
CARA SEKOLAH BERTRANSAKSI



Halaman depan siplah Telkom, silahkan klik login



Sekolah pilih Masuk via Dapodik



Masukkan Username dan Password aparatur sekolah



Tampilan dashboard sekolah



Pilih Produk
Pilih produk yang akan Anda beli, tentukan jumlah produk yang diinginkan, lalu klik

‘Tambah ke Keranjang’



Popup Konfirmasi Belanja
Pilih apakah masih akan melanjutkan berbelanja. Atau klik ‘Checkout’ untuk

melakukan menyelesaikan transaksi



Cek Pesanan
Pastikan Kembali jumlah pesanan Anda sudah benar, dan pilih opsi pengiriman yang 

ingin Anda gunakan.



Selesaikan Transaksi
Pilih sumber dana yang akan Anda gunakan untuk membiayai transaksi ini, lanjutkan

dengan mengklik tombol ‘Selesaikan Transaksi’



Menyetujui Metode Pembayaran
Pilih ‘Kirim’ untuk menyelesaikan transaksi



Transaksi Selesai
Transaksi selesai! Anda akan menerima notifikasi apabila penyedia sudah

menerima pesanan Anda



CARA MELAKUKAN NEGOSIASI



Negosiasi Barang/Jasa
Klik pilihan ‘Nego’ pada halaman produk, kemudian isi harga yang akan diajukan dan 

lengkapi data yang wajib diisi. Selanjutnya penjual akan menerima notifikasi negosiasi yang 
sudah Anda ajukan.



Negosiasi berhasil
Silahkan klik ‘Lihat Daftar Nego’ untuk mengetahui pengajuan diterima atau ditolak

oleh penjual.



Negosiasi diterima
Silahkan klik ‘Tambahkan ke keranjang’ jika produk sudah sesuai dengan harga

yang diajukan



CARA MELAKUKAN PERBANDINGAN



Pilih Produk
Pilih produk yang akan Anda beli, tentukan jumlah produk yang diinginkan, lalu klik

‘Tambah ke Keranjang’



Pilih apakah masih akan melanjutkan berbelanja, atau klik ‘Checkout’ untuk
melakukan perbandingan dan menyelesaikan transaksi



Cek Pesanan
Sistem akan menampilkan keterangan jika klasifikasi transaksi Anda diatas 50 juta rupiah. Silahkan

lakukan perbandingan dengan penyedia lainnya sesuai dengan peraturan Kemendikabud; (1) 
Membandingkan minimal 2 penyedia untuk transakasi antara Rp. 50 – 200 juta, dan 

(2) Membandingkan minimal 3 penyedia untuk transaksi diatas Rp. 200 juta.



Pilih Pembanding
Pilih pembanding dengan mengklik ‘Cari Produk’. Lakukan pencarian dan pilih

produk yang ingin dibandingkan, lalu akhiri dengan klik ‘Tambah’. Silahkan ulangi
Langkah tersebut untuk mendapatkan jumlah pembanding yang dibutuhkan.



Tampilan perbandingan dua produk dari penyedia yang 
berbeda



Cek Pesanan
Pastikan Kembali jumalah pesanan Anda sudah benar, dan pilih opsi pengiriman

yang ingin Anda gunakan.



Selesaikan Transaksi
Pilih ‘sumber dana’ yang akan Anda gunakan untuk membiayai transaksi ini, 

lanjutkan dengan mengklik tombol ‘Selesaikan Transaksi’



Menyetujui Metode Pembayaran
Pilih ‘Kirim’ untuk menyelesaikan transaksi



Transaksi Selesai
Transaksi selesai! Anda akan menerima notifikasi apabila penyedia sudah

menerima pesanan Anda



Melihat Dokumen Negosiasi dan Perbandingan



Klik bagian ‘Transaksi’ dihalaman Dashboard Sekolah, kemudian klik no PO yang 
paling baru.



Masuk ke no PO terbaru, kemudian klik ‘Perbandingan’ dan atau
‘Berita Acara Negosiasi’



Tampilan Hasil Perbandingan yang siap diunduh ataupun dicetak



Tampilan Berita Acara Negosiasi yang siap diunduh ataupun dicetak



Selesai


