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TUTORIAL BELANJA STABILIZER DI TOKO ONLINE 

HTTPS://YORITSU-INDONESIA.CO.ID 

Pendahuluan 
Tutorial ini ditujukan sebagai bahan training bagi Marketing yang ingin membimbing Customer dalam membeli produk 

Stabilizer Yoritsu, Trafo Hexta/Centrado, UPS Riello dan produk lain yang dijual toko online YORITSU INDONESIA. 

Tutorial ini ditujukan bagi customer yang memakai aplikasi dekstop, baik  OS Windows, Apple Macintosh atau Linux. 

Homepage 
Customer boleh menggunakan internet browser yang paling disuka, mulai dari Mozilla Firefox, Chrome atau Opera. Ketik 

di browser pada Field URL, alamat https://yorisu-indonesia.co.id. Maka muncul tayangan seperti berikut 
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Scoll kebawah untuk melihat item item produk yang ingin di beli. Klik nama item atau harga yang tampil, panah [1] 

 

 

Tampil pada halaman baru, adalah info lebih detail untuk item produk yang ingin di beli. Klik tombol "Add to Cart" 

untuk konfirmasi pembelian, panah [2] 
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Setelah klik tombol, akan ada update tayangan. Ada notifikasi seperti panah [1]. Jika Customer hover mouse pada icon 

Keranjang Belanja (panah [2]), maka ada tayangan dengan tombol VIEW CART atau CHECKOUT, panah [3].  

 

 

Klik tombol VIEWCART dibawa ke halaman berikut : 

 

Disini Customer bisa mengatur jumlah produk yang mau dibeli, misal 2 atau 3 dst.. Klik tombol UPDATE CART jika beli 

lebih dari satu unit. Dengan demikian nilai harga total berubah. Lanjut dengan dengan klik tombol PROCEED TO 

CHECKOUT, panah [1]. 
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Ini halaman CHECKOUT. Customer diharapkan untuk mengisi secara lengkap supaya data pembeli dan alamat tujuan 

jelas, sehingga produk bisa di antar dengan baik.. Mulai pada panah nomor... : 

1. jika klik disini, maka custumer yang sudah pernah jadi member akan login 

2. wajib isi nama awal, nama akhir. Opsional nama perusahaan. Wajib isi alamat email dan no telepon. 

3. Wajib isi alamat pada baris pertama, jika tidak muat bisa di ketik pada field yang ke-2. Wajib isi nama kota, 

propinsi dan kode pos. 

4.  jika centang disini, maka dari alamat email yang sudah di tulis akan menjadi username untuk menjadi member. 

5. jika centang disini, maka muncul kotak isian yang mana Customer menuliskan alamat pengiriman yang berbeda 

dengan alamat pembeli. 

6. wajib isi nama awal, nama akhir. Opsional nama perusahaan. Wajib isi alamat email dan no telepon. Wajib isi 

alamat pada baris pertama, jika tidak muat bisa di ketik pada field yang ke-2. Wajib isi nama kota, propinsi dan 

kode pos. 

7. opsional, catatan pengiriman untuk penjual. 

l  

 

 

scroll kebawah lagi, maka ada pilihan pembayaran untuk produk yang siap untuk di beli dan dikirim. Yang pertama 

BAYAR MANUAL TRANSFER BCA, panah [1].  
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Atau pakai opsi BAYAR ONLINE PAKAI ATM BERSAMA / GOPAY, panah [2] 

 

Notes !! 

• Pembayaran menggunakan opsi [1], nilai transfer pembayaran tidak terbatas. Produk senilai diatas 50 juta masih 

bisa transfer. Dana pembayaran di transfer langsung ke rekening Yoritsu Indonesia cv. 

• Pembayaran menggunakan opsi [2], nilai pembelian terbatas pada saldo Gopay, limit kartu kredit, dan limit kartu 

ATM / Debit yang dimiliki oleh customer bersangkutan. Dana pembayaran dititipkan ke rekening Midtrans. 

Selanjut-nya, jika Customer pilih opsi [1], maka berikutnya lanjutkan dengan  

 

[3] Wajib klik centang ON, I’ve read and 

accept the terms & conditions *  

[4] Wajib isi, kode captcha  

[5] Lanjutkan dengan klik tombol Place 

Order. 

Maka akan tampil layar baru CHECKOUT yang berisi instruksi pembayaran seperti berikut.. 
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SELESAI UNTUK PEMBAYARAN OPSI [1]  ======================= 

 

 

MULAI UNTUK PEMBAYARAN OPSI [2]   

jika Customer pilih opsi [2], maka berikutnya lanjutkan dengan  

 

[3] Wajib klik centang ON, I’ve read and 

accept the terms & conditions *  

[4] Wajib isi, kode captcha  

[5] Lanjutkan dengan klik tombol Place 

Order  

Maka akan tampil kotak dialog yang berisi langkah instruksi pembayaran seperti berikut.. 
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Lagi, customer diberikan 2 pilihan, bisa bayar pakai GOPAY atau kartu ATM Bersama, Prima, atau ALTO. Anggap 

customer pilih ATM/Bank Transfer, panah [1] 

STEP-2, masih diberikan pilihan bank lain. Pilihlah sesuai 

bank yang customer miliki.. anggap dipilih JARINGAN 

ATM, panah [3] 

 

STEP-3, Maka tampil jumlah dana yang harus di 

transfer, panah [4] 

 

Harap pastikan jumlah pembayaran sama dengan yang 

harga dipesan. Lanjutkan dengan klik link LIHAT 

NOMOR REKENING, panah [5]. 
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Dialog berikutnya : 

[6] konfirmasi sekali jumlah dana yang harus di transfer. 

[7] batas waktu pembayaran 

[8] kode bank dan nomor rekening (virtual account) dari  

Midtrans. Mintalah kepada Customer untuk mencatat 

Kode Bank dan Nomor Rekening Virtual Account 

(MIDTRANS) tsb. 

[9] tombol lanjutan untuk ke selesaikan pembayaran. Jika 

di klik, maka tampil tayangan seperti berikut .. 

 

 

Jika di klik tombol PAYMENT INSTRUCTION, panah [1], maka akan tampil file PDF yang berisi instruksi pembayaran 

lewat ATM Bersama, ATM Prima dan ATM ALTO. 

SELESAI UNTUK PEMBAYARAN OPSI [2]   ================== 
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TAMBAHAN, MULAI UNTUK PEMBAYARAN OPSI [2], MEMAKAI GOPAY  

Syarat membayar dengan e-wallet GOPAY, customer sudah memiliki account GOJEK, yang terinstall dalam smartphone-

nya (android/iphone). Pastikan juga customer memiliki saldo yang cukup untuk melakukan pembayaran sesuai dengan 

harga produk. Dengan smartphone dan aplikasi GOJEK yang siap di tangan, maka customer akan di suguhkan image QR 

code yang harus segera di scan, dan secara otomatic saldo nya akan terpotong. 

Selanjutnya, setelah melakukan prosedur sbb : 

 

[3] Wajib klik centang ON, I’ve read and 

accept the terms & conditions *  

[4] Wajib isi, kode captcha  

[5] Lanjutkan dengan klik tombol Place 

Order  

 

 

Maka akan tampil kotak dialog yang berisi langkah instruksi 

pembayaran seperti berikut. Pilih opsi GO-PAY, panah [2] 

 
 

STEP-2, tayang kotak dialog yang menampilkan 

konfirmasi nilai pembayaran, panah [1] 

Lanjutkan dengan klik button BAYAR DENGAN 

GOPAY, panah [2] 
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Sekilas jika customer mau scroll kebawah ada instruksi 

pembayaran menggunakan aplikasi GOJEK. 

 

 

STEP-3, tayang kotak dialog yang menampilkan QR-code, 

segera minta customer untuk scan dengan kamera yang 

hadir di aplikasi GOJEK, panah [4] 

Jika sudah selesai dan terpotong saldo, akhiri dengan klik 

button KEMBALI, panah [5] 

 

Notes !! 

Kadang pembayaran GOPAY tidak berjalan mulus karena situasi, misal hilang koneksi internet atau sebab lain. Dari 

system YORITSU INDONESIA, setelah klik KEMBALI maka tayang info dibawah ini. Team Marketing bisa minta kepada 

customer untuk ulang pesan dan membayar dengan GOPAY dengan cara scan ulang. 

 

SELESAI UNTUK PEMBAYARAN OPSI [2], MEMAKAI GOPAY   ================== 

Demikian tutorial untuk membimbing customer melakukan pembayaran di toko online YORITSU INDONESIA. 

---- EOF ---- 


