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MEDIA INFORMASI BERJUALAN DI TOKOPEDIA

Bulan ini, banyak dari kita yang sudah kembali 
beraktivitas di luar rumah demi menjaga ekonomi 
Indonesia melalui pergerakan roda bisnis online. 
Tantangan yang dihadapi selama pandemi mungkin 
membuat Seller merasa seperti ‘memulai kembali’ 
perjalanan bisnis dari awal.

Protokol harus dipatuhi, strategi baru harus dibuat, 
berbagai persiapan harus dilakukan. Tidak mudah, 
namun yakinlah bahwa bersama-sama, kita bisa 
melakukan yang terbaik. 

Melalui tips dan trik, kata Seller, dan artikel yang 
ada, Tokopedia berharap Newsletter Seller edisi Juli 
ini dapat menjadi ‘suntikan’ semangat agar kamu 
kembali maksimal berjualan dan menggapai mimpi.

Selamat membaca. 

Salam,
Pipit Indrawati
Senior Lead of Merchant Education Tokopedia

Hai Seller kebanggaan Tokopedia

#KitaMulaiLagi
Kobarkan
semangat jualan
untuk lewati
pandemi



Kata Seller 
Setujukah kamu bahwa suasana ruangan yang 
apik dapat membuat kita semangat bekerja? 
Hal ini ternyata juga bisa kamu aplikasikan 
dalam mengelola bisnis online, lho. Selain 
meningkatkan semangat jualan, tampilan 
halaman toko bisa bikin pembeli lebih ‘betah’ 
belanja. Dua hal ini tentunya bisa berkontribusi 
pada peningkatan transaksi yang kamu 
dapatkan.

Bulan Mei lalu, Tokopedia mengadakan Kontes 
Toko Cantik yang diikuti ribuan Seller Tokopedia. 
Dalam kontes ini, Seller bebas menghias halaman 
toko mereka menggunakan fitur Dekorasi Toko 
sekreatif mungkin. Kali ini, mari simak penuturan 
para pemenang mengenai manfaat fitur Dekorasi 
Toko bagi penjualan mereka.

Berhasil pertahankan transaksi di kala pandemi
 
Ivan Setiawan, pemilik bisnis kamera analog Filmonkish yang usianya 
belum genap 20 tahun, memulai bisnis di Tokopedia bermodalkan 
hasil menang lomba fotografi. Setelah hampir 2 tahun menyelami 
dunia bisnis online, Ivan mengaku sempat mengalami penurunan 
transaksi yang drastis di awal pandemi. “Rasanya kayak terjun payung. 
Biasanya sehari bisa jual puluhan kamera, namun kemarin sempat 
cuma bisa jual 5 kamera.”

Namun, branding Filmonkish yang kuat membuat Ivan dapat terus 
mempertahankan bisnisnya. Selain memutar otak agar lebih banyak 
orang tau soal tokonya lewat sosial media, Ivan juga memanfaatkan 
fitur Dekorasi Toko untuk memperkuat branding. 

Keuntungan punya tampilan toko menawan bagi pemenang 
Kontes Toko Cantik

“Dekorasi Toko ini manfaatnya bukan 
cuma untuk mempercantik, tapi juga 
menambah nilai dari sebuah toko.” 
manfaat fitur Dekorasi Toko bagi 
penjualan mereka.

“



Hal serupa Ivan juga dirasakan pemilik toko fashion wanita 
Cammomile, David Sanjaya, yang mengungkapkan bahwa penjualan 
di Tokopedia sempat turun saat COVID-10 merebak di Indonesia. 
Namun, hal ini tidak memadamkan semangatnya dalam berjualan. 
Apa yang David lakukan untuk mengatasi keadaan tak terduga ini? 
“Saya keluarkan berbagai Voucher Toko dan ikut banyak flash sale 
agar Cammomile terus bertahan.”

Memanfaatkan fitur Dekorasi Toko, David dan timnya menampilkan 
berbagai promo eksklusif di halaman depan toko demi 
meningkatkan daya tarik Cammomile di mata pengunjung. 

“Saya arahkan calon pembeli yang 
klik toko saya untuk langsung liat 
produk unggulan atau promo pakai 
fitur Dekorasi Toko. Selain itu, kalau 
tampilannya keren, bagus buat 
branding juga.”

“

David Wijaya bergabung di Tokopedia sejak 2016 untuk memperluas 
jangkauan pembeli. Strategi ini bisa dibilang tepat, karena selama 4,5 
tahun menjual doodle art di DWSkellington, 90% pembelinya berasal 
dari luar kota Medan. 

Bicara pentingnya tampilan toko, David mengaku sangat terbantu 
dengan fitur Dekorasi Toko. “Karena produk yang ada di DWskellington 
sangat variatif, beberapa produk ‘jagoan’ jadi kurang terekspos. Tapi 
dengan adanya fitur Dekorasi Toko, saya bisa highlight produk-produk 
jagoan tadi.”

Hal ini David terapkan langsung dengan menampilkan banner diskon 
50%, juga proyek kolaborasi masker dengan local artisan yang sedang 
berjalan. “Exposure-nya lebih terasa,” tutupnya.

Produk unggulan bisa ditampilkan di depan

“Info soal promo atau 
produk hasil kolaborasi saya 
taruh di halaman depan.”

“



Menurut CEO PopSo Indonesia, Doddy Virgianto, penampilan toko 
adalah alat promosi yang paling penting. “Layaknya toko offline aja. 
Tampilan toko online yang bagus bisa kasih experience yang baik 
bagi pelanggan.”

Sebelum adanya fitur Dekorasi Toko, PopSo Indonesia memiliki 
keterbatasan untuk mempercantik tampilan toko. Kini, tampilan 
toko PopSo terlihat jauh lebih menarik karena menggunakan 
warna-warna yang cerah & ceria. 

Xionco merupakan bisnis furnitur/mebel milik keluarga Marco Halim, 
Jansen Halim, dan Teguh Syahputra Peh yang telah bergabung 
dengan Tokopedia sejak tahun 2017. Kehadiran fitur Dekorasi Toko 
di Tokopedia disambut baik dan dimanfaatkan untuk membuat 
tampilan halaman tokonya mencerminkan karakter Xionco dengan 
sempurna. 

Menurut sang Ayah dan kedua anaknya, “Tampilan toko yang bagus 
membuat calon pembeli merasa nyaman dan dimanjakan, sehingga 
mereka akan tergerak untuk melakukan pencarian lebih dalam.” Nah, 
semakin lama calon pembeli menelusuri halaman toko, semakin 
tinggi potensi mereka untuk melakukan transaksi. 

Memberi pengalaman menyenangkan
bagi pelanggan

Omzet meningkat beberapa kali lipat

“Ketika orang memutuskan untuk 
mengunjungi toko online kita, 
hadirlah kesempatan besar untuk 
mencuri perhatian mereka. Caranya, 
informasikan berbagai produk 
unggulan dan promo di halaman 
depan toko.”.

“Omzet kami naik hingga beberapa 
kali lipat setelah menggunakan 
Dekorasi Toko, jadi peningkatannya 
sangat signifikan.”

“

“



Tahukah kamu bahwa saat ini, lebih dari 5 jutaan 
pelanggan Tokopedia telah menikmati Bebas Ongkir 
dan memilih Bebas Ongkir sebagai bentuk promosi 
yang paling disukai?

Untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi 
Seller dan pembeli, mulai 13 Juli 2020,
Bebas Ongkir Tokopedia hadir dengan skema 
baru. Sebagian biaya Bebas Ongkir, yakni sebesar 
2.5% dengan maksimal Rp10.000 dari setiap 
kuantitas produk terjual, kini dikenakan kepada 
Power Merchant. Sementara itu, produk non-Bebas 
Ongkir tetap hanya dikenakan biaya layanan Power 
Merchant sebesar 1%.

Terus kembangkan bisnismu 
dengan Bebas Ongkir

Info seputar Tokopedia

Terbukti! Bebas Ongkir meningkatkan transaksi
Apa untungnya menyediakan promo favorit pembeli ini di tokomu?

Mau tokomu Bebas Ongkir juga? Baca info selengkapnya di 
http://bit.ly/pakaibebasongkir

Meningkatkan penjualan
Berdasarkan data Tokopedia April 2020, penjualan di toko Bebas Ongkir 
bisa mengalami peningkatan hingga 50% dibandingkan toko yang tidak 
menggunakan Bebas Ongkir.

Meningkatkan pengunjung
Produk berlogo Bebas Ongkir akan tampil di halaman pencarian dengan filter 
khusus sehingga pembeli akan lebih tertarik klik produkmu.

Menjangkau pembeli di luar pulau
Kamu bisa perluas jangkauan penjualan hingga ke seluruh Indonesia, karena 
pembelimu akan menikmati Bebas Ongkir hingga Rp40 ribu.
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2. Lakukan penyesuaian pada 
model bisnis
Omzet menurun selama pandemi? 
Coba sesuaikan model bisnis 
agar biaya produksi bisa ditekan. 
Manfaatkan media promosi 
online dan fokuskan jual produk 
unggulan yang selama ini selalu 
diminati pelanggan agar cash flow 
kembali positif.

3. Ciptakan inovasi menarik
New normal tak hanya membawa “angin segar” untuk pemilik bisnis, tapi juga serangkaian tantangan 
baru. Saat ini jumlah pebisnis online di Indonesia bertambah drastis akibat kondisi ekonomi. Bagaimana 
cara menarik perhatian pembeli di tengah ketatnya persaingan? Cobalah ciptakan inovasi menarik pada 
strategi maupun produk fisik.

Contohnya, kamu menyadari bahwa permintaan produk kotak makanan atau tempat minum akan 
meningkat karena masyarakat akan lebih memilih membawa makanan buatan sendiri. Ajaklah seorang 
artis (atau seniman) untuk berkolaborasi dan jual produk tersebut dalam jumlah terbatas agar terkesan 
eksklusif. Jangan lupa promosikan produk kolaborasi ini di media sosial.

1. Jadikan keselamatan & 
kesehatan sebagai prioritas
Ajak karyawan untuk selalu 
cuci tangan pakai sabun, 
periksa suhu tubuh, juga 
pakai masker setiap bekerja. 
Setelah itu, komunikasikan 
protokol kesehatan yang kamu 
terapkan kepada pembeli 
sehingga mereka merasa aman 
berbelanja di tokomu.

Pandemi telah mengubah banyak aspek perilaku konsumen. Strategi bisnis yang sebelumnya berhasil 
mungkin kini sudah tidak berlaku. Namun, masih banyak jalan yang bisa kamu lakukan untuk kembali 
bangkitkan bisnis di masa transisi ini. Bagaimana caranya?

Atur ulang strategi baru untuk bangkitkan bisnismu

Tips & Trik



Cara mengaktifkan fitur Balasan Otomatis 
ini cukup mudah. Cukup masuk ke halaman 
‘Chat’, klik ‘Pengaturan’ lalu pilih
‘Balasan Otomatis’ yang ingin kamu gunakan.
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Sudahkah kamu tau soal fitur Balasan Otomatis? 
Fitur ini dibuat Tokopedia untuk membantu Seller 
memberikan pelayanan terbaik dengan cara 
menghemat waktu ketika menanggapi chat/
memberikan pengumuman untuk pembeli, karena 
balasannya akan muncul secara otomatis.

Apa fungsi fitur Balasan Otomatis?

1. Mengucapkan selamat datang
Ucapkan sambutan hangat ke pembeli ketika 
mereka pertama kali chat dengan tokomu pakai 
‘Template Chat’. Dengan begitu, tokomu akan 
memiliki kesan baik.

2. Balas chat ketika toko tutup
Banyak pembeli yang masih mengirim 
pertanyaan melalui chat di luar jam operasional. 
Gak perlu khawatir, aktifkan saja 
Balasan Otomatis agar mereka tidak kecewa 
karena harus menunggu lama.

3. Mengumumkan bahwa toko sedang libur
Biar kamu bisa tutup toko dengan tenang, 
aktifkan Pengumuman Toko untuk beritahu 
pembeli bahwa toko sedang libur dan akan 
kembali memproses pesanan di tanggal yang 
telah ditentukan.

Tanggapi pembeli lebih praktis
dengan Balasan Otomatis

Artikel

 https://bit.ly/NewsletterSellerJuli


