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Pepatah mengatakan, “Tiap kesempatan yang 
diambil adalah sebuah kesempatan untuk menang“. 
Bila kamu melihat ada kesempatan yang hadir 
untukmu, maka kamu harus berjuang untuk 
mendapatkannya.

Menjadi reseller adalah sebuah kesempatan kamu 
sebagai Seller baru di Tokopedia agar dapat bersaing 
dengan jutaan Seller lainnya. Waktunya manfaatkan 
peluang ini untuk meraih kesuksesan berjualan di 
masa yang akan datang.

Di newsletter edisi Oktober ini, kami akan berbagi 
tips menjadi reseller yang berhasil di Tokopedia. 

Kami telah merangkum 4 ide bisnis reseller yang 
berpotensi diburu pembeli dan strategi untuk 
mengembangkan bisnis reseller, dari kecil hingga 
menjadi besar. Tidak ketinggalan juga, ada 3 reseller 
Tokopedia yang berbagi tips membangun bisnis 
online sebagai reseller dari nol hingga berhasil 
menjual ratusan ribu produk.

Selamat membaca. 

Salam,
Pipit Indrawati
Senior Lead of Merchant Education

Hai, Seller!

Ada bisnis reseller!
Maksimalkan
peluang dengan
minim modal
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Kata Seller 

Pernah mendengar tentang kisah mantan 
cleaning service yang sukses menjadi seorang 
Juragan Mainan di Tokopedia?

Inilah Fahrudin, pemilik toko Juragan Mainan 
yang bergabung di Tokopedia sejak 2012. 
Fahrudin memulai karir bisnisnya menjadi 
reseller mainan dengan skala yang sangat 
kecil, karena tujuan awal berbisnis hanya untuk 
mencari penghasilan tambahan dari cleaning 
service. 

El Cisco Leander yang dikenal sebagai
pemilik Kangen Rasa Oleh-Oleh di Tokopedia 
berhasil menjual lebih dari 190 ribu produk
di Tokopedia. El merupakan reseller makanan 
oleh-oleh khas daerah-daerah di Indonesia 
yang memulai bisnisnya dari tahun 2014.
El memilih makanan karena melihat tradisi di 
Indonesia yang selalu membawa oleh-oleh 
ketika habis perjalanan jauh.

Awal membangun bisnis, Fahrudin menyisihkan 
sisa gajinya yang hanya ratusan ribu untuk membeli 
mainan dari penjual di pasar malam.  Namun, berkat 
usahanya yang terus berkembang, uang ratusan ribu 
tersebut berubah menjadi puluhan juta.

“Bagi saya, mengikuti tren di masyarakat bisa 
mendatangkan peluang untuk bisnis saya. 
Seperti saat film The Avengers tayang, berjualan 
produk bertemakan Avengers laris seperti 
kacang goreng,” ungkap Fahrudin.

Kunci kesuksesan bisnisnya ada pada ketekunan 
dan inovasi, “Kita harus tekun, suatu hari bisnis kita 
pasti bisa jadi sumber pendapatan yang utama,” 
tutupnya.

Kamu bisa kunjungi tokonya di
https://www.tokopedia.com/mainan-murah

Rahasia jadi reseller sukses di Tokopedia 

1.  Fahrudin, Juragan Mainan dengan 200 ribu produk terjual

2.  Sukses jadi reseller Tokopedia a la Kangen Rasa Oleh-Oleh



IT Galeri adalah toko Official Store Tokopedia 
yang telah bergabung sejak Oktober 2016. Sama 
dengan namanya, toko ini merupakan reseller 
resmi perlengkapan IT serta gadget, mulai dari 
laptop, handphone, headset,
dan lainnya. 

“Mendapatkan supplier biasanya memang 
sudah ditunjuk oleh prinsipal atau brand, 
tipsnya adalah kita melihat visi misi supplier 
tersebut. Bisa dilihat apakah supplier tersebut 
bisa membantu kita untuk melakukan 
pengiriman tepat waktu, pembayaran dan 
bantuan lainnya” ujar Chairul, E-commerce 
Operations Manager IT Galeri.

“Sekecil apa pun oleh-oleh, itu amat berarti 
bagi yang menantikannya,” kata El. 

Dalam mencari supplier untuk bisnis,
El melakukan riset dengan menganalisa 
performa supplier di internet dan mendatangi 
pabriknya secara langsung atau melalui 
marketplace. Baginya, bekerjasama dengan 
supplier harus mengutamakan komunikasi 
untuk menjaga hubungan baik sehingga akan 
timbul kepercayaan pada kedua belah pihak.

Lalu, bagaimana cara El bisa mengembangkan 
bisnis resellernya hingga berhasil menjual ratusan 
ribu produk? Kuncinya ada pada variasi produk yang 
lengkap sehingga pembeli dapat mengingat toko 
karena kelengkapannya. 

Kunjungi toko Kangen Rasa Oleh-Oleh
milik El Cisco Leander di
https://www.tokopedia.com/kangenrasaoleh2

Awal mulai membangun bisnisnya, IT Galeri tidak membutuhkan modal yang besar, mereka hanya memilih 
barang-barang yang diminati dan dicari oleh calon pembeli dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu. 
Empat tahun berjualan di Tokopedia, IT Galeri telah berhasil menjual lebih dari 2 ribu produk lho. 

Bicara soal pesan untuk reseller di Tokopedia, inilah pesan dari IT Galeri. “Untuk semua reseller yang masih 
merintis bisnis di Tokopedia seperti kami, jangan mudah menyerah. Kita semua tahu jika Tokopedia memiliki 
traffic penjualan yang besar, ini merupakan peluang bagi kita untuk meraih penjualan lebih banyak lagi,”. 

Kunjungi toko IT Galeri di
https://www.tokopedia.com/itgaleri

3.  Jadi reseller dengan modal minim seperti IT Galeri



Artikel Eksklusif
Selalu ada cara jadi reseller di Tokopedia
Seller, tahukah kamu, sebanyak 64% calon pembeli memilih untuk membeli produk dari brand yang sudah 
dikenal di masyarakat daripada brand yang baru? Dengan menjadi reseller, kamu bisa membeli produk
dari brand yang sudah ada kemudian dijual kembali di tokomu. Simak keuntungan menjadi reseller!

Berkaca dari 4 keuntungan di atas, kini saatnya kamu mantapkan diri untuk jadi reseller yang sukses
di Tokopedia. Nah ini dia tips dan trik menjadi reseller yang bisa kamu pelajari.

Tentukan model bisnis reseller
Tokopedia telah merangkum 4 kategori produk dengan transaksi terbanyak di Tokopedia
tahun 2020 yang bisa kamu jadikan sebagai ide bisnis reseller.

Keadaan pandemi mendorong masyarakat 
untuk lebih banyak melakukan aktivitas 
bersama keluarga di rumah, termasuk dalam 
memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Hal ini 
terlihat dari peningkatan hingga 2 kali lipat 
pada transaksi kategori Ibu dan Anak di 
Tokopedia selama pandemi. Produk perawatan 
bayi seperti tisu basah, susu formula, popok 
dan sabun mandi menjadi beberapa produk di 
kategori Ibu dan Anak yang paling populer.

Urban farming atau berkebun di ruang 
menjadi aktivitas yang cenderung digemari 
masyarakat belakangan ini. Hal tersebut 
terlihat dari meningkatnya transaksi hingga 
3 kali lipat pada sub kategori Taman di 
Tokopedia selama pandemi. Di sisi lain, 
benih dan bibit bunga lavender serta 
sayuran seperti bayam, kailan, kangkung, 
tomat, dan paprika menjadi produk yang 
paling banyak dicari pembeli.

Cocok untuk seller yang sedang 
belajar bisnis online karena kamu 
nggak perlu memproduksi produk sendiri. 

Mulai bisnis dengan modal rendah. 
Menjadi reseller tidak membutuhkan modal 
besar, kamu bisa menyesuaikan keuanganmu 
sebagai modal bisnismu. 

Target pasar yang sudah jelas karena 
brand besar sudah memiliki target 
pembeli yang jelas mulai dari usia, gender, 
hingga daerah, sehingga kamu hanya 
tinggal memasarkan kembali produkmu 
ke target pasar brand tersebut.

Menetapkan margin sendiri karena kamu 
dapat memilih untuk menentukan harga 
produkmu. Pastikan untuk melihat standar 
industri untuk harga produk.

1. 3.

2.

1.

4.

Keuntungan menjadi reseller

Perlengkapan ibu
dan anak

Alat perkebunan dan 
rumah tangga



Tentukan supplier yang tepat
Dengan menerapkan kriteria pemilihan supplier yang tepat dapat membantu memenuhi kebutuhan 
bisnis seperti mengirimkan produk tepat waktu, pemilihan harga jual yang tepat, dan hubungan 
komunikasi yang baik antara kamu dan supplier.

Menjaga kesehatan adalah hal yang penting 
dilakukan terutama di masa pandemi saat ini. 
Menerapkan pola hidup sehat yang diikuti 
dengan berolahraga secara rutin dapat 
menjadi salah satu cara agar daya tahan 
tubuh tetap terjaga. Hal ini ditunjukkan dari 
adanya peningkatan transaksi pada kategori 
Olahraga menjadi hampir 3 kali lipat pada 
bulan Agustus 2020. Beberapa produk yang 
paling banyak dicari pembeli antara lain 
sepeda, yoga dan pilates, sepatu roda dan 
skateboard, golf, serta tenis meja.

Pilihlah supplier dari official brand tanpa 
melalui perantara seperti distributor non 
resmi. Banyak brand-brand resmi yang 
membuka kesempatan para usaha mikro 
untuk menjadi reseller mereka seperti 
Lakme, Ertos, JBL, hingga Sony.

Belilah produk dan cobalah untuk 
menggunakannya terlebih dahulu sebelum 
kamu jual kembali. Perhatikan keseluruhan 
dari produk tersebut mulai dari kemasan, 

Menjadi reseller dari brand resmi juga menjadi 
pilihan yang aman untuk reseller pemula 
karena telah mendapatkan izin dan dukungan 
lainnya seperti promosi dari mereka.

keaslian, kualitas hingga garansi produk 
tersebut. Pastikan produk tersebut aman 
untuk calon pembelimu.

Data Tokopedia menunjukkan bahwa kopi 
literan merek lokal, makanan khas Korea 
seperti tteokbokki dan jajangmyeon,
nasi mentai atau spaghetti panggang 
kekinian, camilan manis hingga buah dan 
madu, menjadi produk paling populer 
belakangan ini. Produk-produk di atas, 
mengalami peningkatan order harian 
masing-masing 3 hingga 5 kali lipat lho.

2.

Olahraga

a. Supplier merupakan brand resmi

b. Beli sample produk sebelum kamu jual kembali

Makanan
dan Minuman



Pastikan kamu dan supplier memiliki 
kontrak kerja dan perjanjian yang jelas. 
Ini akan membantumu untuk mengawasi 

Umumnya, margin keuntungan yang dipakai oleh reseller ada pada kisaran 3% hingga 30% 
dari harga beli, bahkan ada juga yang lebih dari 50%. Margin keuntungan bisa berdasarkan 
tingginya permintaan. Jika stok produk terbatas dan permintaan sedang tinggi, kamu dapat 
menaikkan margin sedikit lebih besar hingga 50%.

performa mereka serta memastikan brand 
tersebut memenuhi seluruh perjanjianmu 
hingga akhir.

d. Pantau performa supplier dan buat perjanjian yang jelas

Hitung harga dan keuntungan produk sebelum dijual
Menentukan harga jual reseller lebih mudah darimana kamu yang membuat produk sendiri.
Cara menentukan margin keuntungan memiliki dua pertimbangkan berikut.

3.

Daya beli target market. Jika target market adalah kalangan 
pekerja kantoran, kamu bisa memasang margin keuntungan 
yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika target marketnya mahasiswa 
dan anak sekolah, kamu harus menurunkan margin keuntungan 
dan fokus pada keunikan produk.

Penentuan harga berdasarkan
harga jual kompetitor dengan menggunakan
harga jual yang sama. 

Belanja dalam jumlah banyak akan 
menguntungkanmu lho. Carilah official 
brand yang mengadakan sistem bundling 
produk dan diskon khusus untuk reseller. 

Semakin kecil harga yang kamu dapatkan, 
maka semakin besar keuntungan yang 
kamu dapatkan.

c. Belanja grosir agar lebih murah



Cara mengembangkan bisnis sebagai reseller
Kami telah merangkum 3 poin penting untuk mengembangkan bisnismu sebagai reseller.

4.

Promosikan jualanmu “dari mulut ke mulut”
Orang-orang akan merekomendasikan produk-produk
yang mereka sukai saat mengobrol melalui pesan digital, 
telepon, dan memposting di media sosial.
Karena itu sering-seringlah promosikan jualanmu ke 
keluarga dan temanmu.

Optimalkan di media sosial
Dengan membangun hubungan melalui media sosial 
seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, atau blog, 
kamu dapat berkomunikasi kepada calon pelangganmu. 
Di newsletter edisi September kemarin, kami telah 
membahas mengenai tips membuat konten media sosial 
untuk bisnis online. Pelajari lebih lanjut di
http://bit.ly/newslettertoped

Bangun hubungan baik dengan calon pembeli
Kamu dapat membuat konten yang relevan untuk 
meningkatkan awareness dan kredibilitas tokomu, 
menarik pembeli baru, dan aktif berkomunikasi
dengan pelanggan. Bisa dengan bantu calon pembelimu 
menemukan produk yang pas untuknya dengan cara 
memberikan rekomendasi produk yang ada di tokomu.

Sebagai contoh, harga beli produk yang 
kamu dapat dari supplier adalah Rp50.000. 
Biaya operasional seperti biaya packing dan 
pengiriman dari supplier adalah Rp3.000. 
Kemudian ditambahkan biaya marketing seperti
Power Merchant dan Bebas Ongkir yang 
kamu keluarkan per produk sebesar Rp1.750. 
Jika kamu memutuskan untuk menetapkan 
margin keuntungan sebesar 20%, kamu akan 

mendapatkan angka 20% x Rp50.000 = Rp10.000. 
Setelah itu, kamu sudah bisa menghitung harga jual 
produk dengan menggunakan rumus di atas, maka 
hasil perhitungan untuk harga jual produk tersebut 
adalah:

Contoh rumus menentukan harga jual produk:

Harga Beli + Keuntungan + Operasional + Marketing = Harga Jual

Harga Jual = Rp50.000 + Rp3.000
+ Rp1.750 + Rp10.000 = Rp64.750



Info fitur Tokopedia

1. Cara mengganti nama & domain toko dengan mudah

Tidak sedikit Seller yang memiliki kesalahan nama atau domain toko saat pertama kali membuka 
toko di Tokopedia. Tapi tenang, kini kamu dapat mengubah sendiri nama dan domain tokomu
di Halaman Tokopedia Seller melalui desktop lho. 

Perubahan nama dan domain toko akan aktif dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah kamu 
menggantinya ya. Tapi perlu diingat bahwa pergantian nama dan domain tokomu hanya dapat 
diganti satu kali, jadi pastikan pergantian yang kamu lakukan sudah tepat. 

Pelajari cara mengubah nama dan domain toko di sini
http://bit.ly/namatoko



Keuntungan mengaktifkan fitur COD (Bayar di Tempat)

Fitur COD (Bayar di Tempat) ini juga bisa digunakan oleh seluruh 
pengguna Tokopedia. Ada banyak sekali kalangan yang bisa kamu 
jangkau dan raih kepercayaannya dengan fitur ini, di antaranya mereka 
yang masih lebih nyaman dengan metode pembayaran konservatif 
(tunai), dan mereka yang belum memiliki akses ke pembayaran online 
(kartu debit/kredit). 

Sebagai Seller, kamu gak perlu khawatir jika barang hilang/rusak selama 
perjalanan, karena seluruh pengiriman menggunakan layanan COD 
(Bayar di Tempat) dilindungi asuransi. Selain itu, serah terima barang 
hanya  dapat dilakukan setelah pembeli memastikan kesesuaian produk
dan melakukan pembayaran. Jika produk tidak diterima pembeli, 
produk akan dikembalikan ke Seller, lalu biaya kirimnya akan ditanggung 
Tokopedia.

Seller tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun untuk mengaktifkan 
Bayar di Tempat.

Tunggu apalagi? Segera aktifkan fitur COD di tokomu! Pelajari informasi lebih lanjut di sini
 http://bit.ly/codtokopedia

a. Jangkau lebih banyak calon pembeli

b. Transaksi terjamin

c. Tanpa Biaya

2. Kini fitur COD (Bayar di Tempat) bisa untuk semua pembeli

Fitur COD (Bayar di Tempat) adalah mekanisme pembelian 
barang di Tokopedia dengan melakukan pembayaran 
secara tunai kepada kurir setelah barang telah diterima. 
Nah, ada kabar gembira nih untuk Seller, kini fitur COD 
(Bayar di Tempat) sudah bisa digunakan oleh seluruh 
pengguna Tokopedia baik pengguna baru maupun 
pengguna yang sering bertransaksi di Tokopedia.



3. Lihat halaman “Menunggu Pembayaran” dan update
     stok produkmu sebelum batal otomatis!

Tahukah kamu, kini pesanan yang pembayarannya diverifikasi setelah stok tidak tersedia akan dibatalkan 
otomatis oleh sistem Tokopedia? Jika terjadi pembatalan pesanan, pembeli akan diberi tahu mengapa 
pesanan dibatalkan dengan saran untuk menemukan produk serupa. 

Nggak perlu khawatir, kamu bisa memantau pesanan yang sudah di-check out tapi masih menunggu 
pembayaran oleh pembeli di Halaman ‘Menunggu Pembayaran’. Halaman ini akan membantumu untuk  
memantau berapa pesanan yang akan masuk sehingga kamu bisa memastikan stok produk di gudang 
cukup untuk mencegah pembatalan otomatis. 

Untuk produk-produk yang dibatalkan otomatis oleh sistem Tokopedia, akan memiliki keterangan 
“Dibatalkan sistem karena ada stok produkmu yang habis saat buyer melakukan pembayaran”.

Simak langkah memantau pesanan dengan Halaman “Menunggu Pembayaran” di sini
http://bit.ly/menunggupembayaran

Tampilan pesanan yang dibatalkan otomatis



4. Baru! Kirim paket pakai SiCepat HALU lebih ekonomis!

Hai Seller, tahukah kamu jika saat ini SiCepat memiliki layanan pengiriman bernama
SiCepat HALU? Simak syarat dan cara mengaktifkan SiCepat HALU di bawah ini.

Layanan SiCepat HALU hanya tersedia melalui metode cashless
Seller tidak bisa mengubah layanan pengiriman pada transaksi yang menggunakan 
SiCepat HALU
Estimasi pengiriman mulai dari 2 hingga 5 hari, lama waktu pengiriman tergantung tujuan
Pengiriman menggunakan layanan SiCepat HALU tidak akan mendapatkan Cashback 
Jika ada barang hilang dalam pengiriman saat menggunakan SiCepat HALU dan 
tidak menggunakan Asuransi Tokopedia, SiCepat akan mengganti kerugian barang 
hilang maksimal Rp400.000/Kg atau sesuai berat produk dan Rp2.000.000 dengan 
berat barang maksimal 5 Kg. SiCepat HALU akan mengganti biaya kehilangan barang 
berdasarkan nominal terendah.

Masuk ke Halaman Tokopedia Seller kamu, lalu klik ‘Pengaturan Toko’
Pilih menu ‘Pengiriman’, pilih kurir SiCepat dan ceklis di kotak SiCepat HALU.
SiCepat HALU hanya akan ada di layanan pengiriman dijemput kurir.

Pelajari informasinya lebih lanjut di http://bit.ly/sicepathalu

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.

Syarat dan ketentuan menggunakan SiCepat HALU

Cara mengaktifkan layanan SiCepat HALU



5. Dapatkan pinjaman bunga rendah dari program KUR BRI khusus untukmu!

Sebagai wujud dukungan untuk Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) Indonesia yang terkena dampak 
pandemi COVID-19, Kementerian Perekonomian 
RI mengadakan program KUR (Kredit Usaha 
Rakyat) Online sebagai bentuk dukungan terhadap 
pedagang di Indonesia. Semua Seller Tokopedia 
berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman ini.

Pemerintah sudah menganggarkan dana KUR hingga ratusan triliun untuk memastikan majunya sektor 
usaha kecil dan menengah di Indonesia. Untuk itu, bagi Seller yang memenuhi syarat dan ketentuan
di atas, kamu bisa mengajukan KUR untuk mengembangkan bisnismu agar beban usaha kamu
menjadi lebih ringan. Tertarik? Yuk daftarkan segera diri kamu di http://bit.ly/kurBRI

Seller nggak perlu khawatir, dana pinjaman KUR 
ini akan disubsidi oleh pemerintah sehingga 
bunga pinjaman yang perlu kamu bayarkan hanya 
6%. Dan kabar baiknya lagi, kamu nggak perlu 
membayar bunga hingga 31 Desember 2020.

Syarat dan Ketentuan
program KUR BRI

Cara mendaftarkan diri untuk
program KUR pemerintah

Individu (perorangan) yang melakukan 
usaha produktif
Tidak sedang menerima kredit dari 
perbankan kecuali kredit konsumtif 
seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
Persyaratan administrasi: Identitas
KTP, Kartu Keluarga (KK), dan juga
Surat Keterangan Usaha dari RT/RW

Klik tombol ‘Daftar Sekarang’
yang telah Tokopedia siapkan
Isi ‘Informasi Umum’ dan
‘Informasi Usaha’ kamu di website BRI
Upload dokumen yang diperlukan: KTP, 
Surat Keterangan Usaha, dan NPWP
Lengkapi informasi terkait data
e-commerce tempatmu aktif berjualan.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Bantu kami untuk memberikan 
pelayanan terbaik

http://bit.ly/Newsletteroktober

Isi survei berikut agar kami dapat menghadirkan 
informasi yang teman-teman Seller butuhkan di edisi 
yang akan datang. Kunjungi link di bawah untuk isi survei.

Sampai jumpa di edisi berikutnya!

Download Aplikasi Tokopedia Seller


