
 

 

 

Mampu membuat web statis, responsive dan SEO friendly sesuai keinginan peserta 
kursus. Sebagai hasilnya: selesai kursus, web yang diingikan selesai. 

 

Materi Kursus 

PERTEMUAN KE : MATERI KURSUS RINCIAN MATERI 

± 1-2  Bagaimana Cara 
Pembuatan Web 

 Peserta kursus akan diajarkan konsep 
website dari proses kondisi diskusi 
dengan client, membuat sketsa web, 
layout web dengan menggunakan 
software adobe photoshop dan 
sampai tahapan convert layout 
menjadi kode HTML. 

± 3 - 12  Proses 
Pengkodingan 

 Merealisasikan layout tersebut 
kedalam bentuk template dengan 
menggunakan koding HTML, CSS, 
Javascript, jQuery dan teknik web 
responsive. 
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± 13 - 14  Upload Web 

 PHP 

 Peserta kursus akan diajarkan cara 
menyewa hosting dan membeli 
domain. 

Melakukan proses upload web, 
setting cPanel (email, FTP, 
subdomain). 

 Mempelajari dasar PHP untuk 
membuat sistem booking form, 
contact form atau formulir yang 
lainnya. 

± 15 - 20  Tips Dasar SEO  Konsep SEO yang diajarkan lebih 
mengutamakan pada teknik white hat 
dan tanpa berbayar, dimana proses ini 
akan terbagi menjadi dua yaitu 
onpage dan offpage. 

 Pada sisi onpage website yang sudah 
selesai dibuat harus diaudit dari sisi 
kecepatan load web, teknik 
pengkodingan, link, content, 
penempatan keyword, penggunaan 
sitemap, .htaccess, robot.txt, 
registrasi ke webmaster tools dan 
google analityc. 

 Selanjutnya setelah semua proses 
onpage tersebut dilalui baru belajar 
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teknik SEO offpage diantaranya: dasar 
backlink, trik blog marketing, setting 
email untuk marketing, membuat 
iklan dan pengenalan media sosial 
sebagai tempat promosi. 

 

BIAYA KURSUS 

Kelas Regular Rp.2.500.000,- 

Kelas Privat Rp.9.200.000,- 

 

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 atau Adobe photoshop. 

 


