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Step 1. Buat akun LINE Official Account
● Menggunakan Halaman Web
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Pastikan Anda memiliki akun LINE yang telah
terverifikasi email dan kata sandinya.

Buka Halaman Website
www.bit.ly/buatoaline

Aplikasi LINE > Pengaturan > Akun

*Disarankan menggunakan browser Chrome
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Klik “Buat Akun”,
kemudian pilih “Mendaftar dengan Akun LINE”
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LINE Official Account Anda telah
berhasil dibuat!
Login menggunakan Email dan Password
akun LINE yang telah Anda atur sebelumnya.

Lengkapi informasi akun bisnis Anda,
kemudian klik “Kirim.”

Anda dapat mengakses akun Anda di
mengakses Official Account Anda
di manager.line.biz

Step 2. Login dan pengaturan akun
● Menggunakan Halaman Web
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Buka Halaman Website berikut untuk
mengakses Official Account Anda
manager.line.biz
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Pilih “Login dengan Akun LINE” dan masukkan
email dan password
akun LINE yang telah Anda atur sebelumnya.
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Klik nama akun yang telah Anda buat
sebelumnya, kemudian klik “Settings” di pojok
kanan atas untuk melakukan pengaturan akun.
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Di menu Settings ini, Anda dapat melihat
detail Official Account Anda.
Setting akun Anda seperti status message,
cover photo, dan warna chat bar untuk
mempercantik tampilan Official Account.

Lengkapi account details sebagai pengaturan
dasar Official Account.

Basic ID: yang digunakan oleh user untuk add akun
sebagai teman. ID dapat diubah menjadi custom
dengan cara membeli Premium ID.

Step 3. Memberikan tambahan akses admin kepada orang lain
● Menggunakan Halaman Web
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Buka Halaman Website berikut untuk
mengakses Official Account Anda
manager.line.biz
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Klik “Settings” di kanan atas, pilih “Manage
permissions”, pilih “Add member.”
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Pilih “Permission type” yang diinginkan.
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Salin URL yang muncul, kemudian kirim ke
calon admin LINE Official Account.
Setiap kategori permission memiliki jenis
akses yang berbeda.

Klik “Generate link” untuk mendapatkan akses
pengelolaan akun.

Setelah klik URL, calon admin dapat login
menggunakan email dan password akun
LINE-nya.

Step 4. Pengaturan Mode Respon Official Account
● Menggunakan Halaman Web
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Pilih mode “Bot” untuk mengaktifkan autoreply dan keyword reply.
Buka Halaman Website berikut untuk
mengakses Official Account Anda
manager.line.biz
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Pilih “Enabled” untuk mengaktifkan “Greeting
message” sebagai pesan pembuka
Pilih “Greeting message settings” untuk
mengatur isi dari pesan greeting message.

Klik “Settings” di kanan atas
Pilih “Response settings.”
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Pilih “Enabled” untuk menyalakan autoresponse.
Pilih “Auto-response message settings” untuk
mengatur isi dari pesan auto-response.

Pilih mode “Chat” untuk mengaktifkan fitur
Chat 1:1 dengan pelanggan.
Note: Mode ini dapat diubah sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.

Step 5. Pengaturan Greeting Message (Pesan Pembuka)
● Menggunakan Halaman Web
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Buka Halaman Website berikut untuk
mengakses Official Account Anda
manager.line.biz
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Atur Greeting Message yang diinginkan.

3

Klik “Settings” di kanan atas
Pilih “Response settings.”
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Lihat bagaimana tampilan pesan Anda melalui
“Preview” di sebelah kanan bawah.

Pilih “Enabled”, kemudian atur Greeting
Message sesuai dengan kebutuhan.
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Klik “save changes” untuk menyimpan
Greeting Message yang telah di-preview.

Step 6. Pengaturan Pesan Auto-Response (Pesan Balas Otomatis)
● Menggunakan Halaman Web
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Buka Halaman Website berikut untuk
mengakses Official Account Anda
manager.line.biz
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Klik “New message” di kanan atas, lalu isi
form yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.
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Pilih “Enabled” untuk mengaktifkan autoresponse, kemudian atur isi pesan.

Klik “Settings” di kanan atas
Pilih “Response settings.”

*Mode “Bot” harus diaktifkan terlebih dahulu
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Perhatikan preview yang ada di kanan bawah
untuk melihat pesan yang akan dijadikan
auto-response.

Jika sudah, pilih “Save changes” dan “Save.”

Step 7. Beli Premium ID (Custom ID)
● Menggunakan Halaman Web
Premium ID mempermudah Official Account Anda untuk dicari, serta menghindari akun palsu yang menggunakan nama bisnis
Anda. Premium ID dapat dibeli dengan harga IDR165,000/tahun atau IDR275,000 untuk selama-lama nya.
Random ID

IDR 165,000 /tahun

Premium ID

IDR 275,000 selama-lama nya
Beli menggunakan Kartu Kredit melalui
menu

Settings > Activity and Billing

Beli menggunakan Bank Transfer

bit.ly/premiumidgv

Step 8. Add Official Account sebagai teman
● Menggunakan LINE App
Untuk memastikan greeting message, auto-response dan tampilan akun sesuai dengan yang telah diatur sebelumnya.
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Buka aplikasi LINE Anda, pada tab “Friends”,
klik pada logo “Add Friends.”
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Setelah memasukkan username, akan keluar
foto akun yang dicari tersebut.
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Ketik username official account Anda,
sertakan “@” sebelum username-nya.

Klik icon “Search.”
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Klik “Add” untuk menambahkan official
account sebagai teman.

Apabila kontak yang dicari telah menjadi
teman, hanya akan ada tombol “Chat.”

Step 9. Official Account siap dipromosikan!
● Menggunakan Halaman Web
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Promosikan Official Account Anda di platform lain

Buka Halaman Website berikut untuk
mengakses Official Account Anda
manager.line.biz
Link dapat dipasang
di kolom bio/website
Instagram.
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Note: disarankan
shorten link
menggunakan bit.ly atau
goo.gl

Direct Link: Link yang dapat mengarahkan langsung ke halaman “Add Friend” di
LINE App.
QR code: Download gambar QR code untuk dipasang di halaman web Anda atau
cetak untuk dijadikan pajangan di toko.
Klik “Settings” di kanan atas
Pilih “Gain friends.”

Button: Button yang dapat dipasang di web Anda dengan meng-embed link yang
tersedia pada kotak. Tulisan “Berteman” dan ukuran button dapat disesuaikan.
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