
Hai Seller,
selamat datang
di Dilayani Tokopedia.

Keberanianmu melebarkan sayap dengan bergabung bersama 

Dilayani Tokopedia, adalah sebuah langkah maju untuk menjangkau 

lebih dari 90 juta pembeli Tokopedia yang tersebar di berbagai kota 

dengan ongkos kirim lebih terjangkau.

Terima kasih sudah memercayai Dilayani Tokopedia. Saatnya bersama 

kita penuhi kebutuhan Indonesia dan wujudkan pemerataan ekonomi 

secara digital menjadi nyata.

Panduan bergabung, 
berkembang,
dan luaskan
cakupan bisnismu
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Pendaftaran Dilayani Tokopedia 

● Syarat bergabung 

● Proses pendaftaran 

Pengiriman barang ke gudang Dilayani Tokopedia 

● Proses persiapan dan pengiriman ke Dilayani Tokopedia

● Proses penerimaan di gudang Dilayani Tokopedia

● Konfirmasi hasil penerimaan

Pengiriman barang ke pembeli 

● Pemrosesan pesanan

● Standar pengemasan Dilayani Tokopedia 

● Layanan pengiriman 

● Diskusi produk dan Pusat Resolusi 

Penarikan barang dari Dilayani Tokopedia 

● Pembuatan Surat Penarikan atau

Withdrawal Shipment Notice (WSN) 

Skema biaya layanan & cashback Dilayani Tokopedia 

● Biaya layanan Dilayani Tokopedia 

● Skema cashback Dilayani Tokopedia

Pantau dan tingkatkan performa toko menggunakan 
fitur Dilayani Tokopedia

● Pantau stok Produk Dilayani Tokopedia 

● Pantau Penjualan 

● Wawasan Dilayani Tokopedia - Penjualan 

● Wawasan Dilayani Tokopedia - Tagihan Biaya Penyimpanan

● Pengaturan harga promosi 

Daftar Isi

Dilayani Tokopedia Seller Kit

01

02

03

04

05

06

01

01

02

03

03

21

22

23

23

23

24

25

26

26

29

29

33

34

34

38

39

41

42



● Syarat bergabung

1. Official Store, Power Merchant, Power Merchant PRO

(dengan reputasi minimum Gold 1).

2. Produk yang tidak diperbolehkan di gudang Dilayani Tokopedia:

■ Produk yang tidak boleh diperjualbelikan di Tokopedia 

sesuai pada https://www.tokopedia.com/terms#item dan 

https://seller.tokopedia.com/edu/produk-yang-dilarang/

■ Produk yang termasuk kategori barang berbahaya 

(Contoh: Produk mudah terbakar, beracun, korosif, dll).

■ Produk yang memiliki aroma yang kuat walaupun

dalam kemasan.

■ Produk yang mengandung magnet kuat.

■ Materi yang dapat menimbulkan kontroversi.

■ Tanaman, produk tanaman, dan bibit tanaman

(termasuk beras).

■ Produk yang melanggar peraturan pemerintah.

■ Makanan dan minuman segar atau mudah basi.

■ Barang yang sudah melewati batas kedaluwarsa atau barang 

yang memiliki batas kedaluwarsa di bawah 6 bulan.

■ Barang berukuran >40cm x 28cm x 28cm atau barang

dengan berat >23kg.

■ Barang yang tidak dapat dikirim sesuai dengan 

panduan pengiriman Partner atau mitra kurir.

■ Barang yang dinilai tidak dapat disimpan 

di gudang Dilayani Tokopedia (Contoh: Semen, pasir) atau sesuai 

pada https://www.tokopedia.com/help/article/a-1837?refid=pg-11

Pendaftaran
Dilayani Tokopedia01.

Dilayani Tokopedia Seller Kit
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Penting:

Demi kelancaran operasional, berikut merupakan hal-hal 
yang harus diberitahukan, dikonsultasikan, dan diberikan kepada 
tim Dilayani Tokopedia:

1. Untuk produk dengan kategori tertentu, Seller harus 
menunjukan dan atau memberikan izin edar seperti BPOM, 
Kode Depkes, P-IRT, hak cipta, SNI, dan sejenisnya kepada tim 
Dilayani Tokopedia sebelum melakukan pengiriman barang.

2. Untuk barang yang membutuhkan perlakuan khusus, harap 
konfirmasi terlebih dahulu ke tim Dilayani Tokopedia.

3. Khusus produk yang membutuhkan perekaman nomor SN / 
IMEI, Seller diwajibkan untuk mengisi ‘Surat Pengajuan 
Perekaman Nomor SN / IMEI’ yang berisi informasi mengenai 
Nama Produk, Produk ID, Qty, Kode Identifikasi, dan foto label 
produk yang menunjukkan bagian kode identifikasi yang 
dimaksud. Form bisa didapatkan dari representatif Dilayani 
Tokopedia.

4. Katalog toko (untuk Seller yang ingin menggunakan chat 
service dari Dilayani Tokopedia).

● Proses pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan melalui microsite Dilayani Tokopedia 
https://seller.tokopedia.com/edu/dilayani-tokopedia

2. Masukan nomor HP yang dapat dihubungi, serta mempelajari Syarat 
dan Ketentuan Dilayani Tokopedia.

3. Apabila toko sudah memenuhi syarat bergabung dan sudah 
mendaftarkan diri melalui microsite, perwakilan Dilayani Tokopedia 
akan menghubungi dalam waktu 2 hari kerja.
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Agar barang dapat diterima dengan baik oleh gudang 
Dilayani Tokopedia, Seller harus:

1. Mengetahui informasi mengenai
gudang tujuan.

2. Membuat dokumen pengiriman
(Surat Jalan atau ASN).

3. Mencetak barcode/QR code dan menampilkan 
ke masing-masing produk.

4. Mengumpulkan dan mengemas produk sejenis 
ke dalam box yang sama.

5. Mencetak dan menempelkan packing list dan 
Surat Jalan di setiap box.

6. Mengirim barang ke gudang Dilayani Tokopedia.

Pengiriman barang
ke gudang
Dilayani Tokopedia

02.

Setelah pendaftaran Dilayani Tokopedia disetujui, tim Dilayani Tokopedia akan 
menentukan gudang pengiriman untuk masing-masing toko. Lokasi dan jam 
penerimaan masing-masing gudang adalah sebagai berikut:

Ketahui informasi mengenai gudang tujuan

Proses persiapan
dan pengiriman
ke gudang
Dilayani Tokopedia

Langkah

01

03

Dilayani Tokopedia Seller Kit



04

Dilayani Tokopedia Seller Kit



05

Dilayani Tokopedia Seller Kit



Contohnya: Seller berada di Jakarta dan ingin produknya diproses di gudang 
Surabaya. Seller bisa membuat ASN untuk tujuan gudang Surabaya, 
mengirimkan produk ke gudang Jakarta, untuk selanjutnya didistribusikan 
oleh Dilayani Tokopedia ke gudang Surabaya.

Pengiriman ke gudang lain (2nd mile) dilakukan setiap hari Senin dan Rabu. 
Demi mengurangi waktu tunggu pengiriman, kami menyarankan Seller untuk 
mengirimkan produk ke gudang terdekat pada hari Jumat (untuk disertakan 
pada pengiriman hari Senin) atau hari Selasa (untuk disertakan pada 
pengiriman hari Rabu).

Berikut merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan produk 
ke masing-masing gudang (perhitungan dimulai dari hari Senin atau Rabu, 
sesuai dengan jadwal pengiriman). Waktu di bawah ini belum termasuk proses 
pengecekan dan penerimaan barang. Ekspektasi produk live adalah maksimal 
2x24 jam setelah produk diterima di gudang tujuan.

Penting:
Berat maksimal tiap koli untuk 2nd mile adalah 23 kg.
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● Distribusi produk ke gudang di daerah lain 
oleh Dilayani Tokopedia (2nd mile)

Dilayani Tokopedia dapat membantu Seller untuk mendistribusikan produk 
ke gudang Dilayani Tokopedia di daerah lain sesuai ASN yang telah dibuat 
oleh Seller. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat Surat Jalan
atau ASN:

1. Tanggal pengiriman paling cepat adalah 2 hari setelah Seller 
mengajukan Surat Jalan atau ASN.

2. Jumlah minimal produk yang dikirim ke gudang adalah 20 SKU 
untuk pengiriman pertama dalam 1 ASN. Untuk pengiriman 
berikutnya, jumlah minimum pengiriman adalah 5 SKU
dalam 1 ASN.

3. ASN untuk produk set atau bundling harus dipisah dengan ASN 
untuk produk satuan untuk mempermudah proses penerimaan 
barang.

4. Pastikan hanya membuat ASN untuk produk yang boleh dikirim ke 
gudang Dilayani Tokopedia (dapat dilihat di halaman 01 pada 
panduan ini di bagian ‘Syarat Bergabung’, poin 2).

5. Pastikan link produk sudah aktif di Tokopedia.

6. Untuk produk yang memiliki varian, setiap varian harus memiliki 
link produk masing-masing (dalam baris yang berbeda 
per masing-masing varian di ASN).

7. Pastikan berat produk yang dicantumkan di halaman produk 
sudah sesuai dengan berat sebenarnya untuk menghindari 
tambahan biaya pengiriman yang harus ditanggung Seller. Untuk 
produk ringan dengan dimensi besar, pastikan memperhitungkan 
skema aturan perhitungan berat secara volumetrik yang 
diterapkan oleh layanan pengiriman. Maksimal dimensi produk 
yang diperbolehkan adalah 40cm x 28cm x 28cm.

Buat dokumen pengiriman
(Surat Jalan atau ASN)

Langkah
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8. Perubahan nama dan detail produk harus dilakukan sebelum 
pembuatan ASN. Apabila terdapat perubahan setelah pembuatan 
ASN, Seller wajib membuat ulang ASN.

9. Seller bertanggung jawab memastikan produk yang akan dikirim 
ke gudang Dilayani Tokopedia telah memenuhi segala persyaratan 
sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku (BPOM, PIRT, 
DepKes, SNI, hak cipta dll) 

Untuk membuat Surat Jalan atau ASN, Seller harus mengakses 
Tokopedia Seller (seller.tokopedia.com) melalui desktop atau website → 
klik Produk → klik Surat Jalan → klik Kirim Ke Dilayani Tokopedia, 
kemudian Seller dapat memilih metode pembuatan Surat Jalan, yaitu:

Cara 1:
Buat Surat Jalan → Seller dapat memilih produk satu per satu.

Cara 2:
Buat Sekaligus → Seller menggunakan template dalam bentuk excel 
untuk kemudian di-upload kembali (disarankan karena lebih mudah).

08
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Cara 1:

Klik ‘Buat Surat Jalan’
1. Pilih produk yang akan dikirimkan ke Dilayani Tokopedia, klik 

‘Simpan’
Pastikan bahwa produk yang dipilih telah memenuhi segala 
persyaratan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku 
(BPOM, PIRT, DepKes, SNI, hak cipta dll)

Sebagai referensi, Seller dapat melihat 
jumlah stok yang ada di gudang
Dilayani Tokopedia beserta statusnya 
di bagian kanan nama produk

2.Pilih waktu dan lokasi tujuan pengiriman, klik ‘Simpan’

Pastikan waktu yang dipilih 
adalah minimal 2 hari kerja 
setelah pembuatan ASN

Isi lokasi gudang terdekat 
untuk tempat pengiriman 
barang yang sebelumnya sudah 
dialokasikan tim Dilayani 
Tokopedia

Isi dengan lokasi akhir barang 
yang  hendak disimpan
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Contoh:
Toko A akan mengantarkan produknya untuk dimasukkan ke gudang 
Dilayani Tokopedia Jakarta dan Medan. Ia membuat ASN pada tanggal 
15 September 2021, maka Toko A dapat mengisi “Kapan paket tiba 
di tujuan?” dengan tanggal 17 September 2021 atau setelahnya. Sebagai 
Seller yang berdomisili di Jakarta, Toko A dimudahkan jika mengantar 
ke gudang Pancoran. Maka Toko A akan mengisi bagian “Kirim paket ke 
mana?” dengan Jakarta Pancoran, dan pada bagian “Mau simpan 
produk di mana saja?” dapat diisi dengan “Jakarta Pancoran dan Medan.

3. Atur jumlah produk dan barcode yang akan dikirimkan 
ke masing-masing gudang, kemudian klik ‘Simpan’.

Apabila produk sudah memiliki manufacturer barcode 
(barcode bawaan pabrik), maka masukkan kode barcode tersebut 
di kolom ‘No. Barcode’.

Jika belum memiliki barcode, klik ‘Buatkan Barcode’ agar 
sistem bisa membuatkan barcode lalu klik ‘Simpan’.

Ketika melakukan pengemasan, pastikan barcode tertempel 
pada bagian luar masing-masing kemasan produk yang mudah 
dilihat. Hal ini berfungsi sebagai identifikasi produk agar tidak 
tertukar di gudang dan mempermudah proses penerimaan 
barang. 

Apabila produk sudah memiliki manufacturer barcode 
(barcode bawaan pabrik), Seller tidak perlu menempelkan 
identifikasi pada produk.
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4. Tulis keterangan tambahan (jumlah koli), dan klik ‘Buat ASN’

Total jumlah paket wajib diisi untuk 
memastikan jumlah kardus/koli pada 
saat penerimaan sudah sesuai.

5. Menunggu persetujuan dan Cetak ASN

Setelah Surat Jalan selesai dibuat, tim gudang akan memeriksa 
produk dan mengupdate status surat jalan. Status surat jalan dapat 
dilihat di ujung kanan atas pada masing-masing ASN.

Apabila ASN tidak disetujui, status Surat Jalan akan berubah 
menjadi ‘Ditolak’ dan Seller akan menerima notifikasi berupa email. 
Seller juga bisa melihat rincian produk yang ditolak di ‘Daftar Surat 
Jalan’. Jika Surat Jalan ditolak, maka Seller harus memastikan 
bahwa produk yang dipilih bukan merupakan produk yang dilarang 
di gudang Dilayani Tokopedia sebelum membuat ulang ASN 
dengan cara klik ‘Buat Lagi’.
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Apabila ASN telah disetujui, status pada Daftar Surat Jalan akan 
berubah menjadi ‘Disetujui’. Seller dapat mengunduh Surat Jalan 
dan mengirimkannya ke Whatsapp Group serta mencetak Surat 
Jalan untuk masing-masing kota tujuan dan melampirkannya pada 
saat melakukan pengiriman produk ke gudang.

Cara 2:

Klik ‘Buat Sekaligus’
1. Download dan isi template

Seller harus mengunduh template terlebih dahulu setiap akan 
menggunakan fitur ‘Buat Sekaligus’ untuk memastikan produk 
dan gudang yang baru didaftarkan sudah tercantum di dalam 
template. 

Cara mengisi file ‘Buat Sekaligus’:
● Isi jumlah stock yang akan dikirim ke gudang tujuan pada 

masing-masing produk.
● Jika tidak ingin mengirimkan item tertentu, biarkan jumlah 

stok 0 (tidak perlu diisi).
● Tidak perlu mengubah kolom Product ID, Product Name, dan 

Product URL karena kolom tersebut sudah dicocokkan 
dengan sistem Tokopedia.
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● Manufacturer Barcode bersifat optional (tidak wajib). 
Manufacturer barcode harus diisi apabila produk yang dijual 
memiliki barcode bawaan dari pabrik. Hal ini berguna 
sebagai identifikasi produk saat diterima gudang agar 
prosesnya lebih efisien. Jika produk tidak memiliki barcode 
bawaan dari pabrik, silakan kosongkan dan sistem akan 
membuat QR Code untuk setiap item. Hasil QR Code harus 
ditempel di masing-masing item. Sebagai contoh apabila 
1 item terdapat ada 10pcs, maka QR Code harus ditempel 
pada 10pcs tersebut.

● Simpan file, lalu upload.

2. Pilih file dan upload template yang sudah diisi
Seller harus mengunduh template terlebih dahulu setiap akan 
menggunakan fitur ‘Buat Sekaligus’ untuk memastikan produk 
dan gudang yang baru didaftarkan sudah tercantum di dalam 
template. 

Isi lokasi gudang terdekat yang menjadi 
tempat pengiriman barang, yang 
sebelumnya sudah dialokasikan oleh
tim Dilayani Tokopedia

Pastikan waktu yang dipilih adalah minimal 
2 hari kerja setelah pembuatan ASN

Total jumlah paket wajib diisi untuk 
memastikan jumlah kardus/koli saat 
penerimaan sudah sesuai
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3. Cek status file yang telah diupload
Jika file gagal di-upload, maka Seller akan mendapat pop up 
seperti pada gambar di bawah ini beserta dengan informasi 
kesalahan penginputan. Seller dapat klik ‘Download File Excel’ 
untuk melakukan revisi dan melakukan upload ulang.

4. Menunggu persetujuan dan Cetak ASN
Setelah Surat Jalan selesai dibuat, maka tim gudang akan 
memeriksa produk dan mengupdate status surat jalan. Status 
surat jalan dapat dilihat di ujung kanan atas pada masing-masing 
ASN.

Sedangkan, jika file berhasil di-upload, Seller dapat melihat 
notifikasi seperti pada gambar berikut:
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Apabila ASN tidak disetujui, status Surat Jalan akan berubah menjadi 
‘Ditolak’ dan Seller akan menerima notifikasi berupa email. Seller juga 
bisa melihat rincian produk yang ditolak di ‘Daftar Surat Jalan’. Jika Surat 
Jalan ditolak, Seller harus memastikan bahwa produk yang dipilih bukan 
merupakan produk yang dilarang di gudang Dilayani Tokopedia sebelum 
membuat ulang ASN dengan cara klik ‘Buat Lagi’.

Apabila ASN telah disetujui, maka status pada Daftar Surat Jalan akan 
berubah menjadi ‘Disetujui’. Seller dapat mengunduh Surat Jalan
dan mengirimkannya ke Whatsapp Group serta mencetak Surat Jalan 
untuk masing-masing kota tujuan dan melampirkannya pada saat 
melakukan pengiriman produk ke gudang.

Cetak barcode atau QR code 
dan tempelkan ke tiap produk

Cara cetak barcode atau label QR code:

4. Saat print halaman, 
atur ukuran kertas menjadi 
A4; layout kertas menjadi 
Portrait; dan margin 
(kanan, kiri, atas, header) 
menjadi 0.

5. Tempelkan stiker yang 
sudah dicetak pada setiap 
satuan jual barang yang 
akan dikirim ke gudang .

1. Klik Cetak pada Surat Jalan 
yang ingin kamu proses.

2. Buka tab ke-3 yang berjudul 
QR-Label.

3. Siapkan kertas stiker label tipe 
108 (ukuran 18 x 38mm), atau 
bisa menggunakan stiker 
Tom & Jerry maupun merk 
lain.

Langkah

03

Kumpulkan dan kemas produk sejenis 
ke dalam box yang sama

Seller harus melakukan hal-hal di bawah untuk memperlancar proses 
penerimaan barang, mengurangi risiko barang tidak diterima, 
dan mengurangi waktu tunggu penerimaan barang.

Langkah
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Cek ulang produk yang akan dikirimkan ke Dilayani Tokopedia:

1. Pastikan setiap produk yang akan dikirimkan ke Dilayani Tokopedia 
sudah memiliki barcode atau identifikasi.

2. Untuk produk makanan, obat-obatan, kosmetik, produk perawatan 
tubuh, produk dengan kandungan kimiawi, dan semua produk yang 
dikonsumsi atau digunakan langsung ke tubuh pengguna harus 
memiliki ijin produksi atau ijin edar (label BPOM/Kode Depkes /P-IRT 
dan sejenisnya) dan tanggal kedaluwarsa yang dapat dibaca jelas pada 
kemasan produk.

3. Jika produk memiliki tanggal kedaluwarsa atau keterangan ‘Baik 
digunakan sebelum’, maka batas yang dapat diterima di gudang 
adalah 6 bulan. Jika masa kedaluwarsa produk <6 bulan, produk akan 
ditolak. Jika masa kedaluwarsa produk di gudang sudah <3 bulan, maka 
produk tersebut akan dikarantina dan harus segera diambil oleh Seller.

4. Produk yang dikirim harus dalam keadaan siap jual (memiliki 
packaging tersendiri) dan tidak perlu pemrosesan lebih lanjut. Produk 
yang dijual sebagai 1 set (bundle) harus dikemas dalam satu kemasan 
yang aman (tidak terpisah) sebelum dikirim ke gudang.

Pengelompokan dan pengemasan produk:

1. Pastikan kemasan produk sudah aman dan sesuai untuk menghindari 
segala kerusakan atau penurunan kualitas pada saat proses 
penanganan di gudang Dilayani Tokopedia maupun proses pengiriman 
ke Pembeli.

2. Produk yang sama (1 SKU) harus dikelompokkan menjadi satu kotak 
serta dikelompokkan dalam satu bagian pada saat pemuatan 
ke mobil/truk.
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3. Produk wajib dikirimkan dengan menggunakan dus/box dengan 
kondisi baik dan layak pakai. Lapisan tambahan lebih baik untuk 
memastikan produk yang dikirim tidak rusak.

4. Untuk produk pecah belah, beri label Fragile atau sejenisnya di sisi luar 
kemasan. Label harus mudah terlihat dan terbaca.

5. Untuk produk yang diperuntukkan bagi/kepada hewan harus diberi 
label 'Hanya untuk hewan'.

6. Untuk pengiriman ke luar kota, kemasan produk harus dipisah 
berdasarkan masing-masing kota tujuan dan harus dilengkapi Packing 
List. Kondisi box harus dalam keadaan baik dan tertutup rapat untuk 
menghindari kerusakan atau kehilangan barang saat proses 
pengiriman ke luar kota.

Dilayani Tokopedia tidak bertanggung jawab bila terjadi kehilangan atau 
kerusakan yang disebabkan kondisi box yang tidak sesuai ketentuan 
Dilayani Tokopedia.

Beberapa produk spesifik harus 
dikemas dengan benar untuk 
memastikan keamanan penangan 
dan menghilangkan kemungkinan 
kerusakan, tumpahan, atau 
kebocoran (termasuk kebocoran 
aroma). 

Kemasan produk harus mampu 
menahan kerasnya pengiriman 
tanpa memerlukan penanganan 
khusus. Gudang Dilayani 
Tokopedia tidak akan menerima 
produk berikut jika tidak dikemas 
sesuai ketentuan.
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Ketentuan pengemasan khusus:



Produk cairan, gel, serbuk dan bubuk

(Contoh: Minuman kemasan, sabun, pewangi pakaian, bumbu dapur, 
dan lain-lain)

● Harus disegel ganda, atau disegel di dalam polybag yang jelas 
dengan label peringatan.

● Kemasan harus diuji dengan baik oleh Seller untuk 
menghindari kebocoran.

● Produk yang tidak tersegel di dalam polybag yang jelas dengan 
ketebalan 1.5cm atau lebih besar dan ditandai dengan label 
peringatan yang mudah dibaca.

● Produk disegel ganda dengan kondisi tutup rapat sehingga 
tidak mudah dibuka. Segel pengamanan berada di dalam 
penutup produk (lihat foto 2).

Benda tajam dan barang pecah belah

(Contoh: pisau, gergaji, gelas, mangkuk, piring, dll)

Benda tajam artinya memiliki tepi yang tajam atau runcing yang 
dapat membahayakan keselamatan. Benda tajam harus dikemas 
sehingga ujung yang tajam atau runcing tidak akan membahayakan 
selama penerimaan, stocking, persiapan pengiriman, atau 
pengiriman ke Pembeli.
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● Pastikan kemasan benar-benar menutupi benda tajam. 
● Jika memungkinkan, gunakan paket blister. Paket blister harus 

menutupi tepi yang tajam dan diikat dengan kuat sehingga 
produk tidak meluncur di dalam paket blister. 

Amankan benda tajam ke tapak kaki dengan pengikat plastik 
atau pengekangan serupa dan bungkus barang dalam plastik 
jika memungkinkan. Pastikan produk tidak akan memotong 
kemasan. 

Tim Dilayani Tokopedia tidak bertanggung jawab terhadap segala 
bentuk kesalahan penanganan dan pemrosesan produk yang tidak 
memiliki informasi lengkap terkait penanganan khusus. Harap 
pastikan produk sudah sesuai dengan Syarat dan Ketentuan
Dilayani Tokopedia.

Cetak dan tempelkan Surat Jalan dan 
Packing List di setiap box

Satu Surat Jalan berlaku untuk 1 kota tujuan dan 1 tanggal pengiriman. 
Berikut merupakan cara untuk mencetak Surat Jalan atau ASN: 

1. Klik Cetak pada Surat Jalan yang ingin kamu proses.
2. Buka tab kedua yang berjudul 

ASN-NAMATOKOMU/TANGGAL/KotaTujuan/Nomor.
3. Saat mencetak halaman, atur ukuran kertas menjadi A4 

dan layout kertas menjadi Landscape.
4. Cetak ASN.

Langkah

05
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Packing List adalah detail setiap barang/SKU yang ada di dalam 
masing-masing dus/box. Seller wajib menempelkan Packing List 
di setiap dus/box untuk mempermudah dan mempercepat identifikasi 
dan penerimaan. Seller diharapkan untuk mengisi packing list dengan 
mengikuti detail yang telah tersedia dalam file ASN. Berikut merupakan 
format packing list:

Kirim barang
ke gudang Dilayani Tokopedia

1. Pengiriman hanya dapat dilakukan setelah mendapat konfirmasi
tim Dilayani Tokopedia.

2. Seller diharapkan mengantarkan produk hanya pada tanggal 
dan waktu kedatangan yang sudah dikonfirmasi oleh 
tim Dilayani Tokopedia.

3. Seller wajib menyertakan Surat Jalan atau ASN yang sudah dicetak 
untuk memudahkan proses penerimaan barang.

4. Pihak Dilayani Tokopedia berhak menolak barang yang dikirim Seller 
dan meminta Seller mengikuti jadwal penerimaan yang sudah 
dikonfirmasi apabila:

a. Seller mengirim produk tanpa ASN 2 hari sebelumnya
b. Memberikan info di hari yang sama
c. Memberikan info ketika mobil pengiriman sudah berangkat

Seller harus membawa kembali barang yang dokumennya
tidak lengkap.

Langkah

06
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5. Produk yang terdapat dalam satu (1) ASN harus dikirim pada hari 
yang sama. Apabila pengiriman barang dilakukan pada hari 
yang berbeda, maka Seller harus membuat ASN 
per masing-masing hari.

6. Penyusunan produk dalam kendaraan harus diusahakan stabil agar 
barang tidak jatuh, bergeser, atau rusak dalam proses pengiriman 
maupun saat tiba di gudang. Dilayani Tokopedia tidak 
bertanggungjawab terhadap kerusakan produk yang disebabkan tidak 
stabilnya tumpukan barang di truk.

Proses penerimaan di Gudang Dilayani Tokopedia

1. Seller harus mengantar, menunggu, dan mengikuti proses 
perhitungan jumlah produk saat penerimaan. Jika Seller 
berhalangan hadir, maka Seller dianggap telah mengerti, 
menerima, dan menyetujui hasil perhitungan dan pemeriksaan 
dari tim Dilayani Tokopedia.

2. Penerimaan barang hanya akan dilakukan sesuai dengan waktu 
yang tertera pada ASN.

3. Ketika proses penerimaan, tim Dilayani Tokopedia akan memeriksa 
box/kardus dan memastikan bahwa tidak ada kerusakan selama 
pengiriman. Dilayani Tokopedia tidak akan menerima produk yang 
tidak sesuai dengan standar pengemasan dan pengiriman yang 
telah ditentukan.

4. Gudang Dilayani Tokopedia hanya akan menerima barang dengan 
jumlah dan jenis barang yang sesuai dengan ASN. Bila terdapat 
produk di luar ASN atau jumlah tidak sesuai, gudang berhak 
menolak dan mengembalikan produk tersebut. Seller wajib 
membuat ASN baru dan mengikuti jadwal penerimaan paling 
cepat 2 hari setelahnya.

5. Produk atau kemasan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan 
Dilayani Tokopedia akan langsung dikembalikan ke Seller atau 
ditahan untuk kemudian diambil kembali oleh Seller dalam waktu 
(maksimal) 2 hari kerja.
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Konfirmasi hasil penerimaan

Pastikan pihak gudang Dilayani Tokopedia memberikan bukti serah 
terima barang setelah proses penerimaan selesai. Apabila Seller telah 
mengikuti panduan pengiriman barang dengan benar, produk akan 
live dalam waktu 1x24 jam atau maksimal 3x24 jam untuk produk 
yang membutuhkan perlakuan khusus. Namun, apabila ditemukan 
barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada (perlu 
pengemasan ulang, over dimensi, dan bundling), proses penerimaan 
barang akan terhambat dan memakan waktu lebih lama hingga live.

Seller dapat melihat informasi tentang stok produk Dilayani 
Tokopedia melalui halaman Tokopedia Seller (seller.tokopedia.com) 
melalui desktop atau website --> Klik Produk --> Pilih Produk 
Dilayani Tokopedia.

Penting:

● Pastikan stok Seller sudah sesuai. Apabila 
Seller ingin pesanan untuk produk tertentu 
sepenuhnya diproses oleh gudang Dilayani 
Tokopedia, Seller harus mengubah stok 
Seller menjadi 0.

● Produk yang tidak sesuai Syarat & 
Ketentuan Dilayani Tokopedia terkait 
persiapan, pengemasan, keselamatan, dan 
pembatasan produk dapat mengakibatkan 
penolakan, pembuangan, dan 
pengembalian produk pada saat 
penerimaan di gudang Dilayani Tokopedia, 
pemblokiran pengiriman ke gudang 
Dilayani Tokopedia di masa mendatang, 
penangguhan hak jual, hingga denda.

● Apabila setelah serah terima produk 
Dilayani Tokopedia mendapati ada produk 
yang tidak sesuai Syarat & Ketentuan 
Dilayani Tokopedia (contoh: Produk 
kecantikan tanpa izin edar dari BPOM dll), 
tim Dilayani Tokopedia akan meminta Seller 
untuk menarik barangnya dari gudang 
Dilayani Tokopedia.
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Pemrosesan pesanan
Pesanan akan dipisahkan menjadi pesanan Dilayani Tokopedia dan 
Non-Dilayani Tokopedia berdasarkan total biaya termurah yang 
dibayarkan pembeli. Oleh karena itu, harap pastikan stok yang ada pada 
Daftar Produk sudah sesuai dengan stok yang dimiliki Seller. Apabila 
Seller ingin menggunakan layanan Dilayani Tokopedia sepenuhnya 
untuk produk tertentu, Seller harus mengubah stok Seller menjadi 0.

Semua pesanan yang masuk akan tetap ditampilkan pada halaman 
Pesanan di Tokopedia Seller. Akan muncul penanda 'Dilayani Tokopedia' 
untuk pesanan yang akan diproses dari gudang Dilayani Tokopedia, dan 
Seller tidak dapat menggunakan tombol 'Terima Pesanan', 'Request 
Pick Up' dan 'Unggah Resi'. Seller akan tetap dapat menggunakan 
tombol 'Terima Pesanan', 'Request Pick Up', dan 'Unggah Resi' untuk 
pesanan yang harus dipenuhi oleh Seller. Label pengiriman dapat 
dibedakan dengan memperhatikan lokasi pengiriman.

Khusus untuk Official Store yang memiliki deposit, Dilayani Tokopedia 
akan bertanggung jawab atas proposi pembatalan pesanan yang 
dilakukan oleh Dilayani Tokopedia.

Standar pengemasan Dilayani Tokopedia
Pengiriman melalui Dilayani Tokopedia akan menggunakan kardus 
Dilayani Tokopedia. Berikut merupakan ukuran kardus yang akan 
digunakan:

Pengiriman barang
ke pembeli03.
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Namun, apabila barang yang dikirim besarnya melebihi ukuran kardus 
yang ada, barang tersebut akan dikirimkan sesuai dengan standar 
pengemasan yang telah ditentukan oleh Partner. Tokopedia akan 
menanggung selisih biaya pengiriman yang diakibatkan oleh 
penambahan kardus Dilayani Tokopedia dengan syarat dan ketentuan 
sebagai berikut:

1. Order yang dilayani Dilayani Tokopedia dan dikemas dalam 
kardus Dilayani Tokopedia yang berhasil diterima oleh 
pembeli, paling lambat pada hari terakhir dalam bulan 
tersebut.

2. Selisih biaya pengiriman terjadi terbukti merupakan akibat 
dari penggunaan kardus Dilayani Tokopedia.

3. Dilayani Tokopedia berhak menolak untuk menanggung 
selisih biaya pengiriman jika berat barang aktual atau 
volumetrik yang diterima oleh gudang Dilayani Tokopedia 
lebih besar dari yang diinfokan Seller pada ‘Daftar Produk’.

4. Selisih biaya akan dikembalikan melalui ‘Saldo Seller’ pada 
hari terakhir bulan berikutnya.

Layanan pengiriman
Dengan bergabung ke Dilayani Tokopedia, layanan logistik di bawah ini 
akan secara otomatis aktif untuk pesanan yang dilayani oleh Dilayani 
Tokopedia. Seller tidak dapat memilih layanan logistik untuk 
produk-produk yang diproses oleh Dilayani Tokopedia.

Ongkos kirim yang dibayar oleh Pembeli akan langsung dipotong oleh 
Tokopedia untuk diteruskan ke pihak logistik. Semua ongkos kirim 
konvensional atau tunai juga akan langsung disalurkan ke layanan 
logistik terkait, sehingga Seller tidak akan menerima tagihan
ongkos kirim setiap bulannya.
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Penting:

Apabila terdapat kerusakan atau kehilangan dalam proses 
pengiriman barang, hal tersebut merupakan tanggung jawab kurir 
logistik. Dilayani Tokopedia tidak berkewajiban mengajukan klaim 
atas barang tersebut ke pihak logistik. Seller dapat langsung 
mengajukan klaim ke pihak logistik. Terkait hal ini, kami 
menyarankan Seller untuk mengaktifkan asuransi pengiriman.

Diskusi produk dan Pusat Resolusi
Layanan bantuan dalam membalas chat, diskusi, dan Pusat Resolusi 
yang disediakan Dilayani Tokopedia hanya diperuntukkan untuk produk 
yang dikirimkan dan diproses oleh Dilayani Tokopedia. 

Layanan balas chat oleh Dilayani Tokopedia dilakukan paling lama 2 jam 
setelah chat atau diskusi dari pembeli masuk. Jika Seller mempunyai 
standar balas chat yang lebih cepat, Seller akan tetap bisa mengakses 
chat dan membalasnya.

Jam kerja admin Dilayani Tokopedia
Senin - Jumat: 09.00 - 17.00 
Sabtu - Minggu: 09.00 - 15.00
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Untuk memastikan pembeli mendapat layanan yang maksimal, Seller 
disarankan untuk:

1. Mengecek chat secara berkala.

2. Tetap membalas chat di luar jam kerja admin Dilayani Tokopedia 
untuk memastikan pembeli mendapat jawaban dengan cepat dan 
tepat. Namun ketika masih dalam waktu jam kerja admin, 
diharapkan agar chat dari calon pembeli hanya dibalas oleh admin 
Dilayani Tokopedia, untuk menghindari adanya chat yang terlewat 
dan tidak terbalas oleh admin Dilayani Tokopedia.

3. Jika mendapati admin Dilayani Tokopedia tidak membalas chat 
dalam waktu 2 jam atau tidak memberikan jawaban yang solutif 
mengenai kendala yang ada, Seller dapat langsung melaporkan 
melalui grup Whatsapp ataupun Pusat Bantuan Tokopedia.
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Seller dapat mengajukan Penarikan Barang menggunakan fitur Surat Penarikan 
atau WSN (Withdrawal Shipment Notice) pada Tokopedia Seller. Fitur penarikan ini 
hanya dapat digunakan untuk produk dalam keadaan baik atau masih layak jual. 
Sedangkan untuk penarikan barang yang berada di area quarantine dan area red 
zone, Seller wajib berkonsultasi dengan tim Dilayani Tokopedia.  

Artikel mengenai penarikan barang dari Dilayani Tokopedia bisa juga ditemukan 
di link berikut ini:  
https://seller.tokopedia.com/edu/request-penarikan-barang-dilayani-tokopedia

● Pembuatan Surat Penarikan atau Withdrawal Shipment Notice (WSN)
Untuk membuat Surat Penarikan, Seller harus mengakses
Tokopedia Seller (seller.tokopedia.com) melalui desktop atau
website → klik Produk → klik Surat Jalan → klik Tarik Dari
Dilayani Tokopedia.

Penarikan barang
dari Dilayani Tokopedia04.
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1. Pilih produk yang akan ditarik beserta dengan lokasi produk 
tersebut disimpan.

Seller akan diarahkan ke halaman ‘Buat Surat Penarikan’ dan Seller akan 
diminta untuk mengisi informasi seputar penarikan, sebagai berikut:

https://seller.tokopedia.com/edu/request-penarikan-barang-dilayani-tokopedia
http://seller.tokopedia.com


2. Tentukan jumlah produk yang akan ditarik. Apabila Seller ingin 
menarik semua stok yang ada, Seller bisa menggunakan tombol 
‘Tarik Semua’. Apabila Seller hanya ingin menarikan sebagian dari 
stok yang ada, Seller bisa memasukan jumlah produk yang akan 
ditarik pada kolom ‘Stok Yang Ditarik’.
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3. Pilih metode dan waktu penarikan. Pastikan informasi sudah 
benar, kemudian klik ‘Ajukan Penarikan’.
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Syarat dan Ketentuan Penarikan Barang Dilayani Tokopedia

1. Jika jumlah penarikan barang lebih dari 50 produk (SKU) atau 
lebih dari 5.000 pcs, Seller wajib berkoordinasi dengan tim 
Dilayani Tokopedia terlebih dahulu.

2. Untuk proses penarikan barang di kota yang sama, proses 
penarikan barang membutuhkan waktu 3 hari kerja sejak Surat 
Penarikan disetujui.

3. Untuk proses penarikan barang di kota yang berbeda, proses 
penarikan barang menyesuaikan jadwal pengiriman dan waktu 
pengiriman di setiap kota.

4. Penarikan barang dari luar kota dilakukan setiap hari Senin dan 
Rabu sesuai dengan kesiapan barang dan kurir pengiriman. 
Jika hari tersebut libur, maka akan dikirim di hari kerja 
berikutnya.

5. Jika estimasi waktu siap pick up merupakan hari libur/tanggal 
merah, maka barang dapat di pick up di hari kerja berikutnya.

6. Seller diharapkan bisa melakukan pengecekan produk di 
gudang Dilayani Tokopedia untuk memastikan kondisi dan 
jumlah barang sesuai dengan Surat Penarikan.

7. Jika Seller tidak bisa melakukan pengecekan di gudang 
Dilayani Tokopedia, Seller dapat melakukan pengecekan 
produk di lokasi Seller dengan ketentuan jika terdapat 
kerusakan/kehilangan barang yang terindikasi disebabkan oleh 
tim gudang Dilayani Tokopedia, maka Seller dapat 
mengajukan klaim maksimal 2 hari kerja sejak barang diambil 
Seller di gudang Dilayani Tokopedia.

8. Dokumen yang harus dilengkapi adalah form klaim (mengisi 
harga COGS), menunjukan bukti foto saat truk selesai dimuat 
di gudang Dilayani Tokopedia, saat truk baru dibuka di gudang 
Seller, foto box barang, serta foto barang yang rusak. 
Kemudian, kirim semua bukti tersebut kepada Tim Dilayani 
Tokopedia di Group WhatsApp.

9. Jika form klaim sudah lengkap, tim Dilayani Tokopedia akan 
meneruskan pengajuan klaim dalam waktu 14 hari kalender 
hingga klaim dibayarkan.
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Komponen Biaya Dilayani Tokopedia

1. Biaya Fulfillment akan dikenakan setelah status transaksi berubah 
menjadi 'Pesanan Selesai'. Sistem akan mengidentifikasi jumlah pesanan 
yang diproses oleh gudang Dilayani Tokopedia dan langsung melakukan 
pemotongan untuk setiap unit terjual sesuai dengan skema biaya yang 
dapat dilihat di sini
https://www.tokopedia.com/help/article/biaya-dilayani-tokopedia

2. Biaya penyimpanan  akan dikenakan kepada Seller untuk setiap unit 
barang yang sudah berada di gudang lebih dari 60 hari. Biaya yang 
dikenakan akan ditentukan berdasarkan Rasio Penjualan keseluruhan 
toko yang akan dihitung setiap akhir bulan. Baca tentang biaya 
penyimpanan selengkapnya di sini:
https://seller.tokopedia.com/edu/rasio-penjualan-dilayani-tokopedia/

05.
29

Biaya & cashback
Dilayani Tokopedia
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https://www.tokopedia.com/help/article/biaya-dilayani-tokopedia
https://seller.tokopedia.com/edu/rasio-penjualan-dilayani-tokopedia/
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Contoh simulasi perhitungan biaya penyimpanan :

Langkah 1 : Cek angka Rasio Penjualan tokomu 
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Langkah 2 : Cek biaya per produk berdasarkan angka Rasio 
Penjualan tokomu

Karena Rasio Penjualan toko adalah 230 (> 90 hari), maka biaya 
yang akan dikenakan Rp2.000 per pcs.

* Inbound 60 hari terakhir dihitung dari hari terakhir sebelum bulan 
   berakhir. Pada contoh kali ini sebelum tanggal 30.
** Total produk tertagih = 1.204 - 400 = 804

Langkah 4 : Hitung tagihan Biaya Penyimpanan tokomu
Biaya Penyimpanan =

Biaya per produk (langkah 2) x Total Produk Tertagih (langkah 3) 
= Rp2.000 x 804 pcs = Rp1.608.000
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Berikut adalah alur penagihan biaya penyimpanan: 

32

Berdasarkan simulasi di atas, jika kamu berhasil menjaga 
Rasio Penjualan tokomu di antara 61 - 90 hari, maka kamu hanya perlu 
membayar Rp603.000 (Rp750 x 804 pcs). Atau bahkan gratis apabila 
Rasio Penjualan tokomu < 60 hari.

Seller dapat memantau rasio penjualan yang berada di Dilayani Tokopedia 
melalui Tokopedia Seller → Statistik → Wawasan Dilayani Tokopedia.

Karena perhitungan jumlah produk dan rasio penjualan dilakukan setiap 
akhir bulan, tagihan dan pembayaran akan dilakukan
di bulan berikutnya. Tagihan biaya penyimpanan akan dikirim 
ke email yang terdaftar oleh Seller Tokopedia.
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Contoh simulasi penagihan dan pembayaran biaya penyimpanan:

● Tim Dilayani Tokopedia akan mengirimkan email tagihan biaya 
penyimpanan sebesar Rp1.608.000 pada tanggal 11.
Selama tanggal 11-18, Seller dapat melakukan pengecekan
atas tagihan. 

● Pada tanggal 21, Seller akan menerima tagihan final dan bisa 
membayar sampai dengan tanggal 5 melalui tautan yang 
disediakan.

● Bila Seller belum membayar hingga tanggal 5, tim Dilayani 
Tokopedia akan melakukan penarikan biaya sejumlah Rp 
1.608.000 dari saldo Seller pada tanggal 8.

Skema cashback Dilayani Tokopedia
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1. Cashback biaya Fulfillment untuk bulan pertama
Khusus Seller yang baru pertama kali bergabung, tim Dilayani 
Tokopedia akan memberikan cashback sebesar 100% dari biaya 
Fulfillment selama satu bulan pertama. Cashback akan dibayarkan 
pada bulan kedua.

2. Cashback biaya Fulfillment
Cashback akan dihitung berdasarkan jumlah transaksi berhasil 
yang Dilayani Tokopedia dalam kurun waktu 1 bulan.

Karena perhitungan cashback dilakukan setelah mengetahui total 
item terjual dalam kurun waktu satu bulan, maka pembayaran 
cashback akan dilakukan di bulan selanjutnya (Contoh: Cashback 
atas hasil penjualan bulan Januari akan dibayarkan di bulan 
Februari).

Kunjungi https://www.tokopedia.com/help/article/jenis-dan-skema-cashback 
untuk mengetahui lebih detail mengenai skema cashback Dilayani Tokopedia. 
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Pantau dan tingkatkan
performa toko menggunakan
fitur Dilayani Tokopedia06.

Untuk membantu Seller memantau performa produk yang ada 
di Dilayani Tokopedia, Seller dapat menggunakan fitur-fitur seperti:

● ‘Produk Dilayani Tokopedia’ → Untuk memantau produk dan stok 
yang ada di Dilayani Tokopedia, serta mengatur notifikasi stok untuk 
menghindari produk habis.

● ‘Penjualan’ → Untuk memantau pesanan yang diproses oleh Dilayani 
Tokopedia.

● ‘Wawasan Dilayani Tokopedia’ → Untuk memantau rasio penjualan di 
gudang Dilayani Tokopedia dan melihat ringkasan performa penjualan 
dari masing-masing gudang Dilayani Tokopedia yang digunakan.

● ‘Iklan dan Promosi’ → Untuk mengatur diskon untuk produk tertentu 
yang mungkin berguna untuk mengurangi potensi biaya 
penyimpanan.

Pantau stok Produk Dilayani Tokopedia

Halaman produk Dilayani Tokopedia hanya berisi produk dan stok yang ada 
di gudang Dilayani Tokopedia, sehingga Seller tidak bisa mengubah jumlah 
stok. Namun, Seller tetap bisa meng-update stok yang ada di gudang Seller 
menggunakan menu ‘Daftar Produk’. Seller harus memastikan informasi 
yang ada di Daftar Produk sudah sesuai dengan stok di gudang Seller. 

Apabila Seller ingin suatu produk dikirim hanya dari gudang Dilayani 
Tokopedia, Seller wajib meng-update stok pada halaman ‘Daftar Produk’ 
menjadi 0 untuk menghindari pesanan masuk ke gudang Seller, karena 
sistem kami akan menggunakan ongkos kirim termurah yang dibayarkan 
pembeli untuk menentukan apakah pesanan akan diproses oleh Seller atau 
gudang Dilayani Tokopedia.

Cara mengakses: Buka Tokopedia Seller (seller.tokopedia.com) melalui 
desktop atau website → klik Produk → klik ‘Produk Dilayani Tokopedia’.
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Di halaman ‘Produk Dilayani Tokopedia’, Seller dapat menggunakan fitur 
sebagai berikut:

1. ‘Daftar Produk Dilayani Tokopedia’ menampilkan stok sesuai yang 
ada di masing-masing gudang secara real-time. Pengurangan stok 
terjadi pada saat pembayaran dari pembeli sudah terverifikasi. Seller 
juga dapat melihat harga promosi suatu produk di masing-masing 
gudang. 

Seller dapat melakukan klarifikasi melalui grup Whatsapp jika 
menemukan selisih stok. Klarifikasi harap dilakukan paling lama 7x24 
jam dari tanggal konfirmasi. Pengecekan membutuhkan waktu paling 
lama 2x24 jam.

2. Seller dapat mengunduh laporan stok dengan klik ‘Minta Laporan’

3. Seller juga dapat mengatur notifikasi stok untuk menghindari 
produk habis. Atur notifikasi stok dapat dilakukan dengan 2 cara:

Cara 1: Mengatur notifikasi untuk produk Dilayani Tokopedia 
tertentu Klik ‘Atur Notifikasi Stok’ pada kolom Pengaturan.
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Seller akan diarahkan ke halaman ‘Atur Notifikasi Stok Produk’. 
Pada halaman ini, Seller dapat:
1. Mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi stok untuk 

masing-masing gudang.
2. Melihat perkiraan waktu hingga barang di gudang tersebut 

akan habis.
3. Mengatur pengingat stok sesuai dengan kebutuhan. Kami 

menyarankan untuk mengisi kolom ini sesuai waktu yang 
Seller butuhkan hingga produk live di Dilayani Tokopedia.

Cara 2: Mengatur notifikasi sekaligus
Klik ‘Atur Notifikasi Stok Sekaligus’
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Seller akan diarahkan ke halaman ‘Atur notifikasi stok produk’ → klik 
‘Download Template’. Pada template tersebut, Seller diharuskan 
untuk mengisi:

1. Kolom ‘Aktifkan Pengingat Stok?’ diisi dengan ‘Yes’ 
apabila ingin menyalakan notifikasi, atau ‘No’ apabila 
notifikasi tidak ingin ditampilkan.

2. Kolom ‘Pengingat stok (dalam hari)’ diisi sesuai dengan 
waktu yang Seller butuhkan hingga produk bisa live di 
Dilayani Tokopedia.

Apabila Seller sudah selesai mengisi template, Seller dapat klik 
‘Selanjutnya’ dan meng-upload file yang sudah diedit 
dan disimpan sebelumnya.
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Cara mengakses: Buka Tokopedia Seller (seller.tokopedia.com) 
melalui desktop atau website → klik Penjualan.

Untuk melihat pesanan yang diproses oleh Dilayani Tokopedia, Seller 
dapat memilih filter berdasarkan ‘Tipe Pesanan’ → ‘Dilayani 
Tokopedia’

Pantau Penjualan

Seller juga dapat mengunduh laporan Penjualan dengan klik 
‘Download Laporan Penjualan’ yang terdapat di kanan atas halaman → 
Pilih rentang waktu -> klik ‘Download Laporan’. 

Untuk melihat dari mana pesanan diproses, Seller dapat melihat kolom 
‘Warehouse Origin’ pada file excel yang telah diunduh. Apabila 
pesanan dipenuhi oleh Seller, akan tertera ‘Shop Location’ pada kolom 
tersebut.

‘Riwayat laporan’ dapat 
digunakan untuk melihat 
file yang sebelumnya 
telah diunduh
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Pada halaman ini, Seller dapat melihat rangkuman penjualan 
Yang Dilayani Tokopedia dari pesanan yang telah selesai, mulai dari 
Grafik Penjualan, Tabel Penjualan di tiap Dilayani Tokopedia, hingga 
Tabel Penjualan per Produk.

Pada ‘Ringkasan Penjualan Dilayani Tokopedia’, Seller dapat melihat:
1. Grafik ‘Jumlah Produk Terjual’ menampilkan jumlah item terjual 

di Dilayani Tokopedia selama 30 hari terakhir, serta informasi 
perbandingan kuantitas produk terjual dibandingkan 30-60 hari 
sebelumnya.

2. Grafik ‘Total Transaksi’ menampilkan jumlah transaksi yang 
diselesaikan Dilayani Tokopedia selama 30 hari terakhir, serta 
informasi perbandingan transaksi Dilayani Tokopedia 
dibandingkan 30-60 hari sebelumnya.

3. Grafik ‘Total Pendapatan Bersih’ menampilkan rangkuman 
pendapatan dari harga produk untuk pesanan dengan status 
selesai. Harga produk yang ditampilkan tidak termasuk ongkos 
kirim dan biaya fasilitas gudang. Di dalam grafik juga terdapat 
perbandingan total pendapatan dari Dilayani Tokopedia dengan 
data 30-60 hari sebelumnya.

Wawasan Dilayani Tokopedia - Penjualan
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Pada ‘Penjualan di tiap Dilayani Tokopedia’, Seller dapat memantau 
penjualan di masing-masing gudang selama 30 hari ke belakang dengan 
melihat Jumlah Produk Terjual, Total Transaksi, dan Total Pendapatan Bersih.

Pada ‘Hasil penjualan tiap produk’, Seller dapat memantau penjualan tiap 
produk yang dititipkan di Dilayani Tokopedia selama 30 hari ke belakang. 
Tabel menampilkan Jumlah Produk Terjual, Total Transaksi, dan Total 
Pendapatan bersih dari masing-masing produk. Seller bisa melakukan 
pencarian produk berdasarkan nama produk atau SKU di tabel ini.

Referensi: https://seller.tokopedia.com/edu/wawasan-DilayaniTokopedia/
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Pada halaman ini, Seller dapat dengan mudah melihat tagihan biaya 
penyimpanan pada tab 'Tagihan Bulan Ini' dan potensi biaya 
penyimpanan di bulan berjalan pada tab 'Tagihan Berjalan', beserta 
laporan dan perhitungannya. Fitur ini dibuat untuk memudahkan 
Seller mengambil keputusan dalam melakukan promosi atau 
melakukan penarikan produk.

Untuk melihat rincian produk beserta  stok dan rasio penjualan, Seller 
dapat mengunduh laporan dalam bentuk csv. Sedangkan untuk 
melakukan penarikan produk, Seller dapat klik ‘Tarik Dari Dilayani 
Tokopedia’ pada halaman ini. Seller juga dapat melakukan 
pembayaran tagihan biaya Dilayani Tokopedia melalui halaman ini.

Cara mengakses: Buka Tokopedia Seller (seller.tokopedia.com) melalui 
desktop atau website → Klik ‘Statistik’ → Klik ‘Wawasan Dilayani 
Tokopedia’.

Wawasan Dilayani Tokopedia - Tagihan Biaya Penyimpanan
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Referensi:tokopedia.com/help/article/biaya-penyimpanan-dilayani-tokopedia
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Fitur ini dapat berguna bagi Seller yang memberikan potongan harga 
sebagai usaha mengurangi potensi biaya penyimpanan.

Cara mengakses: Buka Tokopedia Seller (seller.tokopedia.com) melalui 
desktop atau website → klik ‘Iklan dan Promosi’ → klik ‘Tambah Jumlah 
Pesanan Baru’ → klik ‘Diskon Toko’

Pengaturan Harga Promosi
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1. Klik ‘Tambah Produk’ untuk memilih produk yang akan 
diaktifkan Diskon Toko.

2. Akan muncul halaman pop up seperti di bawah ini. Seller bisa 
memilih maksimal 50 SKU (termasuk varian) untuk diatur 
di Diskon Toko, lalu klik ‘Tambah Produk’.
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3. Pada halaman ini, pastikan Seller mengisi kolom harga diskon, 
persentase diskon, periode diskon, maksimal pesanan per 
invoice, dan memilih minimal 1 gudang yang akan dijadikan 
sumber stok utama. Seller juga bisa mengatur jadwal diskon di 
level varian produk. Tips : Pastikan diskon aktif di setiap gudang, 
kecuali Seller ingin melakukan flush out untuk produk di gudang 
tertentu.
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4. Jika berhasil disimpan, akan muncul notifikasi 'Diskon produk 
berhasil diaktifkan' dan langsung dialihkan ke tab
'Akan Datang' di halaman Diskon Toko.

Referensi: https://seller.tokopedia.com/edu/cara-atur-diskon-toko/
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Saatnya jangkau pembeli
di berbagai kota dengan


