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KATA PENGANTAR

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah 

pemberian bantuan peralatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) ke sekolah dasar. 

Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu upaya menunjang 

efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun anggaran 2020, pemerintah melalui Direktorat 

Sekolah Dasar memprogramkan pemberian bantuan peralatan TIK. Sasaran bantuan 

peralatan TIK Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 sebanyak 2.330 Sekolah Dasar. Mekanisme 

pemberian bantuan dilaksanakan melalui penyaluran dana ke sekolah, selanjutnya sekolah 

melakukan Pengadaan Barang Jasa melalui  Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). 

Barang yang diadakan oleh sekolah meliputi 15 buah Laptop dan 1 buah konektor. 

Untuk membantu sekolah dalam pengadaan peralatan TIK SD bantuan pemerintah 

tahun 2020, Direktorat SD menerbitkan Modul Panduan Belanja Peralatan TIK SD Bantuan 

Pemerintah Tahun 2020. 

Dengan adanya panduan ini diharapkan sekolah penerima bantuan Peralatan TIK SD tahun 

anggaran 2020 memahami dan mampu melaksanakan Pengadaan Peralatan TIK SD bantuan 

pemerintah tahun 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta,  Oktober 2020

Direktur Sekolah Dasar

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd 
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Jumlah barang TIK SD yang diadakan, yaitu 1 paket berupa 15 Laptop dan 1 konektor.

Spesifikasi minimal laptop merujuk kepada Juklak Pemberian Banper Alat TIK SD 

Tahun 2020.

Waktu pengadaan/pembelanjaan, waktu serah terima barang yaitu waktu yang 

disepakati oleh satuan pendidikan kepada penyedia untuk menyerahkan barang 

(laptop dan konektor) dan lokasi serah terima barang berada di lokasi satuan 

pendidikan.

Alokasi anggaran untuk pengadaan Banper Alat TIK SD sebesar Rp 88.250.000,00; 

(Delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sumber dana berasal dari Bantuan Pemerintah Peralatan TIK SD.

Persyaratan penyedia, yaitu Penyedia dapat berupa perorangan atau badan 

usaha, wajib memiliki NIK dan NPWP, untuk penyedia yang berbadan usaha juga 

menyertakan ijin berusaha, serta memiliki kemampuan penyedia menyediakan 

laptop sebanyak 15 unit dan 1 unit konektor, dan dapat melakukan aktivasi CDM 

Laptop Chromebook.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1. Persiapan Pengadaan

Tahap persiapan pengadaan merupakan kegiatan penetapan dokumen 

perencanaan yang berisi tentang informasi :

LANGKAH-LANGKAH PENGADAAN 
PERALATAN TIK SD BANTUAN 

PEMERINTAH
TAHUN 2020



Satuan Pendidikan melakukan Log In di salah satu Mitra Pasar Daring Market 

Place, dengan menggunakan Akun Kepala Satuan Pendidikan (Akun Dapodik).

Memilih jenis/kategori barang, yaitu Jenis/Kategori Bantuan Pemerintah Alat TIK 

SD.

Melihat detail Laptop dan Konektor, untuk melihat spesifikasi tersebut apakah 

sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Melakukan pemilihan calon penyedia dengan melakukan pembandingan atas 

harga dan kualitas terhadap minimal 2 calon penyedia.

Jika hanya ada 1 (satu) penyedia yang ada atau ditemui dalam mitra pasar daring/

market place, maka Satuan Pendidikan wajib melakukan negosiasi harga kepada 

penyedia tersebut.

Menemukan penyedia yang dapat menyediakan laptop dan konektor sesuai 

dengan spesifikasi yang dibutuhkan, dan melakukan pemesanan dalam mitra 

pasar daring.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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2. Penetapan Penyedia

Penetapan media ini meliputi kegiatan :
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Pengiriman merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh penyedia pada 

tahap pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Setelah dilakukan pemesanan oleh 

satuan pendidikan dan konfirmasi pesanan oleh penyedia, maka pengiriman laptop 

dan konektor dilakukan oleh penyedia sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk 

serah terima.

3. Pelaksanaan Kesepakatan
 Pengadaan

Pelaksanaan kesepakatan pengadaan meliputi kegiatan :

a.    Pengiriman

Pemeriksaan barang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana di satuan 

pendidikan untuk memastikan barang/jasa yang dipesan tersebut telah sesuai dengan 

yang dipesan menurut jumlah dan spesifikasi barang yang dipesan.

Satuan Pendidikan wajib memeriksa dan memastikan :

b.    Pemeriksaan Barang

Jumlah dan spesifikasi Laptop dan konektor yang diserahkan oleh 

penyedia sesuai dengan pesanan (merujuk pada dokumen perencanaan 

pengadaan yang telah dibuat).

Memastikan bahwa laptop telah teraktivasi (Device Management: 

Berlisensi Chrome Education Upgrade teraktivasi).

Memastikan Laptop dan konektor berfungsi dengan baik.

Memastikan Laptop dan konektor disertai dengan bukti garansi.

1.

2.

3.

4.
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Jika setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan ketidaksesuaian dari jumlah dan/

atau spesifikasi, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada penyedia 

untuk dilakukan penyesuaian baik dari jumlah dan/atau spesifikasinya. Demikian 

pula jika Laptop belum teraktivasi menjadi tanggungjawab penyedia. Biaya yang 

timbul sebagai akibat ketidaksesuaian, yaitu biaya pengiriman kembali menjadi 

tanggungjawab penyedia barang.

Penerimaan barang merupakan kegiatan menerima barang yang dipesan setelah 

dilakukan pemeriksaan barang.

Kegiatan penerimaan barang sebagai berikut:

c.    Penerimaan Barang

Melakukan konfirmasi penerimaan barang dalam menu konfirmasi 

penerimaan barang berdasarkan hasil pemeriksaan barang yang 

dilakukan.

Pengisian konfirmasi penerimaan barang akan secara otomatis dalam 

sistem membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Elektronik.

Dokumen ini dapat diunduh melalui sistem pada masing-masing Mitra 

pasar daring.

1.

2.

3.
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4. Pembayaran

Pembayaran dilakukan berdasarkan BAST elektronik yang telah dibuat.

Pembayaran dilakukan oleh satuan pendidikan dari rekening sekolah 

ditransfer kepada rekening mitra pasar daring (Market Place).

Satuan pendidikan tidak diperbolehkan melakukan pembayaran langsung 

kepada penyedia.

Melakukan upload bukti pembayaran pada mitra pasar daring (market 

place).

1.

2.

3.

4.
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CARA BELANJA PERALATAN TIK SD 
BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2020 

DI MARKET PLACE

Sekolah mengunjungi laman  siplah.kemdikbud.go.id. Pada laman tersebut tersedia market 

place. Situs market place bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaki online dengan 

menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Terdapat 6 (enam) market place 

dalam Sistem Pengadaan Sekolah (SIPlah) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa 

oleh satuan pendidikan. Sekolah dapat memilih Market Place dan penyedia barang/jasa 

yang tersedia dalam Siplah.

Berikut ini disajikan informasi secara rinci tata cara belanja pada setiap Market Place

1. Market Place Blibli.com

Masuk melalui akun https://siplah.blibli.com/ untuk mengakses SIPlah Blibli

Login

Masuk ke akun kemudian pilih akun pembeli

Silahkan masuk menggunakan akun yang terdaftar pada data pokok 

pendidikan (Dapodik).

1.

2.
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Produk dan penjual sudah disesuaikan dengan zonasi anda

Lakukan pencarian sesuai barang yang anda inginkan, dengan cara :

Pencarian Barang

Memilih sesuai kategori barang, kemudian pilih produk yang sesuai.

Pada bilah pencarian, masukkan nama toko atau nama produk yang anda 

cari.

1.

2.
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Produk yang dapat dibeli untuk pembelanjaan Banper TIK SD, dapat ditemukan pada 

kategori belanja :

Kategori Belanja : Banper TIK SD

Pada barang umum, pilih kategori Banper TIK SD.

Anda akan diarahkan ke halaman hasil pencarian untuk semua produk 

pada kategori Banper TIK SD.

Klik tambah ke keranjang untuk menambahkan produk ke keranjang 

belanja anda.

Pembelanjaan produk khusus Banper TIK SD, tidak dapat digabungkan 

dengan produk lainnya.

1.

2.

3.

4.
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Produk akan ditampilkan sesuai dengan

relevansi terhadap kata pencarian yang anda masukkan :

Hasil Pencarian Barang

Ubah urutan penampilan produk sesuai dengan 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.

1.

2.

3.
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Harga yang ditampilkan sudah sesuai dengan zonasi anda

Halaman Detail Produk

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.

1.

2.

3.
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Jika sudah selesai melakukan pencarian, klik pada Keranjang Belanja untuk melihat 

produk yang siap untuk dibeli. :

Keranjang Belanja

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.

1.

2.

3.

4.

5.
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Pada Keranjang Belanja, pilih sumber pendanaan yang anda gunakan untuk transaksi.

Keranjang Belanja : Pemilihan Sumber Dana

Belanja sekolah wajib menyesuaikan dengan Juknis yang menjadi 

acuan sumber dana yang digunakan.

Sumber pendanaan yang tersedia sudah menyesuaikan pilihan sumber 

pendanaan yang tersedia untuk setiap sekolah yang dipilih ketika 

login.

Pilih Sumber Pendanaan yang anda gunakan untuk transaksi.

Khusus untuk Sumber Pendanaan Bntuan Peralatan TIK SD hanya 

dipilih ketika Keranjang Belanja anda merupakan produk dari kategori 

belanja Banper TIK SD.

1.

2.

3.

4.
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Negosiasi harga dengan penjual hanya dilakukan untuk kategori barang umum.

Negosiasi Harga

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.

1.

2.

3.

4.

5.
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Pembandingan Penyedia merupakan wajib, apabila jumlah harga total di keranjang 

belanja anda:

50jt - 200jt : Min. 2 Penyedia

>200jt : Min. 3 Penyedia

Pembandingan Penyedia

Cari nama toko sebagai penyedia yang ingin 

di bandingkan.

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.

1.

2.

3.

4.

5.
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Daftar Pesanan

Semua riwayat serta status pesanan anda dapat dilihat melalui menu Daftar Pesanan.

Daftar pesanan anda akan dikelompokkan berdasarkan Status Pesanan.

Anda dapat mencaripesanan menggunakan Nomor Pesanan atau Nama Penjual.

Klik Lihat Detail Pesanan jika anda ingin masuk ke rincian pesanan anda secara detail.

Dokumen digital yang tersedia juga dapat anda unduh pada halaman rincian pesanan 

tersebut.

1.

2.

3.

4.

5.
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Terima pesanan dan

Berita Acara Serah Terima (BAST)

Sesuai Permendikbud No. 14 Tahun 2020, proses BAST sekarang dilakukan secara digital 

untuk kelancaran transaksi antara pembeli dan penjual.

Klik Konfirmasi Barang pada halaman detail pesanan.

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 yang terbit setelah konfirmasi penerimaan pesanan selesai atau setelah 

penyelesaian komplain selesai.

1.

2.

3.

4.

5.
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Tagihan dan Pembayaran

Setelah konfirmasi pesanan (BAST) dilakukan, status pesanan anda akan menjadi : Menunggu 

Pembayaran

Klik Lihat Tagihan untuk melihat dan mengunduh detail tagihan

Setiap nomor rekening hanya berlaku untuk pembayaran pesanan dengan 1 nomor pesanan, 

sesuai yang tertera pada surat tagihan.

Mohon hanya melakukan transfer dana sesuai nomor rekening pada surat tagihan. Rekening 

Virtual Account yang tertera, dapat menerima pembayaran dari semua bank.

Unggah bukti pembayaran untuk melakukan verifikasi pembayaran.

1.

2.

3.

4.

5.
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Penilaian dan Ulasan : Produk dan Penyedia

Pembeli dapat memberikan penilaian dan ulasan setelah konfirmasi penerimaan pesanan 

dilakukan.

Penilain untuk 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.

1.

2.

3.
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Kelengkapan Dokumen

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 terkonfirmasi.

Sesuai Permendikbud No. 14 Tahun 2020, terdapat persyaratan dokumen yang diperlukan 

sebagai 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 telah tersedia untuk diunduh oleh pembeli :

19

1.

2.

3.

4.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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2. Market Place Toko Ladang

1. Akses Siplah Toko Ladang di website: https://siplah.tokoladang.co.id/

2. Klik tombol “Masuk” untuk login ke dalam sistem Siplah Toko Ladang 

Untuk sekolah gunakan Akun Diaponik, 

dengan memilih “Masuk dengan Diaponik”.

Pastikan akun diaponik sudah 

dimutrakhirkan.

Gunakan akun Kepal Satuan Pendidikan.

3.
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4. Ketik Email dan password diapodik

5. Tampilan akan kembali ke

 beranda Siplah Toko Ladang,

 Gunakan fitur search untuk

 mencari produk yang

 diinginkan.
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Ketik Merk / Nama / Nama toko pada kolom pencarian6.

Jika mencari produk / jasa silahkan klik enter.

Jika mencari toko, jangan klik enter, tunggu beberapa detik, nama toko akan 

muncul dibawah kolom pencarian.

Jika sudah menemukan toko, ketik nama produk / jasa pada kolom pencarian. Hal 

ini akan memudahkan anda memilih produk / jasa.

Ketika sudah menemukan produk yang anda cari, klik “Tambahkan 

keperbandingan”.

7.

a.

b.
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Anda berhasil memasukkan barang ke keranjang perbandingan.

Anda bisa mencari toko lain sebagai mitra penjual ke-2 untuk dibandingkan.

8.

Setelah menemukan mitra penjual ke-2, silahkan cari produk yang sesuai yang 

akan dibandingkan dengan mitra penjual pertama.

Lakukan dengan cara seperti yang tadi.

9.
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Anda akan mememukan keranjang perbandingan anda yang sudah terisi 

oleh barang-barang yang sudah anda pilih.

Anda bisa membandingkan dan memilih barang yang yang cocok, ketika 

sudah yakin dengan pilihan anda, klik “Tambah ke keranjang”.

10.
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Pastikan sumber pendanaan sudah benar “Bantuan Peralatan TIK SD”, kemudian 

klik “Pesan &Kirim” untuk checkout.

11.

Proses klik pesanan selesai, tunggurespon dari penjual.12.
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13. Klik “Lihat Detail” untuk meluhat detail transaksi.

Lama pengerjaan ditawarkan oleh penjual.

Klik “Terima Tawaran” jika anda setuju dengan penawaran yang diajukan oleh 

penjual.

a.

b.

c.
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“Menunggu dikirim”

Pesanan sedang disiapkanoleh penjual

Pesanan sedang “Dalam Pengiriman”, silahkan tunggu.

Klik “Terima Barang” jika barang sudah sampai di sekolah.

Barang sudah diterima, silahkan klik “Atur Dokumen 

BAST”.

Semua dokumen di-elektronikkan, termasuk BAST, 

dan ini tanpa tanda tangan basah.

Monitoring Transaksi14.
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“Atur Dokumen BAST”

Nama yang diisikan di form inidinyatakan sebagai penerima dan tanda 

tangan di BAST Elektronik.

Pada form Denda Keterlambatan, ini bukan diisi nilai pajak. melainkan 

untuk mengisi denda keterlambatan pekerjaan yang sudah melebihi batas 

waktu yang tertulis di PO.

“Sangat disarankan data Satuan Pendidikan yang dituliskan di form ini”

15.
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Klik “Lihat Detail” untuk mengunduh dokumen (BAST, Invoice, dll) yang 

diperlukan untuk pelaporan dan transfer ke rekening toko ladang.

16.
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Proses jonfirmasi pembayaran sudah selesai, menunggu verifikasi admin bahwa 

bukti transfer dan uangnya benar sudah masuk ke rekening toko ladang.

Selama Tombol “Atur Pembayaran masih muncul, anda bisa mengupload ulang 

bukti transfer. Ini terjadi biasanya dikarenakan bukritransfer yang pertama tidak 

jelas.

17.

Transaksi yang sudah sukses dan terverifikasi pindah ke halaman “Pesanan 

Selesai”

18.
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Dokumen Elektronik

Semua dokumen yang dibutuhkansekolah untuk pelaporan PBJ sudah disediakan 

secara sistem. Berikut salah satu contoh dokumen invoice.
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Akses alamat website Siplah https://v2.siplah.id/ lalu klik masuk.

3. Market Place Inti

Melakukan Transaksi Pembelian

Masukka Email dan password yang sudah di daftarkan lalu klik masuk.
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Pilih kategori untuk mencari produk yang diinginkan,yaitu “Bantuan Pemerintah”.

Klik icon kranjang yang berada di setiap produk untuk memasukkan produk yang 

diinginkan ke dalam keranjang

Klik icon keranjang untuk melihat produk yang telah dimasukkan ke keranjang, 

lalu klik lihat dan edit keranjang.
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Untuk menambah jumlah pesanan, ketik jumlah pesanan yang diinginkan di 

kolom Quantity, pilih Sumber Dana, klik Checkout.

Jika julah transaksi melebihi 50jt, akan muncul popup notifikasi untuk 

melakukan perbandingan.

Klik YA untuk melanjutkan perbandingan.
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Pilih PO yang akan dilakukan perbandingan.

Pilih penyedia dan produk yang akan dibandingkan.

Jika sudah menemukan penyedia yang akan di pilih, klik Tambahkan ke 

Keranjang, kemudian klik YA.
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Klik checkout untuk melakukan pembelian

Klik Place Order jika pembelian sudah sesuai.



A38

4. Market Place Pesona Edu

Klik pada pilihan Login dengan Diapodik.

Masukkan Email kepala satuan 

pendidikan.

Pastikan satuan pedidikan sudah 

melakukan pemutakhiran data Diapodik.

Jika sudah berhasil login, maka satuan 

pendidik sudah bisa melakukan transaksi 

Siplah PE.

Fitur login dengan Diapodik

1.

2.

3.

4.
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Dalam fitur pencarian, satuan pendidik dapat memilih kategori Bantuan 

Pemerintah untuk TK, SD, dan Paud.

Fitur ini dapat memilih berdasarkan nama, nama penjual, kategori, bahkan 

urutan dari harda termurah.

Satuan pendidik juga dapat menentukan Sumber Dana untuk transaksi yang 

akan dilakukan.

39

Fitur Pencarian & Filter.

1.

2.

3.
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Fitur Perbandingan Barang

Apabila transaksi 50jt - 200jt 

maka harus ada 2 mitra sebagai 

perbandingan.

Apabila transaksi > 500jt, maka 

harus ada 3 mitra sebagai 

perbandingan.

Fitur Negosiasi Dengan Penjual

Dengan adanya fitur negosiasi ini, memungkinkan satuan pendidik untuk 

melakukan nego dengan vendor yang akan dipilih produknya.

Fitur negosiasi juga dapat digunakan apabila transaksi diatas 50jt, namun tidak 

ada mitra sebagai perbandingan.

1.

2.

1.

2.
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Ketika memilih produk yang diinginkan dalam mode list, akan mempermudah 

satuan pendidik dalam melakukan transaksi, satuan pendidik hanya input 

jumlah produk yang akan dibeli dan memilih sumber dana.
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Pilihlah mode pada pencarian, ubahlah dari grid menjadi list untuk 

memudahkan dalam belanja.

Fitur Belanja Memilih Item Produk

Satuan pendidik dapat melihat 

pesanan yang telah dipilih pada 

keranjang belanja.

Pastikan pesanan sudah sesuai, 

baik dari quantity maupun 

harga sebelum masuk ke proses 

selanjutnya.

Sebelum konfirmasi transaksi, 

pastikan sekolah sudah memilih 

sumber dana.

Apabila transaksi >50jt, sekolah juga 

dapat melakukan perbandingan 

dalam fitur ini.

Fitur Keranjang Belanja 

Melihat Pesanan

1.

2.

1.

2.

3.

4.
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Fitur Konfirmasi Pesanan Satuan Pendidik

Fitur ini digunakan untuk mengkonfirmasi pesanan satuan pendidik 

terhadap produk yang telah dipilih berikut dengan total nilai yang harus 

dibayar oleh pihak satuan pendidik.

Setelah pesanan berhasil, selanjutnya satuan pendidik dapat melihat 

pesanan pada pilihan pesanan saya pada menu dasbor satuan pendidik.

1.

2.
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Dalam fitur ini, satuan pendidik dapat melihat update status pesanan sudah 

sampai mana tahapannya.

Dalam fitur ini, sekolah juga dapat mengupload BAST dan bukti bayar sesuai 

dengan pesanan.

Satuan pendidik juga bisa mendapatkan kwitansi untuk laporan sumber dana.

Fitur Lihat Pesanan Satuan Pendidik

Setelah satuan pendidik 

menerima pesanannya, satuan 

pendidik dapat input E-BAST 

yang diterima pada saat 

menerima barang.

Setelah E-BAST diinput, klik 

simpan sementara maka 

lanjutkan klik finansiasi BAST dan 

secara otomatis akan tampil pada 

LPJ satuan pendidik.

Fitur Input E-BAST

Pesanan Satuan Pendidik

1.

2.

3.

1.

2.
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BAST Yang Diterima Satuan Pendidik

E-BAST yang akan diterima satuan pendidik.

Pastikan cek pesanan barang beserta jumlah barang yang diterima. Pastikan 

kondisi barang tersebut.

E-BAST tidak memerlukan tanda tangan satuan pendidik karena sudah 

menggunakan elektronik dan dianggap sah.

1.

2.

3.
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Sebelum melakukan pembayaran, 

satuan didik dapat melihat tagihan 

pesanan melalui invoice yang bisa di 

download oleh satuan pendidik.

Pastikan melakukan pembayaran ke 

rekening yang telah tersedia di Siplah 

Pesona Edu.

Invoice Yang Diterima Oleh Satuan Pendidik

Setelah melakukan pembayaran sesuai nominal transaksi, satuan pendidik 

dapat mengunggah bukti bayar pada kolom unggah berkas sebagai bukti telah 

membayar pesanan tersebut.

Fitur Mengunggah Bukti Bayar

1.

2.

1.
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Fitur Mengunduh Kwitansi Bukti Bayar

Setelah mengunggah bukti bayar, satuan pendidik dapat mengunduh bukti 

bayar sebagai bukti bahwa pesanan tersebut telah dibayar.

1.
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5. Market Place Siplah Blanja.com

Cara Bertransaksi

Cari Produk

Pilih kategori produk yang sesuai atau lakukan pencarian produk yang ingin 

anda beli.

Pilih produk yang akan anda beli, tentukan jumlah produk yang diinginkan lalu 

klik Tambah ke Keranjang. Klik Checkout.

Pilih Produk
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Pilih Metode Pembayaran

Pilih metode pembayaran yang ingin anda gunakan. dan lengkapi komitmen 

waktu pembayaran

Cek Pesanan

Pastikan kembali jumlah pesanan anda sudah benar, dan pilih opsi 

pengiriman yang ingin anda gunakan.

Selesaikan Transaksi

Pilih sumber dana yang anda gunakan untuk membayar transaksi ini, 

lanjutkan dengan mengklik tombol Selesaikan Transaksi.



A49

Transaksi Selesai

Transaksi slesai, anda akan menerima notifikasi apabila penyedia sudah 

menerima pesanan anda.
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Cara Melakukan Perbandingan

Polih produk yang akan anda beli, tentukan jumlah produk yang diinginkan lalu 

klik Tambah ke Keranjang. Klik Checkout.

Pilih Produk

Cek Pesanan

Sistem akan menampilkan keterangan jika transaksi anda > 50jt 

anda harus melakukan perbandingan dengan penyedia lainnya.
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Pilih Pembanding

Pilih pembanding dengan klik Tambah Pembanding.

Lakukan pencarian dan pilih produk yang ingin dibandingkan, lalu akhiri 

dengan klik Tambah. Silahkan ulangi langkah tersebut untuk mendapatkan 

jumlah pembanding yang dibutuhkan.
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Pilih Metode Pembayaran

Pilih metode pembayaran yang ingin anda gunakan. dan lengkapi komitmen 

waktu pembayaran

Selesaikan Transaksi

Pilih sumber dana yang anda gunakan untuk membayar transaksi ini, 

lanjutkan dengan mengklik tombol Selesaikan Transaksi.

Transaksi Selesai

Transaksi slesai, anda akan menerima notifikasi apabila penyedia sudah 

menerima pesanan anda.
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Pilih Transaksi

Pilih menu Transaksi padanavigasi sebelah kiri untuk menampilkan seluruh 

transaksi dari sekolah anda, lalu klik Nomor PO pada transaksi yang ingin 

anda lihat.

53

Cara Melihat Perbandingan

Cetak / Unduh Dokumen

Pada kotak Cetak / Unduh Dokumen, klik opsi Perbandingan.

Anda dapat mencetak / mengunduh dokumen rekapitulasi perbandingan 

untuk transaksi terkait dengan cara klik tombol Download / Cetak pada 

bagian atas halaman.
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LAYANAN
INFORMASI DAN PENGADUAN

1. Direktorat SD

Web site    : http://ditpsd.kemdikbud.go.id

Telepon/Fax    : 021-572 5643

SMS/WA   :

Email    :

Surat/Pos   : Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

   Gedung E, Lt. 18. Jl. Jendral Sudirman,

   Senayan Jakarta Pusat 10270.

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Komplek Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Gedung E Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta.

2.   Market Place
Market Place Blibi.Com

Market Place Tokolodang

Market Place PT Inti

Market Place Pesona Edu

Market Place Siplah Blanja.Com

1.

2.

3.

4.

5.
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Direktorat Sekolah Dasar

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

www.ditpsd.kemdikbud.go.id

@ditpsd

@ditpsd_dikbud

ditpsdtv

ditpsd


