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Pada majalah Warstek Volume #3, terdapat 2.036 orang
yang mengunduh cover dan daftar isinya sedangkan
puluhan orang membeli majalahnya. Hal ini memotivasi
tim Warstek untuk membuat majalah Warstek volume
#4 dengan peningkatan kualitas baik desain maupun
tulisan. Pada majalah edisi #4 ini, Warstek ingin ikut
serta menyambut pesta demokrasi (Pemilu) yang akan
dilaksanakan pada tahun 2019. Oleh karena itu, topik
utama dari artikel ini adalah tentang bagaimana cara
mendeteksi seseorang berpotensi korupsi atau tidak dilihat
dari bentuk wajahnya. Dilengkapi dengan topik di bidang
sains dan teknologi yang terupdate di penghujung tahun
2018. Semoga bermanfaat dan selamat membaca!
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SEKAPUR SIRIH

Oleh: Wayan Dadang (Ketua Warstek)

Assalamualaikium Warahmatullahi Wabarakatuh
Melalui Warung sains teknologi (warstek),
Salam sejahtera untuk kita semua
kami berupaya untuk menjelaskan sains dan
Alhamdulillahirobbil Alamin, pertama-tama
teknologi semudah mungkin supaya dapat
saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha
dipahami oleh orang-orang awam sekalipun.
Esa yang telah memberikan kesempatan untuk kami
Berusaha menghindari kata teknis, jikapun ada,
dalam upaya menyelesaikan majalah edisi ke-IV ini.
maka disertai dengan analogi kehidupan sehariSaya selaku Ketua warstek.com berterimakasih sebesarhari.
besarmya kepada semua penikmat artikel atau pun
Sama seperti majalah edisi ke-III, majalah
bagi yang telah membeli majalah elektronik warstek.
warstek Edisi ke-IV ini juga dibuat dengan tujuan
Pada edisi ke-III kemarin,
untuk
menjadi
alhamdulillah
majalah
salah satu bentuk
warstek cukup banyak
ikhtiar kami dalam
pembelinya, sehingga kami
membahas
sains
merasa sangat senang atas
dan
teknologi
antusiame
masyarakat
menjadi
mudah,
dalam menerima kehadiran
gampang
dan
majalah warstek ditengahrenyah
dicerna
tengah kita semua.
oleh otak, serenyah
Semua keberhasilan
kacang
goreng
ini tidak lepas dari kinerja
namun
memiliki
baik para editor, tim
konten
yang
manajemen, kontributor,
tetap
bergizi.
dan tentunya pembaca
Harapan
kami,
budiman
yang
selalu
majalah
warstek
menjadikan
warstek
memberikan
sebagai media bacaan
ulasan-ulasan sains
utama dan favorit tiap
dan
teknologi
hari. Maka dari itu, saya
dengan
bahasa
berterikasih sekali lagi
yang
merumput,
kepada seluruh elemen
membumi,
dan
yang saling bersimbiosis
tentunya
tidak
Wayan Dadang, Delegasi Indonesia dan 2nd Runner Up dalam
mutualisme dalam upaya
melangit. Sehingga
Kontes Robot Pemadam Api Tingkat Internasional 2016 di Trinity
mencerdaskan kehidupan
h a r a p a n n y a
College, Connecticut, Amerika Serikat
bangsa ini melalui warstek
masyarakat mampu
Kehadiran majalah ke-IV merupakan kelanjutan
menerima majalah warstek seperti majalahdari majalah edisi ke-III, dan tentunya dengan konten
majalah pada umumnya.
dan isi yang berbeda pula. Kami terus berusaha
Kami meyakini bahwa selama menulis
membuat dan mendesain majalah warstek sebaik
majalah ini masih terdapat kekurangan yang
mungkin agar setiap edisi mempunyai konten-konten
mungkin luput dari perhatian kami. Untuk itu, kami
yang bermanfaat dan informatif. Setiap edisi majalah
menerima segala kritik dan saran dari masyarakat
warstek merupakan kelanjutan dari artikel-artikel yang
pembaca yang budiman untuk perbaikan warstek.
terbit di website resmi warstek. Hanya saja, artikelcom kedepannya melalui warstek.jurnal@gmail.
artikel pengisi majalah akan terpotong di websitenya.
com. Saya selaku CEO Warstek.com mengucapkan
Jadi, untuk dapat membaca dan menikmati secara
banyak terima kasih kepada pembaca budiman
keseluruhan, pembaca dapat membeli majalah
yang telah membaca Warstek.
elektonik warstek seperti pada majalah edisi ke-III
sebelumnya.
Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
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Ingin membaca Majalah Warstek
Edisi #4?
Hanya dengan Rp. 10.000, Anda bisa
memperoleh majalah Warstek Edisi #4
Silahkan lakukan pembayaran
untuk membeli majalah ke:
- Via isi pulsa Rp. 10.000 ke nomor
087 750 118 140 (XL)
- Rekening BNI :
0232357967 (A.n Nur Abdillah Siddiq)
- Rekening Mandiri :
142 00 12150156 (A.n Anis Fitri Meiningtias)
- Rekening BRI:
0910-01-044976-53-1 (A.n Sofiana Afifah
Jamil)

Kemudian lakukan konfirmasi
dengan mengirimkan bukti
isi pulsa atau bukti transfer via
WhatsApp ke 0822 8978 4170
(Wayan Dadang)
dan informasikan alamat email
Anda. Majalah akan dikirim
ke email Anda.
4

Contoh cara konfirmasi

Hanya anak bangsa sendirilah
yang dapat diandalkan untuk

Majalah
Warstek
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membangun Indonesia, tidak
mungkin kita mengharapkan dari
bangsa lain!

B.J. Habibie, Presiden ke-3 Indonesia
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