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BLOG 
 

A. MENGENAL BLOG 
Blog merupakan singkatan dari “Web log” adalah salah satu aplikasi web berupa tulisan-

tulisan yang umum disebut sebagai posting pada halaman web. Tulisan-tulisan tersebut sering 

kali diurut dari yang terbaru dan diikuti oleh yang lama.  

Awalnya, blog dibuat adalah sebagai catatan pribadi yang disimpan secara online, namun 

kini isi dari sebuah blog sangat bervariatif ada yang berisi tutorial, curhat, bisnis dan lain 

sebagainya. Secara umum, blog tidak ada bedanya dengan situs yang ada di internet. Flatform 

blog atau sering kali disebut juga dengan mesin blog dibuat sedemikian rupa oleh para desainer 

blog agar mudah untuk digunakan. Dulu, untuk membuat aplikasi web diperlukan pengetahuan 

tentang pemrograman HTML, PHP, CSS dan lain sebagainya, dengan blog semuanya menjadi 

mudah semudah menyebut angka 1 2 3. 

Media blog pertama kali dipopulerkan oleh Blogger.com, yang dimiliki oleh PyraLab 

sebelum akhirnya diakuisisi oleh Google Inc. pada akhir tahun 2002 yang lalu. Semenjak itu, 

banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang bersifat sumber terbuka yang diperuntukkan kepada 

perkembangan para penulis blog tersebut. Perkembangan blog yang semakin cepat, membuat 

para pakar blog mengelompokkan blog menjadi beberapa jenis yaitu: 

a. Blog politik: Tentang berita, politik, aktivis, dan semua persoalan berbasis blog (Seperti 

kampanye). 

b. Blog pribadi: Disebut juga buku harian online yang berisikan tentang pengalaman 

keseharian seseorang, keluhan, puisi atau syair, gagasan jahat, dan perbincangan teman. 

c. Blog bertopik: Blog yang membahas tentang sesuatu, dan fokus pada bahasan tertentu 

d. Blog kesehatan: Lebih spesifik tentang kesehatan. Blog kesehatan kebanyakan berisi 

tentang keluhan pasien, berita kesehatan terbaru, keterangan-keterangan tentang kesehatan, 

dll. 

e. Blog sastra: Lebih dikenal sebagai litblog (Literary blog). 

f. Blog perjalanan: Fokus pada bahasan cerita perjalanan yang menceritakan keterangan-

keterangan tentang perjalanan/traveling. 

g. Blog riset: Persoalan tentang akademis seperti berita riset terbaru. 
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h. Blog hukum: Persoalan tentang hukum atau urusan hukum; disebut juga dengan blawgs 

(Blog Laws). 

i. Blog media: Berfokus pada bahasan kebohongan atau tidak konsistensi media massa; 

biasanya hanya untuk koran atau jaringan televisi 

j. Blog agama: Membahas tentang agama 

k. Blog pendidikan: Biasanya ditulis oleh pelajar atau guru. 

l. Blog kebersamaan: Topik lebih spesifik ditulis oleh kelompok tertentu. 

m. Blog petunjuk (directory): Berisi ratusan link halaman website. 

n. Blog bisnis: Digunakan oleh pegawai atau wirausahawan untuk kegiatan promosi bisnis 

mereka 

o. Blog pengejawantahan: Fokus tentang objek di luar manusia; seperti anjing 

p. Blog pengganggu (spam): Digunakan untuk promosi bisnis affiliate; juga dikenal sebagai 

splogs (Spam Blog) 

 

B. MANFAAT BLOG 

Kalau blog perorangan biasanya memiliki alasan: mengemukakan ide atau gagasan, 

mengisi waktu, ikutan tren, suka menulis, biar lebih ngetop, cari peluang bisnis, dan alasan-

alasan lain. Sedangkan blog yang dikelola oleh banyak penulis memiliki alasan: penyedia 

bahan belajar secara gratis, promosi bagi penulis itu sendiri, membangun komunitas maya, 

membuat opini, dan alasan-alasan lain. 

Manfaat blog dapat uraikan dalam dua sisi, yang pertama bagi pemilik blog itu sendiri dan 

yang kedua manfaat blog bagi orang lain atau masyarakat luas pada umumnya. Dari sisi 

pemilik blog, manfaat yang didapat adalah: mengasah ketrampilan dalam menulis, menambah 

ilmu, membangun image branding, peluang bisnis, bebas berekspresi dalam mengemukakan 

ide atau gagasan, dapat berinteraksi dengan pengguna. Sedangkan dari sisi pengguna 

(pengunjung), diperoleh manfaat: sumber informasi secara gratis, menemukan solusi dari 

permasalahan yang dialami, menambah keterampilan dalam memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi khususnya internet. Manfaat yang telah diuraikan di atas hanyalah 

sebagian kecil saja, masih banyak lagi manfaat yang dapat dipetik oleh pengguna maupun 

pembuat itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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C. KODE ETIK DALAM BLOG 

Kebebasan tanpa batas menimbulkan berbagai masalah diantaranya: memalsukan identitas 

penulis artikel dan pembuat komentar, banyaknya artikel yang “dicuri”, memberikan informasi 

yang menyesatkan, artikel yang mengandung “sara”, dan perbuatan negatif lainnya. Tidak 

heran, blog dapat dijadikan sarana untuk memprovokasi kepada masyarakat melalui tulisan-

tulisannya. Etika bukanlah tindakan menyensor. Tak ada yang berkata Anda tidak dapat 

menulis apa pun yang Anda inginkan. Masalah di sini adalah: “Apa yang kita bicarakan di sini 

adalah orang-orang yang memiliki etika, orang-orang yang tidak berbohong, berkumpul 

bersama-sama untuk mengatakan bahwa mereka berada dalam perjanjian tertentu set standar. 

(Calcanis, Nov.18, 2004). 

Blogger harus jujur dan adil dalam mengumpulkan, laporan dan informasi interpreting. 

Oleh karena itu, Blogger harus:  

a. Jangan pernah menjiplak tulisan 

b. Mengidentifikasi dan link ke sumber kapan pun memungkinkan. Masyarakat berhak untuk 

sebanyak mungkin informasi mengenai sumber 'keandalan. 

c. Pastikan bahwa Weblog masukan, kutipan, judul, foto, dan konten lainnya tidak diri. 

Mereka seharusnya tidak menggampangkan atau sorot insiden dari konteks. 

d. Jangan merusak isi foto tanpa mengungkapkan apa yang telah berubah. Perangkat 

tambahan gambar hanya dapat diterima untuk teknis kejelasan. 

e. Tidak pernah mempublikasikan informasi yang mereka tahu tidak akurat - dan jika 

penerbitan questionable informasi, menjadikannya jelas itu ragu. 

f. Membedakan antara advokasi, komentar dan informasi faktual. Advokasi dan bahkan 

menulis komentar jangan membalikkan fakta atau konteks. 

g. Membedakan informasi faktual dan komentar dari iklan dan mengelakkan yang hybrids 

blur baris antara kedua. 

 

D. KELEBIHAN BLOGSPOT UNTUK MEMBUAT BLOG GRATIS 
a. Gratis tinggal daftar GMail dan Anda tinggal aktifkan fasilitas ngeblog di blogspot. 

b. Tidak pusing dengan biaya domain tahunan, karena telah disediakan sub domain dari 

blogspot. 
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c. Tidak pusing dengan biaya hosting tahunan, karena blogspot memberikannya secara gratis 

dengan space unlimited. 

d. Fitur dashboard yang mudah digunakan walaupun baru pertama kali pegang blogspot 

e. Bisa di pasangkan custom domain. Untuk cara memasang custom domain. 

f. Blogspot sangat ramah dengan SEO (Search engine optimization). Jadi Anda bisa dengan 

mudah mengoptimasi blog gratis blogspot Anda. 

g. Terintegrasi dengan layanan Google lainnya. 

h. Dapat dikostumisasi dengan mudah, Anda dapat menggunakan berbagai themes gratis 

blogspot yang banyak bisa dimanfaatkan. 

 

E. KEKURANGAN BLOGSPOT 
a. Tampilan dasboard adminnya yang sederhana. 

b. Dalam menulis artikel di Blogspot bisa dibilang kurang leluasa, karena tools yang 

disediakan tidak selengkap Wordpress. 

c. Bagi blogger pemula yang belum mengerti bahasa HTML dan CSS, akan sulit untuk 

menyesuaikan tampilan blog. 

d. Blogspot merupakan salah satu produk Google, maka pengguna harus patuh dan tunduk 

pada peraturan Google. 

 

F. PEMBUATAN BLOG DI BLOGSPOT 
Untuk membuat blog gratis di blogspot diharuskan memiliki akun GMail (disarankan 

menggunakan akun @iain-palangkaraya.ac.id). Jika belum memiliki akun GMail silakan 

daftar dulu. Berikut langkah-langkah cara mendaftar blog gratis di blogspot: 

a. Buka halaman http://blogspot.com atau http://blogger.com 

b. Setelah membuka halaman tersebut,  lalu klik tombol “Create Your Blog“. 

c. Kemudian login dengan akun GMail yang sudah dimiliki. 

d. Create Profile jika baru pertama kali Anda membuat blog. 

e. Klik “Create New Blog” untuk mulai membuat blog. (gambar di bawah) 

http://blogspot.com/
http://blogger.com/
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f. Masukkan judul blog, alamat sub domain blog di blogspot serta pilih theme blogger 

standard yang diberikan oleh blogspot. (subdomain hanya terdiri huruf, angka dan tanda -, 

tanpa spasi) 

 

https://content.id/wp-content/uploads/2018/07/Halaman-Bloger-create-New-Blog-untuk-membuat-blog.png
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g. Klik tombol “Create Blog” / “Buat Blog” 

h. Blog gratis di blogspot sudah Anda miliki. 

 
 

G. PENGATURAN BLOGSPOT 
1. Deskripsi 

Deskripsi blog adalah penjelasan tentang isi blog. Hal ini menjelaskan mengenai apa saja 

yang terisi dalam blog tersebut. Deskripsi akan muncul di bawah judul blog. 
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2. Alamat Blog 

Merupakan alamat blog/website yang akan diakses publik. Dalam standar alamat adalah 

http://alamatanda.blogspot.co.id. (alamatanda adalah alamat yang Anda buat di awal 

pembuatan blog). Alamat ini bisa diganti menjadi alamat website dengan membeli domain 

di penyedia layanan. Misalnya blog rohmadi menjadi www.rohmadi.info. Jika Guru atau 

karyawan ingin membuat blog, bisa saja menggunakan domain iain-palangkaraya.ac.id, 

misalnya : http://rohmadi.iain-palangkaraya.ac.id, namun untuk memperolehnya harus 

berkomunikasi dengan admin domain karena harus ada beberapa kode CNAME yang harus 

dimasukkan. 

(admin domain akan dilatih khusus dalam hal ini) 

3. Tema 

Tema atau template adalah hal utama dalam tampilan blog. Anda bisa mengubah di menu 

settingtema (seperti pada gambar) 

 
Bagi yang tidak mengetahui bahasa html, maka dipilih menu sesuaikan dan ikuti petunjuk 

yang ada. 

Bagi yang memahami, atau hanya akan melakukan copy paste template, dapat mengcopy 

html template yang ada / yang dimiliki, misalnya dari mengunduh tema dari penyedia 

http://www.rohmadi.info/
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layanan, lalu di blogspot tersebut pilih Edit HTML, kemudian paste-kan nilai html yang 

ada ke laman tersebut lalu simpan, maka template akan berubah sesuai yang ada. 

 
4. Pengaturan Lainnya 

Pada pengaturan lainnya bisa disesuaikan kebutuhan. Namun ada hal penting yaitu pada 

Setelan dasar (seperti pada gambar), pada pengaturan Penulis Blog dapat ditambahkan 

akun gmail lain untuk dapat melakukan posting ataupun menjawab komentar, sehingga 

tidak hanya 1 akun yang masuk. 

https://content.id/wp-content/uploads/2018/07/Theme-edit-html-blogspot-untuk-mengganti-themes-dengan-menggunakan-kode-xml.png
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Pada pengaturan Penulis Blog, klik +Tambahkan penulis dan masukkan akun yang 

diundang dan minta pada pemilik akun membukan email dan menyetujuinya. 

 

H. PENAMBAHAN GADGET DI BLOGSPOT 
Gadget merupakan hiasan atau pernak pernik di sekitar tampilan blog kita. Lokasi yang 

ada bergantung pada jenis template / tema kita, bisa di atas, samping, bawah ataupun di tengah. 

Untuk dapat menambahkan atau mengurangi gadget bisa dilakukan pada menu Tata Letak. 

1. Gadget dari Blogger 

Untuk menambahkan gadget, bisa dilakukan dengan membuka Tata Letak, lalu klik 

Tambahkan Gadget pada letak yang diinginkan. 
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Lalu akan muncul pop up dan silakan klik tanda plus (+) pada gadget yang diinginkan. 

Berikan pengaturan penyesuaian dan simpan, maka akan muncul di blog Anda. 

2. Gadget dari luar blogger 

Untuk menambahkan gadget dari luar blogspot, silakan pilih pada pop up adalah 

HTML/JavaScript. Lalu copykan html dari laur blogspot ke kolom yang disediakan. 
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I. POSTING DI BLOGSPOT 
1. Membuat posting tunggal (laman) 

Posting tunggal / laman merupakan posting yang digunakan untuk posting tanpa tulisan 

serupa. Misalnya untuk kontak kami, tentang saya, alamat, visi misi dll. 

Untuk dapat menggunakan silakan klik menu Halaman  lalu klik Halaman baru. 

 
Kemudian isi sesuai bagian : 

 
Untuk dapat memunculkan laman, maka klik pada Tata Letak, kemudian pilih gadget 

laman. 

 

Tempat isi judul laman 

(6 kata terawal akan menjadi link laman) 

Pengaturan tulisan 

Isi tulisan 
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2. Membuat posting dengan label sama 

Posting dengan label sama maksudnya adalah kiriman tulisan yang memiliki kategori yang 

sama, misalnya berita, penelitian, prestasi dll. ini berarti dalam 1 kategori tulisan yang sama 

bisa memiliki beberapa judul yang sama. Sebaiknya dalam memberikan label pada kategori 

tulisan hanya menggunakan 1 kata, namun merupakan kata kunci. Label sebaiknya tidak 

lebih dari 2 kata karena akan terlihat tidak menarik dan akan memperpanjang link yang 

akan dikeluarkan. 

Cara melakukan posting adalah dengan klik Postingan lalu klik Entri Baru.  

 
Lalu isikan sebagaimana membuat laman, sedikit berbeda pada kolom di sebelah kanan 

 

Tempat isi judul laman 

(6 kata terawal akan menjadi link laman) 

Pengaturan tulisan 

Isi tulisan 

Perbedaan di sini 
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Untuk yang dilingkari merah keterangannya adalah : 

 
- Label : untuk menuliskan kategori tulisan, Berita misalnya. Usahakan 1 kata. Jika sudah 

pernah ada label maka akan muncul di bawah kolom dan tinggal klik saja. Setelah 

selesai klik Selesai. 

- Jadwal : adalah untuk menentukan kapan posting/tulisan akan tampil di blog. Dapat 

dijadwalkan pada masa sebelum menulis atau setelah menulis. Hal ini penting agar 

tidak terjadi penumpukan tulisan pada hari yang sama banyak tulisan, namun akan non 

aktif pada hari-hari selanjutnya. 

- Tautan permanen : alamat link yang digunakan untuk klik tampilan post. Ini diambil 

dari 6 kata terawal pada judul posting 

- Lokasi : adalah lokasi tempat posting kita. Secara default posting tanpa lokasi. 

- Pilihan : untuk mengaktifkan komentar atau tidak bolehnya pembaca untuk 

berkomentar pada posting tersebut. 

3. Komentar blogspot 

Pengaturan komentar adalah untuk mengetahui komentar masuk pada tulisan kita pada 

posting di postingan ataupun halaman. Di laman ini Anda bisa melakukan perubahan / 

editing, dan hapus komentar. Anda juga bisa berkomentar pada komentar yang masuk. 
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GOOGLE DRIVE 
 

A. DEFINISI GOOGLE DRIVE 
Google Drive adalah layanan penyimpanan daring milik Google yang diluncurkan pada 24 

April 2012. Google Drive memberikan layanan penyimpanan gratis sebesar 5 GB dan dapat 

ditambahkan dengan pembayaran tertentu. Untuk Google drive menggunakan akun @iain-

palangkaraya.ac.id diberikan oleh Google tanpa batasan jumlah file dan unlimited. Artinya 

dengan adanya domain iain-palangkaraya.ac.id dan bekerja sama dengan Google melalui 

GSuite makan akan mendapat keuntungan penyimpanan online Gratis tanpa batas. Untuk akses 

Google drive silakan akses ke laman http://drive.google.com lalu login menggunakan akun 

email Google (gmail). Untuk Google drive IAIN Palangka Raya bisa menggunakan 

http://drive.iain-palangkaraya.ac.id lalu login menggunakan akun email IAIN PALANGKA 

RAYA. 

 

B. PENGGUNAAN GOOGLE DRIVE 
1. Membuat Folder  

Membuat folder memudahkan kita dalam menata dan mencari berkas layaknya di komputer 

biasa. Kita dapat menggunakannya untuk mengelompokkan berkas yang kita miliki. 

Caranya cukup mudah, tinggal klik Baru lalu klik Folder dan berikan nama folder yang 

kita inginkan. 

 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Layanan_penyimpanan_daring&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Google
http://id.wikipedia.org/wiki/24_April
http://id.wikipedia.org/wiki/24_April
http://id.wikipedia.org/wiki/GB
http://drive.google.com/
http://drive.sdmp.sch.id/
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2. Upload / Unggah Berkas 

Upload Berkas cuku klik Baru lalu Upload File dan cari dimana file kita yang akan 

disimpan. Cepat lambat proses upload bergantung pada kecepatan jaringan internet. Jika 

Upload folder makan akan terupload 1 folder tersebut sebagaimana direktori yang ada di 

komputer. 

3. Membuat File 

Untuk membuat file, tinggal klik Baru  dan pilih tipe file yang akan dibuat sebagaimana 

berikut : 

- Google Dokumen : digunakan untuk membuat file layaknya Word 

- Google Spreadsheet : digunakan untuk membuat file layaknya Excel 

- Google Slide  : digunakan untuk membuat file layaknya PowerPoint 

- Google Formulir : digunakan untuk membuat file formulir isian 

- Google Gambar : digunakan untuk membuat file layaknya Paint 

- Google My Maps  : digunakan untuk membuat file Peta menggunakan Google Maps 

- Situs Google  : digunakan untuk membuat Situs Website 

Ketika sudah membuka sempurna, kita bisa mematikan akses internet untuk 

menggunakannya secara offline. Sedangkan ketika akan menyimpan ke Google Drive kita 

bisa mengonlinekan lagi. 

4. Membuat Formulir 

Untuk membuat formulir, silakan klik Buat lalu klik lainnya dan klik Google Formulir 

maka akan tampil : 
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- Bagian Formulir tanpa judul merupakan Judul dari formulir yang kita buat. 

- Deskripsi merupakan penjelasan mengenai formulir yang kita buat. Deskripsi ini 

membantu pengisi formulir untuk mengetahui siapa, kenapa harus mengisi formulir. 

- Bagian bawahnya merupakan bagian pertanyaan. Untuk menambahkan pertanyaan 

silakan klik tanda plus (+) di sebelah kanan pertanyaan. 

- Untuk melihat hasil formulir silakan klik tanda gambar mata di sebelah kanan atas, dan 

silakan share link untuk berbagi formulir kita. 

- Tanggapan ada di tab sebelah pertanyaan ketika kita login sebagai pemilik formulir. 

Dan bisa kita ekspor dalam bentuk Excel ke Google drive kita. 
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GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE CENDEKIA) 
 

A. DEFINISI GOOGLE CENDEKIA 
Google Cendekia menyediakan cara yang mudah untuk mencari literatur akademis secara 

luas. Anda dapat mencari di seluruh bidang ilmu dan referensi dari satu tempat: makalah peer-

reviewed, thesis, buku, abstrak, dan artikel, dari penerbit akademis, komunitas profesional, 

pusat data pracetak, universitas, dan organisasi akademis lainnya. Google Cendekia akan 

membantu Anda mengidentifikasi penelitian paling relevan dari seluruh penelitian akademis. 

Manfaat Google Cendekia bagi guru adalah untuk mencari referensi tambahan mengajar, 

membuat penelitian dll. Juga diantaranya adalah untuk share / publikasi ilmiah dari hasil 

penelitian dan jurnal ilmiah. Ini dapat menjadikan referensi akademik terbaik di Google. 

 

B. MEMBUAT AKUN GOOGLE CENDEKIA 
Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memiliki akun Google Cendekia, yaitu: 

1. Memiliki akun Google (Gmail) 

2. Memiliki akun afiliasi, akun email instansi, misal namaanda@iain-palangkaraya.ac.id 

3. Buka laman http://scholar.google.com lalu klik masuk dan masuk menggunakan akun 

gmail Anda 

 
4. Kemudian pilih profil saya 

 

http://scholar.google.com/
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5. Lalu isi data yang sesuai, kemudian klik Berikutnya 

 
6. Pilih satu/lebih artikel kita (jika tidak ada pilih bebas salah satu, nanti dihapus lagi) lalu 

pilih Panah warna biru, kemudian pilih selesai. 

7. Setelah selesai, klik tambahkan foto untuk memperlihatkan foto diri, dan buka email 

@iain-palangkaraya.ac.id, lalu klik link verifikasi. 

8. Setelah klik link verifikasi, silakan hapus artikel yang bukan milik kita tadi. 

9. Untuk menambahkan artikel, silakan klik tanda plus (+) dan ikuti langkah berikutnya. 

 

  

Isi Nama Anda 
 

Isi Nama Afiliasi / Instansi 
 

Email afiliasi, misal namaanda@iain-

palangkaraya.ac.id 
 

Bidang keahlian 
 

Laman website (kalau ada) 
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MATERI TAMBAHAN 
 

REMOTE LAPTOP DARI HP 
Sering kali kita melihat orang menggunakan wireless remote presenters dalam melakukan 

presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint. Ada beberapa hal yang menarik untuk 

presentasi kita untuk menghemat dan menggunakan yang ada di tangan kita, yaitu HP berbasis 

sistem operasi Android. Bagaimana caranya? 

Kita akan membuat HP Android kita menjadi remote presentasi PowerPoint menggunakan 

aplikasi dari Microsoft, yaitu Office Remote. Namun perlu diingat, bahwa aplikasi yang 

digunakan memanfaatkan fasilitas Bluetooth/Wifi. Jadi dari Laptop/PC dan HP yang digunakan 

harus memiliki hardware Bluetooth/Wifi. 

Bahan yang diperlukan : 

1. Office Remote untuk Windows, unduh di  https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=41149  

2. Office Remote untuk Android, unduh di 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officeremote&hl=in  

Tahapan yang dilakukan adalah : 

1. Unduh bahan di atas. 

2. Pasang/Install pada masing-masing baik pada Laptop/PC dan HP Android Anda. 

3. Koneksikan keduanya menggunakan Bluetooth. 

4. Nyalakan Office Remote pada PowerPoint menggunakan menu OFFICE REMOTE 

kemudian pilih Office Remote kemudian pilih Turn On, seperti gambar di bawah ini : 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41149%20
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41149%20
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officeremote&hl=in
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5. Cari Aplikasi Office Remote di device Android Anda, kemudian buka 

 
6. pilih device laptop yang ingin Anda koneksikan 
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7. Pilih file PowerPoint yang ingin Anda lakukan remote untuk presentasi 

 
8. silakan presentasi dengan tombol panah ke kanan (untuk next slide) dan tombol ke kiri 

untuk previous slide. 

     
tampilan pada device Android Tampilan pada device laptop dan HP 

Beberapa pengaturan yang perlu dimengerti lain adalah : 

1. cara menghilangkan tampilan slide yang ada dalam device Android adalah klik tombol 

kotak dua warna sebalah kanan judul, sehingga menjadi seperti berikut : 



 
 

22 PELATIHAN IT – BLOG – GOOGLE DRIVE – GOOGLE SCHOLAR | by Mukhlis Rohmadi 
08170214328 – 0816214328 – www.rohmadi.info 

 
2. cara untuk melihat semua slide yang ada sehingga kita bisa loncat dari slide satu ke lainnya 

tanpa perlu urut sesuai urutan slide, adalah klik tombol empat kotak di sebelah judul seperti 

ini 

 
3. setelah di klik Anda menjadi seperti ini dan Anda dapat pilih slide yang ingin ditampilkan 

yang mana: 
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4. untuk pengaturan lainnya dan untuk keluar dari presentasi dengan cepat klik tanda titik tiga 

di kanan atas sebagai berikut : 

 
Selengkapnya : http://www.rohmadi.info/web/read/menjadikan-hp-andoid-menjadi-remote-

presentasi-powerpoint/   

 

 

--@@-- 

http://www.rohmadi.info/web/read/menjadikan-hp-andoid-menjadi-remote-presentasi-powerpoint/
http://www.rohmadi.info/web/read/menjadikan-hp-andoid-menjadi-remote-presentasi-powerpoint/
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TENTANG PENULIS 
 

Mukhlis Rohmadi, dilahirkan di Boyolali tanggal 06 Juni 

bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadhan adalah Dosen 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  IAIN Palangkaraya 

Kalimantan Tengah. 

Hobi Penulis adalah membaca buku Agama, Sains dan 

Pendidikan. Mempunyai cita-cita menjadi seorang Guru sejak 

usia 5 tahun. 

Minat dari penulis adalah bidang pendidikan, agama dan 

teknologi. Menggeluti bidang komputer, hardware sejak tahun 2001, dan untuk software sejak 

tahun 1998 (untuk MS-DOS dan LOTUS), 1999 (untuk MS Windows) dan 2005 untuk Linux. 

Sejak itu walaupun jalur pendidikan yang ditempuh bukan mengenai teknologi informasi, namun 

penulis senang mengutak-atik dan mempelajari lebih dalam mengenai hardware dan software 

melalui otodidak dan belajar pada buku serta rekan yang mengetahui. Ada beberapa karya yang 

pernah dihasilkan, diantaranya multimedia pembelajaran kimia, beberapa modul mata pelajaran 

dan perkuliahan serta beberapa perangkat elektronik non komputer. 

Motto hidup penulis adalah “Pegang Terus Al Qur’an dan Al Hadits sebagai acuan hidup” dan 

memiliki dambaan ” جنة بيت  “. Selalu senang dan ingin selalu menuntut ilmu baik ilmu yang formal 

maupun non formal. 
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