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PERSIAPAN AKUN FACEBOOK 

 

Modul ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat 

akun Facebook sesuai standar Agen entrepreneurID. Tapi 

sebelum membuat akun tersebut. Mungkin beberapa ada yang 

bertanya. “Apakah harus buat akun facebook baru?” 

 

Jawabannya adalah TERGANTUNG.  

 

Pertanyaannya, apakah teman-teman di Facebook yang 

sekarang berpotensi membeli produk yang akan dijual nanti? 

 

Target pasar produk-produk entrepreneurID adalah mereka 

yang memiliki usaha dan punya kecenderungan mau 

bertumbuh.  

 

Kalau sekarang teman-teman Facebook Anda isinya mayoritas 

adalah orang-orang seperti itu, maka Anda tidak perlu buat 

Facebook baru. Tapi kalau ternyata mayoritas teman-teman 

Facebook Anda isinya bukan orang-orang seperti itu, maka 

disarankan lebih baik buat akun baru. 

 

Lebih baik memulai di awal dengan benar, daripada sudah 

setengah jalan tapi awalnya salah. Benar kan? ^^ 
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Sekarang, modul ini akan menjelaskan langkah-langkah 

persiapan akun Facebook Personal. 

 

Agar hasilnya maksimal akun Facebook harus terlihat 

meyakinkan. Kenapa begitu?  

 

Pertama itu memudahkan Anda untuk mencari teman, kedua 

itu memudahkan Anda saat nanti promosi.  

 

Jika akunnya kelihatan abal-abal, siapa yang mau transaksi? 

Benar? hehe  

 

Setidaknya ada beberapa hal yang harus Anda atur Agar 

terlihat meyakinan. 

 

Silahkan ke halaman selanjutnya untuk mempelajari 

materinya.  
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1. Nama 

▪ Gunakan Nama Panjang Anda. Tujuannya agar orang 

mudah mencari Nama Anda di pencarian.  

 

 

 

▪ Jika Nama Anda banyak yang samain, gunakan nama 

julukan (Pilih yang berbeda tapi tetap positif). 

▪ Sebisa mungkin jangan singkat nama Anda. Lagi-lagi, 

untuk memudahkan pencarian. 

 

2. Foto Profil  

▪ Sangat disarankan memasang foto profil Anda dengan 

foto Anda sendiri. Bukan foto produk.  

▪ Sebisa mungkin fotonya yang jelas, tidak blur.  

▪ Pilihlah foto yang menunjukan kedewasaan. Ingat, 

tujuan memiliki akun Facebook ini adalah untuk 

mensupport bisnis, jadi harus tampak meyakinkan. 
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▪ Fotonya juga sendirian, jangan bareng-bareng.  

▪ Jika Anda tidak nyaman memasang Foto pribadi, Anda 

bisa memasang avatar atau quote-quote yang Anda 

sukai. 

▪ Jika Anda menggunakan quote, hindari gambar yang 

dominan warna hitam. Karena memberikan kesan 

negatif. 

 

3. Cover 

▪ Pasang Cover yang punya makna, bisa gambar biasa, 

bisa juga quote.  

 

 

 

▪ Jika saatnya jualan, boleh cover diganti produk yang 

dijual. Tapi jika tidak sedang jualan, pasang cover biasa 

saja 
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4. Profile 

▪ Profile akan menjelaskan siapa kita ke target pasar. 

Karena itu, setting bagian ini .  

▪ Cara settingnya, buka Fb, Klik garis 3 dikanan atas, buka 

profil Anda 

 

 

▪ Setelah itu, klik titik 3 dikanan Tambahkan ke cerita. 

 

 

▪ Kemudian pilih edit profil  
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▪ Edit bagian Bio, Detail, dan Gambar Unggulan. 
 

 

 

▪ Di bagian Bio, deskripsikan secara singkat siapa 

Anda/apa yang Anda sukai/Motto Hidup Anda. 

▪ Di bagian Edit Details, isi apa kegiatan yang Anda sedang 

lakukan sekarang. (misal : Agen entrepreneurID). 

▪ Di bagian Featured Picture, Upload gambar-gambar 

yang Anda sukai. Bisa foto Anda, Quote, dan sejenisnya. 
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5. Privacy Setting 

▪ Atur bagian ini, agar postingan Anda muncul ke publik. 

Supaya calon teman facebook Anda tau postingan-

postingan Anda sebelumnya.  

▪ Caranya, buka Facebook, klik garis 3 dikanan atas.  

▪ Scroll kebawah, sampai ketemu Pengaturan & Privasi, 

lalu klik Pengaturan. 

 

 

 

▪ Setelah masuk ke pengaturan, scroll kebawah dibagian 

privacy. Lalu klik Pengaturan Privasi  

▪  
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▪ Dibagian Siapa yang bisa melihat postingan Anda 

selanjutnya, pilih Publik.  

 

 

 

Nah, inilah persiapan untuk akun Facebook Anda, untuk tahap 

selanjutnya, silahkan melanjutkan arahan sesuai materi 

mentoring ya.
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