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Kursus Online Gratis Membuat Website
Disinilah Akhir Petualangan Anda !! Ebook ini merupakan titik balik yang secara revolusioner akan mengubah sejarah perja lanan hidup anda
– tentunya dalam bahasa Inggris. Bukan saja Anda akan mendapatkan materi yang tidak pernah Anda dapatkan di kursus manapun – tetapi
kemajuan yang sangat pesat yang tidak pernah Anda bayangkan.Lihatlah gambar di sebelah kiri Anda. Begitulah cara belajar bahasa Inggris
yang benar. Karena Bahasa Inggris memang MUDAH dan MENYENANGKAN. Buktikan ! Mr. Teguh Handoko
Salah satu jenis video yang populer di internet adalah video whiteboard animation. Kita bisa gunakan video whiteboard animation untuk
berbagai keperluan, mulai dari video promosi, video edukasi, video tutorial, video konten YouTube, video profil bisnis, dan banyak lagi.
Lantas, bagaimana cara membuat whiteboard animation dengan mudah, cepat, dan praktis? Temukan jawaban dan panduan lengkapnya
dalam buku ini. Buku ini akan memandumu membuat whiteboard animation dengan mudah dan praktis. Usai mempraktikkan isi buku ini,
dijamin kamu bisa membuat video whiteboard animation. Inilah pembahasan menarik dalam buku ini. ? Panduan lengkap membuat video
whiteboard animation profesional dengan mudah, cepat, dan praktis. Siapa pun bisa membuat whiteboard animation. ? Cara dan panduan
membuat video whiteboard animation secara gratis dan praktis. ? Cara dan panduan menulis naskah video untuk YouTube dan video
whiteboard animation. ? Berbagai kreasi video whiteboard animation, mulai dari untuk keperluan infografik, untuk konten YouTube, untuk
promosi, untuk konten media sosial, dan sebagainya. ? Software-software terbaik untuk membuat whiteboard animation. ? Tips dan kiat
menghasilkan uang dari keterampilan membuat whiteboard animation. ? Bonus video tutorial seputar YouTube dan pembuatan video
whiteboard animation. Tunggu apalagi, segera miliki dan baca buku ini. Yuk, belajar membuat whiteboard animation dengan mudah dan
praktis.
Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya secara kreatif dan
inovatif. Kreativitas merupakan kemampuan mengembangkan ide dan cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan sebuah
peluang. Buku ini membahas : Bab 1 Dasar-Dasar Kewirausahaan Bab 2 Karakteristik Kewirausahaan Bab 3 Motivasi Berwirausaha Bab 4
Kepemimpinan dalam Wirausaha: Sebuah Tinjauan Literatur Bab 5 Menciptakan dan Memulai Usaha Bab 6 Memulai Perusahaan Rintisan
(STARTUP) Bab 7 Strategi Pemasaran dalam Kewirausahaan Bab 8 Kewirausahaan di Era Revolusi Industri 4.0 Bab 9 Jenis –Jenis Bisnis
Online Bab 10 Memulai Bisnis Online Bab 11 Strategi Pemasaran pada Bisnis Online Bab 12 Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0
Percaya atau tidak, masih banyak pelaku usaha yang masih belum memanfaatkan internet untuk mengembangkan usaha, penyebabnya
adalah ketidaktahuan dari mana harus memulai dan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan sebuah website profesional untuk
kebutuhan usaha. Buku ini lahir dari pengalaman mengembangkan jasa pembuatan website dan training yang digeluti oleh penulis, di mana
banyak pertanyaan-pertanyaan ketika akan memulai usaha online di internet dan ketika akan membuat website. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut kemudian dirangkum sedemikian rupa menjadi panduan langkah demi langkah yang berisikan tips dan trik profesional bagaimana
membuat website profesional untuk kebutuhan usaha di dunia maya. Pembahasan di dalam buku ini mencakup: • Pengertian Domain dan
Hosting serta bagaimana cara membelinya • Jenis dan fungsi website • Cara menyusun konten website yang baik • Cara membuat desain
grafis untuk kebutuhan website • dan masih banyak lagi
Buku “Menerapkan Strategi “Kampungan” dalam bisnis Online: belajar dari Pengalaman” ini berisi tentang strategi-strategi dalam berbisnis
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Online berdasarkan hasil pemikiran dan pengalaman langsung penulis buku ini. Dengan tersusunnya buku ini, diharapkan bisa bermanfaat
dan menginspirasi bagi siapapun yang membutuhkannya agar bisa dipelajari, dikaji dan digunakan sebagai bahan bacaan. Dan tak lupa,
penulis menyadari kemampuan dan keterbatasan, mohon ma’af dan mohon bimbingan kepada semua pihak untuk pelajaran di masa yang
akan datang.
Ebook ini didasarkan pada pengalaman penulis sejak awal belajar di dunia online terutama di bidang pembuatan website berbasis
wordpress. Sebagai hadiah, penulis memberikan rahasia mendapatkan hosting murah unlimited, hanya sekitar 53 ribu saja untuk 3 tahun.
Penulis berharap hasil dari membaca ebook ini, pembaca dapat membuat website wordpress dengan mudah dan murah. Bahkan jika mau
mempelajari lebih lanjut, banyak kesempatan untuk menjajakkan jasa pembuatan website berbasis wordpress.
Banyak cara untuk membuat website, di antaranya dengan HTML dan Site Builder Mobirise. Bagi Anda yang ingin membuat website sendiri,
buku ini memberikan jawaban panduan untuk membuat website modern dengan mudah dan cepat. Buku ini tidak hanya memberikan
panduan cara membuat website modern, tetapi juga panduan SEO terapan. Dijelaskan langkah demi langkah cara melakukan SEO untuk
website berbasis HTML dan website berbasis Site Builder Mobirise. Dengan membeli buku ini, Anda mendapatkan tiga ilmu sekaligus.
Sungguh merupakan suatu investasi yang menguntungkan dan berguna untuk diimplementasikan ke dalam bisnis sehari-hari.

Buku ini adalah panduan lengkap untuk pemula yang ingin belajar membuat web. Melalui buku ini, Anda akan dipandu
langkah demi langkah untuk membuat tiga jenis web sekaligus, yakni toko online, web company profile, dan web
minisite. Menariknya, Anda tidak harus mengerti tentang pemrograman web untuk membuat tiga jenis web tadi. Kita bisa
membuat tiga web tersebut dengan praktis menggunakan platform Blogspot yang sudah tersedia di internet. Tak hanya
dipandu belajar membuat web, Anda juga akan dipandu untuk mendatangkan trafik/pengunjung ke website Anda.
Bahkan, Anda juga akan diajak untuk belajar memanfaatkan Google Analytics guna menganalisis trafik website Anda.
Singkatnya, buku ini adalah panduan komplet untuk Anda yang ingin belajar membuat web. Tunggu apalagi? Segera
pelajari buku ini. Jika Anda mengikuti langkah-langkah dalam buku ini, dipastikan Anda mampu membuat toko online,
web company profi le, dan web minisite. Tentunya, web tadi akan sangat membantu Anda dalam mengembangkan bisnis
di internet. Selamat membaca.
Google adalah salah satu mesin pencari yang bertempatkan di Amerika Serikat. Apa itu google tersebut juga merupakan
salah satu search engine yang paling mendunia dan paling populer yang ada di dalam suatu web, dan biasanya Google
dapat menerima kurang lebih sekitar 200 juta pencarian setiap hari dengan situs miliknya ataupun situs web yang dimiliki
oleh para kliennya, misalnya American Online (AOL). Kita tahu bahwa Google merupakan perusahaan raksasa yang
sukses dengan beragam jenis produknya yang memberikan manfaat bagi penggunanya. Bahkan Produk google mampu
mengalahkan beberapa produk dari microsoft hingga tercatat menjadi nomor wahid/satu menurut ranking alexa yang
disusul oleh facebook
Website sudah bisa dipisahkan dari gerak dan laju bisnis.
Apa pun bisnisnya, memiliki sebuah website adalah
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keharusan. Bagi sebagian orang, membuat website sendiri bukanlah pilihan, karena memang hal tersebut tidaklah
mudah. Namun, bagaimana jika ada cara instan dalam membuat website sendiri? Dalam 15 menit, Anda sudah dapat
membangun website dengan tampilan profesional. Cara Instan Membuat Website memberikan panduan langkah demi
langkah untuk membuat website ala pro melalui jalur instan, jalur cepat-lintas teknik yang dapat digunakan oleh siapa
saja untuk membuat website. Siapa pun Anda, apa pun bisnis Anda, sekarang Anda bisa membuat website sendiri,
layaknya seorang profesional.
"""- Apakah toko online Anda sudah siap bersaing dengan ribuan pesaing di luar sana? - Apakah Anda ingin segera
merasakan nikmatnya mendapatkan banjir order di toko online Anda? - Apakah Anda sudah sangat ingin menjadikan
produk-produk Anda laris manis dan laku 0 Siapa pun dan di mana pun Anda, asal terkoneksi ke Internet, maka toko
online Anda bisa meraih sukses. Temukan jawabannya di buku ini. Berikut yang Anda dapat dari buku ke-15 dari Jefferly
ini. - Anda bisa menjadikan Google (mesin pencari terbesar di dunia) sebagai salesman gratis dari produk Anda. - Anda
bisa menulis penawaran produk dan iklan dengan gaya otak kanan yang jarang dibahas di luar sana. Dahsyat dengan
otak kanan dan kreativitas!! - Anda bisa dengan mudah beriklan di situs periklanan populer Indonesia, seperti
PPCIndo.com dan AdsenseCamp.com. - Cara dahsyat dan jitu untuk mempromosikan toko online melalui Facebook dan
Twitter."""
Buku ini mengajarkan pembaca untuk memiliki website profesional keren yang dapat digunakan sebagai landing page,
blog, maupun e-commerce, dengan mudah dan cepat (dalam waktu 1 jam) serta tanpa biaya memanfaatkan sarana dan
prasaran open-source yang tersedia. Proses pembuatan website mulai dari pengunduhan template, penulisan artikel
hingga deployment dan pendaftaran nama domain, serta permintaan indeksasi kepada Google akan diulas dalam buku
ini. Live website yang menjadi sampel ajar dapat diakses di alamat diegomaradoni.tk. Semuanya praktis tanpa perlu
belajar bahasa pemrograman HTML, PHP maupun CSS.
Blogging/kegiatan mengelola blog tak sekadar jadi hobi dan kegiatan mengisi waktu luang. Lebih dari itu, blogging dapat
menjadi salah satu profesi di era bisnis internet. Bahkan, blogging juga bisa menjadi sumber passive income. Blogging
dapat kita jalankan secara fleksibel, dari mana saja dan kapan saja. Bagaimana cara memulai sebuah blog? Bagaimana
mengubah hobi jadi sesuatu yang menghasilkan melalui blog? Bagaimana melakukan blogging dengan lebih bahagia?
Buku ini akan mengulas jawabannya untuk Anda. Sebagai pembaca buku ini, Anda bisa ikut serta di website
PanduanBlogging.com. Di sana Anda bisa mendapatkan update materi pembelajaran seputar blogging secara gratis dan
praktis. Tunggu apa lagi, segera miliki dan dapatkan berbagai inspirasi dari buku ini.
Buku dengan judul Mudah dan Cepat Membuat Program Skripsi dan Tugas Akhir dengan Android ini merupakan buku
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serial lanjutan Koleksi Program Tugas Akhir dan Skripsi dengan Android yang banyak dibeli oleh pembaca. Penulis
akhirnya memenuhi permintaan pembaca untuk membuat buku yang langsung fokus pada satu project. Namun, apabila
Anda ikuti buku ini, dapat juga Anda pakai untuk membuat program atau Tugas Akhir untuk Mahasiswa jurusan
Komputer atau Informatika, dengan materi yang saling berhubungan. Pada buku ini, Anda dapat membuat program
Skripsi Android dengan menggunakan database MySQL dan pada buku ini juga mencakup hubungan program Android
dengan program server PHP.
Ingin membuat website bisnis yang cantik, menarik, tetapi dengan mudah? Mau membuat website secara cepat dan
gratis? Mulai sekarang kamu tak perlu bingung lagi jika hendak membuat website. Buku ini hadir untuk memandumu
membuat website dengan cepat, mudah, praktis, dan pastinya gratis. Melalui buku ini, kamu akan dipandu untuk
membuat website memakai platform gratis di internet. Dijamin kamu bisa membuat web bisnis yang keren dengan
mudah dan cepat. Tak hanya itu, dalam buku ini juga sudah tersedia belasan video tutorial yang akan memandumu
belajar membuat website. Semua video tutorialnya bisa kamu dapatkan secara gratis. Buku ini akan menjawab
pertanyaanmu seputar berikut: - Bagaimana cara membuat web profil perusahaan yang bagus, cantik, menarik, tapi
mudah? - Bagaimana cara membuat web bisnis online dengan cepat dan gratis? - Bagaimana cara membuat website
untuk keperluan tertentu, seperti promosi produk/ jasa, promosi event, online resume/portofolio, dan lainnya? Bagaimana membuat web yang punya banyak fitur keren, seperti peta, formulir, slider dan galeri, testimonial, tabel fitur,
video, tapi dengan cara yang gampang sekali dan praktis? Sudah tidak perlu penasaran, yuk langsung saja pelajari buku
ini lalu praktikkan isinya supaya kamu segera mahir dalam membuat website.
panduan cepat & mudah belajar internet marketing
Sebuah eBook atau buku panduan digital “Cara Mudah Membuat Website .Com Sendiri” yang akan dibagikan kepada
Anda. Menimbang website untuk saat ini dan nanti sangat perlu dimiliki oleh semua perusahaan besar maupun kecil,
public figure, profesional di bidang apapun, bahkan perorangan, maka Satelitweb membuat eBook ini khusus untuk Anda
para pebisnis / pemilik usaha, profesional atau perorangan di bidang apapun, dengan tujuan apapun agar informasi yang
Anda miliki dapat tersampaikan dan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh dunia, atau sebagai sarana agar terjadi
penjualan lebih banyak terhadap jasa atau produk yang Anda miliki saat ini dengan memanfaatkan website sebagai
medianya. Tidak Membutuhkan Keahlian Bahasa Pemrograman Website Apapun Untuk mengikuti panduan pembuatan
website .com di eBook ini tidak membutuhkan atau mewajibkan Anda untuk memiliki pengetahuan atau keterampilan
dasar bahasa pemrograman pembuatan website apapun, di mana apabila Anda ingin belajar hal itu, dibutuhkan waktu
lama, tenaga, dan uang Anda yang tidak sedikit. eBook ini bahkan sangat cocok bukan saja untuk Anda yang pemula,
Page 4/11

File Type PDF Kursus Online Gratis Membuat Website
untuk Anda yang pernah belajar dari artikel, eBook, video, kursus, ikut seminar dan workshop, baik yang gratis maupun
berbayar tentang pembuatan website tapi website tidak pernah tercipta karena Anda malah bingung harus mulai dan
mengerjakannya dari mana. Bahkan, setelah membaca dan mempraktekan isi eBook ini, Anda akan terjejut betapa
ternyata sangat mudah dan sangat sederhana langkah demi langkah yang terkandung dalam panduan ini. Bahkan, untuk
Anda yang baru menggunakan internet sekali pun. eBook ini juga sangat bermanfaat untuk siapapun Anda yang baru
ingin memulai bisnis di internet, yang membutuhkan website sebagai sarananya, dan sama sekali tidak memiliki
pengetahuan teknis apapun dalam pembuatan website profesional. Meski pun Anda baru menggunakan internet, Anda
tetap dapat mengikuti panduan ini dengan cepat karena mudah dipahami oleh semua orang. GARANSI LANGSUNG
BISA MEMILIKI WEBSITE .COM SENDIRI Mungkin Anda berpikir, ebook ini sama saja seperti eBook-eBook lainnya
yang bertebaran di internet, yang mengulas lebih banyak hal teknis seperti HTML, PHP, CSS, JavaScript, MySQl, dan
sejenisnya yang membuat Anda sebagai pebisnis atau pemula bukan malah bisa tetapi malah menjadi kebingungan.
eBook ini berbeda karena lebih menitikberatkan kepada hasil, karenanya, Anda digaransi memiliki website .com/ .net/
org dan nama domain sesuai keinginan Anda lainnya sendiri untuk apapun tujuan Anda setelah Anda mengunduh dan
mempraktekan semua isi yang terkandung dalam eBook ini. Satelitweb tidak ingin waktu Anda terbuang sia-sia. DIJAMIN
DAN DIGARANSI LANGSUNG BISA! Isi eBook Cara Mudah Membuat Website .Com Sendiri : + Manfaat penting
kehadiran website untuk sekarang dan waktu mendatang + Mengulas bisnis internet / bisnis online secara umum +
Elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam website Anda + Pengetahuan penting sebelum membuat website
+ Nama domain dan web server hosting + Tips memilih nama domain website untuk bisnis Anda + Tips penting
membuat website profesional untuk bisnis Anda + Metode membuat Website .com sendiri dalam waktu cepat Untuk
Siapakah eBook Ini Dibuat? Sebenarnya, eBook ini dibuat bukan saja untuk para pemilik bisnis / usaha agar dapat
meningkatkan penjualan produk/jasa mereka, sekaligus mengotomatiskan kegiatan marketing mereka, tapi juga untuk
Anda : – Profesional di berbagai bidang (dokter, pengacara, guru, dosen, dan sebagainya) – Mahasiswa / pelajar –
Tokoh masyarakat / public Figure (Artis, Motivator, Politikus, Pemuka Agama, dan sebagainya) – Masyarakat umum
yang berminat membuat website / bisnis internet pada umumnya Silakan download eBook Cara Mudah Membuat
Website .Com Sendiri dengan mudah di link berikut ini. Anda akan terkejut betapa sangat mudahnya langkah dalam
membuat website profesional .com oleh tangan Anda sendiri. Demikian eBook ini dibagikan, tentu saja harapan
Satelitweb adalah, semoga menjadi manfaat untuk Anda semua. Amin!
Setelah sukses dengan ke-4 buku sebelumnya, kali ini Ricky Rachmanto seorang pemuda 20 tahun bergelar PkO ini
kembali menyajikan suatu 'kitab' berseri website yang sangat memikat hati yang berjudul 9 Langkah Praktis Membuat
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Website Gratis. Sangat cocok untuk Anda, kalangan umum, pelajar, dan mahasiswa yang baru saja mengawali proses
belajar membuat website. Hanya satu-satunya, buku ini membongkar tuntas misteri tentang membuat website gratis.
Seperti: • Membuat website tanpa harus mengerti web programming. • Trik mengetahui membuat website hanya 1
menit. • Cara asik membuat website menjadi lebih menarik • Dilengkapi ragam tutorial penunjang akselerasi website. •
Dan masih banyak lagi yang bisa Anda dapatkan dari buku ini. Jika kitab ini betul-betul langka bagi pembaca seperti
Anda yang membutuhkan referensi belajar membuat website maka pastikan buku ini berada di tangan yang tepat seperti
Anda. Beli dan praktikkan sekarang juga! Saya tunggu Anda di member area.
Urusan membuat website zaman sekarang ini semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali teknologi CMS,
Tool, atau Platfrom yang bisa menjembatani pembuatan website. Salah satunya adalah tool online RVSiteBuilder Pro.
Buku ini membahas langkah demi langkah membuat website menggunakan RVSiteBuilder Pro dan bagaimana
menerapkan SEO ke dalam website yang dihasilkan dengan RVSiteBuilder Pro tersebut, sehingga website dapat
menduduki hasil pencarian terbaik di Google. RVSiteBuilder Pro adalah sebuah tool untuk membangun website yang
sudah bundle di dalam hosting cPanel, tidak perlu instalasi dan Anda akan terkejut betapa mudahnya membuat website
dengan tampilan profesional dengan RVSiteBuilder Pro. Pembahasan diuraikan dengan bahasa sederhana yang mudah
diaplikasikan ke dalam keseharian. Dengan pembahasan yang padat, buku ini akan memandu pembacanya mulai dari: •
Langkah demi langkah membangun website profesional dengan RVSiteBuilder. • Langkah demi langkah melakukan
optimalisasi website yang dibuat dengan RVSiteBuilder. • Pembahasan penggunaan SSL untuk branding dan
keamanan. • dan banyak lagi.
Buku Ajar mata kuliah ini sangat diperlukan bagi perkuliahan Teknologi Open Source di Perguruan Tinggi. Apalagi mata
kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah kosentrasi di Program Studi Sistem Informasi UMSU, maka penulis merasa
mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam menanamkan dan memupuk nilai serta merupakan dasar yang
esensial.
WordPress terus berevolusi, sekarang ini sudah memasuki versi 4. Di mana tim developer dari WordPress semakin
fokus dalam manajemen konten yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan publikasi hingga desain website.
Bagi Anda yang ingin belajar WordPress, Anda dapat memulainya dari versi 4 ini. Dan buat Anda yang sudah mahir,
banyak referensi dalam buku yang dapat digunakan untuk memperkaya ilmu Anda. Buku ini menyuguhkan pembahasan
menyeluruh tentang WordPress 4, di mana Anda dapat membuat website untuk kebutuhan Bisnis Formal hingga Toko
Online. Pembahasan disusun secara sederhana dan aplikatif, sehingga cocok bagi mereka yang baru belajar tentang
WordPress. Namun, tetap diperkaya dengan bermacam trik yang dapat dijadikan referensi bagi mereka yang sudah
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mahir. Membangun dan mendesain website akan makin mengasyikan, solusi hemat dan cepat bagi para Web Master
membangun website profesional menggunakan WordPress 4.
Web kreatif adalah teknologi dan style desain terbaru yang banyak digunakan oleh para designer web untuk meningkatkan
penjualan di mana layout dan desain keseluruhan website bermain dengan section yang dibuat sedemikian rupa untuk fokus pada
konten. Banyak perusahaan terkemuka yang mulai beralih dari Box Style ke Creative Style, antara lain Microsoft, Apple,
SiteOrigin, Paypal, dan masih banyak lagi. Produk-produk andalan Google seperti Google Drive, Google Apps, dan lain
sebagainya juga menggunakan style desain website kreatif agar pengunjung website fokus pada konten sehingga berdampak
pada peningkatan penjualan. Bagi Anda pemilik bisnis online, buku ini akan membantu membuat brand website tampil modern
dan meningkatkan penjualan. Sementara itu, bagi desainer web profesional buku ini akan membantu meraup keuntungan jutaan
dalam waktu sekejap. Dikemas dengan bahasa sederhana, buku ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk membuat
desain web kreatif section demi section hingga pada akhirnya Anda akan mengerti dan dapat mengembangkannya menjadi lebih
kreatif lagi. Selamat mendesain web!
"Bagaimana • Cara membangun penghasilan luar biasa dari internet. • Cara melakukan riset pasar yang efektif dan ampuh untuk
memenangkan persaingan bisnis di internet. • Membangun website pencetak uang yang bisa dibuat oleh siapa saja, bahkan oleh
anak SMP gaptek sekalipun. • Menulis kalimat penawaran produk yang membuat calon pembeli berkata “ya, saya mau membeli
produk Anda”. • Cara mendatangkan banyak pembeli ke situs website Anda sehingga profit Anda bisa bertambah. • Cara
membuat dan memanfaatkan blog sederhana di internet untuk menjadi sumber penghasilan tambahan bisnis online Anda. Semua
jawaban atas pertanyaan di atas bisa dengan mudah Anda temukan dalam buku ini. Buku ini berbeda dari buku bisnis online
lainnya, apalagi karena dibuat oleh seorang remaja yang usianya kurang dari 16 tahun! Penasaran seperti apa belajar bisnis
internet dari seorang penulis dan internet marketer yang usianya masih sangat muda? Jika Anda sedang mencari ide bisnis yang
luar biasa atau mendambakan penghasilan dari internet, maka buku ini adalah jawabannya. Pastikan Anda mengalami
“percepatan rezeki” dari internet setelah membaca buku ini."
Kata pengantar WARDAH INSPIRING TEACHER Kemajuan suatu negara bukan lagi ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan
alam yang dimiliki oleh negara tersebut, melainkan seberapa unggul sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Disinilah
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan jumlah penduduknya yang mencapai ratusan juta jiwa. Peluang yang besar
ini juga memiliki tantangan yang besar pula, yaitu bagaimana sumber daya dengan jumlah yang besar ini dapat dimaksimalkan
potensinya untuk bisa menjadi lebih unggul lagi. Pendidikan adalah faktor utama yang dibutuhkan sebagai penunjang untuk
meningkatkan keunggulan sumber daya manusia di Indonesia. Pendidikan menjadi pondasi bagi segala aspek dalam kehidupan.
Akan tetapi, cakupan di dalam dunia pendidikan sangat luas, sehingga membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk dapat
memberikan perhatian penuh untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Termasuk perhatian untuk para tenaga pendidik yang
menjadi pembuka jalan masuknya pendidikan kepada kita dan kepada generasi selanjutnya. Tenaga pendidik dalam hal ini yaitu
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guru memiliki peran yang sangat besar dalam membawa perubahan untuk kemajuan pendidikan. Dari seorang guru akan lahir
ratusan hingga ribuan pemimpin dan ilmuwan pembawa perubahan di masa depan yang memungkinkan terwujudnya peradaban
yang lebih baik. Seperti berkembangnya Paragon hingga saat ini juga berkat jasa para guru dalam mendidik anak bangsa menjadi
manusia yang baik dan berkualitas. Hal ini yang menjadi latar belakang Paragon sebagai korporasi, melalui program Wardah
Inspiring Teacher, peduli terhadap pengembangan kapasitas dan kapabilitas guru-guru inspiratif di Indonesia. Paragon juga ingin
mendorong korporasi dan organisasi dengan semangat yang sama untuk saling mendukung demi kemajuan kita bersama.
Wardah Inspiring Teacher bukan hanya sebagai program pengembangan untuk para guru di Indonesia, melainkan sebuah wadah
untuk memberikan apresiasi dan sebagai ucapan terima kasih atas peran guru yang sangat besar untuk kemajuan negeri ini.
Untuk melahirkan generasi yang inovatif dan memiliki growth mindset, selain keluarga, guru juga memiliki peranan yang penting.
Untuk itu, kini saatnya para guru harus terus semangat, memiliki motivasi yang kuat demi kebermanfaatan ilmu yang dimilikinya,
serta empati. Hal ini yang bisa mendorong para guru untuk selalu belajar tanpa henti dalam meningkatkan kapasitas dan
memperkaya kemampuan diri untuk semakin memperkaya ilmu dan pengetahuan anak-anak didiknya. Selain itu, poin lain yang
juga penting adalah berjejaring dan kolaborasi agar dapat saling menginspirasi. Salam hangat untuk guru keren Indonesia,
Salman Subakat
Di era internet ini banyak komunitas online yang tumbuh dan berkembang, disatukan melalui persamaan tekad, seManga,
Manhua & Manhwat, atau hobi. Membuat komunitas online sangat mudah dan tidak dibutuhkan keahlian pemograman. Orang
awam pun dapat dengan mudah membuat komunitas online dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan dalam buku ini.
Dengan menggunakan sarana online, komunitas yang Anda bentuk akan cepat berkembang dan semakin luas jangkauan
keanggotaannya. Anda bisa membentuk tim yang solid walaupun tanpa pernah bertemu secara fisik di dunia nyata. Buku ini
membedah cara praktis untuk memperkaya komunitas online dengan menambahkan fitur diskusi, milis, hingga promosi untuk
menjaring pengunjung. Pembahasan dalam buku ini mencakup : - Memahami apa itu internet - Apa itu komunitas online di
internet? - Tahap-tahap pembuatan komunitas online di Internet - Membuat fasilitas untuk mengaktifkan anggota komunitas,
seperti forum diskusi, chatbox, dan milis - Teknik mempromosikan komunitas online agar mendapatkan anggota sebanyakbanyaknya, baik secara online maupun offline
Trafik adalah salah satu kunci sukses dalam bisnis di internet. Semakin besar angka trafik website Anda, akan semakin banyak
calon pembeli produk/jasa Anda. Oleh karena itu, website Anda perlu punya banyak trafik. Lantas, bagaimana cara mendatangkan
trafik web? Bagaimana cara meningkatkan jumlah pengunjung web? Buku ini akan memandu Anda. Ada 101 cara inspiratif yang
bisa dipakai untuk meningkatkan trafik website. Dijamin Anda tidak akan kekeringan ide lagi. Pembahasan dalam buku ini meliputi:
? Panduan SEO (Search Engine Optimization), untuk menjadikan website Anda mendapatkan peringkat yang tinggi di pencarian
Google. Kita akan memanfaatkan mesin pencari sebagai sumber trafik. ? Panduan mendatangkan trafik dari media sosial populer,
seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. ? Berbagai cara-cara inspiratif mendatangkan trafik pakai situs-situs populer
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di internet. ? Panduan beriklan di Instagram, Facebook, dan Twitter. Tersedia bonus video tutorial Instagram Ads, Facebook Ads,
dan Twitter Ads yang bisa Anda download dari buku ini. ? Berbagai tools yang akan mendukung Anda melakukan SEO, social
media marketing, promosi, dan beriklan di internet. Buku ini membahas berbagai tools, seperti Canva, Adobe Spark, Buffer,
Hootsuite, Google Analytics, Google Keyword Planner, Google Trends, Instagram Insight, dan banyak lagi. Jika saat ini Anda
bingung dan ingin meningkatkan trafik web, maka mari baca buku ini. Buku ini layak dibaca oleh semua pemilik bisnis dan pemilik
website yang ingin bisnisnya mendapatkan banyak trafik. Yuk, segera pelajari buku ini. Dapatkan juga tip dan tutorial digital
marketing lainnya di website saya, www.JefferlyHelian.com.
Buku yang diterbitkan oleh KUNCIKOM ini menyajikan tentang mudahnya membuat website, beserta cara-cara pembuatannya.
Buku ini menepis anggapan orang bahwa membuat website itu sulit. Dengan adanya website akan semakin mempermudah kita
berkomunikasi maupun maupun berbagi informasi ke semua orang di dunia. Buku ini selain sebagai bahan pembelajaran buat
kamu, membuat website ini juga bisa kamu jadikan sebagai usaha kecil-kecilan,siapa tahu ada teman kamu yang ingin dibuatkan
website, dan kamu bisa melakukannya. -Lembar Langit Indonesia GroupWordPress merupakan Content Management System yang dapat kita pergunakan untuk membangun website dengan mudah.
Dengan menggunakan WordPress, saat ini kita tidak lagi harus mempelajari web programming untuk membuat sebuah website,
hanya perlu “klik, klik, klik” dalam beberapa jam saja website yang kita butuhkan sudah bisa dipublikasikan. Buku ini menyajikan
materi pembelajaran lengkap belajar membuat website dengan wordpress dari mulai fundamental hingga studi kasus. Buku ini
akan menjadi buku pembelajaran yang akan mengakomodasi teman-teman untuk bisa mahir membuat website jenis apapun
dengan menggunakan WordPress. Buku ini terdiri atas 20 bab materi yang disusun secara sistematis untuk memudahkan proses
belajar. Materi yang diajarkan termasuk materi pengenalan WordPress, pemasangan, pengaturan, pembelajaran dasar, materi
lanjutan, dan praktek studi kasus seperti membuat blog pribadi, web portofolio, landing page, toko online, dan kursus online. Buku
ini cocok dibaca oleh semua kalangan. Karena saat ini membuat website sudah menjadi kemampuan yang wajib dimiliki semua
orang untuk dapat sukses di era digital.
Di era internet seperti saat ini, membuat website adalah ketrampilan penting. WordPress adalah perangkat lunak untuk membuat
website secara cepat dan mudah. Dengan WordPress, siapa saja bisa membuat website. Jago WordPress ditujukan bagi Anda
yang ingin belajar membuat website atau blog secara mudah dan cepat. Isinya berupa tutorial WordPress dari nol hingga website
Anda siap online. Selengkapnya, pembahasan dalam buku mencakup: *Instalasi WordPress di komputer *Mengenal fitur-fitur
WordPress *Membuat postingan *Membuat page *Menggunakan berbagai plugin WordPress *Pengaturan tampilan dan template
*Latihan membuat website company profile *Mendaftar web hosting gratis *Meng-online-kan website
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018
dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini
diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan
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pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas
mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan
Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran
III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen
Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah
diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan
mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas
masing-masing.
Panduan Praktis Membuat Aplikasi ANDROID Dengan Android Studio (Kotlin) Buku ini sangat cocok bagi Anda yang ingin belajar
langsung membuat Aplikasi Android dari NOL dengan menggnakan android studio dan bahasa pemrograman kotlin, sebab pada
buku ini Anda akan dipandu mulai dari proses pengenalan tools Android Studio dan bahasa pemrograman yang lebih mudah
dipahami karena menggunakan bahasa pemrograman Kotlin yang kini menjadi First class language (bahasa kelas utama yang
direkomendasikan oleh Google) dalam pembuatan aplikasi Android sejak diresmikan oleh Google I/O pada mei 2017. Pada buku
ini Anda juga akan dipandu dalam proses instalasi tools JDK dan Android studio serta langkah-langkah praktik membuat langsung
tiga aplikasi, diantaranya : 1. Aplikasi Pariwisata 2. Aplikasi Game dan Edukasi Pembelajaran 3. Aplikasi Portal Berita yang
langsung terkoneksi dengan database MySql dengan menggnakan webservice Pada Bab awal buku ini setelah Anda melakukan
proses instalasi tools, Anda akan mempelajari materi fundametal tentang bahasa pemrograman kotlin serta pada BAB terakhir
buku ini terdapat langkah-langkah praktis cara upload aplikasi yang Anda telah buat ke Google Play Store. Selamat Membaca
Salam Lauwba Com Tag : Buku Android, Buku kotlin, belajar android, buku android studio, cara membuat aplikasi android, buku
lauwba
"""Di era informasi seperti saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan pokok. Berbagai informasi yang dibutuhkan bisa Anda
dapatkan secara mudah dan cepat. Tentunya, Anda perlu menguasai dasar-dasar menggunakan internet. Buku Internet untuk
Pemula ditujukan bagi Anda yang ingin mulai mengenal dunia internet. Buku ini berisi tutorial keterampilan dasar yang perlu Anda
miliki. Juga membahas bagaimana memanfaatkan internet untuk memudahkan hidup di berbagai bidang. Pembahasan dalam
buku mencakup: * Mencari informasi di internet dengan cepat * Mempelajari berbagai hal di internet * Menggunakan email untuk
komunikasi * Menggunakan peta online * Download gratis di internet * Menggunakan aplikasi online untuk produktivitas *
Mengakses TV luar negeri melalui internet * Menggunakan facebook dan twitter * Mencari lowongan kerja di internet"""
Desain web yang unik dan menarik akan membuat para pengunjung betah melihat website kita. Untuk mewujudkan hal tersebut,
Anda bisa saja menggunakan template desain gratis yang tersedia banyak di internet. Namun, hal ini akan terasa menjadi tidak
unik lagi karena akan ada banyak orang yang menggunakan template serupa. Dan tentunya, bisa saja template yang Anda
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gunakan tidak sesuai dengan keinginan Anda. Lalu, bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini? Mulai sekarang, Anda bisa
membuat desain web sendiri dengan mengikuti langkah demi langkah yang ada di buku ini. Anda akan dituntun mulai dari
membuat pola desain sebuah website, memecahnya menjadi kode-kode HTML dan CSS, sampai memublikasikannya ke hosting
gratisan. Untuk memudahkan belajar, buku ini juga disertai CD yang berisi software pembuat desain website, serta puluhan
template website yang bisa dimodifikasi sesuai tema website Anda. -MediaKitaCopyright: 3cae5f36a809b42d0e8de5d4e6d821cc
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