
WEB E-COMMERCE KOPERASI TAMBUN 1
“SMART TOKO”

WWW.KKISITB1.COM
“Melayani dengan mudah dan ramah”

SOSIALISASI



FUNGSI
Website www.kkisitb1.com selanjutnya disebut
website koperasi berfungsi :
1. Sarana belanja online bagi seluruh anggota
2. Sarana dokumentasi layanan dan kegiatan

Koperasi
3. Sarana distribusi informasi berupa

pengumuman, promosi atau iklan usaha
4. Sarana komunikasi / social media bagi anggota



TUJUAN
 Meningkatkan penjualan Koperasi untuk

memupuk keuntungan, agar SHU meningkat
 Meningkatkan peran aktif anggota khususnya

anggota diluar Plant Tambun
 Meningkatkan efektifitas kerja karyawan Koperasi



CARA AKSES
Website koperasi dapat diakses melalui
1. Desktop pc / notebook
2. Smartphone 

Disarankan menggunakan browser sbb :
1. Google Chrome atau
2. Mozilla Firefox terbaru

Tampilan website koperasi di desktop pc atau notebook 
akan berbeda dengan di smartphone. Untuk tampilan
terbaik silahkan gunakan desktop pc atau notebook



SPESIFIKASI PC
1. Set PC lengkap dengan processor intel Pentium 4 

ke atas atau kompatibel
2. Display monitor dengan resolusi 1024 x 768 pixel
3. Browser web yang mendukung javacript, cookies 

enabled dan notification enabled
4. Browser disarankan Google Chrome dan Mozilla 

Firefox
5. Koneksi internet yang stabil



SPESIFIKASI SMARTPHONE
 Smartphone Android atau IOS Iphone yg

mendukung java script dan notification enabled
 Koneksi internet yang stabil
 Baterai Smartphone yg cukup



PENTING …
 Mendaftar untuk mendapat notifikasi update 

promo, diskon harga, pengumuman atau
pemberitahuan lainnya.

 Untuk mendapatkannya buka www.kkisitb1.com
 Perhatikan akan muncul notifikasi sbb :



CARA DAPAT NOTIFIKASI PROMO, 
DISKON DI SMARTPHONE

Melalui Smartphone :

Untuk mendapatkan
notifikasi / 
pemberitahuan mengenai
Promo, Diskon atau
pengumuman buka
www.kkisitb1.com, 
kemundian jika muncul
notifkasi klik ‘Lanjutkan’ 
dan klik ‘Izinkan’ 

Jika tidak muncul
notifikasi silahkan
bersihkan cache dan
history di hp anda



CARA DAPAT NOTIFIKASI PROMO, 
DISKON DI PC / NOTEBOOK

Buka www.kkisitb1.com dengan Google Chrome

Muncul Notifikasi Klik Allow

Jika suskes pada bagian bawah
muncul kalimat terimakasih



4 CARA Untuk Login
Klik Menu (strip 3 di kiri atas)
klik login

Muncul form disamping. Silahkan
login menggunkan akun google, 
twitter, facebook atau anda bisa
membuat akun sendiri



LOGIN DENGAN GOOGLE
 Klik masuk dengan google. Isi form yg muncul, klik berikutya dan

masukan password. Jika sukses anda akan masuk ke dalam dashboard 
kkisitb1.com disamping

 Untuk login dengan facebook
dan twitter prosesnya sama.



Dashboard ?
 Merupakan tampilan awal yg memuat informasi

history belanja online, affiliasi, Penjualan atas
affiliasi dan profile.

 Affiliasi berisi link yang dapat anda sebarkan ke
anggota, jika ada anggota yg berbelanja melalui
link anda maka anda akan mendapatkan komisi. 
Nilai komisi dan program affiliasi untuk saat ini
belum diaktifkan.

 Menu Profile mohon untuk dilengkapi, minimal 
first name, lastname dan email 



Mulai Belanja
 Klik Dashboard, klik Belanja

Sekarang
 Pilih barang sesuai kategori
 Jika tidak ditemukan silahkan ketik

nama produk pada kolom cari
produk (paling atas)

 Klik tombol ‘Beli’ kemudian ‘Beli
Sekarang’ 

 Pada bagian bawah bisa dilihat
produk terkait sesuai kategorinya

 Jika muncul popup menu pilih
‘Lanjut belanja’ untuk membeli
barang lain dan pilih ‘Lanjut ke
Troli’ jika sudah selesai belanja



Mulai Belanja
 Jika pilihan anda ‘Lanjut ke

Troli’ maka akan
ditampilkan isi produk yg
dibeli didalam troli

 Jika ingin menghapus barang
di troli klik tanda ‘x’

 Jika ingin mengubah jumlah, 
ubahlah jml produk sesuai
yg diinginkan

 Perhatikan pada bagian
bawah ‘Troli’ ada textbox 
untuk mengisi kode kupon
(kode promo atau diskon)



ISI KODE KUPON
 Jika punya kode kupon

masukna Kode Kupon. Klik
apply kupon

 Kode kupon ini akan di kirim
ke anggota melalui notifikasi
di smartphone atau pc 
masing-masing. 

 Untuk itu pastikan telah
mendaftar untuk mendapat
notifikasi (baca slide cara daftar
notifikasi)

 Catatan : Kode Kupon hanya
berlaku untuk barang kategori
tertentu, pada tanggal tertentu
dan dengan jml belanja tertentu
yg diatur oleh Pengurus KKISITB1



CHECKOUT BELANJA
 Perhatikan 3 tombol dibawah . 

Klik ‘Kosongkan’ untuk
menghapus seluruh data di troli, 
Klik ‘Perbaharui’ untuk
mengkalkukasi ulang dan klik
‘Checkout’ untuk keluar dari troli

 Ketika klik ‘Checkout’ halaman
berikutnya adalah permintaan
data alamat pengiriman barang

 Silahkan isi selengkap mungkin



ISI DATA 
PENGIRIMAN
 Data pengiriman yg telah

diisi akan disimpan di web 
dan dapat anda pilih
dikemudian hari.

 Untuk pengiriman ke
alamat lain silahkan ceklist
bagian ‘Kirim ke alamat
lainnya’ Kemudian isi data 
lengkap dan benar



PILIH PENGIRIM
 Silahkan lihat kebagian

bawah perhatikan pada
bagian ‘Biaya Pengiriman’

 Silhakan klik pengirim dan
pilih jenis pengiriman. 
Untuk sementara ada 3 
opsi pengiriman yaiut : 
JNE CTC OKE, JNE CTC 
YES dan Kurir Internal

 CTC = City to City
 Kurir internal = nitip via 

kurir internal suzuki
khusus order dikirim ke
lokasi kerja



PILIH PENGIRIM
 Secara default system akan

memilih opsi barang
dikirim oleh forwader JNE



KOFIRMASI 
PESANAN
 Setelah memilih jenis

pengiriman silahkan klik
opsi ‘Saya bersedia
melakukan pesanan dan
menyetujui syarat dan
ketentuan yg berlaku’

 Klik Konfirmasi pesanan
 Akan muncul ucapan

terimakasih dan petunjuk
pembayaran

 Anda juga akan menerima
email notifikasi order. 
Silahkan baca dengan
teliti



CONTOH EMAIL NOTIFIKASI ORDER 
 Mohon perhatikan petunjuk

pembayaran
 Dan lakukan pembayaran dengan

SMS mengikuti format :
 OTRR.ONLINESTORE.TTLHARGA.

PIN
 Pada contoh disamping total harga

53700 ketik
OTRR.ONLINESTORE.53700.PIN

 Jika sukses akan mendapat
notifikasi SMS



CARA BAYAR SMS
 Untuk barang retail gunakan

pembayaran menggunakan sms
dengan format sbb : 
OTRR.ONLINESTORE.TOTAL.PIN

 Total = subtotal barang+ongkir
 Pada contoh disamping total belanja

53700 maka ketik
OTRR.ONLINESTORE.53700.PIN 

 Kirim ke SMS CENTER 081 3838 666 
33

 PIN gunakan pin transaksi (bukan
password login)

 Format pembayaran dapat dibaca
saat memilih jenis pengiriman dan
juga dapat dibaca pada email yg akan
dikirim aat proses belanja selesai



PANTAU BELANJA ANDA
 Klik Menu (Strip 3 di pojok kiri

atas)
 Pilih Dashboard, terlihat 1 order 

menunggu pembayaran
 Jika sudah melakukan

pembayaran klik Konfirmasi



KONFIRMASI
 Silahkan Klik Konfirmasi

kemudian isi data 
konfirimasi. 

 Untuk pembayaran via sms
silahkan isi bagian nama
pemilik rekening dengan
nama anda

 Selesai. Anda hanya
menunggu udpate
pengiriman barang. 



UPDATE STATUS KIRIM
 Jika kasir telah melakukan proses

cek pembayaran dan pembayaran
sah maka status order menjadi
berhasil



PENCATATAN DI SYSKOP
 Pencatatan belanja di syskop dengan metode bayar

SMS akan masuk ke Retail, dengan perhitungan
POINT belanja seperti belanja Normal.

 Untuk pencatatan belanja dengan cicilan akan
masuk ke Credit 2


