


 

Alur Pemesanan Sesuai Arahan Kemdikbud 



 

Produk Kebutuhan Sekolah Yang Tersedia 



Fitur Login Dengan Dapodik 

• Klik pada pilihan login Dapodik 

• Masukan email kepala sekolah 
atau bendahara BOS 

• Pastikan sekolah sudah 
dilakukan pemutakhiran akun 
Kepsek/bendahara BOS 

• Jika sudah berhasil login maka 
sekolah sudah bisa melakukan 
transaksi di SIPlah PE 

 



Fitur Pencarian & Filter 

• Dalam fitur pencarian ini dapat 
memudahkan sekolah untuk 
mendapatkan produk yg 
diinginkan. 

• Fitur ini dapat memilih 
berdasarkan nama, nama 
penjual, kategori, bahkan 
urutkan dari harga termurah. 

 



Fitur 

Perbandingan 

Barang 

• Dengan adanya fitur 
perbandingan barang 
maka dalam hal ini 
sekolah dapat 
memilih beberapa 
judul buku sebagai 
pembanding dengan 
buku yang lainnya. 



Fitur Negosiasi Dengan Penjual 

• Dengan adanya fitur negoisasi ini memungkinkan sekolah untuk 
melakukan nego terhadap vendor yang ingin dipilih produknya. 



Fitur Belanja Memilih Item Produk 

• Pilihlah mode pada pencarian 
rubah dari grid menjadi list untuk 
memudahkan dalam belanja 

• Ketika dalam memilih produk 
yang dinginkan maka dengan 
menggunakan mode list maka 
akan mempermudah sekolah 
dalam melakukan transaksi, 
sekolah hanya input jumlah 
produk yang akan di beli. 

 



Fitur Keranjang Belanja Melihat Pesanan 

• Sekolah dapat melihat pesanan 
yang telah dipilih dan dapat 
dilihat pada menu keranjang 
belanja. 

• Pastikan pesanan telah sesuai 
baik dari quantity maupun harga 
sebelum masuk ke proses 
selanjutnya. 



Fitur Konfirmasi Pesanan Sekolah 

• Fitur ini untuk mengkonfirmasi pesanan sekolah terhadap 

produk yang telah di pilih berikut dengan total nilai yang 

harus dibayar oleh pihak sekolah. 



Fitur Lihat Pesanan Sekolah 

• Setelah melakukan pemesanan berhasil maka untuk selanjutnya 
sekolah dapat melihat pesanan dipipilihan pesanan saya pada 
menu dashboard sekolah. 



Fitur Lihat Status Pesanan Sekolah 

• Dalam fitur ini sekolah dapat 
melihat update status pesanan 
sudah sampai mana tahapannya. 

• Terdapat pula didalam ini sekolah 
dapat mengupload BAST dan 
bukti bayar sesuai dengan 
pesanan. 

• Sekolah juga bisa mendapatkan 
kwitansi untuk sebagai laporan 

dana BOS   



• Setelah sekolah sudah 
menerima produk 
pesanannya maka 
sekolah dapat input E-
BAST yang di terima pada 
saat penerimaan barang. 

• Setelah E-BAST di input 
lakukan klik simpan 
sementara maka 
lanjutkan klik finalisasi 
BAST dan secara otomatis 
akan tampil pada LPJ 
Sekolah. 

 

 

Fitur Input E-BAST Pesanan Sekolah 



BAST Yang Diterima Oleh Sekolah 

• E-BAST yang akan di terima oleh 
sekolah. 

• Pastikan cek pesanan barang 
beserta jumlah barang yang di 
terima cek kondisi barang 
tersebut baik, kurang atau rusak. 

• E-BAST tidak perlu di tanda 
tangan oleh pihak sekolah karena 
sudah menggunakan elektronik 
dan bukti pesanan terdapat 
dibawah dan dianggap sah. 



Invoice Yang Diterima Oleh Sekolah 

• Sebelum melakukan pembayaran 
sekolah dapat melihat tagihan 
pesanan melalui invoice yang bisa 
di download oleh sekolah. 

• Pastikan melakukan pembayaran 
ke Rekening yang telah tersedia di 
SIPlah PesonaEdu. 



Fitur Mengunggah Bukti Bayar 

• Setelah melakukan pembayaran oleh sekolah sesuai nominal transaksi, 
pihak sekolah dapat mengunggah bukti bayar pada kolom unggah berkas 
sebagai bukti sekolah telah membayar pesanan tersebut. 



Fitur Mengunduh kwitansi Bukti Bayar 

• Setelah sekolah mengunggah bukti bayar , maka sekolah dapat 
mengunduh bukti bayar sebagai LPJ sekolah 



Kwitansi Yang Diterima Sekolah 




