
Panduan Transaksi 
untuk Pembeli
pada Siplah.Blibli.com



Login
Masuk melalui tautan https://siplah.blibli.com/ untuk mengakses SIPLah Blibli.
• Pilih Masuk ke Akun, kemudian pilih tipe akun Pembeli.
• Silahkan masuk menggunakan Akun Anda yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

http://Mhttps:/siplah.blibli.com/


Pencarian Barang
Produk dan Penjual sudah disesuaikan dengan Zonasi Anda.
Lakukan Pencarian sesuai barang yang Anda inginkan, dengan cara :
• Memilih sesuai kategori barang, kemudian pilih produk yang sesuai.
• Pada Bilah Pencarian, masukkan Nama Toko atau Nama Produk yang Anda cari.



Hasil Pencarian Barang
Produk akan ditampilkan sesuai dengan relevansi terhadap kata pencarian yang Anda masukkan.
• Ubah urutan penampilan produk sesuai yang Anda inginkan. (Contoh: Urut Berdasarkan Harga Termurah)
• Pada bagian kiri, terdapat filter Kategori, Harga, Sumber Dana, serta Lokasi Penjual yang tersedia untuk 

mempermudah proses pencarian barang. Anda dapat klik pada kondisi yang Anda inginkan untuk menyaring 
hasil pencarian produk.

• Klik pada Produk yang sesuai, untuk masuk ke Halaman Detail Produk

Penghapus



Halaman Detail Produk
Harga yang ditampilkan sudah sesuai dengan Zonasi Anda.
• Masukkan Jumlah yang ingin dibeli. Untuk beberapa produk, terdapat Harga Grosir dengan 

minimal jumlah pembelian.
• Klik Beli Sekarang untuk langsung masuk ke Keranjang Anda.
• Klik Tambah ke Keranjang jika Anda masih ingin menambah produk lainnya.



Keranjang Belanja
Jika sudah selesai melakukan pencarian, Klik pada Keranjang Belanja untuk melihat produk yang siap untuk dibeli.

• Pastikan Jumlah Produk yang ingin dibeli sudah sesuai.
• Pilih Sumber Pendanaan yang Anda gunakan untuk transaksi.
• Klik Nego, jika Anda ingin melakukan Negosiasi Harga dengan Penjual (Hanya untuk Kategori Barang Umum).
• Klik Buat Pesanan untuk melanjutkan.
• Apabila Harga Pembelanjaan Anda mencapai > Rp 50juta , maka Anda wajib membuat Perbandingan Penyedia.



Negosiasi Harga
Negosiasi Harga dengan Penjual hanya dapat dilakukan untuk Kategori Barang Umum.

• Nego Harga dimasukkan sesuai Harga Nego per 1 Barang.
• Selanjutnya, status Nego akan menunggu respon penjual. Harga Nego akan disesuaikan setelah 

Penjual menyetujui harga tersebut.
• Status Nego akan berubah sesuai keputusan Penjual (Setuju/Tolak/Penawaran Harga Baru)
• Klik Buat Pesanan untuk melanjutkan.



Pembandingan Penyedia
Pembandingan Penyedia merupakan wajib, apabila jumlah harga total di Keranjang Belanja Anda :
• 50jt – 200jt : min. 2 penyedia
• >200 jt : min. 3 penyedia

• Cari Nama Toko sebagai Penyedia yang ingin dibandingkan.
• Klik Cari Barang, Anda akan diarahkan ke halaman produk toko.
• Pilih produk yang sesuai, kemudian klik Bandingkan ke Keranjang.
• Klik Minta Penawaran untuk melanjutkan.
• Anda dapat memasukkan hingga 5 Penyedia sebagai Perbandingan.



Daftar Pesanan
• Semua Riwayat serta Status Pesanan Anda dapat dilihat melalui Menu Daftar Pesanan.
• Daftar Pesanan Anda akan dikelompokkan berdasarkan Status Pesanan.
• Anda juga dapat mencari pesanan menggunakan Nomor Pesanan atau Nama Penjual.
• Klik pada Lihat Detail Pesanan jika Anda ingin masuk ke Rincian Pesanan Anda secara detail.
• Dokumen digital yang tersedia dapat juga Anda unduh pada Halaman Rincian Pesanan tersebut.



Berita Acara Serah Terima (BAST)
• Sesuai Permendikbud No 14 Tahun 2020, Proses BAST sekarang dilakukan secara digital

untuk kelancaran transaksi antara pembeli dan penjual.
• Pada saat konfirmasi penerimaan pesanan, pembeli harus memasukkan jumlah barang

yang diterima / rusak.
• Jika terdapat kekurangan / kerusakan barang, Pembeli dapat memilih Solusi atas komplain

yang diinginkan dengan melampirkan bukti foto.
• Dokumen BAST akan terbit setelah konfirmasi penerimaan pesanan selesai; atau setelah p

enyelesaian komplain selesai.



Penilaian & Ulasan : Produk & Penyedia
• Pembeli dapat memberikan penilaian & Ulasan setelah Konfirmasi Penerimaan Pesanan dilakukan.
• Penilaian oleh pembeli dapat dilakukan untuk setiap produk, menggunakan sistem penilaian 5 

bintang dan Ulasan.
• Penilaian terhadap Penyedia dapat dilakukan untuk setiap Nomor Pesanan, menggunakan sistem 

penilaian 5 bintang.



Kelengkapan Dokumen
• Sesuai Permendikbud No 14 Tahun 2020, terdapat persyaratan dokumen

yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas transaksi.
• Kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dapat diunduh secara langsung,

untuk mempermudah proses administrasi dalam bertransaksi di
SIPLah.blibli.com.

• Semua dokumen tersedia di halaman Rincian Pesanan.

• Dokumen yang tersedia untuk diunduh oleh Pembeli :
• Dokumen Perencanaan : Setelah pesanan dibuat
• Berita Acara Hasil Pembandingan :

Setelah Penawaran dipilih, hanya jika terdapat pembandingan
• Berita Acara Negosiasi : 

Setelah pesanan dibuat, hanya jika terdapat negosiasi produk
• Surat Perintah Kerja (SPK) : Setelah pesanan dikonfirmasi penjual
• Berita Acara Serah Terima (BAST) : 

Setelah pembeli konfirmasi penerimaan pesanan
• Tagihan (Invoice) : 

Setelah pesanan selesai, status pesanan : menunggu pembayaran
• Kwitansi : Setelah pembayaran terverifikasi.



THANK YOU


