
CARA UPLOAD 
PRODUK 



LANGKAH UPLOAD PRODUK 

STEP 1 
Atur Sistem Pengiriman 

STEP 2 
Atur Kategori Toko 

STEP 3 
Tambah Produk 

Tambah Produk 

Setelah mengatur sistem pengiriman dan kategori toko, Anda dapat langsung menambahkan produk Anda pada halaman toko 

dengan cara upload produk 



Mobile Version 
 
Buka aplikasi LINE@ > 
Pilih ‘Kelola’ > Klik ‘@Commerce’ 



STEP 2 
Pilih ‘Subkategori’ pada ‘Kelola 
Kategori Toko’ sesuai dengan 
kategori yang telah Anda buat 

UPLOAD PRODUK 

STEP 1 
Pilih ‘Kelola Produk’ lalu 

klik ‘Tambah Produk’ 

Kategori 
yang telah 
Anda buat 
pada 
langkah 
sebelumnya 

Kategori 
yang 
tersedia di 
LINE 
Shopping 

STEP 3 
Pilih ‘Kategori Standar’ 
sesuai dengan kategori 

produk Anda 

STEP 4 
Isi nama produk di 

kolom ‘Nama Produk’ 

Nama atau 
judul produk 
(maksimal 
100 karakter) 



UPLOAD PRODUK 

STEP 5 
Klik tanda ‘+’ 

STEP 6 
Pilih media untuk upload foto 
(Handphone atau Instagram) 

Klik untuk 
upload foto 

Opsi media 
penyimpanan 
gambar untuk 
upload foto 

Centang foto 
yang ingin di-
upload 

Klik untuk 
upload 

Versi File Handphone 

Versi Instagram 

STEP 7 
Pilih foto yang ingin 

Anda upload 

Centang foto 
yang ingin di-
upload. 
 
Klik ‘Selesai’ 
untuk upload 



UPLOAD PRODUK 

STEP 8 
Klik ‘Tambah/Edit’ pada 

‘Informasi Produk Detail’ 

Digunakan 
sebagai bagian 
informatif bagi 
pembeli 

STEP 9 
Isi deskripsi produk Anda pada 

kolom yang tersedia 

Klik untuk 
Tambah/Edit teks  

Klik ‘Done’ jika 
telah selesai 

Tuliskan deskripsi 
produk Anda 

STEP 10 
Klik ‘Done’ apabila Anda telah 

selesai menulis deskripsi produk 



UPLOAD PRODUK 

STEP 13 
Isi berat produk pada  

kolom ‘Berat’ 

STEP 11 
Isi harga produk  

pada kolom ‘Harga’ 

STEP 12 
Isi jumlah stok produk  

pada kolom ‘Stok’ 

STEP 14 
Atur pengaturan  

‘Diskon Instan’ Anda 

Harga produk 

Jumlah total 
stok produk 

Berat produk 
(dalam 
satuan kg) 

Pengaturan 
diskon 
produk 

Nonaktifkan: Untuk 
menonaktifkan diskon produk 
 
Nominal Diskon: Mengaktifkan 
diskon produk dalam satuan ‘Rp’ 
 
Tarif Diskon: Mengaktifkan 
diskon produk dalam satuan ‘%’ 



UPLOAD PRODUK 

STEP 15 
Pilih ‘Atur Alamat Pengirim’ 

sesuai dengan templat yang telah 
Anda buat sebelumnya 

STEP 16 
Seluruh informasi pada ‘Metode 

Pengiriman’ dan ‘Operator’ akan 
otomatis mengikuti pengaturan alamat 

pengirim yang telah Anda pilih tadi 

STEP 17 
Pilih ‘Tipe Biaya Pengiriman’ menjadi 

‘Dibayar’ untuk mengaktifkan 
perhitungan ongkir otomatis 

Pilih alamat 
pengiriman yang 
telah Anda buat 
pada bagian ‘Kelola 
Sistem Pengiriman’ 

Akan otomatis 
berubah mengikuti 
‘Alamat Pengirim’ 
yang telah Anda pilih  

Akan otomatis 
berubah mengikuti 
‘Alamat Pengirim’ 
yang telah Anda pilih  

 
Gratis: Bebas biaya pengiriman ke semua 
wiilayah atau kota (ditanggung penjual) 
 
Dibayar:  
- Operator Pengiriman (Mitra): 
Perhitungan ongkir atau biaya kirim 
secara otomatis (mengacu pada JNE) 
- Pengiriman (Non-mitra) : Perhitungan 
ongkir secara tetap (harga tetap atau 
fixed fee) 
 
Gratis (Minimum Order): Bebas biaya 
pengiriman untuk  total harga pembelian 
yang telah ditentukan (contoh: belanja Rp 
1 juta gratis biaya kirim ke semua wilayah) 
 
Gratis (Syarat Berlaku): Bebas biaya 
kirim untuk nominal biaya pengiriman dan 
total pembelian yang telah ditentukan 
(contoh: gratis biaya kirim untuk 
pembelanjaan diatas Rp 1 juta dan biaya 
kirim dibawah Rp 18 ribu) 

Atur tipe biaya 
pengiriman atau 
ongkir 



UPLOAD PRODUK 

STEP 20 
Klik ‘Simpan’ 

STEP 18 
Pilih ‘Pengiriman 

Gabungan’ 

STEP 19 
Pilih ‘Status Tampilan’ 
menjadi ‘Tampilkan’ 

Produk berhasil  
di-upload! 

Aktifkan: Penggabungan 
biaya kirim atau ongkir untuk 
beberapa produk 
 
Nonaktifkan: Tidak 
menggabungkan biaya kirim 
atau ongkir untuk beberapa 
produk 

Tampilkan: Untuk menampilkan 
produk pada halaman LINE 
Shopping Anda 
 
Jangan Tampilkan: Untuk tidak 
menampilkan produk pada 
halaman LINE Shopping 

Klik ‘Simpan’ untuk 
menyimpan informasi 
dan Upload Produk 



LIHAT/EDIT PRODUK 

Pencarian produk 
berdasarkan status 
produk 

Pencarian produk 
tingkat lanjut dan fitur 
filter pencarian 

Lihat dan bagikan produk Anda 



PC Version 
 
Akses LINE@ Manager  
(admin-official.line.me) > 
Pilih akun > Klik ‘@Commerce’ 



STEP 3 
Pilih ‘Kategori Daftar’ 
sesuai dengan kategori 
yang telah kamu buat 

UPLOAD PRODUK 

STEP 1 
Pilih ‘Kelola Produk’ 

STEP 2 
Pilih ‘Tambah Produk’ 

Kategori yang telah 
kamu buat pada 
langkah sebelumnya 

Kategori yang tersedia 
di LINE Shopping 

STEP 4 
Pilih ‘Kategori Standar’ 
sesuai dengan kategori 

produkmu 

Kamu hanya perlu 

mengisi kolom yang 

berwarna HIJAU saja !



STEP 7 
Klik ‘Cari Berkas’ dan pilih 

foto yang ingin kamu upload 

UPLOAD PRODUK 

STEP 5 
Isi nama produk di kolom 

‘Nama Produk’ 

STEP 6 
Upload foto produk di 

bagian ‘Gambar Produk’ 

Nama atau 
judul produk 
(maksimal 100 
karakter) 

Upload foto 
produk kamu 
 
Gambar Sampel: 
Foto utama yang 
tampil pada 
halaman LINE 
Shopping kamu 
 
Gambar 
Tambahan: Foto 
pendukung  atau 
tambahan 
(contoh: foto 
tampak kanan, 
tampak kiri) 



UPLOAD PRODUK 

STEP 9 
Isi deskripsi produk pada kolom 

‘Informasi Produk Detail’ 

Deskripsi 
produk dapat 
digunakan 
sebagai bagian 
informatif bagi 
pembeli.  



STEP 12 
Isi jumlah stok produk  

pada kolom ‘Stok’ 

UPLOAD PRODUK 

STEP 10 
Pilih ‘Periode’ menjadi 

‘Nonaktifkan’ 

STEP 11 
Isi harga produk  

pada kolom ‘Harga’ 

STEP 13 
Isi berat produk pada 

kolom ‘Berat’ 

Pengaturan periode atau waktu 
berlakunya produk. 
 
Nonaktifkan: Produk akan 
berlaku sampai stok habis 
 
Aktifkan: Anda dapat mengatur 
periode produk akan berlaku 

Harga produk 

Jumlah total stok produk 

Opsi produk (contoh: warna, 
ukuran) 
 
Tidak Terdaftar: Tidak ada opsi 
pada produk kamu 
 
Terdaftar: Terdapat opsi pada 
produk kamu (lihat Cara 
Menambahkan Opsi) 

Berat produk 
(dalam 

satuan kg) 

Pilih ‘Terdaftar’ untuk menambahkan 
opsi produk. Lalu klik ‘Pilih Opsi’. 



UPLOAD PRODUK 

STEP 14 
Pilih ‘Templat Biaya Pengiriman’  
sesuai dengan templat yang telah 

kamu buat sebelumnya 

STEP 15 
Seluruh informasi pada ‘Pilih Biaya Pengiriman per Produk’ 
dan ‘Pilih Pengiriman Gabungan’ akan otomatis mengikuti 
pengaturan templat pengiriman yang telah kamu pilih tadi 

Akan otomatis berubah mengikuti 
‘Templat Biaya Pengiriman’ yang 
telah kamu pilih  

Pilih templat pengiriman yang 
telah kamu buat pada bagian 
Kelola Pengiriman 

Akan otomatis berubah mengikuti 
‘Templat Biaya Pengiriman’ yang 
telah kamu pilih  



UPLOAD PRODUK 

STEP 16 
Pilih ‘Status Tampilan’ menjadi 

‘Tampilkan’ 

STEP 17 
Klik ‘Tambah Produk’ 

Tampilkan: Untuk menampilkan 
produk pada halaman LINE 
Shopping kamu 
 
Jangan Tampilkan: Untuk tidak 
menampilkan produk pada 
halaman LINE Shopping 

Nonaktifkan: Untuk 
menonaktifkan diskon produk 
 
Aktifkan: Untuk mengatur dan 
mengaktifkan diskon produk (lihat 
Cara Mengaktifkan Diskon) 

Untuk melihat tampilan produk pada tokomu:  

Klik menu @Commerce > Pilih Daftar Produk > 

Klik URL Situs Web > Salin 

Produk berhasil  
di-upload! 



LIHAT/EDIT PRODUK 

Edit / 
salin 

produk 

Pencarian produk berdasarkan kategori toko 

Pencarian produk berdasarkan brand toko 

Pencarian produk berdasarkan status produk 

Pencarian produk 
berdasarkan waktu/periode 
upload Pencarian produk berdasarkan stok 

Klik untuk Cari 

Pengaturan produk 
secara cepat dan 
efisien 
 
Hapus: Hapus 
produk 
 
Edit Status: Status 
produk (Aktif/Tidak 
Aktif) 
 
Edit Status 
Tampilan: Tampilan 
produk (Tampil/Tidak 
Tampil) 
 
Diskon Instan: 
Mengatur diskon 
 
Ubah Harga:  
Mengubah harga  
 
Edit Durasi Masuk 
Daftar: Ubah durasi 
 
Cara pengaplikasian: 
Centang produk > 
Pilih pengaturan 
produk > Klik Simpan 
Hasil Editan 

Susunan 
sortir 

Jumlah 
produk per 

halaman 
Unduh berkas 

Excel 

Simpan item yang telah di-edit 

Pencarian 
produk 
berdasarkan 
kata kunci 



AKHIR DOKUMEN 
Kontak: lineshopping@linecorp.com  


