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Tren Live Streaming

● Media promosi Produk paling efektif.

● Di Tiongkok, Live Streaming 
diprediksi akan menghasilkan 
transaksi senilai $129 miliar di tahun 
2020.

● Menjanjikan di berbagai platform 
sosial media.



Apa itu
Tokopedia Play?
Merupakan fitur di dalam aplikasi 
Tokopedia yang memungkinkan 
pengguna untuk mengakses dan 
melakukan siaran live streaming.

Jadilah bagian dari seller terpilih 
pertama untuk mencoba fitur baru ini!



Peluang Live Streaming

Online Shopping menjadi kegiatan 
yang dilakukan oleh konsumen dari 
rumah untuk memenuhi 
kebutuhannya.

Live Streaming adalah media yang 
sangat tepat sebagai sarana 
komunikasi dua arah antara seller 
dan konsumen dalam siaran 
langsung.



Cerita Sukses Mereka

Ditonton oleh
21.000 Viewers

Meningkatkan sales 
naik 1.5x

Total Order Masuk
2x lipat,

Setelah ditonton
 14.000 Viewers



LIVE STREAMING
Di Tokopedia Play!

Keunggulan

Raise Awareness
Produk dan Toko 

dikenal  lebih banyak 
pengguna Tokopedia

Engagement
membuat toko Anda 

selalu diingat oleh 
pembeli

Increase Sales
Penonton dapat langsung 
membeli produk saat live 
streaming berlangsung.



Fitur 
Live Streaming

Live Streaming
Bisa tunjukkan keunggulan 
langsung produk

Chat
Penonton dapat berinteraksi 
langsung melalui fitur Chat



Voucher Toko
Voucher toko akan otomatis 
ditampilkan untuk menarik 
calon pembeli

Produk Tagging
Menampilkan produk unggulan
Anda agar terlihat calon pembeli 



Strictly confidential

Live Streaming Easy Access

Home Tokopedia 
Play

*Hanya streaming yang terkurasi dapat tampil di homepage Tokopedia.

Home Tokopedia*Halaman Toko Push Notification



Cara Memulai

Siapkan
1 Contoh Video

Buatlah video contoh 
semenarik mungkin 
dan sesuai dengan 

Ketentuan Video

Submit Formulir

Konfirmasi 
keikutsertaan dengan 
submit formulir dan 

video yang sudah 
disiapkan sebelumnya

Tunggu
Konfirmasi

Tim Tokopedia akan 
mereview formulir dan 

video Anda dan 
mengkonfirmasi dalam 

7 hari

LIVE*

Setelah mendapatkan 
konfirmasi persetujuan, 
Anda dapat melakukan 
Live Streaming sesuai 

Syarat & Ketentuan

*Seller yang terpilih harus berkomitmen untuk melakukan Live Streaming rutin 
setiap minggu minimal 1x. 

1 2 3 4



Contoh Video yang Direkomendasikan

Menampilkan produk 
dengan jelas*
*Melakukan demo produk 
jika diperlukan.

Host memahami produk dan 
informatif dalam 

membawakan Live Stream

Konten video berkualitas tinggi 
(Audio Visual Tajam dan Jernih)

https://drive.google.com/file/d/13f8-RqqDYTYHZibckg-nnt5h5_7BQQ8L/view
https://drive.google.com/drive/folders/1a727uWx36SydCYO6wS8iXJ9FMjVpDgGu
https://drive.google.com/file/d/1jyjdnJKdkZpeCCVeEL_RF3Rh4c7Vj_1M/view?usp=sharing


Tidak menampilkan Host 
yang informatif dalam 

membawakan Live Stream

Konten video berkualitas 
rendah (Audio tidak jelas, 

Shaky dan Blurry)

Format: Landscape

Tidak menampilkan produk, 
cara pemakaian dan 

kelebihan produk secara  
jelas, 

Contoh Video yang Tidak Direkomendasikan

https://drive.google.com/file/d/14R5hf-0SdfF0is3MwijcpXN1hmS44ofK/view
https://drive.google.com/drive/folders/1Xotb-vK8W8elAlGib-orsxB4q2pVJRmX
https://drive.google.com/drive/folders/1Xotb-vK8W8elAlGib-orsxB4q2pVJRmX


Ketentuan Contoh Video
Contoh video yang akan di-submit harus memenuhi
ketentuan berikut:

a. Format video:  portrait
b. Durasi video: 5-10 menit
c. Video resolusi: 720p/1080p
d. Konsep video berfokus pada produk yang 

ditampilkan (seperti review produk, unboxing 
produk, dan lainnya) 

e. Setiap video harus menampilkan atau membahas 
minimal 1 produk

f. Setiap video harus dipandu oleh minimal 1 orang 
sebagai live streamers



LIVE STREAMING
Preps & Props



Check list yang harus 
dipersiapkan

✓ WiFi dengan jaringan 4G

✓ Tripod

✓ Smartphone

✓ Produk yang akan ditampilkan

✓ Promo khusus

✓ Lokasi dengan pencahayaan yang baik 
dan tidak bising.

✓ Sebarkan info live streaming melalui social 
media

1 Pastikan Peralatan Penunjang
Live Streaming Sudah Terpenuhi 



Klik “Yuk, Mulai” 
pada halaman toko 

Anda

Pastikan kamera mengarah
ke host/pembicara. 

Klik “Mulai Persiapannya”

Aktifkan kamera 
dan mikrofon

2 Persiapan Mulai Live Streaming
Tersedia hanya di aplikasi Tokopedia Seller di Android

Install dan buka 
aplikasi Tokopedia 

Seller di smartphone 
Android Anda



Pilih produk yang akan 
ditampilkan selama 
live streaming.
Maksimum 15 produk.  

3 Pilih Produk Unggulan



     TENTUKAN COVER, DAN JUDUL PADA LIVE STREAMING

Ambil foto untuk cover 
& tulis judul live streaming.

4 Tentukan Cover dan
Judul Pada Live Streaming

Tips memilih cover & judul menarik:

✓ Cover dapat menggunakan foto 
produk & host yang akan tampil

✓ Gunakan judul yang jelas dan menarik

✓ Taruh info promo sebagai bagian dari 
judul



     PASTIKAN INFORMASI & MULAI LIVE STREAMING

Klik “Mulai Live Streaming” 
dan otomatis followers Anda 
akan mendapatkan notifikasi 
untuk mengakses Live Streaming Anda.

5 Mulai Live Streaming 



6 Berinteraksi dengan Penonton

Putar Kamera
Klik untuk mengubah
arah kamera

Cek Produk
Klik untuk melihat daftar 
produk yang ditampilkan 

Share Link
Klik untuk share link live 
streaming dan share 
ke media sosial



Klik “akhiri” untuk
menghentikan live streaming

Cek hasil laporan live 
streaming Anda

7 Akhiri Live Streaming



Live Streaming Do’s & Don’ts

Jangan menggunakan 
kata-kata kasar atau tidak 
pantas

● Tonjolkan keunggulan & cara 
pemakaian produk

● Selalu menyapa & menjawab 
pertanyaan penonton

● Pastikan koneksi internet Anda 
stabil

● Lakukan Live Streaming antara 
secara rutin agar tokomu 
makin dikenal

● Jangan menghilang dari 
kamera selama Live Streaming

● Jangan menggunakan 
kata-kata kasar atau tidak 
pantas

● Jangan menggunakan terlalu 
banyak properti sehingga 
produk yang dijual kurang 
menonjol

Do’s Don’ts



1. Live streaming harus mengacu pada Syarat & Ketentuan Tokopedia

2. Live streaming tidak boleh mengandung SARA ataupun menunjukkan kebencian 
terhadap individu atau kelompok yang berbeda ras, etnis, agama, jenis kelamin, usia, 
kebangsaan, asal, status sosial, atau orientasi seksual/ identitas gender.

3. Live streaming tidak boleh menunjukkan kekerasan, pornografi ataupun adegan 
berdarah.

4. Dilarang mempromosikan produk yang dilarang atau dibatasi oleh pihak Tokopedia, 
seperti yang bersifat berbahaya, tidak berlisensi dan melanggar hak kekayaan 
intelektual milik principal, sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Tokopedia.

5. Tim Tokopedia berhak mencabut hak streaming penjual dan melakukan blok pada 
streaming jika ada indikasi pelanggaran peraturan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Syarat & Ketentuan

https://www.tokopedia.com/terms#item
https://www.tokopedia.com/terms#item


Strictly confidential

Yuk Bergabung!
Thank you

Live Shopping


