
Tips Maksimalkan 
Potensi Digital dengan 
Bikin Website Toko 
Online di GoStore!

www.mokapos.com/gostore

http://www.mokapos.com/gostore


Fakta Menarik
yang Harus Anda Ketahui

170Jt

Pengguna Internet di 
Indonesia belanja 
secara online1

79%
Belanja 
menggunakan 
handphone sebagai 
perangkat utama1

1 #Digital2021 for Indonesia oleh We Are Social
2 CNN Indonesia, 2020, [link]

+350%
Kenaikan transaksi 
belanja online selama 
pandemi di Indonesia 2

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200428194546-92-498232/transaksi-online-produk-umkm-naik-350-persen-saat-corona


Pembeli dapat 
melihat produk dari 

toko lainnya

Membangun Online Presence

Traffic bergantung 
pada marketplace

Data pelanggan tidak 
dapat dibagikan ke 

merchant demi 
menjunjung prinsip 

kerahasiaan 
pelanggan

Mengatur traffic ke 
website toko online 

dari 
social-commerce 
dengan strategi 
marketing Anda 

sendiri

Perkuat branding / 
identitas bisnis Anda 

dengan pilihan 
domain yang 

eksklusif: 
www.BrandAnda.my

gostore.com

Tidak perlu bersaing 
dengan toko lain. 

Dengan website toko 
online, pelanggan 

akan fokus membeli 
produk dari toko 

Anda saja

Pelangganmu 
milikmu! 
Akses dan 

pengaturan data 
pelanggan untuk 

kebutuhan 
marketing

Identitas 
marketplace-lah 
yang dilihat oleh 

pelanggan

Branding Traffic Eksklusivitas Data Pelanggan

Website 
Toko Online

Marketplace



“GoStore adalah platform terbaru dari Gojek 
melalui Moka untuk membuat website 
toko online yang dapat mempermudah 
transaksi penjualan di berbagai channel.”

Memperkenalkan 
GoStore

Jual di mana pun, checkout-nya di GoStore aja!



Tergabung dalam ekosistem usaha Gojek

Nikmati 
pengalaman 
berjualan 
online 
terlengkap

Manajemen katalog dan laporan Terima beragam tipe 
pembayaran 

Pengiriman instan 
andalan



Bekerja sama resmi dengan 
Facebook, Instagram, dan Google

Jangkau lebih 
banyak calon 
pelanggan

Berkesempatan untuk menjangkau 
lebih dari 180 juta pengguna 

Facebook di Indonesia

Jangkau calon pelanggan dari 
langsung dari mesin pencarian

Berkesempatan untuk menjangkau 
lebih dari 73 juta pengguna 

Instagram di Indonesia



Akses Promosi ke Berbagai 
Channel Besar

Praktis Bikin Website Toko 
Online

Mengapa Menggunakan GoStore?

Langsung Jualan 
Tanpa Kesalip Saingan



Praktis Bikin Website 
Toko Online

Bisa selesai dalam hitungan menit dan 
sudah lengkap dengan beragam 
metode pengiriman & pembayaran 
untuk pelanggan

Pengiriman 
Reguler

Pengiriman 
Instan

Debit/Kredit



Promosikan Langsung ke Berbagai Channel

Hubungkan langsung web toko online 
dengan Facebook, Instagram, & Google dan perluas promosi jualan



Website toko online khusus 
untuk usaha Anda. Bisa fokus 
promosikan jualan tanpa 
takut kesalip saingan. 

Pelanggan tidak perlu install 
untuk beli!

Tidak Perlu Berbagi Pelanggan 
dengan Toko Lain 

Lihat produk di Instagram Bisa langsung 
transaksi di GoStore



Harga

GRATIS!
Nikmati akses penuh ke semua fitur 

Tanpa biaya langganan, tanpa biaya MDR transaksi.





Kisah Sukses Merchant

Cilubaa Baby and Kids
https://cilubaa.mygostore.com

Ribuan transaksi dalam 1 bulan

Mei 2021 - Membuka 
website toko online 
GoStore

Juni 2021 - Viral di TikTok 
FYP menggunakan link 
GoStore 

https://cilubaa.mygostore.com


Beberapa Brand yang 
Sudah Mempercayai GoStore



Panduan 
Registrasi



Daftarkan usahamu ke Moka

Akses form melalui link: 
https://mokapos.com/gostore 

Pastikan Anda mengisi seluruh kolom informasi 
dengan lengkap & benarDaftar melalui form registrasi1 2

Referral code: 

GOSTORE

https://mokapos.com/gostore


Tentukan nama domain 
untuk website-mu

Login ke Backoffice Moka, pilih menu GoStore, 
lalu klik tombol Manage

3 Segera tentukan nama domain untuk 
toko Anda. Gunakan nama yang mudah 

diingat pelanggan, ya!

4

Penting! Nama domain hanya bisa ditentukan 
1x saja dan tidak dapat diganti setelah klik Simpan



Atur dan lengkapi informasi 
mengenai website-mu

Lengkapi profil toko online pribadi Anda; mulai dari logo, deskripsi toko, nomor 
telepon, hingga lokasi penjemputan barang.

5



Upload produk-produk andalan

Langsung upload katalog jualan melalui menu Item Library. Pastikan foto, 
harga, berat, serta ukuran produk sudah sesuai untuk perhitungan biaya yang 

akurat serta memastikan kepuasan pelanggan.

6



Website toko online Anda
sudah langsung siap dipakai jualan!

Sebarkan link website toko online Anda 
ke para calon pelanggan dan nikmati 
kemudahan berjualan dengan GoStore. 

Hubungkan katalog toko dengan media 
sosial untuk jangkauan yang lebih luas.
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www.mokapos.com/gostore

Contact Us
1500-970 (Call)
08119956652 (WhatsApp)
support@mokapos.com

Terima Kasih!

http://www.mokapos.com/gostore

