


Halo pebisnis Mbizmarket!

Di awal tahun 2021, Mbizmarket telah menghadirkan tampilan & pengalaman baru untuk
Anda berbisnis. Sebagai marketplace B2B (Business-to-Business), Mbizmarket memiliki
tujuan untuk menciptakan ekosistem digital dengan solusi bisnis terlengkap (transaksi
online, sistem persetujuan online, e-invoice, e-faktur, pembayaran berjangka dan pinjaman
modal) dan menjadi marketplace terpercaya & aman untuk para pebisnis.

Demi mendukung terciptanya bisnis yang transparan dan aman, kami akan melakukan
pembaharuan dataperusahaan di sisi penjual dan pembeli. Anda cukup melengkapi 3 hal:

• Pilih jenis institusi (Badan usaha/Non-Badan Usaha/Instansi Pemerintah)
• Pilih status pajak (PKP/Non-PKP)
• Lengkapi dokumen perusahaan

Pastikan untuk melengkapi data diatas untuk bisa melanjutkan proses transaksi. Khusus
untuk penjual, Anda juga wajib melengkapi dokumen sebagai syarat untuk penambahan
produk baru ke halaman bisnis Anda.

Bagaimana cara melakukan 3 hal diatas, silahkan cek langkah-langkahnya setelah
ini.





Masuk/login ke Mbizmarket dengan login & password yang sudah
Anda daftarkan sebelumnya. 



Klik akun di kanan atas dan pilih menu Dashboard



Anda telah masuk ke dashboard terbaru Mbizmarket dan masuk sebagai Pembeli. 
Arahkan ke bagian “Cara Belanja Nyaman”. Klik “Tambahkan Dokumen Perusahaan” untuk

melengkapi informasi institusi. 



Pilih “Tambahkan Dokumen Perusahaan” untuk bisa mengisi
Jenis Institusi, Status Pajak, dan Dokumen Utama. 

Pastikan untuk mengisi dokumen perusahaan agar Anda bisa melakukan transaksi



Ada 3 bagian yang harus Anda lengkapi; 
Jenis Institusi, Status Pajak dan Dokumen Utama. 

Dokumen utama apa saja yang dibutuhkan? Setelah Anda memilih Jenis Institusi dan Status 
Pajak, akan otomatis memunculkan dokumen utama apa saja yang harus dilengkapi



Pertama, pilih “Jenis Institusi”; 
Non Badan Usaha Badan Usaha atau Instansi Pemerintah.



Kedua pilih “Status Pajak”; 
Non-PKP atau PKP



Jika Anda pengguna lama dan sudah pernah melakukan proses ini, Anda cukup otomatis
melakukan upload ulang dokumen yang sudah tersimpan di dalam sistem Mbizmarket (lihat
langkah selanjutnya). Jika Anda pengguna baru, maka Anda melakukan upload dokumen secara
manual. Klik “Cari Dokumen” untuk melakukan upload otomatis ataupun secara manual. 



Pada saat akan melakukan upload 
dokumen, pengguna baru yang belum
pernah melakukan upload dokumen
apapun, akan muncul pop up seperti
gambar di atas. Pengguna harus memilih
dokumen yang sesuai untuk di upload 
melalui perangkat laptop/hp-nya, klik
Pilih Dokumen untuk mulai upload. 

Tampilan Jika Belum 
Pernah Upload Dokumen

Tampilan Jika Pernah
Upload Dokumen

Sedangkan untuk pengguna yang sudah pernah
melakukan upload dokumen, akan muncul pop up 
seperti gambar di atas. Akan muncul dokumen
yang pernah di upload sebelumnya di dalam
sistem Mbizmarket. Pengguna dapat memilih dari
dokumen tersebut atau mengganti dengan
dokumen baru jika tersedia. 
Pilih gambar dan klik Pilih



Jika Anda pengguna lama dan sudah pernah
melakukan proses ini, Anda cukup melakukan
upload ulang dokumen yang sudah tersimpan
di dalam sistem Mbizmarket (lihat langkah
selanjutnya). Klik Cari Dokumen

Jika Anda pengguna baru, maka Anda 
melakukan upload dokumen secara manual. 
Klik Cari Dokumen

Jenis Institusi : NON BADAN USAHA

Buyer yang memilih Jenis Institusi Non Badan Usaha 
dan Status Pajak Non PKP, harus melengkapi
dokumen utama seperti disamping. Jika Status Pajak
yang dipilih adalah PKP maka dokumen yang tertera
adalah SP PKP.

Untuk SP Non PKP / SP PKP bukan merupakan
dokumen mandatory untuk pembeli

Khusus SP Non PKP contoh dokumennya dapat di 
download oleh user.



Khusus pengguna yang memilih Jenis
Institusi Badan Usaha, Anda harus
memilih Tipe Badan Usaha 

Jenis Institusi : BADAN USAHA

Buyer yang memilih Jenis Institusi Badan Usaha dan 
Status Pajak Non PKP, harus melengkapi dokumen
utama seperti disamping. Jika Status Pajak yang 
dipilih adalah PKP maka dokumen yang tertera
adalah SP PKP.

Untuk SP Non PKP / SP PKP bukan merupakan
dokumen mandatory untuk Buyer. 



Jenis Institusi : PEMERINTAH

Buyer yang memilih Jenis Institusi Instansi
Pemerintah dan Status Pajak Non PKP ataupun PKP, 
harus melengkapi dokumen utama NPWP & SK-PPK



Pengguna juga dapat melampirkan dokumen SKT yang merupakan dokumen yang 
harus dimiliki untuk dapat menggunakan fitur Request Faktur Pajak. 

Pengguna juga dapat menambahkan 4 dokumen lainnya. 



Pengguna yang telah melengkapi semua informasi mandatori dapat menyimpan
informasi melalui button Simpan. 



Button Simpan di klik akan memunculkan pop up konfirmasi yang berisikan informasi
sesuai dengan informasi yang diberikan Pengguna yang berperan sebagai pembeli. 

Klik YA jika semua informasi sudah dilengkapi dengan benar. 



Dokumen sudah berhasil tersimpan. Klik Tutup untuk Kembali ke dashboard.
Anda kini sudah bisa melakukan transaksi dan menggunakan semua fitur-fitur di 

Mbizmarket.





Masuk/login ke Mbizmarket dengan login & password yang sudah
Anda daftarkan sebelumnya. 



Klik akun di kanan atas dan pilih menu Dashboard



Anda telah masuk ke dashboard terbaru Mbizmarket dan masuk sebagai Penjual. 
Anda bisa mengubah peran Anda sebagai Penjual atau Pembeli sesuai kebutuhan. 



Cek banner kuning di dashboard. 
Klik Lengkapi Informasi untuk memulai melengkapi informasi perusahaan. 



Jika Anda sudah pernah mengisi Informasi Toko dan Data Pimpinan, 
jadi Anda cukup mengisi bagian Jenis Institusi & Status Pajak dan Dokumen



Pertama, pilih “Jenis Institusi”; 
Non Badan Usaha Badan Usaha atau Instansi Pemerintah.



Setelahnya, Anda akan masuk ke bagian Dokumen. Jika Anda pengguna lama dan sudah pernah
melakukan proses ini, Anda cukup otomatis melakukan upload ulang dokumen yang sudah

tersimpan di dalam sistem Mbizmarket (lihat langkah selanjutnya). Jika Anda pengguna baru, 
maka Anda melakukan upload dokumen secara manual. Klik “Cari Dokumen” untuk melakukan

upload otomatis ataupun secara manual. 



Pilih dokumen yang sudah pernah tersimpan di sistem Mbizmarket jika Anda pengguna
lama. Jika Anda pengguna baru, makan klik Pilih Dokumen untuk

upload dari perangkat Anda. 



Setelah memasukan semua dokumen, klik Simpan & Lanjutkan



Klik Ya juga Anda akan mengubah data sebelumnya, dan klik Tutup.



Jika sudah mengisi informasi status pajak dan dokumen perusahaan, 
maka banner kuning di dashboard akan hilang. 



Dengan sudah melengkapi semua informasi perusahaan dan kelengkapan dokumen, 
Anda sudah bisa melakukan upload produk, melanjutkan proses transaksi dan 

menggunakan semua fitur bisnis di Mbizmarket


