alamat Notaris, alamat notaris pembuat dokumen Alamat Perusahaan. 

• Tanggal Pembuatan, tanggal pembuatan Akta Perusahaan. 

• Upload Soft Copy Akta, upload soft copy akta perusahaan Saudara dalam bentuk 

PDF dan ukuran maksimum 5MB. 

• Upload SK Kemenkumham, upload soft copy AHU/SK Kemenkumham Saudara 

dalam bentuk PDF dan ukuran maksimum 300kb. 

 

7. Pada menu Data Administrasi Perusahaan selanjutnya Saudara klik 

SIUP/NIB/TDP/SIUJK untuk melengkapi data dengan cara klik Tambah Data. 



  

  
• Jenis, Mohon agar dipilih dokumen legalitas yang Perusahaan Saudara miliki. 

Dikarenakan system sudah OSS, kami mohon agar Saudara Dapat mengupload 

Dokumen NIB Saudara. Untuk Penyedia Sipil, wajib melampirkan SIUJK. 

• No Dokumen, Tanggal Terbit, Instansi Penerbit, Masa Berlaku dan Upload Soft 

Copy silahkan untuk dilengkapi sesuai dengan perizinan Perusahaan Saudara. 

Mohon agar dapat mengupload dokumen dalam bentuk PDF dan ukuran maksimum 

300kb.  

 

8. Selanjutnya Saudara mengisi data yang sudah tersedia dan melengkapi persyaratan 

dokumen yang harus di upload seperti SIUP/NIB/TDP/SIUJK. Setalah persyaratan sudah 

lengkap, Saudara klik save untuk menyimpan dokumen. 

 
 

 

  

 

 



  

9. Pada menu Data Administrasi Perusahaan selanjutnya Saudara klik Surat Keagenan. 

Pada surat keagenan diperuntukkan bagi perusahaan yang mensupplai barang dan 

memiliki surat penunjukan dari maker/principle/kementerian perdagangan. Saudara 

dapat melengkapi data dengan cara klik Tambah Data. 

 

 

• Nama Principle, Saudara dapat mengisikan nama maker/principle. 

• Jenis Barang Keagenan, Saudara dapat mengisikan Merk Barang dari Principle 

Saudara. 

• Berlaku Mulai dan Berlaku Sampai, mohon diisikan masa berlaku dari Surat 

Penunjukan Keagenan tersebut. 

• Upload Dokumen, mohon upload dokumen surat keagenan dalam bentuk PDF 

maksimal 300kb. 

 

10. Selanjutnya Saudara mengisi data yang sudah tersedia dan melengkapi persyaratan 

dokumen yang harus di upload. Setalah persyaratan sudah lengkap, Saudara klik save 

untuk menyimpan dokumen. 



  

 
 

11. Pada menu Data Administrasi Perusahaan selanjutnya Saudara klik Angka Pengenal 

Importir diperuntukkan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu. 

Saudara melakukan pengisian data yang sudah tersedia lalu klik “save” untuk 

menyimpan. 

 
• No Surat/Sertifikat, mohon diisikan nomor Surat dari API Perusahaan Saudara. 

• Diterbitkan oleh, mohon diisikan Lembaga penerbit. 

• Tanggal Penerbitan dan Masa Berlaku, mohon diisikan masa berlaku dari 

perizinan tersebut. 

• Upload Angka Pengenal Importir, mohon upload dokumen API dalam bentuk PDF 

maksimal 300kb. 



  

 

12. Selanjutnya pada menu Pengurus Perusahaan Saudara klik Tambah Data. Saudara 

perlu memasukkan semua informasi pengenai komisaris dan direksi sesuai dengan Akta 

Perusahaan Saudara. 

 
 

13. Saudara melakukan pengisian data Pengurus Perusahaan. Setelah data diisi kemudian 

Saudara menyimpan data dengan klik Save. Mohon upload dokumen dalam bentuk PDF 

maksimal 300kb. 

 
 

14. Pada menu Data Keuangan klik Data Rekening Bank. Apabila data sudah diiskan dapat 

klik Save. 

• Nomor Rekening, mohon agar diisikan nomor saja tanpa tanda – atau spasi. 

• Pemegang Rekening, mohon diisikan nama pemengang rekening. Selain itu, 

pemegang rekening harus nama Perusahaan dan bukan rekening pribadi. 

• Nama Bank, Cabang Bank dan Mata Uang, mohon agar diisikan sesuai dengan 

data Rekening Perusahaan Saudara. 



  

• Upload Surat Referensi Bank, mohon agar dapat mengupload surat referensi bank 

Perusahaan Saudara. Mohon upload dokumen dalam bentuk PDF maksimal 300kb. 

 
 

15. Pada menu Data Keuangan klik Modal Sesuai Dengan Akta Terakhir. Setelah data 

diisi kemudian Saudara menyimpan data dengan klik Save. Pengisian tanpa 

menggunakan separator . atau , untuk Modal Dasar dan Modal Disetor. 

 
 

16. Pada menu Data Keuangan klik Informasi Laporan Keuangan. Setelah data diisi 

kemudian Saudara menyimpan data dengan klik Save. Pengisian tanpa menggunakan 

separator . atau , untuk Nilai Aset, Nilai Ekuitas dan Revenue. Saudara wajib mengisi 

data keuangan, apabila perusahaan baru mohon agar tetap diisikan dengan nilai 0 dan 

mengupload surat keterangan bahwa perusahaan belum memiliki laporan keuangan 

karena baru berdiri. Mohon upload dokumen laporan keuangan dalam bentuk PDF 

maksimal 5MB. 

 



  

  
 

17. Pada menu Data Keuangan klik Dokumen Pajak. Mohon upload dokumen pendukung 

dalam bentuk PDF maksimal 300kb. Setelah data diisi kemudian Saudara menyimpan 

data dengan klik Save. 

 
• Nomor NPWP Perusahaan, mohon untuk dapat mengisikan NPWP atau Nomor 

Pokok Wajib Pajak Perusahaan Saudara tanpa tanda –, titik atau spasi. Mohon 

upload dokumen pendukung dalam bentuk PDF maksimal 300kb. 

• Nomor SPPKP, mohon untuk dapat memasukkan data SPPKP atau Surat 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Mohon upload dokumen pendukung dalam 

bentuk PDF maksimal 300kb. 

 

18. Pada menu Data Teknis klik SDM (Tenaga Ahli). Saudara dapat menambah data 

dengan klik Tambah Data. Bagi Calon Penyedia Jasa yang memiliki tenaga kerja ahli 



  

seperti las, bubut, atau engineer mohon agar dapat melengkapi data.  

 
 

19. Setelah Saudara mengisi semua data lalu klik Save. Saudara dapat menambahkan daftar 

karyawan Saudara yang memiliki tenaga Ahli dengan klik Tambah Data. 

 
 

20. Pada menu Data Teknis, terdapat sub menu Sertifikasi, Saudara dapat menambah data 

dengan klik pada bagian Tambah Data. Setifikasi yang dimaksud dapat berupa Mutu, 

Lingkungan, Paten, K3, ISO atau dokumen sertifikasi lain. Setelah pengisian klik Save. 

Jika ingin menambah data kembali silahkan klik Tambah Data pada sub menu 

Sertifikasi. Mohon upload dokumen pendukung dalam bentuk PDF maksimal 300kb. 

 



  

 

 
 

21. Pada menu Data Teknisi terdapat sub menu Fasilitas dan Peralatan. Sub menu ini wajib 

diisi untuk penyedia jasa yang memiliki peralatan pendukung pekerjaan seperti 

ekskavator, crane, genset dan lain sebagainya. Saudara dapat dengan klik Tambah Data 

untuk menambah data. 

 
 

 



  

 

22. Saudara mengisi data yang wajib diisi. Setelah selesai klik Save. Jika ingin menambah 

data kembali silahkan klik Tambah Data pada sub menu Fasilitas dan Peralatan.  

 
 

23. Pada menu Data Teknis sub menu Pengalaman Pekerjaan, Saudara dapat 

menambahkan Pengalaman pekerjaan yang pernah Saudara lakukan sebelumnya. 

Saudara dapat menambahkan data dengan klik Tambah Data. 

 
 

  



  

24. Saudara mengisi data pengalaman pekerjaan dan upload Bukti Berkontrak dimana 

dokumen pendukung yang diupload dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 300kb. 

Setelah data diisi dengan lengkap klik Save. Jika ingin menambah data kembali silahkan 

klik Tambah Data pada sub menu Pengalaman Pekerjaan.  

 
 

25. Pada menu Data Teknis terdapat sub menu Jenis Barang/Jasa yang bisa di-Supply. 

Saudara menambahkan data dengan klik Tambah Data. Setiap Perusahaan hanya dapat 

memilih supply 3 kategori barang atau 3 kategori jasa, pihak Adm Pengadaan akan 

melakukan pengecekan terhadap bidang yang dapat di supply oleh Calon Penyedia. 

Silahkan diisikan sesuai dengan pengalaman atau bidang usaha dalam perizinan 

Perusahaan Saudara. 

 
 

26. Saudara mengisi data Jenis barang atau jasa sesuai dengan kategori yang ada pada 

VMS. Setelah selesai klik Save. Jika ingin menambah data kembali silahkan klik Tambah 

Data pada sub menu Jenis Barang/Jasa yang bisa di-Supply. 

 



  

 

• Bidang, agar dipilih sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Saudara yaitu Barang 

atau Jasa, mohon untuk dapat dipilih salah satu. 

• Sub Bidang, Saudara perlu memilih kembali bidang usaha Perusahaan Saudara 

sesuai dengan list yang disediakan VMS. Sub Bidang ini nanti nya akan menentukan 

undangan tender di PT INALUM (Persero). 

• Pengalaman Perusahaan, Saudara perlu mengisikan pengalaman perusahaan 

Saudara pada bidang tersebut sudah berapa lama sesuai dengan list yang disediakan 

VMS. 

• Jenis Komoditas, Saudara dapat melewatinya apabila barang yang disupply bukan 

komoditas. 

• Nama Barang/Jasa, mohon untuk diisikan jenis barang/jasa yang dapat saudara 

supplay. Contoh : Bearing, Pompa, Jasa Konsultansi Keuangan dll. 

• Merek, mohon dapat diisi apabila Perusahaan Saudara memegang merek – merek 

tertentu. 

• Sumber, apabila Saudara mengisi komoditas maka pada field sumber perlu diisikan 

dari mana komoditas yang Saudara supply berasal. 

 

27. Pada menu Dokumen Pendukung klik ICMESH (Sistem Manajemen K3LH 

Kontraktor). Bagi calon penyedia jasa yang nantinya akan bekerja di pabrik peleburan 

Wajib mengisi data ICMESH. Saudara dapat mendownload contoh dokumen ICHMESH 

dan mengisinya, setelah itu Saudara dapat mengupload kembali pada field yang telah 

disediakan. Setelah dokumen terisi klik Save. Mohon upload dokumen pendukung dalam 

bentuk PDF maksimal 300kb. 

 



  

 
 

28. Pada menu Dokumen Pendukung terdapat sub menu Hardcopy Dokumen. Saudara 

dapat mendownload contoh dokumen berupa surat permohonan, surat pernyataan 

keabsahan dokumen, register for accounting dan pakta integritas. Lalu Saudara 

mengisinya dan Saudara dapat mengupload kembali pada field yang telah disediakan. 

Saudara hanya perlu mengirimkan 4 dokumen pada sub menu Hardcopy Dokumen 

pada alamat yang tertera pada VMS. 

 

 

30. Pastikan Semua Dokumen yang diperlukan sudah dilengkapi dengan benar dan sesuai 

karena sistem akan secara otomatis membaca kelengkapan dokumen Vendor dan pihak 

pengadaan PT INALUM (Persero) dapat mengecek apabila minimal dokumen sudah 

terpenuhi. 

 

 


