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DIBUAT DENGAN HATI
FOR CREATORS IN SOUTHEAST ASIA

SENIIKU Creative Market
Panduan New Creator

sum
ber: fauxels



Hello from Seniiku,

“Damai sejahtera bagimu! Kami percaya bahwa seni 
dan desain penting bagi dunia untuk kebaikan. 
Ketika kamu bergabung dengan SENIIKU, kamu 
menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, 
karena kami bertujuan menghubungkan seniman, 
komunitas seni, dan seni untuk kemanusiaan. ”

Semoga panduan ini berguna untuk kamu sebagai 
New Creator di Seniiku Marketplace. Kamu bisa 
belajar cara membuka akun, mengupload, menjual 
barang dan hal2 lain menarik lainnya.

Silahkan dibaca…

 – Martin (founder, designer, coffee addict)
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DAFTAR ISI 
PANDUAN

DARI HATI 
UNTUK ASIA, 
KARENA SENI 
BAGUS HARUS 
DIBAGI.

Salam Creative!

Daftar Isi Panduan

Buka Akun & Profil Toko

Persiapan Foto Sederhana

Unggah Produk Kreasi

Tambah Ongkos Kirim

Promosikan Produk Kreasi

Terima Pesanan & Pembayaran

Getting Help
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 Gratis Biaya Pendaftaran

BUKA AKUN 
& PROFIL TOKO

03

Toko Anda Sudah Buka!
Lanjutkan dengan mengunggah produk-produk anda, 

promosikan dan kelola transaksi anda.
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Login atau sign up/register akun Creator (gratis) sebelum mempersiapkan toko online anda. 
3 cara untuk masuk ke aplikasi website.
- Dari URL pendek tinyurl.com/joinseniiku
- Dari menu ‘Seller login’ di website. 
- Dari tombol merah ‘Become a Creator’ di website.

Menunggu Persetujuan
Admin Seniiku akan memeriksa formulir pendaftaran. 
Sambil menunggu, anda dapat menambah rincian informasi toko.

Lengkapi Informasi Toko
Gabung dan tambahkan rincian toko seperti nama toko, deskripsi, dan
unggah foto spanduk, logo dan profil anda.

Tambahkan Informasi Pengiriman
Tambahkan lokasi dan kode pos. 
Informasi pengiriman penting, untuk menghitung ongkos kirim yang diperlukan pembeli

Lengkapi Formulir Registrasi
Isi lengkap semua kotak informasi, termasuk contoh hasil karya. pertanyaan mudah yang tersedia.

Untuk mempercepat verifikasi Seniiku, bagikan links contoh karya (website / sosmed). 

Bila tidak ada, kirimkan contoh gambar ke help@seniiku.com
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BUKA AKUN 
& PROFIL TOKO 

03

3 cara login to Seniiku Marketplace

Klik tombol merah “Become a Creator” Klik menu "Seller Login"

Lengkapi informasi toko Tambahkan Informasi Toko

Ketik URL tinyurl.com/joinseniiku

Dari waktu ke waktu. 
web developer kami
akan memperbarui
desain dan navigasi
website, tapi caranya
login tetap serupa.
Bila ragu, hubungi
Seniiku Admin.



sum
ber: folksy

PERSIAPAN FOTO 
SEDERHANA
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Punya smartphone saja? Tidak masalah

01 Bersihkan bagian lensa handphone

02 Cari jendela yang paling besar di siang hari dimana cukup cahaya matahari masuk 

melewati jendela tersebut.

03 Pasang backdrop (kertas karton) seperti contoh gambar ke tembok dengan selotip yang cukup kuat

04 Taruh produkmu di atas backrop (bisa juga anda hiasi seperlunya)

05 Tambahkan (bila perlu) karton putih di sebelah produk, sebagai reflektor (supaya produk 

terlihat lebih natural)

06 Silahkan mulai berfoto, dengan sudut berbeda-beda untuk hasil yang menarik. (dari 

depan, samping, atas, dan lainnya) – liat contoh.

07 Bila mau, bisa diedit foto tersebut memakai aplikasi (untuk hasil maksimal)
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3 FOTO STYLE 
YANG SEDANG 
POPULER
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PERSIAPAN FOTO 
SEDERHANA

Front angle (dari depan)

sumber: amazon

sumber: shiseido

sumber: minoar
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Flatlay style (dari atas)

Front angle (dari depan)

45%/75% style (dari samping)



PERSIAPAN FOTO 
SEDERHANA
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JANGAN PERBESAR GAMBARMU

Jangan perbesar gambar Anda di Photoshop atau program lainnya. Ketika Anda perbesar 

gambar, gambar menjadi lebih buram, pucat, dan tidak bagus untuk dicetak. Untuk gambar yang 

agak kecil, sebaiknya mengambil foto baru dengan resolusi lebih tinggi.

JANGAN KOMPRES GAMBARMU

Saat Anda menyimpan foto dalam program seperti Photoshop, Anda diberikan opsi untuk 

mengompres foto. Ini berarti Anda mengurangi kualitas foto. Hal ini juga membuat foto buram 

dan kuning bila dicetak.

JANGAN POTONG SEMBARANGAN

Ketika menggunakan program pengeditan gambar seperti Photoshop, pastikan gambar Anda 

lurus, jadi bila diperlukan, Anda bisa putar dan potong gambar supaya sempurna.

CEK FOKUS GAMBARMU

Gambar Anda mungkin terlihat sempurna di layar kecil handphone/kamera, tetapi ketika Anda 

melihatnya di komputer Anda dan dalam ukuran penuh, mungkin terlihat tidak fokus. Biasakan 

mengambil beberapa foto gambar dan kemudian memilih yang terbaik.

PASTIKAN CAHAYA SEIMBANG

Pastikan bahwa gambar tidak menyala terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi lain (ini biasa 

terjadi kalau menggunakan flash kamera/smartphone). Gunakan pencahayaan yang seimbang, 

atau gunakan cahaya alami dengan baik.

PASTIKAN WARNA YANG TEPAT

Tidak usah khawatir bila ada perbedaan antara apa yang Anda lihat pada karya asli, pada layar 

komputer Anda dan pada hasil cetakan. Anda harus melakukan sebisa Anda untuk 

meminimalkan perbedaan. Bawa foto ke dalam editor gambar, tempatkan karya seni asli di 

sebelah layar dan mainkan dengan berbagai pengaturan gambar untuk mendapatkan kecocokan 

warna terbaik.
sumber: FAA

sumber: FAA

DO’S

DON’TS



UNGGAH 
PRODUK KREASI
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01 Masukan produk anda
Setelah bergabung, temukan tombol “Add Product” dalam dasbor seller anda.

02 Unggah foto produk
Unggah gambar terbaik untuk foto kreasi produk anda. Dianjurkan foto minimal 

ukuran 1024x1024 pixel.

07 Lengkapi info collection dan simpan.
Isikan info collection sampai 3 jenis. Simpan (SAVE CHANGES) semua perubahan yang anda 

buat. Tim administrasi kami akan meninjau dan mengirimkan kabar lewat email.

05 Tambahkan detil harga
• Berikan harga yang wajar setelah meneliti produk serupa di pasaran. 

• Bila ada diskon, isikan 2 kotak harga, yakni harga sekarang (PRICE, misal $80) dan harga awal    

  (COMPARED AT PRICE, misal $100).  Bila tidak ada, harga sekarang saja.

06 Lengkapi detil tambahan
• (Produk Normal) - tambahkan detail tambahan termasuk varians, berat dan jumlah kuantitas

• (Produk Digital) - unggah file digital anda, informasi akses dan jumlah kuantitas.

03 Lengkapi detil produk
Pilih produk (digital*/normal) lalu tambahkan nama, deskripsi, tipe (pilih 1), label (tags, pilih 

seperlunya) dan lainnya. 

*digital artinya produk yang tidak membutuhkan pengiriman, produk-produk yang bisa diunduh.

04 Lengkapi detil shipping (produk normal)
Centang ‘Requires Shipping’ , masukan berat produk (kg), misalkan 200 gram, isilah dengan 0.2kg. �

Pastikan centang "REQUIRES SHIPPING" dan pilih "MARKETPLACE SHIPPING" untuk memakai 

ongkir  atau "FREE SHIPPING". - untuk informasi kepada buyer ketika checkout.

CATATAN 1: Pastikan "QUANTITY" dan "TRACK THIS PRODUCT INVENTORY" dilengkapi, supaya 

CATATAN 2: Khusus untuk freelancer, anda punya pilihan untuk unggah file digital ketika pekerjaan 

buyer bisa membeli produkmu.

sudah selesai.
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• Bila ada diskon, isikan 2 kotak harga, yakni harga sekarang (PRICE, misal $80) dan harga awal    

  (COMPARED AT PRICE, misal $100).  Bila tidak ada, harga sekarang saja.
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UNGGAH 
PRODUK KREASI

05

Masukkan produk anda Lengkapi detil produk

Lengkapi detil tambahan Lengkapi info collection

Lengkapi detail shipping



TAMBAH 
ONGKOS KIRIM
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01 Aktifkan metode pengiriman
Setelah tekan tombol       ‘3 garis’, masuklah ke ‘SHIPPING CONFIGURATION’ untuk mengakti-

fkan metode pengiriman (tekan 3 titik untuk lihat menu pop up).

02 Tambahkan rentang pengiriman (‘RANGE DETAIL’)
Tambahkan ‘RANGE DETAIL’ untuk metode pengiriman, berdasarkan harga atau berat. Saran kami:�

• Untuk barang ringan 0.1-1.0 kg, 1.10 – 2.0 kg dan seterusnya.�

• Untuk barang berat (seperti furniture) 0.1-5.0 kg, 5.1-10.0 kg dan seterusnya.

05 Aktifkan pengiriman untuk produk
Perbaharui detil pengiriman dengan metode pengiriman dan aktifkan pengiriman untuk SEMUA 

variasi produk

06 Simpan perubahan
Simpan semua perubahan yang anda buat, dan anda siap berjualan dan mempromosikan toko anda

03 Pilih negara pengiriman yang diinginkan
Pilih negara dan aktifkan/non-aktifkan provinsi yang anda inginkan (sebagaimana berlaku).

04 Tambahkan tarif pengiriman
Atur tarif pengiriman berbeda untuk masing-masing negara dan/atau provinsi

PENTING: untuk mengaktifkan pengiriman dan kuantitas (lihat bagian ‘UNGGAH PRODUK 

KREASI’) untuk semua jenis varian produk – bila ada.

JANGAN KHAWATIR. ADMIN SENIIKU BISA BANTU

BISA REQUEST KE ADMIN TABEL ONGKIR SENIIKU SEBAGAI CONTOH.
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TAMBAH 
ONGKOS KIRIM

06

Aktifkan metode pengiriman

Masukkan info negara pengiriman & tarifnya

Aktifkan metode pengiriman Tambahkan rentang pengiriman

Hubungi 
admin Seniiku 
untuk bantuan
- lihat bagian 
"GETTING HELP" 
untuk cara 
menghubungi.



Sumber: pikisuperstar

PROMOSIKAN 
PRODUK KREASI
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01 Masukkan detail lengkap
Masukkan detail produk yang lengkap dan berfaedah untuk pembeli - untuk 

meningkatkan kesempatan anda untuk ditemukan secara online.

02 Bagikan ke social media
Bagikan profil anda dan link produk di social media anda. Sediakan ulasan, testimonial, dan 

lebih banyak foto untuk meningkatkan keterlibatan dan lebih sering dibagikan oleh 

orang-orang.

05 Sediakan pengiriman gratis 
Pelanggan akan berbelanja di toko online berbeda untuk mendapatkan penawaran lebih baik. 

Dengan menyediakan gratis pengiriman akan memberikan anda keuntungan untuk penjualan 

lebih baik.

03 Promosikan ke situs-situs blog
Sediakan ulasan secara mendalam tentang kreasi anda pada situs-situs blog, atau libatkan 

bloggers untuk menulis tentang produk anda secara online.

04 Sediakan promosi
Semua suka promosi, terutama jika bersamaan dengan musim perayaan (contohnya diskon awal 

tahun).

07

NEW

MESSAGESHARE & LIKE

CALL A FRIEND

0812 3456 78

ANNOUNCE

SHOP LAUNCH

19
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Sampel produk detail yang rapi dan lengkap

Opsional – info tambahan 
di Product detail section, 
supaya mudah dicari 
di internet

01 RED NIKE AIR MAX 90 ULTRA RUNNING 
SHOES - A REFINED ICON 

Sumber: Nike

07

PROMOSIKAN 
PRODUK KREASI



TERIMA PESANAN 
DAN PEMBAYARAN
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01 Menerima pemberitahuan pesanan

02 Kemas pesanan anda
Setelah ada konfirmasi pembayaran dari pembeli, kemas barang (non-digital) dengan baik. 

Sertakan sertifikat keaslian bila diperlukan.

05 Menerima pembayaran
Setelah pembeli berhasil menerima paket anda, anda akan menerima pembayaran (dipotong 

dengan komisi) pada akhir bulan.

03 Hubungi layanan pengantaran lokal
Kirim paket anda menggunakan layanan pengantaran yang dapat dipercaya. 

04 Perbarui detail penyelesaian pengiriman
Setelah anda mendapatkan tanggal pengiriman dan nomor resi (disarankan), masuk ke dalam 

akun anda dan perbarui detil tersebut pada pesanan anda. Pembeli akan mendapatkan 

pemberitahuan.

Seniiku menyediakan template sertifikat keaslian. Bisa didownload dari website Seniiku.
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Anda akan menerima email pemberitahuan tentang pesanan baru. Masuklah ke akun anda 

dan temukan pesanan dan detil pelanggan.

Lalu, setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli, anda akan mendapatkan email 

pemberitahuan lagi.



Temukan info pesanan Perbarui detail pengiriman
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Bagaimana saya mendapatkan pembayaran?

SENIIKU akan membayar penjual karya (pencipta) setelah memotong komisi masing-masing (seperti yang ditunjukkan 

di www.seniiku.com/pages/join-us) melalui transfer elektronik. Pembayaran pada umumnya, akan dilakukan pada akhir 

bulan.

Harap diperhatikan, biaya transaksi mungkin dikenakan untuk beberapa negara tertentu, gateway pembayaran, transfer 

bank lokal, tergantung pada biaya yang ditetapkan oleh penyedia gateway pembayaran. Kami akan memberi tahu. (Opsi 
pembayaran akan diperbarui dari waktu ke waktu. Opsi saat ini tersedia sejak 12 Januari 2020)

Kami akan membayar Anda menggunakan opsi pembayaran ini *:

*CATATAN:

Singapura    - Transfer Bank Lokal (DBS, SCB) ke bank lokal mana saja, PayNow, PayLah, PayPal.

Indonesia     - Transfer Bank Lokal (CIMB, BTPN) ke bank lokal mana saja, Go Pay, OVO, DANA, LinkAja, Shopee Pay,  

                         Jenius.

Negara Lain - TransferWise, WorldRemit, PayPal.

TERIMA PESANAN 
DAN PEMBAYARAN
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Help Center

Contact Us Form

Seller Center Using WhatsApp Help

GETTING 
HELP 

Cara menghubungi Seniiku Admin

Gunakan formulir ‘Contact Us’ (fast response).

Kirim surat atau parcel ke:� KREYA ASIA,  51 Goldhill Plaza, #08-02, 

Singapore 308900.

[Other Country] Telpon (tinggalkan pesan) di nomor +65 3163 7699.

[Indonesia] Tinggalkan pesan WhatsApp di nomor +62 822 1624 0652.

Email kami di help@seniiku.com (fast response).

09



09

SENIIKU.COM
2020
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Thank you
for being creative.

Main Social Media

facebook.com/seniikumarket

instagram.com/seniikumarket

twitter.com/seniikumarket

pinterest.com/seniikumarket

linkedin.com/company/seniikumarket

Instagram for Creators

instagram.com/beinghuman.asia

Follow Our Social Media


