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Virtual Aplikasi Manajemen Proyek Berbasis Web
Pada
Buku ini dirancang secara kolaborasi untuk menyampaikan informasi tentang
teknologi informasi yang ada saat ini Struktur Buku disusun sebagai bahan
referensi bagi Siswa dan Mahasiswa yang baru mengenal teknologi informasi
Includes more than 30 percent revised material and five new chapters, covering
the new 2.1 features such as EJB Timer Service and JMS as well as the latest
open source Java solutions The book was developed as part of
TheServerSide.com online EJB community, ensuring a built-in audience
Demonstrates how to build an EJB system, program with EJB, adopt best
practices, and harness advanced EJB concepts and techniques, including
transactions, persistence, clustering, integration, and performance optimization
Offers practical guidance on when not to use EJB and how to use simpler, less
costly open source technologies in place of or in conjunction with EJB
Buku ini berisikan tentang pembahasan dan tutorial membuat sebuah aplikasi
menggunakan framework codeigniter.
Sistem Informasi Nilai Akademik Kampus merupakan komponen terpenting
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dalam membangun Sistem Akademik Kampus. Bahkan sistem informasi nilai
bisa dijadikan titik utama yang paling dibutuhkan oleh kampus dalam mengelola
nilai masing-masing mahasiswa. Tanpa adanya Sistem Informasi Nilai, pihak
kampus akan sangat sulit mendapatkan transkrip nilai, atau yang disebut dengan
istilah IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Seperti yang diketahui bahwa dalam
membuat suatu sistem informasi nilai atau Akademik Kampus itu memakan biaya
cukup besar untuk mendapatkan program tersebut, namun jangan
khawatir.Dengan membeli buku ini, Anda cukup mengeluarkan biaya sejumlah
harga buku dan Anda mendapatkan proyek eksklusif yang bernilai jutaan rupiah.
Tak hanya sampai di situ, akan dijelaskan juga tahap pembuatan secara step by
step dari proses perancangan database, DFD, flowchart, ERD, serta relasi
antartabel hingga ke tahap coding. Pembahasan dalam buku mencakup: Pengenalan Pemrogram Pendukung Sistem - Pengenalan Sistem Akademik
Kampus - Perancangan Sistem Informasi Nilai Akademik - Perancangan Desain
Web Sistem - Membangun Manajemen Sistem Informasi Nilai Akademik
Pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan sistem manual, dirasakan
tidak lagi memadai untuk menangani beban kerja, khususnya kegiatan rutin yang
bersifat klerikal/manual dan kegiatan yang sifatnya berulang-ulang (repeatable).
Otomasi perpustakaan adalah solusi untuk menanggulanginya, dan kita harus
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menghilangkan paradigma bahwa membuat sistem otomasi memerlukan biaya
yang mahal. Karena di era teknologi informasi ini program software otomasi
perpustakaan bisa di-download secara gratis (Open Source). Contohnya
Senayan Library Management System (SLiMS). Yang menjadi persoalan adalah
bagaimana menjalankan dan memanfaatkannya, serta mempraktikkannya di
perpustakaan. Buku ini menjadi sarana untuk memanfaatkan program tersebut,
karena software-nya bisa di-download melalui: http://slims.web.id/web/?q=faq,
http://slims.web.id/download/docs/ (berbagai dokumen- tasi),
http://slims.web.id/forum (Forum Diskusi Komunitas SLiMS),
http://slims.web.id/demo (Demo SLiMS online), https://slims.web.id/fb/ (Group
Facebook SLiMS), https://github.com/slims/, http:// goslims.net (Berbagai produk
Komunitas), http://slimscommeet.web.id (Informasi Community Meetup),
Komunitas Senayan Library Management System (SLiMS): http://jogjalib.net,
http:// pangkeplib.net, http://primurlib.net, http://ambonlib.net,
http://makassarlib.net, http://kambing. ui.ac.id, http://
perpustakaan.kemendiknas.go.id/senayan dan lain-lain atau langsung dari
google ketik slims. Di samping itu juga buku ini dilengkapi dengan teori-teori
tentang otomasi perpustakaan secara ilmiah yang dipaparkan oleh para pakar
bidang perpustakaan, sehingga buku ini bisa masuk di semua kalangan
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(Pengelola Perpustakaan, Pustakawan, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan
Formal sampai Perguruan Tinggi).
Bosan kerja kantoran? Mau jadi pebisnis online, tapi takut salah langkah? Yuk,
pelajari 99 langkah sukses berbisnis e-commerce. Karena punya uang, enggak
harus nunggu tanggal gajian. 99 Langkah Sukses Berbisnis E-Commerce Produsen, marketer, reseller, atau dropshipper? - Mengenal ragam e-payment Bagaimana cara mendapatkan investor? - Marketing di Instagram, mengapa
tidak? - Menentukan ongkos kirim dan jasa ekspedisi - Go mobile! - Waktu ideal
untuk promosi online - Kopi darat? Why not? - Cara menghindari penipuan online
- Pivot bisnis, tahukah kamu? - 10 kesalahan yang wajib dihindari
Peng Manj Proyek InternetElex Media KomputindoMembangun Aplikasi
Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex OnlineKreatif
Manajemen konstruksi secara arti sempit adalah mengatur pengalokasian semua
sumber daya proyek agar bangunan selesai terlaksana dengan secara efisien. Dengan
demikian manajemen konstruksi berkenaan erat dengan gambar bangunan, spesifikasi
teknisnya dan teknik penjadwalan. dengan banyaknya paket aplikasi di dunia kontruksi,
maka muncul juga problem karena masing-masing paket seakan-akan tidak saling
berhubungan. sebagai contoh, paket perhitungan struktur seperti SAP atau ANSYS,
seperti tidak ada kaitan dengan paket menggambar AutoCAD. Perkembangan teknikPage 4/18
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teknik pemrograman muncul di dunia komputer seperti, expert sytem luzzy logic,
knowledge-based, dll., membuka kesempatan untuk melakukan penelitian di bidang
manajemen konstruksi memakai teknik-teknik baru tersebut. [Penerbit Deepublish,
Deepublish, Rusdi H. A.]
Target anda selalu meleset ? Berarti ada salah dengan cara Anda bekerja. Meskipun
ada banyak yang memengaruhi pencapaian target, namun jika disimpulkan hanya ada
beberapa faktor kunci, dan hal ini terdapat hanya didalam buku ini. Buku ini sangat
praktis dan ringan. Setiap bahasan yang ada di bab-bab dapat dipraktekkan secara
langsung. Namun walaupun simpel dan praktis, buku ini mampu meningkatkan target
perusahaan Anda!
Materi buku ini terdiri dari enam bab yang meliputi gambaran tentang CALL, model
pembelajaran CALL, pengajaran era digital, perangkat penulisan CALL, evaluasi
aplikasi CALL dan terakhir desain dan pengembangan CALL. Semua pembahasan
dideskripsikan dengan sistematis dan mudah sehingga para pemula pun dalam dunia
digital akan mudah mengikuti pembahasanpembahasan materi tersebut.
Buku Konsep dan Implementasi E-health dengan Studi Kasus Sistem Rujukan di
Indonesia menjelaskan konsep e-health dan implementasi aplikasi e-health di
Indonesia. Selain itu, buku ini juga menjelaskan secara detil tahapan yang diperlukan
dalam pengembangan arsitektur aplikasi rujukan. Dalam pengembangan e-health
diperlukan juga pemahaman terkait regulasi dari pemerintah untuk pengembangan ePage 5/18
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health dan standar yang digunakan untuk aplikasi e-health. Buku ini juga menjelaskan
konsep dasar teknologi terkait e-health serta isu keamanan dan privasi dalam
implementasi e-health di cloud. Untuk lebih memahami konsep yang diberikan dalam
buku ini, buku ini juga memberikan contoh studi kasus dalam pengembangan aplikasi
rujukan dengan menggunakan kerangka TOGAF 9.1.
Buku ini berisi mengenai gambaran tentang dunia peternakan secara luas mulai dari
kajian Antropologi Peternakan, Pembangunan Peternakan berbasis Kerakyatan,
Potensi Peternakan, Sistem Agribisnis dan Industri Pakan 4.0, Sistem Penyediaan dan
Teknologi Pengolahan Pakan, Logistik Peternakan dan Pakan ternak, Peternakan dan
Lingkungan, Wisata Peternakan, Bioteknologi Peternakan dan Reproduksi Ternak,
Nutrigenomik dan Pendidikan Profesi Peternakan.
Komunikasi yang efektif adalah suatu keterampilan atau seni yang dapat sangat
mengesankan seseorang dan dapat membuat seseorang berharga. Itu adalah
kemampuan yang membantu setiap orang di setiap bidang kehidupan seperti dalam
pendidikan, kehidupan profesional dan juga dalam mempersiapkan hubungan. Dalam
keterampilan komunikasi kehidupan saat ini memainkan peran penting di dunia modern
ini. Keterampilan komunikasi memengaruhi kehidupan cepat saat ini secara efektif,
karena setiap orang ingin melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit dan demi
skenario ini komunikasi adalah kuncinya. Ini mengajarkan seseorang untuk
menggunakan kata-kata yang efektif, modulasi, nada dan juga bahasa tubuh. Dengan
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menggunakan alat komunikasi yang tepat, seseorang dapat menghemat waktu mereka
yang berharga dan dapat memotivasi orang lain menuju pencapaian Keterampilan
komunikasi adalah kemampuan untuk mengetahui perilaku, kepribadian orang lain dan
juga cara menangani orang lain di tempat kerja. Keterampilan komunikasi adalah
keterampilan paling penting yang ditemukan karyawan. Ini memainkan peran penting
bagi karyawan karena mereka bisa sukses dengan ide dan informasi baru. Untuk setiap
bidang komunikasi adalah satu cara untuk mengungkapkan ide, perasaan dan saran
karena menurut keahliannya tidak ada yang bisa menunjukkan kinerja yang baik di
bidangnya tanpa komunikasi.
Penelitian pengembangan model Resource Sharing-Blended Project Based Learning
(RS-BPBL©) menghasilkan website e-learning dan e-book materi ajar. Konsep
resource sharing telah teruji dapat mengatasi keterbatasan ketersediaan fasilitas elearning yang dimiliki institusi, dosen, dan mahasiswa di perguruan tinggi. Model
paperless ini juga berkonsep pemakaian bersama sumber daya yang dimiliki
mahasiswa dalam satu kelompok untuk pembelajaran berbasis proyek secara blended
learning. Di antara hasil penelitian adalah buku “Resource Sharing-Blended Project
Based Learning (RS-BPBL©): Sistem Operasi Android, Linux, dan Mac OS” ini.
Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang
terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan (system calls)
ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta
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pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi komputer adalah software
yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasioperasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti programprogram pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia.
Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut operating system atau biasa di singkat
dengan OS. Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk
pengembangan penelitian blended learning maupun project based learning khususnya
materi sistem operasi Android, Linux, dan Mac OS.
Perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Penerapannya di berbagai bidang. Bidang
pemasaran, keuangan, manajemen, perbankan, administrasi umum, ekonomi, bisnis,
akuntansi, akuntansi manajemen, dan bidang audit menggunakan teknologi informasi dalam
aktivitas kerjanya. Aktivitas di seluruh bidang tersebut selesai dengan efektif, efisien, dan
berkualitas karena didukung teknologi informasi. Buku ini berisi penjabaran secara teori dan
implementasi pemanfaatan aplikasi teknologi informasi di berbagai bidang. Buku ini terdiri dari
11 (Sebelas) bab, yaitu : Bab 1 Pengantar Teknologi Informasi Bab 2 Teknologi Informasi pada
Bidang Pemasaran Bab 3 Teknologi Informasi pada Bidang Keuangan Bab 4 Teknologi
Informasi pada Bidang Manajemen Bab 5 Teknologi Informasi pada Bidang Perbankan Bab 6
Teknologi Informasi pada Bidang Administrasi Umum Bab 7 Teknologi Informasi pada Bidang
Ekonomi Bab 8 Teknologi Informasi pada Bidang Bisnis Bab 9 Teknologi Informasi pada
bidang Akuntansi Bab 10 Teknologi Informasi pada bidang Akuntansi Manajemen Bab 11
Teknologi Informasi pada Bidang Auditor
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Development of information technology for human needs, education, organization, and culture
in Indonesia.
Kata computer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang perkerjaannya
melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian
dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif
berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas
yang tidak berhubungan dengan matematika. Diharapkan buku ini dapat membantu para
pembaca terutama bagi mahasiswa tetang Aplikasi Komputer.
Memproduksi aplikasi perangkat lunak relatif sederhana dalam konsep: Ambil ide dan ubah
menjadi program yang berguna. Sayangnya untuk proyek perangkat lunak yang gagal oleh
karena berbagai sebab. Pemrogram mungkin tidak memahami apa yang diinginkan atau
dibutuhkan pengguna, sehingga mereka membuat aplikasi yang keliru. Program ini mungkin
penuh dengan bug sehingga sulit digunakan, sulit diperbaiki, dan sulit untuk di-upgrade dari
waktu ke waktu. Program ini bisa benar-benar efektif tetapi sangat membingungkan karena
antar muka yang buruk dan sebagainya. Rekayasa perangkat lunak mencakup teknik untuk
menghindari banyak kesalahan yang dapat menyebabkan proyek Anda gagal. Memastikan
aplikasi akhir efektif, dapat digunakan, dan dapat dipelihara. Membantu Anda memenuhi
deadline sesuai jadwal dan dan sesuai anggaran. Mungkin yang paling penting, rekayasa
perangkat lunak memberi Anda fleksibilitas untuk membuat perubahan guna memenuhi
permintaan yang tidak terduga. Buku ini ditulis oleh penulis yang sudah berpengalaman dalam
proyek rekayasa perangkat lunak sebagai praktisi dan pengajar. Dengan membaca buku ini
Anda dapat konsep mengetahui konsep rekayasa perangkat lunak yang disajikan secara
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terstruktur. Buku ini cocok untuk dibaca oleh mahasiswa dan siapa saja yang terlibat dalam
upaya pengembangan perangkat lunak. Materi Pembahasan: Analisis & perancangan
perangkat lunak, Implementasi dan pengujian perangkat lunak, Model Agile: XP, Scrum, DevOps
Buku ini membahas tentang pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa PHP
murni. Kode pemograman disajikan dengan metode prosedural sehingga memudahkan
pembaca dalam memahami isi buku ini. Dasar Pemrograman Berbasis Web Dengan PHP
Nativeprocedural & MySQL ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
Dari waktu ke waktu, teknologi terus berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi
tersebut, sedikit banyak ikut memengaruhi cara hidup masyarakatnya. Misalnya saja
berbelanja online. Jika dahulu berbelanja harus pergi ke mall atau pusat perbelanjaan lainnya,
maka saat ini mereka sudah bisa membeli barang yang diinginkan melalui teknologi yang
mereka gunakan, seperti laptop ataupun handpone. Mereka dapat melakukan transaksi jualbeli secara online di internet, yaitu membeli melalui toko online yang saat ini sangat populer.
Buku ini hadir untuk memandu Anda membuat toko online dengan cepat dan profesional.
Penyajian materi diberikan secara jelas dan terperinci disertai dengan gambar agar mudah
dalam memahami ulasan yang diberikan. Pembahasan dalam buku mencakup: • Penginstalan
Server Lokal • Penginstalan Opencart • Modifikasi Tampilan Opencart • Mengelola Katalog •
Mengelola User • Meng-online-kan Website Toko Online
Buku berjudul Bisnis Web Hosting adalah salah satu karya tulis penulis yang berhasil tayang di
Google Play di awal tahun 2021. Hal itu dapat berhasil karena keuletan Bisakimia dalam
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menerbitkan ebook-ebook nya. Bisnis hosting adalah bisnis yang dilakukan dengan
menyewakan ruang penyimpanan pada server. Berdasarkan data yang dilansirkan oleh
Google, jumlah pengguna internet di Indonesia terus naik dan mencapai 30% dari total
penduduk di Indonesia. Hal itu memperbesar peluang aktivitas bisnis di bidang teknologi
Internet seperti halnya bisnis Web Hosting. Setelah selesai membaca buku ini, Anda dapat
menjadi lebih mengetahui tentang teknologi-teknologi yang ada pada bidang usaha web
hosting. Mulai dari teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran, memilih mitra
yang tepat untuk menjalankan bisnis tersebut dan teknologi-teknologi pendukung yang dapat
mempermudah proses bisnis tersebut. Ketika memulai bisnis web hosting, tentunya Anda akan
merasa kesulitan dengan banyaknya opsi pilihan pada panel kontrol yang dimiliki. Hal itu juga
dialami oleh orang-orang berpengalaman di bidangnya. Dengan memahami fungsifungsi
panel kontrol tersebut, Anda menjadi lebih mudah dalam mencari tahu solusi atas kendalakendala yang terjadi. Latar belakang pendidikan penulis di bidan Teknologi Informasi
menjadikan buku ini cocok untuk dijadikan bacaan bagi orang-orang yang ingin lebih
mengetahui tentang seluk beluk bisnis web hosting. Pembaca tentunya tidak memerlukan
banyak buku tambahan agar dapat lebih paham tentang bisnis Web Hosting. Penggunaan
bahasa pada buku ini menjadikannya lebih sukar dipahami. Banyak istilah umum yang belum
dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Sistem Teknologi Informasi Jilid 1 Komputer sebagai Sistem Organisasi, di buku ini
menjelaskan dengan detail dalam pengorganisasian komputer tentang bisnis Anda... Sistem
Teknologi Informasi Teknologi Informasi Di Indonesia Saat Ini Perlu Selain Jaman Informasi
Sudah Mulai Berkembang Tahun-Tahun Sekarang Banyak Diminati Oleh Masyarakat Luas,
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Selain Pengetahuan Yang Didapatkan, Bisa Menjadi Bekal Untuk Pembisnis Atau Pengusaha
Yang Sudah Berkembang Pesat . Setelah MASA Industri di Indonesia berkembang dengan
pesat, maka seiringnya jaman berubah menjadi jaman teknologi yang sekarang ini. Ditujukan
kepada siswa maupun umum untuk bahan dan informasi mengenai SISTEM TEKNOLOGI
INFORMASI. Buku edisi 1 empat ini, edisi selanjutnya yaitu edisi 2. Dikategorikan sebagai
buku umum yang ingin mempelajari dan memahami dengan bacaan yang mudah dimengerti,
bermanfaat bagi pembisnis maupun untuk pembelajaran. Penulis dan editing buku ini
senantiasa memperbaiki terus-menerus, agar lebih bermanfaat bagi yang mendalami isi buku
ini. Terima Kasih Salam, Dayat Suryana Informasi kontak: Website: https://dayatsuryana.my.id
Blog: https://dayatsuryana.blogspot.com Email: buku@dayatsuryana.my.id
Buku ini menyajikan bagaimana analisa fungsi sebuah solusi teknis dikerjakan, serta
bagaimana biaya dihitung. Perbandingan keduanya membentuk nilai sebuah produk atau
proyek yang direncanakan. Prosesnya berupa pemilihan alternatif desain menjadi sebuah
pengambilan keputusan berbasis nilai. Buku ini menyajikan proses keputusan dalam bentuk
optimasi untuk alternatif terbaik, sekaligus bentuk pilihan yang memuaskan, yang
memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan bersama oleh seluruh pemangku
kepentingan. Model keputusan berbasis nilai yang disajikan disini sangat mungkin untuk
diterapkan di berbagai bidang, tidak hanya konstruksi, termasuk diantaranya adalah otomotif,
penerbangan, perminyakan, kimia, kontrol proses, makanan, pertahanan, komunikasi,
pariwisata, produk konsumsi, jasa-jasa, pelayanan kesehatan, dan pemerintahan. Monograf
Manajemen Desain: Keputusan Desain Berbasis Nilai Edisi Revisi ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
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Istilah “Pemrograman“ sudah tidak asing didengar bagi yang mendalami dunia teknologi
informasi. Pemrograman merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk melakukan
sesuatu atau menemukan solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan instruksiinstruksi, tahap-tahap, urutan-urutan tertentu yang sistematis. Pemrograman diidentikan
dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer untuk
dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu.
Buku ini menjelaskan tentang tahapan -tahapan pembuatan Aplikasi Peminjaman Jurnal
Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online. Dimana tahap demi tahap akan dijelaskan secara
rinci dan mudah di pahami pada buku ini
Buku ini berisi mengenai Tutorial Pembuatan Prototype Pendeteksi Kebakaran (FiDo) berbasis
IoT menggunakan Metode Naive Bayes . Buku ini ditunjukkan untuk berbagai kalangan
yangingin belajar membuat sebuah Prototipe pendeteksi kebakaran dengan mudah dan tidak
membosankan . Pada Buku ini menjelaskan beberapa hal mulai dari Pengenalan Internet of
Thing (IoT) , Pengenalan mengenai Mikrokontroler serta jenis-jenisnya , Instalasi alat / tools
yang digunakan ,Pengenalan mengenai metode yang digunakan, serta Pengujian dan hasil
dari alat tersebut . Kemudian sebelum membuat alat juga terdapat apa saja yang harus
dipersiapkan mulai dari alat dan bahan , skema alat yang dibangun , serta adanya kodingankodingan agarpembaca bisa lebih mudah dan paham dalam membuat prototipe pendeteksi
kebakaran yang pembaca inginkan
SINOPSIS Logo konseling berbasis website didasarkan pada keseimbangan nilai-nilai diri dan
nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memperbaiki harga diri spiritual rendah. Buku ini
menyikapi keterbatasan mobilitas fisik, psikis, dan seksual yang menjadi penghambat
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terjadinya sesi tatap muka dan melahirkan ide konseling jarak jauh. Stigma budaya terhadap
perasaan dihakimi, rentan bagi klien yang menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan
seksual sehingga mereka memilih melakukan konseling tanpa tatap muka. Keutamaan buku
ini adalah menjadi gagasan baru yang menjembatani keterbatasan waktu dan tempat, sebagai
media penghubung untuk keterbukaan pribadi setiap individu mendapatkan layanan konseling.
Media tersebut membuat pribadi setiap individu menjadi lebih nyaman dan terjaga
kerahasiaannya (privacy) untuk sharing dibandingkan tatap muka. Dengan itu, pribadi setiap
individu lebih mudah untuk berkomunikasi menggunakan gadget mereka. Logo konseling
website adalah perencanaan pelaksanaan program intervensi logo konseling untuk
memperbaiki harga diri spiritual rendah. Harga diri spiritual rendah manusia berakar pada
ketidakmampuan spiritualnya. Dengan itu, harga diri spiritual rendah merupakan
ketidakmampuan pribadi setiap individu secara spiritualnya dalam menyikapi kondisi fisik,
psikis, dan seksualnya. Pembahasan harga diri spiritual rendah menghasilkan kesenjangan
antara faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan. Logo konseling website mengkaji
kesenjangan tersebut, menyediakan strategi layanan bagi individu yang mengalami harga diri
spiritual rendah. Strategi layanan logo konseling berbasis website bertujuan mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahannya, mengembangkan keyakinan inti seimbang, mengembangkan
asumsi berpikir positif, mengembangkan harapan yang realistis, mengembangkan evaluasi diri
seimbang, mengembangkan kepercayaan diri, dan menemukan makna hidupnya. Strategi
layanan tersebut menghasilkan tujuh teknik dan pendekatan dengan sasaran pencapaian:
harga diri spiritual yang sehat serta penemuan makna dan tujuan hidup. Pemanfaatan
teknologi website dalam logo konseling dimaksudkan untuk memperoleh informasi potensial
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secara psikologis, yang berpengaruh pada konselor dan klien dalam konseling secara global.
Logo konseling menggunakan pendekatan teknologi web tidak hanya untuk adaptasi teknologi,
tetapi disertai penguatan teori konseling, dalam hal ini logo konseling yang terbagi dalam tujuh
sesi. Dalam setiap sesi, juga tersedia musik dan video yang membantu klien untuk dapat
melakukan proses konseling dengan lebih nyaman dan terbuka. Hal ini memungkinkan terjadi
pembelajaran dan evaluasi dari rekaman-rekaman proses konseling yang dilakukan.
Agent-Based Modeling and Simulation (ABMS) atau Pemodelan dan Simulasi Berbasis Agen
merupakan metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang memiliki karakter
sistem kompleks (chicken-egg problem, counter-intuitive behavior) karena metode ini memiliki
kemampuan untuk memodelkan secara natural dan eksplisit agen/entitas otonom yang
mempertimbangkan heterogenitas, atribut, perilaku, dan interaksinya (baik dengan agen lain
maupun dengan lingkungannya), dalam rangka memahami sifat sistem yang muncul karena
interaksi dalam sistem (emergent properties) yang sulit untuk diprediksi. Selain itu, metode ini
juga mampu merepresentasikan aspek spasial dalam sistem dan dapat diintegrasikan dengan
metode lain, seperti data mining, System Dynamics, dan Discrete-Event Simulation. Buku ini
memberikan panduan praktis untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem nyata dengan
pendekatan berbasis agen (bottom-up approach). Buku ini mengenalkan konsep dasar/prinsip
dan komponen ABMS, menjelaskan dengan detail langkah demi langkah untuk membangun
model ABMS mulai dari membuat konstruksi/abstraksi untuk merepresentasikan sistem nyata
(model konseptual), implementasi model konseptual ke model simulasi (dilengkapi dengan
coding), teknik/metode untuk melakukan parameterisasi, verifikasi dan validasi, dan metode
analisis hasil ABMS dengan statistik, serta ODD Protocol untuk menjelaskan ABMS. Buku ini
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menggunakan open-source software NetLogo yang menyediakan banyak hands-on exercises
melalui model library dan memiliki komunitas yang aktif dan berkembang. Buku ini juga disertai
dengan ilustrasi penggunaan ABMS untuk menyelesaikan permasalahan sistem kompleks
terutama untuk sistem sosio-teknikal yang sangat berguna bagi pemodel, baik pemula maupun
lanjutan, baik akademisi maupun praktisi.

Berbagai perubahan penting di industri pariwisata secara otomatis ikut
memengaruhi perkembangan kepariwisataan itu sendiri, mulai dari industri
pariwisata sampai kepada segala aktivitas yang ada di dalamnya.
Perkembangan pariwisata yang senantiasa berkembang secara dinamis juga ikut
mendorong kehadiran buku ini. Buku ini menjelaskan mengenai defi nisi dari
kepariwisataan, pentingnya industri pariwisata, usaha, dan jasa pariwisata,
sampai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pariwisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi
membawa pengaruh yang sangat signifi kan terhadap perkembangan pariwisata.
Alasan itulah yang mendasari buku ini membahas teknologi informasi dan
komunikasi dalam kepariwisataan.
Keadaan masa abad 21 di era 4.0 ini banyak menuntut perubahan dalam proses
pembelajaran. Banyaknya para pembelajar (guru/dosen) selalu
mengesampingkan strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses
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pembelajaran serta mengesampingkan karakteristik pembelajar (peserta
didik/mahasiswa) dalam mengajarnya. Kondisi ini diperkuat dengan cara
mengajar yang selalu dilakukan tatap muka menjadi andalan setiap pembelajar.
Tuntutan abad 21 menuntut kita harus merubah cara mengajar kita dari proses
pembelajaran konvensional tatap muka menjadi proses pembelajaran yang
berbasis internet (online)
Kecerdasan logis matematis merupakan salah satu kecakapan yang sangat
dibutuhkan pada era 21, yaitu kecakapan siswa dalam berhitung dan
menggunakan logika selama memecahkan masalah. Kecakapan pemecahan
masalah matematika siswa Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah,
dilihat dari skor hasil survei TIMSS dan PISA yang berada di bawah rata-rata.
Rendahnya kecerdasan logis matematis siswa diakibatkan oleh proses
pembelajaran yang kurang mengaitkan konsep kehidupan sehari-hari, sehingga
siswa mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan menelaah suatu masalah
untuk menentukan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya. Salah satu tradisi
etnis Bugis-Makassar yang dapat dikaitkan dengan kecerdasan logis matematis
siswa pada pembelajaran geometri transformasi adalah konsep Sulapa Eppa
Walasuji yang juga mencerminkan kesempurnaan alam semesta dengan nilainilai karakter Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi. Buku ini akan membahas
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lebih luas terkait dengan Konsep Tradisi Lokal Sulapa Eppa Walasuji dalam
Mengembangkan Kecerdasan Logis Matematis Berbasis Online yang dapat
menunjang pembelajaran daring saat ini dengan mengeksplorasi kearifan lokal
berbasis digital.
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