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GoStore merupakan produk Gojek yang terintegrasi 
dengan Moka. Maka dari itu, mulai dari tahap pendaftaran 

hingga pengoperasian usaha Anda akan menggunakan 
sistem Moka.



8 Langkah Mudah 
Menambahkan Produk 
Usaha Anda di Moka POS
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Langkah sederhana untuk tingkatkan jumlah transaksi Anda 
di GoStore dengan hanya menambahkan minimal 5 items 

produk
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Klik LIBRARY pada halaman Moka POS Anda dan ikuti 
langkah 1 s.d 4 berikut untuk menambahkan produk

Akses ke backoffice.mokapos.com dan masuk ke 
akun Moka POS yang telah Anda daftarkan 

1 2

Jika Anda lupa password, klik Forgot 
Password untuk mendapatkan 
password baru

4. Klik Create Item

3. Pilih Outlet yang Anda inginkan 
untuk menambah produk

1. Klik LIBRARY 
2. Lalu, pilih Item Library

Input 5 Items untuk memulai dan meningkatkan transaksi penjualan di GoStore

https://backoffice.mokapos.com/
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Pilih kategori umur yang sesuai dengan produk Anda*

Masukkan ukuran produk Anda 
setelah dikemas*

Masukkan berat produk* Anda yang telah ditambah 
dengan berat kemasannya

Lengkapi deskripsi produk*

Lengkapi informasi detail produk yang telah Anda tambahkan
3

Masukkan nama produk 

Masukkan produk ke dalam kategori produk

Pastikan toggle Product Attribute ini aktif*

Masukkan produk ke dalam nama brand

Masukkan kondisi produk Anda

Pilih gender yang sesuai dengan 
produk Anda*

*Wajib diisi untuk GoStore
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Tambahkan beberapa gambar produk AndaKlik Upload File untuk menambahkan foto produk 
Anda

4
5

PENTING! 
Maksimal 12 foto produk 
yang dapat ditambahkan 
dengan ukuran min. 
500x500px dan ukuran maks. 
8 MB

PENTING! Jika produk Anda :
● Tidak memiliki varian → 

Isi harga* dan kode SKU 
produk 

● Memiliki varian → Klik 
add variant

*Wajib diisi untuk GoStore
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Pastikan Toggle 
Variant Type aktif*

Lengkapi informasi detail varian produk Anda sesuai dengan tipe akun 
usaha Anda (non-apparel type atau apparel type)
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*wajib diisi untuk GoStore

Gunakan tanda koma (,) 
untuk menambahkan 
pilihan varian

Masukkan harga* dan 
SKU per pilihan varian 
produk

Masukkan nama varian*
harga* dan SKU per 
pilihan varian produk

Tampilan akun non-apparel type Tampilan akun apparel type
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Jika sudah selesai, klik Save atau Save to All
Ulangi langkah 1 s.d langkah 7 untuk menambahkan 
produk Anda

Klik Save to All Outlets untuk menambah 
produk pada semua outlets Anda

Klik Save untuk menambah 
produk hanya pada outlet 
yang telah Anda pilih 
sebelumnya

PENTING! 
Ikuti arahan di atas hingga Anda berhasil 

menambahkan min. 5 produk Anda
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Frequently Asked 
Questions (FAQ)
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1. Setelah saya menambahkan produk di 
Moka POS, bagaimana saya dapat 
menggunakan GoStore?

● GoStore akan diluncurkan pada waktu mendatang. Kami akan 
menghubungi Anda kembali apabila sudah diluncurkan. Pendaftaran ini 
berguna agar Anda dapat terdaftar sebagai salah satu pengguna pertama 
GoStore dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak!

2. Saya tidak bisa login ke akun saya, 
padahal saya sudah registrasi dengan 
email saya. Apa yang harus saya 
lakukan?

● Pastikan email yang Anda daftarkan telah terverifikasi terlebih dahulu. 
Anda juga dapat login dengan nomor handphone yang telah Anda 
daftarkan sebelumnya.

3. Apakah saya bisa menjual semua jenis 
produk di GoStore?

● Tidak, ada beberapa produk yang tidak diperbolehkan untuk dijual di 
GoStore, seperti: 

1. Minuman keras
2. Alat kontrasepsi
3. Rokok
4. Obat-obatan

Frequently Asked Questions - Menambahkan Produk di Akun 
Moka POS



Terima Kasih!
Contact Us:
1500-970 (Call)
08119956652 (Moka POS Official WhatsApp)
support@mokapos.com
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