
untuk materi kuliah digital ini.

Evolusi Keenam, mobile-
materi-kuliah. Materi kuliah
tersimpan dalam sebuah
perangkat genggam, semisal
PDA atau ponsel layar lebar,
yang support PDF reader &
view-document (MS Word
dan sejenisnya). Berarti
minimal, OSnya Symbian atau
Windows Mobile. Atau
support HTML reader.
Sebaiknya juga melengkapi
dengan alat perekam suara
(voice-recorder) dan foto
(kamera digital), syukur lagi
kalau video-recorder dengan
waktu rekam fleksibel.

Evolusi Ketujuh, wireless-
tutorial. Materi disampaikan
dengan video-conference
dengan tidak mengharuskan
kehadiran di kelas. Materi di
lewatkan via internet, lalu
terhubung dengan mahasiswa
di lingkungan hotspot area
atau koneksi internet lainnya.
Minimal perlu web-cam buat
dua pihak yang terhubung.

Yang pasti saya pribadi lagi
menyiapkan materi kuliah
dalam bentuk CD, Evolusi
kelima, sudah ada file-filenya
tinggal disusun secara rapi,
dipertimbangkan pembuatan
password yang eksklusif
untuk menghormati pembeli
supaya yang lain gak ngrepoti
ngopi ke dia. Selain untuk
mengamankan aliaran kas
akibat resiko pembajakan.
Masih dipikirkan caranya.

Mana favorit Anda ? 

Apa untung ruginya jika
materi kuliah berbentuk file
digital ? Yang pasti harus
ditelusuri evolusi penggunaan
media pembelajaran selama
ini.

Evolusi Pertama, kuliah tan-
pa papan tulis alias full-lisan,
dosen hanya bercuap-cuap
didepan kelas, mirip
penceramah tanpa teks.
Mahasiswa mendengarkan
saja. Disini diperlukan
kemampuan stand-academic -
plesetan dari stand-comedy
alias orang tsb saja yang
menjadi pemeran utama.
Diperlukan penguasaan
materi serta penguasaan
panggung yang baik, tidak
cocok untuk materi kuliah
eksakta atau praktikum.
Cocok untuk bidang ilmu
sosial atau bahasa. Kuliah
model gini gak perlu
persiapan matang, cocok buat
professor.

Evolusi Kedua, lisan dileng-
kapi papan tulis/white board
non-elektronik. Harus punya
kemampuan menulis di papan
tulis dengan tulisan yang baik
& terbaca. Sambil harus
menerangkan, ideal untuk
bagan atau aliran proses,
tidak cocok untuk tampilan
real seperti foto atau
tampilan detail obyek, mis.
rangkaian elektronik.
Mahasiswa mendengarkan
sesekali menulis tampilan di
papan tulis.

Evolusi Ketiga, lisan, white
board & OHP. Ini adalah

mode standart minimal saat
ini. Disini diperlukan
persiapan minimal ringkasan
materi dalam bentuk
transparansi. Mahasiswa bisa
meminjam foto kopian
transparansi untuk
kemudahan memahami
perkuliahan.

Evolusi Keempat, lisan,
white board & Laptop +
Proyektor. Ini yang lagi saya
sukai, penajaman dari evolusi
ketiga. Kemungkinan
mendapatkan contoh secara
real atau nyata sangat
dimungkinkan, meski materi
kuliah menjadi sangat meluas.
Kendalanya di mahasiswa,
apakah siap dengan
penambahan materi yang
belum tentu bisa diperoleh
dengan mudah (mencopy
dengan mudah).

Evolusi Kelima, menyempur
-nakan ke 4 dengan
penyediaan materi kuliah
secara digital, disamping
materi kuliah berupa foto
kopian. Resiko dosen adalah
harus mengkoleksi suatu
materi kuliah dengan rapi dan
dimuat di satu CD 600 MB-
an. Dijual dengan harga Rp.
10,000-15,000 saya pikir
cukup pantas. Yang mahal
adalah searchingnya, CD
kosongnya & burning CD-
nya. Yang pasti ongkos waktu
yang terkorbankan harus
diganti dengan ekivalensi laba
yang rasional. Kalau di bajak,
itu resiko pembuat. Sama
dengan buku, itu juga resiko
pembuat. Cuman mahasiswa
harus menyiapkan komputer
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Pernah membayangkan
atau pernah langsung
melihat koleksi buku
berseri yang - kagak
pernah dibaca - yang
dipajang rapi di suatu
perpustakaan atau di salah
satu ruangan dari orang
pandai pandai. Itulah
ensiklopedia. Ensiklopedia
Britanica, Americana, atau
tema-tema lainnya, jaman
itu terdiri atas lembar-
lembar teba l yang
m e n y i m p a n n y a
membutuhkan lemari
khusus. Itu dulu. Aplikasi
yang paling saya gemari
diawal-awal penggunaan
k o m p u t e r a d a l a h
encyc loped ia da l am
bentuk CD. Sejak 1994
sampai sekitar 2003 atau
saat berubah format ke
DVD saya baru berhenti
beli, karena gak punya
DVD ROM-nya. Sekarang,
banyak pilihan, nambah
lagi di internet.

K a r e n a s u d a h
te rdown load , maka

silahkan kunjungi :

\\sdc\ebook\4_REFERENSI_
UMUM\ENCYCLOPEDIA\Br
itannica Illustrated Science
Lib. 2009 296MB. 



Statistik Perbankan Indonesia (SPI) merupakan media

publikasi yang menyajikan data mengenai perbankan

Indonesia. Buku SPI ini diterbitkan secara berkala (bulanan)

oleh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank

Indonesia, untuk memberikan gambaran perkembangan

perbankan di Indonesia.

Mulai penerbitan Edisi Januari 2011, SPI disempurnakan

dengan penambahan data baru yaitu Kredit UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang

UMKM.

Dengan penyempurnaan SPI ini, kami berharap agar data

yang disajikan lebih memberikan manfaat yang optimal bagi

pembaca. Jakarta, Mei 2011

BANK INDONESIA,

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.

[Dikutip dari Kata pengantar-nya] 
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Tersimpan di :
\\sdc\\ebook\3_STIE_AK_MN\STATIS
TIK_PERBANKAN_BI

Folder ini berisi soal-soal sertifikasi dari Microsoft. Bagi Anda yang

membutuhkan, khususnya mahasiswa STMIK, mungkin ada guna

manfaatnya.

Berikut sebagian isi dari folder tsb, selengkapnya silahkan dilihat di

PUSTAKA MAYA [\\sdc\ebook\2_STMIK_SI_TI\SERTIFIKASI

MICROSOFT All Actual Tests for All Microsoft Exams 366MB] :

Exam Number --- Exam Name --- # of questions --- Last Update

70-236 : TS Exchange Server 2007, Configuring 179 Feb 15,11

70-238 : PRO Deploying Messaging Solutions with Microsoft

Exchange Server 2007 173 Jan 29,11

70-270 : Installing, Configuring, and Administering Microsoft

Windows XP Professional 425 Feb 22,11

70-271 : Supporting Users and Troubleshooting a MS Windows XP

OS 404 Feb 07,11

70-272 : Supporting Users and Troubleshooting Desktop

Applications 475 Feb 22,11

....... [selengkapnya di PUSTAKA MAYA]. 



Setelah file download-an dibuka &
berhasil, juga bisa dianggap gagal,
bila isinya tidak dipahami. Misal,
kualitas tampilan yang jelek,
aksara atau abjad selain LATIN,
bahasa selain Indonesia & Inggris,
dan juga kualitas tata tulis serta
layout yang baik. Layout ebook
PDF saat ini yang terbaik adalah
sama persis dengan buku aslinya,
contoh pada buku-buku Fisika
yang saya download. Tampilan
warna serta zoom yang tidak
pecah tampilannya, serta ukuran
file yang compact merupakan ciri-
ciri PDF modern, apalagi yang
copy-paste-able. Mendapatkan
ebook terbitan sebelum tahun
2000 juga kuanggap kurang
berhasil, apalagi dapat yang scan
dari buku tahun 60-an. Untungnya
buku dari web site torrent
umumnya masih baru.

Mendownload e-book selain
harus tepat alamat web sitenya,
ternyata juga harus diperhatikan
jenis browser & downlaod
managernya. Dan juga
settingannya yang tepat.
Sementara ini ada 3 browser yang
saya gunakan, yaitu Mozilla
Firefox, Internet Explore &
Opera. Dengan cadangan yaitu
Google Chrome.

Yang menjadi tujuan web site
downloadnya adalah

Download gagal ! Ada beberapa
aspek tinjauan atas kegagalan
download ini. Pertama, kejelasan
makna kegagalan, lalu pertanda
awalnya, serta solusi terbaiknya.

Yang saya sebut gagal download,
bisa diawali karena kesalahan user
atau sayanya. Salah memilih
browser, download manager
serta alamat web sitenya. Salah
mengkalkulasi kecepatan
download dengan ukuran file juga
bisa membuat kegagalan
download. Untuk browser, mana
saja asal bisa multi-tab &
terkoneksi dengan download-
manager.

Kegagalan ini baru terasa bila
batas waktu maksimum telah
terlampaui. Bila pakai Download-
Manager aman saja karena bisa
dilanjut besok, juga Opera ada
Resume Transfer. Bila kecepatan
download tidak stabil, misal
kemarinnya lambat tiba-2 hari ini
“SANGAT CEPAT” dan langsung
selesai atau ‘DONE’. Ini adalah
pertanda awal yg perlu dicermati.

Gagal juga bisa muncul saat file
sudah terdownload dg sukses,
namun saat dibuka ternyata tidak
berjalan dengan normal.
Umumnya masalah format,
banyak dijumpai pada file video.

4shared.com. Kalau pakai Firefox,
pengunduhan hanya bisa satu per
satu file, tapi kalau pakai Opera
bisa 2 file sekaligus. Pada saat
yang bersamaan, untuk torrent
saya pakai FlashGet, itupun
maksimal per 3 file.

Pertanyaannya apakah bisa kalau
4 browser diatas diaktifkan dan
masing-masing mendownload
secara serentak dengan tetap
mendapat kecepatan merata yang
baik ? Ini yang harus dicoba. Atau
4shared-nya yang hanya bisa
mengakomodir satu-per-satu
dianggap merupakan suatu
kelemahan ? Kalau begitu harus
dicari source download yang
multi-download dan selalu
terkoneksi dengan download
manager.

Ini yang penting karena proses
yang ideal adalah file terdownload
harus bisa diantrikan secara
otomatis dan proses download
terantri secara urut otomatis.
Idealnya adalah 4shared bisa pakai
flashget. Ini adalah optimalisasi
download, karena
mengoptimalkan proses down-
load akan meningkat kuantitas file
yang didapat.

Sekali lagi, terus mencoba dan
mencoba. 

Jl. Jakarta 79 Bandung
@LAN : \\sdc\ebook atau
\\192.168.2.5\ebook
Phone: 022-7272-672
Fax: 022-7271-693
E-mail: yosnex@yahoo.com

Selain menyediakan bahan bacaan berupa buku atau hard-copy, PERPUSTAKAAN
IM juga me-nyediakan bahan bacaan berupa konten digital ebook dan file sejenis-
nya (soft-copy) diberi nama atau code-name “PUSTAKA-MAYA”.
Kenapa namanya PUSTAKA-MAYA ? Karena sumber ebooknya hampir 90%
berasal dari internet atau dunia maya.

Bulletin ini digunakan sebagai wahana informasi dalam menyajikan informasi sepu-
tar PUSTAKA-MAYA. PUSTAKA-MAYA dikelola bersama oleh bagian PER-
PUSTAKAAN (penanggungjawab konten oleh Haryoso Wicaksono, S.Si., M.M.)
dan bagian PUSKOM (penanggungjawab hardware oleh Patah Herwanto, S.T.).
Dibawah pembinaan Pembantu Ketua bidang Akademik (Chairuddin, Ir., M.T.,
M.M. dan Leni Susanti, S.E., M.Si.).

Edisi Digital Bulletin PUSTAKA-MAYA

tersimpan di folder :

\\sdc\ebook\4_REFERENSI_UMUM\Bul

etin_Pustaka_Maya

PUSTAKA-MAYA menuju GLOBAL MULTIMEDIA EDUTAINTMENT

PUSTAKA-MAYA

@ Indonesia-Mandiri
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