
Ibukota DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB untuk 
menghambat laju penyebaran COVID-19 mulai 14 -28 
September 2020. Jangan khawatir, kamu masih bisa 
berjualan seperti biasa di Tokopedia. Walaupun 
pergerakan dibatasi, Seller tetap bisa kok melakukan 
branding dan promosi melalui media sosial.

Nah, karena itu di Newsletter Seller September, ada 
bahasan mengenai media sosial sebagai penunjang 
bisnismu, tips mengoptimalkannya, rangkuman 
jenis-jenis konten yang berpotensi viral di TikTok dan 
cara memanfaatkannya. 

Tidak ketinggalan, Seller This is April dan RDA Hijab 
akan berbagi pengalamannya membangun media sosial 
dari nol hingga mempunyai ratusan ribu followers.

Selamat membaca. 

Salam,
Pipit Indrawati
Senior Lead of Merchant Education

Hai Seller kebanggaan Tokopedia,

Tren media sosial wajib dioptimalkan
di era penuh tantangan
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Tips kelola akun media sosial sambil laris jualan
a la Seller Tokopedia

Kata Seller

Dari awal bisnis berjalan tahun 2012, This is April sudah 
menggunakan media sosial mulai dari Facebook, Instagram, 
Youtube, bahkan kini sudah merambah ke media sosial yang 
tengah hits yaitu TikTok. Tujuan brand besar ini membuat 
media sosial adalah untuk branding, berbagi pengetahuan 
produk, sampai posting konten yang keren tapi menjual 
(soft selling) sehingga bisa menarik perhatian banyak 
calon pembeli.

Cindy, Head of Marketing Communication This is April, dan 
timnya telah membuat berbagai jenis konten media sosial 
seperti review produk dengan tema yang berbeda dan 
model yang berbeda biar bisa mencakup semua 
target pasar This is April.

Menurut Cindy, content is the king. Media sosial apa pun 
bisa kita jadikan sebagai media promosi selama kita dapat 
membuat konten yang menarik untuk calon pembeli.

Melihat pertumbuhan TikTok yang semakin meluas 
di Indonesia, This is April mulai menggunakan TikTok untuk 
menjangkau penggunanya sejak Januari 2020. 
“Kami melihat potensi dari target market kami yang 
berusia milenial, mereka lebih banyak menggunakan 
TikTok.”

This is April menjadikan TikTok sebagai media untuk 
interaksi dengan calon pembeli serta membagikan promo. 
Kontennya dikemas menarik seperti seperti tips berpakaian, 
tanya jawab, atau dance bersama karyawannya. Berikut 
konten TikTok This is April yang bisa kamu jadikan inspirasi.

Tips bikin konten keren tapi menjual a la This is April 1
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Bagi Kiky, pemilik toko RDA Hijab, media sosial berfungsi 
sebagai tempat bertemu dengan calon pembeli. Kiky 
menggeluti media sosial awalnya karena tidak ada modal 
yang cukup untuk ikut bazaar. Dia pun akhirnya 
menggunakan media sosial untuk mengenalkan produknya 
ke calon pembeli tanpa harus ikut bazaar. 

Baginya, media sosial mempermudah membangun brand 
tokonya dan menyampaikan value brand tersebut 
ke konsumen.
 
Sejak 2 bulan terakhir, Kiky memperluas jangkauan media 
sosialnya ke TikTok. Menurut Kiky, algoritma TikTok sangat 
mudah dan cocok untuk digunakan sebagai media 
untuk promosi. 

Ada 3 tips membangun media sosial untuk bisnis a la Kiky. 
Pertama, pastikan konten yang dibuat berkualitas tinggi, 
kedua, post dengan konsisten, dan terakhir, usahakan 
selalu berinteraksi dengan followers atau calon pembeli. 

“Tetap semangat, tonjolkan keunikan yang kita miliki, 
sampaikan solusi apa yang kita tawarkan dari produk 
kita ke followers dan customer,” pesannya. 
Berikut konten yang bisa kamu jadikan referensi.

Tips tonjolkan keunikan produk di konten media sosial a la RDA Hijab2

1. Tips melayani pembeli - http://bit.ly/RDAHijabtips
2. Menentukan harga jual - http://bit.ly/RDAHijabtips2

1. Promo Milea Outer 30% - http://bit.ly/Thisisaprilpromo
2. Tips outfit of the day - http://bit.ly/Thisisapriltips

+



+

Artikel Eksklusif

Tips optimalkan media sosial untuk promosi toko
Seller, tahukah kamu, 91% pengguna internet di Indonesia memiliki akun media sosial? Jika dimanfaatkan dengan baik, 
media sosial bisa jadi sarana promosi efektif yang tidak membutuhkan biaya apa pun. Ada beberapa platform media sosial 
yang bisa kamu gunakan sebagai sarana promosi produk menyesuaikan dengan target pasar kita. Contoh, TikTok, 
media sosial yang sedang trend banyak digunakan oleh semua kalangan. Berikut tips dan trik mengelola media sosial yang 
bisa kamu praktikkan. 

Manfaat menggunakan media sosial untuk promosi 1

Bebas biaya karena kamu hanya perlu membuat konten menarik untuk dipublikasikan 
secara rutin. Kamu bisa pasang iklan, namun kamu juga bisa mengembangkan 
media sosialmu secara organik. 

Berinteraksi langsung dengan calon pembeli. Kamu bisa membangun komunitas 
melalui media sosialmu, berkomunikasi dua arah dengan calon pembeli.

Meningkatkan traffic ke akun Tokopedia-mu. Semakin sering dan banyak orang 
yang tahu akun Tokopedia-mu, semakin besar juga kemungkinan produkmu akan dibeli. 
Nah, terus promosikan tokomu di media sosial ya Seller!

Tambahkan domain toko Tokopedia-mu di sosial media
Supaya kamu tetap bisa melakukan transaksi dengan aman, arahkan calon pembeli ke tokomu di Tokopedia. 

Kamu bisa tuliskan domain atau link tokomu pada bio atau deskripsi akun media sosialmu. Kamu bisa gunakan 
situs Linktree untuk menggabungkan link penting yang ingin kamu tampilkan di akun media sosialmu. 
Contohnya di bawah ini. 

22

Supaya kamu bisa bagi waktu antara berjualan di Tokopedia dan promosi di media sosial, lakukan 3 tips berikut:

1. Pilih media sosial yang sesuai dengan target market 

Gunakan data pembeli di Halaman Seller Tokopedia bagian statistik toko untuk melihat demografi target seperti 
jenis kelamin, rentang usia dan domisili pembeli. Dari data tersebut, kamu dapat menyimpulkan media sosial apa 
yang cocok dengan target bisnismu. Misalnya, Instagram dan TikTok cocok untuk milenial atau Facebook 
untuk ibu rumah tangga.

Tips kelola akun media sosialmu 3
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Tips cara pakai produk 
Kamu bisa buat konten tentang tips 
cara pakai produk, misalnya kamu 
jualan produk fashion, kamu bisa 
bagikan beberapa contoh mix and 
match produkmu. Kalau jualan 
makanan, berikan tips cara penyajian.

Kuis
Berinteraksilah dengan calon 
pembelimu melalui konten kuis. 
Berikan hadiah untuk menarik minat 
mereka dalam mengikuti kuis yang 
kamu adakan. Kamu bisa kirimkan 
sampel produkmu sebagai hadiah. 
Sekali dayung, dua atau tiga pulau 
terlampaui deh. 

Promo di Tokopedia
Kamu juga bisa membagikan 
informasi tentang promo tokomu 
di Tokopedia dan ajak calon 
pembeli mengunjungi tokomu.

2. Buat konten menarik dengan ciri khas produkmu

Jika kamu masih baru dalam membuat konten media sosial, kamu bisa menggunakan teknik “Amati, Tiru, dan Modifikasi” 
dari brand-brand yang memiliki konten menarik. Berikut beberapa contoh konten yang bisa kamu jadikan inspirasi.

3. Buat kalender dan siapkan kontenmu setidaknya satu minggu sebelum jadwal publish

Membuat perencanaan konten yang lebih awal dapat memudahkanmu dalam mengelola konten secara teratur. 
Buatlah sebuah kalender yang berisi jenis-jenis konten beserta jadwal postingnya. Disarankan untuk posting satu konten 
per hari di jam yang sama setiap harinya biar calon pembeli terbiasa dengan jam posting akunmu.

Berikut contoh kalender konten media sosial

Media sosial buatan ByteDance yang viral ini banyak diminati pengguna internet di Indonesia. Video pendek
yang dibuat penggunanya, melahirkan konten-konten kreatif yang menarik dan pantas dijadikan inspirasi. 
Kamu tidak harus buat akun di TikTok ya. Pilih platform media sosial yang sesuai dengan target pasarmu. 
Tipe konten video pendek seperti ini bisa juga kamu post di Instagram, Facebook, maupun Youtube. 
Simak yuk beberapa inspirasi kontennya. 

Konten inspirasi TikTok buat kamu

IG Feed
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Info fitur Tokopedia

Gabung di TokoCabang bisa dapat Bebas Ongkir GRATIS1
Kamu ingin memperluas jangkauan pembeli dari berbagai kota di Indonesia tapi terbatas pengiriman yang lama 
dan ongkos kirim yang mahal? Gabung saja dengan TokoCabang. Bagi Power Merchant dan Official Store
yang telah bergabung menjadi TokoCabang, tokomu bisa mendapatkan layanan Bebas Ongkir bebas biaya
untuk produk yang dilayani oleh TokoCabang. Perhatikan skenario berikut:

Power Merchant
Pesanan yang dilayani TokoCabang tidak akan dikenakan biaya layanan Bebas Ongkir. 
Sementara itu, pesanan yang dilayani toko kamu sendiri akan tetap dikenakan biaya layanan 
Bebas Ongkir (2.5% dengan maksimal Rp10.000 dari setiap kuantitas produk terjual).

Official Store
Pesanan yang dilayani TokoCabang dan/atau dilayani toko sendiri tidak akan dikenakan biaya 
layanan Bebas Ongkir.

Penyebab notifikasi tidak muncul di HP Android-mu2
Menerima notifikasi di handphone tentunya sangat penting bagi kelancaran operasional tokomu. Khususnya 
menerima notifikasi pesanan atau chat dari calon pembeli. Nah, kalau notifikasi dari Tokopedia tidak muncul 
di handphone kamu, kamu cukup atur ulang pengaturan notifikasi di handphone dan di aplikasi Tokopedia 
atau aplikasi Tokopedia Seller. 

Demo cara penggunaan 
produk/review produk
Tipe konten seperti ini sangat disukai 
karena pembeli ingin mengetahui 
bagaimana kesan jujur dan 
pengalaman yang nyata setelah 
menggunakan produk tersebut. 
Kamu bisa membuat sendiri video 
review produkmu atau meminta 
bantuan dari pembeli yang sudah 
yang menyukai produkmu.

Cerita di balik bisnismu
Setiap orang mempunyai kisah 
hidup yang unik. Kamu bisa 
membagikan kisah suksesmu
ke calon pembeli untuk 
membangun rasa percaya 
kepada brand-mu. 

Inspirasi Produk
Tipe konten ini bantu kamu 
meyakinkan calon pembeli 
tentang produk yang kamu jual 
dengan memberikan inspirasi 
manfaat produkmu. Contoh, 
jika kamu menjual wallpaper, 
kamu bisa memberikan tampilan 
akhir suatu kamar setelah 
wallpaper dipasang.

Cerita memulai bisnis
http://bit.ly/TokoPiping

Tips dekorasi kamar
http://bit.ly/HiskiamajestyReview produk kecantikan

http://bit.ly/skincarebyjessica

Menarik kan? Pelajari informasi lebih lanjut di sini    http://bit.ly/Tokocabang



Berikut cara mengaktifkan notifikasi
di aplikasi Tokopedia melalui Android

User

Buka aplikasi Tokopedia, 
klik ikon Pengaturan,
 lalu masuk ke ‘Pengaturan’

1 Pilih ‘Notifikasi’2 Pilih ‘Push Notification’3 Pilih ‘Notifikasi Penjual’ 
lalu aktifkan semua 
notifikasinya

4

Berikut cara mengaktifkan notifikasi 
di aplikasi Tokopedia Seller

Buka aplikasi Tokopedia 
Seller, klik ‘Lainnya’ 
lalu pilih Pengaturan

1 Masuk ke ‘Pengaturan 
Aplikasi’ lalu pilih
‘Chat & Notifikasi’

2 Pilih ‘Push Notification’3 Aktifkan semua 
notifikasi aplikasi 
Tokopedia Seller-mu

4

Jika kamu sudah melakukan aktivitas seperti pada gambar di atas namun notifikasi dari Tokopedia masih tidak muncul, 
pastikan kamu cek pengaturan notifikasi di handphone-mu ya. Pengaturan hemat baterai di handphone juga dapat 
menghentikan aplikasi yang sedang berjalan, sehingga beberapa notifikasi tidak muncul di handphone ketika baterai 
hampir habis.



Tenang, promosi toko lewat Broadcast Chat TIDAK bikin spam3

Tahukah kamu kalau pesan Broadcast Chat yang kamu kirim 
bisa dilihat pembeli tanpa spamming di inbox mereka. 
Penasaran? Simak 4 alasannya berikut:

1. Broadcast Chat membatasi pesan yang masuk ke calon pembeli

Pesan yang masuk di kolom chat pembeli memiliki batasan 
3x Broadcast Chat/hari. Lalu jika calon pembeli memiliki total 
5 Broadcast Chat yang belum dibaca maka pembeli tidak akan 
menerima pesan Broadcast Chat lagi hingga pesan tersebut dibaca. 
Calon pembeli juga hanya akan menerima 1x Broadcast Chat 
setiap minggunya dari toko yang sama.

2. Broadcast Chat memiliki masa aktif

Setiap calon pembeli yang mendapatkan pesan Broadcast Chat 
namun tidak dibaca dalam waktu 7 hari, maka pesan tersebut 
akan secara otomatis hilang dari inboxnya. Nggak perlu khawatir, 
untuk chat selain Broadcast Chat tidak akan hilang.

Isi survei berikut agar kami dapat menghadirkan 
informasi yang teman-teman Seller butuhkan di edisi yang 
akan datang. Kunjungi link di bawah untuk isi survei.

https://bit.ly/Surveiseptember

Terhubung dengan kami di

Tokopedia Seller

Tokopedia Seller
tokopediaseller

Download Aplikasi
Tokopedia Seller

3. Calon pembeli bisa menonaktifkan menerima promosi

Calon pembeli yang tidak mau menerima pesan Broadcast Chat bisa menonaktifkan melalui menu setting Chat. 
Secara otomatis calon pembeli yang menonaktifkan promosi Broadcast Chat tidak akan masuk ke target 
Broadcast Chat-mu.

4. Broadcast Chat hanya mengirimkan ke pengguna aktif Tokopedia

Untuk memaksimalkan promosi tokomu, Broadcast Chat hanya mengirimkan ke calon pembeli yang aktif dalam 30 hari 
terakhir. Kamu nggak perlu khawatir jika terdapat perbedaan jumlah target followers Broadcast Chat dengan jumlah 
followers aktual toko kamu, karena hanya followers yang aktif dalam 30 hari terakhir yang dapat kamu kirimkan promosi.

Seller, sudah memasuki bulan keenam Indonesia berjuang melawan pandemi COVID-19. Dalam upaya menanggulangi 
penyebaran COVID-19, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB mulai 14 -28 September 2020.

Mari bersama-sama melakukan tindakan pencegahan COVID-19. Lakukan 5 hal ini untuk menjaga kelangsungan bisnismu:

Info COVID-19
PSBB Jakarta kembali diterapkan
Yuk, pertahankan kelangsungan bisnismu!

Tingkatkan protokol kesehatan di toko untuk mencegah penyebaran COVID-19 seperti cuci tangan
sebelum mengemas produk
Lakukan manajemen SDM dengan membatasi jumlah orang di dalam ruang kerja maksimal 25% dari kapasitas ruangan
Lakukan pengecekan suhu tubuh karyawan sebelum bekerja. Jika ada yang sakit seperti demam, izinkan untuk bekerja 
dari rumah
Lakukan contactless delivery saat serah terima barang dengan kurir layanan pengiriman
Komunikasikan kepada pembeli terkait langkah pencegahan COVID-19 yang sudah tokomu lakukan

Bantu kami berbenah diri dengan
mengisi survei berikut!


