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Yeah, reviewing a book langkah langkah membuat blog mahasiswa universitas brawijaya could accumulate
your near links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood,
carrying out does not recommend that you have fabulous points.
Comprehending as competently as conformity even more than further will manage to pay for each success.
neighboring to, the proclamation as well as perspicacity of this langkah langkah membuat blog mahasiswa
universitas brawijaya can be taken as skillfully as picked to act.
Cara Membuat Blog Untuk Pemula Cara Membuat dan Aktivasi Student Blog Mahasiswa UDINUS 2017 Panduan
Membuat Blog Gratis bagi Mahasiswa dan Dosen Cara mudah membuat blog atau web pemula menggunakan blogger
CARA MEMBUAT BLOG (Untuk Sekolah, Madrasah dan Kantor)Tutorial cara membuat Blog Lengkap \u0026 Gratis
|| Juandi Wandy
Cara Membuat Blog SekolahCara Buat Blog Keren Gratis Untuk Pemula Cara Membuat Blog yang Menghasilkan
Uang Menghasilkan Uang Lewat Menulis di Storial.co Cara Membuat Menu pada Blog di Blogger Cara Membuat
Blog: Perhatikan Ini Sebelum Membuat Blog (Part 1)
2-8 JUTA/Bulan Modal 1 Website - Cara Menghasilkan Uang dari InternetCara Membuat Website Sekolah Keren
Secara Gratis dan Online - Belajar Web - Bagian #3 Cara Membuat Website dengan Domain dan Hosting GRATIS
Tutorial cara mudah menghubungkan Blog ke google adsense || Juandi Wandy CARA MEMBUAT WEBSITE SENDIRI
DARI NOL SAMPAI ONLINE ( FULL LENGKAP ) Apa itu Blogger dan Fungsinya ?? 9 Jenis Pekerjaan Freelance
Writer | Bisnis Online Bekerja dari Rumah tanpa Modal Tutorial Google Sites Bahasa Indonesia Cara
Membuat Blogspot Dengan Mudah dan Cepat Cara agar Artikel Blog Cepat Terindex / Muncul di Google 2020
Cara membuat website dengan google site [Zoom Gundar] Cara dan Panduan Mudah Menulis Artikel Bagus
(Lengkap) Cara Menulis Artikel di Blogger [Tutorial] Cara membuat Blog sendiri (melalui blogger)
TERBARU! (2016) Tutorial Membuat Blog Gratis dengan Blogspot untuk Pemula #dirumahaja Cara Membuat Blog
Sendiri Mudah
CARA BUAT BLOG DI WORDPRESS GRATIS
[Terlengkap] Cara Membuat Blog yang Menghasilkan Uang - Coba Sekarang!!!!!Langkah Langkah Membuat Blog
Mahasiswa
The mannerism is by getting langkah langkah membuat blog mahasiswa universitas brawijaya as one of the
reading material. You can be fittingly relieved to entrance it because it will offer more chances and
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advance for forward-thinking life. This is not abandoned about the perfections that we will offer. This
is after that more or less what things that you can thing taking into account to create ...
Langkah Langkah Membuat Blog Mahasiswa Universitas Brawijaya
Sekarang kita masuk langkah-langkah membuat blog. Dalam artikel ini saya akan menggunakan NameCheap,
HostGator, dan WordPress (self-hosted) sebagai contoh. Anda bisa menggunakan layanan hosting dan domain
lain karena tidak jauh berbeda. Membuat blog yang hosted tidak perlu saya jelaskan lagi karena anda
hanya tinggal mengikuti panduan yang sudah langsung ada di websitenya: Blogspot ...
Cara Membuat Blog dalam 6 Langkah Praktis (untuk Pemula)
competition questions and answers, langkah langkah membuat blog mahasiswa universitas brawijaya, my
unexpected forever the beaumont series english edition, invisible man motif chart completed, management
and motivation jones bartlett learning, miracle on main street, rs aggarwal solution class 12, python
for dummies ?letypepdf, p1 and m1 sow, P10 Database SQL Server 2008 - blogdnd.files ...
[eBooks] Langkah Langkah Membuat Blog Mahasiswa ...
This langkah langkah membuat blog mahasiswa universitas brawijaya, as one of the most operating sellers
here will no question be among the best options to review. The blog at FreeBooksHub.com highlights newly
available free Kindle books along with the book cover, comments, and description. Having these details
right on the blog is what really sets FreeBooksHub.com apart and make it a great ...
Langkah Langkah Membuat Blog Mahasiswa Universitas Brawijaya
Langkah Langkah Membuat Blog Mahasiswa Universitas Brawijaya Getting the books langkah langkah membuat
blog mahasiswa universitas brawijaya now is not type of inspiring means. You could not only going when
ebook hoard or library or borrowing from your links to contact them. This is an utterly easy means to
specifically get lead by on-line. This online pronouncement langkah langkah membuat blog ...
Langkah Langkah Membuat Blog Mahasiswa Universitas Brawijaya
Cara Membuat Blog Mahasiswa Brawijaya Blog Ub This cara membuat blog mahasiswa brawijaya blog ub, as one
of the most effective sellers here will enormously be in the course of the best options to review
ManyBooks is one of the best resources on the web for free books in a variety of download formats
Membuat Blog Students Universitas Brawijaya Membuat Blog Students Universitas Brawijaya 2 Klik ...
[MOBI] Langkah Langkah Membuat Blog Mahasiswa Universitas ...
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Langkah-Langkah-Membuat-Blog-Mahasiswa-Universitas-Brawijaya 2/3 PDF Drive - Search and download PDF
files for free. Awal saya membuat E-book ini dengan tujuan agar teman-teman saya bisa lebih mudah dalam
memahami proses pembuatan blog gratis dari blogger, terutama untuk teman- temanku yang dari UPM
Millenium STAIN Jember (unit pers mahasiswa stain jember), yang semangat nulisnya mulai luntur ...
Langkah Langkah Membuat Blog Mahasiswa Universitas Brawijaya
Langkah-Langkah-Membuat-Blog-Mahasiswa-Universitas-Brawijaya 2/3 PDF Drive - Search and download PDF
files for free. This cara membuat blog mahasiswa brawijaya blog ub, as one of the most effective sellers
here will enormously be in the course of the best options to review ManyBooks is one of the best
resources on the web for free books in a variety of download formats Membuat Blog gratis di ...
Langkah Langkah Membuat Blog Mahasiswa Universitas Brawijaya
Blog saya ini sudah dimulai menggunakan platform WordPress dan telah menemukan sebuah teknologi platform
gratis dan besar untuk mempublikasikan konten secara online. Jika anda sedang mencari cara mudah untuk
membuat web dan ingin mulai berbagi ide-ide secara online, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan
membuat blog. Jutaan pengguna di seluruh dunia sudah mengekspresikan diri dan…
Cara Membuat Blog di WordPress Gratis Lengkap | urang nyaho
Mengingat cara membuat blog pribadi yang mudah, peminat kegiatan blogging juga kian menambah. Terlebih,
saat ini banyak platform blogging yang berlomba-lomba untuk menciptakan layanan terbaik demi memudahkan
pengguna baru yang masih awam dalam dunia blog. Salah satunya adalah Blogger.com. Blogger.com merupakan
salah satu platform blogging yang mempunyai layanan gratis untuk membuat blog ...
Cara Membuat Blog Pribadi Gratis di Blogger.com, Lengkap!
Cara membuat blog berbayar, Panduan cara membuat blog atau situs web berbayar tld com yang akan saya
jelaskan di bawah ini nanti adalah langkah-langkah cara membuat blog atau situs web berbayar self
hosting dengan menggunakan CMS wordpress. CMS adalah singkatan dari Content management System.
Selanjutnya langsung saja saya jelaskan langkah-langkah cara membuat blog berbayar -…
Cara membuat blog berbayar – Panduan Membuat Blog
Barulah setelah itu Anda bisa mulai melanjutkan beberapa cara membuat blog selanjutnya. Berikut ini,
Liputan6.com telah merangkum cara membuat blog dari situs resmi support.google.com, tapi tidak hanya
sampai cara membuat blog saja, artikel ini akan menjelaskan juga langkah-langkah penggunaan fitur yang
ada pada Blogger.com, Kamis (6/8/2020).
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Cara Membuat Blog dengan Blogger.com dan Langkah Pemakaian ...
Cara-cara membuat blog akademik Rabu, 09 Juli 2014. Penerimaan mahasiswa baru UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA. Pengumuman Hasil Seleksi Paper Based Test Jalur Reguler Tahap 3 & Mandiri T.A 2014/2015
Wednesday, 09 July 2014 00:22 : Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 521/SK-Rek/DA/VII/2014 dan 522/SKRek/DA/VII/2014 tertanggal 8 Juli 2014 tentang Calon Mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia ...
Cara-cara membuat blog akademik
Langkah langkah menulis ptk tulisan kali ini sebenarnya lebih bersifat umum general tentang bagaimana
langkah langkah yang dapat dilakukan seorang guru atau mahasiswa calon guru untuk menulis sebuah laporan
penelitian tindakan kelas. Siswa belum bisa mengerjakan pembagian. Usulan proposal ptk merupakan langkah
awal dari kegiatan ptk.
Langkah Langkah Membuat Ptk - Guru Ilmu Sosial
Langkah-langkah Cara Membuat Blog Gratis di Blogspot.com # 1. Kunjungi link blogger.com, tampilan baru
blogger yang lebih responsif dan friendly maka semakin memudahkan para penggunanya segera bikin blog
pribadinya. Tampilan blogger saat artikel ini di buat seperti ini # 2. Silahkan lanjutkan Klik Tombol
Buat Blog, Maka kita akan diminta memasukkan email dan password Blogger, Silahkan masukkan ...
Langkah-Langkah Membuat Blog di Blogspot Dengan Mudah
Cara Membuat Blog di HP Menggunakan Blogger [Gratis] Pengalaman Migrasi dari Blogspot ke WordPress &
Saran Penting Buat Anda. Jasa Guest Post Indonesia Berkualitas dan Permanen [100% Gratis] Semua
WordPress. Beranda Education. Cara Presentasi yang BAIK untuk Mahasiswa: Menarik PERHATIAN. Oleh. Indra
wirawan. 115. Sebagai pelajar tentu diwajibkan agar bisa menyampaikan tugas kuliah dengan baik ...
Cara Presentasi yang BAIK untuk Mahasiswa: Menarik PERHATIAN
Cara Membuat Curriculum Vitae Mahasiswa yang Menarik . 1. Maksimalkan halaman. Manajer personalia cuma
butuh waktu singkat untuk mendapatkan kesan dari pelamar kerja sampai akhirnya mengambil keputusan.
Usahakan CV yang kamu buat nggak bertele-tele dan bisa memaksimalkan halaman yang ada. 2. Personal
Branding. Personal branding adalah bagaimana kamu memasarkan diri kamu sendiri atau ...
Cara Membuat Curriculum Vitae yang Menarik untuk Mahasiswa
Apakah yang mempengaruhi peningkatan minat baca mahasiswa dalam pengaruhnya terhadap kualitas akademis
mahasiswa? Baca juga: Langkah Praktis Membuat Proposal Penelitian Kuantitatif; Langkah Mudah Membuat
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Proposal Penelitian Kualitatif; 5. Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian berisikan apa yang menjadi
harapan dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian dapat pula berbentuk jawaban dari ...
Cara Membuat Skripsi Bab 1 - Zona Mahasiswa
MEMBUAT BLOG. A. Perisiapan Untuk membuat Weblog tidak dibutuhkan kemampuan dibidang web design karena
semua aplikasi telah tersedia sehingga orang awampun bisa membuat Weblog sendiri, waktu yang diperlukan
juga relative singkat yaitu sekitar 5 menit dan tidak ada biaya iuran yang dikeluarkan untuk memiliki
Weblog sendiri.
Langkah-langkah membuat Blog | bertoanto
Punya uang jajan bulanan yang pas-pasan bukan berarti kamu harus menjalani hidup mahasiswa dengan
sengsara! Ada banyak banget tips-tips buat kamu sebagai mahasiswa agar bisa menghemat pengeluaran
bulanan, dan goKampus akan berikan kamu 5 tips cerdas cara menghemat pengeluaran untuk mahasiswa, Ini
dia!

"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."
Buku ini menyusun segala perangkat yang diperlukan dalam pembelajaran blended learning dan aplikasi yang
digunakan sebagai wadah berkolaborasi dan berkomunikasi dalam proses pembelajaran online. Dalam
pembelajaran ini penulis menggunakan strategi pembela- jaran problem based learning. Buku ini diharapkan
dapat membantu dalam merancang pembelajaran dengan model blended learning dengan strategi problem based
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learning dan aplikasi yang digunakan. Kedepan rancangan ini diharapkan dapat didisain dengan dengan
model lainnya dan strategi yang berbeda serta aplikasi lainnya tergan- tung dari apa yang akan
dikembangkan dengan model pembelajaran blended learning.
Dunia pendidikan merupakan sumber harta karun yang tidak ternilai. Banyak hal yang biasa diceritakan
dari sana dan ditulis menjadi sebuah informasi yang berharga bagi orang disekitar kita. Blog sebagai
wadah penampungan dalam mencurahkan ide, gagasan, informasi, hasil-hasil penelitian, dan berbagai
cerita; dapat dikombinasikan dengan Google AdSense untuk menambah pendapatan dosen, guru, dan mahasiswa.
Namun yang harus diperhatikan, aktivitas di dalam blog dan Google AdSense bukanlah cara instan untuk
menghasilkan tambahan pendapatan. Diperlukan beberapa strategi untuk bisa menjadi pengelola AdSense yang
sukses. Di dalam buku ini, strategi dan teknis untuk mewujudkan berbagai hal di atas akan dibahas secara
tuntas dan mendalam, di samping teknis dasar mengenai penulisan ide-ide ke dalam blog untuk dosen, guru,
dan mahasiswa yang belum pernah menggunakan blog sebelumnya.
Pengarang buku ini mengingatkan para mahasiswa, dosen, manajemen perguruan tinggi, orang tua mahasiswa,
dan stakeholders lainnya yang peduli terhadap masa depan bangsa dan negara, agar mulai mempersiapkan
segala sesuatunya sejak anak muda disebut mahasiswa atau warga kampus. Ini bukan teks retorika: masa
depan negeri dan bangsa ini berada di tangan anak anak muda. Dengan sangat cerdas dan merupakan kekuatan
inti buku ini, kedua penulis memaparkan keterhubungan secara nyata antara visi, misi, dan nilai-nilai
inti perguruan tinggi dengan kompetensi beserta kecerdasan-kecerdasan potensial yang dimiliki mahasiswa
sehingga bisa diwujud konkretkan sejak berada di kampus untuk menjadi bekal yang cukup dan perlu bagi
mahasiswa ketika mereka meninggalkan kampus. Kita harus mengembalikan fungsi perguruan tinggi yang sudah
sekian lama hanya dijuluki `menara gading`. Bidang-bidang kehidupan yang sesuai dengan kecerdasan
dominan mahasiswa, terpapar cukup memadai dan memberi kemantapan bagi mahasiswa juga sivitas akademika
akan eksistensinya.
Dari berbagai penyedia blog gratis yang ada di internet, Blogspot.com atau Blogger.com merupakan pilihan
sebagian besar pengguna blog saat ini. Hal ini disebabkan karena pengelolaan kontennya sangat mudah, dan
tersedianya stok desain yang banyak serta menarik. Bahkan penambahan gadget yang dapat digunakan untuk
mempercantik tampilan juga dapat dengan mudah ditambahkan ke dalam template, tanpa pemrograman
sekalipun. Karena itulah, Blogspot sangat cocok untuk pemula sekalipun yang ingin memiliki dan membuat
situs Blog secara mudah. Buku ini akan membahas secara lengkap step-by-step pembuatan Blog, dari
pendaftaran, eksplorasi fitur, sampai dengan tip dalam mencari uang menggunakan Blog. Modifikasi
tampilan juga tidak terbatas pada koleksi desain yang disediakan oleh Blogspot, tetapi juga dari situs
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lain yang lebih kaya dan berwarna. Hal lainnya yang terkait dengan Blogspot juga dibahas di dalam buku
ini, antara lain tingkat keamanan Blogspot dari hacker, blogger tertua dan termuda di dunia,
pemanfaatannya untuk dunia bisnis, serta perkembangan fitur-fitur yang akan datang dari Blogspot.
Semuanya dibahas dengan tuntas di sini dengan jelas dan mudah diikuti.
Pola berpikir mahasiswa dan aksi yang dilakukan dewasa ini terkadang bertentangan dengan nilai-nilai
perjuangan yang semestinya. Perjuangan selalu dilatarbe-lakangi oleh kepentingan materialis dan
golongan, sehingga aksi-aksi massa yang dilakukan cenderung hanya seremonial, tidak berpijak pada
objektifitas, miskin literasi, serta egoisme individu dan sektoral yang diletakkan atas segalanya. Oleh
sebab itu dalam buku ini ditawarkan pola berpikir esensial. Buku ini mencoba untuk membawa pola berpikir
pembaca agar bisa menancapkan kembali nilai-nilai perjuangan masa lalu, tentu dalam konteks yang
berbeda. Buku ini juga mencoba untuk mengorek fakta yang terjadi saat ini dengan beberapa teori,
argumentasi, analogi, sejarah, yang orientasinya adalah agar pembaca punya dorongan kuat untuk
memberikan perubahan positif bagi lingkungannya. Cara berpikir esensial yang ditawarkan dalam buku ini
akan melahirkan uraian konsep dan teknis mengenai apa yang harus mahasiswa lakukan dan tidak boleh
lakukan. Sehingga mahasiswa bisa benar-benar sadar akan posisinya sebagai mahasiswa dan apa peran yang
harus diimpelementasikan agar bermanfaat untuk pengembangan diri dan lingkungannya. Pola berpikir
esensial juga akan mendongrak nilai perjuangan mahasiswa, kemudian juga meminimalisir penyimpangan yang
dilakukan. Melalui konsep-konsep di dalamnya, mahasiswa akan menyadari celah-celah pemikiran yang
seharusnya sudah diterapkan di masa lampau, baik untuk dirinya atau lingkungannya. Pun, baik sebagai
mahasiswa akademis atau mahasiswa aktivis. Mahasiswa dapat mengembangkan dirinya untuk lebih banyak
berpikir tidak hanya mengenai sarana, tapi tujuan. Tidak hanya berpikir mengenai hal-hal seremonial atau
prosedural, tapi subtansial dan esensial. Mahasiswa akan dibawa masuk dalam alam pikir bahwa bangkubangku belajar bukan sekedar ruang antri tiket untuk mendapat kerja. Mahasiswa akan dibawa untuk
memahami sistem bukan sebagai suatu yang baku yang mau tidak mau harus dijalankan. Dalam skala yang
lebih besar, mahasiswa juga akan dibawa untuk tidak hanya memahami demokrasi sebagai tujuan, tapi
menelaahnya sebagai sarana melalui pola pikir esensial. Buku ini dirancang agar mendorong mahasiswa bisa
berpikir dan bertindak sebagai seorang idealis yang benar-benar bisa membedakan apa yang harus
diperjuangkan dan bagaimana cara ideal untuk memperjuangkannya. Pembaca tidak hanya disuguhi konsepkonsep, namun juga beberapa pengembangan secara teknis, seperti argumentasi mengenai pentingnya
organisasi, networking, dan instrumen lainnya. Sehingga kombinasi dari semua uraian dalam buku ini dapat
menjadikan pembaca sebagai mahasiswa reformis yang benar-benar bisa memberikan perubahan positif bukan
hanya pada dirinya, tapi juga lingkungannya.
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Daulat dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti kekuasaan. Dalam arti yang lain dengan tetap
menggunakan kata “daulat”, yaitu kedaulatan negara memiliki arti kekuasaan tertinggi ada pada negara.
Lalu bagaimana arti kedaulatan digital dalam kaitan tema besar yang diusung Majalah Tebuireng edisi ini?
Tema Kedaulatan Digital pada mulanya diambil sebagai langkah lanjutan pada tema edisi sebelumnya, Menuju
Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur (Mengawal Aktualisasi Resolusi Jihad). Bahwa Aktualisasi Resolusi
Jihad membahas kedaulatan bangsa secara riil dan menyeluruh. Terutama dari sudut pandang ketahanan,
pendidikan, ekonomi, dan digital. Aktualisasi Resolusi Jihad sebetulnya adalah wujud kepedulian para
ulama dan pesantren untuk kemaslahatan bangsa. Jika dipertegas, lalu mengapa perlu diaktualisasikan?
Sebab, dalam beberapa hal Indonesia belum berdaulat. Terutama dalam sektor digital seperti halnya
kedaulatan digital. Karena saat ini kita berperang dengan data yang perlu diwaspadai. Melawan penjajahan
digital yang digencarkan melalui teknologi digital. SalamRedaksi Salah satu contoh nyata adalah
penyebaran hoaks yang semakin ekstrem di kalangan masyarakat melalui teknologi digital. Kemudian
menyulut warganet (netizen) saling berkomentar, mencaci bahkan memfitnah. Jika hoaks kemudian tersebar
luas dan tanpa ada gerakan antisipasi bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kekisruhan dan
perpecahan yang mempengaruhi kedaulatan bangsa. Sehingga perlu adanya langkah kongkrit atau kebijakan
pemerintah dalam menjamin kedaulatan dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya adalah kedaulatan
digital. Selain daripada itu, masyarakat juga harus cerdas dan pro-aktif terhadap informasi yang belum
tentu kebenarannya. Kena hoaks akan menjadi sangat merugikan daripada kena teluh (santet). Teluh hanya
menyerang individu, sementara hoaks menyerang satu generasi dan tidak ada jaminan ia akan sembuh di
generasi berikutnya. Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) hampir 90 persen trafik
lari ke luar negeri untuk mengakses data. Akibatnya, dana sekitar Rp15 triliun dinikmati pihak luar
negeri setiap tahun. APJII menyebut sekitar US$500 juta masuk ke kantong Facebook, US$120 juta masuk
pundi-pundi Twitter, US$ 90 juta masuk ke saku LinkedIn dan sebagainya. Lebih dari itu bahkan kedaulatan
digital bisa mendatangkan keuntungan finansial luar biasa. The Center for Welfare Study misalnya
menyebut potensi pajak sekitar Rp10 triliun hingga Rp15 triliun pertahun selama ini lepas dari kita.
Kegagapan dalam memanfaatkan dan menangkal ekses negatif teknologi digital belum mampu dilakukan. Bangsa
Indonesia masih terus berusaha untuk bermimpi menjadi negara yang berdaulat secara digital. Kita masih
menjadi konsumen teknologi digital dan akan terus menjadi konsumen bila tak segera berbenah.
Kisah ini bermula dari sebuah mimpi akan adanya buku penuntun praktikum berwarna ketika aku sedang
praktikum Farmakognosi di Fakultas Farmasi UI. Alangkah mudahnya ujian praktikum seandainya ada buku
penuntun praktikum farmakognosi yang berwarna, lengkap dengan gambar-gambar mikroskopik simplisia. Aku
mulai saja mimpi itu dengan menulis selembar demi selembar sambil mengumpukan foto-foto mikroskopik
simplisia, sampai akhirnya aku berhasil menerbitkan buku itu ke penerbit mayor. Dari situ aku pun baru
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sadar bahwa ternyata aku punya bakat menjadi seorang penulis justru ketika telah menerbitkan buku.
Hasrat menulis pun aku kembangkan. Berbagai genre kepenulisan buku aku pelajari, termasuk membuat buku
ajar untuk Kementerian Kesehatan serta buku antologi nonfiksi maupun fiksi. Pada dasarnya, teknik
menulis sama saja, yaitu menguasai konsep bahasa Indonesia yang sesuai kaidah PUEBI dan EYD, selebihnya
semuanya tentang bagaimana menuangkan dan menyusun kata-kata di kepala menjadi kalimat yang menarik
untuk dibaca. Kisah ini adalah kisah tentang bagaimana akhirnya sebuah buku dapat diterbitkan.
“Buku ini penting untuk dibaca siapa pun—terutama generasi muda—agar terinspirasi sekaligus berseManga,
Manhua & Manhwat meraih sukses di masa depan, sebagaimana penulisnya, Edvan, yang telah meraihnya pada
usia sangat muda dan tetap menyertakan nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya.” —Ary Ginanjar
Agustian. Owner ESQ Group “Seperti judulnya, ini adalah salah satu buku kunci untuk memicu motivasi
menuju sukses. Edvan dengan cerdas menyuguhkan langkah-langkah yang bisa dijalankan dengan keteguhan dan
keyakinan. Satu buku yang luar biasa, terutama untuk kawula muda yang ingin eksis dan tidak galau.” —Dr.
Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. Komite Ekonomi Nasional dan Chairman Tazkia Group “Orangtua yang memiliki
anak remaja—seperti saya—patut berterima kasih kepada Edvan yang sejak remaja sudah berprestasi dan
sukses. Lewat buku yang ditulisnya, Edvan bukan hanya berbagi pengetahuan dan pengalaman, namun juga
membangkitkan inspirasi, seManga, Manhua & Manhwat, dan keyakinan bahwa sesungguhnya kesuksesan bisa
diraih sejak masih muda.” —Ida SW. Pembicara Parenting & Relationships & penulis buku seri Parenting &
Relationships
Sebagaimana kita ketahui bahwa Microsoft Word 2019 merupakan aplikasi yang cukup komplit dan bisa
memenuhi hampir semua kebutuhan pengolah kata professional. Microsoft Word 2019 selain cukup canggih
dalam hal pegolahan kata, juga menyediakan banyak fitur baru yang cukup canggih dan mudah digunakan oleh
siapa saja, baik pemula maupun yang sudah mahir. Dalam buku yang dikemas dalam yang berjudul Praktikum
Microsoft Word 2010 bagi Pemula ini dijelaskan berbagai kecanggihan Word 2019 tersebut, mulai dari yang
umum seperti penggunaan Style Paragraph, Penggunaan ScreenShoot, Pemanfaatan Fitur Picture, Shapes,
SmartArt, Chart, dan sebagainya. Bagi seorang sekretaris, buku ini juga sangat cocok, karena selain
dijelaskan cara penggunaan fitur Envelope, juga dijelaskan cara menggunakan fitur Mail Merge. Yang tidak
kalah pentingnya, dalam buku ini juga dijelaskan penggunaan fitur Equation dan Symbol. Oleh karena itu
bagi siapapun buku pasti sangat berguna dan tidak akan mengalami kesulitan untuk memanfaatkan berbagai
fitur canggih yang disediakan Microsoft Word 2019.
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