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I. Deskripsi
Kepala keluarga memang memiliki fungsi utama
sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Namun
kenyataannya zaman sekarang penghasilan
suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. hal ini disebabkan harga barang dan
kebutuhan hidup lainnya terus meningkat.
Oleh karena itu, tidak ada salahnya bila istri ikut
ambil bagian dalam tugas ini. Istri bekerja untuk
mendukung ekonomi keluarga. Namun muncul
masalah di lapangan bahwa ibu rumah tangga
penderita HIV memiliki fisik yang cepat lelah
dan mudah sakit, tidak sehat seperti ibu rumah
tangga pada umumnya. IRT penderita ini perlu
menjaga aktivitas rutin setiap hari. Perlu dicari
pekerjaan yang tidak menuntut tenaga dan
energy yang besar dalam bekerja. Maka usaha
mikro yang cocok bagi IRT ini adalah
memasarkan produk dengan cara online.
Pekerjaan ini dapat dilakukan di rumah sambil

II. Tujuan Pelatihan
Tujuan umum pelatihan ini supaya IRT – ODHA
mengetahui manfaat bisnis online dan mampu
melakukan bisnis online bagi pemula sehingga
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berdampak
keluarga.

dapat

menambah

penghasilan

Tujuan khusus pelatihan ini adalah :
1. IRT mendapatkan wawasan baru tentang
bisnis online dan media pendukungnya.
2. IRT mendapatkan kesempatan
membuka bisnis online bagi pemula.

untuk

3. IRT dapat menjalankan bisnis online
sehingga dapat meningkatkan penghasilan
keluarga.
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III. Pokok Bahasan
Pokok bahasan dalam modul ini:

1. Perkembangan Internet dan bisnis online
masa kini terkait dengan aktivitas wanita.
2. Manfaat bisnis online dalam meningkatkan
penghasilan keluarga.
3. Panduan membuat bisnis online bagi pemula
dengan menggunakan aplikasi tidak
berbayar.
4. Praktek langsung membuat bisnis online
secara individu.
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IV. Waktu Pelaksanaan
Modul ini dipelajari dalam 2 jam pelatihan
(120 menit). Selama 2 jam di bagi ke dalam 2
kegiatan :
1. Pemaparan materi tentang perkembangan
internet dan manfaat bisnis online
kepada mitra selama 1 jam.
2. Pelatihan membuat bisnis online
menggunakan aplikasi tidak berbayar
yaitu Facebook fans page. Praktek ini
dilakukan bersama sama selama 1 jam.
Dilanjutkan praktek langsung
memposting produk/jasa dagangan di
Facebook fans page yang bertujuan
untuk memasarkan produk/jasa.
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V. Metode Pelatihan
1. Ceramah
Metode pelaksanaan yang digunakan adalah membagikan
wawasan/pengetahuan kepada mitra melalui ceramah.
Ceramah berisi tentang manfaat bisnis online dan
pemahaman dasar dasar pemasaran produk menggunakan
aplikasi media website yaitu Facebook Fans page.
2. Praktek langsung
Praktek membuat bisnis online bagi pemula dilakukan
dengan cara memberi pendampingan saat membuat akun
baru dan memasarkan produk/jasa menggunakan website
Facebook Fans page.
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1. LCD proyektor
2. Laptop
3. Hp android lengkap dengan kamera
4. Cameraman
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VII.VI.
Langkah-Langkah
Pelatihan
Alat Bantu dan
Media
Tahap 1. Menjelaskan1.Manfaat
bisnis online sbb :
Slide presentasi
2. LCD
1. Mendapatkan penghasilan
3. Laptop
2. Mendapatkan pengunjung
atau pertemanan
4. Berkomunikasi dengan
produsen
4. HP
android dan konsumen
5. Mendapatkan iklan
5. Paket data
6. Kamera

Tahap 2. Pelatihan membuat bisnis online melalui panduan
sbb :
1. IRT mengikuti panduan membuat akun baru Gmail bagi
pemula sebelum membuat Facebook fans page.:
a. Masukkan alamat www.gmail.com pada HP
android.
b. Klik create an account, sebuah kotak akan
terbuka.
c. Isi data diri anda dengan lengkap.
d. Pada isian setelah nama, anda bisa memilih nama
untuk username.
e. Jika ternyata terdapat tulisan “That username is
taken. Try another”, itu artinya orang lain telah
memakai username yang anda pilih. Anda bisa
mengakalinya dengan menambah angka.
f. Klik next step, akan muncul agrrementinya
dengan menambah angka.
2.
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g. Isi semua kolom yang belum terisi
dengan data yang benar.
h. Anda telah memiliki akun Gmail.
2. IRT mengikuti panduan membuat toko
komersil di media social internet bernama
facebook fans page. Panduan sebagai
berikut:
a. Membuka halaman facebook anda.
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b. Membuat nama toko di halaman anda.
Buatah nama toko yang mencerminkan
produk dagangan anda. Seperti contoh di
bawah ini, Toko Amor Shop menjual
kain dan baju wanita
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c. Selanjutkan melakukan tahapan memilih
kategori sebagai berikut :
1. Pilih merek dan produk
2. Situs Web (lewati)
3. Foto profil (menggambarkan barang
dagangan)
4. foto produk (pajang barang dagangan)
5. Undang teman untuk menyukai
halaman.
d. Penjual harus menguasai produk dan
harga, hal ini dapat di lampirkan dalam
media tersebut.
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VIII. Bahan Pelatihan
1. Produk kain yang digunakan untuk
pemasaran.

2. Paket data untuk support aktivitas
3. Lembar aktivitas
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IX. Evaluasi Akhir Modul
Diakhir pelatihan, mitra di berikan dukungan dan
dorongan supaya memiliki motivasi yang kuat
melaksanakan bisnis online ini. Memotivasi
mitra dengan memberikan gambaran beberapa
tokoh wanita yang sukses di bidang ini, seperti
contoh di bawah ini.
Anne Ahira, wanita dari Bandung sukses
jalankan bisnis online. Anne juga dikenal
sebagai salah satu guru internet marketing
setelah dia mendirikan kursus bisnis online yakni
ASIANBRAIN. Puncaknya, Anne Ahira pernah
mewakili Indonesia dalam pembicara APEC di
2007.
Setelah pelatihan selesai, akan dilanjutkan
dengan evaluasi kerja mitra memasarkan produk
mereka

lewat

media

social.

Mitra

akan

melaporkan progress hasil penjualan pada 1
bulan mendatang.
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