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Kini ada fitur yang membantumu tambah produk langsung banyak 
sekaligus dalam waktu bersamaan. Seller yang punya banyak kategori 
produk bisa tambah produk tanpa harus upload satu persatu, lebih 
praktis.

Fitur Tambah Sekaligus bisa digunakan untuk produk tanpa varian dan 
juga produk dengan beberapa varian. Lalu, apa itu produk tanpa varian 
dan dengan varian? 

1. Produk tanpa varian:
Produk yang memiliki warna, ukuran atau bentuk yang sama 
sehingga pembeli tidak perlu memilih ukuran atau warna yang 
berbeda saat proses pembelian

2. Produk dengan varian:
Produk yang memiliki ukuran, bentuk, atau warna yang berbeda 
sehingga pembeli perlu untuk memilih varian yang sesuai dengan 
keinginan mereka

Catatan:
Fitur Tambah Sekaligus hanya bisa 
diakses di komputermu

Apa itu fitur
Tambah Sekaligus?
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Apa saja yang
harus dipersiapkan? 02

5



Sudah menentukan produk mana yang mau kamu tambah melalui fitur
Tambah Sekaligus? Sebelumnya, persiapkan dulu hal berikut:
1. Link gambar produk atau image URL
2. Siapkan detail data produk seperti informasi produk dan informasi SKU untuk 

produk tanpa varian dan informasi varian jika produkmu dengan varian

Lalu, bagaimana cara mempersiapkannya?
Simak panduan selengkapnya ya!

Foto produk adalah bagian penting yang harus ditunjukkan ke pembeli. 
Persiapkan foto produk yang menarik, lalu upload ke Imgur untuk 
mendapatkan link dari tiap foto produk, nantinya link tersebut akan kamu 
masukkan pada file template.

1. Buka https://imgur.com/upload

Apa saja yang
harus dipersiapkan?

Cara upload foto produk 
melalui Imgur
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2. Upload foto-foto produk tersebut dengan cara ‘drag’ atau 
tarik foto ke ikon         atau klik ‘Browse’ lalu pilih foto di file 
komputermu

3. Klik kanan pada gambar lalu klik ‘Copy Link Address’.  Nantinya, copy link 
tersebut bisa kamu ‘Paste’ atau tempel untuk dimasukkan pada kolom 
Gambar di dokumen Excel

Catatan:
• Pastikan URL yang kamu salin menggunakan format .jpeg, .jpg atau .png
• Pastikan minimal ukuran foto adalah  300 pixel x 300 pixel
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Persiapkan detail
data produk
Di dalam file template Tambah Sekaligus akan berisi kolom-kolom yang harus 
dipersiapkan oleh Seller sebelum mengisinya. Untuk template tanpa varian 
akan berisi informasi produk dan informasi SKU seperti di bawah ini:

Informasi produk:
1. Nama produk  : Siapkan nama produk + merek + keterangan maksimal 70 karakter

2. Deskripsi produk  : Siapkan deskripsi produk dengan lengkap dan jelas

3. Kategori kode  : Berisi kode sesuai dengan kategori produk yang kamu akan 

      upload. Pastikan kamu menggunakan kode kategori yang sesuai 

      dengan jenis produk agar produkmu muncul di pencarian ketika

      calon pembeli mencari produk berdasarkan kategorinya

4. Berat (gram)  : Isi dengan berat produk dengan angka tanpa menggunakan

       koma dan titik dengan satuan (gram) antara 1 gram - 500000 gram

5. Pemesanan minimal  : Berisi jumlah minimal pesanan yang harus dibeli oleh calon pembeli, 

       jika tidak diisi maka akan otomatis terisi 1

6. Etalase kode  : (Opsional) Kelompokkan produkmu dalam etalase agar mudahkan 

       pembeli mencari produk, dapatkan kode etalase pada sheet

      ‘Daftar Etalase’ lalu masukkan kode etalase tokomu

7. Waktu proses pre-order : (Opsional) Masukkan lama waktu pre-order antara 3 sampai 90 hari. 

8. Kondisi produk  : Pilih salah satu kondisi produk bisa Baru atau Bekas

9. Gambar 1-5  : Masukkan link foto produk image URL minimal 1 link foto, dengan minimal 

      ukuran 300 pixel x 300 pixel (lihat judul: Cara upload foto produk

      melalui Imgur di hal. 6)

10. Video 1-3   : (Opsional) Tambahkan link video melalui Youtube untuk menjelaskan 

      spesifikasi atau cara menggunakan produk yang kamu jual. Khusus video,

      hanya bisa Youtube, tidak bisa menggunakan link Google Drive atau lainnya
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Informasi varian:
Pada informasi varian, kamu bisa menggunakan 
dua varian sekaligus, yaitu varian warna dan 
ukuran atau biasa disebut varian kombinasi.

Pilihan varian family : Pilihan jenis ukuran 
    (International, Simple
     Size). Satu produk utama
     hanya boleh memiliki 1 
     varian family
Pilihan varian value : Pilihan ukuran
     International (All Size, 
     37, 36, 35, 34, 33, 32,
     31, 30, 29, 28, 27, 26, 
     25, 24) dan Pilihan 
     Ukuran Simple Size
     (All Size, XXXL, XXL, XL, 
      L, M, S, XS)

Khusus template produk dengan varian akan ada penambahan 
informasi varian seperti berikut:
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Informasi SKU:
SKU adalah Stock Keeping Unit (Unit Penyimpanan Stok)

yang merupakan informasi produk berupa tipe, warna, dan ukuran setiap produk.

1. Nama SKU    : (Opsional) Masukkan nama SKU apabila memilikinya

2. Status produk   : Pilih status produk menjadi Aktif agar produk dapat langsung dibeli 

3. Jumlah stok produk   : Berisi jumlah stok produk yang tersedia, mulai dari 1-999999 

       (tulis tanpa menggunakan koma atau titik)

4. Harga produk   : Berisi harga produk per unit mulai dari 100-10000000000000000

       (tulis tanpa menggunakan Rupiah/Rp, koma atau titik)

5. Asuransi pengiriman : (Opsional) Aktifkan jaminan kerugian kerusakan & kehilangan atas

       pengiriman produk ini. Pilih ya atau opsional



Untuk diketahui, varian produk memiliki 4 elemen yang dapat
kamu sesuaikan dengan jenis produkmu. 

Catatan:
Tidak semua tipe varian memiliki varian family

4 elemen varian produk:

Istilah Contoh

(Tipe varian)
Level tertinggi varian yang 
berhubungan dengan 
kategori produk

Sub-tipe atau kelompok 
dari tipe varian

Ukuran - International
Ukuran - UK
Ukuran - US

Keterangan dari suatu 
varian, baik di varian family 

[S, M, L]
[31, 32, 34, 36]
[Merah, Biru, Hitam]

-

Contoh kombinasi dengan 
2 varian warna dan 2 
varian ukuran:
1. Kaus - Merah - S
2. Kaus - Merah - M
3. Kaus - Biru - S
4. Kaus - Biru - M
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Varian Kombinasi

Varian Values

Varian Family

Varian Type Warna
Ukuran

maupun varian type

Pilihan warna   : Abu-abu, Abu-abu Muda, Beige, Biru, Biru Muda, Cokelat, Cokelat 
      Muda, Fuchsia, Hijau, Hijau muda, Hitam, Ivory, Kuning, Maroon, Merah, 
      Merah Salem, Merah Muda, Navy, Orange, Perak Emas, Putih Tembaga,  
      Titanium, Tosca, Turquoise, Ungu
Gambar berdasarkan warna : Masukkan alamat website (link) dari foto varian produk kamu. Foto 
      akan muncul berdasarkan varian produk dipilih pembeli

Satu produk yang memiliki 
kombinasi varian, setiap 
kombinasi varian memiliki stok 
dan harga tersendiri



Cara tambah produk
tanpa varian pada
fitur Tambah Sekaligus 03
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Cara tambah produk tanpa varian
pada fitur Tambah Sekaligus
Skenario:
Misalnya, tokomu menjual Celana Jeans Wanita Slim Fit tanpa varian warna 
dan ukuran, hanya 1 jenis saja. Simak cara lengkapnya di bawah ini:

1. Masuk ke halaman Tokopedia Seller di komputermu, klik 
‘Produk’ kemudian pilih ‘Daftar Produk’, lalu  klik 

      ‘Atur Sekaligus’ dan pilih ‘Tambah Sekaligus’

2. Lalu akan muncul pilihan template dengan Varian atau tanpa 
Varian. Pilih template tanpa Varian jika produkmu tidak 
punya variasi pilihan, lalu klik ‘Download Template’

12
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3. Setelah ter-download buka dokumen Excel pada komputermu. Akan 
tampak 4 sheet, yaitu: ‘[ISI] Template impor produk’, ‘Daftar kategori’, 
‘Daftar etalase’, ‘Contoh pengisian template’. Buka sheet ‘[ISI] 
Template impor produk’

Catatan:
• Dokumen Excel bisa dibuka melalui aplikasi Windows MS Excel 2007 / lebih baru, 

LibreOffice, ataupun Google Sheet di komputermu
• Untuk mengurangi potensi gagal upload, Seller hanya dapat upload maksimal 300 

produk dalam 1 kali upload
• Kolom dengan tanda (*) dan berwarna merah adalah kolom
  yang wajib diisi

4. Isi informasi produk sesuai dengan data detail produk yang 
telah kamu persiapkan sebelumnya (lihat judul: Persiapkan 
detail data produk di hal. 8)
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5. Pada kolom ‘Kategori dan 
Etalase’, isi dengan kode 
berupa angka pada sheet 
‘Daftar Kategori’ maupun 
‘Daftar Etalase’ 

6. Masukkan link gambar dan video pada masing-masing kolom. Perlu diingat, 1 gambar 
harus 1 link foto, minimal ukuran 300 pixel x 300 pixel (lihat judul: Cara upload foto 
produk melalui Imgur di hal. 6)

7. Masukkan informasi SKU (Stock 
Keeping Unit) berupa nama SKU 
(opsional), Status, Jumlah stok 
produk, Harga dan Asuransi 
pengiriman 

8. Cek kembali informasi produk lalu 
simpan dengan tekan ‘ctrl + S’ 
pada keyboard
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10.   Produk otomatis akan muncul di halaman produkmu. Jika semua produk sukses 
ter-upload, kamu akan melihat tanda cek warna hijau. Klik tombol ‘Ke Daftar 
Produk’, cek kembali dan pastikan semua produk tidak mengalami error

Catatan:
• Jika ada produk yang gagal di-upload, maka 

kamu akan mendapatkan peringatan.
 Klik “Download File” untuk melihat produk 
 yang error, lalu perbaiki dan upload kembali

• Jika ada produk yang gagal divalidasi, tanda 
X warna merah akan muncul (hanya produk 
yang gagal validasi yang akan mendapat 
laporan error)

9. Upload file kembali pada halaman Tambah Sekaligus. Masukkan dokumen 
dengan klik ‘Pilih File’ lalu klik ‘Upload’
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Tampilan produk tanpa varian

Rp125.000

CELANA JEANS WANITA SLIM FIT

• Temukan pesan error dan periksa kembali 
setiap SKU di kolom A (ikuti petunjuk untuk 
memperbaikinya) 

• Setelah semua error telah diperbaiki, simpan 
kembali lalu upload file yang telah diedit (kamu 
tak perlu menghapus atau memodifikasi pesan 
error di kolom A)
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Cara tambah produk
dengan varian pada
fitur Tambah Sekaligus 04
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Cara tambah produk dengan varian 
pada fitur Tambah Sekaligus
Skenario:
Kamu menjual Celana Jeans Wanita Slim Fit dengan 6 varian kombinasi 
warna dan ukuran. Simak cara lengkapnya di bawah ini:

1. Setelah masuk ke fitur Tambah Sekaligus, pilih
 ‘Template dengan Varian‘

2. Pilih kategori produkmu berupa kategori utama dan kategori dua turunan 
dari kategori utama. Setelah sesuai, klik ‘Download Template’

18
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3. Setelah ter-download buka dokumen Excel. Akan tampak 3 sheet, yaitu: ‘[ISI] 
Template impor produk’, ‘Daftar etalase’, ‘Contoh pengisian template’. Buka sheet 
‘[ISI] Template impor produk’

4. Pada kolom ‘Nama Produk’ 
masukkan nama produk pertama 
akan menjadi produk utama

Catatan:
Gunakan nama produk yang sama agar 
dikenali bahwa produk-produk tersebut 
masih dalam satu produk utama yang 
sama
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Catatan:
• Dokumen Excel bisa dibuka melalui aplikasi Windows MS Excel 2007 / lebih baru, 

LibreOffice, ataupun Google Sheet di komputermu
• Untuk mengurangi potensi gagal upload, Seller hanya dapat upload maksimal 300 produk 

dalam 1 kali upload
• Kolom dengan tanda (*) dan berwarna merah adalah kolom yang wajib diisi

5. Pada kolom Deskripsi 
produk, berat jumlah 
pesanan, pre-order, 
kondisi produk, link 
gambar dan video, cukup 
masukkan data pada baris 
pertama saja sebagai 
produk utama
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Biarkan baris kedua sampai keenam kosong kecuali nama produk karena 
nantinya semua produk varian tersebut akan menggunakan deskripsi, berat,
jumlah pesanan yang sama

6. Jika tokomu memiliki Etalase 
Toko, masukkan kode etalase 
ada kolom ‘Etalase’  yang 
dapat kamu lihat pada sheet 
‘Daftar Etalase’

7. Masukkan link gambar dan video pada masing-masing kolom. Perlu diingat, 
1 gambar harus 1 link foto, minimal ukuran 300 pixel x 300 pixel 

 (lihat judul: Cara upload foto produk melalui Imgur di hal.6)
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8. Masukkan informasi SKU (Stock 
Keeping Unit) berupa nama SKU 
(opsional), Status, Jumlah stok 
produk, Harga, dan Asuransi 
pengiriman

Catatan:
• Masukkan informasi status dan 

stok produk. Pada status produk, 
masukkan pilihan ‘Aktif’ agar pembeli 
dapat membeli produkmu. Sementara 
untuk stok produk, masukkan jumlah 
stok produk sesuai dengan stok dari 
masing-masing varian produk

• Masukkan harga dan asuransi pengiriman. Apabila semua harga sama, kamu bisa salin harga 
untuk keenam varian tersebut. Namun, apabila beda, masukkan harga untuk masing-masing 
varian produk

• Masukkan informasi varian produk pada kolom oranye untuk setiap varian berupa varian family 
( jenis ukuran), ukuran per varian, warna, dan link gambar untuk setiap warna bila perlu 

 (lihat judul: 4 elemen varian produk di hal. 10)

• Maksimal hanya bisa menggunakan 
2 varian tipe untuk satu produk grup 
yang sama (punya nama sama)
Contoh: 
A.  Ukuran Celana Wanita dan Warna 
      >> benar
B. Ukuran Sepatu dan Warna
     >> benar
C. Warna >> benar
D. Ukuran Celana, Ukuran, dan Warna 
     >> salah karena pakai 3 tipe
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• Pastikan aturan kombinasi benar jika menggunakan 2 varian tipe
Jumlah kombinasi = jumlah varian value tipe A x Jumlah varian value tipe B
(Maksimum jumlah kombinasi adalah 100, artinya maksimum bisa 10 value varian tipe A, dan 10 
varian value tipe B)

Contoh: 
Ada 2 varian warna (hitam dan biru muda) dan 2 varian ukuran (L, M dan S)
Jumlah kombinasi = 3 x 2 = 6

Nama Produk - L - Hitam
Nama Produk - M - Hitam
Nama Produk - S - Hitam 

Contoh penulisan yang salah karena menggunakan family yang tidak disediakan dan kosong:

Nama Produk - L - Biru Muda
Nama Produk - M - Biru Muda
Nama Produk - S - Biru Muda

HitamLXXX

XXX
XXX

XXX

Biru MudaL

HitamM

Biru MudaM

HitamS

Biru MudaS

XXX
XXX
XXX

2222

• Pada kolom ukuran family (jenis ukuran) gunakan jenis ukuran yang sama untuk setiap produk. 
Sementara untuk kolom ukuran produk (value) gunakan ukuran yang tersedia

 berdasarkan produkmu.

Ukuran
Celana

Wanita (3) -
Family

Ukuran Celana
Wanita (3) -

Value
Warna (1) - Value

Informasi Varian
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Contoh: Kamu dapat menambahkan atau menulis 
warna apa saja jika warna yang kamu inginkan tidak 
terdapat di pilihan yang diberikan. Begitu juga dengan 
ukuran value-nya.

• Pada kolom varian value, masukkan varian yang telah 
disediakan. Kamu juga bisa menambahkan/menuliskan 
secara manual varian value lainnya sesuai dengan 
kebutuhan kamu.

Contoh penulisan dengan varian kombinasi

HitamLSimple Size

Simple Size

Simple Size

Simple Size

Simple Size

Simple SizeCelana Jeans Wanita Slimfit

Celana Jeans Wanita Slimfit

Celana Jeans Wanita Slimfit

Celana Jeans Wanita Slimfit

Celana Jeans Wanita Slimfit
Celana Jeans Wanita Slimfit

Biru MudaL

HitamM

Biru MudaM

HitamS

Biru MudaS

2323

Nama Produk*
Ukuran
Celana

Wanita (3) -
Family

Warna (1) - Value

Rose Pink
Rose Pink
Blue Saphire
Biru

Biru

Abu-abu

Biru Muda

Ukuran
Celana

Wanita (3) -
Value

Warna (1) - Value
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9. Cek kembali informasi produk lalu simpan dengan tekan ‘ctrl + S’ pada 

keyboard. Upload file kembali pada halaman Tambah Sekaligus.

 Masukkan dokumen dengan klik ‘Pilih File’ lalu klik ‘Upload’

10. Produk otomatis akan muncul di halaman produkmu. Jika semua produk sukses 
 ter-upload, kamu akan melihat tanda cek warna hijau. Klik tombol 
 ‘Ke Daftar Produk’, cek kembali dan pastikan semua produk tidak mengalami error

2

2
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Catatan:
• Jika ada produk yang gagal di-upload, 

maka kamu akan mendapatkan peringatan 
seperti di samping ini. Klik 

      ‘Download file’ untuk melihat produk yang 
       error, lalu perbaiki dan upload kembali

• Jika ada produk yang gagal divalidasi, 
tanda X warna merah akan muncul 
(hanya produk yang gagal yang akan 
mendapat laporan error)

• Temukan pesan error dan periksa kembali 
setiap SKU di kolom A, ikuti petunjuk 
untuk memperbaikinya (untuk produk 
dengan varian, jika ada 1 varian yang 
error maka pesan error akan muncul 
untuk semua produk dan variannya)

• Setelah semua error telah diperbaiki, 
simpan kembali lalu upload file yang telah 
diedit (kamu tak perlu menghapus atau 
memodifikasi pesan error di kolom A)  

2525



26

Tampilan produk dengan varian

Rp110.000

CELANA JEANS WANITA SLIM FIT
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1.  Bagaimana saya bisa menambahkan produk dengan varian di file
  template Excel ini?
 Kamu langsung bisa mengisi informasi pada kolom di file template yang diberikan, 
 dengan catatan:    

a. Isi informasi varian yang wajib dan opsional    
b. Jika kamu memiliki lebih dari satu varian, pastikan menggunakan nama produk 

yang sama. Jika nama produk berbeda, sistem akan mengenalinya sebagai 
produk lain.

2. Berapa banyak tipe varian yang dapat saya gunakan dalam satu produk secara 
bersamaan?

 Maksimum 2 tipe varian dapat digunakan secara bersamaan per produk 
 
3. Berapa banyak kombinasi varian produk yang bisa saya buat jika saya 

menggunakan lebih dari satu tipe varian secara bersamaan?
 Maksimum 100 varian produk 
   
4. Bisakah saya menggunakan dua varian family secara bersamaan
 untuk satu produk utama?
 Tidak bisa. Seller hanya dapat menggunakan satu varian family
 untuk satu produk utama.

5. Apakah jenis varian akan secara otomatis disesuaikan dengan produk?
Ya, setiap kategori produk yang kamu pilih sebelum download template dapat 
memiliki jenis varian yang berbeda. Biasanya tergantung pada karakteristik kategori 
itu sendiri. Misalnya, varian pakaian pria tentu berbeda dengan varian untuk 
kendaraan otomotif. 

Hal yang sering
ditanyakan
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