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ICCoLLiC 2020 Mar 24 2022 ICCoLLIC is an international conference hosted by the English Department, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Sebelas Maret. This conference is
arranged to become an annual conference making room for scholars and practitioners in the area of communication, language, literature, and culture to share their thoughts, knowledge, and
recent researches in the field of study.
Internet Asik Untuk Anak Apr 24 2022
7 Langkah Ampuh Memb. Kekayaan Online Dec 09 2020
Membangun Website Bisnis Online dalam Sehari Kerja Nov 27 2019 "Jika Anda ingin memulai bisnis online. Jika Anda ingin membuat website toko online. Jika Anda ingin menjual sesuatu
melalui internet. Jika Anda ingin mendapatkan penghasilan dari dunia maya. Jika Anda ingin meningkatkan omzet penjualan bisnis. Jika Anda ingin melakukan ekspansi ke pasar
mancanegara. Tapi, tidak tahu caranya. Buku ini adalah solusinya! Saat ini Anda sedang memegang buku sakti yang akan menjadikan Anda pebisnis online hanya dalam waktu satu hari
kerja! Hanya dengan membaca dan mempraktekkan buku ini maka Anda dipastikan bisa membuat dan memiliki website bisnis online hanya dalam satu hari kerja. Tanpa menggunakan
bahasa pemrograman yang rumit dan juga tanpa biaya. Semuanya dikupas selangkah demi selangkah dalam buku ini. Segera menuju ke kasir, bayar buku ini dan praktekkan! Berpikirlah
dan bertindaklah dengan cepat! Jangan sampai Anda berdiri di sini terlalu lama sehingga Anda membutuhkan beberapa hari hanya untuk membuat website bisnis online."
Jejak Para Pemimpin Mar 31 2020 """“Jejak Para Pemimpin”, berawal dari gagasan yang paling pokok, bahwa dalam memilih pemimpin tak cukup hanya karena populer, tetapi perlu
sejenak membuka rekam jejak (track record) dan visi misi pemikiran seorang kandidat. Sejatinya rakyat membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan paripurna, yang tak hanya mampu
mensinergikan antara kata dan perbuatan (berintegritas), tetapi juga mampu mendiagnosa, menawarkan solusi sekaligus menggerakkan rakyat untuk bersama menyelesaikan segala
problem kebangsaan. Karena itulah, mengupas perjalanan dan pengalaman para pemimpin mulai dari zero hingga hero menjadi relevan dan penting agar publik memiliki referensi yang
cukup sebelum menentukan pilihan. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, mereka muncul dari serangkaian proses seleksi (formal atau informal), berinteraksi dengan masalah,
konsistensi terhadap tanggung jawab, serta kematangan dalam mengambil keputusan. Karena itu, diperlukan kemampuan dan pengalaman yang cukup dalam menyikapi dan mengatasi
berbagai persoalan. Buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang ingin menjadi pemimpin dan siap untuk dipimpin, karena esensi kepemimpinan adalah proses saling memberi dan menerima.
Di dalam buku ini, ada begitu banyak pelajaran hidup dan kisah sukses (success story) inspiratif para pemimpin yang layak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari."""
MENATAP WAJAH PENDIDIKAN INDONESIA DI ERA 4.0 Jun 14 2021 Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan hasil kolaborasi yang maksimal dari sebuah gagasan dan ide
yang meluncur secara spontan; yaitu menerbitkan buku dalam rangka Hardiknas tahun 2020. Target dari ide yang meluncur secara spontan tersebut kemudian dikemas dalam sebuah flyer
yang menarik; dan disebarkan ke berbagai group WhtasApp dan group di Facebook yang ada. Dan alhmadulillah, dengan izinNya, terkumpullah 24 artikel yang berasal dari berbagai
penjuru; ada dari Banten dan sekitarnya, ada artikel dari Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Purworejo, dan kota-kota lainnya. Sungguh sebuah hasil yang tidak sederhana.
Student Exercise Series : Apl.ikasi Internet Yahoo Aug 29 2022
Internet Marketing For Beginners Jan 22 2022 "Ketika internet mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi kebutuhan informasi bagi sebagian masyarakat. Bisnis berbasis internet
pun ikut mengalami kemajuan yang luar biasa. Namun buku Internet Marketing For Beginner ini menawarkan solusi dan tips bagi pebisnis internet yang baru memulai. - Bagaimana menjual
produk yang laris di Internet? - Bagaimana cara mendesain sebuah website atau toko online yang profesional? - Bahkan rahasia mendesain mini site dalam 5 menit bisa anda kreasikan
sendiri, tersedia dalam buku ini. Sehingga anda tidak memerlukan lagi jasa desainer web untuk membuatkan toko online anda. Dan yang terakhir adalah mengenai strategi agar website
anda mendatangkan kunjungan (traffic) dari user internet. Di mana para user ini nantinya bisa menjadi pelanggan loyal toko online anda. Dengan preview teknik SEO sederhana,
memudahkan pemahaman bagaimana cara agar website kita sering dikunjungi oleh user. Internet marketing adalah sebuah metode untuk mengembangkan bisnis online anda di jejaring
internet. Dan melengkapi bisnis tradisional anda yang telah ada terlebih dulu."
Mahir Berkomputer Aug 17 2021
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN FISIKA BERBASIS MODEL PEMBELAJARAN POE2WE Jun 02 2020 Dalam proses penyusunan buku ini, tentunya penyusun tidak
terlepas dari bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan, baik itu
dalam penggunaan bahasa, tata cara penulisan dan sebagainya. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan buku ini.
Kiat Sukses Jadi Blogger Kaya Raya Oct 26 2019
Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Jurnal Ilmiah Bagi Guru May 26 2022 Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, gurulah yang mengarahkan bagaimana
proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Karena itu guru harus dapat membuat suatu pengajaran menjadi lebih efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan
membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut. Hal ini sesuai dengan Tujuan pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam Undangundang Nomor 20 tahun 2003 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan bangsa (Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,1998: 3). Tujuan pendidikan nasional ini sangat luas dan bersifat umum sehingga perlu dijabarkan dalam Tujuan Institusional yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan
sekolah yang kemudian dijabarkan lagi menjadi tujuan kurikuler yang merupakan tujuan kurikulum sekolah yang diperinci menurut bidang studi/mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran
(Purwanto, 1988: 2). Tujuan instruksional dijabarkan menjadi Tujuan Pembelajaran Umum dan kemudian dijabarkan lagi menjadi Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK).
Meningkatkan Prestasi Akademik dengan Internet Feb 20 2022
Unika Dalam Wacana Publik: Gegara Pan(dem)ik: Terhimpit Untuk Melejit Jul 04 2020 Buku yang sedang anda baca ini juga merupakan bukti lain betapa civitas akademika Unika
SOEGIJAPRANATA tidak pernah diam dalam keterbatasan yang ada melainkan justru kepanikan akan pandemik ini telah memunculkan semangat untuk semakin peduli dan terlibat dalam
wacana publik. Dalam masa kurang dari 3,5 bulan atau sekitar 110 hari, tercatat lebih dari 50 artikel telah dibuat dan dimuat dalam berbagai media massa. Artinya hampir 2-3 hari sekali
selalu muncul gagasan, pendapat dan ungkapan pemikiran yang dimuat dan bisa dibaca oleh publik. Tentu saja, bukan berarti Unika SOEGIJAPRANATA mengharapkan agar pandemic
tidak berlalu sehingga bisa memaksa civitas akademika untuk tetap produktif menghasilkan karya, tetapi justru ini untuk menunjukkan semangat yang diwarisi dari nama yang digunakan oleh
Lembaga ini. Civitas Akademika tidak boleh amem mlempem, tetapi justru harus bergerak aktif dan produktif pada saat yang lain sedang termangu-mangu oleh perubahan-perubahan dan
keterpaksaan-keterpaksaan baru. Dalam himpitan pandemik Unika SOEGIJAPRANATA tetap harus melejit, bukan untuk meraih kejumawaan, tetapi justru karena panggilan untuk berbuat
lebih. Ungkapan saudara kita Muslim, Fastabiqul Khairot, berlomba-lomba dalam kebaikan, sesuai dengan semangat penebusan Yesus, karena kita sudah merasakan Kasih Yesus yang
begitu besar dalam hidup ini, maka saatnya membagikan kasih kepada sesama dengan ilmu pengetahuan yang juga sudah dikaruniakan kepada kita.
Googlepreneur Oct 07 2020
Mari Bisnis di Internet dg PaidReview+CD Jun 22 2019
Massive Online Open Courses (MOOC) Jan 10 2021 Massive Open Online Course (MOOC) pertama kali dicetuskan oleh Stephen Downes dan George Siemens pada tahun 2008, yang
bermaksud untuk menciptakan adanya pembelajaran yang lebih luas dengan menggunakan sarana internet/online sehingga memungkinkan semua siswa dapat berinteraksi dengan program
tersebut. Pada masa-masa awal perkembangannya, MOOC menawarkan akses online ke seluruh bagian dari kegiatannya. Namun pada perkembangan berikutnya, beberapa kampus
memanfaatkan MOOC untuk mendukung perkuliahan konvensional. Dalam masa pandemi Covid-19, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan mempergunakan MOOC ini menjadi salah satu
langkah terbaik yang dapat ditempuh di bidang pendidikan. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh (distance learning ) merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh (distance education )
tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia tidak dimaksudkan
untuk menggantikan sistem pendidikan konvensional secara tatap muka karena tujuan penyelenggaraannya adalah untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat yang
tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan. Namun begitu dalam buku ini Penulis mencoba mengajak untuk
melihat MOOC sebagai salah satu alternatif bentuk pembelajaran tidak hanya dalam masa pandemi ini, namun juga sebagai alternatif bentuk pembelajaran masa depan.
Edisi 09/2012 - Majalah Pengusaha Muslim Mar 12 2021 == Pilih FREE SAMPLE untuk mendapatkan buku ini, bagi anda yang tidak memiliki akun Google Wallet == Pada edisi ini
menyajikan pembahasan tentang - Pakai Software Bajakan Menurut Islam - Bisnis Online Menyejahterakan Umat? - Berkah Dari Kejujuran - Zakat Uang Paypal - Bisnis Afiliasi E-Book Solusi Syar'i Transaksi Salam Secara Online - Hikmah Di Balik Menguap Dan Bersin - Dunia Telah Memfitnah Manusia - Promosi Online Berbasis Teks - Lima Prinsip Dasar Akuntansi - Jual
Beli Emas Secara Online - Berniaga Online Yang Halal - Dropshipping - Bisnis Dakwah Di Telivisi - Bisnis Online, Peluang & Potensi Pelanggaran Syariat - Google Adsense, Ditinjau Dari
Syariat Islam - Belajar Dari Sopir Taksi - Apple, Memadukan Tiga Keunggulan Sekaligus - Produk Sir Rotan Tembus Pasar Eropa - Tangani Logistik ke Wilayah Terpencil - Menjadwalkan
Pengiriman e-Mail
Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha Sep 25 2019 Buku ini merupakan salah satu rangkaian buku-buku tentang bisnis online, khusus membahas bagaimana untuk memulai bisnis
online. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pelung bisnis digital terbesar, dengan dasar itu, buku ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi para pelaku bisnis atau
pun masyarakat luas dalam memahami tentang konsep dan bagaimana memulai bisnis online dengan benar. Buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu : Bab 1 Mengenal Bisnis Online Bab
2 Jenis Usaha Bisnis Online Bab 3 Memulai Bisnis Online Bab 4 Meraup Uang dari Bisnis Online Bab 5 Membangun Bisnis Online Bab 6 Strategi dan Peluang Usaha Bisnis Online Bab 7

Strategi Pemasaran pada Bisnis Online Bab 8 Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online Bab 9 Model-model Transaksi Keuangan pada Bisnis Online Bab 10 Modus-modus Penipuan pada
Bisnis Online Semoga buku ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan para pembaca tentang strategi dan peluang usaha dalam bisnis online agar dapat diterapkan di
dunia usaha dari para pengusaha.
10 Jam Meng. Internet,teknologi & Apl+cd May 02 2020
Toko Online Oct 19 2021
Step by Step Internet Marketing Feb 08 2021
Iklan di sosmed versi Indonesia Oct 31 2022
Step by Step Internet Promotion Jul 28 2022
STEP BY STEP - TOKO ONLINE Dec 29 2019 "Ini adalah satu-satunya buku yang paling bagus, paling lengkap, dan paling tepat bagi Anda yang ingin segera membuat dan mengelola
website toko online. Buku ini membahas cara membuat toko online dengan sangat mudah layaknya menggunakan email, sehingga siapa pun hanya dengan mempraktekkan buku ini sudah
bisa memiliki sebuah website toko online. Semua orang mulai dari usia seventeen sampai seventy mampu membuat toko online dan mendapatkan penghasilan hanya dengan membaca
buku ini. Bayangkan! Membuat toko online hanya dengan klik, klik, dan klik. Hanya buku ini yang mampu mengajarkannya. Materi buku ini juga sangat lengkap mulai dari membuat toko
online, membuat lapak online, membeli script php murah, facebook marketing, serta blog advertising. Ingat! Siapa pun yang ingin memiliki bisnis harus bertindak cepat dan melangkah
dengan mantap. Tidak ada gunanya Anda hanya bermain-main ke toko buku, membaca sinopsis satu buku ke buku yang lainnya. Anda harus bertindak sebelum orang lain mendahului
Anda! Buku ini adalah buku yang paling tepat bagi Anda! Segera menuju ke kasir, siapkan uang Anda dan bayarlah buku ini!"
Online Entrepreneur Sep 29 2022
STEP BY STEP BISNIS ONLINE Jan 28 2020 "Siapa pun Anda, saat ini Anda sedang memegang buku yang sangat mungkin akan mengubah hidup Anda! Setelah membaca dan
menerapkan apa yang ada dalam buku ini, dipastikan Anda akan memiliki sebuah toko online yang dapat menghasilkan uang tanpa harus mengorbankan pekerjaan Anda. Pembahasan
dalam buku ini dperuntukkan bagi siapa pun termasuk pemula karena meliputi langkah-langkah teknis mulai dari membuat e-mail, membuat blog, hingga mengubah blog menjadi toko online
serta melakukan pelayanan terhadap konsumen secara online. Dari suut pandang bisnis, buku ini juga sangat lengkap karena membahas mengenai langkah-langkah pembuatan produk
hingga upaya pemasaran. Satu hal yang sangat penting, di dalamnya juga akan mengajarkan kepada Anda mengenai cara-cara menyusun sebuah Surat penjualan yang menghipnotis
sehingga pengunjung lebih tertarik untuk membeli produk yang Anda tawarkan. Di dunia online yang serba cepat, biasanya sang pemenang adalah mereka yang bisa mengambil keputusan
dengan cepat dan cermat. Temukan prosedur, tip dan trik, upaya pemasaran, dan strategi untuk memulai bisnis online sehingga Anda bisa bergabung dengan pemenang lainnya. Tidak perlu
menunggu lagi, ketahui rahasia kesuksesan membangun bisnis online sekarang juga!"
Masindo's Indonesian Media Guide Dec 21 2021
Anda pun Bisa Punya Kantor dan Toko Online. Jul 16 2021
Indonesian Associations & NGOs Nov 19 2021
Menjadi Web Entrepreneur, Siapa Takut! Aug 24 2019 Minat menjadi seorang Web Entrepreneur memang bukan tanpa alasan, di mana sekarang ini kebutuhan akan website cukup tinggi.
Dari waktu ke waktu, kebutuhan tersebut terus bertambah. Memang pada era intenet ini sebuah usaha mau tidak mau harus merambah dunia maya dan itu membutuhkan website. Lihat saja
hasil pencarian di Google dan Iklan AdWords Google, dari waktu ke waktu terus berdatangan jasa pembuatan website baru yang beradu keberuntungan dalam memberikan layanan
pembuatan website. Bagi Anda yang ingin memonetize ilmu pembuatan website dengan menjadi seorang Web Entrepreneur buku ini berisikan panduan praktis yang memberikan langkah
demi langkah membuat dan menjual jasa pembuatan website. Panduan tersebut berasal dari pengalaman pribadi penulis yang mengelola jasa layanan pembuatan website dan SEO sejak
tahun 2007.
Desa Butuh Lo, Sob! Nov 07 2020 31 anak Daimyou Unabara memperebutkan posisi sebagai penguasa baru dengan saling mengadu petarung yang mereka jagoan dalam "turnamen
akbar Unabara". Gama Kurogane, adalah jago beladiri yang mewakili Naoyoshi Washitzu, nekat menghadapi jago-jago aliran Ten'gen yang mengandalkan jurus Naginata. Kekuatannya
mampu menahan jurus Ren'Ge, namun ia segera akan menghadapi kekuatan sejati Maki Baian, sang ketua aliran Ten'gen!
Belajar Investasi Saham: Low Risk For Maximum Profit In Indonesia Stock Exchange Jul 24 2019 Apakah anda pemula atau investor yang telah lama malang melintang di Dunia Saham?
anda merasa profit yang anda hasilkan belum maksimal dan ingin memaksimalkan profit yang anda dapat?? atau anda merasa takut akan risiko kerugian dalam berinvestasi saham?
Jawabannya adalah anda Bisa!! menghasilkan Profit maksimal dan meminimalisir risiko kerugian, tentunya sebelum terjun ke medan perang seperti Bursa Efek Indonesia anda perlu senjata
yang mumpuni, di Buku ini akan membahas tentang segala seluk-beluk yang perlu anda ketahui tentang saham, dari mulai pemilihan Broker, sampai melakukan analisa saham baik itu
secara Fundamental, dan Analisis Teknikal. Sehingga anda tidak perlu takut lagi dalam berinvestasi saham karna sudah memiliki senjata dalam berperang. Buku ini ditujukan untuk anda
yang baru ingin berinvestasi, Pemula, atau Investor yang sudah lama malang melintang, yang ingin mendapatkan Profit yang Maksimal.
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Feb 29 2020 Buku bunga rampai ini merekam perdebatan kebijakan yang berlangsung pada fase formatif kebangkitan kebijakan
reforma agraria kontemporer di Indonesia, yaitu sepanjang tahun 2006-2007. Meskipun mencakup periode yang singkat, dokumentasi atas fase ini memiliki arti yang amat penting secara
historis karena menggambarkan proses-proses kebijakan yang penuh dengan perdebatan, tarik menarik kepentingan dan negosiasi di antara berbagai pihak di seputar agenda reforma
agraria. Selain itu, juga merupakan jendela untuk menelisik lebih dalam "kemungkinan-kemungkinan konjungtural" yang tersedia dan sekaligus "batas-batas struktural" yang menghambat,
baik bagi aktor-aktir reformis di tubuh negara maupun kalangan gerakan sosial dalam proses "kolaborasi kritis" mereka di sepanjang perjalanan Program Pembaruan Agraria Nasional
(PPAN) yang dijalankan kemudian. Kehadiran buku ini amat berguna untuk menyediakan bahan-bahan mentah bagi para birokrat agraria, pelaku gerakan agraria, peneliti dan para peminat
secara umum untuk memahami bagaimana dinamika ketagangan, perdebatan, negosiasi, resistensi dan dilema yang berlangsung di tahap awal pelaksanaan agenda reforma agraria di
tanah air, dan yang sedikit-banyak turut mempengaruhi trajektori agenda ini pada masa-masa berikutnya.
Student Guide Series : Aplikasi Internet Yahoo Sep 17 2021
Kupas Tuntas Bisnis & Penghasilan Online Jun 26 2022
COVID-19: Perspektif Pendidikan May 14 2021 Buku ini menjadi sebuah catatan bersejarah karena memberikan gambaran tentang perjalanan sektor Pendidikan dalam memberikan
layanan belajar dengan sumber daya yang beragam di setiap sekolah dan daerahnya. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat pembangunan dan perkembangan
daerah yang juga tidak merata. Sehingga inovasi layanan belajar di tengah pandemic pada masing-masing juga beragam, menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan daya dukung
lingkungan masing-masing. Oleh karenanya, buku ini sengaja diterbitkan ditengah perjuangan Bangsa Indonesia melawan pandemic Covid-19, dengan tujuan dapat dijadikan sebagai
sumber refernesi dan sumber informasi alternatif dalam penyelenggaraan pembelajaran di tengah pandemic.
Jago Membuat Website dan SEO Sep 05 2020 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.
Bikin Website Bernilai Jutaan Aug 05 2020 Saat ini, kebutuhan website sudah merupakan keharusan. Kondisi ini memberikan peluang bagi web master untuk memanfaatkan keuntungan
seluas-luasnya dari keterampilan membuat website. Buku ini berisi tip untuk menghasilkan website yang bisa dijual dengan harga jutaan. Di dalam buku ini, dikupas faktor-faktor yang bisa
mendongkrak harga sebuah website sehingga dapat dijual dengan harga jutaan. Penulis yang merupakan praktisi di dunia web design dan SEO, tidak hanya memberikan teori belaka.
Namun, juga memberikan cara untuk membangun website lengkap dengan aneka effect yang mampu mendongkrak harga jual website. Meski buku ini dikemas untuk kebutuhan awam, dan
juga disajikan dengan bahasa sederhana, namun buku ini berisikan tip dan trik ala pro yang bisa menjadi referensi bagi Web Designer Profesional untuk meningkatkan income dari penjualan
jasa web design.
Bisnis Online di Masa Pandemik UMKM Bangkit! Apr 12 2021 Income Income yang semakin menurun dirasakan sangat berdampak pada keberlangsungan usaha masyarakat. UMKM
merupakan bagian roda perekonomi nasional. Pelaku UMKM harus mencari solusi agar tetap produktif dan bertahan dimasa pandemik. Bisnis Bisnis Online menjadi salah satu solusi untuk
UMKM Bangkit! ketika mobilitas dan aktivitas terbatas, namun peluang bisnis online sangat besar untuk menjaring konsumen melalui koneksi internet dan marketplace secara online. Buku
Buku ini memberi strategi kepada pelaku UMKM untuk bertahan dimasa pandemik. pembahasan terdiri dari pemanfaatan bisnis online, peran marketplace dalam penjualan, menjadi umkm
mandiri dan strategi penjualan. kemudian memanfaatkan media sosial sebagai promosi produk, dan manajemen keuangan UMKM.
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