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E- Local Market 

Berikut tahap pembelian kue basah dan nasi kotak aplikasi E-Local Market Pemerintah Kota 

Surabaya : 

1. Buka alamat web dan login : https://elocalmarket.surabaya.go.id/ 

 

Gambar 1. Tampilan utama web E-Local Market 

 

 

Gambar 2. Tampilan form login pemesan 

https://elocalmarket.surabaya.go.id/
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Pada kolom Username dan Password silahkan diisi menggunakan username dan 

password yang diberikan sesuai dengan instansi masing – masing dan diharapkan dapat 

mengganti password untuk kedepannya. 

2. Pilih kategori Paket Kue Basah atau Nasi Kotak sesuai dengan kebutuhan 

 

Gambar 3. Tampilan sesuai kategori yang dipilih 

Pemesan dapat memilih menu “KATEGORI” untuk menentukan jenis kategori produk 

yang diinginkan antara lain : Kriya – Handycraft, Kue Basah, Kuliner, Paket Kue 

Basah, dan Nasi Kotak. Pemesan cukup klik kategori yang ingin dilihat sehingga 

produk yang ditampilkan hanya produk yang dipilih. Jika tidak memilih kategori maka 

akan ditampilkan semua produk dari semua kategori. 

Untuk mempercepat proses pencarian produk yang diinginkan, pemesan juga dapat 

melakukan pencarian cepat  melalui menu “CARI” dengan mengetik nama produk atau 

nama UKM lalu tekan tombol “CARI”. 

 

Gambar 4. Tampilan sesuai nama pencarian 

 

Klik 

Klik 
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3. Pilih produk yang ingin dibeli  

 

Gambar 5. Tampilan untuk menambah produk ke keranjang 

Setelah memilih produk yang ingin dibeli pilih tombol “Tambahkan ke Keranjang”. 

Jika masih ingin berbelanja klik tombol silang [x], jika tidak maka pilih “Lihat 

Keranjang”. 

 

4. Atur jumlah barang yang ingin dibeli 

 

Gambar 6. Tampilan untuk menambah jumlah pesanan 

Untuk menambah jumlah barang yang dibeli, pemesan dapat klik tombol tambah [+] 

kurang [-] atau klik angka. Total jumlah yang dibayar oleh pembeli akan terlihat pada 

menu ringkasan belanja. 

 

 

 

 

Klik 

Klik 
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5. Melengkapi form pemesanan produk yang dibeli 

 

Gambar 7. Tampilan untuk mengisi form pemesanan 

Proses pengisian “Form Pemesanan” dengan mengisi : 

a. “Metode Pembayaran” ; antara lain “Bayar di Tempat (COD)” artinya bahwa 

pembayaran dilakukan setelah UKM yang bersangkutan mengantarkan barang 

pesanan ketempat Pemesan dan “Ambil Sendiri” yang artinya pihak pemesan 

harus datang langsung ke tempat usaha UKM yang menerima pesanan dan 

pembayaran dilakukan dilokasi usaha UKM tersebut.  

b. “Tanggal Pesan“ ; secara otomatis akan menyesuaikan dengan tanggal saat 

pemesanan produk dilakukan sehingga tidak dapat dilakukan edit oleh Pemesan.  

c. “Tanggal Kirim” ; Pemesan dapat menentukan tanggal pengiriman barang 

pesanan. 

d. “Jam Kirim” ; Pemesan dapat menentukan waktu/jam pengiriman barang. 

e. “contact person/WA” ; merupakan nomor HP pemesan yang dapat dihubungi. 

f. “Masukkan Alamat”; merupakan alamat pengiriman pesanan 

g. “Keterangan” ; dapat diisi dengan keterangan pemesan (user dari masing – 

masing instansi) 

Setelah pengisian Form Pesanan selesai dapat meng Klik tombol Pesan dan proses 

pemesanan dinyatakan selesai. 
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6. Memastikan notifikasi pesanan telah diterima UKM 

 

Gambar 8. Tampilan pesanan yang batal karena keterlambatan respon UKM 

Jika pesanan telah dibuat maka pemesan dapat menghubungi pihak UKM yang dipesan 

untuk memastikan pesanan. Karena jika dalam waktu 15 menit UKM tidak menerima 

pesanan maka pesanan tersebut akan kadaluwarsa dan pemesan harus membuat pesanan 

baru. Detail pesanan yang dibatalkan dapat dilihat pada menu batal.  

 

 

Gambar 9. Tampilan pesanan yang batal karena ditolak UKM 

Sedangkan jika ditolak oleh UKM karena UKM tidak dapat memenuhi pesanan maka 

dapat dilihat pada menu ditolak. 

 

 



6 
 

7. Menunggu proses pembuatan pesanan 

 

Gambar 10. Tampilan untuk melihat pesanan yang diproses 

Ketika pesanan sedang diproses oleh UKM, maka pemesan dapat meihat statusnya di 

dalam menu daftar pembelian ikon  dan masuk ke menu proses. 

8. Menerima produk yang dipesan 

 

Gambar 11. Tampilan untuk menerima pesanan 

Jika pesanan telah dikirimkan oleh UKM maka pemesan dapat klik tombol terima 

produk. 

 

 

Klik 
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9. Mencetak surat jalan 

 

Gambar 12. Tampilan untuk mecetak surat jalan 

Untuk mencetak surat jalan dapat klik “surat jalan” pada menu selesai pengiriman. Dan 

melakukan pembayaran kepada UKM. 

 

10. Melakukan cetak nota dan kwitansi 

 

Gambar 13. Tampilan untuk mecetak nota dan kwitansi 

Untuk melakukan cetak nota dan kwitansi dapat masuk pada menu selesai pembayaran 

dan klik “cetak nota” serta “cetak kwitansi”. Kemudian pemesan meminta tanda tangan 

serta stampel pada UKM yang dipesan. 

 

 

Klik 

Klik 
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11. Tulis review dari produk yang dipesan 

 

Gambar 14. Tampilan menu untuk menulis review 

 

Gambar 15. Tampilan untuk menulis review 

Untuk menulis review produk yang dibeli dapat masuk ke menu review dan menuliskan 

ulasan. Ulasan ini dapat membantu UKM untuk menerima masukkan dan kritik yang 

membangun. 

 

 

Klik 


