
Aktivasi Akun Xendit
Untuk Pengguna UMKM Lab

Bagaimana Cara Mengaktifkan Akun :

Sebelum aktivasi akun Xendit Anda, mohon untuk persiapan data berikut :

Individual Bisnis Entitas Bisnis (PT/CV)

KTP pemilik KTP Direktur

NPWP pemilik NPWP Direktur

Nomor Induk Berusaha (NIB)/ TDP & SIUP

Akta Perusahaan Terbaru

SK Menkeh

Perizinan Lain Khusus Bisnis Tertentu sesuai di
bidang apa bisnis Anda bergerak. Misalnya jika
Anda membuat dan menjual produk
kecantikan, Anda harus memiliki izin dari
BPOM



Untuk membuat transaksi, Anda diharuskan untuk melakukan aktivasi akun terlebih
dahulu. Ikuti 6 langkah sederhana di bawah ini untuk melakukan aktivasi akun Anda

1. Cek email Anda, Tim Xendit telah mengirimkan invitation untuk Anda dapat
membuat akun
Daftarkan bisnis Anda melalui link email yang dikirim oleh tim Xendit. Cek kotak
masuk email Anda dan klik “Create Account” atau “Buat Akun”.

2. Lengkapi data-data Anda
Setelah Anda terdaftar, Anda akan diarahkan ke laman di mana kami akan
menanyakan beberapa informasi tambahan kepada Anda untuk membantu kami
mengidentifikasi produk yang dapat Anda gunakan. Jawab semua pertanyaan
dengan tepat.



3. Cek kembali email Anda untuk konfirmasi Email yang Didaftarkan
Verifikasi alamat email Anda Setelah Anda menyelesaikan pendaftaran, kami
akan mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang Anda gunakan dalam
pendaftaran. Cek kotak masuk email Anda dan klik Verify Email Address

4. Persiapkan dokumen yang dibutuhkan
Siapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan mulailah mengisi form aktivasi
Anda. Untuk individual seller pemegang KTP Indonesia dapat memilih Indonesian
Individual. Untuk seller yang memiliki entitas bisnis berupa PT atau CV dapat
memilih Indonesian Entity.



4. Tandatangani Electronic Service Agreement
Pelajari T&C penggunaan Xendit, centang kotak “Anda telah membaca dan setuju”
kemudian lanjutkan dengan klik tombol “Setuju & Lanjutkan” atau “agree &
continue”

5. Akun Xendit Anda sudah Selesai!
Tunggu sekitar 1-2 hari kerja dan kami akan mengirimkan email kepada Anda
perihal permintaan aktivasi akun Anda. Setelah akun live, pembayaran melalui
Virtual Account BRI akan langsung bisa digunakan. Aktivasi kanal pembayaran
OVO, Dana, ShopeePay, LinkAja dan QRIS akan dapat digunakan dalam jangka
waktu 7-14 hari kerja sejak akun Anda aktf.


