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Salam Kenal untuk Semua
Berbagilah ilmu (TANGAN DIATAS) maka mentalmu menjadi Mental

orang KAYA dan hanya masalah waktu saja Allah akan menunjukanmu

SUMBER-SUMBER KEKAYAAN lewat firasat/ide/inspirasi/intuisi dan ilmu

yg jauh berlimpah dari yang kamu bagi (berlipat-lipat) sehingga fikiranmu

tercerahkan, tidak gelap gulita dan terus menerus dalam kebingungan.

Karena ilmu itu adalah cahaya petunjuk.

Perkenalkan nama saya Raydipta, rekan-rekan biasanya memanggil saya

Kang Dipta. Founder Gooddpixel mengelola grup berbagi gambar

premium shutterstock secara GRATIS silahkan bergabung disini →

https://t.me/sharingshutter

* Sebelum praktek membuat web, silahkan bagikan ebook ini ke rekan2

Anda, semoga jadi pahala kebaikan untuk Anda.

https://t.me/sharingshutter


Praktekan ilmu dalam e-book ini dijamin Anda langsung bisa Buat Web!

Apakah Anda
Ingin Bisa Buat Web
Dan Design dalam 

sekejap??



Karya seorang Ibu Rumah Tangga : http://www.arthacv.tk

Sebelum Anda Praktek, 
Silahkan Buka terlebih dahulu
link di bawah ini, beberapa hasil karya 
rekan-rekan yang mempraktekan iLmu Buat 
web tanpa perlu beli domain dan Hosting

Karya seorang Anggota DPRD : http://paljariatiyusral.tk/

http://www.arthacv.tk/


Tekad yang kuat dan spirit untuk meningkatkan soft skill serta menggali ilmu adalah 

salah satu faktor yang akan membuat Anda berhasil mempraktekan ilmu yang akan 

saya ajarkan, Mengaku “Gaptek” adalah salah satu alasan atau pembenaran bahwa 

Anda ini tidak mau belajar atau “MALAS” dan “Gaptek“ dijadikan alasan, karena 

anak saya pada saat usia 1 tahun saja sudah pandai memainkan iPad nya. Ada kisah 

ibu rumah tangga dari bogor yg ngaku gaptek pada awalnya setelah mempelajari 

ilmu saya dalam sehari bisa buat 6 website, Ada yang gagal CPNS sekarang buka 

usaha buat web, ada Mahasiswa dan Karyawan Bank jadi bisa buat web.. 

Berikut hasilnya :

1. Contoh web CV : http://rilexsamosir.tk/

Wouw Keren..
Web nya Bagus2

2. Contoh Toko Online: http://casinghape.tk/

3. Contoh karya Mas Erik Pelaut : http://beemdesign.tk/

Dan masih banyak lagi contoh lainnya, semuanya tidak memerlukan skill
Coding (jika bisa lebih baik),tidak perlu beli domain dan hosting.. 
Hanya menggunakan Google Tools Ingin Tahu Rahasianya??????
Lanjutkan Baca dan Praktek...



Kenapa Harus Bisa Membuat
Website?

“Kenapa harus bisa membuat website?”, pernahkah pertanyaan ini
menggelitik batin Anda yang sedang berada dalam pusaran kecanggihan
teknologi di era digital? Jika iya, maka ini adalah indikasi bahwa Anda telah
memiliki “keresahan” yang harus Anda jawab saat ini juga. Keresahan
tersebut akan berujung pada dua jawaban yaitu Anda akan melengkapi diri
Anda dengan skill membuat website yang manfaatnya sangat besar
ataukah Anda justru akan berbalik, apatis pada dunia online dan memilih
fokus pada dunia offline saja.

Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada topic, “kenapa kita harus
bisa membuat website?”, apa sih pentingnya website sehingga kita harus
mampu membuatnya dan menaruh perhatian lebih atasnya?

jika Anda memiliki skill membuat website, maka Anda akan mendapatkan
cukup banyak keuntungan seperti dibawah ini.
• Lebih memiliki nilai jual, Seseorang memiliki nilai jual yang tinggi

karena kualitas yang dimilikinya, entah itu dari segi afektif, kognitif
maupun psikomotorik.

• Membuat website untuk Keperluan Sendiri, Saat ini telah banyak
penyedia jasa pembuatan website yang melayani pelanggan dengan
caranya masing-masing. Harga untuk membeli satu buah website
profesional bernilai hingga jutaan rupiah. Jika Anda telah memiliki skill
membuat website, Anda tidak perlu membayar mahal 1-10 juta untuk
website yang Anda inginkan.

• Membuat website untuk dikomersilkan, Nah, skill website yang Anda
miliki bisa menjadi pundi-pundi uang yang menggiurkan jika Anda
membuka jasa pembuatan website profesional. Anda bisa
mempromosikannya via online pada website yang telah Anda buat
sendiri

.
• Media Promosi, Bisnis online saat ini adalah satu dari sector ekonomi

kreatif yang sangat menjanjikan. Dengan daya jangkau yang luas,
banyak entrepreneur yang memanfaatkan promosi via online
dibandingkan via offline. Dengan website yang telah Anda buat, Anda
bisa mempromosikan skill pembuatan website yang Anda miliki dan
juga promosi product atau jasa tertentu yang Anda sediakan. Ini akan
membuat bisnis yang Anda geluti lebih cepat berkembang.



Sebelum kita mulai, Persiapkan beberapa hal berikut ini.

1. Akun Gmail
2. Silahkan Download file template (berupa notepad) 

berikut ini → Template web
3. Tonton video ini sampai beres lalu Praktekan dan Anda Akan  bisa 

membuat web Dalam Waktu singkat
Video tutorial → https://youtu.be/eCP5Bu5Xsfs

4. Untuk bertanya dan diskusi silahkan gabung grup telegram : 
https://t.me/sharingshutter

5. Praktekan semua yang ada dalam video d, dan baca ebook ini sampai 
tuntas.. Insya Allah anda akan punya web dan punya design kece
Bantu penulis lebih semngat berbagi dengan subscribe Video tutorial 
nya

Praktek...Praktek...Praktek...

https://drive.google.com/file/d/1zUhsymPB5fYpa4-HXPNL4ErSVeP_R6er/view?usp=sharing
https://youtu.be/eCP5Bu5Xsfs
https://t.me/sharingshutter


Apakah Anda sudah 
mempraktekan tutorial di Video??



Jika ingin 
dapat ilmu 

lebih lengkap 
silahkan Join 

kelas



LEARN MORE

1. Kelas Website
2. Kelas Design
3. Kelas Private

Ada Kelas Apa Saja???



Kelas Website

Membuat web CV
Membuat Web Caleg
Membuat Toko Online
Dan Puluhan template lainnya
Tanpa Domain dan Hosting

BONUSS
Tools membuat Landing Page Hanya Copy Paste
Tools Duplikat Akun Wa dan No Hp  Luar negeri 
Bonus template website premium

Materi



Bonus
Templates Premium

Di Themeforest Rata2 Harganya $39 - $99
Di kelas saya bagikan gratis dan Legal Insya Allah



Kelas Design

Tutorial Basic Photoshop
Membuat Mockup Product
Membuat Sketsa pensil dalam sekejap
Membuat effect Kartun

BONUSS
Social Media Banner
Tools Duplikat Akun Wa dan No Hp  Luar negeri 
Gratisss 

Materi



Hasil Karya Murid2 kelas design



Hasil Karya Murid2 kelas design



Bonus
Grafis2 Premium

Di Themeforest Rata2 Harganya $39 - $99
Di kelas saya bagikan gratis dan Legal Insya Allah



KelasPrivat

Fasilitas Kelas Web dan Kelas Design
Membuat Aplikasi tanpa Coding
Membuat Game android dalam 10 menit

BONUSS
Cara menambah Folowers,Likes,subscriber
Sosial media hanya sekejap
Plus bonus2 dari kelas web dan kelas design

Materi



Buat Apps
Buat Video Keren

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.wGoodpixelFlyingDog_8287004

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wGoodpixelFlyingDog_8287004


Motivasi
Ayo Belajar di saat belum butuh

Belajar berenang jangan saat mau tenggelam
Jangan menunda-nunda, persiapkan diri Anda saat ini juga.

Pelajari apa yg orang lain tidak pelajari
lakukan apa yang orang lain tidak lakukan,

Maka Anda akan mendapatkan apa yg orang lain tidak dapatkan.

Amiin



Saya ingin 
Join Kelas2
Hebat nya

Kang



1. Kelas Website
IDR 650.000
Khusus hari ini Hanya:

IDR 249.000
Silahkan KLIK : http://bit.ly/goodpixelweb

Atau Hubungi wa :+6285775716700

http://bit.ly/goodpixelweb


2. Kelas Design
IDR 750.000
Khusus hari ini Hanya:

IDR 259.000
Silahkan KLIK : http://bit.ly/KelasDesign2

Atau Hubungi wa :+6285775716700

http://bit.ly/KelasDesign2


3. Kelas Privat
IDR 3.500.000
Terbatas hanya utk 10 orang 
beruntung

IDR 1.459.000
Silahkan KLIK : http://bit.ly/KelasPrivat 
Atau Hubungi wa :+6285775716700

http://bit.ly/KelasPrivat


Tahun akan 
berganti, 
Upgrade skill
Upgrade Rejeki



Bila kamu tak tahan 
menanggung beban akan 
lelahnya belajar, maka
bersiap-siaplah untuk 
menanggung beban 
pedihnya hidup akibat
kebodohan



Ketika kamu sudah merasa puas dg yg 
kamu miliki kamu jadi malas,
diluar sana ada orang-orang ekstrim yg 
tidak punya pusar yg terus
berlari tak kenal lelah siang dan malam 
yang akan menggantikan posisimu
dan ketika kamu bangun dari mimpimu, 
kamu sudah tertinggal ribuan
langkah.



Sampai 
Jumpa Di 

Kelas


