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Menjadi Remaja Putri SuperkerenBhuana Ilmu Populer
Profiles of Indonesian businesswomen.
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, 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.
Profile of members of the People's Representative
Assemby, Republic of Indonesia.
Malas, salah satu yang Rasulullaah saw., berlindung
darinya kepada Allah Swt., dan mengajarkan hal
tersebut kepada kita umatnya. Rasulullaah saw.,
berpesan untuk selalu bersemangat dan menjauhi rasa
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malas dalam menggapai cita-cita tertinggi kita baik untuk
kemanfaatan duniawi apalagi ukhrowi. Bagi yang masih
digelayuti rasa malas, buku ini tidak hanya memberikan
motivasi untuk keluar dari kubangan malas, akan tetapi
juga memberikan tips, trik, dan peta jalan untuk keluar
dari kemalasan. Disampaikan dengan bahasa renyah
dan mudah dipahami sehingga dapat diambil
manfaatnya oleh semua kalangan baik remaja, muda,
atau paruh baya. Saya berharap buku ini memberikan
inspirasi dan manfaat kepada pembaca untuk mengobati
rasa malas dan tentu dengan memohon pertolongan dari
Allah Swt. --Tri Widayatno, S.T., M.Sc., Ph.D. Associate
Professor Teknik Kimia, Prodi Teknik Kimia Fakultas
Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Apa sih nikmatnya malas kerja? Apakah kemalasan bisa
mendatangkan rezeki? Apakah kemalasan bisa
menyatukan jiwa suami istri? Apakah kemalasan bisa
menyelesaikan masalah? Sudahlah buang saja sifat
malas ke tempat sampah karena malas tak dibutuhkan
dunia. Tekuni aktivitasmu dengan antusias maka kamu
akan menemukan ‘sesuatu’ yang tak kamu sangka.
Bersungguh-sungguhlah dalam berkarier, tapi tetap
luangkan waktu untuk bersama keluarga, bimbinglah
mereka menuju saleh, syukur, sabar bersama-samalah
dengan mereka menuju Allah, menuju kepada
kedamaian yang abadi. Itulah definisi dari Life-Work
Balance.
Profiles of Indonesian Muslim women.
Buku ini mencoba kenalkan sejumlah nama-nama yang
berpotensi menjadi orang nomor satu di negeri ini. Sejumlah
data dari berbagai sumber dirangkum untuk mendapatkan
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deksripsi yang jelas dari masing-masing tokoh. Pembaca
diharapkan mampu mendapatkan informasi yang ringkas
namun bernas dari setiap figur. Jelas, buku ini hanya satu
dari sedikit referensi yang pastinya bertebaran menjelang
2014. Referensi yang mendukung salah satu figur atau
“kampanye hitam” kepada figur lainnya akan sangat mudah
ditemukan di rak-rak toko buku, spanduk, selebaran, atau
dunia maya. Buku ini mencoba berada pada jalur “aman”
dan mengadopsi format who and who’s majalah TIME atau
apa dan siapa-nya majalah Tempo. Memakai format profil,
jelas menjadi ikhtiar untuk tidak berpihak pada salah satu
tokoh. Selain itu, buku ini akan membuat linimasa perjalanan
hidup setiap tokoh. Dengan begitu, secara sekilas, kita dapat
melihat rekam jejaknya dalam kehidupan. Sosok-sosok yang
ditampilkan dalam buku ini adalah mereka yang selama ini
telah muncul dalam berbagai pemberitaan dan masuk dalam
radar lembaga survei. Tanpa pretensi apa pun, buku ini
menampilkan tokoh secara alfabetis. Jejak langkah, prestasi,
dan berbagai rekam jejak lain, akan dimunculkan dalam buku
ini tanpa keinginan untuk menonjolkan satu sosok dibanding
yang lain. Ketika satu orang atau lebih tokoh memiliki
“catatan hitam” dalam sejarah, bukan domain buku ini untuk
menggalinya lebih jauh.
Biographical notes of Indonesian business women and
managers, 1995.
Brief biographies of Indonesian Muslim leaders and
entrepreneurs.
Kerja ikhlas. Kerja cerdas. Kerja keras. Bagaimana cara kita
agar dapat kerja ikhlas, kerja cerdas, dan tetap kerja keras
demi tercapainya cita-cita? Bagaimana cara kita tetap
menikmati pekerjaan kita, tapi juga tetap kerja keras? Yuk,
sama-sama pahami bersama tujuan kita bekerja
sesungguhnya. Buku ini membimbing step by step kepada
pembaca sehingga mereka bisa mencintai pekerjaan, smile
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dalam setiap aktivitas sehingga bekerja yang awalnya
dianggap sebagai siksaan, sanggup menjelma menjadi
sebuah kegiatan yang menyenangkan, berpahala dan
semakin mendekatkan diri kepada Allah Swt.
== Pilih FREE SAMPLE untuk mendapatkan buku ini, bagi
anda yang tidak memiliki akun Google Wallet == Pada edisi
ini menyajikan pembahasan tentang - Riez Palace Hotel,
Kokohkan diri sebagai - Hotel Syari'ah saat Ramadhan dan
Lebaran - Berusaha Menjadi Kontraktor yang Syar'i Bimbingan Praktis Zakat Idul Fitri Sesuai Tuntunan Nabi Ambar Tiket, Pesanan Tiket Mudik Hingga Ratusan - Hukum
Parcel Bagi Pejabat Menurut Pandangan Islam - Cara
Memulai Bisnis Rental Mobil - Calo Tiket - Mengatur
Keuangan Keluarga saat Ramadhan - Sukses dengan Namanama Unik - Trik Jitu Mengelola Bisnis Rumahan - E-UKM
Online - Bermula dari Hobi, Tak Pernah Rugi - Akad Ba'i
Terpaksa - Apa Arti Hari Raya Bila Ummat Selalu Berbeda beda? - Jual Beli Mercon - Budaya Maaf - maafan Pada Hari
Raya - Uang Kok Dijual! - Momentum Lebaran untuk Meningkatkan Reputasi Usaha - Dibalik Puasa - Hitam Manis
Incaran saat Ramadhan - 100 Menu Makanan dengan Harga
Terjangkau - Setiap Ramadhan Omzetnya Tembus Rp 500
Juta - Lezatnya Cita Rasa Alika Bakery dan Catering Catering Tak Pernah Sepi Order Saat Ramadhan - Busana
Muslimah Elegan dan Syar'i - Berkah Ramadhan,
Memperbaiki diri - Menjadi Lebih Baik - Sarat Prestasi dan
Gemar Berbagi

Look, feel, copy paste. Look, silakan melihat profil
orang yang kamu kagumi. Tak hanya cukup dengan
melihat wajahnya, tetapi lihatlah isi kepalanya! Bisa
melalui karya-karya dan buku yang menceritakan
tentang dirinya. Feel, setelah mempelajari karakter,
kebiasaan, dan perjuangan
dari orang yang kita
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kagumi itu, rasakan perubahan yang ada di pikiran,
jiwa dan hatimu. Perasaan ini akan menuntunmu ke
arah ‘tidak puas’, rasa inilah yang akan
menjadikanmu bertekat untuk berubah. Copy paste,
kita ikuti gimana keseharian beliau, cara makan,
kinerja hingga gimana beliau bisa sukses dalam
berkarier. Selain itu, kamu harus siap untuk
berjuang, tangguh, dan latihan-latihan agar menjadi
expert di bidangmu. Caranya? Ada di dalam buku
ini.
Ada 7 Mukjizat bagaimana orang bebas secara
finansial. Tujuh cara tersebut adalah: menyingkap
telaga Kausar, meletakkan sandal di surga,
menciptakan gunung emas, terbang pakai jet,
mengunjcang bumi, menggali tambang emas, dan
membangun seribu candi. Semua ini
menggambarkan bagaimana agar kita sejahtera
secara rohani dan jasmani. Silahkan baca dan
realisasikan.
Profile of Indonesian entrepreneurs, businessmen,
and figures in education.
Profile of ten Indonesian businessmen.
Biographical sketches of Indonesian entrepreneurs
and professionals.
Analysis on monetary crisis, consumer attitudes,
marketing segmentation, etc. in Indonesia.
Anda tergiur ingin meniti karier sebagai pengembang
properti syariah sukses? Belum tahu triknya? Baca buku
ini!!! Profesi pengembang memang menggiurkan!! Dari
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bisnis properti bisa menghantarkan Anda un - tuk
memiliki banyak rumah TANPA MODAL dan TANPA
UTANG! Simak trik sukses untuk menjadi pengembang
yang meme - gang prinsip amanah, syariah dan kapabel
agar hidup tenang berkelimpahan rezeki dan rahmat dari
Allah SWT. Ayo segera action!!! Wujudkan impian
menjadi pengembang yang memiliki banyak rumah dan
tanah.
Profile of young entrepreneurs in Indonesia.
Anda mungkin belum menyadari bahwa bisnis kaki lima
memiliki banyak keunggulan, salah satunya tidak
membutuhkan modal besar. Pengelolaannya pun lebih
simpel dan dapat dikontrol dengan mudah. Bahkan,
hanya bermodalkan ketekunan, kesabaran, dan
kreativitas, Anda dapat mengantongi pendapatan
melebihi orang-orang yang bekerja di sektor lain. Buku
ini sangat tepat dimiliki oleh Anda yang ingin menjadi
pebisnis besar dengan memulainya dari usaha kaki lima.
Gambaran tentang cara memulai dan mengelola bisnis
kaki lima dijelaskan dalam buku ini agar Anda benarbenar sukses menjalankan bisnis. Tak hanya itu, buku ini
juga menyajikan rekomendasi bisnis kaki lima yang
menjanjikan, estimasi modal dan keuntungan, serta
langkah-langkah untuk memajukan bisnis Anda. Inilah
buku yang tepat sebagai panduan usaha bagi Anda
yang akan memulai bisnis kaki lima! Selling Points Berani Kaya dengan Bisnis Kaki Lima - Bisnis Kaki Lima:
Solusi Usaha Modal Tipis tapi Menguntungkan - Dari
Kaki Lima Berubah Jadi Bisnis Raksasa - Manajemen
Keuangan Anti Bocor - Teknik Cepat Kaya dengan
Bisnis Kaki Lima, dll.
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Tak ada yang benar-benar mengetahui dirimu kecuali
dirimu sendiri. Oleh karena itu, cobalah kenali “siapa
dirimu” lebih dalam. Ciptakan peluang yang bisa
menjadi tanggamu mencapai kesuksesan. Tidak ada
orang sukses yang hanya berpangku tangan siang dan
malam. Jangan hanya menunggu bola datang
kepadamu, tapi jemputlah bola di mana pun tempatnya.
Buku ini akan mempersiapkan dirimu untuk berubah
menjadi lebih baik demi tercapainya karier yang
cemerlang. Siapkah dirimu untuk berubah?
7 Etos Langit adalah salah satu buku “vitamin” untuk
siapa pun yang membacanya, baik kalangan remaja,
profesional, karyawan, atau pensiunan. Buku ini
memandu Anda banyak hal mengenai cara meramu
hidup bahagia untuk diri sendiri dan juga untuk
membahagiakan orang lain.
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
????? ????? ?????
Girls, tahukah kamu bahwa dirimu adalah makhluk yang
begitu luar biasa? Kamu adalah ciptaan yang istimewa. Kamu
adalah makhluk indah dan menjadi permata dunia paling
berharga. Kamu juga memiliki kekuatan hebat untuk
mengguncang dunia. Dengan segala yang telah
dianugerahkan Tuhan, kamu dapat melakukan banyak
kebaikan. Namun, untuk menjadi remaja putri superkeren
yang mampu menorehkan berjuta kebaikan, tentu saja kamu
mesti berjuang. Remaja putri seperti kamu hanya akan
menjadi hebat jika memiliki karakter positif dan segudang
prestasi. Karakter positif apa sajakah yang perlu kamu miliki
untuk dapat menjadi remaja putri hebat kebanggaan semua
orang dan mampu meraih masa depan yang cemerlang?
Yuk, ikuti paparannya dalam buku ini.
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Umur menentukan kesuksesan? Belum tentu! Sembilan belas
pengusaha muda menceritakan kisahnya dalam meraih hal
yang paling didambakan semua orang dalam
hidup—kesuksesan. Kekuatan anak muda yaitu sifatnya yang
tidak gampang menyerah, dan setiap cerita dalam buku ini
mewakili kebenaran tersebut. Ikuti perjalanan dan suka-duka
pengusaha-pengusaha muda ini, entah saat mereka berjuang
melawan kebangkrutan, atau dalam hal menggenapi cita-cita
untuk menyenangkan orangtua. Buku ini juga dilengkapi
dengan tip dan trik bagi mereka yang ingin memulai
usahanya sendiri. “Andai saja waktu saya masih muda buku
ini sudah saya lahap wah, nggak tahu deh suksesnya sudah
kayak apa hari ini. Buat kamu yang peduli sama masa depan
kamu, lahaplah pengalaman dari banyak penulis di sini. Masa
depan memang nggak bisa dilihat, tapi masa depan bisa
didesain. Mulailah mendesain masa depanmu dengan buku
keren ini!” — @AliAkbarBISMA @BISMAMedia, Founder
BISMA, OPTIMIZer & COLLABORIZer “You are what you eat,
you are also what you READ. Therefore, it’s always useful
and inspiring to read about the success of other people. It’s
especially useful when they share similar backgrounds with
us. If they can succeed, so can we. This is a good and useful
book. Read it.” — James Gwee, Indonesia’s Favourite Trainer
& Seminar Speaker, Founder of CARE for the Nation “Saya
makin percaya, belajar terbaik adalah kepada mereka yang
selalu belajar dan mau berbagi. Teman Sukses ini memenuhi
keduanya. Mereka berbagi bukan karena sudah berhenti
sukses, melainkan supaya semakin banyak orang turut
belajar menjadi sukses.” — @AAKuntoA, Coach, Writer
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
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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.
On Indonesian women, socio-cultural and psychological
aspects; festschrift in honor of T.O. Ihromi, an Indonesian
anthropoogist.
Profiles of selected Minangkabau scholars, leaders,
businessmen, etc.
Brief biography of Indonesian Muslim entrepreneurs.
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