
Kini, Anda jadi 
lebih mudah atur 
diskon untuk toko 
Anda!

Perubahan Baru 
Fitur Diskon Toko
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Fitur Diskon Toko adalah fitur pengaturan 
diskon/harga coret mandiri khusus untuk 
Official Store dan Power Merchant terpilih. 

Dengan fitur ini, Anda dapat membuat 
strategi dan mengelola potongan harga 
sesuai kebutuhan dan anggaran sehingga 
bisa menarik pembeli belanja di toko Anda 
dengan potongan harga yang tersedia.

98% Official Store sudah menggunakan fitur 
Diskon Toko!

Apa itu Diskon Toko?
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Perubahan baru fitur Diskon Toko untuk Anda!

Aktifkan fitur Diskon Toko melalui desktop dan dapatkan 5 keuntungannya!

Anda bisa atur Diskon Toko 
maksimal 50 SKU (termasuk varian) 
sekaligus tanpa upload CSV

Anda bisa jadwalkan periode diskon 
berbeda untuk masing-masing 
varian produk

Anda dapat memperpanjang 
periode diskon yang sedang berjalan

Bisa atur Diskon Toko sekaligus

Bebas tentukan periode diskon

Bebas perpanjang waktu diskon

Anda tidak perlu mengalokasikan 
stok khusus. Stok Diskon Toko akan 
menggunakan stok utama

Bebas dari Atur Alokasi Stok

Anda dapat menambah dan 
mengurangi stok tanpa harus 
mematikan diskon terlebih dahulu*

Bebas tambah/kurangi stok 

*Anda bisa atur stok 0, namun di tahap 
pengembangan awal ini, Anda tetap harus 
mematikan Diskon Toko terlebih dahulu. Tim 
Tokopedia akan menginformasikan 
perkembangan lebih lanjut.
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Langkah-langkah aktivasi fitur Diskon Toko

Atur diskon 
dengan upload 
CSV (untuk update 
produk>50 SKU)

Atur melalui list 
produk (maksimal 
50 SKU)

Atur Diskon Toko Klik 
Upload/Simpan Berhasil

1. Harga setelah diskon
2. Periode diskon
3. Maks order per invoice
4. Warehouse ID (Jika TokoCabang)

Masuk ke 
dashboard Anda, 
klik Diskon Toko

Halaman Diskon 
Toko - Tambah 
produk diskon

Aktivasi/Edit 
Diskon Toko
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Langkah-langkah aktivasi Diskon Toko (API)

Aktivasi Diskon 
Toko

Cara lihat Diskon 
Toko

Atur Diskon Toko Klik Simpan Berhasil

1. Harga setelah diskon
2. Periode diskon
3. Maks order per 

invoice
4. Warehouse ID (Jika 

TokoCabang)

Tersambung ke 
Tokopedia Open 
API

Integrasi dengan 
API Diskon Toko Edit Diskon Toko

Masukkan Shop 
ID
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Tampilan Diskon Toko tetap sama untuk pembeli

Halaman pencarian Halaman Toko Etalase Khusus Diskon Halaman Produk



Cara Aktifkan 
Diskon Toko
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Cara aktifkan Diskon Toko (1/8)

Masuk ke Dashboard Anda, klik “Iklan dan Promosi” , lalu pilih “Diskon Toko”1
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Cara aktifkan Diskon Toko (2/8)

Klik “Tambah Produk” untuk memilih produk yang akan diaktifkan Diskon Toko2

1. Produk dengan diskon 
berlangsung, akan datang, 
dan yang dialihkan

2. Opsi untuk aktivasi diskon 
sekaligus

Di halaman ini, Anda bisa 
melihat:
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Cara aktifkan Diskon Toko (3/8)

Akan muncul halaman pop up seperti di bawah ini. Anda bisa memilih maksimal 50 SKU (termasuk 
varian) untuk diatur di Diskon Toko, lalu klik “Tambah Produk”

3

Di halaman ini, Anda juga 
bisa melakukan:

1. Filter per kategori/etalase 
produk

2. Mengurutkan dari Terlaris, 
Kurang Diminati, Stok 
Terbanyak, dan lainnya

3. Cari SKU dengan nama 
produk
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Jika berhasil menambahkan produk, akan muncul notifikasi “Produk berhasil ditambahkan” 

Cara aktifkan Diskon Toko (4/8)

4
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Jika Anda memilih lebih dari 50 SKU (termasuk varian), maka akan muncul notifikasi “Produk yang 
dipilih maks. 50” dan Anda tetap akan ada di halaman pop up agar bisa segera memperbaiki. Setelah 
diperbaiki, Anda bisa klik “Tambah Produk” kembali

Cara aktifkan Diskon Toko (5/8)

5
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Cara aktifkan Diskon Toko (6/8)

Untuk Anda non-TokoCabang, aktifkan diskon di produk beserta varian yang Anda inginkan. Anda 
juga bisa klik “ubah info produk sekaligus” di halaman ini. Setelah itu jangan lupa klik “Simpan”

1. Mengisi kolom harga diskon, 
persentase diskon, periode 
diskon, dan maksimal order 
per invoice 

2. Anda bisa set jadwal diskon ke 
level varian produk

Note:
1. Kolom kuota dihilangkan
2. Diskon Toko akan 

menggunakan stok utama

6A

Contoh produk 
dengan varian

Contoh produk 
tanpa varian

Di halaman ini, Anda bisa:
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Cara aktifkan Diskon Toko (6/8)
Untuk Anda TokoCabang, aktifkan diskon di produk beserta varian yang Anda inginkan, dan jangan 
lupa untuk memilih minimal 1 Warehouse yang akan dijadikan sumber stok utama. Anda juga 
bisa klik “ubah info produk sekaligus” di halaman ini. Setelah itu jangan lupa klik “Simpan”

1. Mengisi kolom harga diskon, 
persentase diskon, periode 
diskon, maksimal order per 
invoice

2. Anda bisa set jadwal diskon ke 
level varian produk

Note:
1. Kolom kuota dihilangkan
2. Diskon Toko akan 

menggunakan stok utama

6B

Contoh produk 
dengan varian

Contoh produk 
tanpa varian Warehouse 

Di halaman ini, Anda bisa:
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Cara aktifkan Diskon Toko (7/8)

Jika berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi “Diskon produk berhasil diaktifkan” dan 
langsung dialihkan ke tab “Akan Datang” di halaman Diskon Toko

7
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Cara aktifkan Diskon Toko (8/8)

Jika gagal/error, maka akan muncul notifikasi “Lengkapi produk terlebih dahulu, ya”. Anda akan 
diberikan notifikasi untuk merevisi kolom-kolom yang gagal dilengkapi. Setelah dilengkapi, Anda 
bisa mencoba untuk klik “Simpan” kembali 

8



Cara 
Perpanjang 
Periode 
Diskon Toko
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Praktis! Perpanjang periode diskon di halaman 
Diskon Toko tanpa perlu non-aktifkan diskon 

1. Masuk ke dashboard Diskon Toko
2. Klik “Ubah Periode” di baris paling atas 
3. Perpanjang periode diskon sesuai yang 

Anda inginkan
4. Klik “Simpan” di bagian Ubah Periode 

untuk menyimpan periode yang baru
5. Klik “Simpan” lagi untuk menyimpan 

perubahan setting Diskon Toko

5 langkah perpanjang periode Diskon 
Toko dari tombol “Ubah Periode”
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Perpanjang periode Diskon Toko melalui kolom 
varian produk

1. Anda masuk ke dashboard Diskon Toko
2. Pilih varian produk yang akan diubah 

periode Diskon Tokonya
3. Klik “tombol     “, terletak di sebelah 

periode diskon yang sedang berjalan
4. Perpanjang periode diskon sesuai yang 

Anda inginkan
5. Klik “Simpan” di bagian Ubah Periode 

untuk menyimpan periode yang baru
6. Klik “Simpan” lagi untuk menyimpan 

perubahan setting Diskon Toko

6 langkah perpanjang periode Diskon 
Toko dari kolom varian
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Perbedaan upload diskon sekaligus dengan upload 
stok utama sekaligus

Upload Diskon Sekaligus Upload Stok Utama Sekaligus 
(Ubah Sekaligus)

Kapabilitas

● Bisa mengaktifkan diskon untuk produk 
yang ada di toko sekaligus

● Update variabel Diskon Toko untuk 
produk yang sudah dijadwalkan Diskon 
Toko

● Bisa upload diskon hingga 10ribu 
produk per file CSV

Halaman Pengaturan Hanya bisa diatur di halaman Diskon Toko Hanya bisa diatur di halaman Produk Toko

Link produk, harga setelah diskon, 
persentase diskon, periode diskon, maks 
order per invoice, Warehouse ID (Jika Anda 
mengaktifkan TokoCabang)

● Update informasi produk secara 
sekaligus, seperti
○ Informasi Penjualan: Stok Utama, 

status produk, harga sebelum diskon
○ Informasi Dasar: Min order, nama & 

deskripsi produk, dll
● Khusus OS, bisa edit info produk hingga 

2ribu baris per file XLS 

Kolom yang harus diisi 
ketika update Hanya kolom Stok Utama saja



Cara Upload 
Diskon Toko 
Sekaligus
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Cara upload diskon sekaligus dengan template 
CSV (1/4)

Jika Anda ingin menerapkan Diskon Toko ke >50 produk (termasuk varian), Anda bisa klik “Atur 
Diskon Sekaligus” dan klik “Download Template”. Anda bisa mengisi template CSV dan bisa 
mengupload dengan klik “Pilih File”.

1. :Tidak ada perubahan di format template CSV. Template 
ini bisa mengupload hingga 10K produk

2. Kosongkan kolom kuota. Diskon Toko akan otomatis 
memakai stok utama

3. Template ini tidak bisa digunakan untuk update stok 
utama

4. Khusus untuk TokoCabang, maka Anda wajib mengisi 
Warehouse ID

1
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Cara upload diskon sekaligus dengan template 
CSV (2/4)

Jika file 100% berhasil terupload akan muncul notifikasi “Yay, kamu berhasil mengaktifkan 100 
diskon baru di tokomu”. Anda bisa download laporan upload, lalu bisa klik “Lihat detail”, yang akan 
diarahkan pada halaman Diskon Toko dan muncul notifikasi “Diskon berhasil diaktifkan”

2
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Cara upload diskon sekaligus dengan template 
CSV (3/4)

Jika file hanya sebagian berhasil terupload, akan muncul notifikasi “Kamu hanya mengubah 25/30 
produk diskon”. Anda bisa klik “Download template perbaikan” dan upload kembali file CSV yang 
sudah diperbaiki.

3
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Cara upload diskon sekaligus dengan template 
CSV (4/4)

Jika file sama sekali tidak berhasil di upload, akan ada 3 jenis notifikasi berbeda yang akan muncul 
(tergantung pada alasan kenapa file tersebut tidak berhasil terupload). Anda bisa klik “Download 
template perbaikan” dan upload kembali file CSV yang sudah diperbaiki.

4

Gagal proses upload file

Gagal karena konten file Gagal karena file error



Cara Upload 
Stok Utama 
untuk Diskon 
Toko  
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Kondisi stok produk untuk Anda yang 
sudah di whitelist

Stok Utama Stok Reserved

0 10

10 15

Kondisi sebelum di whitelist Kondisi setelah di whitelist

Stok Utama Stok Reserved

10 N/A

25 N/A

1. Stok reserved akan otomatis dikembalikan ke stok utama
2. Diskon Toko akan aktif kembali dalam 10 menit
3. Jika Anda tidak ingin stok masuk ke Diskon Toko, maka Anda harus mengosongkan stok utama
4. Kondisi ini bisa diaplikasikan untuk Diskon Toko yang sedang berjalan, sudah dijadwalkan, dan 

yang sedang berhenti sementara

Produk A

Produk B
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Lebih Mudah! Cara upload stok utama di 
halaman produk ketika Diskon Toko berjalan 

1. Label “Campaign” berwarna 
merah akan muncul di setiap 
produk yang di diskon

2. Anda juga bisa atur stok 
sekaligus dengan klik “Atur 
Sekaligus”, lalu klik “Ubah 
Sekaligus”. Prosesnya bisa dilihat 
di slide berikutnya

Anda bisa dengan mudah update stok utama di halaman produk, dengan langsung mengubah di 
kolom stok, tanpa harus mematikan Diskon Toko! 

Di halaman ini, Anda juga bisa 
melihat:
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Cara upload stok utama sekaligus ketika Diskon 
Toko berjalan (1/4)

Anda harus masuk ke halaman produk dan klik “Produk Toko” . Kemudian, Anda bisa klik “Atur 
Sekaligus”, lalu pilih “Ubah Sekaligus”. Anda bisa cek di bagian Download & ubah file Excel, pilih 
“Informasi Penjualan”, lalu pilih “Etalase” atau “Semua Produk”, kemudian klik “Buat Template”

1

● Template hanya 
bisa diisi dengan 
MS. Excel 2007 ke 
atas atau 
LibreOffice. 

● Jangan menambah 
kolom atau baris 
apapun di File Excel

Perlu diingat!
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Cara upload stok utama sekaligus ketika Diskon 
Toko berjalan (2/4)

Di template excel,  Anda bisa langsung mengisi kolom “Stok Utama” dengan jumlah stok yang terbaru 
di setiap produk.

2

1. Format harus angka, tanpa koma dan titik
2. Jika kolom ini tidak diisi atau mengandung sesuatu diluar angka, maka 

template tidak bisa tersimpan dengan baik

Syarat & Ketentuan pengisian kolom stok:

Bisa diedit

Tidak bisa 
diedit
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Cara upload stok utama sekaligus ketika Diskon 
Toko berjalan (3/4)

Setelah selesai mengisi template excel, Anda bisa langsung upload file excel (.xls), di bagian Upload File 
Excel, dan klik “Pilih File”. Jika berhasil maka stok utama produk akan otomatis ter-update dan muncul 
notifikasi “Yay, kamu berhasil mengubah 30/30 SKU”

3
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Cara upload stok utama sekaligus ketika Diskon 
Toko berjalan (4/4)

Jika gagal upload, maka ada banyak notifikasi berbeda untuk setiap alasan kegagalan dan petunjuk 
untuk Anda untuk mengatasi gagal upload. Berikut notifikasi untuk kegagalan yang sering dilakukan 
oleh Anda.

4

Hanya sebagian 
SKU yang berhasil 

terupload

Semua SKU gagal 
di upload

File excel tidak 
dikenali

Masalah Cookies 
atau File excel 
gagal diproses

Template excel 
salah. Download 

kembali template

Jumlah produk 
melebihi 
kapasitas



Hal yang 
sering 
ditanyakan



1. Apa itu Diskon Toko?
Diskon Toko adalah fitur pengaturan diskon/harga coret khusus untuk Official Store dan Power 
Merchant yang terpilih.

2. Apakah saya bisa mengaktifkan Diskon Toko dari Aplikasi Tokopedia?
Diskon Toko hanya bisa diaktifkan melalui Desktop pada halaman Tokopedia Seller.

3. Apakah Diskon Toko terbaru berpengaruh pada tampilan pembeli?
Perubahan pada fitur Diskon Toko tidak mempengaruhi tampilan pada sisi pembeli. Pembeli tetap 
akan melihat diskon dalam persentase dan harga coret seperti di sini.

4. Apakah saya bisa mengubah diskon produk ketika sebelumnya diskon sudah 
dijadwalkan?
Anda bisa mengubah persentase diskon, harga diskon, dan stok produk walaupun sebelumnya 
Diskon Toko sudah dijadwalkan. Anda  juga bisa memperpanjang periode diskon ketika diskon 
sudah berjalan tanpa harus mematikan diskon terlebih dahulu. 

34

Hal yang sering ditanyakan



  5.    Apakah saya bisa mengalokasikan sebagian stok produk ke Diskon Toko?
Tidak bisa. Diskon Toko akan mengacu pada  stok utama produk. Sehingga, jika diskon aktif, maka 
semua stok utama produk otomatis akan tersedia pada periode diskon.

6. Bagaimana cara saya mengupdate stok pada produk yang sedang aktif diskon?
Anda bisa langsung update stok utama di halaman produk, tanpa harus mematikan Diskon Toko 
tersebut seperti di di sini.

7. Apakah saya harus mematikan diskon jika ingin mengubah stok utama?
Anda tidak perlu lagi harus mematikan diskon jika ingin mengubah stok utama. Anda bisa langsung 
mengubah stok utama di halaman produk seperti di di sini.

8. Bagaimana cara saya membatasi pembelian pada produk diskon?
Anda bisa mengisi kolom Maks Order per Invoice. Anda bebas mengisi jumlah maksimal produk 
yang dibeli dalam satu invoice, disesuaikan dengan kebutuhan & stok utama yang tersedia.
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 9.    Apakah saya bisa perpanjang dan perpendek periode diskon ketika diskon 
berlangsung?
Anda bisa memperpanjang periode diskon jika Diskon Toko berlangsung. Namun, Anda tidak bisa 
memperpendek periode diskon, yang bisa dilakukan adalah Anda bisa mematikan Diskon Toko dan 
mengatur ulang periode diskon.

10.    Jika stok Diskon Toko habis sebelum periode diskon berakhir, apakah Diskon Toko akan 
terus berjalan?
Jika stok habis, maka Diskon Toko akan otomatis berakhir. Anda harus menambahkan stok utama 
produk, lalu aktifkan diskon toko kembali.

11.     Apakah saya bisa kurangi stok utama hingga 0 jika Diskon Toko masih berjalan?
Di fase MVP, Anda tetap harus non-aktifkan Diskon Toko terlebih dahulu, agar stok utama berhasil 
diatur 0.
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12. Bagaimana jika saya gagal untuk upload diskon dan stok produk sekaligus? Apakah 
akan ada notifikasinya?
Jika gagal, Anda akan dapatkan notifikasi & petunjuk agar Anda bisa segera memperbaiki 
kegagalan tersebut. Silahkan cek di sini untuk upload Diskon Toko sekaligus dan 
di sini untuk upload stok utama sekaligus.

13. Jika saya termasuk dalam Seller yang di whitelist, apa yang terjadi pada Diskon Toko 
         saya yang sedang berlangsung ketika perubahan Diskon Toko terjadi?

Jika Anda adalah salah satu Seller terpilih, pada saat whitelist, produk Diskon Toko Anda akan dimatikan 
dan stok reserved/kuota akan dikembalikan ke stok utama. Anda juga tidak akan bisa mengakses 
halaman Diskon Toko selama jam 00:00 - 03:00 WIB. Diskon akan aktif kembali setelah 10 menit.

14. Mengapa saya tidak bisa menggunakan fitur Diskon Toko?
Saat ini, fitur ini hanya dapat diakses oleh Official Store dan Power Merchant terpilih. 

15. Jika ada error di halaman diskon saya, apa yang harus dilakukan?
Jika ada error, Anda bisa melaporkan ke RM Anda atau hubungi Pusat Bantuan Tokopedia.
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Terima Kasih


