
PROGRAM 
KAKAK ASUH UMKM

S O S I A L I S A S I

BLIBLI X SMESCO



CARA KERJA PROGRAM KAU

UMKM (Produsen)
Adik Asuh

Digital Entreprenuer
Kakak Asuh

E-Commerce Platform
Blibli.com

Blibli membantu memasarkan
produk dan mengembalikan

hasil penjualan kepada Kakak
Asuh dan Adik Asuh

Komisi penjualan sebesar

7,5%
dari nilai total transaksi

selama 1 bulan

Pendapatan sebesar

90%
dari nilai transakasi setelah dipotong
komisi Kakak Asuh dan komisi Blibli



Kakak Asuh UMKM (KAU)
Program KAU merupakan program kerjasama
antara Blibli, SMESCO, dan Kementerian 
Koperasi dan UKM Indonesia.

Program ini bertujuan untuk membantu
UMKM Indonesia naik kelas.

✓ Membantu pemasaran produk asli Indonesia

✓ Membantu produsen UMKM memasarkan
produk secara nasional

✓ Membuka peluang usaha bagi masyarakat
umum agar dapat memulai usaha tanpa modal



KAKAK ASUHADIK ASUH

✓ Memulai bisnis tanpa modal

✓ Mendapatkan komisi penjualan 7,5% 

✓ Mengikuti berbagai pelatihan
pengembangan bisnis online

✓ Berkontribusi dalam membantu
pengembangan UMKM Indonesia

✓ Meningkatkan penjualan

✓ Mendapatkan bantuan dalam pengelolaan
toko online seperti: foto produk, melengkapi
deskripsi produk, mengatur strategi promosi, dll

✓ Fokus pada produksi

✓ Belajar pengelolaan bisnis oneline

MANFAAT MENGIKUTI PROGRAM KAU



ADIK ASUH KAKAK ASUH

• Minimal berusia 17 tahun
(memiliki KTP)

• Bersedia mengelola maksimal 3 
toko online adik asuh

• Aktif melakukan pengelolaan toko
online: upload produk, aktivasi
promo, merespon pesanan

• Bersedia mengikuti program 
pelatihan dari Blibli Seller 
University

• Proaktif membangun komunikasi
dengan Adik Asuh untuk
pengembangan usaha

• Bersedia mengikuti proses seleksi
dan menandatangani kontrak
kerjasama

• Minimal berusia 17 tahun
(memiliki KTP)

• Memiliki produk hasil kreasi
sendiri (bukan jasa) dan dapat
dipasarkan secara online, 
seperti: kuliner, kriya, fashion, dll

• Belum terdaftar sebagai penjual
di Blibli

• Bersedia memenuhi standar
kualitas produk

• Bersedia mengikuti proses 
seleksi dan menandatangani
kontrak kerjasama

PERSYARATAN 
MENGIKUTI

PROGRAM KAU



PROSES REGISTRASI KAU





THANK YOU


