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Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan 
Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait sebagai dimaksud Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).
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Ucapan Terimakasih

Buku ini kupersembahkan untuk Istriku Anita,                                          
Si Malaikat kecilku Dinda.

Mbahuti, mbak Adah, lek Sutilah, Sinyo, pak Yono, Cakno, Mbak Harti, 
Leny, dan Yudi. 

Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Mertuaku, Epi, Panda makasih atas dukungannya.

Adikku Indra si tukang usil makasih atas guyonannya.

Tak lupa ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Cak Mochtar,  
tanpa dirimu buku ini tidak bisa terselesaikan. 

serta Komunitas Lokomedia atas dukungannya. 
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Kata Pengantar

Saat ini sudah semakin banyak bermunculan CMS (Content Managemen System) 
yang beredar secara gratis di Internet, sehingga dapat di unduh dan digunakan 
dengan mudah easy to use and easy to install. Termasuk CMS Toko Lokomedia 
yang notabene buatan produk lokal. Dan pengguna CMS inipun mulai banyak 
digemari oleh calon-calon Webmaster lokal. 

Begitu juga dengan template atau tampilan sebuah situs. Sebagus apapun CMS-
nya jika tidak didukung dengan tampilan yang bagus, maka situs tersebut akan 
terlihat tidak menarik, sehingga pengunjung tidak akan betah surfing di situs 
kita. Sedangkan kunci utama Toko Online dibilang sukses jika target pengunjung 
banyak sekali, baik pengunjung yang baru maupun pengunjung yang lama atau 
yang disebut dengan pelanggan. Setuju!!!

Di buku ini, penulis memberikan pencerahan kepada pengguna CMS Toko 
Lokomedia untuk tetap kreatif dalam menghadapi kendala pada tampilan situs 
CMS Toko Lokomedia atau yang biasa kita sebut template. Penulis tergerak 
untuk membantu Komunitas Lokomedia dalam memanfaatkan Template CSS/
HTML Gratisan dengan perpaduan CMS Toko Lokomedia. Jadi, kita tidak 
harus ahli CSS agar situs kita terlihat apik. Dengan panduan di buku ini, yang 
awam sekalipun pasti bisa memiliki situs yang ciamik! MAU?

Sehingga dengan integrasi tersebut, penulis berharap akan lebih banyak Designer 
lokal yang mau melirik kesederhanaan CMS Toko Lokomedia, selain sebagai 
CMS Lokal juga sebagai CMS Andalan masyarakat dunia maya Indonesia. :D

Akhir kata, penulis merasa begitu banyak kekurangan didalam penulisan 
buku ini, baik dari segi bahasa, tampilan, serta tahap-tahap yang dibahas oleh 
penulis. Untuk itu, mohon kiranya Pembaca dapat memberikan hadiah yang 
sangat berharga kepada penulis berupa saran, kritik serta ide sebagai tolok ukur/
perbaikan/revisi untuk penulis di masa mendatang. Untuk saran dan kritik atau 
ide Pembaca, silahkan kunjungi Blog saya di http://hery.web.id.

 

Malang, 14 Nopember 2010

Heri Kurniawan


