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Seller yang kami banggakan,

Terima kasih telah memilih Tokopedia sebagai tempat mewujudkan mimpi bersama jutaan orang 
lainnya. Peran UMKM, termasuk para Seller Tokopedia, memiliki andil penting dalam menggerakkan 
roda perekonomian Indonesia, khususnya saat masa pandemi. Maka dari itu, Tokopedia senantiasa 
berkomitmen untuk #SelaluAdaSelaluBisa mempertemukan penjual dan pembeli sehingga 
masyarakat Indonesia tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah situasi yang serba tidak 
pasti ini.

Tokopedia kembali hadir dengan berbagai inovasi untuk menyemarakkan Tokopedia Ramadan Ekstra, 
tradisi belanja terbesar di Tokopedia. Layaknya sebuah tradisi, kami tidak bisa melakukannya sendirian. 
Demi membantu masyarakat Indonesia merayakan Ramadan dengan mudah di rumah, kami 
mengajak segenap Seller Tokopedia untuk berpartisipasi.

Dalam rangka mendukung persiapan toko untuk Ramadan, kami persembahkan panduan 
#SIAPRAMADAN 2022 yang dilengkapi aneka rekomendasi pilihan sesuai kebutuhan tokomu.

Semoga panduan ini bermanfaat untuk mengoptimalkan penjualan tokomu serta menyemarakkan 
momen Ramadan tahun ini.

Salam,
Tokopedia
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Bangun interaksi 
dua arah dengan 

pembeli di 
MEDIA SOSIAL

Pakai 3 FITUR 
PROMOSI 

AMPUH, tarik 
pembeli saat 

Ramadan

Berikan 
PELAYANAN 

TOKO 
TERBAIK agar 
pembeli jatuh 

hati

Pasang 
DEKORASI 

TOKO &  
HALAMAN 
PRODUK 

menarik, toko 
makin pembeli 

mau belanja

Upgrade toko 
jadi POWER 
MERCHANT, 

tingkatkan 
penjualan & 
kepercayaan 

pembeli

6 langkah sukses siapkan toko sambut Ramadan

1 2 3

4 5

Klik salah satu langkah di bawah untuk menuju ke tips selengkapnya

Jangan lupa 
EVALUASI 

JUALANMU  
selama 

Ramadan

6
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Kalender  2022 khusus untukmu

Pra Ramadan Ramadan Pasca Ramadan

1-24 Maret

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 1

Minggu 2-4

Minggu 1

Lakukan tips berikut agar penjualan tokomu maksimal!
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Minggu 2

25 Maret - 30 April 1 - 14 Mei

●Upgrade ke Power 
Merchant 

●Cek rekomendasi 
produk di sini 

●Aktifkan Bebas Ongkir

●Buat desain banner toko 
& pasang di Dekorasi 
Toko

●Buat Etalase Ramadan 
●Upload produk 

Ramadanmu
●Pilih logistik & kemasan 

sesuai di sini

Minggu 3 Minggu 4

●Buat rencana konten 
media sosial dan FEED

●Buat Voucher Toko 
Cashback & Gratis 
Ongkir serta jadwalnya 
ketika momen 
Ramadan 

●Tanggal penting event:
○ 25 Maret: Tokopedia 

Ramadan Ekstra Berlipat 
Ganda dimulai

○ 4 April: Puncak Ramadan 
Ekstra

●Sebarkan promosi ke media 
sosial dan Broadcast Chat.

●Tanggal penting event: 
○ 20 April:  Puncak 

Ramadan Ekstra
●Pastikan pelayanan 

tokomu tetap terjaga. 
Cek tipsnya di sini.

●Pastikan kredit TopAds 
tetap tersedia agar iklan 
tetap berjalan 

●Sebarkan info tutup toko dan ucapan Selamat Idul 
Fitri di media sosial, FEED, & Broadcast Chat

●Evaluasi performa Ramadanmu lewat Wawasan 
Toko & Wawasan Kunjungan.●Atur jadwal buka tutup 

di sini

●Pasang iklan TopAds 
otomatis

●Post konten media 
sosial dan FEED di hari 
pertama puasa

●Update stok produkmu 
secara berkala 

●Pastikan kuota Voucher 
Toko-mu tetap tersedia

●Update stok produkmu 
secara berkala 

●Post rutin konten 
media sosial dan FEED

●Atur jadwal tutup toko

https://seller.tokopedia.com/settings/power-merchant
https://seller.tokopedia.com/settings/power-merchant
https://seller.tokopedia.com/bebas-ongkir?_branch_match_id=880777505363455774&utm_source=tokopedia_seller&utm_campaign=seller_edu_bebas-ongkir&utm_medium=Iklan%26promosi
https://seller.tokopedia.com/dekorasi-toko
https://seller.tokopedia.com/dekorasi-toko
https://seller.tokopedia.com/etalase
https://seller.tokopedia.com/add-product
https://seller.tokopedia.com/add-product
https://seller.tokopedia.com/settings/shipment
https://seller.tokopedia.com/edu/cara-post-di-feed
https://seller.tokopedia.com/v2/vouchertoko/create/cashback
https://seller.tokopedia.com/v2/vouchertoko/create
https://seller.tokopedia.com/v2/vouchertoko/create
https://seller.tokopedia.com/broadcast/create
https://tokopedia.link/TopAdsDashboardNew
https://tokopedia.link/TopAdsDashboardNew
https://seller.tokopedia.com/edu/cara-post-di-feed
https://seller.tokopedia.com/broadcast/create
https://seller.tokopedia.com/statistic/overview
https://seller.tokopedia.com/statistic/overview
https://seller.tokopedia.com/statistic/traffic
https://seller.tokopedia.com/settings/info
https://tokopedia.link/TopAdsDashboardNew
https://tokopedia.link/TopAdsDashboardNew
https://seller.tokopedia.com/edu/cara-post-di-feed
https://seller.tokopedia.com/manage-product
https://seller.tokopedia.com/promo
https://seller.tokopedia.com/promo
https://seller.tokopedia.com/manage-product
https://seller.tokopedia.com/edu/cara-post-di-feed
https://seller.tokopedia.com/settings/info


Kilas Balik 
Ramadan 2021



21 Juta
Konsumen telah beralih ke 

belanja online di tahun 20211

91% 

72%
Kenaikan belanja online pada
konsumen di kota-kota kecil1

90% 
Konsumen memilih 
berbelanja di online 
marketplace selama 
Ramadan 20211

Kebiasaan belanja masyarakat selama pandemi 
(berdasarkan riset eksternal)

6

Pedagang akan tetap 
memasarkan produk 
secara online dalam 5 

tahun ke depan1 

1) Data Google 2021 pada “Winning Ramadan with Digital 
2022”



Adaptasi adalah kunci perkembangan bisnis
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+52% 

+Rp 403 triliun

+15 juta 
Pelaku bisnis UMKM di Indonesia sudah beralih 
ke digital per Agustus 20211

Pertumbuhan sektor E-commerce pada 20212

Proyeksi nilai total transaksi yang terjadi di E-commerce 
pada tahun 20213

1) Sebanyak 15,3 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital per Agustus 2021, 23 
September 2021, Bisnis.com

2) E-Commerce Jadi Pendorong Utama Ekonomi Digital Indonesia pada 
2021. 10 November 2021, KataData.co.id

3) Transaksi E-Commerce Indonesia Diproyeksikan Capai Rp 403 Triliun 
pada 2021. 25 November 2021, KataData.co.id

E-commerce 
menjadi sebuah 

KEHARUSAN, 
bukan lagi pilihan 
untuk bertahan
& berkembang



TOKOPEDIA
BERPERAN
PENTING dalam 
perekonomian Indonesia

Sudah ada

jutaan 
penjual
bergabung di 
Tokopedia per 2021

Lebih dari 

dari berbagai kategori di 
Tokopedia pada 2021

500 online 
campaign

1

Berdasarkan data Tokopedia (press release)

1

Waktu Indonesia 
Belanja

Festival belanja bulanan, 
menghadirkan konten 

eksklusif & menarik, 
dengan penampilan BTS 

serta artis lainnya.

Tokopedia Nyam 
Program khusus Seller 
kategori Makanan & 

Minuman untuk 
menjangkau pasar 

yang lebih luas.

Gebyar Diskon 
Elektronik (GDE) 

Promosi aneka 
produk elektronik 
dengan diskon & 
aneka penawaran 
menarik lainnya.

Cantikfest
Diikuti 500 brand 
pilihan ternama, 

Cantikfest 
menyediakan semua 

kebutuhan wanita, 
seperti fashion & 

kosmetik.

GoPay KeBuT 
Selain harga spesial & 
bebas ongkir, GoPay 

KeBuT menghadirkan 
tambahan cashback 
hingga 90% dengan 
GoPay & GoPayLater.

8



WIB SPESIAL 
RAMADAN
WIB Tokopedia Spesial 
Ramadan berikan 
diskon hingga 90% dan 
Bebas Ongkir sepuasnya

Pembeli berkesempatan 
dapatkan Hadiah Undian 
langsung dengan 
bertransaksi pakai kupon 
spesial

TAP TAP PARSEL BEBAS ONGKIR 
EKSTRA DI 
TOKOCABANG
Layanan Bebas Ongkir 
Ekstra pertama kali 
diluncurkan khusus 
pengguna TokoCabang

TOKOPEDIA WIB TV 
SHOW
Setengah dari penonton 
TV di Indonesia 
menyaksikan BTS dan The 
Boyz di Tokopedia TV 
Show Spesial Ramadan

Beragam konten live 
streaming ikut 
memeriahkan semarak 
Ramadan 2021

TOKOPEDIA PLAY
DAILY CONTENT & LIVE 
SHOPPING

Lebih dari

100ribu
produk berbeda

terjual dalam 1 jam lewat Tokopedia 
selama Ramadan 2021!1

Rp 13 miliar+
donasi dan zakat

 terkumpul1

1Berdasarkan press release “Tokopedia Ungkap 
Transaksi Selama Ramadan”
 

Peran Tokopedia di Kampanye Ramadan Ekstra 2021

P
R

O
G

R
A
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SUMATERA

JAWA

KALIMANTAN

BALI & 
NUSRA

MALUKU & 
PAPUASULAWESI

500+ Ribu
Titik pembayaran 

tersebar se-Indonesia 

550+ Juta
Produk

86,5% 
Pebisnis baru

Berdasarkan data Tokopedia Juni 2021

Tokopedia telah menjangkau 
>99% kecamatan di Indonesia



Berdasarkan press release “Tokopedia Ungkap Transaksi Selama Ramadan”

WIPTOKOPEDIA - 3 kategori terpopuler selama Ramadan 2021

Kategori 
Perlengkapan 

Rumah Tangga

Kategori 
Kesehatan & 

Perawatan Tubuh
Kategori Fashion

11



Speaker 
Bluetooth

Parsel Makanan Kacang

Bedak Bayi

Berdasarkan data produk terlaris Tokopedia di pulau besar Indonesia selama Ramadan 2021

Teh Bubuk

Kapas & Tissue 
Bayi

Sumatera Jawa

Kue Kering

Masker Medis

Voucher/Gift CardHijab Segi Empat

Biji Kopi

6 produk terlaris Ramadan 2021 di Sumatera & Jawa

Paket Sholat
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Kue Kering Sajadah Camilan InstanKacang

Berdasarkan data produk terlaris Tokopedia di pulau besar Indonesia selama Ramadan 2021

Body Lotion

Masker Medis Coklat

Bali & Nusa Tenggara Kalimantan

Sabun Mandi

6 produk terlaris Ramadan 2021 Bali Nusra & Kalimantan

Minuman Instan

Teh Bubuk

Obat Herbal

13
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Laptop Case

Berdasarkan data produk terlaris Tokopedia di pulau besar Indonesia selama Ramadan 2021

Kacang

Penyangga 
Gadget

Masker Medis

Tripod Kamera

Sulawesi Papua & Maluku

Paket Sembako

6 produk terlaris Ramadan 2021 di Sulawesi & Papua Maluku

Obat Herbal

Handphone 
Android

Kue Kering

Minuman 
Tradisional

Kue Basah

Alat Ukur
Listrik / Fluke

14



Temukan Tips
Khusus untuk Tokomu!



Tren Belanja Online saat Ramadan
(dari berbagai sumber eksternal)

Mari siapkan tokomu untuk sambut Ramadan dari sekarang!

Saat Ramadan 2021, 
peningkatan 
intensitas belanja 
online terjadi di 
pukul 06.00 - 14.001

dan memasuki 
puncaknya di pukul 
19.00 - 22.001.

Lonjakan 
kunjungan online 
juga tampak 
meningkat pada 
waktu sahur, yaitu 
sekitar pukul 
02.00 - 05.001.

02.00 - 05.00 06.00 - 14.00 18.00 - 21.0015.00 - 17.00 22.00 - 01.00

Puncak periode belanja online terjadi di Minggu Ketiga Ramadan, sekitar 
pukul 19.00-23.00.2

1) Riset iPrice “93% Orang Indonesia Menggunakan Smartphone untuk Berbelanja Online”
2) Riset “ShopBack Ramadan Insight 2021 (Survey Result)”



#SelaluAdaSelaluBisa



Upgrade toko jadi 
POWER MERCHANT, 
tingkatkan 
penjualan & 
kepercayaan 
pembeli

1



“Dalam penjualan lebih terbantu 
dibandingkan saat nggak daftar 
Power Merchant, selain itu untuk 

promosi produknya juga 
terbantu banget.”

 -Amel

Amelswear - Surakarta

Power Merchant adalah keanggotaan Seller yang menawarkan berbagai fitur eksklusif 
untuk membantu meningkatkan penjualan dan kepercayaan pelanggan. 

Dengan upgrade ke Power Merchant, toko berpotensi dikunjungi pembeli hingga 9x 
lipat, menerima pesanan hingga 12x lipat, dan meningkatkan penghasilan hingga 
7,7x lipat.

Seller hanya perlu membayar biaya layanan sebesar 1,25% dari setiap produk yang 
terjual. Biaya layanan akan dikenakan setelah status transaksi berubah menjadi ‘Pesanan 
Selesai’.

Bisa kasih Bebas Ongkir ke pembeli hanya dengan biaya 2,25% per 
produk terjual dengan layanan Bebas Ongkir

Meningkatkan kepercayaan pembeli dengan adanya badge 
eksklusif Power Merchant

Bisa upload video di halaman produk, yang akan bikin toko 
semakin menarik

Akses fitur-fitur eksklusif Tokopedia, seperti Wawasan Pasar, 
Voucher Toko, dan lainnya

Keuntungan Power Merchant:

Apa itu Power Merchant?

WIPPower Merchant
Jadikan tokomu kepercayaan pembeli

1

2

3

4
19



Untuk Seller dengan usia toko >=90 hari

1. Memiliki Skor Performa Toko min. 60
2. Lakukan verifikasi toko dengan cara upload KTP 

dan foto diri

Untuk Seller dengan usia toko <90 hari

1. Memiliki 1 produk aktif
2. Verifikasi toko dengan cara upload KTP dan foto 

diri

Pelajari selengkapnya di sini

Klik untuk menonton video panduan

Power Merchant
Intip cara upgrade toko dan syaratnya

Syarat jadi Seller Power Merchant

Upgrade toko kamu sekarang dengan klik di sini

20

https://seller.tokopedia.com/edu/fitur-power-merchant/
http://www.youtube.com/watch?v=WD-r9DsDjm4
https://seller.tokopedia.com/settings/power-merchant


Broadcast Chat

Kirim pesan sebanyak 
maksimal 200 
chat/bulan*, untuk 
promosi produk di bulan 
Ramadan secara efektif ke 
pengguna Tokopedia.

1 2 3

21

Dekorasi Toko200 Etalase Toko

Nikmati 3 template 
Dekorasi Toko untuk 
mempercantik 
tampilan toko dengan 
tema Ramadan. 

Manfaatkan fitur ini untuk 
membuat Etalase khusus 
produk-produk Ramadan. 

4

5

Tambah sampai 
5.000 produk

Seller dapat menambah 
hingga 5.000 produk 
setelah menjadi Seller Power 
Merchant.

Bonus Kredit 
TopAds

Ada 5% bonus Kredit 
TopAds biar tokomu bisa 
dapat lebih banyak dilihat 
pengguna Tokopedia.

7Video Produk

Gunakan video di 
halaman Tambah 
Produk tanpa upload 
terlebih dahulu ke 
YouTube. Pelajari 
selengkapnya di sini.

8

*Minimal transaksi Rp 3.000.000 atau 10 transaksi sukses di bulan yang sama. Baca cara mempertahankan Power Merchant di sini.

Statistik 

… dan masih banyak lagi!

Selain Wawasan Toko 
dan Kunjungan, pantau 
produk maupun kata 
kunci populer lewat 
Wawasan Pasar.

Bebas Ongkir yang 
lebih murah

Biaya layanan Bebas 
Ongkir yang lebih 
murah, yaitu 2.25%. 
Wajib diaktifkan agar 
pembeli lebih tergiur 
belanja.

Power Merchant
Berbagai fitur eksklusif untukmu

6

https://seller.tokopedia.com/edu/keunggulan-fitur-video-produk/
https://seller.tokopedia.com/edu/status-power-merchant/


Pasang
DEKORASI TOKO & 
HALAMAN PRODUK 
menarik, toko 
makin dilirik 
pembeli

2



Agar jadi pilihan utama pembeli, 
pastikan halaman toko dan produk 

tampil memukau dan menarik

Halaman toko 
dan produk 
memukau

23



xx

Media 
Sosial

Awareness

Consideration

Produk Dilihat

Halaman
Produk

Masuk
Keranjang

Consideration

Bayar

Awareness

Evaluation

Conversion

Calon pembeli melihat barang yang dijual. 
Mereka dapat melihat produk kamu melalui:

● Halaman pencarian secara organik 
(tanpa iklan) dari rumus nama produk 
kamu, filter Power Merchant, Bebas 
Ongkir, dan Bayar di Tempat

● Iklan TopAds
● Broadcast Chat
● Konten kamu di Tokopedia FEED, 

media sosial, dan promosi lainnya

Halaman produk yang menarik akan 
diklik oleh calon pembeli. Calon pembeli 
akan mempertimbangkan hal-hal berikut 
untuk lanjut ke tahap selanjutnya:

● Foto produk jelas dari berbagai 
sudut

● Kelengkapan deskripsi produk
● Harga kompetitif
● Ulasan
● Ketersediaan stok

Calon pembeli yang tertarik pada 
produk akan menambahkan ke 
keranjang. Di halaman ini, mereka bisa 
memilih varian produk, jumlah & 
catatan khusus. Agar calon pembeli 
tidak membatalkan pesanan, pastikan:

● Pilihan logistik lengkap
● Ada promo seperti Bebas 

Ongkir atau promo toko
● Metode pembayaran lengkap

WIPAlur transaksi penjualan di Tokopedia

24



Foto produk menarik dari 
berbagai sisi, min. 3 foto per 
produk. Gunakan background 
yang jelas dan pastikan 
pencahayaan cukup

Nama produk lengkap 
dengan rumus: 
Jenis/Kategori Produk + 
Merek + Keterangan

Deskripsi lengkap dengan spesifikasi produk, 
informasi garansi, kelengkapan & keunggulan 

produk, S&K, dll

WIPKomponen Halaman Produk yang baik

25



Cara tepat menamakan produk 
jualan online

Klik untuk menonton video panduan

WIPPanduan membuat Halaman Produk yang memukau

Tips foto produk menarik biar 
pembeli auto-klik

Klik untuk menonton video panduan

3 cara buat deskripsi produk 
yang mantap dan memikat

Klik untuk menonton video panduan

Perhatikan juga penamaan produk di level varian (jika ada)
1. Nama produk di varian membuat anggaran TopAds jadi lebih murah
2. Produk bisa diatur dengan lebih mudah
3. Ulasan dan rating hanya terfokus pada satu produk saja 26

http://www.youtube.com/watch?v=k9PPVBeu7As
http://www.youtube.com/watch?v=FaH4wJ6G5OI
http://www.youtube.com/watch?v=qFP-iBZg9SQ


Analisis Wawasan Produk adalah fitur untuk membantu Seller 
dalam melengkapi elemen yang kurang pada produk yang dijual. 
Seller yang telah mengubah informasi produk di halaman Analisis 
berhasil meningkatkan jumlah tampil produk pada halaman 
pencarian hingga 55%*.

Muncul di Halaman Pencarian
Berkesempatan untuk muncul di halaman pencarian 
karena performa & kelengkapan produk optimal.

Meningkatkan jumlah kunjungan
Kelengkapan produk yang baik dapat membuat calon 
pembeli tertarik untuk mengunjungi halaman produk.

Mengoptimalkan performa produk
Informasi produk yang lengkap akan meminimalisir 
adanya pertanyaan yang berulang dari pembeli dan 
bisa mengoptimalkan performa produk.

Tampilan Analisis Wawasan
Produk pada Desktop

        Apa itu Analisis Wawasan Produk?

Keuntungan menggunakan Analisis 
Wawasan Produk:

Analisis Wawasan Produk
Buat cari tahu performa & kelengkapan produkmu

1

2

3

*Berdasarkan data internal Tokopedia, Januari 2022 27



Nama atau Judul Produk: Min. 40 karakter 
dengan rumus Nama/Jenis Produk + Merk 
Produk + Keterangan Tambahan. Judul 
produk tidak dapat diubah, jadi pastikan kamu 
menamakannya dengan benar, ya!

Foto Produk: Min. 3 foto produk dari sudut 
berbeda. Pastikan cahaya cukup dan gunakan 
background yang kontras.

Deskripsi Produk: Min. 260 karakter dan hindari 
penggunaan simbol-simbol seperti (@#$%^*).

Harga Produk: Pastikan harga produkmu 
sesuai kondisi pasar dan kualitasnya.

Ikuti 5 tips ini untuk melengkapi informasi produk 
sesuai standar Tokopedia.

Kategori Produk: Pastikan kamu 
menempatkan produk di kategori yang sesuai.

WIPAnalisis Wawasan Produk
Cara pakai dan tipsnya

Klik untuk menonton video panduan

Cek kelengkapan produkmu di sini

        Tips Untukmu!

1

2

3

4

5

28

Pelajari selengkapnya di sini

https://seller.tokopedia.com/statistic/products
http://www.youtube.com/watch?v=dpzDduW5rIQ
https://seller.tokopedia.com/edu/analisis-wawasan-produk


Dekorasi Toko adalah fitur yang dapat digunakan untuk memperindah tampilan 
halaman toko menggunakan banner/gambar, video, voucher promo, etalase, dan 
widget produk (produk yang ingin ditonjolkan). 

Yuk, percantik Halaman Toko kamu biar bisa menarik perhatian calon pembeli!

Membuat tokomu tampil beda
Ada banyak toko yang menjual produk yang sama seperti tokomu. Dengan konten 
yang menarik, tokomu bisa jadi lebih menonjol dibandingkan kompetitor.

Lebih menarik dengan promo & produk unggulan terkini
Di halaman toko yang baru, pembeli dapat langsung melihat banner promo dan 
produk-produk unggulan terkini yang ingin ditonjolkan oleh Seller, sehingga dapat 
menggaet lebih banyak pembeli yang datang ke toko.

Kesan pertama yang baik membuat pembeli lebih mudah mengingat 
tokomu
Jika branding tokomu sudah memikat pembeli, akan lebih mudah buat menggaet 
pembeli saat kamu mengeluarkan produk baru.

“Fitur Dekorasi Toko oke dan easy to 
use, nggak ribet karena sekali klik 

saja, kita bisa langsung paham 
bagaimana cara penggunaannya.” 

-Tasia Putri

Patris Official Store - Bogor

        Apa itu Dekorasi Toko?

Mengapa Halaman Toko harus menarik?

WIPDekorasi Toko
Buat halaman toko tampil beda

1

2

3

29



Halaman toko akan tampil beda dan kamu dapat menampilkan produk 
unggulan dengan 3 pilihan layout di bawah ini.

Simple Layout Power Layout Big Campaign

[Direkomendasikan!]
Cocok untuk Seller yang 
ingin menampilkan 
produk yang dijual agar 
pembeli lebih mudah 
mencari dengan 1 
tampilan banner

Cocok untuk menampilkan 
lebih banyak Produk 
Unggulan, penawaran 
khusus di tokomu dan 
menampilkan konten video

Cocok untuk menampilkan 
berbagai promo yang 
sedang berjalan di tokomu 
sekaligus bisa 
menampilkan konten video

Fitur: 
- 1 tampilan banner
- 1 konten Produk 

Unggulan
- Widget Paket Bundling
- Voucher Toko (hanya 

untuk tampilan 
halaman toko di 
desktop)

- Semua produk

Fitur: 
- 2 tampilan banner
- 2 konten Produk 

Unggulan
- Widget Paket 

Bundling
- Voucher Toko 

(hanya untuk 
tampilan halaman 
toko di desktop)

- Semua produk

Fitur: 
- 3 tampilan banner
- 2 konten Produk 

Unggulan
- Widget Paket Bundling
- Voucher Toko (hanya 

untuk tampilan 
halaman toko di 
desktop)

- Semua produk

WIPDekorasi Toko
3 pilihan layout untukmu

Rekomendasi Layout untuk Power Merchant

Contoh penggunaan Simple Layout 30



Dekorasi Toko
Pilih layout sesuai 
kebutuhan

Klik untuk menonton video panduan

WIPDekorasi Toko
Cek panduan untuk membuatnya

31

Download panduan lengkap di sini

Buat Dekorasi Tokomu di sini

http://www.youtube.com/watch?v=mYCxUXce18E
https://ecs7.tokopedia.net/edukasi/baru-Panduan-Fitur-Dekorasi-Toko.pdf
https://seller.tokopedia.com/dekorasi-toko


● Pakai kalimat promosi kreatif yang mengundang perhatian 
calon pembeli, misalnya  “NEW! NATURE PAL GEL CLEANSER”

● Buat urgensi agar calon pembeli tergugah mengikuti 
promo, seperti “Khusus hari ini” atau “Stok terbatas”

● Buat kalimat petunjuk agar calon pembeli tahu langkah apa 
yang harus dilakukan, misalnya “Klik di sini”,  atau “Beli 
Sekarang!”

● Pastikan foto produk jelas atau tidak blur
● Ukuran font harus menonjol, hindari ukuran font di bawah 

10 pt
● Tempatkan logo toko dan nama toko di bagian atas 

banner
● Gunakan warna banner yang terang agar menarik 

perhatian calon pembeli

Kalimat 
promosi

Nominal 
promo

Foto produk

Kalimat 
Petunjuk

Kalimat 
promosi

Nominal 
promo

Foto produk

  Desain menawan   Konten promosi kreatif

WIPDekorasi Toko
Tips banner yang optimal untuk halaman toko

32



Berikan 
PELAYANAN TOKO 
TERBAIK 
agar pembeli jatuh 
hati

3
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  Update stok secara berkala

 Responsif & cepat tanggap

Jual produk berkualitas baik

Kemasan aman & sesuai

   Cek ulang sebelum dikirim

  Adakan survei kepuasan pembeli

WIP6 kunci sukses meningkatkan pelayanan toko

1

2

3

4

5

6



● Pastikan jumlah produk yang tercantum sesuai 
dengan jumlah produk di gudang toko.

● Ubah status produk menjadi Tidak Aktif apabila 
stok kosong.

● Khusus produk dengan varian, update stok per 
varian apabila stok tidak tersedia.

Kamu perlu update stok supaya pesanan tidak 
dibatalkan secara otomatis karena stok habis. Jika 
sering mengabaikan & menolak pesanan dengan 
alasan stok habis, kamu bisa mendapat penalti yang 
dapat mengurangi Skor Performa Toko.

Update stok produkmu secara berkala melalui halaman 
produk di sini.

Tampilan Stok Produk di halaman Daftar Produk

Mulai Maret 2022, kamu bisa mengatur fitur Pengingat Stok agar 
notifikasinya muncul sesuai batas stok yang sudah kamu tentukan, sehingga 

kamu bisa segera update sebelum stok habis.

        Perhatikan hal-hal berikut!

WIPKunci 1:
Update stok produkmu secara berkala

1

2

3

35

https://seller.tokopedia.com/manage-product


● Jawab chat pembeli maks. 10 menit. Aktifkan 
fitur Balas Otomatis agar pembeli tidak terlalu 
lama menunggu chat-mu.

● Atur jadwal operasional toko agar komunikasi 
dengan pembeli lebih efektif.

● Segera proses pesanan untuk mengurangi 
tingkat pembatalan.

Merespons kebutuhan pembeli dengan cepat dan 
tepat dapat meningkatkan Skor Performa Tokomu, 
lho!

Pembeli juga akan senang apabila kamu cepat 
tanggap, sehingga mereka bisa langsung check out 
produk kamu.

WIP

        Perhatikan hal-hal berikut!

1

2

3

Kunci 2:
Responsif dalam membalas chat pembeli

36



● Beri deskripsi dan spesifikasi produk dengan 
jujur sesuai kondisi produk.

● Hindari mengirim produk cacat. Berikan diskon 
dan tulis informasi tersebut pada deskripsi 
produk.

● Perhatikan masa kedaluwarsa produk. Untuk 
kategori produk tertentu, pilih masa kedaluwarsa 
yang lebih panjang.

Kualitas produk yang dijual sangat memengaruhi 
kepuasan pembeli. Apabila produk yang diterima 
sesuai ekspektasi, maka hal ini akan meningkatkan
rating produkmu!

WIP

        Perhatikan hal-hal berikut!

1

2

3

Kunci 3:
Jual produkmu dengan kualitas terbaik

37
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● Jenis kemasan dapat memengaruhi berat 
paket. Pastikan kembali berat dan volume 
paket sebelum diserahkan ke kurir.

● Pertimbangkan durasi pengiriman dengan 
kategori produk.

● Panduan lengkap mengemas barang dengan 
aman dapat dilihat di sini.

Pastikan produkmu dikemas secara aman sesuai 
kategori produk agar produk tidak rusak saat 
sampai ke tangan pembeli. Ingatkan pembeli 
untuk merekam video unboxing paket sebagai 
bukti kondisi produk jika ada komplain.

Produk Gadget & 
Elektronik

Produk Makanan 
Segar

Produk Fashion 
& Kecantikan

PENGEMASAN KAYU

● Cocok untuk kategori produk 
gadget dan elektronik

● Tahan guncangan dan timpaan 
barang lain

● Aman untuk pengiriman jarak jauh

PENGEMASAN VACUUM SEALER

● Cocok untuk kategori produk 
makanan segar, basah, kering, 
beku, dan buah-buahan

● Dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri sehingga produk lebih 
tahan lama

PENGEMASAN BOX/KARDUS

● Cocok untuk kategori produk 
fashion, peralatan rumah tangga, 
alat musik, dan produk 
kecantikan

● Cocok untuk makanan kering 
yang sudah dikemas

WIP

        Perhatikan hal-hal berikut!

1

2

3

Kunci 4:
Gunakan kemasan yang aman dan sesuai

https://seller.tokopedia.com/edu/cara-membuat-kemasan-produk-yang-baik/
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● Cek kecocokan produk dengan varian dan 
jumlah yang dipesan pembeli.

● Pastikan kemasan sudah aman. Berikan catatan 
khusus jika barang rapuh/mudah rusak.

● Pastikan alamat, identitas pembeli, dan 
layanan pengiriman tercantum dengan jelas 
pada resi pengiriman.

Pastikan kemasan sudah aman dan terbungkus 
dengan baik. Tokopedia memiliki 13 partner logistik 
(jasa pengiriman) yang dapat dipilih oleh Seller. Pilih 
yang sesuai agar produk sampai dengan aman ke 
tangan pembeli. 

WIP

Klik untuk menonton video panduan

        Perhatikan hal-hal berikut!

Kunci 5:
Selalu cek ulang produk & pilih pengiriman yang sesuai

1

2

3

   Lihat jasa pengiriman yang cocok untuk produkmu  di sini

http://www.youtube.com/watch?v=6catARr3GLU
https://seller.tokopedia.com/edu/tips-atur-logistik-toko/
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● Manfaatkan situs layanan survei, seperti 
Google Form dan SurveyMonkey.

● Buat pertanyaan yang jelas dan singkat.

● Pilih tipe pertanyaan sesuai jawaban yang 
kamu butuhkan. Gunakan pertanyaan tertutup, 
seperti “Ya/Tidak”, pertanyaan terbuka, seperti 
pertanyaan yang memerlukan penjelasan, 
hingga pemberian skala/rating.

Tanyakan pengalaman pembeli mengenai 
pelayanan tokomu lewat chat usai pembeli 
menerima produk atau dalam bentuk kartu ucapan 
terima kasih yang disertai QR Code menuju ke 
formulir survei. Ingatkan pembeli untuk ulas produk 
dengan Pengingat Ulasan.

WIP

Hi Kak Ifa, terima kasih sudah 
berbelanja di Mr. Many More. 
Untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan kami, mohon 
bantuannya untuk mengisi link 
survei berikut: 
https://bit.ly/pelayanantokoMMM

Terima Kasih!
Isi survei 
pelayanan 
toko di sini

        Perhatikan hal-hal berikut!

Kunci 6:
Adakan survei kepuasan pembeli

1

2

3



Pakai 3 FITUR 
PROMOSI AMPUH,
tarik pembeli 
saat Ramadan

4
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Bebas Ongkir

Promo favorit 
pembeli
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Bantu tingkatkan penjualan
Penjualan di toko dengan Bebas Ongkir bisa meningkat hingga 
50%.

Mudah dicari pembeli
Produk berlogo Bebas Ongkir tampil di halaman pencarian 
dengan filter khusus Bebas Ongkir.

Menjangkau pembeli di luar pulau
Bebas Ongkir akan memperluas jangkauan penjualan toko
kamu ke seluruh Indonesia.

Bebas Ongkir adalah fitur promosi yang dapat diaktifkan oleh Seller 
untuk memberikan ongkos pengiriman gratis kepada pembeli.

        Apa itu Bebas Ongkir?

Keuntungan mengaktifkan Bebas Ongkir:

WIPBebas Ongkir
Promo favorit pembeli Tokopedia!

“Bebas Ongkir turut andil dalam 
peningkatan omzet toko hingga 2x lipat 

dan hampir 50% pembeli saya 
menggunakan fitur Bebas Ongkir.” 

-Faris

Kerso Rotan - Jepara

1

2

3



Pembeli akan mendapatkan subsidi Bebas Ongkir dengan 
ketentuan berikut:

1. Minimal transaksi Rp50.000: subsidi Bebas Ongkir hingga 
Rp20.000 untuk pengiriman dalam pulau yang sama dan 
hingga Rp40.000 untuk pengiriman antarpulau.

2. Minimal transaksi Rp250.000: subsidi Bebas Ongkir hingga 
Rp50.000 untuk pengiriman antarpulau.

Biaya layanan Bebas Ongkir dengan kriteria berikut:
1. 2,25% dengan maksimal Rp10.000 dari setiap kuantitas 

produk terjual.
2. Biaya layanan maksimal senilai dengan Bebas Ongkir yang 

diterima oleh pembeli .

Biaya layanan yang akan dikenakan kepada Seller adalah biaya 
layanan terendah dari perbandingan dua kriteria tersebut.

Pelajari selengkapnya di sini

Produk dengan 
Bebas Ongkir

WIPBebas Ongkir
Produk lebih mudah ditemukan pembeli dengan filter khusus Bebas Ongkir

44

https://seller.tokopedia.com/edu/bebas-ongkir/
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Masuk ke halaman Seller Tokopedia, klik Iklan dan 
Promosi, kemudian klik Tambah Jumlah Pesanan Baru, 
lalu klik menu Bebas Ongkir

Kamu akan diarahkan ke halaman Bebas Ongkir. Pada 
halaman Bebas Ongkir, klik Aktifkan Bebas Ongkir

1 2

WIPBebas Ongkir
Cara aktifkan Bebas Ongkir (1/2)
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Selamat! Kamu berhasil mengaktifkan fitur Bebas Ongkir. Cek laporan 
penjualan dari fitur Bebas Ongkir pada halaman Bebas Ongkir.

3

WIPBebas Ongkir
Cara aktifkan Bebas Ongkir (2/2)

Aktifkan Bebas Ongkir di sini

https://seller.tokopedia.com/bebas-ongkir


Voucher Toko
Buat promo sendiri 

sesuai budget

47
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WIP

Voucher Toko adalah fitur yang memungkinkan kamu untuk membuat 
promo toko berupa Cashback atau Gratis Ongkir sendiri sesuai 
ketentuan dan anggaran toko.

“Voucher Toko sangat membantu 
meningkatkan rata-rata total 

pembelian di toko serta membuat 
toko saya jadi lebih menarik, 

terutama untuk yang berjualan 
makanan seperti kami.” 

-Cevin

Dimsum Inc - Jakarta

        Apa itu Voucher Toko?

Keuntungan menggunakan Voucher Toko:
Periode promo fleksibel
Atur sendiri periode promo tokomu (maksimal 30 hari dan 
minimal 30 menit)

Jenis promo beragam
Menangkan hati pembelimu dengan promo Cashback dan Gratis 
Ongkir yang lebih beragam

Halaman voucher
Dengan menggunakan Voucher Toko, kamu dapat 
memudahkan calon pembeli untuk menemukan seluruh 
voucher yang tersedia di 1 halaman Etalase Toko

WIPVoucher Toko
Buat promo sendiri sesuai budget

1

2

3
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Voucher Cashback

Voucher Gratis Ongkir cocok untuk kamu yang ingin 
menjangkau pembeli dari berbagai kota di Indonesia.

Biaya pengiriman produk akan dipotong dalam bentuk 
subsidi. Pembeli dapat menggunakan Voucher Gratis 

Ongkir dan Bebas Ongkir dari Tokopedia secara 
bersamaan. Perhitungannya dapat dilihat di sini.

Voucher Gratis Ongkir

Voucher Cashback adalah promo pengembalian dana 
langsung kepada pembeli.

Jenis voucher ini cocok buat kamu yang ingin 
mendapatkan pelanggan lebih banyak, tapi tetap 

ingin mempertahankan citra toko dan harga produk.

WIPWIPVoucher Toko
Pilih jenis Voucher Toko sesuai kebutuhan

Buat Voucher Cashback di sini Buat Voucher Gratis Ongkir di sini

https://seller.tokopedia.com/edu/voucher-toko/
https://seller.tokopedia.com/v2/vouchertoko/create/cashback
https://seller.tokopedia.com/v2/vouchertoko/create
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Berikut variabel kupon yang bisa diatur:
1. Target Voucher: Pilih target Publik (ditampilkan di halaman produk 

dan toko) atau Terbatas (tidak ditampilkan di halaman produk dan 

toko. Pembeli hanya bisa menggunakan voucher dengan 

memasukkan kode voucher di halaman promo)

2. Nama Voucher: Wajib diisi. Akan terlihat dari sisi pembeli

3. Nominal Cashback/Gratis Ongkir: Khusus Cashback, pilih nominal 

dalam bentuk Rupiah atau persentase hingga maksimal potongan 

harga yang kamu kehendaki

4. Minimum Pembelian: min. pembelian Rp10.000

5. Kuota Voucher: min. 1 dan maks. 999

6. Maksimum Estimasi Pengeluaran Toko: Lihat maksimal estimasi 

biaya yang akan dikeluarkan dari penggunaan Voucher Toko yang 

akan diaktifkan

7. Periode Voucher: Tentukan sesuai kebutuhanmu, mulai dari 30 

menit hingga 30 hari

Kamu bisa membuat 10 Voucher Toko berbeda yang dapat 
diaktifkan secara bersamaan.

Voucher Toko
Hal yang perlu diperhatikan saat membuat Voucher Toko

1

2

3

4

5

6

7
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Infokan ke teman, 
rekan, hingga 

keluarga

Manfaatkan metode 
word of mouth atau 
dari mulut ke mulut 

di lingkungan 
pertemanan dan 

keluargamu. Ingat, 
sebaiknya pilih 

target informasi 
sesuai konteks 
jualanmu, ya.

Sebarkan voucher 
pakai Broadcast 

Chat

Begitu selesai atur 
Voucher Toko, 

bagikan voucher 
dengan klik ‘Lewat 

Broadcast Chat’ dan 
atur pesan kamu.

 Klik di sini untuk 
atur pesan 

Broadcast Chat.

Gunakan media 
sosial untuk 

promosi

Salah satu alat bantu 
promosi paling efektif 
adalah media sosial. 

Yuk, pelajari cara 
optimalkan media sosial 
untuk berjualan di sini.

Tampilkan voucher di 
halaman Dekorasi 

Toko

Manfaatkan halaman 
Dekorasi Toko untuk 

memberi tahu 
pengunjung tentang 

promo Voucher 
Tokomu. 

Atur voucher 
dengan kriteria 

tertentu

Atur voucher dengan 
kriteria tertentu agar 

voucher-mu 
berkesempatan untuk 

dibagikan secara 
otomatis melalui Pusat 

Notifikasi.

Pelajari selengkapnya di 
sini.

Voucher Toko
Tips sebar info Voucher Toko ke pembeli

https://seller.tokopedia.com/broadcast/create
https://seller.tokopedia.com/edu/pemasaran-melalui-sosial-media/
https://seller.tokopedia.com/edu/notifikasi-otomatis-voucher-toko/
https://seller.tokopedia.com/edu/notifikasi-otomatis-voucher-toko/


Iklan TopAds 
Otomatis

Cara praktis untuk 
tampil di halaman 

strategis

52
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WIP
Iklan TopAds Otomatis

Iklan TopAds Otomatis membantumu dalam mengiklankan produk 
dengan lebih praktis. Sistem pintar Iklan TopAds Otomatis akan 
memilih produk dan biaya iklan yang tepat sesuai anggaran agar 
iklanmu optimal. Kamu hanya perlu menentukan anggaran harian saja.“Setelah pakai TopAds, jumlah 

klik dan pengikut toko 
meningkat 2x lipat, meskipun 

saya hanya pasang budget 
Rp100.000 per bulan.” 

-Bismo

Kagara - Bandung

        Apa itu Iklan TopAds Otomatis?

Keuntungan Iklan TopAds Otomatis:

Dilengkapi sistem pintar otomatis
Sistem akan memilih produk yang paling berpotensi terjual untuk 
diiklankan berdasarkan banyaknya produk terjual dan produk yang 
paling banyak dilihat pembeli.

Otomatis menentukan biaya iklan yang optimal
Sistem pintar akan secara rutin memperbarui pemilihan produk dan 
biaya per klik untuk mengoptimalkan penjualan. Seller cukup atur 
biaya harian saja. 

Produk muncul di halaman strategis Tokopedia 
Produk muncul di 6 halaman strategis untuk memaksimalkan 
jangkauan calon pembeli dan berpotensi meningkatkan penjualan 
di tokomu.

1

2

3
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WIP
Iklan TopAds Otomatis

Produkmu akan muncul di 6 halaman strategis Tokopedia

Halaman 
Utama 

Tokopedia

Halaman 
Pencarian

Halaman 
Kategori 
Produk

Inbox Pembeli Keranjang Halaman 
Produk



Iklan TopAds Otomatis
Panduan cara pasang

Klik untuk menonton video panduan

3 tips memaksimalkan penggunaan Iklan 
TopAds Otomatis

        Tips Untukmu!

Optimalkan anggaran harian. Semakin tinggi 
anggaran harian yang ditambahkan, semakin 
besar potensi produk dijangkau lebih banyak 
pembeli.

Tentukan anggaran harian sesuai 
rekomendasi agar iklan bisa bersaing. 
Rekomendasi yang diberikan adalah nominal 
yang berpotensi menghasilkan klik dan 
penjualan berdasarkan kategori produk yang 
dijual.

Pastikan halaman produk sudah optimal, 
mulai dari nama produk, foto produk, deskripsi 
produk, hingga harga produk bersaing.

1

2

3

Iklankan produkmu sekarang di sini

55

https://ta.tokopedia.com/v2/manage/onboarding
http://www.youtube.com/watch?v=YBX3yWMXfK8


Bangun interaksi 
dua arah dengan 
pembeli di
MEDIA SOSIAL

5



57Berdasarkan data Indonesia Digital Report 2021, datareportal.com

WIPWIP
Pengguna media sosial di Indonesia tahun 2021

170 
Juta

10 
Juta61,8%

Pengguna media 
sosial di Indonesia 
pada Januari 2021

Jumlah peningkatan 
pengguna media 
sosial (+6,3%) dari 

tahun 2020 ke 2021

61,8% dari total 
penduduk Indonesia 
berselancar di media 

sosial pada Januari 
2021



58Berdasarkan data Indonesia Digital Report 2021, datareportal.com

Media sosial yang paling banyak dipakai di Indonesia 
per Januari 2021 

94%
88% 87%

85%
64%

38%

Persentase pemakai internet yang mengakses platform berikut (usia 16-64 
tahun)
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Tambahkan link toko kamu di bio media sosial
Gunakan deep link agar bisa langsung mengarahkan calon pembeli ke toko kamu di 
Tokopedia. Dapatkan deep link dengan cara klik Share/Bagikan di aplikasi Tokopedia, lalu salin 
link toko kamu di bio media sosial, atau gunakan Linktree.

Post di media sosial secara rutin
Post minimal 1x sehari. Contoh untuk Instagram, kamu bisa post 1 konten IG Feed dan 1 IG Story 
per hari. Sesuaikan konten dengan kebutuhan kamu, seperti promosi, review produk, atau kuis.

Berikan informasi mengenai promo tokomu!
Jika kamu memiliki promo yang sedang berlangsung, seperti Voucher Cashback atau Gratis 
Ongkir, bagikan info promo tersebut di media sosial untuk menarik perhatian calon pembeli. 

Tips optimalkan media sosial
Untuk berinteraksi dengan pelanggan

https://seller.tokopedia.com/edu/pemasaran-melalui-sosial-media/
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Buka akun toko 
kamu melalui 
Aplikasi 
Tokopedia, lalu 
klik ikon 
Share/Bagikan 
pada bagian 
kanan atas 
halaman toko 
atau produk.

2 3
Klik Salin Link. 
Link tersebut 
berupa deep 
link yang bisa 
langsung kamu 
gunakan.

Tambahkan 
deep link 
tersebut pada 
bio media sosial  
agar kamu 
dapat menarik 
kunjungan dari 
media sosial.

Kamu juga 
dapat 
menggunakan 
Linktree untuk 
menyimpan 
berbagai link 
kamu.

1

Cara mendapatkan deep link
untuk mengarahkan calon pembeli ke akun Tokopedia-mu

https://linktr.ee/
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“Apa yang kami post sangat 
berpengaruh dengan yang dibeli 

customer. Jadi mereka akan bertanya 
tentang produk yang barusan kami 

post.” 
-Karisma

Les Celle - Jakarta 

Tak hanya di Tokopedia, Karisma juga menggunakan media sosialnya yaitu 
Instagram @les.celle untuk membangun branding yang kuat dengan 
menampilkan konten menarik dan foto yang aesthetic sehingga bisa 
membuat calon pembeli cuci mata dan tergiur membeli produknya.

Buat rencana konten medsos yang tepat perminggunya
Buat konten variatif (inspiratif, rilis produk, hiburan) dan memiliki tujuan 
dari setiap konten.

Rutin post konten untuk mempertahankan loyalitas pembeli
Minimal 1 kali untuk IG Feed dan beberapa konten IG Story per harinya.

Informasi dan foto harus jelas
Buat katalog produk dalam 1 banner atau konten.

Ubah nama akun media sosial sesuai keadaan
Hal ini dilakukan agar jumlah jumlah pencarian meningkat, misalnya 
untuk Ramadan, ganti nama dengan Hampers Ramadan. Tambahkan 
juga hashtag yang sesuai.

        Tips buat konten media sosial Ramadan a la Les Celle

Les Celle - Menang banyak dengan konten
di media sosial

1

3

4

2

https://www.instagram.com/les.celle/?hl=en
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Kuis spesial 
Ramadan

Berikan sampel 
produk spesial 
Ramadan dari toko 
sebagai hadiah.

Kuis dapat diadakan 
di momen sahur 
maupun menjelang 
berbuka (ngabuburit).

Tips pemakaian 
produk

Jika kamu menjual 
produk fashion, kamu 
bisa bagikan beberapa 
contoh mix and 
match sesuai dengan 
suasana Ramadan. 

Kalau kamu jual 
makanan, bisa berikan 
tips penyajian produk 
untuk sahur/buka 
puasa.

Bukber online Bingkisan 
Ramadan

Ulasan

Buka bersama bareng 
pengikut akun media 
sosial kamu pasti seru 
banget! Kamu bisa 
mengadakannya 
melalui live streaming 
di media sosialmu.

Saat bukber, kamu 
juga bisa bagi-bagi 
THR dalam bentuk 
produk kamu.

Jangan lupa post 
informasi soal parsel 
Ramadan kamu! 

Ajak pengikut akun 
media sosial kamu 
untuk mengunjungi 
toko dengan 
iming-iming promo 
jika belanja melalui 
Tokopedia!

Punya produk spesial 
Ramadan yang ingin 
ditonjolkan?

Post ulasan positifnya 
di media sosial. Hal ini 
bisa mendorong 
pembeli untuk yakin 
membeli produk di 
toko kamu.

5 ide konten media sosial spesial Ramadan



Tokopedia FEED
Cara baru promosi gratis 

nan menarik
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Unggah konten menarik dan terbaru setiap harinya dengan mudah 
pakai FEED. Konten tersebut nantinya bisa dilihat oleh followers dan 
calon pembeli agar mereka selalu up-to-date dengan perkembangan 
tokomu.

“Saya rutin posting di Tokopedia Feed 
untuk produk baru di toko dengan tujuan 
untuk meningkatkan brand awareness 

toko.” 
-Rohman

Oxprey59 - Jakarta

        Apa itu Tokopedia FEED?

FEED
Cara baru promosi gratis yang menarik
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Jika kontenmu menarik, konten berkesempatan untuk ditampilkan di 
halaman Explore sehingga produkmu bisa dilihat oleh jutaan calon 
pembeli di Tokopedia. Kesempatanmu mendapat lebih banyak 
followers dan calon pembeli juga semakin luas!

Unggah konten secara rutin di FEED tokomu. Pastikan kontenmu 
menarik dan sesuai dengan branding toko.

Bagikan link konten dan profil Tokopediamu ke berbagai media sosial 
untuk mendapatkan followers sebanyak-banyaknya.

Semakin aktif posting, konten akan semakin dilihat banyak 
pengunjung. Peluang tokomu mendapatkan followers juga semakin 
tinggi. Dengan banyaknya followers yang mengikuti update tokomu, 
semakin tinggi juga kesempatan produkmu dilihat, disukai, dan dibeli 
oleh pengunjung Tokopedia.

        Tips memaksimalkan fitur FEED di Tokopedia

FEED
Buat konten yang bisa menarik calon pembeli

1

2

3



66

Buka akun 
Tokopedia 
dan klik 
‘FEED’ yang 
ada tepat di 
sebelah 
‘Home’.

Klik tanda + 
(plus) untuk 
membuat 
postingan 
baru. Lalu klik 
‘Allow’ atau 
‘Izinkan’.

Pilih gambar 
konten yang 
ingin kamu 
post dengan 
klik salah satu 
gambar. 
Kamu juga 
bisa klik ikon 
‘carousel’ 
untuk 
menampilkan 
banyak 
gambar. 
Setelah itu 
pilih 
maksimal 5 
gambar.

2 31

FEED
Cara post konten dengan mudah (1/3)
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Kamu juga 
bisa 
melampirkan 
produk 
jualanmu di 
gambar. Klik 
‘Tag Produk’ 
atau klik 
gambarmu.

Pilih produk 
yang relevan 
dengan 
gambar.

Harga dan link 
produkmu 
sudah tampil, 
deh!

5 64

FEED
Cara post konten dengan mudah (2/3)
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Tulis caption  
menarik, 
mencakup 
deskripsi 
produk dan 
kalimat 
promosi yang 
mengajak 
calon pembeli 
untuk beli 
produk kamu.

Setelah itu
klik ‘Post’.

Kontenmu 
sudah dapat 
dilihat oleh 
pengunjung 
FEED.

8 97

FEED
Cara post konten dengan mudah (3/3)



Jangan lupa
EVALUASI 
JUALANMU
selama Ramadan

6



Wawasan Toko
Pantau performa 

tokomu bisa dalam 1 
halaman

70
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Wawasan Toko adalah fitur untuk melihat semua data 
penting yang kamu butuhkan untuk meningkatkan dan 
membuat strategi penjualan. Fitur Wawasan Toko tersedia 
di desktop dan aplikasi Tokopedia Seller.

        Apa itu Wawasan Toko?

Keuntungan dari Wawasan Toko:

Dapat melihat semua data hanya dalam 1 halaman
Terdapat 5 data penting yang bisa dilihat dalam 1 
halaman saja.

Data yang akurat
Data diambil dari kondisi tokomu saat ini, yang 
disesuaikan dengan tren penjualan sebelumnya.

Tersedia laporan toko yang lengkap
Download laporan lengkap sesuai dengan rentang 
waktu yang dibutuhkan. Laporan akan masuk secara 
otomatis ke email kamu.

1

3

2

Wawasan Toko
Pantau performa tokomu dalam 1 halaman

Pelajari selengkapnya di sini

https://seller.tokopedia.com/edu/fitur-statistik/


Statistik Live untuk memantau operasional dan campaign 
toko secara real-time sehingga kamu bisa lebih sigap dan 
cepat mengelola tokomu. Temukan informasi
lengkapnya di sini.
Ringkasan statistik, berisi rekapan data pendapatan bersih, 
produk dilihat, konversi, dan pesanan.
Perbandingan antara Pendapatan Bersih dan Pengeluaran 
tokomu.
Produk dilihat dan konversi yang memberikan data detail 
beserta tren performa.
Performa pesanan memberikan informasi data terkait tren 
pesanan dan tipe pembatalan yang terjadi.

72

Cek Wawasan Toko di sini

Evaluasi penjualan setelah Ramadan itu penting untuk 
mengetahui performa, keunggulan, dan kekurangan 
tokomu. Dengan begitu, kamu bisa menyiapkan strategi 
lebih matang lagi di Ramadan berikutnya.

INGAT!

1

3

2

Klik untuk menonton video panduan

        5 data penting di halaman Wawasan Toko 

Wawasan Toko
Evaluasi penjualan toko selama Ramadan

4

https://seller.tokopedia.com/edu/statistik-live
https://seller.tokopedia.com/statistic/overview
http://www.youtube.com/watch?v=JQdNnwHMXsk


Wawasan 
Kunjungan

Cek asal pengunjung 
tokomu

73
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Wawasan Kunjungan adalah fitur untuk melihat 
sumber kunjungan yang berkontribusi terhadap 
produk dilihat beserta dengan konversinya.

        Apa itu Wawasan Kunjungan?

Keuntungan dari Wawasan Kunjungan:

1

2

Cek hasil kunjungan kapan saja
Sebagai toko, kamu bisa melihat kunjungan sesuai 
periode yang kamu tentukan.

Rekomendasi tips untuk meningkatkan kunjungan
Ada kumpulan tips dan ide paling relevan untuk 
meningkatkan kualitas produk, toko, hingga promosi.

Wawasan Kunjungan
Cek asal pengunjung tokomu



1. Menjadi acuan toko untuk menjangkau 
pembeli baru
Kamu bisa fokus menjangkau calon pembeli 
pada sumber kunjungan yang masih sedikit.

2. Mengoptimalkan rencana promosi pada 
sumber kunjungan terkuat
Gencar promosikan produk pada sumber 
kunjungan trafiknya paling tinggi untuk 
menghasilkan transaksi lebih banyak lagi.

3. Memperbaiki informasi produk apabila 
kunjungan dari dalam Tokopedia masih 
sedikit
Dapat menganalisa penyebab kunjungan yang 
sedikit, apalagi dilengkapi dengan 
rekomendasi yang tepat.
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WIPWawasan Kunjungan
Mengapa harus cek asal kunjungan dan tipe kunjungan calon pembeli?

       3 alasan harus cek pengunjung toko        3 tipe kunjungan calon pembeli

1

2

3

Cek Wawasan Kunjungan di sini

1. Dari luar Tokopedia
Berapa kali produk dilihat dari luar Tokopedia 
seperti Google atau media sosial

2. Aktivitas di dalam Tokopedia (Non-iklan) 
Aktivitas calon pembeli yang terjadi di dalam 
aplikasi Tokopedia seperti halaman toko, halaman 
pencarian, atau langsung ke halaman produk. 
Aktivitas ini bukan berasal dari fitur-fitur iklan 
seperti TopAds dan Broadcast Chat.

3. Aktivitas di dalam Tokopedia (Iklan)
Aktivitas calon pembeli yang terjadi di dalam 
aplikasi Tokopedia melalui iklan seperti TopAds 
dan Broadcast Chat.

1

2

3

https://seller.tokopedia.com/statistic/traffic
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Sumber Kunjungan
Sumber kunjungan sesuai 
dengan kategori.

Rekomendasi
Berisi tips yang dapat Seller 
lakukan untuk meningkatkan 
kunjungan.

Konversi
Total jumlah kunjungan yang 
berubah menjadi pesanan.

Produk Dilihat
Total produk dilihat sesuai 
dengan sumber kunjungan.

1 32

Dapat di klik untuk mengetahui kondisi breakdown per hari-nya

1 2

3 4

Wawasan Kunjungan
Panduan membaca atribut
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Organik
Kunjungan berasal dari 
unggahan Seller di media sosial 
atau langsung masuk ke 
aplikasi.

Dari Tokopedia
Berasal dari iklan dari Tokopedia untuk 
mendapatkan kunjungan melalui 
SEO, GDN Banner, YouTube Ads, dll. 

Dari Kamu
Iklan Collaborative Ads yang 
berasal dari budget Seller (MRP, 
CPAS, etc). Kunjungan ini hanya 
berlaku untuk Official Store.

1 2 3

Tooltip membantu  
sellers melihat definisi 
dengan cepat

Wawasan Kunjungan
Trafik dari luar Tokopedia
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Langsung ke Halaman Produk
Aktivitas yang langsung menuju 
ke halaman produk, bisa dari 
Google Search, WhatsApp, dll

Halaman Toko
Aktivitas yang 
bersumber dari 
Halaman Toko

Hasil Pencarian
Aktivitas berasal dari 
hasil pencarian 
Tokopedia

Lainnya
Aktivitas dari halaman 
order, wishlist dan 
rekomendasi, dll.

1 2 3 4

Wawasan Kunjungan
Aktivitas dari dalam Tokopedia (Non-Iklan)
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TopAds - Iklan Produk, Toko, 
Tanpa Modal
Iklan produk yang muncul dari 
layanan-layanan TopAds seperti 
rekomendasi dan Hasil Pencarian

Kejar Diskon
Trafik ini hanya akan muncul jika 
Seller menggunakan fitur promosi 
tertentu seperti Kejar Diskon Spesial 
atau Flash Sale

Broadcast Chat
Produk dilihat melalui Broadcast 
Chat

1

2

3

Wawasan Kunjungan
Aktivitas dari dalam Tokopedia (Noniklan)



Semangat
buat tokomu

Ayo isi survei #SIAPRAMADAN di sini & dapatkan kredit 
TopAds total 1 juta untuk 5 orang beruntung!

https://forms.gle/9K5HJdUyYAeRP6W37
https://forms.gle/9K5HJdUyYAeRP6W37
https://forms.gle/9K5HJdUyYAeRP6W37
https://forms.gle/9K5HJdUyYAeRP6W37


Terima Kasih


