
TATA CARA MENJADI VIP MEMBER CEKSTOK 

Terima kasih telah berkunjung ke toko online kami https://sumberplastik.co.id/  

Untuk memulai menjadi member kami, dibawah sini ada cara – cara agar bisa terdaftar 

menjadi member VIP Cekstok. 

Ops Pertama :  

1. Klik halaman depan  web toko online kami https://sumberplastik.co.id/ pada 

Slideshow.  

Lihat detail : 

 

2. Selanjutnya akan pindah teb web baru seperti gambar dibawah sini. Lihat detail : 

 

Penjelasan :  

 Jika sudah mempunyai akun member sebelumnya, bisa langsung login. 

 Jika belum mempunyai akun member bisa klik “REGISTER” seperti gambar diatas. 

 

https://sumberplastik.co.id/
https://sumberplastik.co.id/


3. Selanjutnya menuju  ke “REGISTER” bagi yang blum mempunyai akun / belum daftar 

member VIP. Lihat detail :  

 

Penjelasan : 

 Isi data lengkap kamu, disarankan untuk nama agar diberi nama jelas dan untuk 

password diisi yang mudah diingat (tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah). 

Guna untuk keamanan pribadi. 

 

4.  Langkah selanjutnya yaitu, setelah terdaftar maka akan masuk ke halaman depan VIP 

Cekstok. Lihat detail :  

 

 

 

 

 

 

 



5. Penjelasan setiap bagian menu kegunaannya :  

 

 Dashboard :  

Bagian depan halaman setiap stok produk yang ada sekaligus untuk melihat semua 

detail pembelian kamu seperti TOTAL ORDER SUKSES, STATUS ORDER, STATUS 

ORDER. 

 Product : 

Klik product akan masuk ke bagian produk untuk pembelian pesanan yang sudah 

kamu pilih. 

 Order : 

Klik order akan masuk ke bagian pembayaran. 

 Account :  

Klik  Account untuk melihat status pembayaran dan top up saldo kamu. 

 Logout :  

Klik logout untuk keluar dari akun VIP. 

 

6. Langkah selanjutnya merubah akun VIP member. Lihat detail : 

 

 Klik profile di pojok kanan atas seperti gambar diatas. 



 

 Langkah berikutnya klik “Edit Profile” seperti gambar pojok kanan atas. 

 Jika ingin merubah password klik “Ubah” seperti gambar pojok kanan bawah. 

Selanjutnya :  

 Isi data kamu yang ingin kamu rubah lalu klik “Simpan”, jika tidak ingin merubahnya 

bisa klik “Batal”. Lihat detail :   

 

 

 



7. Selanjutnya masuk ke Product /  klik Product  

 

 Seperti gambar diatas, jika kamu mancari barang yang tidak ketemu di daftar 

produk, kamu bisa mencari produk dengan klik salah satu mode pencarian 

selanjutnya klik “ Cari ”.  

 

8.  Lankah selanjutnya cara order barang. Lihat detail : 

 Seperti gambar dibawah ini klik Order -> klik Oder baru atau juga bisa klik pada 

gambar keranjang di pojok kanan atas. 

 Klik history order akan masuk ke history / status order.  

 

 Selanjutnya masuk ke halaman order. Lihat detail : 

 

 Jika belum ada produk yang kamu pilih, bisa klik “+ Tambahkan Barang” seperti 

gambar di pojok kanan atas. 



 Bila kamu sudah pilih barang sebelumnya, kamu masih bisa klik “+ Tambahkan 

Barang”  untuk memilih barang lainya. 

 Lanjut langkah pengisian data pemesan. Lihat detail :  

 

Contoh :  

 

 

 

 

 



 Setelah semua selesai akan masuk kehalaman seperti gambar dibawah ini klik 

“History Penjualan” . Lihat detail : 

 

 Lanjut ke langkah History Order klik “Tampilkan” . Lihat detail :  

 

 Berikutnya klik “Bayar Sekarang” . Lihat detail : 

 

 Untuk bagian “Edit Order” dan “Delete Order” jika dirasa kurang jelas atau kurang 

lengkap pada pesanan kamu, kamu bisa mengedit dulu atau menghapusnya sebelum 

membayar biaya pemesanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Selanjutnya ke halaman klik “Account”  . Lihat detail :  

 

 

 Klik “Topup saldo” untuk invest  dana / uang kamu. Lihat detail : 

 

 Pada tanda “Pilih File” klik untuk mengirim bukti transaksi, setelah itu klik “Upload”. 

Seperti gambar diatas. Setelah itu tunggu konfismasi dari Admin. 

 Lanjut klik “History Topup” untuk melihat detail status order / topup. Lihat detail : 

 

 



 Berikutnya klik “Balance Saldo” guna untuk melihat data detail semua transaksi 

kamu. Lihat detail :  

 

10. Dan yang terakhit klik “Logout” untuk keluar dari akun member VIP. Lihat detail :  

 

 

TERIMA KASIH DAN SEMOGA MEMBATU UNTUK MEMBER VIP CEKSTOK 


