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Proses Transaksi



akses siplah tokoladang di website: https://siplah.tokoladang.co.id/

https://siplah.tokoladang.co.id/


Klik tombol “MASUK” untuk login ke dalam 
sistem SIPLah Toko Ladang



Untuk Sekolah gunakan Akun Dapodik, 
dengan memilih “MASUK DENGAN 
DAPODIK”. pilih server 1 / server 2

● Pastikan akun dapodik sudah 
dimutakhirkan.

● Gunakan Akun Kepala Sekolah



ketik Email dan 
Password dapodik 



Tampilan akan kembali ke beranda SIPLah Toko Ladang
Bisa menggunakan fitur search untuk mencari produk yang diinginkan



Ketik Type / Merek / Nama Produk / Nama Toko pada kolom 
pencarian
● Jika Mencari produk/jasa silahkan di ENTER.
● Jika Mencari toko jangan di Enter, tunggu beberapa detik, 

maka nama toko langganan anda akan muncul.



Halaman Etalase Mitra Toko



Ketik nama produk/jasa pada 
kolom pencarian, hal ini untuk 
memudahkan anda memilah 
produk/jasa.



Klik “Tambahkan Ke Keranjang” untuk 
produk yang akan dibeli



Produk masuk ke Keranjang 
Belanja.

ingin belanja produk lainnya 
juga? klik icon X pada pojok 
kanan atas.



klik lihat troli



Edit kuantitas produk, sesuaikan dengan kebutuhan 



satu langkah sebelum checkout pemesanan:
● pastikan kurir dan ongkirnya
● pastikan sumber dana nya
● silahkan isi catatan untuk penjual di kolom “Catatan Pengiriman”



Proses Pesanan sudah SELESAI, 
tunggu respon dari penjual
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Monitoring Transaksi



Monitoring Transaksi

● Klik Lihat Detail transaksi untuk melihat detailnya
● Lama pengerjaan ditawarkan oleh penjual
● Klik “Terima Tawaran” artinya pembeli setuju dengan 

penawaran yang diajukan oleh penjual

Pesanan menunggu 
persetujuan dari pihak 
SEKOLAH.



Monitoring Transaksi

“Menunggu dikirim”
Pesanan sedang di packing oleh penjual

[Menunggu dikirim]



Monitoring Transaksi

“Dalam Pengiriman”
Pesanan sedang dalam pengiriman, silahkan di tunggu 
sampai produk tiba di sekolah.

klik “Terima Barang”, jika barang sudah sampai di sekolah

[Dalam Pengiriman]



Monitoring Transaksi

● Barang sudah diterima, silahkan klik “Atur Dokumen BAST”.
● Sekarang semua dokumen sudah dielektronikkan. termasuk 

Berita Acara Serah Terima dan tanda tangannya di buat 
dokumen elektronik.

[Barang Diterima]



Monitoring Transaksi

Form BAST Elektronik



Monitor Transaksi

“Sangat disarankan data Kepala Sekolah yang 
dituliskan di form ini”

Nama yang diisikan di form ini 
dinyatakan sebagai penerima dan 
tanda tangan di BAST Elektronik.

Pada form denda keterlambatan, 
itu bukan di isi nilai pajak. form 
tersebut untuk mengisi denda 
keterlambatan pekerjaan yang 
sudah melebih batas waktu yang 
tertulis di PO.



Monitor Transaksi

Klik “Lihat Detail” untuk mengunduh dokumen (BAST,Invoice,dll) yang 
diperlukan untuk pelaporan dan transfer ke rekening toko ladang



Monitor Transaksi

Dokumen elektronik bisa di lihat / download di 
halaman detail Transaksi



Waktunya Transfer ke Rekening 
Toko Ladang



Monitor Transaksi

Pembayaran Transfer Ke rekening Toko Ladang Sudah Selesai.
klik “Atur Pembayaran”



Monitor Transaksi

Bank Tujuan Transfer

Bank Transfer (sekolah)

Nomor Rekening Transfer(sekolah)

Nominal transfer

Tranggal Transfer

Bukti Transfer

Isi form sesuai data sekolah dan 
bukti transfer



Monitor Transaksi

Proses Konfirmasi Pembayaran sudah selesai, menunggu verifikasi dari 
admin bahwa yang di bukti transfer dan uangnya benar sudah masuk ke 
rekening Toko Ladang.



Monitor Transaksi

Transaksi yang sudah sukses dan terverifikasi pindah ke halaman 
“PESANAN SELESAI” 

Proses Monitoring Transaksi Selesai



Perbandingan

Belanja di SIPLah Toko Ladang 
dengan Perbandingan
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Perbandingan

Pilih produk yang akan pembeli bandingkan.

Pilih Produk

“Disini kami contohkan sedang mencari tab”



Perbandingan

Geser krusor komputer anda untuk memunculkan menu.
Klik Tambahkan ke Perbandingan 

Masukan Produk 
ke keranjang 
Perbandingan

“Pilih produk dari beberapa Mitra Penjual”



Perbandingan

Berhasil menambahkan produk ke keranjang perbandingan.
Tambahkan beberapa produk lagi dari mitra penjual yg 
berbeda.

Masukan Produk 
ke keranjang 
Perbandingan

“50jt-200jt => minimal 2 mitra penjual”
“200jt keatas => minimal 3 mitra penjual”



Perbandingan

● Tampilan pada Keranjang 
Perbandingan.

● Pilih salah satu yang terbaik 
menurut Anda(pembeli)

● Klik Tambahkan ke Keranjang

Membandingkan 
Produk

“urutan posisi produk, dan kuantitas 
akan mempengaruhi proses 
perbandingan, Kuantitas harus sama.”



Perbandingan

● hasil perbandingan berhasil dimasukan ke keranjang belanja
● Tulis catatan untuk pengiriman (optional)
● pilih Sumber Dana
● Klik Pesan & Kirim

Check Out 
Transaksi



Perbandingan

● Transaksi sudah berhasil dilakukan
● Tunggu respon dari penjual
● Klik Lihat Detail untuk melihat/download 

dokumen Perbandingan

Transaksi
Berhasil



Perbandingan

● Dokumen Perbandingan dapat dilihat / diunduh pada 
menu Berkas-Berkas

Melihat Dokumen



Perbandingan

Tampilan dokumen Berita Acara Hasil 
Perbandingan

Melihat Dokumen



Perbandingan

Proses Transaksi dengan Perbandingan sudah selesai, selanjutnya bisa 
mengikuti tutorial Monitoring Transaksi.

Klik DISINI untuk Kembali ke 
Slide 18 : Monitoring Transaksi



To be Continued...

Pantau Terus ya, akan selalu 
update dokumennya


