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Biografi Pengusaha Muda
Sinopsis Diajeng Di tengah semangatnya merintis
usaha Cenil Snack untuk membiayai kuliah, Diajeng
tertipu oleh Angga, seorang sales yang
mengajaknya bekerja sama. Dengan harapan bisa
memperoleh keuntungan lebih besar, ia
mempertaruhkan seluruh tabungan yang dimilikinya.
Cobaan bertambah ketika dagangan yang
dititipkannya di sebuah minimarket ludes dalam
musibah kebakaran. Dalam keadaan terpuruknya,
Ardi, laki-laki matang yang berprofesi sebagai guru
SD, melamarnya dan menawarkan banyak solusi
untuk masalahnya. Diajeng terbelit dalam
kebimbangan karena diam-diam ia juga menyukai
Aslan Satriawan, mantan teman sekolahnya yang
sudah didekati oleh sahabatnya sendiri. Seperti
sebuah nasihat, setelah kesusahan pasti ada
kemudahan, ia pun kemudian mendapat kejutan tak
terduga dalam hidupnya.
Sosok yang satu ini sudah tak asing lagi dalam
dunia bisnis/wirausaha nasional. Baik yang sudah
menjadi konglomerasi maupun yang masih ‘galau’
memulai usaha. Ya ‘Bob Sadino’ selain terkenal
nasehat-nesehatnya yang tak lazim tetapi tetap
segar dan diterima semua kalangan. Selain itu juga
penampilannya yang ‘nyentrik’ menjadi perhatian
setiap orang yang melihatnya, karena hanya
mengenakan celana pendek. Yang jelas apapun
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yang ia lakukan selalu mengundang detak kagum,
meski tak sedikit yang kontroversi dengan
pemikirannya yang cenderung vulgar karena selalu
menggunakan kata ‘Goblok vs Pintar’. Diluar
semua itu yang jelas sosok yang lebih akrab
dipanggil ‘Om Bob’ ini mampi menularkan virus
kemandirian dan inspirasi positif berbagai kalangan.
Terima kasih Om Bob!
Biographies of Indonesian eminent public figures.
Biography of Rahmat Shah, Indonesian
businessman and member of House of
Representative.
Berjalannya Waktu : Kita sama-sama pantas untuk
memiliki Penulis : Elsyafira Putri Terbit : April 2021
Sinopsis : Cinta itu bukan soal siapa cepat dia dapat,
tapi siapa siap dia dapat. Berjalannya waktu aku
menyadari bahwa kita butuh ruang untuk saling
memperbaiki diri, berjalannya waktu aku menyadari
bahwa semua yang kita harapkan belum tentu kita
langsung memiliki, berjalannya waktu aku menyadari
bahwa sabar adalah kunci dari masalah yang
sedang kita hadapi, dan berjalannya waktu aku
menyadari bahwa kita sama sama pantas untuk
memiliki. Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Profiles of Indonesian businesswomen.
Karl Marx, seorang pemikir, ekonom, sosiolog,
sekaligus jurnalis yang berdarah Prussia dan lahir di
sebuah keluarga kelas menengah, tak bisa
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disangkal lagi, merupakan salah seorang tokoh
sosialis revolusioner yang paling berpengaruh
hingga saat ini. Buah pemikirannya, Marxisme,
menjadi penggerak bagi banyak organisasi sosial
dan politik di berbagai penjuru dunia. Buku ini,
secara garis besar, menjelajahi historisitas Marx
beserta pemikirannya, tentang bagaimana formulasi
dan pengaruhnya terhadap pemikiran-pemikiran lain
yang sejalan, beririsan, ataupun bertentangan
dengannya. Sebagai sebuah pengantar, buku ini
bukan saja mengenalkan kita kepada Marx,
melainkan juga memperkaya pengetahuan kita
tentang perjalanan sejarah umat manusia.
Pada era digital sekarang ini, aplikasi (mobile) telah
mengubah cara kita berkomunikasi, berbelanja, bermain,
berinteraksi, berwisata, dan sebagainya. Fenomena yang
begitu populer ini menciptakan peluang bisnis terbesar dalam
sejarah. Maka, jika Anda mengimpikan berhenti kerja untuk
memulai usaha sendiri, atau Anda programmer berbakat,
pengusaha berpengalaman, atau hanya seorang yang
menyukai teknologi mobile, buku ini sangat Anda butuhkan.
Cara Sukses Membangun Aplikasi Miliaran Dolar
membeberkan petunjuk berharga bagaimana bisnis mobile
yang tengah booming ini menjadi tambang uang bagi Anda.
Dalam buku ini, George Berkowski—pengusaha di bidang
teknologi, salah satu otak di balik kesuksesan taksi
internasional melalui aplikasi Hailo—memberikan akses
eksklusif untuk mengetahui rahasia di balik keberhasilan
kelompok bisnis aplikasi yang telah meraih miliaran dolar.
Berkowski menggali dengan detail the inside stories dari para
anggota kelompok bisnis aplikasi—seperti Instagram,
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Whatsapp, Snapchat, Candy Crush, Square, Viber, Clash of
Clans, Angry Birds, Uber, dan Flipboard—dan memberikan
semua informasi yang Anda butuhkan guna membangun
keberhasilan bisnis mobile secara spektakuler. Dia memandu
Anda langkah demi langkah, mulai dari menuliskan ide di
belakang meja, sampai menemukan investor, membangun
tim, menarik (dan menjaga) jutaan pengunjung, bahkan
menghadapi tekanan menjadi CEO perusahaan
berpenghasilan miliaran dolar.
Isi buku adalah buku motivasi. Pertama-tama dipertanyakan
apa impian Anda, baru bernalar, terus bagaiaman orang yang
berkarakter, pelajari dan buatlah tim, lalu action.
SINOPSIS Buku tipis ini (9 Sumber Kecerdasan dan
Kebijaksanaan bagi Remaja) merupakan hasil pengalaman
penulis, ketika menghadapi keluh-kesah dan cerita para
remaja: orang-orang terdekat, terutama para mahasiswa
yang mengikuti kuliah yang penulis berikan. Mereka
umumnya memiliki dedikasi dan keinginan untuk maju.
Mereka juga gelisah memikirkan masa depan. Namun
mereka kebingungan harus memulai dari mana, melakukan
apa. Saya kemudian berfikir, para remaja itu membutuhkan
tips dan seperangkat pengetahuan untuk menghadapi kondisi
hari ini: kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi dan
lain sebagainya. Hal yang perlu diingat, kemajuan teknologi
memiliki dua hal sekaligus: memudahkan hidup dan potensi
untuk menghancurkan hidup. Nah, buku ini ingin berbagi tips
cerdas untuk memanfaatkan kondisi yang ada di sekitar kita
sehingga bisa menjadi sumber pengetahuan, kecerdasan dan
kebijaksanaan bagi kaum remaja di Indonesia. Model
penulisannya menggunakan bahasa yang sederhana, enteng
dicerna dan mudah dipahami. Hal ini untuk memudahkan
bagi kaum remaja. Sehingga, ke depan lahir kaum muda
yang mengerti pentingnya bekerja keras untuk menyiapkan
masa depan yang cemerlang.
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Buku Tematik Terpadu Kurikulum SD/MI menggunakan
pendekatan pembelajaran tematik integratif yang dapat
membantu meningkatkan pemahaman dan prestasi siswa.
Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan
pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi
dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Buku
tematik ini menyajikan berbagai kegiatan yang sesuai dengan
tingkat perkembangan anak dan pengalaman keseharian
mereka yang konkret, menyenangkan, variatif, kreatif, dan
tanggung jawab belajar selama hidupnya, yaitu pembelajaran
yang kontekstual dan kontruktivistik. Dengan menggunakan
buku ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator
yang dengan kecakapan dan kasih sayangnya, menjadikan
anak tumbuh dan berkembang dengan potensi yang
dimilikinya.
Profile of young entrepreneurs in Indonesia.
Di tengah sulitnya mencari perkerjaan di zaman sekarang,
pernahkah berpikir untuk menjadi wirausaha? atau hanya
membuang waktu untuk menunggu pekerjaan? Sekarang
mencari pekerjaan sudah semakin sulit, padatnya penduduk
Indonesia dan minimnya lapangan pekerjaan di negeri ini
membuat semakin sulitnya mencari pekerjaan dan masih
banyaknya pengangguran, oleh karena itu mari kita mulai
untuk berwirausaha, dan berpikir untuk menciptakan
lapangan kerja. Modal utama untuk berwirausaha adalah niat
yang kuat dan semangat untuk maju, sebagai anak bangsa
mari tanamkan jiwa kewirausahaan jangan hanya fokus
menjadi pekerja tapi ciptakanlah lapangan kerja agar
menjadikan bangsa ini, bangsa yang maju dan sejahtera,
untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan untuk
mencerahkan wajah Indonesia di mata dunia. Generasi muda
adalah penentu masa depan Indonesia mari kita bangun
negeri ini menjadi negeri yang maju dan sejahtera, mari
memulai berwirausaha, mari kita ciptakan lapangan kerja,
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mari kita sejahterakan Indonesia, kuatkan niat dan tanamkan
semangat tak ada yang tak mungkin segalanya pasti bisa,
langkahkan kaki untuk memulai jangan takut akan kegagalan
dan yakinlah pasti bisa, karena niat dan keyakinan adalah
kekuatan yang akan mewujudkan mimpi menjadi kenyataan.
“Success is a journey of choices that connect to our purpose
in life”. Dalam buku 6 Langkah menuju Berkah, Zamzam
memaparkan langkah-langkah sukses yang penuh
keberkahan. Para pembaca yang ikhlas melakukan 6 langkah
ini secara konsisten akan meraih kesuksesan hidup dan
keberkahan. —Shafie Shamsuddin, CEO PT. Transretail
Indonesia Berkah. Menjadi kata kunci yang sekarang sering
terlupa. Mencari rezeki pun kadang kita melupakan hal ini.
Namun Kang Zamzam mengingatkan kembali dengan cara
yang elegan dalam buku ini. Stepnya mudah dan aplikatif!
—@BriliAgung, CEO Inspirator Academy, Authormaker Dalam
buku ini Zamzam memaparkan dan memberkan langkahlangkah mudah dalam mencapai tujuan dan mendapatkan
keberkahan. Saya selaku konsultan bisnis dan manajemen,
yang selalu membantu adik-adik dengan program “sukses
sejak dini” sangat mendukung 6 Langkah Menuju Berkah
sebagai langkah meraih kesuksesan. —Mahatma Gandhi,
Owner PT. Digdaya Multi Prakarsa. Dmc coffee. Buku ini
syarat dengan nilai-nilai inspiratif, karena ditulis oleh penulis
yang berpengalaman di dunia marketing dan telah
dipadusatukan dengan unsur-unsur religiositas sebagai
modal dasar penulis dalam berkarya sehari-hari. Buku ini juga
mengajarkan kepada kita pentingnya hidup penuh iman
dalam marketing, karena penulis sadar campur tangan Tuhan
sangatlah mutlak. Salam Prestasi untuk Pak Zamzam. Berani
Hidup, Berani Berprestasi!!! —Paulus Pangka, Direktur
LEPRID (Lembaga Prestasi Rekor Indonesia – Dunia) Salah
satu hal terpenting dalam menjalankan kewajiban ibadah
yaitu mewujudkan ibadah ritual dalam perilaku sosial. Hal ini
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perlu dilatih dan dibiasakan sehingga hidup kita akan lebih
bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Dalam buku ini bisa
ditemukan langkah-langkah tepat dalam meraih tujuan hidup
bermanfaat bagi sesama. —Suyanta, S.Ag, M.SI, Pimpinan
Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa
MADANIA Yogyakarta Mengombinasikan antara kecerdasan
intelektual, emosional, dan spiritual. Sangat Cocok bagi
pembaca yang ingin hidupnya penuh berkah dan bermanfaat.
Zamzam dengan elegan membahasnya, dengan bahasa
yang sederhana tapi tepat sasaran. —Drs. H. Ugas
Rahmansyah S. AP. M.Si. Ketua Forum Silaturahmi Ormas
Islam, Bandung
"""Dari pengarang buku Change!, Mutasi DNA Powerhouse,
MYELIN, dan Cracking Zone Banyak orang tersesat di ruang
""kerja"" yang salah dan bertahun-tahun membiarkan dirinya
terkunci di sana. Sementara anak-anak muda yang dibahas
dalam buku ini menemukan masa depan dengan cara yang
berbeda. Mereka sadar, kerja keras diperlukan, tetapi masa
depan tidak ditentukan oleh ijazah. Ijazah atau sekolah
hanyalah potensi belaka. Sedangkan masa depan harus
didatangi. Masa depan bak sebuah pintu yang harus dicari
dan diketuk berkali-kali sampai ""seseorang""
membukakannya. Itu pun belum jaminan bahwa itulah pintu
yang dicari. Mereka bersusah payah menemukan pintu itu,
dan sekarang mereka telah mendapatkannya. Buku ini
memotret kisah 24 orang wirausaha muda dalam
membangun, mempertahankan, dan mengembangkan bisnis
yang telah mereka temukan sejak masih kuliah. Anak-anak
muda, agen perubahan dalam lingkungannya ini, tidak
memulainya dari modal besar, melainkan dengan merangkai
keping demi keping seManga, Manhua & Manhwat,
pengetahuan, dan keberanian. Mereka sempat stagnan,
jatuh, bahkan gagal. Tetapi yang membuat mereka berhasil
adalah keberanian untuk bangkit. Setiap usaha tentu
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mengandung risiko. Wirausahawan muda tidak mundur
setelah mengetahui risiko, tetapi mencari cara untuk
meminimalkan risiko dan keluar dari kesulitan. Pada setiap
rupiah kerugian, menetes air mata pembelajaran sehingga
lebih berhati-hati di kemudian hari. Inilah buku yang akan
membuka pemikiran Anda tentang dunia wirausaha dan-tidak
menutup kemungkinan- akan menggugah minat Anda
menjadi seorang entrepreneur yang naik kelas dan modern.
TIDAK DIANJURKAN DIBACA OLEH MEREKA YANG
TIDAK INGIN MENGUBAH HIDUPNYA"""
Brief biography of Indonesian Muslim entrepreneurs.
Kalau saya baca buku ini dari dulu, pasti saya lebih hebat. Ini
kesan saya pertama kali membaca buku sahabat saya Benny
Lo. Untuk Anda yang masih karyawan, sudah jadi pengusaha
tapi masih belum menemukan jalan, atau Anda yang sudah
sukses, silakan baca buku ini untuk menuai pencerahan."" —
Tom MC Ifle Indonesia's #1 Success Coach, Best selling
book author “Buku yang sedang di tangan Anda ini
tampaknya sangat luar biasa dan berusaha memberi Anda
seManga, Manhua & Manhwat untuk menjadi pengusaha,
dan tentunya, Benny Lo sudah membuktikan bahwa menjadi
pengusaha sukses itu mungkin bagi siapa saja."" — Erni Julia
Kok Master Trainer NLP www.ErniJulia.com “Buku ini akan
bermanfaat untuk mempersiapkan mereka yang ingin menjadi
entrepreneur dan yang sudah mencoba namun belum cukup
sukses. Ditulis dengan bahasa yang provokatif untuk
menyeManga, Manhua & Manhwati pembaca dengan
dilengkapi contoh-contoh entrepreneur skala UKM sampai
konglomerat, buku ini mudah dipahami. Pengalaman penulis
yang semula karyawan dan beralih menjadi entrepreneur juga
tercermin dalam buku ini.” — Andrias Harefa Speaker,
Trainer, and Coach: 22 Years Author of 40 Best-selling books
www.andriasharefa.com “Buku yang harus dibaca bagi
siapapun yang ingin mengubah hidup menjadi entrepreneur!
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Sangat membumi dan mengajak pembaca untuk menemukan
berbagai potensi diri yang mungkin terlewatkan. Saya
merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh banyak orang
sehingga bisa mulai menggeser sudut pandang orang
Indonesia tentang bagaimana berkarya dengan berkreasi
melalui jalur entrepreneur.” — Treesye NRA Prawirosurojo,
MA, MFCC, CBA Psychologist & Family Therapist “Banyak
ajaran, aliran, dan ajakan untuk menjadi entepreneur.
Namun, yang mengajarkan untuk menjadi entepreneur yang
andal, tahan terhadap krisis, dan tetap menjadi entepreneur
sampai akhir hayatnya tidaklah banyak. Sahabat saya Benny
Lo adalah salah satunya. Buka gerbang pikiran, siapkan
mental, kuatkan tekad Anda dan jadikan diri Anda
entepreneur sejati dengan membaca buku ini dan
mempraktikkannya.” — Ridwan Raharjo Property Investor,
Entrepreneur, Author & Trainer www.RidwanRaharjo.com
Setelah menyelesaikan empat novel yang semuanya berkisar
tentang kehidupan yang gemerlapan, penulis ini berniat untuk
kembali ke "khittah" tahun tujuh puluhan di kala dia, lewat
cerpennya, sering bercerita tentang kehidupan masyarakat
pedesaan yang sederhana. Buku yang tengah digarapnya,
KETIKA SANG MERAH PUTIH TERKOYAK, akan bercerita
tentang kedamaian hidup di desa yang kemudian porakporanda dilanda perang saudara. Di samping pekerjaannya
sebagai buruh tambang minyak dan kegiatannya menulis,
perokok beret "kelas kereta api" ini, masih menyempatkan diri
menerjemahkan dan berkutat mengikuti kuliah di Universitas
Terbuka. Sibuk? "Lumayan, buat menambah-nambah uban,"
katanya terkekeh.
Di Indonesia banyak pengusaha yang sukses dalam
bisnisnya dan kemudian dinobatkan sebagai orang terkaya di
Negeri tercints ini. Kepemimpinan merupakan salah satu
faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan
sebuah impian besar. Begitu juga dalam lingkup perusahaan,
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seorang pemimpin memiliki peran dalam menentukan arah
perkembangan usaha demi tercapainya tujuan perusahaan.
Diperlukan kerja keras dan usaha yang maksimal untuk
mencapai kesuksesan karena tidak ada kesuksesan yang
didapat secara instan. Sama seperti tokoh-tokoh terkaya di
Indonesia, mereka membutuhkan waktu yang tidak sebentar
menata bisnisnya dari bawah hingga mencapai puncak
kesuksesan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh tersebut menjadi
sebuah inspirasi bagi anak-anak muda yang sedang meniti
karirnya untuk mencapai kesuksesan. Di dalam buku ini
tertulis tokoh-tokoh inspiratif para pengusaha terkaya di
Indonesia yang dapat memberikan semangat bagi para
pembaca melalui biografinya.
Biographical sketches of Indonesian entrepreneurs and
professionals.
Pada tahun 1998, Ma Huateng salah satu pendiri Tencent
Inc., memulai perusahaan dengan perangkat pesan instan
QQ yang menjadi hit besar di China. Di bawah kepemimpinan
Ma, Tencent telah bergerak bukan hanya di pesan instan
tetapi juga portal web, jejaring sosial, game online multiplayer, dan e-commerce, menjadikan perusahaan ini sebagai
pusat penggerak Internet dan merek nomor satu di China. Ma
sendiri dipuji sebagai salah satu orang paling berpengaruh di
dunia oleh Time Magazine pada tahun 2004. Buku ini
membahas tentang awal-mula, pertumbuhan, dan pengaruh
Ma dan Tencent yang luar biasa, dikenal karena pemikiran
dan pendekatan inovatif mereka terhadap teknologi dan
bisnis. Kebangkitan dan pengaruh ekonomi China telah
menjadi salah satu perkembangan paling signifikan dalam
ekonomi global akhir-akhir ini. Seri ÒChinaÕs DisruptorsÓ
menelisik dan menjabarkan secara gamblang kontribusi
utama terhadap perkembangan yang dilakukan oleh
pengusaha dan perusahaan swasta terkemuka China ini.
Biography of Sys Ns., an Indonesian entertainer and
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politician.
Ulama adalah sebuah nama. Nama yang sarat makna dan
kompleks, sehingga tidak mudah mengungkapkan
semuadimensi maknanya secara komprehenship. Dalam
kesadaran itulah, buku Ulama Sulawesi Selaian; Biografi
Pendidikan dan Dakwah ini digagas, ditulis, dan diterbitkan.
Ada 14 ulama yang riwayat hidupnya, karyakaryanya, sukaduka perjuangannya dalam membina umat dan menebarkan
'aromas syiar Islam, dituliskan secara sekilas dalam buku ini.
Walau:pun penulisannya tidak sampai di ceruknya yang
terdalam, tapi kami berharap "energi", "jiwa", "keikhlasan",
dan model perjuangan ke-14 ulama itu, menjadi renungan
Anda, para pembaca. Semoga, . renungan itu mampu
memunculkan motivasi baru untuk menata
langkahpengabdian dan pembinaan, sesuai dengan corak
dan dinamika kehidupan umat yang dihadapinya. Jumlah 14
ulama tersebut, adalah bilangan yang sangat sedikit
dibandingkan dengan banyaknya ulama di Sulawesi Selatan.
Penentuan angka itu pulalah yang menjadi salah satu materi
diskusi paling serius di antara anggota tim. Akhirnya,
disepakati kriteria: Pertama, ulama bersangkutan sudah
menjalankan peran dakwah dan pembinaan umat sebelum
proklamasi kemerdekaan. Kedua, ulama bersangkutan punya
pesantren atau lembaga pendidikan yang menjadi pusat
kegiatan pembinaan umat yang dilakukannya secara tekun
dan Terus-Menerus. Ketiga, Ulama bersangkutan sudah
wafat. Alasannya, Tidak mudah menuliskan riwayat hidup
seorang tokoh yang karya dan pengabdiannya masih terus
berproses
Cumulative author index in final number of each volume.
Generasi milenial termasuk orang-orang yang hidupnya sulit
ditebak dan susah diatur. Ide-idenya terlalu liar dan
semangatnya begitu menggelora. Jika Anda termasuk salah
satu di antaranya, Anda perlu belajar dari buku ini. Berbagai
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ide brilian, passion bisnis, dan rahasia sukses mampu
dieksekusi brutal oleh anak-anak muda Umar Usman. Calon
pemimpin hebat masa depan ada di antara mereka.
Kenaikan kelas (graduation) Indonesia menjadi bagian
kelompok ekonomi pendapatan tinggi pada tahun 2045
(Centennial Pertama) patut dijadikan sebagai komitmen
politik nasional sekaligus sarana penghimpunan momentum
akselerasi. Jika targetnya adalah lunak untuk menyentuh
batas bawah pendapatan tinggi, pertumbuhan total harus
dipacu menjadi 5,6% per tahun selama 29 tahun atau sama
dengan tingkat pertumbuhan dewasa ini. Namun, kecepatan
sedang seperti itu rentan terhadap deselerasi. Pada waktu
itu, Indonesia perlu menduduki setidak-tidaknya bagian
tengah kelompok pendapatan tinggi. Oleh karena itu,
pertumbuhan GNI total harus dipacu menjadi 9,1% per tahun.
Gagasan buku ini menggarisbesarkan salah satu program
percepatan pertumbuhan yang lebih adil, yaitu melalui
Mahasiswa Pengusaha. Seperti biasa, tidak ada obat
mujarab dalam pembangunan. Namun demikian, komitmen,
keteguhan, dan kegigihan Indonesia hari ini untuk
memajukan usaha rakyat, baik melalui usaha rintisan
mahasiswa maupun UMKM, termasuk UMKM yang berbasis
sains dan teknologi, yang offline maupun online, yang analog
maupun digital, akan turut menentukan apakah dan sejauh
mana Indonesia menduduki tempat yang layak di antara
bangsa-bangsa yang maju ketika ia merayakan centennial
pertamanya pada tahun 2045.
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah
bimbang sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan,
bahkan menolong engkau; Aku akan memegang engkau
dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.
YESAYA 41 : 10
"Kesuksesan dalam berbisnis dapat Anda capai dengan
membaca dan mempraktikkan isi buku ini. Buku ini tidak
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hanya memberikan tips bagaimana menjadi kaya, tapi
berproses menjadi kaya dan bahagia sebelum kekayaan itu
datang sehingga setiap individu menjadi kaya selamanya.
Buku ini antara lain membahas: - 44 Cara mengatasi blokade
mental pembelajaran dengan sugesti positif (cara melakukan
pemrograman ulan pikiran bawah sadar, hipnosis dan NLP). 44 Menjadi kaya itu mudah, dengan cara mempelajari dari
role model pengusaha sukses yang ada dalam buku ini. - 44
Bagaimana memulai bisnis dengan modal kecil bahkan tanpa
modal. - 44 Bagaimana menjadikan ?kelemahan? kita
menjadi kekuatan yang luar biasa. - 44 Bagaimana
menjadikan bisnis sebagai lahan ibadah kita. Buku ini cocok
bagi calon pebisnis, pebisnis pemula, dan bahkan pebisnis
yang ingin mengembangkan bisnisnya."
Profil 50 pengusaha muda Indonesia
buku ini bercerita tentang tokoh-tokoh ilmuan. Balai Pustaka
Perempuan dan media merupakan dua aspek yang tidak
dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Saat ini, hampir tidak
ada satu jenis media massa pun yang tidak mengangkat
sosok perempuan dalam pemberitaan. Dunia perempuan
memang telah mengalami perubahan yang luar biasa dari
zaman ke zaman. Tetapi, wacana kesetaraan dan relasi
gender masih terus menghiasi media massa hingga detik ini.
Berbagai wacana dalam media massa masih
menggambarkan bahwa perempuan adalah kaum yang
lemah hingga materialistik, sehingga ketidakadilan dan
kesetaraan masih jauh dari harapan kaum perempuan. Buku
Perempuan volume 1 ini mengangkat tema Perempuan dan
Media. Tulisan berupa studi literatur, concept paper, atau
hasil workshop yang orisinil dan terkini. Buku Perempuan
volume 2 adalah lanjutan dari judul buku yang sama.
Mengangkat tema Perempuan dan Media Massa. Tulisan
berupa studi literatur, concept paper, atau hasil workshop
yang orisinil dan terkini.
Page 13/14

Access Free Biografi Pengusaha Muda
Muda Kok Lupa PENULIS: Asha Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-7953-50-0 Terbit : April 2020 www.guepedia.com
Sinopsis: MUDA KOK lupa Yang MUDA boleh lupa Yang
lupa, telah hilang MUDA nya TAPI, TIDAK ADA KATA
TERLAMBAT UNTUK KEMBALI INGAT www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Copyright: 6c7579242149f7df05d7246e117857d8

Page 14/14

Copyright : www.treca.org

