
 

 

 

 

Kursus CMS Wordpress mengajarkan cara membuat template web premium, plugin serta 

memodifikasi template berbasis wordpress sesuai keinginan. 

 

Materi Kursus 

PERTEMUAN KE : MATERI KURSUS RINCIAN MATERI 

± 1 - 2  Wordpress 

Fundamental 
 Peserta kursus akan diajarkan secara 

mendetail dari tahap perencanaan 

pembuatan web, instalasi wordpress, 

penggunaan template, instalasi plugin, 

widget, posting artikel, page, menu dan 

yang lainnya.  

Adapun materi yang akan di pelajari adalah 

sewa hosting domain, setting email di 

Cpanel, membuat database dengan Mysql, 

download wordpress, melakukan instalasi 

wordpress dan yang lainnya. 



 

 

± 3 - 4  Wordpress 

Page Builder 
 

 Peserta kursus akan diajarkan teknik 

penggunaan plugin page builder atau 

page creator di wordpress. Dengan 

mengusai penggunaan plugin ini, maka 

setiap peserta kursus akan mampu 

membuat web yang sangat menarik 

sesuai keinginan tanpa harus mengerti 

koding sama sekali. 

Dimana untuk materi yang akan dipelajari 

mulai dari pengenalan plugin page 

builder, instalasi plugin page builder, 

pemahaman tentang cara edit halaman, 

penggunaan elemen dan yang lainnya. 

± 5 - 9  Elemen Page 

Builder Gratis 

 Fokus mempelajari teknik penggunaan 

berbagai elemen page builder versi gratis. 

Dalam proses pembelajaran konsep, 

setiap elemen akan dipraktekkan 

penggunaannya untuk membuat 

berbagai halaman web. 

Adapun detail materi yang akan dipelajari 

antara lain penggunaan elemen image 

box, testimonials, Image Carousel, Social 

icons, intalasi elemen ads on dan masih 

banyak lagi. 

± 10 - 11  Penggunaan 

Page Builder 

Pro 

 Menggunakan page builder versi 

berbayar (Pro) dalam membangun 

website. Dimana tentunya hal ini bisa 

dilewati jika menggunakan page builder 

gratis sudah cukup dalam membuat 

website. 

Dimana oada page builder versi pro yang 

akan di pelajari adalah instalasi page 

builder pro, penggunaan elemen page 



 

 

builder pro, Nav Menu, Elemen Post, 

Form, Slider dan yang lainnya. 

± 12  Plugin 

Tambahan 

 Peserta kursus akan diajak untuk 

mempelajari berbagai plugin wordpress 

yang sangat penting untuk menunjang 

kinerja web. 

Adapun plugin tambahan yang akan di 

gunakan yakni plugin menampilkan 

notifikasi pada komputer pengunjung web 

kita, plugin untuk backup web, migrasi 

web ke domain lain, contact form, plugin 

untuk membuat laporan google analytic, 

plugin anti spam dan yang lainnya. 

± 13 - 14  WooCommerc

e 

 Pada pertemuan ini akan dijelaskan 

teknik membuat web eCommerce dengan 

menggunakan WooCommerce 

Berikut adalah hal – hal yang akan di 

pelajari antara lain Instalasi plugin 

WooCommerce, membuat simple produk, 

membuat variable produk, membuat 

digital produk, membuat group produk 

dan masih banyak lagi. 



 

 

± 15  Wordpress 

SEO 

 Pada pertemuan terakhir ini akan di 

jelaskan mengenai SEO pada wordpress. 

Sehingga tentunya peserta kursus wajib 

membuat website sesui keperluan sebagai 

tugas akhirnya. 

Materi yang akan di pelajari pada 

pertemuan ini antara lain Audit web, 

analisa keyword, menggunakan plugin 

untuk mempercepat load website, dan 

menggunakan berbagai plugin SEO. 

 

BIAYA KURSUS 

Kelas Regular Rp.2.250.000,- 

Kelas Privat Rp.8.700.000,- 

 

MODUL PDF & VIDEO 

Setiap pertemuan peserta kursus akan mendapatkan materi berupa file pdf dan video 

latihan. Materi tesebut boleh dicopy untuk dibawa pulang dan jika ada kendala saat 

berlatih dirumah, peserta kursus boleh bertanya kepada instruktur atau bahkan 

datang langsung ke tempat kursus. 

 

PERSYARATAN 

Demi kelancaran proses pembelajaran, peserta kursus yang boleh mengambil kelas ini 

minimal seumuran anak SMP/SLTP dan tidak ada batas umur maksimal. Selain itu, 

sebelum mengikuti kelas ini calon peserta harus sudah memiliki kemampuan dasar 

komputer serta penggunaan internet. 

 

 


