
REGISTRASI/PENDAFTARAN ONLINE 
 

1. Buka website Departemen Pekerjaan Umum dengan mengetikkan pada kolom address:  
http://www.pu.go.id. Kemudian tekan tombol Enter. 
 
 

 
 

2. Pada halaman utama  dari website Departemen Pekerjaan Umum, klik “Registrasi Penyedia Jasa” yang 

terletak pada kolom  Info Kegiatan (Proyek) . 
 

 

3. Pada menu berikut, klik pada tombol “Klik Disini” di sebelah kanan ‘Untuk Penyedia Jasa Nasional 

 

4. Akan tampil form Surat Pernyataan .Bacalah isi surat pernyataan tersebut dengan seksama kemudian   

Ketik! 

Klik Disini 

Klik  Disini 



• Klik “Setuju” apabila anda setuju dan akan melanjutkan pendaftaran untuk mendapatkan userid dan 
password    

• Klik “Tidak Setuju” apabila anda merasa keberatan dengan isi surat pernyataan tersebut maka sistem 
akan kembali ke halaman sebelumnya dan pendaftaran tidak dilanjutkan. 

 

 
5. Apabila anda setuju klik pada tombol “Setuju” maka akan muncul formulir pendaftaran, lakukan pengisian 

secara lengkap dengan mengisi kotak isian yang ada 
Data-data yang diperlukan untuk mengisi kotak isian tersebut adalah : 

a.  Untuk Penyedia Jasa  : Jasa Konstruksi / Jasa Konsultansi : 
• Jenis Usaha : ada 3 pilihan yaitu : Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Non Konstruksi   
• Propinsi  : berisi daftar propinsi yang harus dipilih untuk lokasi Penyedia Jasa setempat  
• NRBU : Nomor Registrasi Badan Usaha 

o Isikan 6 digit nomor NRBU (6 digit terakhir dari nomor registrasi pada SBU) perusahaan anda 
untuk anggota LPJK  

• Nama Badan Usaha (Terisi Otomatis) 
• Nama Pimpinan (Terisi Otomatis) 
• Email Pimpinan  : Alamat e-mail ini harus diisi dengan e-mail pimpinan yang benar karena alamat 

tersebut yang akan digunakan untuk mengirim userID dan password anda yang bersifat rahasia 
• Alamat Perusahaan (Terisi Otomatis) 
• No Telepon   
• No., Tanggal dan Nama Notaris dari Akte Pendirian/Perubahan Terakhir   
• NPWP  : Nomor Pokok Wajib Pajak (Terisi Otomatis) 
• No  Ijin Usaha  :  Untuk Jasa Konstruksi, isikan no IUJK 
• Masa Berlaku Ijin Usaha   
• Pendaftar  
• Jabatan Pendaftar 
 

Klik  Disini 



 

Langkah pengisian formulir pendaftaran. 

• Pilih Jenis Usaha perusahaan anda : Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi atau Jasa Non Konstruksi   
.  

  
 
• Lalu pilih Propinsi dimana perusahaan anda berada   

  
 
• Masukkan Nomor NRBU perusahaan anda (6 digit terakhir dari nomor registrasi pada SBU)  

  
 
• Setelah mengisi 3 isian diatas klik tombol “Cek Data Ke LPJK”  

  

Selanjutnya jika SBU perusahaan anda masih berlaku maka  Nama Badan Usaha, Nama Pimpinan, 
Alamat Perusahaan  dan NPWP akan otomatis terisi yang diambil dari database LPJK secara online, 
kemudian lengkapi isian data yang lain. 

Jika Nama Badan Usaha, Nama Pimpinan, Alamat Perusahaan  dan NPWP tidak masuk kedalam 
kolom-kolom tsb. sedangkan SBU perusahaan anda masih berlaku hubungi LPJK Telp. 7248924/ 
72786089/72786101 untuk meng-update data perusahaan anda pada database LPJK. Kemudian ulangi 
proses registrasi.  

b.  Untuk Penyedia Jasa Non Konstruksi  :  
 Data-data yang diperlukan untuk mengisi kotak isian tersebut adalah : 

• Jenis Usaha : Jasa Non Konstruksi   
• Propinsi  : berisi daftar propinsi yang harus dipilih untuk lokasi Penyedia Jasa setempat  
• NRBU : Nomor Registrasi Badan Usaha 

o Isikan : 000000 (angka 0 sebanyak 6 kali) untuk Penyedia Jasa yang tidak terdaftar pada 



lembaga/asosiasi apapun.   
• Nama Badan Usaha  
• Nama Pimpinan  
• Email Pimpinan  : Alamat e-mail ini harus diisi dengan e-mail pimpinan yang benar karena alamat 

tersebut yang akan digunakan untuk mengirim userID dan password anda yang bersifat rahasia 
• Alamat Perusahaan  
• No Telepon   
• No., Tanggal dan Nama Notaris dari Akte Pendirian/Perubahan Terakhir   
• NPWP  : Nomor Pokok Wajib Pajak  
• No  Ijin Usaha  :  untuk Jasa Non Konstruksi dan Jasa Pemborongan isikan no SIUP/SIUI/ TDP 
• Masa Berlaku Ijin Usaha   
• Pendaftar  
• Jabatan Pendaftar 

 

6. Setelah semua form isian diisi dengan lengkap, maka klik tombol  “Kirim”  yang ada pada bagian bawah 
halaman form isian untuk menyimpan dan mengirim data-data yang telah diisikan. 
 

 

 
7. Lalu akan muncul konfirmasi bahwa ‘Data Telah Disimpan’ seperti di bawah ini. 

 

 
 
Pastikan muncul konfirmasi bahwa “DATA TELAH DISIMPAN” yang berarti data yang anda isikan di 
formulir pendaftaran telah masuk ke database PU.  

Jika terdapat masalah dalam proses registrasi silahkan menghubungi Administrator e-Procurement 
Telp: (021) 7395588 ext 199 
Email: eprocadm@yahoo.com 
 
 
 
 

Klik  
Disini


