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Getting the books pengguna taksi mulai beralih gunakan ojek now is not type of inspiring means. You could not
without help going once books store or library or borrowing from your associates to entrance them. This is an
unquestionably easy means to specifically get lead by on-line. This online notice pengguna taksi mulai beralih
gunakan ojek can be one of the options to accompany you subsequent to having further time.
It will not waste your time. endure me, the e-book will definitely ventilate you new situation to read. Just invest tiny
get older to contact this on-line pronouncement pengguna taksi mulai beralih gunakan ojek as competently as
evaluation them wherever you are now.

Buku Pintar Ibu & Bayi Sep 18 2021 Buku Pintar Ibu & Bayi merupakan panduan lengkap merawat buah hati dan
menjadi orangtua cerdas. Masalah-masalah seputar perawatan bayi baru sampai balita terangkum dalam buku ini.
Permasalahan dalam perencanaan kehamilan, menghadapi kelahiran, perawatan, hingga mitos dan fakta yang
berkembang, dibahas tuntas—Anda akan merasa bertanya langsung kepada ahlinya. Temukan solusi tepat untuk
berbagai masalah dalam merawat dan mengasuh si kecil agar sehat, baik secara fisik maupun psikologis, dalam
setiap pembahasan. Persiapkan diri Anda dengan cermat sebelum terjun langsung menjadi ibu, merawat, dan
mengasuh si kecil. Orangtua cerdas, buah hati sehat, keluarga bahagia. Apa Saja Isi Buku Ini? Persiapan selama
Kehamilan sampai Kelahiran Solusi Menghadapi Baby Blues Informasi Lengkap tentang ASI & Menyusui Serbaserbi Menggendong Bayi & Cara Tepat Memilih Pengasuh untuk Bayi Anda Tentang Tangisan, Tidur, hingga Toilet
Training untuk si Kecil Kesehatan, Imunisasi, & Solusi jika si Kecil Sakit Tanya jawab Pertumbuhan &
Perkembangan Fisik, Emosional, & Sosial si Kecil Manajemen Waktu Bekerja & Mengurus Anak di Rumah Tip &
Trik Cerdas Menjadi Orangtua Baru Kehidupan Seks Pasangan setelah Mempunyai Bayi Memulai Olahraga & Diet
Pascapersalinan "Wow, lengkap aekali isinya. Saya suka dengan cara penjelasannya yang menggunakan Q & A,
tabel, poin, dan lain-lain yang memudnhkan saya untuk membaca dan menceernanya, bukan berupa paragraf
panjang yang membosankan. Semua ibu wajib punya buku pedoman yang memuduhkan dirinya dalam proses
menjadi orangtua, khususnyn seorang new mom seperti saya." -BukuneNever Say Later Jan 29 2020 Mengapa saya menunda? Salahkah menunda itu? Benarkah menunda itu lebih banyak
merugikan daripada menguntungkan? Hampir semua orang pernah menunda. Sebagian besar menyadari bahwa
penundaan biasanya berujung pada ketidaknyamanan, bahkan cenderung merugikan diri sendiri dan orang lain.
Untuk melenyapkan ketidaknyamanan tersebut, buku praktis dan menarik ini memberikan jalan pintas untuk:
memahami mengapa Anda menunda dan menemukan fokus Anda. mengakali taktik menunda, mengatur prioritas,
mulai dengan perubahan kecil menuju perubahan besar. membangun kemampuan menyelesaikan sesuatu,

menetralkan keraguan dan perfeksionisme. memegang kendali, mengatasi situasi, dan meningkatkan motivasi.
menghalau godaan, berhenti membuat alasan, dan mengetahui batasan Anda. menggunakan penundaan dalam
pergaulan dan menemukan keseimbangan. Dilengkapi dengan kuis, contoh, dan latihan, buku ini akan membantu
Anda terhindar dari tergesa-gesa; menghilangkan rasa bersalah, khawatir, kewalahan, atau tertekan; serta membuat
hidup lebih ringan, percaya diri, menyenangkan, dan bahagia.ÿÿ[Mizan, Kaifa, Inspirasi, Motifasi, Indonesia]
115 Tip&trik Chip Windows2000, Xp-vista Oct 27 2019
Pribadimu Profesimu Aug 25 2019 Kepuasan bekerja sebagian ditentukan oleh cocok tidaknya pekerjaan Anda
dengan tipe kepribadian Anda. Apakah kepribadian Anda tepat untuk pekerjaan Anda saat ini, atau yang sedang
Anda cari? Pribadimu Profesimu mengajak Anda mengenal Tipe Ke pribadian berdasarkan empat pasang aspek:
Extraversion (E) atau Introversion (I), Intuiti on (N) atau Sensing (S), Feeling (F) atau Thinking (T), Judging (J) atau
Perceiving (P). Setelah menemu kan Tipe Kepribadian Anda di antara 16 kemungkinan, lihatlah bagian untuk Tipe
Anda dan cari tahu hal-hal apa yang bisa membuat Anda puas dalam pekerjaan, kekuatan dan kelemahan Anda, serta
berbagai pilihan profesi yang bisa cocok dengan Anda. Tipe Kepribadian juga mengalami perkembangan sepanjang
hidup, menjadi lebih utuh dan berimbang, dan membuat kita makin nyaman menggunakan aspek kepribadian yang
berbeda . Buku ini juga menjelaskan pola perkembangan setiap tipe seiring bertambahnya usia, berikut pengaruhnya
bagi kepuasan karier di berbagai tahap hidup Anda
Karyawan Juga Bisa Kaya - 7 Resep Makmur yang Telah Dibuktikan oleh Ribuan Karyawan & Pensiunan (HC) Oct
08 2020 Mengapa para profesional sangat merekomendasikan buku ini? Mengapa ribuan karyawan mengalami
perubahan besar melalui buku ini? Ditulis oleh tiga pakar, buku ini mengupas dari ‘akar’ sampai ‘pucuk’ tentang
kemapanan finansial khusus bagi karyawan, termasuk pensiunan. Nah, sebelum Anda memutuskan untuk memiliki
buku ini, ada baiknya Anda tahu terlebih dahulu tentang tujuh rahasia kemakmuran yang akan dibeberkan: –
Mengapa Doa Belum Dikabulkan? – Mengapa Nasib Gitu-Gitu Saja? – Bagaimana Cara Mengundang Keajaiban? –
Bagaimana Cara Menghimpun Kemakmuran? – Bagaimana Cara Menjadi Pensiunan Sukses? – Bagaimana Cara
Menjadi Karyawan Kaya? – Bagaimana Cara Mengatasi Ancaman Finansial? Sekiranya kemapanan finansial itu
penting menurut Anda, berarti buku ini harus Anda baca dan harus Anda pinjamkan kepada tim Anda. Finally,
happy action!
NuBar - Trik Jitu Atasi Problematika Anak (Jabar #34) Jilid 1 Jul 17 2021 Setiap anak terlahir fitrah dengan segala
kemampuan dan potensi masing-masing. Hanya saja, kita sebagai orangtua kerap menilai sesuatu yang tak sesuai
dengan “aturan” adalah sebuah kesalahan. Imajinasi dan ekspresi mereka dibatasi dengan minimnya pengetahuan
orangtua. Pun kemampuan anak tertutupi oleh perubahan sikapnya yang terpengaruh lingkungan luar. Bagaimana
jadinya mengatasi anak yang terpengaruh teman sebaya? Anak yang telanjur candu dengan gadget, mainan digital
yang kini menjamur? Bahkan kejujuran menjadi mahal, membaca menjadi tak lagi menarik dan banyak problem
seputar dunia anak lainnya. Ada trik-trik tersendiri untuk mengatasi semua itu, dan semua hanya ada di buku yang
Anda miliki ini.
Penetrasi Kapital dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat Feb 09 2021 Membahas tentang perubahan
sosial akibat masuknya perkebunan ke dalam masyarakat adat
Super Teens-jadi Remaja Luar Biasa Dengan Kebiasaan Efektif Aug 18 2021
39 Secrets Selling: Ketika Janji... Jan 11 2021
Mingguan hidup Jul 25 2019
Parlementaria Nov 20 2021
Pokok2 ilmu politik dan ringkasan Pemberontakan Gestapu/P. Nov 28 2019 Principles of political science and
summary of the September 30th Movement.
41 Secret of Selling Apr 13 2021
Landscape Photography: Dari Foto Biasa Jadi Luar Biasa May 03 2020 """Anda baru saja membeli kamera
digital SLR baru, tapi Anda butuh buku panduan yang melebihi buku manual kamera yang akan mengajarkan
kepada Anda dengan tepat bagaimana menghasilkan foto yang bagus. Bagi para fotografer yang tertarik memotret
landscape, buku ini akan membantu Anda bagaimana menaklukkan dasar-dasarnya dan memotret pemandangan
indah yang luar biasa. Fotografer Rob Sheppard dalam buku ini memulai dari hal dasarkomposisi, pencahayaan
(light), dan perspektif dan menjelaskan bagaimana caranya Anda bisa terhubung dengan scene Anda. Rob
membahas juga tentang semua ? tur-? tur kamera kunci yang akan memengaruhi foto Anda (tidak peduli DSLR tipe
apa yang Anda miliki), termasuk bagaimana mengubah-ubah focal length sesuai dengan perspektif Anda dan juga
korelasi langsung aperture dengan depth of field. Ikuti panduan penuh pengetahuan namun mudah diikuti berikut ini,
dan Anda akan: * Belajar bagaimana cahaya memengaruhi landscape Anda, termasuk bagaimana cahaya langsung
(directional light) bisa memengaruhi tekstur dan bentuk komposisi Anda. * Memahami pentingnya perspektif, space,
dan depth of field, serta bagaimana mengontrol hasil foto Anda dengan mengubah-ubah lensa dan f-stop. * Mahir
mengekspos langit dan awan secara benar sehingga tampil menarik, dan tahu bagaimana jika harus
menghilangkannya dari foto Anda. * Mengapresiasi tradisi kaya foto landscape hitam putih, dan bagaimana

memotret dan memrosesnya untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. * Mengerti fundamental HRD dan bagaimana
Anda bisa mendekati scene Anda. * Memperhalus semua foto Anda dengan teknik-teknik kamar gelap di dalam
komputer Anda. Dan begitu mendapatkan foto, perlihatkan! Bergabunglah dengan Flickr group buku ini dan
sharingkan foto-foto Anda, diskusikan bagaimana bisa memotret landscape yang bagus di
flickr.com/groups/landscapefromsnapshotstogreatshots (dalam bahasa Inggris)."""
Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jun 15 2021 Dalam buku ini akan menguraikan
secara jelas dan rinci bagaimana sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari awal sampai
dengan saat ini. (Balai Pustaka)
Cantik di Segala Usia ala Okky Asokawati Jun 27 2022 "setiap perempuan, siapa pun dan di mana pun, tentu
ingin terlihat cantik. Bagi Okky Asokawati, semua perempuan itu cantik. dan kecantikan tidak ada hubungannya
dengan usia, kerutan pada wajah, atau rambut yang memutih. Kecantikan seseorang terletak dalam diri dan berkaitan
erat dengan bagaimana seseorang menikmati semua yang ada pada dirinya, baik fisik, spirit, kehidupan pribadi dan
sosial, maupun karier. Ada kecantikan khas dalam setiap periode kehidupan seorang perempuan, baik saat berusia
20, 30, 40, atau 50 tahun. Kenali kelebihan dan kekurangan Anda sehingga Anda bisa tetap tampil cantik dan
menarik, berapa pun usia Anda."
Sistim gotong royong dalam masyarakat pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Jun 03 2020
Cultural Design: Bencana Alat Transportasi Massal Implikasi Buruk bagi Indonesia sebagai Negara
Nonprodusen Teknologi Aug 06 2020 Desain budaya (cultural design) bidang teknologi di Indonesia dibentuk
karena impak globalisasi dan kepentingan negara lain yang membuat penduduk dan pemerintahan Indonesia menjadi
sasaran pasar dari negeri produsen teknologi. Pemerintahan di Indonesia juga dikendalikan secara ideologi oleh
negara lain sebagai negara target pasar. Hal ini membuat Indonesia cenderung menjadi negara “makelar” dengan
hegemoni informasi dari negara lainnya sehingga Indonesia menjadi budak (hegeformaslaves) di bidang teknologi.
Pemerintah, pebisnis, dan warga negara Indonesia yang telah menjadi hegeformaslaves ini cenderung akan
kehilangan nilai-nilai budaya aslinya dan mengelu-elukan produk serta budaya dari negara-negara pengendalinya
(hegeformaslavers), negara-negara cengkeramannya kuat di Indonesia dalam bidang teknologi yang juga
mengendalikan ekonomi di Indonesia ini adalah Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Korea, China, India, dan
beberapa negara-negara produsen lainnya. Lalu apa hubungannya dengan ragam bencana alat transportasi massal
yang terjadi di Indonesia? Ada, karena Indonesia hanya sebagai negara target pasar dan didesain secara budaya agar
dibuat tidak mengerti teknologi pembuatannya. Membuat Indonesia memiliki ketergantungan sangat tinggi kepada
negara produsen teknologi. Sedangkan Indonesia saat ingin membuat sendiri teknologi tersebut tidak bisa, kemudian
ingin menambah jumlah armada alat transportasi massal seperti bus, kapal laut, kereta, dan pesawat terbang menjadi
semakin mahal, sedangkan keperluan ekonomi dan jumlah penduduk semakin meningkat. Sehingga pada suatu titik
keputusan secara logis cenderung membeli dan mengganti suku cadangnya saja. Seiring waktu keserakahan bisnis
karena kebutuhan ekonomi yang semakin memingkat juga muncul, hal ini membuat beban alat transportasi massal
yang digunakan dipaksakan melebihi kemampuan alat transportasi massal tersebut, di sisi lainnya, ragam suku
cadang untuk pengganti seadanya dengan kualitas buruk karena ketidakmampuan membeli suku cadang asli apalagi
mesin sudah mulai tua, membuat implikasi potensi kecelakaan meningkat dari waktu ke waktu, hal ini telah terjadi.
Lalu bagaimana tanggung jawab negara produsen? Ini hanya bisnis, tentu saja para negara hegeformaslavers bagi
Indonesia tidak akan menyerahkan teknologinya kepada hegeformaslaves-nya (budak) sebab hal ini akan membuat
Indonesia berubah menjadi negara produsen teknologi.
Cara Menyelamatkan Bumi Kita dari Bencana Aug 30 2022 Tidak dimungkiri bahwa bumi yang kita tinggali
(Indonesia) kini perlu diselamatkan. Ada banyak sekali ancaman bencana yang siap menyerang, apalagi bumi
Indonesia memang terletak di wilayah rawan bencana. Indonesia setidaknya dikelilingi oleh tiga lempeng tektonik
aktif, deretan gunung api aktif dari ring of fire, dan letak geografis yang dilewati garis khatulistiwa. Apa saja bahaya
bencana yang mengancam bumi kita? Dan upaya apa saja yang mesti kita lakukan untuk menyelamatkannya? Nah,
temukan seluruh jawabannya di buku ini. Melalui materi-materi yang diulas di buku ini, kita akan dipandu untuk
segera melakukan upaya-upaya nyata guna menyelamatkan bumi yang kita tinggali. Sebuah buku yang sangat
berharga. Selamat membaca!
Pembantaian Sep 26 2019 On human rights violation by Fretilin and Indonesian military in East Timor for massacres
between 1974-1999; testimony by witnesses in front of the UN human right team.
File Piracy Jul 29 2022 Apabila Anda adalah netter yang selama ini penasaran bagaimana caranya mendapatkan
file-file di internet, maka FILE PIRACY adalah buku wajib Anda untuk bergabung di dunia sharing. Buku ini akan
memaparkan kepada Anda, apa dan bagaimana file sharing itu sebenarnya, menjelaskan bagaimana file sharing itu
bekerja, dan bagaimana menggunakannya secara aman dan efektif. Di internet ada begitu banyak file gratisan yang
tersedia secar online, seperti musik, buku, film, video, software, video games, bahkan pornografi. Bahasan buku
tidak hanya menjelaskan kepada Anda hal-hal di atas, tetapi juga menunjukkan kepad Anda bagaimana menginstal
file tersebut agar terhindar dari virus dan spyware yang banyak beredar di network file sharing. Dengan membaca

buku ini Anda akan mengetahui: - Bagaimana jaringan file sharing bekerja, dari Gnutella, FastTrack, dan
eDonkey2000 ke Overnet dan Network DirectConnect. - Bagaimana membagi file di newsgroups, website, instant
messenger, dan IRC. - Apa yang sebaiknya dilakukan dengan file berformat MP3, Ogg Vorbis, SFV, MD5, MPEG,
PNG, dan sebagainya. - Di mana jika ingin berbagi file musik, software, video games, buku, film, dan lainnya. - Di
mana file warez itu, dan bagaimana pembuat software melawannya, dan apa alternatif yang legal dari file sharing
tersebut. Buku ini akan memberikan informasi yang mengejutkan kepada Anda bagaimana dunia file sharing itu
sebenarnya, mulai dari bagaimana berbagi file, mencari file, sampai menghindar dari jeratan hukum dan
mendownload secara legal. FILE PIRACY dengan tuntas menjawab pertanyaan paling penting dari semuanya,
`Apakah saya seorang pembajak?`
Cantik di segala usia ala Okky Asokawati May 27 2022
KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA Jul 05 2020 Penulis : Nurul Hidayatun
Jalilah, S.Si.T., M.Keb, Ruly Prapitasari, S.Si.T., M.Kes Ukuran : 21 cm x 14,5 cm Tebal : 340 Halaman ISBN :
978-623-68721-5-4 Nurul Hidayatun Jalilah, S.Si.T., M.Keb, lahir di Lombok Barat, 24 September 1987. Penulis
Merupakan Staf pengajar di Universitas Borneo Tarakan, Jurusan Kebidanan sejak 2019 s.d saat ini. Sebelumnya
penulis aktif sebagai staf dosen Kebidanan di STIKes Hamzar Lombok sejak tahun 2009 s.d 2019. Penulis
menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan tahun 2008 dan D4 Kebidanan tahun 2009 di STIKes NGUDI
WALUYO UNGARAN, selanjutnya tahun 2016 penulis menyelesaikan Pendidikan pascasarjana di Universitas
Padjadjaran Bandung. Ruly Prapitasari, S.Si.T., M.Kes, lahir di Demak, 16 November 1983. Penulis Merupakan Staf
pengajar di Universitas Borneo Tarakan, Jurusan Kebidanan sejak 2019 s.d saat ini. Sebelumnya penulis aktif
sebagai dosen Kebidanan di STIKES RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Pengalaman sebagai Bidan Pendidik sudah
berjalan selama 14 tahun.
Belajar Hidup, Hidup untuk Belajar “Perjalanan Hati Wanita Pembelajar” Jun 23 2019 Ibu dan calon ibu adalah
pembelajar Anda yang tak pernah menyerah mencoba hal baru. Anda yang tak pernah berhenti menjalani apa yang
Allah berikan. Buku ini sarat hikmah, ada luka maka ada belajar, ada pengalaman maka semakin bijak, ada lelah
terbalut Lillah. Yakinlah setiap ide punya hak diekseskusi. Yakin juga setiap kejadian punya inspirasi. Kita bisa
belajar dari siapapun dan dimanapun dan di buku ini kita belajar dari perempuan hebat. Adakalanya rasa lelah
menyergap, tapi jangan lupa apa untuk melangkah dengan sigap. Selamat para penulis KOMA. Terbukti ya, hal kecil
menjadi berharga. Hal sederhana menjadi luar biasa.
Buku Sakti Pemrograman Web May 15 2021 Buku Pemrograman Web ini mengenalkan bagian dari sebuah
pembentukan pemrograman web. Buku ini sebagian besar menyajikan langkah-langkah program yang disusun
secara terstruktur. Dengan adanya langkah-langkah program tersebut, diharapkan pembaca dapat mempraktikkan
secara langsung dan dapat menyimpulkan sendiri maksud dari setiap perintah dalam program dengan cara melihat
hasil yang ditampilkan di web browser. Buku ini sangat cocok bagi pembaca pemula yang baru memulai dunia
pemrograman secara mandiri karena langkah-langkah dalam buku ini disajikan sesederhana mungkin. Buku ini
cocok digunakan sebagai bahan pembelajaran, baik di perguruan tinggi, sekolah maupun kursus-kursus
Membuat Aplikasi iOS dengan Mudah menggunakan Swift & XCode Apr 01 2020 Learn swift 4 step by step –
Install Xcode 10 on Mac – Run First App in Swift 4 – Variables – Var vs Let – Comments – APP || Find My Age –
Strings – Decision Making || Logic Statement – Decision Making || Simple IF – Decision Making || IF – ELSE –
Decision Making || IF – ELSE IF – Decision Making || Switch – Loop Control || Simple For – Loop Control || Nested
For – Collection Types – Array – Collection Types – Sets – Collection Types – Dictionary – Functions – Simple
Function – Functions – Overloading – Functions – Polymorphism – OOP – The concept of OOP – OOP-Simple
class – OOP – Class Initialization – OOP – Inheritance – OOP – Override – OOP – Protocol – OOP – Extensions –
OOP – Enumerations Find my age app – Find My Age Preview – Layout Design – Implement App Code – Get
Phone Time – Show Hide Keyboard Zoo App – Zoo App Preview – Table view design – Add data to tableview –
Tableview event – Add to tableview Core Data – Employees data App – Employees data App preview – Layout add
design – Save data to database – Layout design for add data – Load data Employess – Segue problem – Delete data –
Edit data – Fix layout and reload data Firebase chat online – Chat app preview – Firebase preview – Firebase
Analytic – Firebase login anymously – Save to firebase database – User login to chat room – View room chat text
Core ML – Detect objects present – Object name detector preview – Take puck using phone camera – CoreML –
computer Vision – find object identification using – Text to Speech Mapkit – show maps using mapkit – change
maps type – show pin in maps – drawing line 2 points
HISTORIOGRAFI BARAT Jan 23 2022 Historiografi pada hakekatnya adalah proses penulisan sejarah. Bertujuan
untuk merekonstruksi sejarah, metodenya terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sejarah
memiliki kegunaan bagi kehidupan manusia, tercermin dari beberapa ungkapan yang menunjukkan makna sejarah,
seperti "Belajarlah dari sejarah", "Sejarah adalah guru yang paling baik dan abadi", "Sejarah adalah obor
kebenaran", dan sebagainya.
Strategi Pemasaran UMKM di masa pandemi Mar 13 2021 UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki

perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19) memberikan dampak yang cukup besar di berbagai sektor di Indonesia, khususnya di bidang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Wabah corona yang semakin masif akhir-akhir ini pada akhirnya
mengganggu proses pemasaran hingga titik yang siginifikan. Pada kondisi pandemi Covid-19 ini, pemilik usaha
harus tetap memutar otak untuk memastikan keuangan usahanya tetap sehat dan bisa bertahan di masa sulit ini. Oleh
karena itu, di masa pandemi ini pelaku usaha dituntut untuk mengoptimalkan pemasaran online dan digital
marketing sebagai sarana komunikasi dengan target konsumen. Buku ini membahas berbagai strategi UMKM di
masa pandemi.
Manajemen Kapal Niaga Nov 08 2020 Buku Manajemen Kapal Niaga ini berisi tentang pengetahuan dan seluk
beluk aspek pelayaran di Indonesia yang merupakan hasil pengalaman dan penelitian bertahun-tahun. Untuk
memajukan pendapatan negara di bagian pelayaran, pembelajaran di manajemen kapal niaga dan peluang-peluang
bisnisnya sangatlah penting. Selain berisi teori aspek ekonomi secara umum, buku ini juga berisi pemahaman akan
kapal dan metode pengelolaan kapal serta peluang bisnisnya yang sangat mudah dipahami dan diterapkan oleh
pengguna atau pemerhati pelabuhan yang tertarik dengan pengelolaan kapal niaga. Para pengusaha pelayaran juga
dapat mempergunakan buku ini untuk menyempurnakan pola operasinya sehingga lebih efektif, efisien, dan
memberikan keuntungan yang lebih besar. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan bagi
masyarakat, pengusaha pelayaran, dan pengusaha ekspor-impor yang dalam kesehariannya selalu harus berhubungan
dengan 'laut dan kapal'.
Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi Oct 20 2021 Book chapter ini disusun oleh sejumlah
akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi
kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif
dan Kombinasi. Sistematika buku Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu diharapkan book chapter ini dapat menjawab
tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran baik di perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
How to Desain World Class Slide Presentation Dec 10 2020 Apakah Anda pernah menghadiri presentasi yang
begitu membosankan dan materinya susah dicerna sehingga audiens lebih memilih untuk mengobrol dengan rekan di
sebelahnya, bermain smartphone, atau bahkan tertidur? Atau apakah Anda sendiri pernah melakukan presentasi
semacam itu sehingga audiens Anda tampaknya lebih senang berada di luar ruangan daripada mengikuti presentasi
Anda? Dalam sebuah presentasi, ide-ide cemerlang sebaiknya Anda tampilkan sedemikian rupa sehingga tidak
hanya bisa mudah dipahami, tetapi juga bisa dinikmati oleh audiens. Caranya mudah. Slide Design Mastery
memaparkan tip dan trik mendesain slide presentasi yang akan merombak kualitas presentasi Anda. Dengan rumus
utama simple, clear, dan visual, materi presentasi Anda akan menjadi jauh lebih efektif, memukau, dan berkelas
dunia. Selain berpengalaman mengadakan seminar dan workshop presentasi slide di berbagai kota, Penulis juga
telah berhasil membantu berbagai kalangan, seperti para trainer, motivator, guru, dosen, salesman, manajer, CEO,
agen asuransi, dan pebisnis properti untuk merevolusi presentasi mereka.
Ternyata, Menjadi Dewasa Itu Dec 22 2021 Mungkin, beberapa orang dilahirkan dalam keadaan keluarga yang jauh
dari kesempurnaan. Masa kecil yang seharusnya penuh tawa, justru terkadang terasa penuh luka. Tapi, ini akan
menjadi sebuah perjuangan awal bagi kita untuk mengenal bagaimana dipaksa dewasa oleh keadaan. Buku
persembahan penerbit GradienMediatama #GradienMediatama
Merawat Kulit dan Wajah Mar 25 2022 """ Kulit yang mulus dan sehat, wajah cantik berseri dan awet muda
adalah dambaan banyak orang , terutama kaum wanita. Sayangnya, apa yang didamba-dambakan tersebut sering kali
tidak datang dengan sendirinya. Kecantikan dan kesehatan kulit memerlukan perawatan yang benar dan
berkelanjutan. Lantas, perawatan seperti apakah yang harus Anda lakukan dan apakah perlu pengorbanan yang
besar? Temukan kiat-kiat yang membantu untuk mewujudkan impian tersebut. Melalui buku kecil ini, Anda akan
dipandu bagaimana merawat kulit dan wajah dengan baik. Tidak ada yang rumit dalam hal ini dan tidak ada
pengorbanan yang besar yang harus Anda keluarkan. Setelah membaca buku ini, para pembaca diharapkan dapat
mengenal permasalahan-permasalahan kulit, dasar- dasar perawatan wajah, mengerti produk perawatan kulit yang
baik, mampu menangani masalah jerawat, mengerti apa dan bagaimana itu tabir surya, pelembap tubuh, lulur,
pengelupasan kulit, facial, pijat wajah, anti aging atau anti penuaan, dan masih banyak lagi."""
Panduan Lengkap Microsoft Access 2010 Dec 30 2019 "Microsoft Access adalah alat untuk mengelola database,
tersedia bersama-sama Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain dalam suite Microsoft Office. Jika Anda ingin
mengelola database, Microsoft Access-lah alatnya. Di samping memiliki database sendiri, Microsoft Access juga
bisa menggunakan database lain seperti SQL Server, Oracle, dan MySQL. Kini, pada versi 2010, Microsoft Access
semakin menegaskan diri sebagai alat pengelola database yang terdepan. Membahas Microsoft Access 2010 secara
lengkap, dimulai dengan penjelasan praktis tentang konsep database, perancangan dan pembuatan database,
pembuatan table dan relationship, query, form, report, macro, dan module. Karena penting dan luas, pembahasan
tentang ekspresi dan control juga dilakukan secara tersendiri. Diharapkan, buku ini bisa menjadi buku pegangan

Anda dalam menguasai Microsoft Access 2010."
Living The 80/20 Way Sep 06 2020 Prinsip Pareto, atau disebut juga aturan 80/20, yang telah terbukti dalam dunia
sains, bisnis, dan ekonomi, menyatakan bahwa 80 persen hasil atau efek disebabkan oleh 20 persen upaya atau
kausa. Sekadar contoh, 20 persen pelanggan umumnya berkontribusi pada 80 persen keuntungan perusahaan; 20
persen bintang media mendominasi 80 persen pemberitaan; 20 persen penulis menghasilkan 80 persen buku yang
terjual; dan kurang dari 20 persen ilmuwan menghasilkan lebih dari 80 persen terobosan ilmiah. Prinsip 80/20 yang
berlaku dalam semua aspek kehidupan ini sangat mengejutkan sekaligus menakjubkan. Tidak seperti yang kita
bayangkan, ada ketimpangan besar antara kausa dan hasil. Sekarang, Richard Koch, dengan gagasan bahwa aturan
80/20 memungkinkan siapa pun mendapatkan hasil luar biasa tanpa usaha yang luar biasa, menunjukkan cara
menerapkan prinsip itu dalam hidup kita. Kita selalu bisa meraih lebih banyak yang kita inginkan dengan lebih
sedikit waktu, tenaga, dan kekhawatiran. Gagasan ini, bahwa kita tidak hanya bisa memperbaiki keadaan secara
dramatis tetapi juga melakukannya dengan lebih sedikit usaha, sangat revolusioner dan bertentangan dengan
pandangan yang selama ini didengungkan, seperti “no pain, no gain” atau “apa pun yang layak dicapai
membutuhkan kerja keras”. Mencurahkan waktu pada hal-hal yang paling penting berarti menghilangkan dan
mengurangi semua aktivitas yang tidak perlu, kemudian berfokus pada beberapa aktivitas krusial yang memberi
Anda keberhasilan dan kebahagiaan terbesar.
Tempo Mar 01 2020
Banjir dan Kebakaran, Bencana Klasik di Kota Besar Nov 01 2022 Banjir telah menjadi bencana klasik di berbagai
tempat saat ini. Tidak hanya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Medan, kota yang lebih kecil
seperti Denpasar atau Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir juga sering mengalami banjir. Bahkan beberapa kota
besar dunia juga tak luput dari ancaman banjir. Tak hanya banjir, bencana lain yang juga sering mengancam kota
besar adalah kebakaran. Istilah kecil jadi kawan, besar jadi lawan sering dikaitkan dengan api yang menyebabkan
peristiwa kebakaran. Bencana kebakaran sewaktu-waktu dapat terjadi di rumah atau bangunan milik kita. Selain
menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit, kebakaran juga kerap memakan korban jiwa. Banjir seharusnya
dapat dicegah, demikian pula dengan kebakaran. Bagaimana seharusnya kita bertindak dan berbuat agar dapat
meminimalisir bencana banjir dan kebakaran? Keduanya dijelaskan dengan detail dalam buku ini. Mari, kita cegah
banjir dan kebakaran dengan bijak, diawali dengan membaca buku.
BRAIN SCULPTOR: Seni Membentuk dan Melatih Otak Anak Sep 30 2022 Proses dan tanggung jawab
membesarkan dan mendidik anak sangatlah penting, tetapi tidak mudah. Tugas parenting kini tidak hanya
memperhatikan gizi dan kesehatan anak saja, tetapi yang tak kalah penting adalah memperhatikan perkembangan
otak dan kemampuannya. Setiap anak begitu berbeda dengan potensi yang tak terbatas. Tuhan menganugerahkan
otak yang sangat luar biasa kepada manusia untuk mengatur kelangsungan hidupnya. Tapi, tahukah Anda bahwa
ternyata kemampuan otak bisa dibentuk dan diubah? Buku ini ditulis untuk membagikan ilmu otak dalam porsi yang
pas untuk para Mom yang sibuk, terutama yang memiliki anak-anak yang mengalami kendala dalam proses
belajarnya. Beberapa kendala dalam proses belajar anak seperti susah fokus, tergesa-gesa dan tidak sabaran, sering
lupa, susah mengontrol emosi, lambat, bisa membaca tapi susah paham, malas berpikir, mudah menyerah akan
dijelaskan dari aspek kognitif, dan diberikan beberapa alternatif strategi yang bisa dipilih sebagai prioritas untuk
dijalankan. “Tea for Moms” khusus ditulis bagi Mom agar bisa dibaca di kala santai pada pagi, siang, sore, atau
malam sebelum tidur, sambil menikmati secangkir teh yang menghangatkan hati. Dilengkapi dengan komik dan
ilustrasi, semoga perjalanan membentuk dan melatih otak anak akan terasa ringan dan menyenangkan.
Diabetes Feb 21 2022
(Bukan) instastory receh 2 Apr 25 2022 “Karena sesungguhnya dalam setiap perjuangan besar, intinya justru terletak
pada perjuangan menghadapi diri sendiri. Kita menang atas diri kita, perjuangan sepelik apa pun di depan bisa dicari
celah untuk ditaklukkan.” (Apa Perjuanganmu?) “Penggunaan waktumu mencerminkan idealismemu” (Sibuk vs
Produktif) Orang – orang besar dan sukses tak memilih cara sensasi untuk membuatnya dikenang. Mereka justru
“mensensasikan” prestasi, bukan “memprestasikan” sensasi (Sensasi vs Prestasi) Politisi muda adalah salah satu
jawaban juga harapan. Apakah nanti akan benar – benar jadi jawaban nyata atau harapan yang menjadi mati,
tergantung bagaimana mereka berkiprah. (Politisi Muda di Dinamika Politik 2019) Di atas adalah penggalan dari
beberapa tulisan yang ada di buku ini. Perbedaan buku ini dengan buku yang pertama adalah terletak pada variasi
tema. Berbagai tema yang disajikan dalam buku ini mulai interaksi manusia, ketuhanan, cara menghadapi berbagai
hal dalam hidup, realitas sosial politik, dan renungan Ramadan akan mencoba memberikan perspektif baru kepada
pembaca dalam memaknai realitas itu karena penulis mencoba melihat semua dari sudut pandang yang tidak
terpikirkan oleh kebanyakan. Selain itu, beberapa narasi dalam buku ini juga penulis elaborasikan dengan wawasan
ilmu pengetahuan terkait seperti ilmu psikologi dan sebagainya. Kumpulan narasi di buku ini tidak hendak ceramah,
memotivasi atau berkhotbah. Cukup baca dengan tenang, rileks, di senja hari sambil menyesap teh atau kopi tanpa
mengernyitkan dahi. Saripati hidup akan mengalir dengan sendirinya.
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