Nomor
Tanggal
Lampiran

: TFS.PFA/PPC.232/2013
: 14 Mei 2013
: 4 (empat) lembar

Kepada Yth.
Seluruh Rekanan Bank Mandiri

Up. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan

Perihal

: Pengkinian Data Rekanan dan Registrasi Berita Acara Serah
Terima (BAST) Secara Online

Dalam rangka meningkatkan layanan kepada para rekanan PFA Group - Bank Mandiri,
dalam melakukan pengkinian data rekanan serta memudahkan dalam memonitor
penyerahan BAST, dengan ini kami beritahukan bahwa terhitung mulai tanggal
15 Mei 2013, setiap rekanan diwajibkan melakukan pengkinian data dan pengambilan
nomor BAST secara online melalui website procurement dengan alamat di :
http://procurement.bankmandiri.co.id
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat mengakses dan mengaktifkan data
profil perusahaan pada website procurement, kami harapkan rekanan untuk melakukan
hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan pendaftaran untuk permohonan user ID dan password dengan mengisi
Form Permohonan User ID dan Password (lampiran 1) yang ditandatatangani oleh
Direktur Perusahaan dan menyerahkan form dimaksud kepada :
Unit Supplier Relationship Management (SRM)
Procurement & Fixed Asset Group
Plaza Mandiri Lantai 23
Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta
Telp. 021-5245342
atau melalui email : srm@bankmandiri.co.id
2. Petugas yang mengambil user ID dan password agar membawa :






Identitas diri (KTP)
Surat Kuasa/Penugasan dari Direksi Perusahaan (lampiran 2)
Fotocopy identitas diri (KTP) Direksi Perusahaan
Fotocopy akta perubahan terakhir yang menyatakan susunan pengurus
perusahaan.
Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen (lampiran 3)

Keterangan :
softcopy format surat pada lampiran 1 s/d 3 dapat diunduh/download pada website
procurement http://procurement.bankmandiri.co.id pada tab Informasi dan sub judul
Pengumuman Pengkinian Data & Registrasi BAST Online.
Selanjutnya bagi rekanan yang membutuhkan pelatihan dalam penggunaan website
procurement untuk melakukan pengkinian data dan registrasi BAST online, dapat
mengajukan permohonan pelatihan singkat dengan mengisi Form Permohonan
Pelatihan yang terdapat pada Form Permohonan User ID dan Password (lampiran 1),
yang akan khusus diselenggarakan pada :
Hari
Waktu
Tempat

: setiap hari Rabu (hari kerja)
: pukul 10.00 s/d 12.00 WIB
: PFA Group, Plaza Mandiri lantai 23

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
Procurement & Fixed Asset Group

