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Onboarding Session 

 

Pada sesi onboarding, Sobatnya UMKM diwajibkan untuk membantu UMKM dalam 

setting website, mulai dari cara mengakses dashboard, pengaturan umum untuk integrasi 

dengan jasa logistik dan pembayaran sampai upload produk. Berikut adalah panduan untuk 

setting website. Jika Sobatnya UMKM masih memerlukan bantuan & ingin belajar lagi 

mengenai sesi onboarding, kamu dapat belajar dengan tim Onboarding UMKMLab setiap 

Senin – Jumat (kecuali hari libur) pukul 09.00 – 10.00 WIB dan 11.00 – 12.00 WIB di link 

google meets yang dapat dilihat di umkmlab.com/sobatnyaumkm. 
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1. Mengakses Dashboard UMKMLab 

Untuk mengakses Dashboard Website kamu perlu Login ke website kamu, dengan cara:  

a. Ketik domain website toko kamu di browser, akan terlihat seperti gambar dibawah 

ini, lalu klik Akun Saya 

 
 

b. Setelah klik Akun Saya, akan muncul tampilan seperti ini, kamu Login 

menggunakan email dan password yang sudah diberikan melalui email  
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c. Atau, kamu bisa mengetik domain ditambah parameter /wp-admin di browser 

kamu, nanti akan langsung muncul tampilan atau halaman login seperti gambar 

dibawah ini, misalnya: namatokokamu.umkmlab.com/wp-admin atau 

namatokokamu.com/wp-admin 

 

Setelah berhasil login, akan muncul tampilan seperti dibawah ini, ini yang disebut 

dengan Dashboard. 
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2. Mengakses menu Pengaturan. 

Menu pengaturan ini untuk mengatur pengaturan umum website kamu, seperti input 

alamat, nomor rekening, jasa logistik dan kelola umum lainnya. Untuk mengaksesnya 

bisa di lakukan dengan cara: 

a. Klik menu UMKMLab di sebelah kiri, lalu Klik Menu Pengaturan 

 

 
 

b. Disini terdapat beberapa pengaturan umum yang bisa kamu sesuaikan dengan 

pengaturan yang UMKM inginkan.  

 Mengatur Alamat Pengiriman. 

Disini kamu bisa langsung melengkapi alamat toko kamu. 
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 Opsi Umum 

 
Lokasi Penjualan = Kamu dapat mengatur dimana Lokasi Penjualan kamu. 

Jual Negara Tertentu = Kamu dapat mengatur untuk dimana kamu bisa berjualan 

di Negara tertentu 

Lokasi Pengiriman = Kamu dapat mengatur dimana Lokasi Pengiriman kamu. 

Kirim ke Negara Tertentu = Kamu dapat mengatur untuk dimana kamu bisa 

pengiriman di Negara tertentu 

Aktifkan Pajak = Apabila kamu akan menerapkan pajak, silakan dicentang. 

Aktifkan Kupon = Kamu dapat membuat kupon diskon/promosi untuk kebutuhan 

marketing toko kamu. 

 

 Pilihan Mata Uang 

 
Pengaturan ini bisa disesuaikan langsung seperti yang diinginkan. Ketika selesai 

bisa langsung klik Simpan Perubahan.  
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 Mengatur Zona Pengiriman 

Arahkan kursor ke bawah Indonesia di Nama Zona akan muncul Edit & 

Hapus. Klik edit untuk mengatur metode pengiriman yang ada di sebelah 

kanan. 

 
 

 Mengatur Ekspedisi Pengiriman 

Pada pengaturan pengiriman, klik pada Pilihan Pengiriman samping menu 

Zona Pengiriman, seperti gambar diatas. Lalu, akan terlihat tampilan seperti 

ini.  

 
 

Nama zona tergantung dari zona negara. Wilayah zona bisa diatur untuk 

wilayah zona apa saja.  
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Metode pengiriman akan ditampilkan kepada pembeli untuk pilihan 

pengirimannya. Untuk metode pengiriman bisa di nonaktifkan, Klik kolom 

dibawah Diaktifkan, nanti pada halaman depan jasa logistik tersebut tidak 

ditampilkan di pilihan pengiriman. Setelah selesai, klik Simpan 

Perubahan. 

 

 Mengatur Rekening 

Jika ingin mengatur rekening kamu bisa tinggal klik ke menu Pembayaran 

lalu akan terlihat tampilan seperti ini. Kamu bisa mengatur sesuai dengan 

pengaturan website kamu.  
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Untuk menambah nomor rekening, kamu bisa klik Kelola, nanti akan 

muncul tampilan seperti ini. Kamu langsung bisa isi pada bagian Nama 

Rekening, Nomor Rekening, dan Nama Bank. Setelah selesai, klik Simpan 

Perubahan. 

 
 

 Mengatur Jasa Pembayaran 

Untuk Jasa pembayaran, UMKMLab bekerjasama dengan Xendit dimana 

untuk aktivasi akan ada email terpisah. Pemilik UMKM akan menerima 

email terpisah yang isinya berupa link untuk aktivasi Xendit, dengan cara 

upload KTP & NPWP. Lalu, Xendit akan otomatis terhubung dengan 

website UMKM hasil referensimu. Untuk pengaturan jenis-jenis payment 

yang ingin diaktifkan, silahkan buka file PDF dengan judul  Integrasi 

Website dengan Xendit.  
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3. Pengaturan Produk 

Klik menu produk lalu akan muncul tampilan seperti dibawah ini,  

 

Website UMKMLab Anda telah memiliki satu kategori bernama Etalase. Seperti gambar 

dibawah ini.  

 
 

Anda dapat menambah kategori tambahan dengan mengisikan form. 

Nama = Isikan dengan nama kategori kamu. 

Slug = Dikosongkan 

Kategori Induk = Tidak perlu diganti. 

Deskripsi = Berikan sedikit keterangan mengenai kategori Kamu. Boleh dikosongkan. 

Tipe Tampilan = Tidak perlu diganti. 
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Thumbnail = Untuk saat ini boleh dikosongkan. 

Klik Tambahkan kategori baru untuk menyimpan. 

 

 
Hal-hal yang perlu ditambahkan pada Produk Anda adalah: 

 

Nama Produk = Isikan dengan nama yang menarik dan mudah diingat. 

Harga = Isikan dengan harga jual produk kamu. 

Harga Diskon = Kamu bisa atur harga diskon disini. 

SKU = Isikan dengan kode barang sesuai dengan inventaris produk kamu. 

Kelola Stok = Centang apabila kamu ingin mengatur stok produk. 

Jumlah Stok = Isikan jumlah stok produk. 

Berat (g) = Isikan dengan berat produk Anda setelah dikemas dalam satuan gram. 

Deskripsi Singkat = Berikan deskripsi singkat mengenai produk kamu. 

Gambar Produk = Isikan gambar utama produk kamu. 

Gallery Produk = isikan gambar tambahan untuk produk kamu. 

Video URL = Isikan url video produk dari YouTube. 

Tag = Isikan keyword produk. 

Kategori = Sesuaikan kategori Produk 

 

Setelah selesai semua pengaturannya, Klik Simpan Perubahan. 

 

4. Untuk lebih lengkap, tutorial ini bisa dilihat di bantuan.umkmlab.com 

5. Jika ingin belajar langsung dengan tim UMKM terkait hal ini, Sobatnya UMKM bisa 

datang pada tiap Senin-Jum’at di jam 9 dan jam 11 WIB. Link google meet dan detilnya 

dapat dilihat di link: umkmlab.com/sobatnyaumkm 

 

 

 


