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Ciptakan Pengembangan Ekosistem E-commerce, ZALORA Bekerja 

Sama Dengan PT Pos Indonesia Dalam Melayani Konsumen 
ZALORA adalah partner e-commerce pertama yang mengintegrasikan layanannya di lebih dari 

2,900 Kantor Pos seluruh Indonesia  
 
Jakarta, 1 Desember 2015 – ZALORA Indonesia bekerja sama dengan PT Pos Indonesia 
dalam memberikan layanan konsumen terbaik yang dapat diakses di seluruh Indonesia. 
ZALORA hadir sebagai pioneer dalam fasilitas layanan yang dilakukan oleh perusahaan logistik 
terbesar di Indonesia melalui fasilitas pengembalian secara gratis yang dapat diakses oleh 
semua konsumen ZALORA yang ingin mengembalikan produk order mereka melalui kiriman Pos 
Indonesia serta pengiriman forward shipping dari warehouse Zalora ke seluruh Nusantara. 
 
ZALORA adalah e-commerce pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia 
sebagai salah satu upaya untuk membentuk pertumbuhan pasar e-commerce yang lebih baik 
dan semakin mudah diakses oleh konsumen dari mana saja.  
  
Anthony Fung, Managing Director ZALORA Indonesia mengatakan, “PT Pos Indonesia adalah 
partner yang tepat untuk kami dalam memberikan pengalaman belanja online yang 
menyeluruh. Melalui kolaborasi ini, kami ingin semua pelanggan ZALORA mendapatkan 
kemudahan proses pengembalian barang yang dapat dilakukan secara gratis di semua kantor 
Pos seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya membentuk budaya belanja online yang 
mudah. Kami memberikan fasilitas secara menyeluruh, tidak hanya untuk proses pengiriman 
namun juga pengalaman setelah konsumen belanja adalah hal yang utama.”  
 
Indonesia diprediksi akan mengakumulasi transaksi online yang semakin meluas dengan asal 
transaksi dari Aceh hingga Papua. Melalui kerja sama ini, ZALORA dan PT Pos Indonesia 
berharap dapat menjangkau posisi konsumen di berbagai lokasi di Indonesia.  
 
“Kami telah mempersiapkan sistem untuk mendukung bisnis online diantaranya e-shipping 
sebagai backbone sistem aplikasi yang digunakan dalam kerjasama dengan portal online. 
Fasilitas pengembalian kiriman secara gratis bekerjasama dengan ZALORA telah melengkapi 
sistem yang kami miliki dalam memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan belanja 
online. Untuk paket order dari Zalora yang diterima oleh konsumen, akan tersedia informasi 
pengembalian gratis melalui PT Pos Indonesia yang tercantum dalam stiker order. Tidak ada 
biaya tambahan apapun dan proses pengembalian menjadi sangat mudah.” Kata Amrizal 
Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero). 
 
Melalui kerjasama ini, ZALORA memberikan akses kepada pelanggan untuk belanja online di 
ZALORA kemudian mencoba produk yang diorder. Setelah konsumen menerima paket dalam 
waktu yang tepat, dan jika ada produk yang ternyata tidak sesuai ukurannya atau berubah 



 
 

pikiran setelah mencobanya, konsumen dapat mengembalikan ordernya melalui kantor Pos 
terdekat tanpa dikenakan biaya.  
 
Amrizal, menambahkan, “Ini adalah proyek perintis dan menjadi program yang telah 
terintegrasi sampai saat ini di lebih dari 2,900 outlet kantor Pos dan akan bertambah terus, hal 
ini menjadi komitmen yang serius antara kedua pihak. Bersama ZALORA, kami berharap agar 
dapat bersama-sama meningkatkan pengalaman belanja online yang baik untuk konsumen 
secara menyeluruh. Untuk kami, ZALORA sebagai fashion online e-commerce terbesar adalah 
partner yang tepat dalam menjangkau konsumen online yang terus meningkat dari hari ke 
hari.” 
 
Layanan program return produk ZALORA sudah dapat dinikmati secara langsung oleh konsumen 
terutama dalam menyambut periode tertinggi belanja online di perayaan 12.12 Online Fever 
pada bulan Desember 2015. 
 
“Pengalaman belanja online adalah hal mutlak yang menjadi kunci keberhasilan e-commerce di 
Indonesia. Dengan kondisi negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam 
proses logistik. Terutama untuk proses return produk, kerjasama ini hadir sebagai yang 
pertama dioperasikan dengan sangat mudah di Indonesia. Kolaborasi bersama PT Pos adalah 
salah satu strategi kami dalam menjawab tantangan ini dimana kenyamanan belanja menjadi 
kunci untuk pelaku retail dan pihak logistik. Kami percaya pelayanan ini akan berpengaruh pada 
operasional e-commerce di Indonesia yang semakin lancar dan tentu berdampak pada 
banyaknya konsumen yang dapat menikmati belanja online. Kami sangat berharap kerja sama 
ini dapat berlanjut dalam bentuk kerja sama pengiriman yang dapat dinikmati oleh semua 
konsumen.” ujar Anthony Fung, memberikan keterangan penutupnya.  
 

-selesai- 
 
TENTANG ZALORA GROUP: 
ZALORA Group adalah destinasi online fashion terbesar di Asia Pasifik. Didirikan pada tahun 2012 di 
Asia, mulai dari Singapura, Indonesia, Malaysia & Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Hong Kong dan 
Taiwan dan beroperasi sebagai ZALORA serta. di Australia dan Selandia Baru yang beroperasi sebagai 
THE ICONIC. ZALORA adalah bagian dari Global Fashion Group, fashion online grup terbesar untuk 
pasar negara berkembang. Situs lokal ZALORA Group menawarkan koleksi merk internasional dan 
lokal kualitas terbaik untuk seluruh kategori pakaian, sepatu, aksesoris, dan kategori kecantikan 
untuk pria dan wanita. Menawarkan hingga 100 hari free return, speedy delivery dalam waktu 3 jam di 
beberapa negara, pengiriman gratis untuk minimal pembelian tertentu, dan beberapa metode 
pembayaran termasuk cash-on-delivery, ZALORA Group is the online shopping destination with endless 
fashion possibilities. 
 
TENTANG ZALORA NDONESIA: 
zalora.co.id menawarkan ribuan koleksi top fashion brand lokal dan internasional serta lebih dari 
70.000 produk pakaian, sepatu, tas, aksesoris, busana muslim dan kosmetik untuk pria dan wanita. 
ZALORA Indonesia memberikan pengalaman belanja mudah dengan harga terjangkau serta 



 
 

pelayanan pelanggan terbaik di kelasnya untuk seluruh Indonesia. Diantaranya, layanan bayar di 
tempat saat barang datang (COD) di 115 kota seluruh Indonesia, pengiriman 1-3 hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 hari untuk wilayah luar Jakarta serta garansi 30 hari uang kembali dan untuk 
penukaran barang. 
 
TENTANG PT POS INDONESIA: 
Pos Indonesia mempunyai jaringan yang sangat luas yaitu 4.154 Kantor Pos di Indonesia, dan 3.746 
diantaranya telah online. Sedangkan jumlah titik layanannya (Point of Sales) mencapai 24.410 titik 
dalam bentuk Kantor Pos sendiri, 11.835 Agenpos, dll. Dengan jaringan yang sangat luas ini, Kantor pos 
merupakan media yang sangat strategis  menjual dan atau mendistribusikan barang atau jasa. Kami 
memiliki jaringan yang dedicated, sistem distribusi, Track and Trace, Layanan Prima, kecepatan dan 
ketepatan  serta harga yang kompetitif. Inovasi terus dilakukan oleh Pos Indonesia antara lain 
pengembangan Postshop yang merupakan pengembangan bisnis ritel Pos Indonesia yang 
diimplementasikan untuk merubah Kantorpos Konvensional menjadi Kantor Pos masa depan (modern) 
dengan pola layanan one stop shopping, yaitu melayanai Postal Services (jasa ritel pos) berupa 
pengiriman surat, paket, jasa keuangan (pospay, remmitance, dll) , Postal items (meterai, prangko, 
produk filateli), Online shopping dan layanan e-commerce (galeripos.com) serta layanan m-pospay. 
 
Kontak Media:  
Afdita Sari – Public Relations Manager ZALORA 
Indonesia  
0812-1050381 / afdita.sari@zalora.co.id            

 
A. Sofian - Manajer Public Relations PT Pos 
Indonesia (Persero)  
(022) 7207519 
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