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Cincin merah di barat Sonne - I
Made Andi Arsana 2010-01-01
Author's account as postgraduate student in doing
maritime research in Indian
Ocean.
Habis Terang Terbitlah Gelap,
The Corruptor - @dnuxer
2016-06-15
Novel the Corruptor adalah
novel yang berangkat dari
kegelisahan penulis terhadap
kasus korupsi yang semakin
teknisi-laptop

menggurita dan kasus koruptor
yang kabur cepat menguap dan
dilupakan. Novel ini dibuat
sebagai hiburan jadi bacalah
dengan santai sesekali
tersenyum simpul boleh, kalau
terprovokasi ingin
memberantas korupsi monggo.
PERHATIAN!!! Novel gratis ini
masih dalam pengembangan
siapa tahu bisa jadi skenario
fim atau diterbitkan cetak.
Mohon masukan dan kritikan
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dari pembaca budiman agar
Novel ini semakin sip. Silahkan
email saya di
zeropublishing99@gmail.com
Ditunggu komen, sumpah
serapah asal sopan LOL, dan
masukan inspiratifnya :)
Prolog; Kami Bukan Teroris
Tetapi Pemburu Harta
Koruptor! Pkl. 21.00 WIB |
Green Park Apartemen Lantai
5, Kamar 165. Lampu tiba-tiba
padam, Ana Zaty mencium
gelagat tidak baik… seumurumur tinggal di apartemen,
listrik di kamarnya belum
pernah padam. Melalui
laptopnya dia melihat lorong
kamarnya via CCTV inframerah
yang sengaja dipasangnya.
Terlihat pergerakan
sekelompok orang bersenjata
di depan pintu kamarnya.
Laptop yang sedang
digunakannya ditutup dan
otomatis masuk ke mode lock.
Tangannya segera mengambil
Flashbang yang selalu siap di
pinggangnya. “Swiif” kunci
kartu cadangan kamar digesek,
kartu kamar 165 dibuka.
“Menyerahlah Ana, tempat ini
sudah dikepung,” terdengar
suara dari Megaphone
teknisi-laptop

memecah keheningan.
“Bliiiing” flashbang
dilemparkan Ana Zaty ke arah
pintu yang terbuka diiringi
suara memekakkan telinga dan
cahaya berkilauan. Secepat
kilat Ana berlari masuk ke
pintu rahasia di kamarnya yang
memang sudah lama
dipersiapkannya. Dor… dor…
dor… rentetan tembakan
peringatan ditembakkan.
“Kepung tempat ini!” seru
Kompol Numpane sambil
memegang telinganya yang
kesakitan karena bunyi
kencang efek dari flashbang.
Berbulan-bulan sudah dia
mengejar komplotan Zero-One
dengan otak komplotannya Ana
Zaty mahasiswa UI fakultas
Ekonomi semester akhir.
Tindakan kelompok ini sudah
semakin brutal, terakhir
mereka memancung Agus
Andang koruptor 3 triliun
kasus Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) dan kasus
illegal loging. Sekelompok
pasukan Densus 99 yang
memakai night vision dan
masker tertutup merengsek
masuk ke kamar 165. “Ruang
tamu clear, kamar mandi
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clear,” teriak Bripda Iwan
anggota Densus 99 sambil
mengamankan laptop Ana Zaty.
Perhatian anggota pasukan
tertuju kepada kamar tidur
Ana. Bripda Budi menggesek
kunci kartu cadangan yang di
dapat dari pengelola
apartemen. “Access denied,
please try again!” pintu kamar
tidur Ana tidak bisa dibuka.
“Jangan ditembak pintunya
nanti terkena DPO kita,
gunakan plan B.” Daftar Isi
Tokoh Utama Novel “The
Corruptor“ Tentang @dnuxer
Prolog; Kami Bukan Teroris
Tetapi Pemburu Harta
Koruptor! Aksi mengejutkan!
Penyelundupan Supercar
Chapter 1: Semua Ada Awalnya
:) Sambil Menyelam Minum
Racun Ini Awalnya Tokoh Kita
Chapter 2: Saatnya Browsing
Back to Suspect Chapter 3:
Zero One Keesokan harinya
Reuni Chapter 4: It’s Show
Time Chapter 5: Menelusuri
Jejak Sang Koruptor Futian,
Fujian, Tiongkok Pabrik
Fermentasi Bir Untung Ada
Cici Yoah Chapter 6: Back to
Wirosasongko! Inspirasi dari
TV Shop Lokasi Pudong Hotel
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Resepsi Pernikahan Siapa
Berani Mengerjai
Wirosasongko? Seharusnya
Pesta Ultahnya Meriah Chapter
7: Pembalasan Legenda
Koruptor Interogasi Polisi Di
Mana Bos Saya? Atur Strategi
Dulu... Mau Usaha Pasti Ada
Jalan... Pulang Ke Indo Pagi
Histeris Di Gedung KPK
Chapter 8: #Koruptor++
Malware Putih Rekening
Penampung di Swiss Chapter
End: We Will Be Back… Maybe
:)
UNTUNG ATAU RUGI SAMA
SAJA, KOK! - Andi Sri Wahyuni,
Akt. 2022-05-21
Kegiatan ekonomi (muamalah)
merupakan bagian dari ibadah.
Transaksi ekonomi dilakukan
tidak hanya mencapai tujuan
duniawi semata, namun lebih
diarahkan atas pencapaian
yang lebih tinggi, yaitu
kesadaran religiositas.
Perspektif yang ditawarkan
melebihi sekedar upaya
melihat keuntungan sebagai
stimulus bersyukur atau
kerugian sebagai cara
bersabar, namun buku ini
mengarahkan pada kekuatan
dua perkara besar yang
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dijadikan pijakan kesadaran
baru muncul. Kesadaran bahwa
untung atau rugi itu tidak
memiliki perbedaan dan justru
keduanya berdampak
kebaikan-kebaikan. Pijakan
kesadaran baru tersebut
dilandasi al Qur’an dan hadist
BISNIS FOTOKOPI - DS Usman
2019-12-20
Ebook yang berjudul Bisnis
Fotokopi ini, sangat menarik
untuk dibaca sampai tuntas.
Ebook ini membahas secara
mendalam bagaimana bisnis
fotokopi dijalankan, mulai dari
tahap persiapan sampai
dengan bagaimana lika-liku
menjalankan bisnis fotokopi.
Dan yang sangat menarik
adalah juga dibahas bagaimana
menghitung Harga Pokok
Produksi fotokopi
perlembarnya secara detail.
Juga, dalam ebook ini akan
memberikan kepada pembaca
26 tips dan trik menarik yang
belum pernah pembaca
dapatkan sebelumnya, tentang
bagaimana menjalankan bisnis
fotokopi secara benar dan bisa
sukses mendatangkan
keuntungan.
Dasar Sistem Komputer teknisi-laptop

Rajawali Pers - I Gede Partha
Sindu, S.Pd., M.Pd. 2021-07-21
Buku Dasar Sistem Komputer
ini disusun dengan maksud
agar pembaca dapat
memperoleh gambaran umum
mengenai perkembangan
komputer. Buku Dasar Sistem
komputer ini terdiri dari tujuh
bab, yaitu bab pertama
membahas sejarah dan
pengertian komputer,
kemudian bab kedua
membahas perangkat keras
komputer. Bab ketiga
membahas tentang BIOS. Bab
keempat membahas tentang
sistem operasi. Bab kelima
membahas tentang perangkat
lunak. Bab keenam membahas
tentang open source. Bab
ketujuh membahas tentang
perawatan hardware software
dan K3LH. Kelebihan buku ini
adalah 1. Materi yang dibahas
sudah sesuai dengan kurikulum
berbasis Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI). 2.
Contoh aplikasi sudah sesuai
dengan perkembangan aplikasi
saat ini. 3. Sudah disertai
dengan contoh praktik
langsung dalam penggunaan
PC maupun Laptop. 4. Dapat
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digunakan untuk modul
praktikum di laboratorium.
Buku ini sangat cocok untuk
kalangan siswa SMK dan
mahasiswa teknik informatika,
ilmu komputer pendidikan
teknik informatika, dan teknik
elektro serta kalangan umum.
180 Sumber Penghasil Uang Dimas
Berbisnis adalah sebuah
pilihan yang sering diambil
orang dalam mengatasi
permasalahan keuangan.
Keberhasilan atau kegagalan
sebuah bisnis berasal dari yang
menjalankannya. Diperlukan
sebuah persiapan yang matang
serta modal yang kuat. Dalam
berbisnis bukan hanya soal
uang, melainkan mental dan
ide. Ketiga hal tersebut perlu
dikombinasikan agar
perjalanan bisnis bisa terus
dan tidak berhenti di tengah
jalan. Buku ini berisi tentang
tips bagaimana menjadi
seorang pebisnis handal yang
menghasilkan banyak uang.
Selain itu, terdapat bermacam
bisnis yang dapat Anda pilih
lengkap dengan analisanya.
Tidak tanggung-tanggung, 180
sumber penghasil uang
teknisi-laptop

dijelaskan secara rinci di buku
ini, mulai dari bisnis makanan,
minuman, jasa, dan bisnis
lainnya. Buku ini akan
memberikan banyak ide dan
inspirasi untuk berbisnis
secara tepat dan cerdas agar
Anda bisa mandiri dan
mendapatkan keuntungan yang
menggiurkan.
PENANGANAN COVID-19 Prof. Sukri Palutturi, SKM.,
M.Kes., MSc.PH., Ph.D
2020-11-29
Terbitnya buku PENANGANAN
COVID-19 (Best Practice
Akademisi Unhas) adalah salah
satu bukti penegasan
komitmen tersebut sebagai
universitas kemanusiaan. Buku
ini sangat menarik.karena
tidak hanya berisi pemikiran
atau pandangan dari berbagai
disiplin ilmu, tetapi memberi
bukti nyata apa yang menjadi
pengalaman para akademisi
baik yang berkaitan dengan
kebijakan, sosial, dan aspek
pencegahan sampai pada
pengobatan dari
pasienterkonfirmasi positif. Ini
adalah pengalaman baru bagi
kita semua menghadapi
pandemi yang maha dahsyat
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tersebut.
Informatika Sosial Bambang N. Prastowo
2022-02-14
Teknologi informasi telah
berkembang pesat seiring
dengan perkembangan
teknologi yang telah masuk ke
wilayah privat. Sementara itu,
literasi yang rendah dalam
bidang komunikasi di media
sosial, ditambah munculnya
perilaku trolling menyebabkan
munculnya masalah baru
dalam interaksi sosial
masyarakat. Buku Informatika
Sosial ini sangat penting untuk
membantu memahami
transformasi masyarakat dari
dunia analog ke dunia digital.
Materi buku ini lengkap
membahas bentang aspek
dengan keunikan isinya yang
merupakan gabungan dari
pengalaman penulis yang telah
lama di bidangnya dan kondisi
informatika sosial yang sedang
terjadi saat ini. Selain itu, buku
ini juga membahas potensi
usikan-usikan di masa depan
yang terjadi karena berbagai
lompatan perubahan tak
terduga.
Duo Detektif: Sabotase
teknisi-laptop

Lokomotif B2503 - Wiwien
Wintarto 2019-09-16
Dua sahabat, Jalu dan Bima,
menikmati hari-hari mereka
sebagai siswa SD di Desa
Wonokasihan. Suatu hari,
mereka tak sengaja
mengetahui rencana sabotase
di jalur kereta api wisata
jurusan Ambarawa-Bedono
yang bisa membahayakan para
penumpang. Berpacu dengan
waktu, Jalu dan Bima berusaha
mencegah terjadinya
kecelakaan kereta wisata itu.
Namun ternyata situasi
menjadi kian berbahaya,
sampai Jalu dan Bima tak
mampu berkutik dan hanya
bisa mengharapkan
pertolongan Turi dan Taufan,
sesama anggota grup
penggemar kereta api yang
belum pernah mereka temui
sekali pun. Berhasilkah mereka
mencegah terjadinya
kecelakaan kereta api dengan
lokomotif B2503 yang
bersejarah itu dan membuat
para pelaku sabotase
menerima ganjarannya?
Tell Me the Truth - DLista
Tell Me the Truth Penulis :
DLista Ukuran : 14 x 21 cm
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ISBN : 978-623-6302-86-6
Terbit : Juni 2021
www.guepedia.com Sinopsis :
Di sebuah markas Coding
Community, jejak prestasi dari
mahasiswa pecinta Coding
menghiasi ruangan. Anne, Sean
dan Satya menjadi mahasiswa
yang berperan penting dalam
komunitas di bawah bimbingan
Dosen Pak Raditya. Mereka
jelas menjadi panutan anggota
lainnya melihat track record di
kompetisi dan kejuaraannya
tak diragukan lagi. Anne dan
Sean menjadi salah dua yang
mengikuti kompetisi Coding
Nasional. Mereka berdua
mempersiapkan diri bersama
teman lainnya tanpa Satya
yang mengerjakan project
misterius. Suatu hari di dalam
lift, "Tell me the truth, Satya!"
Anne dan Satya berlari sekuat
tenaga sambil berpegangan
tangan mendapati seorang lakilaki bertubuh tegap dan
berpakaian serba hitam sedang
memegang senjata. Dorr,
dorr.... Suara peluru yang lepas
dari pelatuknya beberapa kali
mengenai dinding lift dan
koridor gedung. "Satya,
bangun! Satya..., tidaakk..."
teknisi-laptop

Tangis Anne pun pecah
mendapati tubuh yang
tergeletak di depannya.
Akankah kebenaran
terungkap? Apakah Anne
kehilangan seseorang yang
berarti, untuk kedua kalinya?
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your
day, guys
Keping Rahasia Terakhir Jean Rocher 2009-07-28
Laurent Sardou, intel Prancis,
hilang di Bali ketika sedang
memburu kelompok teroris
anggota jaringan Al Qaeda.
Sahabatnya, Axel Guermeur,
mantan perwira DRM, intelijen
militer Prancis, ditugaskan
untuk mencarinya. Dalam
penelusurannya, Axel
menemukan dokumen yang
memuat profil seorang dokter
bedah jantung Indonesia
bereputasi
internasional—dokter yang
diduga turut mendanai
kelompok teroris yang diincar
Laurent. Dimulai dengan
sebotol air mineral beracun,
teror menghantui Axel di mana
pun ia berada. Akankah Axel
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Guermeur lolos dari maut yang
mengancam nyawanya?
Mampukah ia menguak misteri
hilangnya Sardou? Siapakah
dokter bedah itu dan apa peran
seorang jenderal bernama
Dornot dalam kasus ini? Jean
Rocher, lahir 12 Februari 1950
di Bois-Colombes, Prancis,
adalah seorang konsultan dan
penulis. Tamatan Akademi
Militer Saint-Cyr (1971-1973)
ini pada 1991-1993 berdinas di
Markas Besar Angkatan
Bersenjata Prancis di Paris;
kemudian diangkat menjadi
atase militer pada Kedutaan
Besar Prancis di Indonesia
(1993-1997). Rocher, yang
fasih berbahasa Inggris dan
Indonesia serta tertarik pada
sejarah, kebudayaan, dan
sastra Indonesia, pernah
mengajar selama beberapa
tahun di Indonesian Language
School, Paris.
Defending Jacob - William
Landay 2017-12-18
Andy Barber adalah seorang
asisten jaksa wilayah di
pinggiran Massachusetts
selama lebih dari dua puluh
tahun. Dia dihormati, hebat di
ruang persidangan, dan hidup
teknisi-laptop

bahagia dengan Laurie,
istrinya, juga Jacob, anaknya.
Namun ketika sebuah peristiwa
pembunuhan terjadi di taman
Cold Spring, di dekat rumah
mereka, hidup keluarga Andy
pun berubah. Jacob dituduh
sebagai pembunuh. Sebagai
seorang ayah, naluri untuk
membela putranya terus
berkobar dalam diri Andy. Dia
melakukan berbagai cara untuk
menyelamatkan putranya,
karena dia tahu bahwa Jacob
tidak bersalah. Dia percaya
pada putranya. Persidangan
terus berlanjut, dan
dampaknya memengaruhi
kehidupan keluarga Barber.
Fakta tersembunyi yang telah
lama dikubur Andy malah
terkuak, bahkan mengancam
rumah tangganya.
Konfigurasi Hotspot Login,
Blokir Situs & Manajemen
Bandwidth (UKK TKJ Paket4
2017/2018) - M. Taufik
Nurhuda, S.Kom 2021-02-09
Pembahasan Soal Uji
Kompetensi Keahlian Paket 4
Jurusan TKJ (UKK
Tp.2017/2018)
Pena Cinta Alam Semesta - Kiki
al-Muntafi
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Pena Cinta Alam Semesta
PENULIS: Kiki al-Muntafi
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-281-661-9 Terbit :
Agustus 2020
www.guepedia.com Sinopsis:
Buku ini bercerita tentang
kisah hidup penulis. Mulai dari
kisah semasa kecil hingga
tumbuh dan berproses menjadi
seperti sekarang ini. Berada di
kalangan keluarga yang
sederhana dan tinggal di
kampung membuat ia terbiasa
akan segala sesuatu yang
penuh dengan proses hidup. Di
sini diceritakan bagaimana
perjalanan hidup seorang anak
yang awalnya merupakan sosok
yang biasa-biasa saja hingga
menjadi sosok yang
berprestasi, meraih peringkat
di kelas dan mengikuti
beberapa olimpiade. Perjalanan
hidupnya yang tidak selalu
sesuai dengan keinginan,
namun tidak mematahkan
semangat penulis dan terus
berdoa hingga mendapatkan
keajaiban atas doa dan
keinginan penulis yang begitu
kuat. Bukan hanya itu, ada
banyak kisah-kisah menarik di
dalamnya yang dapat menjadi
teknisi-laptop

inspirasi dan pelajaran yang
berharga. Pepatah pernah
mengatakan, “Pengalaman
adalah guru terbaik”. Tentang
bagaimana kelanjutan
kisahnya, akan Anda temui di
dalam buku ini.
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your
day, guys
Contagious: Rahasia di
Balik Produk dan Gagasan
yang Populer (cover baru
ISBN LAMA) - Jonah Berger
2019-07-22
Apa yang Menjadikan Sesuatu
Populer? Kalau menurut Anda
iklan, coba pikir lagi. Orang
tidak mendengarkan iklan;
mereka mendengarkan teman.
Tapi, kenapa orang bicara lebih
banyak tentang produk dan
gagasan tertentu dibanding
yang lain? Kenapa sejumlah
cerita dan rumor lebih
tersebar? Dan apa yang
menjadikan konten online
mewabah? Jonah Berger
mengungkapkan ilmu rahasia
di balik getok tular dan
transmisi sosial. Temukan
enam prinsip dasar yang
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berkontribusi pada semua hal
yang mewabah, seperti
bagaimana steakhouse yang
mewah mendapat popularitas
lewat cheesesteak biasa,
kenapa iklan antinarkoba bisa
jadi malah meningkatkan
penggunaan narkoba, dan
kenapa lebih dari 200 juta
orang berbagi video tentang
sesuatu yang sepertinya
merupakan produk yang paling
membosankan: blender. Entah
Anda manajer di perusahaan
besar, pemilik usaha kecil yang
berusaha meningkatkan
kesadaran akan produk Anda,
politisi yang membutuhkan
suara rakyat, atau petugas
kesehatan yang berusaha
mengampanyekan suatu
program, buku ini akan
menunjukkan kepada Anda
cara membuat produk atau
gagasan Anda tersimpan di
benak orang. “Kalau mencari
dampak yang lebih besar
dengan anggaran yang lebih
kecil, Anda memerlukan buku
ini. Contagious akan
menunjukkan cara menjadikan
produk Anda tersebar melebihi
perkiraan Anda.” —CHIP
HEATH, rekan penulis Made to
teknisi-laptop

Stick dan Switch
Cormoran Strike#1: Dekut
Burung Kukuk (The Cuckoo's
Calling) - Robert Galbraith
2019-07-29
Ketika seorang supermodel
jatuh dari ketinggian balkon di
London yang bersalju, polisi
menetapkan bahwa ini kasus
bunuh diri. Namun, kakak
korban meragukan keputusan
itu, dan menghubungi sang
detektif partikelir, Cormoran
Strike, untuk menyelidikinya.
Strike seorang veteran perang
yang memiliki luka fisik dan
luka batin. Hidupnya sedang
kisruh. Kasus ini memberinya
kelonggaran dalam hal
keuangan, tapi menuntut
imbalan pribadi yang mahal:
semakin jauh dia terbenam
dalam kasus ini, semakin kelam
kenyataan yang
ditemuinya—dan semakin
besar bahaya yang mengancam
nyawanya. Kisah misteri yang
mencekam dan anggun,
mengelana di antara atmosfer
London yang pekat—dari
jalanan Mayfair yang mewah
dan sunyi, ke bar-bar suram di
East End, hingga ke keriuhan
Soho. The Cuckoo’s Calling
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adalah kisah misteri yang
menawan.
Tes CPNS 2015 Edisi Lengkap
Sistem CAT - Tim Edu
President 2015-05-01
Rekruitmen CPNS 2014
menjadi bukti banyaknya
pelamar berbondong-bondong
untuk mengikuti tes CPNS.
Pada tahun 2015, diperkirakan
kuota akan lebih besar dari
tahun sebelumnya. Hampir
semua instansi pemerintah
akan membuka lowongan
penerimaan CPNS. Persiapkan
diri Anda semaksimal mungkin.
-CMediaBe Your Wife - Emeraldthahir
2020-05-12
Dirman dilema harus mengikuti
kemauan ibunya untuk
menikah lagi agar memperoleh
keturuan sebab istrinya hingga
memasuki delapan tahun
pernikahan belum juga
memberikannya keturunan.
Kenang marah atas sikap
Dirman. Ia benci karena pria
itu tidak menganggap semua
jerih payahnya mendampingi
pria itu dan berniat
menduakannya. Laras ikut
melarikan diri bersama
kakaknya Kenang ke Ampana.
teknisi-laptop

Di sana, dengan hamparan
pantai serta semua keindahan
yang menghipnotis ia kembali
bertemu si cinta lama yang
tidak akan pernah bisa
dimilikinya, karena pria itu
Rajindra sansa Dewa telah
menikah. Aji menerima
kedatangan Kenang dan Laras.
Termasuk memberikan
tumpangan kepada kedua
kakak beradik itu agar bisa
tinggal di cottage miliknya.
Sebuah kejadian membuatnya
terbelit dengan Laras. Yang
Laras tidak tahu, kalau Aji,
Profesor rupawan itu udah 4
tahun menyandang status
Duda.
Kekasih Terakhir - Dilli
Malianawati 2021-03-18
Kekasih Terakhir/ Sebagai
seorang jurnalis, Aria
ditugaskan untuk mencari
berita tentang miliarder yang
baru saja membuka penjelasan
saham perdana miliknya di
pasar saat. Ia tak pernah
menyangka sebelumnya bahwa
sang miliarder kelak
merupakan cinta sejatinya.
Anna sang miliarder begitu
cantik, anggun dan matang
membuat hati Aria berdebar-
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debar. Aria dan Anna selalu
menghabiskan waktu bersama,
membuat Aria menyadari
bahwa Anna adalah sosok yang
rapuh di balik topeng
miliardernya. Aria selalu
melindungi Anna dari niat jahat
mantan suami dan mantan
kekasihnya. Begitu pun saat
perusahaan mengalahkan
defisit karena penggelapan
yang dilakukan oleh kaki
tangan mantan suami Anna,
Aria berusaha
membantunya,bahkan Aria
mengalami luka karena dipukul
oleh perampokan yang hendak
merampok kantor Anna.
Namun ketika Aria
memutuskan untuk
melabuhkan hati pada Anna,
mampukah Aria meyakinkan
Anna akan ketulusan cintanya?
Apakah Anna berani berharap
cinta sejati dari pria yang
terpaut usia sepuluh tahun
lebih muda darinya?
Sistem Pendukung Keputusan:
Metode & Implementasi - Tonni
Limbong 2020-03-24
Sistem Pendukung Keputusan
(SPK adalah sebuah sistem
yang mampu memberikan
kemampuan pemecahan
teknisi-laptop

masalah maupun kemampuan
pengkomunikasian untuk
masalah dengan kondisi semi
terstruktur dan tidak
terstruktur. Sistem ini
digunakan untuk membantu
pengambilan keputusan dalam
situasi semi terstruktur dan
situasi yang tidak terstruktur.
Buku ini terdiri dari 11
(sebelas) bab, yaitu : Bab 1
Pengantar Sistem Pendukung
Keputusan (SPK) Bab 2 Metode
AHP Penentuan Lokasi
Seminar Bab 3 Metode
Weighted Product (WP) Bab 4
Metode VIšekriterijumsko
Koompromisno Rangiranje
(VIKOR) Bab 5 Metode Simple
Additive Weighting (SAW) Bab
6 Metode Technique for Order
Preference by Similarity to
Ideal Solution (TOPSIS) Bab 7
Organization, Rangement Et
Synthese De Donnes
Relationnelles (ORESTE) Bab 8
Metode Multi-Attribute Utility
Theory (MAUT) Bab 9 Metode
Weighted Aggregated Sum
Product Assesment (WASPAS)
Bab 10 Metode Fuzzy Logic
Bab 11 Metode ELECTRE
dalam Sistem Pengambilan
Keputusan
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Rahasia Bisnis Komputer
Omzet Ratusan Juta - Kang
Solihin Laptop 2021-08-08
Perkembangan jaman dewasa
ini tidak terlepas dari
perlengkapan elektronik
berteknologi super canggih
(Gadget) yang menemani
setiap orang dalam beraktifitas
sebut saja Smartphone, laptop,
Komputer PC, Internet, dan
lain sebagainya. Meningkatnya
jumlah pengguna gadget telah
membuka peluang bisnis yang
sangat menjanjikan bagi
seorang wirausaha atau yang
ingin berusaha. Salah satu
peluang usaha yang bisa
dicoba adalah dengan menjual
beragam perlengkapan dan
aksesoris komputer atau
laptop, seperti mouse,
keyboard, LCD monitor, CD,
dan keperluan lainnya, atau
bahkan kita bisa membuka jasa
servis. Dan masih banyak lagi
peluang lainnya di bisnis ini
yang bisa dimanfaatkan untuk
mencari keuntungan. Didalam
buku ini akan dibahas salah
satu peluang bisnis yang bisa
menghasilkan Omzet sampai
ratusan juta rupiah
perbulannya, disertai dengan
teknisi-laptop

data dan pengalaman praktek
dilapangan. Semoga
Bermanfaat
Presentation Power - Pusta
Hery Kurnia 2019-03-11
Seseorang memiliki produk,
ide, dan konsep yang
cemerlang, tetapi sayang ia
tidak dapat mengemas dan
mempresentasikannya dengan
baik, sehingga ia gagal
mencapai tujuannya.
Kegagalan presentasi itu
benar-benar mengecewakan
semua pihak. Apakah Anda
pernah menyaksikan situasi
seperti itu? Atau pernah
mengalaminya? Jangan biarkan
presentasi menjadi titik
kelemahan Anda dan
menghalangi keberhasilan
yang ingin Anda raih. Buku ini
didesain untuk membantu Anda
mengubah PRESENTASI
menjadi KEKUATAN Anda. Di
sini Anda akan mempelajari
antara lain: • Rahasia menjadi
percaya diri dan mengalahkan
ketakutan presentasi • Strategi
menyusun konten • Menarik
perhatian audiens sejak awal •
Menjawab pertanyaan sulit
dari audiens • Menghadapi
situasi tak terduga dalam
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presentasi • Mendesain
PowerPoint efektif Sekarang
saatnya Anda membuat
presentasi Anda menjadi jauh
lebih bernilai untuk mencapai
apa yang Anda inginkan!
Speak with Power - David
Pranata 2015-07-28
Pernahkah Anda duduk
mendengarkan sebuah
presentasi dan merasa bosan,
mengantuk, satu-satunya hal
yang terpikir di benak Anda
adalah Kapan saya bisa
pulang? Saya yakin Anda pasti
pernah mengalami situasi di
atas. Akan tetapi jika sekarang
situasinya di balik: Anda-lah
yang harus maju ke depan dan
berpresentasi. Mampukah
Anda melakukannya secara
efektif? Kebanyakan orang
akan langsung kabur atau
menunjuk temannya. Buku
yang sekarang ada di tangan
Anda ini akan menuntun Anda
untuk menyajikan sebuah
presentasi yang efektif. Di
buku ini Anda akan belajar
bagaimana cara:  Mengatasi
rasa nervous berpresentasi 
Menyusun konten presentasi
yang rela membuat audiens
menahan pipis hanya untuk
teknisi-laptop

mendengarkan Anda 
Membawakan presentasi yang
mampu memenangkan hati
audiens  Mengetahui tip-tip
eksklusif tentang presentasi
yang jarang diketahui orang
Setelah Anda membaca,
mempelajari, dan
mempraktikkan isi buku ini,
buatlah audiens duduk lekat di
kursi, mendengarkan setiap
perkataan yang Anda ucapkan,
dan berkata Wow.. saya ingin
menjadi pembicara memukau
seperti dia!
Bikin Telecenter Yuk! PANDUAN LENGKAP
KOMPUTER: PC, LAPTOP,
TABLET - Duwi Priyatno
Buku ini akan membuktikan
kepada Anda bahwa
menangani PC, laptop, & PC
tablet itu sangat mudah. Anda
akan dipandu mulai dari cara
memilih komputerdan laptop
yang sesuai dengan kebutuhan
Anda, proses merakit dan
instalasi, merawat dan
upgrade, hingga mengatasi
kerusakan. Selain itu, Anda
juga akan dipandu cara
membangun jaringan komputer
dan koneksi internet.
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Cinta di Tengah Cita-Cita Reizal zhefahila
Cinta di Tengah Cita-Cita
PENULIS: Reizal zhefahila
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-294-371-1 Terbit :
Agustus 2020
www.guepedia.com Sinopsis:
Tubuh Muzammil tak
bertenaga. Aliran darahnya
terhenti. Seakan tak kuat lagi
untuk berdiri. Haruskah dia
kehilangan seorang Nuzula?
Saat ini, atau selamanya.
Seorang yang selalu dipuji-puji
ibunya karena akhlak mulia
yang ia miliki. Seorang yang
selalu dia ceritakan pada Allah,
Irfan, dan kedua orangtuanya.
Seorang yang selalu dia
sematkan dalam doa-doanya.
Seorang yang selalu membawa
lentera penerang, tatkala dia
kehilangan arah. Haruskah dia
kehilangan janji, semua mimpimimpi indah bersamanya.
Bangunan cinta dan kasih
sayang, telah hancur
berantakan dilanda gempa dan
badai yang tak berpamitan.
"Dan jika Engkau lebih
mengetahui bahwa cintaku ini
buruk bagiku, agamaku,
kehidupanku, dan puncak dari
teknisi-laptop

masalahku. Maka, palingkanlah
dia dariku. Serta palingkanlah
aku darinya." Suara itu
terngiang jelas di telinganya.
Dia kenal betul, suara itu
adalah suaranya sendiri saat
berdoa di setiap solat
istikhorohnya. Solat untuk
kebaikan cintanya dengan
Nuzula. Mungkin, semua ini
adalah jawaban Allah dari doadoanya. Jawaban yang terjawab
dengan realita, bukan dengan
mimpi atau keyakinan semata.
Jawaban dari keinginannya
untuk memfokuskan diri pada
cita-cita, yang tak sampai ia
mengutarakannya karena berat
hati. Jawaban yang
menunjukan bahwa cintanya
tak baik untuknya, agama, dan
kehidupannya di masa depan.
Dia tidak ditakdirkan hidup
dengan Nuzula seperti yang
telah diimpikan bersama.
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your
day, guys
300 Days - Toar Demetrius
Soeban 2014-03-02
Buku yang berjudul “300 Hari”
ini, ditulis dan disusun
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berdasarkan kisah nyata, dari
seorang fotografer dan
kamerawan bernama Toar
Demetrius Soeban, yang
berasal dari Pulau Belitung,
Indonesia. Beliau sempat di
kontrak untuk bekerja di Ocean
Photo Service, sebuah
perusahaan asing yang
berkedudukan di Limassol,
Siprus, yang bergerak di
bidang jasa pemotretan di
banyak kapal pesiar besar di
dunia. Beliau juga sempat di
tempatkan di tiga kapal pesiar
ternama oleh perusahaan
tersebut, yaitu Princess
Daphne, Grand Mistral dan
Grand Holiday selama masa
kerjanya. Pria berdarah
campuran Menado, Sunda,
Jawa dan Belanda kelahiran
Kelapa Kampit pada tanggal 21
mei 1975 ini, mampu
melakukan komunikasi ringan
dalam 6 (enam) bahasa
Internasional, yaitu Indonesia,
Inggris, Portugis, Belanda,
Perancis dan Spanyol, 1 (satu)
bahasa daerah Cina, yaitu
Cina-Khek, juga 4 (empat)
bahasa daerah di Indonesia
yaitu Melayu Belitung, Melayu
Palembang, Melayu Menado
teknisi-laptop

dan Sunda. Isi buku yang
bercerita tentang perjalanan
hidupnya saat berada jauh dari
seluruh keluarganya untuk
bekerja di kapal, juga semua
pengalaman menariknya saat
mengunjungi dan membuat
karya foto dan film di 4 (empat)
benua, 38 (tiga puluh delapan)
negara dan ±120 (seratus
duapuluh) kota besar di dunia
selama 300 hari ini, sangat
menarik untuk di baca. Cara
penyajian cerita yang tidak
biasa, yang di gabungkan juga
dengan seluruh foto-foto karyanya, membuat setiap halaman
dari buku ini, memiliki arti
tersendiri bagi para
penikmatnya. Dan kisah yang
masingmasing berbeda pada
setiap Negara, akan
memunculkan rasa penasaran
untuk langsung menuju ke
halaman berikutnya. Buku yang
sangat sarat akan motivasi dan
semangat ini, tidak hanya
menarik bagi para kalangan
traveller, fotografer dan
kamerawan saja, tetapi juga
sangat menarik bagi berbagai
kalangan, karena didalam
kehidupan sosial beliau selama
berpindah-pindah dari negara
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satu ke negara lainnya, beliau
tertantang untuk belajar
tentang bagaimana berlaku apa
adanya didalam suatu
pergaulan antar bangsa,
dengan adat dan bahasa yang
sangat berbeda-beda. Buku ini
juga menggambarkan secara
faktual tentang penggapaian
mimpi dan cita-cita. Anda akan
memiliki sebuah wawasan baru
tentang dunia, setelah anda
membaca buku ini hingga
lembar yang terakhir
Destined to Be A Leader - Mr.
Amir Faisal 2016-12-05
"Di zaman modern dan era
digital ini diperlukan
Kepemimpinan yang berpola
pikir entrepreneur, yaitu
sebuah mindset seperti yang
dimiliki oleh para owner dan
CEO. Untuk itu para pemimpin
perlu merubah paradigma, visi
dan kemampuannya dalam
membangun relationship.Buku
ini memberikan pencerahan
tentang ketiga aspek
tersebut."( Dr. Tanri Abeng,
Komisaris Utama PT Pertamina
) "Buku ini mengajarkan,
bahwa perubahan tidak harus
dimulai dengan sesuatu yang
besar. Sering kali perubahan
teknisi-laptop

dimulai dari langkah kecil, dari
diri sendiri. Untuk itu yang
terpenting adalah mengubah
cara berpikir, karena pikiran
menentukan tindakan kita.
Jadi, mulailah dengan pikiran,
karena jika tidak, perubahan
hanyalah konsep indah di atas
kertas."(Prof Rhenald Kasali,
PhD. Gurubesar FEUI, Founder
Rumah Perubahan)
Panduan Menjadi Seorang
Teknisi Laptop; Belajar Skema
- Solihin Laptop 2020-02-23
Buku ini dibuat untuk teknisi
laptop pemula atau yang
sedang belajar memperbaiki
laptop dan ingin belajar lebih
banyak tentang segala sesuatu
yang berkaitan dengan
perbaikan laptop. Dilengkapi
dengan panduan pengenalan
komponen yang ada didalam
laptop, bagaimana mengukur
setiap komponen dan cara
memperbaiki laptop
berdasarkan skema
Homiletika: Persiapan Khotbah
dan Cara Berkhotbah - Stimson
Hutagalung 2021-06-09
Homiletika adalah sebuah ilmu
yang harus dimengerti oleh
siapapun yang menyampaikan
khotbah dari mimbar. Untuk
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itulah buku ini ditulis sebagai
pedoman khususnya kepada
para pendeta dan umumnya
kepada semua, baik itu
anggota jemaat yang diberikan
kesempatan untuk
menyampaikan khotbah.
Tujuan utama anggota jemaat
datang ke gereja adalah untuk
mendengarkan firman Tuhan
melalui khotbah. Itulah
sebabnya semua yang
menyampaikan khotbah dari
mimbar harus mengerti tugas
dan tanggung jawab suci
seorang pengkhotbah.
Pembahasan pada buku ini
adalah: Bab 1 Pengkhotbah
Bab 2 Jenis dan Karakteristik
Khotbah Bab 3 Materi Khotbah
Bab 4 Struktur Sebuah
Khotbah Bab 5 Mempersiapkan
Khotbah Berkualitas Bab 6
Berbicara dengan Percaya Diri
Bab 7 Cara Berbicara Yang
Menarik Perhatian Pendengar
Bab 8 Alat Bantu Presentasi
Khotbah Bab 9 Mengendalikan
Masalah Tak Terduga Bab 10
Etika Berkhotbah
Sistem Informasi
Manajemen 2 (ed.10) The Solomon Temple teknisi-laptop

Zhaenal Fanani 2020-08-29
SINOPSIS Sejarah adalah
detak napas dan literatur
semesta yang tak pernah tidur
sepanjang pagelaran dunia.
Sejarah selalu mengiringi
langkah-langkah para penghuni
bumi dan tidak seorangpun
sanggup menghalangi jalannya.
Ia adalah manifestasi dari
kreasi Tuhan bernama ‘takdir’.
Ia akan bertahan ribuan tahun
di dalam pergolakan bumi. Ia
adalah koleksi para generasi.
Dan, Solomon Temple ( Bait
Suci ) merupakan debu sejarah
– perhelatan peristiwa yang
pernah terjadi di muka bumi.
Solomon Temple I dibangun
oleh King Solomon ( Nabi
Sulaeman ) pada abad ke 8 SM.
Bangunan suci ini dibakar dan
dihancurkan oleh
Nebukadnezar : King of
Babylonia pada hari
kesembilan, bulan Av tahun
586 SM. Solomon Tempel II
dibangun kembali pada tahun
520 SM. Dan Kaisar Titus
bersama legiun Romawi
menghancurkannya – persis
pada tanggal sembilan bulan
Av pada tahun 70 M. Solomon
Temple bukan hanya sejarah
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peradaban atau sejarah ilmu
pengetahuan, namun juga
sebuah bangunan spektakuler
di mana dibangun konsepkonsep ke-Tuhanan.
Keberadaannya adalah janji
yang tersurat dalam Taurat.
Dinukil oleh Injil dan diserat
dalam Al-Qur’an. Konon, dalam
kepercayaan kaum Bani Israel
– bangsa Yahudi modern –
Solomon Temple akan menjadi
istana Sang Messiah ( manusia
yang dijanjikan ), The Heavenly
Kingdom on Earth, untuk
memimpin manusia menuju
One World Order sekaligus
menjaga tradisi kuno agar
semua kitab tetap berada di
jalurnya dan tidak
menyediakan kesempatan pada
manusia untuk membuka
selubung yang tersembunyi di
dalamnya. Maka keberadaan
Solomon Temple merupakan
kebutuhan ‘mendesak’. Dan,
Israel adalah satu-satunya
bangsa di dunia yang telah
merancang pembangunan
kembali Solomon Temple III.
Arioch adalah seorang lelaki
genius, ahli mistik, bahkan
mungkin seorang alkemis
modern yang berhasil
teknisi-laptop

memecahkan kode-kode
tersembunyi dalam Al-Kitab
dan buku-buku karya para
filsuf. Arioch ingin berperan
sebagai seseorang di pelataran
bumi yang melangkahi waktu.
“Redaksional dari seluruh kitab
adalah bahasa tersandi, bahasa
perumpamaan, bahasa isyarat
atau kinayah. Dan aku telah
memecahkan teka-tekinya!
Sudah tiba saatnya manusia
membuka selubung kegelapan
menuju dunia tercerahkan!”
katanya. “Tiba waktunya
manusia meninggalkan
pencarian terhadap Tuhan!
Karena setiap manusia adalah
tuhan!” Arioch sangat percaya
pada tradisi mistis bahwa
terdapat ilmu pengetahuan
misterius yang disembunyikan
dalam kitab-kitab kuno tentang
kekuatan spektakuler yang
mendekati kekuatan Tuhan.
Lalu, Arioch ingin
menghancurkan semua hal
yang mengakses kepada
wilayah ke-Tuhanan. Arioch
ingin menjelma sebagai Sang
Messiah : The Heavenly
Kingdom on Earth. Dan iapun
meng-agendakannya. Prof.
Syibil Balqizh : sang arkeolog,
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kembali berpetualang. Diawali
hadirnya mimpi-mimpi tentang
masa kecilnya. Mimpi tentang
sebuah tragedi masa kecil yang
akan mengantarnya
menemukan misteri
pembunuhan yang sekian
tahun terpendam dan
dilupakan. Dan, kehadirannya
pada sebuah prosesi ritual
tradisi suku Maya di Chichen
Itza, secara tak sengaja
menjadi pintu masuk baginya
bertemu dengan para petinggi
Persaudaraan Mason, Kabbala,
Illuminati, penganut
Resiscrusian, tokoh-tokoh
Gereja, para petinggi Vatikan,
para penguasa di komunitas
intelijen, para tokoh legenda
Opus Dei dan bahkan seorang
Ulama besar, yang semuanya
sudah terperangkap dalam
agenda Arioch. Profesor Sybil
Balqizh harus terbang menuju
Yerusalem. Prof. Syibil Balqizh
bertarung dengan waktu.
Sebelum hari kesembilan,
bulan Av tahun 2012 – hari
raya Tisha B’ Av – semuanya
harus selesai. Hari itu tinggal
24 jam. Jika terlambat, maka
pengetahuan misterius itu akan
menjadi bacaan manusia. Sang
teknisi-laptop

Pelangkah waktu akan hadir di
muka bumi sebelum saatnya.
Dunia akan mengalami
keguncangan. Falsafah agung
di dalam kitab-kitab suci akan
dilupakan. Dan, semua kitab
akan tersingkirkan. ZHAENAL
FANANI
Tujuh Langkah Transformasi
Manajemen Kinerja - Dr
Darmin Ahmad Pella
2020-03-08
Setelah cukup banyak bertemu
dengan eksekutif dari berbagai
perusahaan atau organisasi
pemerintahan, saya berharap
tidak keliru bila menyimpulkan,
salah satu isu dengan prioritas
tertinggi yang menyita
perhatian utama di benak
eksekutif kita adalah masalah
kinerja kementerian, badan,
perusahaan atau institusi yang
dipimpinnya. Untuk membantu
organisasi tersebut, diperlukan
satu model sistem manajemen
kinerja yang sederhana, dan
dapat diimplementasikan
dengan cepat, dan dengan
segera menghasilkan dampak
perubahan perilaku dengan
cepat. Setelah menciptakan
dan merumuskan model Tujuh
Langkah Transformasi
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Manajemen Kinerja, mencoba
mengimplementasikannya
selama beberapa tahun di
beberapa perusahaan. Hasilnya
adalah respon positif yang luar
biasa, langsung dari Pemilik
dan Direktur Utama berbagai
perusahaan. Dengan hati-hati,
saya kemudian menyusun
model tersebut menjadi
kumpulan pemikiran, lalu
menjadi kumpulan tulisan yang
ditata secara sistematis, dan
menjelma menjadi menjadi
buku ini. Buku ini ditulis untuk
memperjelas model Tujuh
Langkah Transformasi
Manajemen Kinerja, yang
memiliki tujuan utama
menjawab permasalahan utama
terkait masalah pengembangan
sistem manajemen kinerja dan
masalah peningkatan kinerja
organisasi Anda.
Perasaan Ini Dari Alik Untuk
Diiya - Adi_Linkga
Perasaan Ini Dari Alik Untuk
Diiya Penulis : Adi_Linkga
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-309-353-8 Terbit :
Januari 2021
www.guepedia.com Sinopsis :
Alik Bilum seorang pemuda
yang bertemu dengan seorang
teknisi-laptop

wanita bernama Diiya. Mereka
menjalin hubungan sebagai
teman. Akan tetapi Diiya yang
menganggap Alik sebagai
seorang teman
memperlakukannya lebih dari
sekedar seorang teman. Dan
karena hal itulah, Diiya
membuat perasaan Alik
menjadi berantakan. Dari
hubungan itu, Alik merasa
perasaan yang dirasakannya
sungguh berbeda dari
perasaan yang pernah dia
rasakan sebelumnya. Alik
merasa senang dan hatinya
tenang saat melihat Diiya
tertawa lepas karena senang
dan bahagia. Hanya saja Diiya
membatasi hubungan mereka
sebagai teman. Alik tidak
berharap mempunyai
hubungan yang lebih dengan
Diiya. Namun Alik selalu
berharap, agar hubungannya
dengan Diiya tidak pernah
berakhir. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your
day, guys
Dosen Berkisah - Theddeus
O.H. Prasetyono 2021-01-01
Organisasi sebatas handphone,
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adalah penamaan saya tentang
paguyuban ini. Tanpa anggaran
dasar, tanpa kepengurusan dan
tanpa stempel serta kop surat.
Dengan menggunakan aplikasi
media sosial yang terdapat di
handphone semua Dosen UI
Katolik, maka komunikasi
berlangsung sejak sepuluh
tahun lalu. Organisasi mulai
dari misa antar kampus tiga
bulan sekali, yang lama-lama
menjadi dua bulan dan
akhirnya sebulan sekali.
Selanjutnya diadakan pula
rekoleksi setahun sekali.
Keanggotaan organisasi,
belakangan menyebut diri
“paguyuban”, lalu semakin
membesar. Salah satu
indikatornya, semakin
intensnya komunikasi antar
dosen ketika ada mahasiswa
yang membutuhkan dana, ada
sesama dosen Katolik yang
sakit atau kebutuhan mendesak
lainnya. Dengan situasi itu,
untuk apa menyusun dan
menerbitkan buku? Semua
berawal dari rangkaian kuliah
daring yang sengaja diadakan
oleh paguyuban untuk mengisi
waktu ketika mengalami isolasi
di rumah pada masa
teknisi-laptop

Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) yang dimulai
sejak April 2020 ini. Biasanya,
usai kuliah yang diberikan oleh
para romo secara bergantian,
diskusi terus berlanjut di grup
WA. Memang, melalui acara
tersebut, demikian juga melalui
sarana grup WA, kita semua
mendapat kesempatan untuk
saling memberi kesempatan
bertatap muka dan
berkomunikasi lebih intensif
secara virtual. Saat itulah ide
membuat buku mulai muncul.
Ide itu adalah
pengejawantahan dari
semangat kolaborasi dan
berbagi yang telah lama
muncul diantara sejawat.
Beberapa sejawat kemudian
mengajukan diri menjadi
pengumpul tulisan. Ada pula
yang bersedia menjadi
penyunting. Banyak nama yang
kemudian bersedia menulis,
merefleksikan pengalaman
hidupnya dalam kalimatkalimat di beberapa lembar
kertas. Kita sepakat untuk
berbagi dalam bentuk tertulis,
berupa buku dosen bercerita.
Jumlah penulis memang tidak
terlalu banyak, sekitar tiga
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puluhan orang. Masih jauh di
bawah jumlah total dosen yang
mencapai lebih dari seratus
orang. Saya berharap, pada
kesempatan lain, semakin
banyak sejawat yang bersedia
menulis. Terlepas dari itu,
melalui kesempatan ini, saya
mengucapkan terima kasih
atas kesediaan sejawat semua
yang bersedia menulis untuk
buku ini. Kehidupan dosen,
baik di UI maupun kampuskampus lain, memang unik.
Walaupun penuh kemandirian
dan kemerdekaan, diimbuhi
dengan kompetensi akademik
yang tinggi, tetapi pada
kenyataannya para dosen juga
dikelilingi dengan sejumlah
aturan, harapan dan nilai-nilai.
Ketika sang dosen menyandang
sebutan diri sebagai Dosen
Katolik, maka semakin banyak
nilai yang harus diikuti.
Padahal tantangan dunia tidak
berubah, malah semakin berat.
Saat itulah kekatolikan diuji,
apakah akan menjadi sekadar
orang biasa atau orang yang
tidak biasa. Sekali lagi, tulisantulisan dalam buku ini
mencerminkan pergulatan
yang nyata dari para dosen.
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Ada kalanya mereka kalah, ada
kalanya menang. Namun satu
hal yang pasti, mereka jujur.
Besar harapan, buku ini
menjadi pertinggal abadi bagi
paguyuban kecil para Dosen UI
Katolik. Semoga buku ini
menjadi saksi betapa kelompok
kecil di UI ini bisa bertahan
jika mau saling berbagi dan
saling mendukung. Melalui
paguyuban ini, pelayanan
kepada mahasiswa akan
semakin baik, demikian pula
kualitas pendidikan di UI akan
terus terjaga. Selamat
membaca!
Merawat & Memperbaiki
Notebook - Doni Kurniawan
Buku pedoman / panduan
untuk merawat dan
memperbaiki notebook ini
diterbitkan oleh penerbit
KawanPustaka.
#SuperEbookMaret
Sistem Informasi Geografis Risma Ekawati, S.Kom., M.Ti.
2021-07-26
Buku pegangan bahan ajar ini
berisi informasi seputar Sistem
Informasi Geografis (SIG) yang
bisa dipelajari khususnya bagi
mahasiswa yang menghadapi
mata kuliah SIG. Di dalamnya
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terdapat hal yang menarik,
seperti klasifikasi data spasial,
model data raster dan vektor,
manajemen basisdata dan
manajemen proyek serta studi
kasus aplikasi SIG untuk
referensi Tugas Akhir/Skripsi.
Buku ini juga mengulas
tentang anomali peta Mercator
serta perhitungan dan analisa
area geografis dengan
menggunakan software open
source Quantum GIS (QGIS).
Agar tidak bosan, penulis pun
membuat beberapa panduan
praktek SIG dan tutorial dalam
bentuk link URL maupun QR
code serta quiz di setiap babnya dengan tujuan untuk
mengasah kemampuan. Buku
ini memang dikemas sebagai
sarana pembagian ilmu oleh
dosen pada mahasiswa dengan
bahasa yang mudah dipahami
dan dipraktekkan. Buku ini
dibuat untuk memenuhi
kebutuhan belajar SIG yang
materinya sudah disesuaikan
dengan perkembangan terkini.
Buku ini disajikan dengan
bahasa yang sederhana dan
mudah dimengerti, sehingga
mahasiswa pun bisa belajar
sendiri di rumah dengan
teknisi-laptop

mudah. Topik-topiknya pun
berkaitan dengan
perkembangan teknologi yang
relevan, hingga jadi bisa lebih
mudah dipahami mahasiswa.
Selain itu, kegiatan praktek
yang dianjurkan dalam buku ini
sangat menarik untuk dicoba
sehingga tidak akan jadi
membosankan.
Tapak Bumi - Pendekar
Terakhir Tanah Jawa - Frozen
Iceberg 2022-08-21
Pada masa lalu, Tapak Bumi
hidup di masa akhir Kerajaan
Singhasari dan pra-Kerajaan
Majapahit. Kematian Prabu
Shri Maharajadiraja
Kertanagara akibat
pemberontakan Jayakatwang
sangat menyakitkan hati Dyah
Nararya Sanggramawijaya atau
yang biasa disebut Raden
Wijaya. Ia meminta Tapak
Bumi ikut dalam penyerbuan
ke Kadiri yang menunggangi
pasukan Mongol. Prajurit yang
dipimpin Raden Wijaya
berhadapan dengan salah satu
prajurit terkuat yang dimiliki
Jayakatwang, Gentong Kayu.
Pertempuran antara Tapak
Bumi dan Gentong Kayu
menimbulkan ledakan-ledakan
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dahsyat di sekitar tempat
bertarung. Gentong Kayu yang
memiliki dendam terhadap
Tapak Bumi yang pernah
mematahkan tangannya saat
bertarung, berkesempatan
membalas. Pada hari yang
sama, jam yang sama, menit
yang sama dan detik yang
sama pada tahun 2019,
BATANINDO dan pihak militer
mengadakan uji coba fusi
nuklir. Laboratorium itu
melakukan eksperimen
pemecahan inti atom
menggunakan laser dan
memindahkan hasil
pemecahannya ke dalam
sebuah ruang tanpa tarikan
massa dan gravitasi, untuk
mendapatkan wujud maksimal.
Ledakan yang besar ketika
Tapak Bumi dan Gentong Kayu
mengadu tenaga dalam itu,
bersinggungan dengan dimensi
waktu saat pengujian
pemecahan inti atom di
laboratorium BATANINDO
Jakarta dan Lembah Grambung
Nusa Tenggara Timur. Tapak
Bumi tersedot oleh mesin
transformasi media pemecahan
inti atom instalasi nuklir
Lembah Grambung. Sementara
teknisi-laptop

Gentong Kayu terbawa masuk
ke ruang laboratorium
pengujian dan rekayasa nuklir
BATANINDO Jakarta.
The Tower - Simon Toyne
2016-09-28
Ketika serangan melalui dunia
maya di pusat penerbangan
NASA di Maryland
melumpuhkan teleskop ruang
angkasa Hubble dan ilmuwan
pemenang hadiah Nobel yang
bertanggung jawab
menghilang, satu-satunya
petunjuk yang ada hanyalah
jam hitung mundur misterius
dan pesan mengerikan yang
terpampang di layar komputer
milik ilmuwan yang
menghilang itu: Manusia
Janganlah Lancang. Agen FBI
Joe Shepherd menemukan
sebuah catatan tulisan tangan
si ilmuwan yang berbunyi
"akhir hari" serta bukti lebih
lanjut yang menghubungkan
serangan itu dengan kejadian
aneh delapan bulan
sebelumnya: ledakan di
Citadel, sebuah biara kuno di
Turki; wabah virus yang
menyusul kemudian; dan
menghilangnya seorang
wartawan perempuan bernama
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Liv Adamsen dan mantan
pasukan khusus Gabriel Mann.
Penyelidikan Shepherd
membawanya kepada rahasia
yang membahayakan alam
semesta dan juga ke masa
lalunya sendiri seiring jam
hitung mundur yang terus
berjalan. Tapi apa artinya
"akhir hari" itu dan apakah itu
benar-benar berarti bagi umat
manusia—akankah itu menjadi
Wahyu atau justru
Kehancuran?
PERBAIKAN DAN
PERAWATAN LAPTOP - Yulius
Eka Agung Saputra 2013-04-30
"Ada hal-hal yang tidak dapat
dihindari seiring dengan
banyaknya penggunaan PC dan
notebook atau laptop saat ini,
yaitu adanya kerusakan.
Banyak buku yang membahas
tentang cara memperbaiki PC,
tetapi masih jarang yang
membahas tentang perbaikan
laptop. Padahal, penggunanya
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semakin banyak karena
harganya yang semakin
terjangkau. Buku ini
merupakan intisari dari diktat
pengajaran yang menjadi
materi kursus Perbaikan dan
Perawatan laptop. Secara
sistematis, akan dibahas
pengenalan komponen laptop
sampai tahap perbaikan yang
dilengkapi dengan diagram alir
perbaikan laptop untuk
memudahkan melakukan
perbaikan secara mandiri.
Selain penjelasan dengan katakata, diberikan juga penjelasan
dalam bentuk skema dan
gambar. Materi yang akan
Anda peroleh mencakup: Pengenalan komponen laptop
dan pengujiannya. - Cara
membongkar laptop dan
instalasi komponen. - Petunjuk
praktis meng-upgrade laptop. Studi kasus perbaikan
beberapa merek laptop. Diagram alir perbaikan laptop."
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