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TENTANG adagudang

APA ITU adagudang ?

Sebuah Marketplace berbasis Apps dan Web
yang mempertemukan penyewa dengan pemilik gudang
secara online dan memudahkan penyewa terhubung
dengan operator gudang, melacak data inventaris, serta
mengawasi kegiatan operasional gudang dimana saja,
darimana saja, dan kapan saja.

SIAPA PENGGUNA LAYANAN adagudang?

UKM, Perusahaan Trading, serta eCommerce sellers
yang berjualan Tokopedia, Bukalapak, Instagram, dll.

APA MANFAAT BAGI PENYEWA (KLIEN) ?
adagudang dirancang untuk mempermudah UKM, Perusahaan Trading, serta
eCommerce seller agar dapat menyewa ruang penyimpanan secara harian
dan luas sesuai kebutuhan (Per Meter Pesegi) sehingga biaya dapat ditekan.
Penyewa juga dapat mengecek stok barang yang ada di gudang sehingga
memudahkan penyewa untuk memperhitungkan kapan harus menambah
barang atau tidak.

TUJUAN PROPOSAL

adagudang mencari kemitraan dengan pemilik property
(rumah / ruko / gudang / tanah) untuk menyediakan layanan
gudang fulfilment:
 Penyimpanan inventory
 Pengiriman ke kurir (kesepakatan dengan penyewa)
 Packaging (kesepakatan dengan penyewa)

TANGGUNG JAWAB GUDANG

STORAGE & FULFILMENT

Menyimpan barang dengan aman. Aplikasi adagudang akan melakukan
tracking otomatis terhadap stock yang tersedia.

PENERIMAAN & PENGAMBILAN BARANG

Pihak Gudang wajib hadir saat penerimaan dan pengambilan barang oleh
penyewa maupun perwakilan dari penyewa. Pihak Gudang harus mengecek
kebenaran bahwa yang mengirim ataupun mengambil barang adalah
penyewa ataupun perwakilan dari penyewa dengan menggunakan scan
Qrcode yang telah di generate oleh aplikasi adagudang.

KEAMANAN & ADMINISTRASI
Pihak Gudang wajib menyediakan petugas keamanan atau admin untuk
menjaga keamanan dari barang - barang yang ada di Gudang dan melakukan
stok opname secara berkala.

SIMULASI PENDAPATAN HARIAN

TIPE

RUANGAN

RUKO

GUDANG

Contoh Ukuran

3x4

4 x 15

10 x 24

Total Luas

12 m2

60 m2

240 m2

Contoh Tersewa

10 m2

40 m2

180 m2

Estimasi Harga Per Meter2

Rp

Estimasi Total Harian

Rp

100.000

Komisi adagudang (10%)

Rp

Pendapatan Bersih

Rp

10.000 Rp

20.000

Rp

20.000

Rp

800.000 Rp

3.600.000

10.000

Rp

80.000 Rp

360.000

90.000

Rp

720.000 Rp

3.240.000

SYARAT MENJADI PARTNER adagudang

SYARAT WAJIB
1.

Property bisa milik sendiri atau sewaan

2.

Tempat penyimpanan wajib bebas angin, air hujan, dan sinar
matahari langsung (khusus Rumah / Ruko / Gudang)

3.

Memiliki personil/tim yang siap melakukan pengaturan inventory
(wajib) dan packaging (opsional).

4.

Tangguh dan bertanggung jawab 

DIUTAMAKAN
1.

Sudah punya pengalaman dalam hal mengatur stock dan
mengoperasikan gudang

2.

Dapat menerima kurir same-day (Gojek, Grab, dll) yang bisa datang 4-7
jam dari waktu pemesanan (max jam 19:00)

MEKANISME CARA BERGABUNG

1. Mengisi Form Data Gudang
•

https://adagudang.com/admin/register.php

2. Menunggu assessment dari adagudang, berdasarkan:

•

Lokasi

•

Kebenaran Data, dan

3. Verifikasi tempat
•

Tim adagudang akan menghubungi gudang untuk verifikasi.

4. Selamat bergabung!

