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RINGKASAN
STMIK Sinar Nusantara dalam peran sertanya dalam pengabdian
masyarakat mengadakan kegiatan pengembangan pemasaran online
produk UMKM.
Sasaran kegiatan ini adalah perwakilan dari UMKM se eks karesidenan
Surakarta.
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan tanggal 23-26 Agustus
2016 dan pengampingan dilaksanakan setelah pelatihan sampai
September 2016. Pelatihan dilaksanakan secara praktek di laboratorium
komputer STMIK Sinar Nusantara Surakarta dengan jumlah total peserta
30 orang. Materi pelatihan adalah pengenalan internet, pe,asaran produk
dengan sosial media, pemasaran produk dengan e-commerce,
pengembangan web untuk pemasaran dan pendampingan setelah
pelatihan. Hasil dari kegiatan ini adalah peserta dapat mengoperasikan
dan memanfaatkan Internet untuk melakukan promosi produk UMKM.
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KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas
segala rahmad dan ridloNya, sehingga kami

dapat menyelesaikan

membuat laporan kegiatan pengembangan pemasaran online produk
UMKM.
Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :
1. Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom selaku ketua STMIK Sinar
Nusantara Surakarta telah mengijinkan penggunaan fasilitas dan sarana
yang digunakan dalam kegiatan ini sehingga pelaksanaan kegiatan
berjalan dengan lancar.
2. Para Pembantu Ketua, Jurusan, seluruh Dosen, dan karyawan yang
telah banyak membantu demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini
3. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah sehingga
kegiatan ini berjalan dengan lancar.
4. Narasumber dan mahasiswa yang sudah membantu dalam pelaksanaan
kegiatan ini, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.
Semoga Kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjalin kerjasama yang
baik antara STMIK Sinar Nusantara Surakarta dengan instansi lain, baik
pemerintah maupun swasta. Amiin.
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BAB 1 PENDAHULUAN
Peningkatan dan Pengembangan daya saing bagi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting dewasa ini seiring dengan
perkembangan

perekonomian

Indonesia.

UMKM

berperan

dalam

mendukung perkembangan perekonomian daerah, yang pada akhirnya
akan berdampak pada perekonomian nasional. Dukungan dan perhatian
dari pihak terkait sangat diperlukan bagi keberlangsungan usahanya.
Program pengembangn ini memberikan suatu penjelasan mengenai
pentingnya peran kapabilitas‚ inovasi SDM dan strategi teknologi berupa
teknologi informasi, dan teknologi tepat guna

dalam mendukung

peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM,.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM untuk
dapat

lebih

memperkenalkan

Produk-produk

mereka

dengan

menggunakan kemajuan tekhnologi.

BAB 2 TARGET DAN LUARAN
Target kegiatan ini adalah peserta dapat melakukan produk melalui
internet, sosial media dan web personal. Adapun luaran dari kegiatan
adalah semua peserta mempunyai email dan web personal.

BAB 3 METODE PELAKSANAAN
Metode

pelaksanaan

kegiatan

ini

adalah

pelatihan

dan

pendampingan.
1) Tahap Pelatihan
Kegiatan

ini

dilaksanakan

secara

praktikum/praktek

di

Laboratorium Komputer STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Peserta
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pelatihan berasal dari perwakilan UMKM se eks karesidenan Surakarta
yaitu Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Boyolali dan Sragen.
Jumlah seluruh peserta adalah 30 orang.
2) Tahap Pendampingan
Kegiatan ini dilakukan setelah pelatihan selesai. Kegiatan ini
bertujuan untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan dalam
mengimplementasi ilmu yang didapat untuk menunjang pekerjaan
sehari-hari.

BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Kelayakan Perguruan Tinggi diantaranya adalah :
1. Menjadi tim pendampingan PK/PLK Surakarta, pembinaan dan
pendampingan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Surakarta (2010)
2. Pendampingan

dan pelatihan bagi Staf Pimpinan PDAM Surakarta

yaitu berupa Pelatihan Komputer (2010)
3. Pengabdian Orientasi Model Pembelajaran ICT untuk PK dan PLK se
Indonesia; Pengabdian bagi staf PDAM Surakarta (2009-2010)
4. Pendampingan pelatihan TIK bagi Guru TIK SMU se-eks karesidenan
Surakarta (2011);
5. Pendampingan Pembuatan Aplikasi Web bagi PDAM Boyolali (2010).
6. Pelatihan TIK bagi Guru TIK MGMP Surakarta (2010).
7. Pendampingan SD Inklusi Pajang 1 Surakarta (2010).
8. Pendampingan Guru SMA dan SMK Inklusi di Surakarta (2010).
9. Pelatihan dan pendampingan guru dan murid SMA N 2 Sukoharjo
(2012).
10. Pelatihan dan Pendampingan SMK N 1 Boyolali (2012).
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11. Peningkatan

Kemampuan

Manajemen,

Informasi

&

Teknologi

Pemasaran (Dinas Koperasi Jawa Tengah) (2010-2011 dan 2016).
12. Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis ICT (Web Guru dan
E-Learning) SMP N 1 Sragen (2012).
13. Peningkatan SDM bagi PNS Daerah Pemerintah Kota Surakarta (20132016).
14. Peningkatan SDM bagi Pengurus PKK se-keluarahan Surakarta
bekerjasama dengan Bapermas Surakarta (2015).
15. Peningkatan Kemampuan Dosen dan Karyawan dibidang Pemanfaatan
Blog Universitas Veteran Bangun Nusantara (tahun 2016).

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
5.1 Pelaksanaan
1) Pelatihan
Kegiatan ini dilaksanakan secara praktikum/praktek, alokasi
waktu kegiatan pelatihan adalah 32 jam dengan pola 45 menit.
Kegiatan ini dilaksanakan di Laboratorium Komputer STMIK Sinar
Nusantara Surakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang perwakilan dari
UMUKM se eks karesidenan Kota Surakarta. Pelaksanaan pelatihan
tanggal 23-16 Agustus 2016, waktu pelatihan mulai dari jam 0.08 s/d.
16.00 WIB. Adapun materi kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut :
1.
2.

Pengenalan Internet (Browsing dan Email)
Pemasaran dengan Sosial Media

3.

Pemasaran dengan E-Commerce

4.

Web Untuk Pemasaran

Materi seperti pada Lampiran 1
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Narasumber dari kegiatan ini berasal dari dosen STMIK Sinar
Nusantara Surakarta, narasumbernya adalah :
1.

Teguh Susyanto, S.Kom

2.

Yustina Retno WU, ST, M.Cs
di bantu oleh asisten yang berasal dari mahasiswa STMIK

Sinar Nusantara Surakarta, adapun mahasiswa yang terlibat adalah:
1

Muhamad Yusuf (Nim : 13.5.00144)

2

Ria Linda Megawati (Nim : 13.5.00060)

Presensi peserta pada lampiran 2.
2) Tahap Pendampingan
Kegiatan pendampingan yaitu mendampingi mitra dalam
mengimplementasikan ilmu yang didapat ke dalam praktek nyata.
Kegiatan ini dilakukan setelah selesai pelatihan sampai bulan
September 2016. Dalam kegatan ini peserta dating ke STMIK Sinar
Nusantara atau narasumber yang datang ke instansi peserta.

5.2 Luaran yang di Capai
Luaran yang dicapai adalah peserta mempunyai email, web
pemasaran melalui social media (facebook) dan blog personal untuk
promosi produk.

Daftar luaran seperti pada lampiran 3.
5.3 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden
dalam hal ini adalah 30 orang peserta, maka dapat diketahui
pernyataan responden terhadap kualitas pelayanan kegiatan yang
dilaksanakan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Guna memudahkan

STMIK Sinar Nusantara Surakarta………………………………4

penilaian dari jawaban responden maka dibuat kriteria pengukuran
Skala Likert sebagai berikut:
Buruk

:1

Kurang

:2

Cukup

:3

Baik

:4

Memuaskan

:5

Kepuasan peserta dapat dikaji dari beberapa aspek yaitu fasilitas
pelatihan, materi pelatihan, instruktur pelatihan, dan sikap asisten
instruktur

pelatihan.

Berdasarkan

hasil

evaluasi

tersebut

disimpulkan bahwa pelaksanaan secara keseluruhan bernilai baik

dapat
yaitu

lebih dari 4. Yang perlu ditingkatkan adalah metode pelatihan dan materi
pelatihan masih dibawah 4. Rata-rata hasil evaluasi adalah 4,05. Hasil
analisa kegiatan secara keselutahan seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Hasil Evaluasi Kegiatan
Adapun pendapat para peserta terkait dengan hasil diatas adalah
1. Terkait dengan fasilitas : ruangan sebaiknya dibuat kedap suara,
manajemen

waktunya

harap

diperhatikan

hari

pertama

cukup
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melelahkan, jadwal istirahat kalau bisa disesuaikan dengan waktu
sholat.
2. Materi : Instagram dimaterikan karena baru booming kalu FB sudah
banyak yang bisa.
3. Instruktur dan asisten : sudah excelen dan cukup dalam penyampaian
materi hanya ada beberapa peserta yang mengharapkan pendampaing
1 : 3. sudah cukup memuaskan dan instruktur juga sudah ramah.
4. Keberlanjutan : Kami megharapkan untuk kembali bertemu melakukan
peninjauan mengenai penggunaan marketing online, dapat dilakukan
pelatihan lanjutan untuk upgrade

pelatihan saat ini, lebih sering

mengadakan pelatihan untuk meningkatkan SDM masyarakat.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kseimpulan
1. Program Pengabdian Masyarakat ini akan sangat bermanfaat bagi
masyarakat, khususnya UMKM Wilayah Jawa Tengah untuk
meningkatkan promosi hasil produk..
2. Program Pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan wawasan
dan ide bagi UMKM khususnya dibidang teknologi informasi.

6.2. Saran
Perlu adanya pelatihan lanjutan khususnya pelatihan bagaimana
mengelola web yang sudah ada.
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MATERI I. PENGENALAN INTERNET

BROWSING DAN SEARCH ENGINE
Pengertian Internet
Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network, adalah system komunikasi
yang menghubungkan antar jaringan-jaringan komputer secara global. Sedangkan
perangkat yang digunakan agar tiap komputer dalam internet dapat berkomunikasi
adalah protocol TCP/IP.

Web Browser
www (world wide web) merupakan sebuah layanan berbasis multimedia yang
didalamnya berisi kumpulan situs-situs dunia. Untuk dapat mengakses layanan ini
digunakan sebuah aplikasi client yang disebut dengan Web Browser atau Browser saja.
Contoh aplikasi web browser yang terkenal yaitu : Google Chrome, Microsoft Internet
Explorer, Opera, Mozilla FireFox, dll.

Browsing
Browsing merupakan aktifitas menjelajah dunia maya dalam jaringan internet. Untuk
dapat melakukan browsing seorang pengguna harus mengetahui alamat-alamat internet
yang

akan

dituju.

Contohnya

seperti

http://www.surakarta.go.id/,

https://www.tokopedia.com/, https://www.bukalapak.com/ dll.
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Langkah-langkah Browsing dengan Google Chrome
- Jalankan aplikasi Google Chrome, yaitu : Pilih Start | All Programs | Google Chrome.
- Ketikkan alamat website/situs yang akan dituju pada bagian address bar. Contoh :
www.surakarta.go.id, kemudian tekan ENTER. Tunggu beberapa saat, sampai layar
web browser lengkap menampilkan seluruh konten web.
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- apabila tampilan web dalam web browser akan ditampilkan dalam window lain, dapat
dilakukan dengan mengetik Ctrl + N.
- dan jika ingin membuka lebih dalam lagi mengenai isi suatu website dapat di-klik
link-link yang ada dalam suatu website.
- jika sudah selesai, web browser dapat ditutup dengan klik icon X.

Menyimpan Halaman Web di Komputer
Suatu saat apabila dirasa perlu ada halaman web yang cukup penting dan ingin disimpan
dapat dilakukan dengan cara sbb:
- Buka halaman web yang akan disimpan
- Pilih icon menu

pada pojok kanan atas, kemudian pilih sub menu more tools |

Save page as... atau dengan perintah tombol cepat Ctrl + S.
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- Sehingga akan dimuncul window Save As seperti contoh gambar berikut ini:

- Tentukan lokasi penyimpanan halaman web pada bagian Save In, dan klik tombol
Save.
6

Search Engine atau “Tanya Mbah Gugel”
Setiap orang tidak akan mampu untuk menghapalkan seluruh alamat internet yang ada
didunia, ibarat menhitung bintang yang ada dilangit. Pertanyaannya, bagaimana kita
mendapatkan informasi yang kita butuhkan apabila alamat-alamat website yang
menyediakan konten itu tidak hapal? Jawabannya yaitu kita dapat tanya sama “mbah
Gugel”, dengan memanfaatkan Search Engine ini kita dapat menemukan website yang
menyediakan konten kita butuhkan.
Search Engine merupakan sebuah website yang memberikan layanan pencarian kontenkonten terhadap seluruh situs-situs yang ada dalam jaringan internet. Konten yang kita
cari dapat meliputi, media teks, gambar/foto ataupun file multimedia yang lain seperti
audio, video dll. Biasanya Search Engine (Mesin Pencari) ini memerlukan sebuah kata
kunci sebagai acuan pencarian.

Langkah-langkah Pencarian dengan Google atau Tanya “Mbah Gugel”
-

Buka website Google, dengan mengetikkan alamat www.google.co.id pada bagian
address bar web browser, kemudian tekan ENTER.
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-

Ketikkan kata kunci sebagai acuan pencarian pada bagian textbox, misal “panduan
excel”, jika kita hendak mencari buku-buku panduan belajar Excel. Setelah kata
kunci diketikan secara otomatis google langsung menampilkan hasil pencarian.
Contoh tampilan hasil pencarian seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:

-

dari tampilan di atas, search engine telah berhasil mencari konten pada berbagai
website dalam internet, link-link teks tersebut akan menghubungkan dengan website
yang menampung konten yang kita cari. Untuk mengunjungi website, pilih salah
satu link dengan meng-klik tombol kiri mouse.
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EMAIL DENGAN GMAIL
Email adalah surat menyurat dalam internet. Saat ini email telah memiliki trend
tersendiri dibanding dengan surat-menyurat konvensional, karena email disini bersifat
lebih ekonomis dan efisien waktunya. Dikatakan lebih ekonomis karena saat ini banyak
penyedia layanan email lokal maupun non-lokal yang bersifat gratis. Syaratnya hanya
daftar/registrasi untuk mendapatkan alamat email yang baru. Bersifat efisien waktu,
karena pengiriman surat elektronis ini tidak membutuhkan waktu yang lama bahkan
hanya dalam hitungan detik surat telah sampai ke alamat tujuan, saat itu pula penerima
dapat membaca pesan yang dikirimkan dan dapat juga langsung membalasnya.

Untuk dapat memanfaatkan layanan email ini, kita harus mendaftarkan diri pada
penyedia layanan email baik yang gratis maupun yang berbayar. Setiap orang dapat saja
memiliki email lebih dari satu, tentu saja dengan alamat email yang berbeda, karena
setiap alamat email ini bersifat unik. Adapun penyedia layanan email yang terkenal
yaitu Yahoo, Gmail, dll
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Mendaftar Email Baru di Google (GMAIL)
Fasilitas email google adalah bersifat gratis dan memiliki kapasitas penyimpanan yang
cukup besar. Untuk mendaftarkan email di google dapat dilakukan sebagai berikut :
-

Buka

portal

mail

google,

caranya

ketik

alamat

mail.google.com

atau

www.gmail.com, pada bagian address Browser.
-

Setelah beberapa saat akan dimunculkan halaman depan portal Gmail

-

untuk mendaftar email baru, klik tombol Create an account, namun apabila kita
telah terdaftar sebagai anggota gmail kita dapat langsung masuk/Sign in ke webmail
dengan klik link Sign in, diikuti dengan mengisikan alamat email dan Passwordnya.

-

Setelah kita meng-klik tombol Create an account akan dimunculkan isian formulir
seperti berikut ini.
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-

lengkapi isian formulir di atas dengan data-data diri kita sebenar-benarnya, meliputi
Nama/Name(depan dan belakang), username(sebagai alamat email), password dan
Confirm your password, tanggal lahir(Birthday), jenis kelamin(Gender), nomor
hape (mobile phone), your current email address – boleh dikosongkan, Country
(negara isikan “Indonesia”). Untuk memvalidasi isian klik tombol next.

-

Jika terdapat kesalahan maka akan terjadi pesan peringatan dengan ditandai warna
merah dan segera betulkan isian yang salah.
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-

Jika Isian formulir tidak ada masalah browser akan menampilkan halaman “Privacy
and Terms”, untuk melalui halaman ini lakukan scrolling (gulung) tombol mouse ke
bawah sampai tombol “I AGREE” berubah warna dari abu-abu menjadi biru.
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-

Halaman di atas, menyatakan pembuatan email telah berhasil, jika kita hendak
masuk ke email kita tekan Continue to Gmail.
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-

Saat pertama kali dibuka mailbox Gmail pertama kali akan ditampilkan panduan
pengoperasian mailbox Gmail. Untuk mengabaikan panduan tersebut klik tombol
X pada bagian kanan atas halaman panduan.

Membaca Email yang Masuk
Untuk mengecek dan membaca email yang masuk ke mailbox kita:
-

setelah berhasil login ke GMAIL, akan ditampilkan halaman seperti berikut ini
yang langsung menuju halaman Email Masuk Anda.

-

Bagian Inbox berisi daftar email yang masuk ke email kita, untuk membuka salah
satu email klik link Judul Email. Sehingga kita akan melihat tampilan sbb.
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Membaca Email dengan Lampiran
Pesan email yang masuk ke dalam Inbox ada kalanya mengandung lampiran
(Attachment) yang ditandai dengan icon

di samping kanan mail, contoh tampilan

seperti berikut ini.
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Jika email tersebut dibuka (klik), maka akan ditampilkan detil pesan email yang
dilengkapi dengan lampiran.

Untuk membuka lampiran tersebut arahkan pointer mouse pada area kotak lampiran.
Kemudian pilih icon

untuk mengunduh file lampiran tersebut agar file dapat

disimpan pada komputer.

Membalas Pesan Email (Reply)
Setiap email yang masuk dalam kotak pesan (InBox) kita dapat langsung kita balas
untuk merespon si pengirim pesan. Adapun caranya:
-

Buka salah satu pesan email yang hendak kita respon, kemudian pada bagian
bawah pesan email tersebut
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-

Klik link Reply (Balas), sehingga tampilan akan berubah seperti berikut:

-

Ketikan teks pesan balasan pada kotak balasan tersebut, kemudian klik tombol
Send untuk mengirimkannya.

Meneruskan Email (Forward)
Fasilitas forward berguna untuk meneruskan email yang ada dalam INBOX kita ke
email orang lain. Caranya hampir sama dengan membalas email (reply), hanya saja link
forward yang kita klik.
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Kotak Forward ini membutuhkan pengisian tujuan email orang lain (To) dan pesan teks
yang akan ditambahkan pada pesan email yang akan diteruskan.

Membuat Pesan Email Baru
Untuk mengirimkan pesan email ke orang lain, dapat dilakukan seperti langkah-langkah
berikut ini :
-

Pilih dan klik tombol

yang ada pada bagian atas, sehingga akan

ditampilkan halaman berikut ini.
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-

Ketikkan tujuan email yang akan dituju pada isian To atau Kepada (dapat ditulis
lebih dari satu tujuan yaitu dengan pembatas koma), dan ketikkan pula judul email
pada bagian isian Subject.

-

Setelah selesai menulis email, klik tombol Send, sehingga pesan otomatis akan
terkirim dan pesan akan masuk di Sent mail.

Mengirimkan Email dengan Lampiran
Sebuah pesan email yang kita buat dapat juga disisipkan lampiran file, adapun cara
membuat pesan tersebut yaitu sama dengan membuat pesan email baru seperti langkah
sebelumnya hanya saja perlu langkah tambahan untuk menyisipkan arsip lampiran,
yaitu dengan meng-klik tombol

yang terletak pada bagian bawah editor.
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Jika tombol

diklik akan muncul window Open untuk memilih file yang akan

dilampirkan, contoh tampilan seperti berikut:

Setelah dipilih file yang sesuai kemudian klik tombol Open, sehingga web browser
secara otomatis akan mengunggah file tersebut.
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Menutup Gmail
Setelah selesai bekerja dengan mailbox Gmail kita, usahakan kita selalu untuk menutup
mailbox kita untuk menghindari kejahatan, caranya : klik gambar profil yang ada
disebelah kanan atas kemudian pilih Sign Out.
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Kemudian jika berhasil Sign Out, maka Anda akan dibawa ke halaman depan portal
Gmail.

Bantuan untuk Lupa Password
Pada waktu tertentu kemungkinan kita melupakan kata sandi/password dari akun
GMAIL, sehingga kita tidak dapat mengakses email-email yang ada dalam mailbox
kita. Untungnya Gmail menyediakan fasilitas untuk me-reset password yang lupa.
Berikut ini diberikan panduan untuk mengganti (reset) password Gmail.
-

Masuk ke halaman Gmail (Sign-In) setelah kita membuka portal mail dengan
alamat http://mail.google.com, sehingga akan ditunjukan tampilan web browser
seperti berikut.

-

Klik tautan (link) “Need help?” yang terletak di bawah tombol Next pada halam
Sign-In, sehingga akan terbuka halaman seperti berikut.
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-

Masukkan alamat email Anda pada kotak isian nomor 1 dengan benar, kemudian
klik tombol Next. Jika isiannya benar maka akan ditampilkan halaman berikut.

-

Isikan sandi/password seingat Anda pada kotak isian, kemudian klik tombol
Next lagi.

-

Jika halaman yang ditampilkan berupa halaman verifikasi kode via Mobile
Phone,silakan isikan data nomor handphone Anda yang masih aktif. Kemudian
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pilih klik tombol next. Namun jika tidak muncul halaman verifikasi maka akan
ditampilkan halaman isian password baru dan konfirmasi password baru seperti
ditampilkan berikut ini.

-

Untuk melengkapi reset password isikan dua kotak isian sandi (password) dan
konfirmasi sandi dan dilanjutkan dengan menekan tombol Change password.

@@@
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MATERI II. PEMASARAN DENGAN SOCIAL MEDIA DAN
LAYANAN ECOMMERCE
PEMASARAN DENGAN SOCIAL MEDIA FACEBOOK
Di era modern, hal-hal yang berbau teknologi informasi merupakan sesuatu yang mudah
mendapatkan fokus dan penerimaan dari masyarakat modern. Facebook sebagai suatu
trend terbaru di masyarakat modern telah mendapatkan tempat yang istimewa bagi 200an juta penggunanya, karena kemudahan dan keunggulan-keunggulan lainnya. Di satu
sisi, masyarakat modern yang tampil dikatakan mengungguli masyarakat tradisional,
ternyata memilih untuk meninggalkan rasionya dan menggunakan emosinya dalam berfacebook. Tidak hanya itu, tetapi dampak yang ditimbulkan feacebook ternyata sudah
membuat resah beberapa pihak dikarenakan ‘candu’ yang diberikannya. Oleh karena itu,
menarik untuk disimak bagaimana masyarakat modern menyikapi fenomena facebook
sebagai bagian dari budaya modern.
Sesuai manfaat dan fungsinya, Facebook yang merupakan jejaring sosial paling populer
sejak beberapa tahun terakhir ini. Sangat bermanfaat untuk menjalin hubungan
persahabatan, bisnis dan media berbagi informasi gratis di dunia maya
Langkah Membuat Facebook
Cara membuat akun Facebook pribadi, silahkan ikuti langkah - langkah berikut ini;
1. Langkah pertama silahkan Anda ketik www.facebook.com di browser Anda atau
bisa langsung klik di SINI

2. Selanjutnya, Anda akan melihat halaman seperti gambar dibawah. Silahkan Anda
masukkan Nama Depan dan Nama belakang, Email dan password untuk proteksi
akun facebook Anda. Dilanjutkan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir. lalu pilih
jenis kelamin. Jika sudah lengkap, langsung aja klik Mendaftar.
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3. Selanjutnya Anda akan melihat tampilan seperti gambar dibawah. Jika Anda ingin
segera mencari teman facebook Anda, Anda bisa memasukkan email teman Anda
lalu klik Cari Teman. Jika tidak, langsung aja klik Lewati Langkah Ini di bagian
bawah kanan gambar berikut ini:

4.

Langkah berikutnya, pengisian informasi profil seperti Nama sekolah, universitas
dan tamatan serta informasi kerja. Isi selengkapnya. Untuk lebih jelasnya lihat
ilustrasi pada gambar berikut. Jika sudah lengkap, silahkan Anda klik Simpan &
Lanjutkan pada bawah kanan gambar berikut ini.
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5.

Pada langkah ke dua pada gambar cara membuat akun Facebook dibawah, Anda
akan disarankan untuk menambah teman Facebook. Silahkan tambah beberapa
teman yang mungkin Anda kenal. Selanjutnya klik Simpan & Lanjutkan. Lihat
ilustrasi gambar berikut ini;

6. Tahap ke tiga, Anda akan melihat tampilan Facebook seperti gambar dibawah. Nah
pada bagian ini, Anda disarankan untuk memasukkan foto profil yang akan tampil
nantinya di halaman Facebook.
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7.

Selamat, Anda sudah berhasil membuat akun Facebook. Silahkan membuka email
anda untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

8. Membuka email anda untuk menyelesaikan proses pendaftaran Email yahoo.co.id.
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9.

Untuk melengkapi proses pendaftaran, silahkan ikuti tautan yang sudah ada dalam
email anda.

10. Selamat, Anda sudah berhasil membuat akun Facebook
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Cara Menggunakan Facebook
Setelah membuat akun facebook, Masukkan id (email dan kata sandi) yang telah
terdaftar seperti yang ditunjuk pada gambar berikut :

Tampilan halaman facebook setelah login :

Tampilan Home/beranda Facebook
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Elemen dasar Facebook
Ada dua elemen dasar yang selalu ada di setiap halaman facebook :
1. Menu Utama di atas halaman, elemennya (dari kiri ke kanan) :
 Home/Beranda - link menuju halaman home / utama


Profile - link menuju profile anda



Friends/teman-teman - link menuju halaman berisi daftar teman anda,
lengkap dengan status update-nya



Inbox - link menuju kotak pesan pribadi anda. Anyway, jika ada pesan baru
di inbox anda, sebuah popup berisi jumlah pesan baru yang masuk dan
belum terbaca akan muncul.



Nama Anda – Link menuju halaman profile anda, seperti link profile



Settings/pengaturan - Link menuju halaman pengaturan, dimana anda bisa
men-setting account facebook anda, mulai dari merubah data pribadi,
menambah atau meninggalkan networks, pengaturan notifikasi (e-mail yang
dikirim ke alamat anda berisi update kegiatan account facebook anda),
pengaturan dan pengaturan facebook mobile, dan pengaturan bahasa



Logout /keluar- Link untuk sign out (keluar) dari facebook



Form

pencarian/kotak

pencarian

–

Kotak

untuk

mencari

facebook/account teman.

2. Menu aplikasi yang “menempel” di bagian bawah browser (dari kiri ke kanan)


Application box – berisi daftar aplikasi yang di bookmark / terinstall
dengan account facebook anda. Klik box ini, maka daftar aplikasi tersebut
akan muncul, seperti ketika anda meng-klik icon start di sudut kiri bawah
windows



5 bookmarked application icon – ikon 5 aplikasi teratas yang anda
bookmark. Untuk menentukan 5 ikon yang akan tampil di menu aplikasi
anda, cukup dengan klik appliaction box yang paling kiri itu, lalu di drag and
drop ke urutan 5 dari atas, di bawah title bookmarks. Jika anda mengklik
icon tersebut, anda akan dibawa ke halaman applikasi tersebut



Facebook Chat ( Online Friends ) - Di sebelah kanan, ada aplikasi
facebook chat yang menunjukan ada berapa teman dalam friendlist anda
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yang sedang terhubung dengan facebook dan bisa anda ajak chatting via
facebook chat. Klik, sebuah list berisi daftar teman akan muncul, terus klik
seorang teman untuk diajak chat. lalu chatting. Easy, right?


Notification - klik, maka sebuah daftar berisi notifikasi aktifitas terakhir
yang berhubungan dengan anda akan muncul . Sangat bermanfaat, seperti
melihat apakah ada seseorang yang mengisi dinding anda, dll.



Chat Setting - Untuk mengatur profile chatting anda. seperti membuat fitur
chat berada di halaman sendiri yang terpisah agar lega, atau ingin
berselancar di facebook tapi offline di facebook chat?

PEMASARAN PRODUK DENGAN LAYANAN ECOMMERCE TOKOPEDIA
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MATERI III. WEBLOG DENGAN WORDPRESS

PENGERTIAN WORDPRESS
Apakah wordpress ?
WordPress adalah suatu blog tool yang dirancang untuk memudahkan

pembuatan dan pemeliharaan blog seperti penulisan, pengeditan, publikasi posting blog
dan komentar dengan fungsi khusus untuk memanajemen image, video, sindikasi web,
serta moderasi posting dan komentar. Selain mudah digunakan, blog tool ini juga sangat
mudah dikenali oleh mesin pencari seperti google atau yahoo. Dan banyaknya aplikasi
tambahan untuk memaksimalkan blog serta themes yang mudah dikelola untuk
mempercantik tampilannya menjadikan wordpress banyak diminati oleh sebagian
besar BLOGGER. WordPress bisa langsung di download di wordpress.org serta dapat
digunakan secara gratis karena blog software ini bersifat OPEN SOURCE. Selain itu,
WordPress juga menyediakan hosting gratis di wordpress.com bagi siapa saja yang
ingin membuat blog dengan wordpress tapi belum mempunyai web hosting sendiri
untuk memasangnya. Blog yang dibuat secara gratis di wordpress.com akan
ditempatkan pada subdomain dengan pilihan nama yang bisa ditentukan oleh user sesuai
dengan apa yang diinginkan.
Keuntungan Wordpress
Beberapa keuntungan web blog menggunakan wordpress, meliputi: (1)
Wordpress merupakan Content Management System (CMS) yang paling banyak
digunakan, yang mana saat ini lebih dari 60 juta website dibuat dengan memanfaatkan
dengan Wordpress, (2) Memiliki fitur yang fleksibel, sebab wordpress memiliki
berbagai fitur yang mudah di-customize dan memiliki banyak plugin yang telah
dibekalkan dalam Wordpress. Selain itu CMS yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk
berbagai keperluan, mulai personal blog, toko online, company profile dsb.
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Istilah-istilah yang ada dalam wordpress
Beberapa Istilah penting :
1.

Posts, merupakan menu untuk membuat post baru dan mengelola post yang
telah Anda buat beserta tag dan categorynya. Perbedaan utama di antara blog
dan CMS adalah post. Post merupakan artikel yang disusun menyerupai jurnal.
Post akan ditampilkan di front end dengan urutan post baru di atas post lama.
Post kemudian dikelompokkan ke dalam category dan tag.

2.

Media, merupakan menu yang digunakan untuk mengupload dan mengatur filefile pendukung, seperti gambar, video, audio dan dokumen. Fungsi ini
menyerupai attachment pada email. Media yang Anda upload dapat ditampilkan
di post atau page.

3.

Links, merupakan menu yang digunakan untuk menambahkan dan mengelola
link. Link adalah tautan ke website lain yang dapat ditampilkan di front end
melalui sidebar.

4.

Pages, pada dasarnya page menyerupai post. Namun page bersifat statik,
berbeda dengan post yang bersifat dinamis. Contoh page adalah halaman
‘tentang saya’ dan ‘buku tamu’.

5.

Comments, merupakan menu yang digunakan untuk mengelola komentar. Salah
satu keunggulan blog adalah adanya komentar. Pengunjung blog dapat
memberikan opininya mengenai artikel yang Anda buat. Hal ini membuat
komunikasi di blog berjalan dua arah, sehingga blog lebih komunikatif
dibanding website biasa.
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MENDAFTAR KE WORDPRESS

Tujuan
Tujuan : membuat web blog dengan wordpress
Langkah praktek
1. Buka web browser di komputer, pada bagian address bar web browser ketikan
alamat http://wordpress.com, kemudian tekan enter

2. Sehingga akan tampil halaman utama portal wordpress, seperti gambar dibawah,
kemudian pilih link log in, yang terletak pada bagian kiri atas halaman :
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3. Pada halaman login, untuk melakukan pendaftar weblog wordpress pilih
register

4. Perintah register akan menampilkan halaman formulir pendaftaran webblog
seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

5. Lengkapi isian formulir dengan memasukkan nama alamat webblog yang dipilih
oleh pengguna, setiap kali mengisikan alamat web blog yang kita pilih,
Wordpress akan memverifikasi apakah alamat web telah dipakai orang lain atau
belum. Jika alamat yang dimasukkan telah digunakan oleh orang lain maka
wordpress akan menolak dan memberikan solusi dengan memberikan beberapa
nama webblog alternatif sebagai saran. Jika nama webblog yang diisikan atau
dipilih telah valid untuk melanjutkan, tekan Select.
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6. Jika alamat webblog telah dinyatakan valid, portal akan menawarkan beberapa
pilihan hosting baik yang bersifat gratis (free) ataupun yang berbayar. Dalam hal
ini kita pilih yang gratis, dengan memilih tombol Select pada baris yang Free.

7. Untuk melengkapi pendaftaran, akan ditampilkan formulir Create your account
sebagai identitas pemilik blog. Formulir ini meminta masukan email, user name,
dan password ( jangan sampai lupa) , kemudian tekan tombol Create My
Account yang terletak pada bagian bawah formulir.
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8. Jika proses berhasil maka akan tampil halaman untuk memulai manajemen
weblog, selain itu wordpress juga akan mengirimkan email link verifikasi ke
alamat email yang telah kita isikan pada form sebelumnya.

9. Untuk menyempurnakan pendaftaran webblog, lakukan konfirmasi pembuatan
web blog dengan meng-klik link verifikasi yang telah dikirimkan ke inbox email
kita.
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MANAJEMEN WEB BLOG

Tujuan
1. Mengisi profil
2. Menganti halaman about
3. Memilih Theme
4. menganti Header
Langkah Praktek:
Mengisi Profil
1. Untuk mengisikan profil web blog, pastikan kita sudah login pada halaman
wordpress yang telah kita buat, seperti gambar dibawah, kemudian tekan icon
bergambar orang (yang terletak pada pojok kiri atas).
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2. Maka akan tampil halaman formulir profil yang berisi kotak isian meliputi First
Name – untuk memasukkan nama depan, Last Name – untuk memasukkan nama
belakang, Public display name – memberi nama yang ditampilkan dalam
webblog, dan About me – keterangan tentang pemilik.

Usahakan setiap isian telah dilengkapi dengan benar, dan isian profil ini
sewaktu-waktu dapat di-update dilain waktu. Untuk menyimpan isian profil
tekan tombol Save Profile Detail.
3. Data profil web blog juga menyediakan pengisian identitas foto profil, untuk
melengkapi profil foto lakukan klik pada “update profile photo”, yang terletak
pada bagian kiri atas.
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4. Upload gambar/foto yang kita pilih ke Gravatar

5. Pilih gambar dari computer, pilih choose file

6. pilih file gambar di computer, tekan tombol open untuk memulai meng-upload.
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7. Sesuaikan ukuran foto/gambar dengan men-drag mouse pada sisi-sisi gambar
untuk melakukan peng-editan.

Berikut ini ditampilkan contoh hasil pengeditan gambar profil.
8. Jika telah sesuai mengubah ukuran gambar, keluar dari gravatar.
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Menganti Halaman About.
Halaman About, merupakan halaman

yang tidak terindeks, halaman ini

biasa

digunakan untuk menjelaskan pemilik web blog, spesifikasi atau konten dari web kita.
Langkah mengganti :
1. Untuk memulai mengisikan halaman about, klik My Site yang terdapat pada
pojok kiri atas.

2. Kemudian pilih menu Pages – About.
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3. Isikan rincian informasi untuk mengisi halaman About.

4. Untuk menyimpan informasi About klik tombol Update
5. lihat view page
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Memilih Theme/Tema
Fitur theme ini digunakan untuk memberikan corak atau sifat layout dari web blog kita,
meliputi karakter font, background, dan tampilan menu dari web blog untuk menghiasi
web. Wordpress telah dilengkapi banyak theme yang dapat kita gunakan untuk
menghias web blog. Theme yang disediakan ada yang bersifat gratis(free) atau yang
berbayar.
Menentukkan theme dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Dari menu wordpress, pilih themes, sehingga akan tampil daftar themes yang
disediakan, (klik themes yang disukai) seperti yang ditunjukkan pada gambar
dibawah ini:
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2. Pilih theme yang ada di gambar, kemudian klik try & customize

3. Pilih save & activate
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4. Kemudian jika ditampilkan pesan terima kasih, pilih tombol back to themes.

Menganti Header
Header image theme wordpress ini mendukung ukuran 760 x 190 pixel, header
dibuat dengan software desain atau dengan mengedit ulang image dari web seperti di
atau dari http://www.stockvault.net/ (perlu dilakukan penyesuaian) Selain itu header yang
sudah jadi dapat diambil dari web yang sifatnya gratis (free). Contoh :
-

https://www.smashingmagazine.com/2008/03/blog-headers-for-free-download/

1. Pastikan posisi berada pada halaman manejemen wordpress seperti gambar
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2. Pilih customize

3. Sehingga tampil gambar, pilih header image
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4. Pilih header

5. Tekan add new image,
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6. Pilih upload file ( mengambil gambar dari computer )

e.Pilih select file, open
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Setelah terbaca computer

7. Pilih select and drop

8. Atur ukuran gambar dengan meng-drag kotak kotak kecil, Jika sudah pas tekan
crop image file, jika tampil seperti dibawah
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9. Pilih save and publish , Lihat hasilnya pada webblog .

MANAJEMEN POST
Tujuan
1.Mengenal pengertian Post, klasifikasi post
2.membuat klasifikasi post
3.Menuliskan Post
4.Menambahkan gambar pada post
Langkah Praktek
1. Membuat klasifikasi post
a. Pastikan berada pada menu :
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b. Pada Blog Posts tekan tombol add
c. Klik Category & Tags
d. tekan + add a new Catagory

e. Masukkan Klasifikasi
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f. Tekan add.

2. Menuliskan Post
a. Pastikan berada menu seperti gambar dibawah

b. pilih blog Posts, tekan add
c. Isikan judul, dan materi artikel.
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Pada pengisian materi, keunggulan wordpress gambar kadang bisa langsung
dilakukan dengan copy paste.

d. pilih katagori

e. tekan publish
f. coba lihat hasilnya
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3. Menambahkan gambar pada post

MEMBUAT PAGE
Tujuan
1. Memahami pengertian page
2. Membuat page
Pengertian
Page merupakan halaman statis, Page tidak terindex oleh wordpress. Sehingga bisa
ditampilkan dengan memilih pagenya.
Langkah Praktek
1. Pastikan menu berada pada menu navigasi wordpress seperti gambar dibawah,
kemudian pilih menu Pages
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2. Kemudian pilih Add New, untuk menambahkan page baru web blog, sehingga
akan ditampilkan layar editor page baru seperti yang ditunjukkan pada gambar
berikut ini:

3. Pada page yang kita buat dapat ditambahkan file media lain meliputi file citra
(jpg, png, gif, bmp) dokumen office (pdf, excel, docx, pptx), untuk
menambahkan file lampiran tersebut klik Add Media.
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4. Pilih file add new, maka akan diminta untuk memilih gambar dari komputer
atau dari url ( halaman web lain). Pilih file, tekan open

5. Setelah selesai memilih file yang akan diupload kemudian tekan open, sehingga
akan ditampilkan halaman Media Library (contoh gambar dibawah)

59

6. Langkah selanjutnya tekan insert,
7. Setelah tampil pada web, tekan menu publish

Setelah publis , hasilnya dapat dilihat dengan view pages
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8. Menambahkan Widget page. Langkahnya, pastikan menu tampil

seperti

dibawah.

9. Pilih theme klik customize, sehingga tampil :
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10. Pilih widgets , klik sidebar
11. Pilih add a widgets
12. Cari pages

13. Beri title, close, save & Publish
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LAMPIRAN 2
PRESENSI

LAMPIRAN 3
LUARAN

LAMPIRAN 4
SURAT TUGAS

LAMPIRAN 5
FOTO KEGIATAN

