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Pesan Broadcast

Menu Broadcast

Pesan Broadcast

Daftar broadcast ditampilkan saat Anda klik "Broadcasts.“ Halaman tersebut memiliki dua bagian: jumlah pesan terkirim dan
daftar pesan broadcast, di mana Anda dapat mengatur pesan yang telah dibuat.

1
1

Jumlah dan grafik pesan broadcast dalam
sebulan.
Jumlah pesan broadcast terkirim termasuk yang
di kirim melalui Messaging API.
Note: Jumlah message terkirim diperbarui setiap hari
pada pukul 02:00.

Klik "See details" untuk akses "Activity and
billing“ untuk dapat mengecek pemakaian pesan.
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3

Scheduled

Daftar pesan broadcast yang sedang atau
akan dikirim. Cancel atau delete pesan
dapat dilakukan di tab ini.
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Drafts

Daftar pesan broadcast yang
disimpan sebagai draft. Edit atau
kirim test message dari tab ini.

2

Jenis pesan dibedakan berdasarkan statusnya

3

Cari pesan berdasarkan tanggal/waktu terkirim
atau konten message.

Sent

Daftar pesan broadcast
yang berhasil terkirim.

Failed

Daftar pesan broadcast
yang gagal terkirim.

Membuat Pesan Broadcast
1

Klik “New broadcast” untuk
membuat pesan broadcast baru

Pesan Broadcast

2

Masukkan informasi yang diinginkan pada setiap kolomnya.
1 Target

penerima dapat ditentukan
sesuai demografi jika followers lebih
dari 100.

1

2 Pilih

“Send now” untuk mengirim
pesan broadcast sekarang.
Jadwalkan pesan jika ingin mengirim
di lain waktu.

2

3 Pesan

broadcast dapat
bersamaan di Timeline.

3

Preview broadcast message.

Pilih format pesan, ketik isi untuk pesan broadcast. Anda juga
dapat menambahkan emoji. Klik "+Add" untuk menambah
speech balloon.
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Note: Tidak untuk pesan dengan beberapa
speech balloon.

4

3

di-post

Setelah membuat pesan, klik "Send" atau
"Save draft."
Save Draft

Simpan pesan
sebagai draft.

yang

telah

dibuat

Send test

Anda dapat mengirim test broadcast
jika telah menyimpannya sebagai draft.

Send

Kirim pesan broadcast yang telah
dibuat sesuai jadwal yang telah
ditentukan.

Note: Jika pesan yang dijadwalkan ada beberapa dalam satu
waktu, pesan akan diurutkan berdasarkan waktu pesan disimpan
dan akan di-broadcast dengan urutan yang sama.

Targeting Penerima Pesan (Berdasarkan Filter)

Pesan Broadcast

Anda dapat mengatur penerima Pesan Broadcast atau targeting ke pengguna tertentu, berdasarkan Jenis Kelamin, OS, Umur,
Periode Teman, dan Area. *Hanya tersedia jika followers lebih dari 100.

1

Klik “New broadcast” untuk
membuat pesan broadcast baru

2

Pilih opsi “Targeting” dan pilih jenis fiter yang ingin digunakan.

1

c
2

1 Pilih “Targeting” untuk mengatur target penerima Pesan

Broadcast berdasarkan filter demografi.

2 Klik tombol “Add Filter” untuk memilih jenis target: Jenis

Kelamin, OS, Umur, Periode Teman, dan Area.
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Targeting Penerima Pesan (Berdasarkan User ID) (1)

Pesan Broadcast

Anda dapat membuat kelompok audience sendiri untuk dapat targeting ke kelompok penerima tersebut. Kelompok tersebut
dibuat berdasarkan user id yang dapat diperoleh jika akun telah terhubung dengan LINE Messaging API dan merupakan Akun
Terverifikasi atau Akun Premium.
1

Dapatkan follower ID (user ID) dengan cara request
di platform developer.
Note: Pastikan Anda telah menghubungkan akun
ke LINE Messaging API dan merupakan Akun
Terverifikasi atau Akun Premium.

3

Klik tombol “Create New” dan upload file yang berisi user ID tersebut. File harus
memiliki format TXT atau CSV dan hanya berisi user ID. Tunggu sampai status menjadi
”Available”

HTTP Request

GET https://api.line.me/v2/bot/followers/ids
Untuk cara lebih detail, kunjungi link berikut:

bit.ly/getlineuserid

2
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Setelah user ID didapatkan, klik menu “Audience”
pada menu “Broadcast”

c

Targeting Penerima Pesan (Berdasarkan User ID) (2)

Pesan Broadcast

Anda dapat membuat kelompok audience sendiri untuk dapat targeting ke kelompok penerima tersebut. Kelompok tersebut
dibuat berdasarkan user id yang dapat diperoleh jika akun telah terhubung dengan LINE Messaging API dan merupakan Akun
Terverifikasi atau Akun Premium.
4

Ketika ingin mengirim Pesan Broadcast, Pilih opsi “Targeting” dan pilih audience yang telah dibuat sebelumnya.

1

2

1 Pilih “Targeting” untuk mengatur target penerima Pesan

Broadcast berdasarkan audience.

2 Klik tombol “Add audience” untuk memilih kelompok

audience yang telah dibuat sebelumnya
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3

c

3 Pilih “Audience” yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik “Include”

untuk memasukan audience sebagai target penerima Pesan Broadcast

Targeting Penerima Pesan (Berdasarkan Chat Tag) (1)

Pesan Broadcast

Anda dapat membuat kelompok audience sendiri berdasarkan Chat Tag yang dimasukkan ke dalam profil followers yang telah
melakukan Chat 1:1 dengan akun Anda. Satu profil followers dapat diberikan lebih dari satu Chat Tag untuk dapat
dikelompokkan ke beberapa kelompok audience sesuai kebutuhan.
1

Klik menu “Chat” pada header untuk membuka tampilan Chat 1:1. Anda dapat memberikan “Tag” secara custom kepada followers yang telah melakukan
Chat 1:1 dengan akun Anda dengan klik “+ Add Tags”. Klik Save.

c
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Targeting Penerima Pesan (Berdasarkan Chat Tag) (2)

Pesan Broadcast

Anda dapat membuat kelompok audience sendiri berdasarkan Chat Tag yang dimasukkan ke dalam profil followers yang telah
melakukan Chat 1:1 dengan akun Anda. Satu profil followers dapat diberikan lebih dari satu Chat Tag untuk dapat
dikelompokkan ke beberapa kelompok audience sesuai kebutuhan.
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2

Setelah memberikan “Tag”, klik menu “Audience”
pada menu “Broadcast”

3

Klik tombol “Create New” untuk membuat
kelompok audience baru.

4

Pilih audience type “Chat tag audience”. Klik “Select” pada Tag yang ingin dibuatkan
kelompok audience. Lalu klik “Save”

c

Targeting Penerima Pesan (Berdasarkan Chat Tag) (3)

Pesan Broadcast

Anda dapat membuat kelompok audience sendiri berdasarkan Chat Tag yang dimasukkan ke dalam profil followers yang telah
melakukan Chat 1:1 dengan akun Anda. Satu profil followers dapat diberikan lebih dari satu Chat Tag untuk dapat
dikelompokkan ke beberapa kelompok audience sesuai kebutuhan.
5

Ketika ingin mengirim Pesan Broadcast, Pilih opsi “Targeting” dan pilih audience yang telah dibuat sebelumnya.

1

2

1 Pilih “Targeting” untuk mengatur target penerima Pesan

Broadcast berdasarkan audience.

2 Klik tombol “Add audience” untuk memilih kelompok

audience yang telah dibuat sebelumnya
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3
3

c

3 Pilih “Audience” yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik “Include”

untuk memasukan audience sebagai target penerima Pesan Broadcast

Jenis Format Pesan Broadcast

Pesan Broadcast
Icon dari kiri: Text, Sticker, Photo, Coupon, Rich message, Rich video
message, Video, Voice message, Survey, Pesan Kartu

Sticker

Text

Photo

Ketik pesan teks. Klik "Emoji" untuk menggunakan
Emoji dan emoticon. Diizinkan hingga 500
karakter.**

Stiker standar LINE dapat ditambahkan ke pesan.
Stiker bersponsor dapat digunakan pada waktuwaktu tertentu. Kontak agensi Anda atau
representatif LINE.

Klik Upload untuk membuka dialog dan upload foto
dari komputer Anda.
Ukuran file: hingga 10MB.

Coupon

Rich Message

Rich Video Message

Pilih kupon yang telah dibuat dari Coupon list. Tidak
dapat digunakan jika Anda belum membuat kupon
sebelumnya.

Pilih dari rich messages yang telah dibuat. Tidak
dapat digunakan jika Anda belum membuat rich
message sebelumnya.

Pilih dari rich video yang telah dibuat. Tidak dapat
digunakan jika Anda belum membuat rich video
sebelumnya.

Surveys

Pesan Kartu

Pilih dari Survey yang telah dibuat. Tidak dapat
digunakan jika Anda belum membuat Survey
sebelumnya.

Pilih dari Kartu yang telah dibuat. Tidak dapat
digunakan jika Anda belum membuat Kartu
sebelumnya.

Video

Voice Message

Kirim video berukuran
hingga 200MB.
(disarankan video
format mp4) ***

Kirim file suara
berukuran hingga
200MB.

** Ukuran karakter setengah/penuh dan simbol akan dihitung sebagai satu karakter.
*** Thumbnail untuk video yang akan ditampilkan adalah screenshot yang diambil dari video.
Note: Gunakan rich message atau rich video message untuk gambar dan video tertentu agar followers tidak dapat menyimpannya.

17

Pesan Broadcast Terjadwal

Pesan Broadcast

Tab ini berisi daftar pesan broadcast. Klik pesan tersebut untuk cancel maupun menghapus pesan.

1 Konten pesan dapat dilihat.
menampilkan detail pesan.

1

2

4

3

Klik

untuk

2 Segmen target untuk pesan broadcast.
3 Waktu pengiriman pesan broadcast terjadwal.
4

Waktu pengeditan terakhir.

6

Klik "Remove" untuk cancel pesan broadcast.
Pesan yang di-cancel tersimpan ke "Drafts“ dan
dapat diedit kembali.

c

5 Klik "Delete" untuk menghapus pesan.
Note: Pesan yang telah dihapus tidak dapat
dikembalikan.
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Drafts

Pesan Broadcast

Pesan disimpan sebagai draft, bersamaan dengan pesan yang di-cancel. Pesan yang disimpan dalam “Draft” dapat diedit
kembali kontennya.

1

2

3

4

c
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5

1

Konten pesan dapat dilihat. Klik untuk
menampilkan detail pesan.

2

Segmen target untuk pesan broadcast.

3

Waktu pengiriman
terjadwal.

4

Waktu pengeditan terakhir.

5

Klik Edit untuk mengubah isi pesan
maupun jadwal pengiriman pesan

pesan

broadcast

Test Broadcast (Drafts)

Pesan Broadcast

Klik “Send test” pada halaman “Drafts” untuk melakukan test pesan broadcast sebelum dikirim ke seluruh followers.
1

Klik pesan pada tab ”Draft” untuk menampilkan detail pesan. Pastikan Anda telah
menyimpan pesan sebagai Draft sebelumnya.

2

Klik “Send Test” untuk melakukan test broadcast.

c

3

Konfirmasi yang muncul untuk mengirim tes pesan
broadcast.
Klik "Send" untuk mengirim test message.
•
•
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Pilih “Only me” untuk mengirimkan test pesan
broadcast ke diri sendiri.
Pilih "All logged-in users" untuk mengirim test
pesan broadcast ke semua admin dari official
account

Pesan Terkirim

Pesan Broadcast

Daftar pesan broadcast yang telah terkirim. Klik detail pesan untuk mengakses halaman statistik.

1

2

3

4

c
5
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1

Konten pesan dapat dilihat.
menampilkan detail pesan.

2

Segmen target untuk pesan broadcast.

3

Jumlah penerima pesan broadcast.

4

Waktu dan
terkirim.

5

Akses halaman statistik untuk message ini.
Untuk lebih detail, liat menu “Insight”.

tanggal

pesan

Klik

untuk

broadcast

Pesan Gagal

Pesan Broadcast

Pesan yang tidak terkirim dengan alasan apapun masuk ke status “Failed”. Hapus pesan yang gagal melalui halaman detail
pesan.

c

Note: Pesan akan gagal jika melebihi batas maksimal pengiriman pesan broadcast yang dimiliki.
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Contact Us
contact-cc.line.me

