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Bisnis Properti
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini
memberi analisa industry Building Construction emiten di BEI, berikut key financials, ratio keuangan, dan menghitung semua saham Building
Construction yang listed di BEI (59 saham) berdasarkan laporan keuangan terkini kuartal I, II, III dan IV (akhir tahun) tahun 2015 dan berikut
grafik valuasi secara historis dibandingkan harga pasarnya. Buku ini dilengkapi dengan Daftar 59 emiten berdasarkan industry sector per
September 2015, Parameter Keuangan Yang Terpenting Didalam Analisa Perusahaan Publik, 9 parameter utama dalam menentukan nilai
wajar saham, Formula valuasi saham, Cara membaca grafik valuasi saham, Frequently asked questions dan Nilai Wajar Semua Saham Di
Bursa Efek Indonesia berdasarkan Laporan keuangan kuartal I, II, III dan IV (akhir tahun) 2015.
Ini adalah buku tentang memahami cara kerja sistem kapitalisme modern, yang puncaknya digunakan untuk memprediksi trading. Baik itu
saham, crypto, forex, index, ataupun commodity. Prediksi dengan akurasi nyaris 100% sebagaimana yang dilakukan pemain besar berskala
dunia, seperti George Soros dan para spekulan dunia lainnya. Mereka tidak memelototi chart sebagai panduan utama mereka. Mereka tidak
melakukan diversifikasi saat melakukan serangan besar mereka. Mereka mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka dalam serangan satu
pukulan. Mereka bahkan berutang untuk itu. Karena jika kemungkinan menang sudah nyaris 100%, untuk apa kita diversifikasi? Karena jika
kemungkinan menang sudah nyaris 100%, alangkah bodohnya jika tidak menggunakan semua resources yang ada, kalau perlu berutang.
Lebih dari itu, buku ini juga bercerita tentang bagaimana mengamankan diri saat krisis, bagaimana mengakumulasi kekayaan saat masa
kemakmuran, dan memanennya saat krisis, juga apa yang sebaiknya kita lakukan saat kita sudah terlanjur terjerumus dalam krisis.
After the New Order follows up Abidin Kusno’s well-received Behind the Postcolonial and The Appearances of Memory. This new work
explores the formation of populist urban programs in post-Suharto Jakarta and the cultural and political contradictions that have arisen as a
result of the continuing influence of the Suharto-era’s neoliberal ideology of development. Analyzing a spectrum of urban agendas from
waterfront city to green environment and housing for the poor, Kusno deepens our understanding of the spatial mediation of power, the
interaction between elite and populist urban imaginings, and how past ideologies are integral to the present even as they are newly
reconfigured. The book brings together eight chapters that examine the anxiety over the destiny of Jakarta in its efforts to resolve the crisis of
the city. In the first group of chapters Kusno considers the fate and fortune of two building types, namely the city hall and the shop house,
over a longue duree as a metonymy for the culture, politics, and society of the city and the nation. Other chapters focus on the intellectual
legacies of the Sukarno and Suharto eras and the influence of their spatial paradigms. The final three chapters look at social and ecological
consciousness in the post-Suharto era. One reflects on citizens’ responses to the waterfront city project, another on the efforts to “green”
the city as it is overrun by capitalism and reaching its ecological limits. The third discusses a recent low-income housing program by exploring
the two central issues of land and financing; it illuminates the interaction between the politics of urban space and that of global financial
capitalism. The epilogue, consisting of an interview with the author, discusses Kusno’s writings on contemporary Jakarta, his approach to
history, and how his work is shaped by concerns over the injustices, violence, and environmental degradation that continue to accompany the
city’s democratic transition. After the New Order will be essential reading for anyone—including Asianists, urban historians, social scientists,
architects, and planners—concerned with the interplay of space, power, and identity.
Membuat sesuatu yang rumit menjadi mudah dimengerti serta menyampaikan topik dan materi yang njelimet menjadi sesuatu yang ringan
dan enak dibaca adalah kepiawaian Suhana Lim. Trademark buku-buku dan tulisan yang dihasilkan Suhana Lim adalah penyampaian feng
shui secara objektif, logis, dan proporsional. Anda tak perlu khawatir akan membaca textbook yang rumit dan membosankan. Tak perlu
waswas akan dianjurkan membeli aneka pernak-pernik feng shui sebagai solusi. Tentunya, ini juga bukan buku mengenai ramalan tahunan.
Jadi, isinya bisa diaplikasikan dan berlaku serta bermanfaat sepanjang masa. Buku ini wajib dibaca semua orang, mulai dari awam, pehobi,
hingga praktisi feng shui. Isinya sangat objektif, transparan, bervariasi, serta informatif dengan topik seputar feng shui, tradisi dan budaya
Tiongkok, serta kehidupan secara umum, seperti: • Lahan “Frankenstein”—Cara Membersihkan Lahan Berenergi Kotor • Si “Pembawa
Hoki”-kah Anda? • Hari Baik! Baik buat Siapa? • Praktisi Feng Shui Mengambil Roh? • Want to Know Saja—Kode Etik dalam Feng Shui •
Water Dragon Membuat Kaya Secara Instan? • Kucing Panjang Umur • Dosa Turunan • Cinta, Roti, dan Arak • Ba Zi Berkilau, tetapi
Hidupnya Tak Gemerlap • Membotaki Rambut agar Hoki • Bagaimana Cara Kerja Feng Shui? • Kiat Menetralisasi Ciong • Food for Luck
and Fertility • Berlindung di Balik Tameng “Karma”
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini
memberi analisa industry Building Construction & Real Estate Development emiten di BEI, berikut key financials, ratio keuangan, dan
menghitung semua saham Building Construction & Real Estate Development yang listed di BEI (60 saham) berdasarkan laporan keuangan
terkini kuartal II 2016 dan historis kuartal I, II, III dan IV (akhir tahun) tahun 2015 dan berikut grafik valuasi secara historis dibandingkan harga
pasarnya. Buku juga mengulas Top gainer dan top losser selama periode Januari – Juli & Agustus 2016. Buku ini dilengkapi dengan Daftar
60 emiten berdasarkan industry sector per Agustusi 2016, Parameter Keuangan Yang Terpenting Didalam Analisa Perusahaan Publik, 9
parameter utama dalam menentukan nilai wajar saham, Formula valuasi saham, Cara membaca grafik valuasi saham, Frequently asked
questions dan Nilai Wajar Semua Saham Di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Laporan keuangan kuartal I, II, III dan IV (akhir tahun) 2015
dan laporan terkini kuartal II 2016. Dilengkapi juga analisa ekonomi makro yang menitik beratkan pada kebijakan tax amnesty.
Tanpa harus ikut seminar Tanpa harus ikut pendampingan Langsung bisa dipraktikkan tanpa tapi-tapian Bisnis properti adalah bisnis yang
sangat menggiurkan, namun tak banyak orang yang berkecimpung di dalamnya karena menganggap bisnis ini membutuhkan modal yang
sangat besar, permasalahannya kompleks, perputaran uangnya lambat, dan mesti sabar. Tak bisa disangkal bahwa penghalang utama
bisnis properti adalah modal, namun dalam buku ini Ridwan Raharjo membeberkan habis-habisan berbagai jurus yang memudahkan Anda
dalam menggeluti bisnis properti, terutama bisnis kos dan rumah kontrakan, dengan MODAL YANG MINIM. Bahkan ia menunjukkan bahwa
modal utama menjadi pemenang dalam bisnis ini bukanlah uang, tetapi tekad, keuletan, dan kreativitas. Jadi, siapa pun bisa menjadi jawara
kos dan rumah kontrakan dalam 30 hari. Anda cukup baca buku ini dan ikuti jurus-jurus ampuhnya! 100% royalti disumbangkan untuk
Yayasan Anak-Anak Cacat Ganda"
Buku Property Champion, ditata dengan unik menggabungkan perubahan cara berpikir dan bertindak di dunia properti disertai dengan artikelartikel yang berhubungan dengan perubahan mindset. Property Champion adalah buku pertama menggabungkan dua topik berbeda, yaitu
Properti dan Motivasi. Buku ini dipersembahkan kepada Anda untuk menjadi renungan, inspirasi, dan memberi semangat untuk meraih
prestasi tertinggi Anda dalam menjalani peran apa pun di dunia properti. Sebab, ketika kita tidak lagi mampu menciptakan inovasi pada
kebutuhan properti masyarakat yang menuntut serba berubah, kita akan berdiri tegak dan membeku tanpa sempat lagi menjangkau masa
depan. Anda tentu bukan pecundang karena selalu ada banyak cara indah merayakan sebuah kemenangan. Dan Anda adalah satu di antara
para pemenang itu, The Property Champion.

Managing Human Resources on Property Business as a Competitive Advantage Penulis : Muzaache Ukuran : 14 x 21 cm Terbit :
Mei 2021 www.guepedia.com Sinopsis : “Kami sangat merekomendasikan buku-buku serial The Property Series ini kepada para
pembaca yang ingin mempelajari atau terjun dalam dunia properti.” HM. Rizal Effendy, SE Walikota Balikpapan “Kami
menyambut baik dan sangat mendukung kehadiran buku serial The Property Series ini yang merupakan buah karya salah satu
putra daerah Balikpapan.” Abdulloh, S.SOS Ketua DPRD kota Balikpapan Buku Managing Human Resources on Property
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Business as a Competitive Advantage ini adalah salah satu buku dari buku-buku The Property Series yang akan mengupas dunia
properti dari sudut pandang Manajemen Sumber Daya Manusia. Lebih spesifik lagi buku ini membahas bagaimana menciptakan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang nantinya menjadi competitive advantage atau keunggulan kompetitif yang
sulit ditiru oleh pesaing Anda di dunia properti, baik itu Anda sebagai pengembang, kontraktor maupun agen penjual properti.
Buku ini membahas bagaimana meraih keunggulan bersaing atau competitive advantage melalui praktek-praktek Manajemen
Sumber Daya Manusia mulai dari Perekrutan, Penempatan, Seleksi Orientasi, Pelatihan, Evaluasi, Promosi, Demosi dan PHK
sampai dengan Remunerasi. Kami memberikan contoh nyata Manajemen Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan
dunia properti sehingga penggunaan Manajemen Sumber Daya Manusia di dunia properti akan mudah kita pelajari. Buku ini juga
di lengkapi dengan contoh-contoh implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan Sistem Informasi Manajemen
(SIM) di perusahaan Pengembang, Kontraktor dan Agen Penjual Properti. Selamat Membaca dan Sukses buat Anda
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Pemenuhan kebutuhan akan perumahan, serta berbagai aspek bisnis yang berdiri di sekelilingnya tidak terlepas dari potensi
terjadinya benturan kepentingan, yang akhirnya melahirkan konflik. Untuk menghindari benturan kepentingan atau konflik, atau
setidaknya meredam ekses-ekses negatif dari setiap usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan, Pemerintah
Republik Indonesia telah membuat dan memberlakukan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
properti. Buku Hukum Bisnis Properti di Indonesia ini membahas berbagai aspek hukum yang muncul dari bisnis properti, antara
lain hukum pertanahan, hukum perumahan, hukum rumah susun, hukum pembiayaan, hukum perusahaan/perdagangan, hukum
kontrak, hukum perpajakan, hukum kepailitan dan penundaan pembayaran (suspension of payment), hukum asuransi properti,
hukum perdata internasional, hingga hukum pidana.
Best Practice Systems for Property Business PENULIS: Muzaache Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-459-6 Terbit :
September 2020 www.guepedia.com Sinopsis: “Kami sangat merekomendasikan buku-buku serial The Property Series ini kepada
para pembaca yang ingin mempelajari atau terjun dalam dunia properti.” HM. Rizal Effendy, SE Walikota Balikpapan “Kami
menyambut baik dan sangat mendukung kehadiran buku serial The Property Series ini yang merupakan buah karya salah satu
putra daerah Balikpapan.” Abdulloh, S.SOS Ketua DPRD kota Balikpapan Fokus buku Best Practice Systems for Property
Business ini adalah sistem manajemen terbaik yang bisa Anda gunakan pada bisnis properti. Buku ini berisi contoh sistem terbaik
dalam menjalankan bisnis properti terutama pada perusahaan pengembang perumahan, kontraktor dan agen properti. Tentu akan
butuh waktu bagi Anda untuk mempelajari keempat sistem tersebut. Dan mempelajari keempat sistem tersebut juga tidak mudah.
Di dalam buku Best Practice Systems for Property Business ini, kami memberikan sistem siap pakai yang bisa langsung Anda
gunakan dalam menjalankan bisnis properti, baik itu sebagai pengembang perumahan, kontraktor dan agen properti. Anda tidak
perlu membuang waktu dan bersusah payah mempelajari keempat sistem tersebut. Semuanya ada di dalam buku ini, sistem
terbaik yang sudah terbukti secara praktik dan siap pakai. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Kota Bandung memiliki banyak ikon. Di antaranya adalah Brownies Kukus Amanda, yang sudah sangat identik dengan Bandung.
Bagi banyak pelancong yang sedang mengunjungi Bandung, brownies Amanda mungkin menjadi semacam oleh-oleh wajib,
selain penganan ringan yang sudah sangat terkenal sebelumnya, seperti pisang molen atau batagor. Masyarakat Bandung pun
banyak yang menjadi pengecer brownies ini di pinggir-pinggir jalan. Kesuksesan brownies kukus Amanda ini mengagumkan.
Dalam satu hari, lebih dari 1.000 loyang kue habis diserbu pembeli. Siapa sangka, kue ini dulunya hanya merupakan hasil kreasi
seorang ibu rumah tangga yang memodifikasi resep kue bolu kukus. Kue ini pun hanya ditawarkan di lingkungan ibu-ibu dharma
wanita dan para tetangga. Namun, sejak pertama dikomersialkan, pembeli brownies Amanda harus rela antre dan sempat menjadi
fenomena dalam hal antrean makanan di Bandung. Buku ini bercerita tentang kisah kesuksesan sebuah usaha rumahan yang kini
menjadi salah satu usaha bidang makanan tersukses di Indonesia. Patut dicermati bagi mereka yang ingin mencari inspirasi
memulai usaha dari nol dan mencicipi kelezatan bisnis makanan seperti yang sudah dilakukan oleh Amanda. "Dari nol sampai
menjadi produsen brownies ikon Bandung. Patut disimak kisah suksesnya.? ?Bob Sadino, pengusaha sukses ?Subhanallah! Buku
yang inspiratif dan motivatif tentang bagaimana membangun usaha kue dari nol hingga sukses!" ?Amry Gunawan, pengusaha,
pemilik toko jilbab Rabbani ?Amanda membuktikan premis bahwa produk sederhana pun bisa sangat sukses di pasaran. Tak
sekadar menginspirasi dan memotivasi, buku ini juga memberikan teladan tentang bagaimana menjadi entrepreneur tulen yang
sukses.? ?Edy Zaqeus, penulis buku laris Bob Sadino: Mereka Bilang Saya Gila!, trainer, writer coach, pendiri & editor
AndaLuarbiasa.com [Mizan, Kaifa, Inspirasi, Motifasi, Indonesia]
Buku ini bicara soal kejatuhan properti dengan berdasarkan fakta historis tahun 1991, 1997, dan 2007. Kita bisa belajar
bagaimana mengatasinya dan keluar dari krisis properti. Silahkan simak buku singkat dan padat ini.
Banyak orang ingin menekuni bisnis properti, tapi tidak tahu cara memulainya. Buku ini menyajikan strategi-strategi untuk memulai
bisnis properti. Mulai dari strategi mencari lahan dan menganalisisnya, membuat perencanaan, mengurus perizinan, melakukan
pekerjaan persiapan, membangun fisik proyek, sampai memasarkannya. Dibahas pula strategi menjadi developer properti bagi
Anda yang tidak memiliki modal cukup. Mulai dari cara mencari lahan yang bisa dijadikan proyek tanpa membelinya, sampai cara
mencari orang yang bersedia membiayai seluruh kebutuhan proyek (investor). Bila Anda seorang karyawan, buku ini sangat cocok
karena bisnis properti bisa Anda lakukan tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Bila Anda seorang mahasiswa, buku ini amat
bagus dibaca karena Anda akan mendapatkan perspektif berbeda tentang bisnis properti dibanding dengan yang Anda pelajari di
bangku kuliah—jika ada. Bila Anda seorang profesional, seperti arsitek—atau masih bekerja di perusahaan properti sebagai
arsitek—buku ini amat bermanfaat karena Anda bisa pindah kuadran dari karyawan menjadi pengusaha properti. Bila Anda
menjelang masa pensiun, buku ini amat bermanfaat karena dengan mempraktikkan isinya, setelah pensiun Anda akan tetap
produktif dan bermanfaat bagi orang lain. *Bonus pada buku fisik (CD, voucher, pembatas buku) tidak disertakan dalam buku
digital (e-book)
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai
wajar). Buku ini memberi analisa industry Building Construction & Real Estate Development emiten di BEI, berikut key financials,
ratio keuangan, dan menghitung semua saham Building Construction & Real Estate Development yang listed di BEI (60 saham)
berdasarkan laporan keuangan terkini kuartal IV 2016 dan historis kuartal I, II, III dan IV (akhir tahun) tahun 2015 dan berikut
grafik valuasi secara historis dibandingkan harga pasarnya. Buku juga mengulas Top gainer dan top losser selama periode
Januari – Desember 2016. Juga dilengkapi analisa Price Earning growth (PEG). Buku ini dilengkapi dengan Daftar 60 emiten
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berdasarkan industry sector per April 2017, Parameter Keuangan Yang Terpenting Didalam Analisa Perusahaan Publik, 9
parameter utama dalam menentukan nilai wajar saham, Formula valuasi saham, Cara membaca grafik valuasi saham, Frequently
asked questions dan Nilai Wajar Semua Saham Di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Laporan keuangan kuartal I, II, III dan IV
(akhir tahun) 2015 dan laporan terkini kuartal IV 2016. Dilengkapi juga analisa ekonomi makro yang menitik beratkan pada
kebijakan tax amnesty.

Implementation of laws regarding with land use, buildings, and housing in Indonesia.
Penulisan buku referensi ini mengisi kelangkaan buku Pajak Properti yang jarang ditemui khususnya di Indonesia.
Terlebih lagi, buku ini mempunyai keistimewaan yaitu adanya taksonomi pajak properti. Selain itu, buku ini dapat
menambah pemahaman mengenai pajak properti dari berbagai sudut pandang para ahli yaitu penilai, konsultan pajak,
akademisi dan pengambil kebijakan.
I always like it when practitioners write books. ItÕs usually full of down-to-earth ideas and tips based on real-life
experience. These ideas are often very applicable and bring almost immediate results. ÒThe King of PropertyÓ by Eddie
Muljawan is one such book. Eddie is an experienced and establish property agent/ broker with years of street-smart
experience. Read this book, choose some ideas that you like, practice them. I guarantee that with just one idea, you can
sell a few more houses; and your investment in this book would have returned a thousand times. HAPPY SELLING!
James Gwee Indonesia Õs Favourite Seminar Speaker & Trainer, Author of 10 National Best-Selling books, Founder
DREAM ACHIEVERS Character-Building Training for Teenagers, www.jamesgwee.com,
www.SeminarSeumurHidup.com Properti menjadi salah satu sektor usaha yang menyedot beragam keahlian. Di balik
kemegahan dan keelokan sebuah bangunan, ada sederet keahlian, kepiawaian dan talenta yang turut andil untuk
mewujudkannya. Salah satu peran kunci adalah kecakapan para Agen Properti untuk memasarkan produk. Mereka
adalah salah satu ujung tombakÑsukses atau tidaknya sebuah produk properti dikembangkan. Selama beberapa dekade
terakhir, para Agen Properti punya andil besar memajukan industri properti nasional. Seorang Agen Properti tidak cukup
hanya memburu komisi. Salah besar jika tujuan utama Agen Properti hanya komisi. Jadilah entrepreneur sejati. Bos
seorang Agen Properti adalah konsumen. Jadilah mitra yang mampu memberikan bantuan profesional bagi konsumen.
Berikan service terbaik bagi konsumen. Konsumen yang puas pasti akan kembali lagi. Saya memberikan apresiasi dan
penghargaan atas komitmen Eddie Muljawan untuk berbagi pengalaman dan strategi, meluangkan waktu, pikiran dan
tenaga untuk menerbitkan buku ini. Saya percaya, penerbitan buku ini adalah sebuah langkah terobosan bagi para Agen
Properti untuk mendorong kemajuan industri properti nasional. The King of Property dapat menjadi suar penerang
bagaimana berperan sebagai Agen Properti Profesional. Hendro S. Gondokusumo Presiden Direktur & CEO, PT Intiland
Development Tbk., Wakil Ketua Umum, Kadin Indonesia bidang properti Eddie Muljawan adalah broker top di Bandung,
pengalamannya di dunia properti tidak diragukan lagi. Buku ini sangat baik membahas pengalaman Eddie di dunia
properti dan memberikan manfaat yang sangat berarti bagi pelaku di dunia broker properti bahwa segala sesuatu perlu
dilakukan dengan skill, knowledge, dan kerja keras. Sukses untuk Pak Eddie Muljawan! Bravo. Sven Sylviano, S.E.
Ketua Asosiasi Real Estate Broker DPD Jawa Barat periode 2017Ð2020
"“Dalam bukunya, Property Cash Machine, Joe mengajarkan cara membeli properti tanpa modal, karena Joe telah
berhasil membuktikan dan mempraktikkan cara itu di negaranya sendiri. Dengarkan Joe baik-baik, dia adalah orang yang
luar biasa. Dia adalah teman saya, dan juga bagian dari jaringan pribadi saya. Joe telah dilatih dan dibimbing oleh saya
pribadi dan saya sekarang juga bagian dari jaringan pribadinya. Dia hebat dan luar biasa!!“ Robert G Allen, San Diego,
USA Penulis buku international bestseller– “Nothing Down”, “Creating Wealth”, “Multiple Streams of Income”, “The One
Minute Millionaire”, dan “Cracking The Millionaire Code” “Buku ini bisa menginspirasi generasi muda untuk berani
menggeluti bisnis properti, cerita-cerita inspiratif yang ditulis di dalamnya saya harap bisa menjadi pecut yang ampuh
untuk melahirkan miliarder-miliarder baru di Indonesia, yang akan mengubah wajah bangsa ini dan bangkit menjadi
bangsa yang besar, bangsa yang disegani dan bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Selamat dan
sukses untuk Anda semua. ” Sandiaga S. Uno Pengusaha “Joe Hartanto is back! This time even more confident and
more powerful. Just reading the draft copy of this book gave me a very strong “WAKE UP!” call This book will make you a
MILYADER! It’s real and it’s POSSIBLE. I have only 2 words: ”MUST READ!” James Gwee Indonesia’s Favourite
Seminar Speaker & Trainer Author of 3 consecutive national best-selling books: “Positive Business Ideas”, “Setiap Orang
Sales Harus Baca Buku Ini” and “Setiap Manajer Harus Baca Buku Ini” www.jamesgwee.com “Mau making-money dari
properti? Jelas, Pak Joe gurunya. Mungkin Robert Kiyosaki pun mesti baca bukunya Pak Joe. Dengan buku ini, semoga
kita semua bisa kaya ‘hati’. Kaya ‘harta dan properti’. Be RICH!” Ippho Santosa, Pakar Otak Kanan & Penulis megabestseller 7 Keajaiban Rezeki “Pak Joe, rumah yang saya beli di akhir Januari 2010, yang waktu itu saya konsultasikan
dengan Pak Joe, sesuai saran Bapak akhirnya saya beli, tanpa keluar modal saya sendiri, malah dapat uang lebih Rp. 9
juta. Kemudian, 2 hari yang lalu, tepatnya 60 hari setelah rumah tersebut saya beli, dengan mengikuti salah satu saran
Pak Joe juga, saya berhasil menjualnya kembali dan dapat untung sekitar 1 Milyarrrrr”. Demikian sekilas percakapan
saya dengan salah satu alumni Property Cash Machine workshop yang sukses melakukan apa yang dipelajarinya. Hal
mana yang oleh sebagian besar orang dianggap hal yang mustahil .membeli properti TANPA MODAL, malah DAPAT
MODAL, UNTUNG BESAR dan menjadi MILYADER dalam waktu yang amat singkat. Tapi demikianlah kenyataannya di
dalam dunia investasi dan bisnis properti, banyak hal yang selama ini dianggap tidak mungkin dilakukan, tapi
sebenarnya sangat mungkin dilakukan asal tahu RAHASIA yang selama ini diRAHASIAkan oleh para pelaku dunia
properti."
77 Rahasia Cepat Untung Bisnis PropertiGalangpress GroupPEREMPUAN BISA BISNIS PROPERTIPandiva Buku
ebagaimana sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, mulai tahun 2021 Ujian Nasional (UN) tidak lagi
diselenggarakan. Sebagai pengganti UN, diadakan Asesmen Nasional. Asesmen Nasional bertujuan untuk
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meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen Nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan
sekaligus menghasilkan informasi perbaikan kualitas belajar-mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada
karakter dan kompetensi siswa. Asesmen Nasional terdiri atas tiga komponen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum
(AKM), Survei Karakter (SK), dan Survei Lingkungan Belajar. Untuk mengenalkan AKM kepada guru dan siswa maka
kami menyiapkan sebuah buku soal AKM, yaitu Super Sukses AKM. Super Sukses AKM SMK/MAK merupakan buku
soal AKM yang memuat komponen literasi membaca dan numerasi. Soal-soal AKM dalam buku ini mengacu pada soal
PISA (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science
Study) yang dapat digunakan oleh siswa untuk menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum. Mata pelajaran SMK/MAK
akan terintegrasi pada soal-soal literasi membaca dan numerasi, sehingga semua siswa dapat memahaminya. Pada
soal- soal AKM dalam Super Sukses AKM SMK/MAK ini menuntut siswa untuk menggunakan logika dan analisis
keterampilan berpikir tingkat (HOTS, Higher Order Thinking Skills) untuk memahami makna dari soal. Soal AKM literasi
membaca dan numerasi terdiri atas beberapa paket, sehingga siswa dapat mengerjakannya secara bertahap. Pada
bagian akhir buku, kami juga memberikan beberapa contoh survei karakter, yang dapat dijadikan pedoman oleh siswa
dalam menghadapi Survei Karakter.
Buku ini ditulis oleh IDA BAGUS ASCHARYA PRABAWA, Founder ASIA LAND PROPERTY (sebuah perusahaan Broker
& Property Investment Consultant). Penulis adalah praktisi bisnis & konsultan properti dan alumni PANANGIAN
SCHOOL OF PROPERTY, program : C.P.A (certified property analyst) C.P.I (certified property investor), dan C.P.D
(certified property developer). Tahun 2015, penulis diundang sebagai pembicara oleh RUMAH.COM -portal website
pemasaran properti NO. 1 di INDONESIA. “ Bagi saya buku ini ibarat vitamin yang dapat memberikan kekuatan dengan
bahasa yang segar dan mudah dimengerti sehingga siapa pun yang membacanya akan menemukan jalan kesuksesan di
bidang properti” Dr. Ir. Panangian Simanungkalit MSc PAKAR PROPERTO NO.1 INDONESIA. Founder Panangian
School of Property. Founder Panangian & Associate.
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai
wajar). Buku ini memberi analisa industry Building Construction & Real Estate Development emiten di BEI, berikut key financials,
ratio keuangan, dan menghitung semua saham Building Construction & Real Estate Development yang listed di BEI (60 saham)
berdasarkan laporan keuangan terkini kuartal III 2016 dan historis kuartal I, II, III dan IV (akhir tahun) tahun 2015 dan berikut grafik
valuasi secara historis dibandingkan harga pasarnya. Buku juga mengulas Top gainer dan top losser selama periode Januari – Juli
& November 2016. Buku ini dilengkapi dengan Daftar 60 emiten berdasarkan industry sector per November 2016, Parameter
Keuangan Yang Terpenting Didalam Analisa Perusahaan Publik, 9 parameter utama dalam menentukan nilai wajar saham,
Formula valuasi saham, Cara membaca grafik valuasi saham, Frequently asked questions dan Nilai Wajar Semua Saham Di
Bursa Efek Indonesia berdasarkan Laporan keuangan kuartal I, II, III dan IV (akhir tahun) 2015 dan laporan terkini kuartal III 2016.
Dilengkapi juga analisa ekonomi makro yang menitik beratkan pada kebijakan tax amnesty.
Fokus pada tulisan ini tentang pengalaman menjalankan bisnis properti adalah pengalaman yang menantang buat saya, seorang
ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis property bersama dengan suami tercinta. Perjuangan dan dukungan suami membuat
saya lebih bisa berkonsentrasi dengan baik. Kami saling membagi waktu. Menulis menjadi pekerjaan lebih mudah dengan
kehadiran suami dan anak tercinta. Saya yakin bahwa tulisan ini akan bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, saya
berusaha menyelesaikan buku ini sebaik mungkin. Saya tidak sendiri dalam mengerjakan buku ini. Karena itu, saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, Bapak Shodiq dan Istri. Bapak metua saya Bapak Ngatman dan Istri. Atas
doa dan ketulusan cintanya mendukung setiap langkah dalam menulis dan berbisnis. Kepada dua orang yang saya sayangi
dengan sepenuh hati, Ayah Teguh Indriawan dan anak saya, Dastan Azka Indriawan, terima kasih atas segala dukungan,
kesabaran, inspirasi dan cinta yang memberikan jutaan energi. Begitu pula kepada saudara-saudara tercinta, Oma Tri Sulastri dan
Aunty Ari Yanti yang menemani menjaga Dastan sehingga saya bisa menyelesaikan buku ini dengan lancar. Terimakasih juga
dukungan kepada komunitas #BeliRumah-TanpaKPR dan Developermini. Berkat dukungan dan kepercayaannya, kita dapat
bekerjasama dan bersinergi mengekekusi proyek properti. Semoga buku ini menjadi seperti air yang bisa melepas dahaga bagi
orang-orang yang ingin berbisnis properti, khususnya perempuan-perempuan Indonesia yang ingin berbisnis properti. Temanteman dari grup dari grup #patungan akusisi lahan terima kasih sudah menyumbangkan ide dan saran-saran terbaiknya. Mbak
Riris, Mbak Adinda, Mbak Desy yang lagi cari-cari rumah, Bunda Riana dan Pak Herry yag menyempatkan datang ke acara
workshop properti. Semangat belajar kalian menambah motivasi untuk berkarya. Para mentor sekaligus inspirasi saya selama ini :
Indari Mastuti, Anna Farida, Arih Lindriarto. Terutama Teh Indari yang mendukung penuh untuk menyelesaikan buku ini sesegera
mungkin. Dan tak lupa terimakasih untuk penulis buku-buku inspiratif bisnis dari Bong Chandra, Saptuari Sugiharto, Ustad Yusuf
Mansur, Ippo Santosa, Joe Hartanto yang super membakar semangat untuk berbisnis properti. Terima kasih pada LPM Pabelan
UMS yang memberikan pengalaman luar biasa sehingga menempa saya menjadi penulis yang tangguh. Grup Srikadi Properti
yang turut mendukung tulisan saya dengan memberikan petikan pengalaman mereka menjalankan bisnis properti. Seluruh teman
dan sahabat dari komunitas sekolah perempuan yang berisi penulis-penulis kece dari berbagai belahan dunia. Saling
menginspirasi dan mendukung anggotanya untuk berkarya. Kalian adalah keluarga baru yang memberikan dukungan positif untuk
segera menyelesaikan buku ini. Akhirnya, saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca dalam
menjalankan bisnis properti. Bagi bisnis properti pemula, buku ini cocok sekali karena trik-trik di dalamnya simpel dan mudah
dilakukan. Semoga dapat menjadi jalan untuk meraih mimpi kebebasan finansial.
“Dalam bukunya, Property Cash Machine, Joe mengajarkan cara membeli properti tanpa modal, karena Joe telah berhasil
membuktikan dan mempraktikkan cara itu di negaranya sendiri. Dengarkan Joe baik-baik, dia adalah orang yang luar biasa. Dia
adalah teman saya, dan juga bagian dari jaringan pribadi saya. Joe telah dilatih dan dibimbing oleh saya pribadi dan saya
sekarang juga bagian dari jaringan pribadinya. Dia hebat dan luar biasa!!” -- Robert G. Allen, San Diego, USA Penulis buku
international bestseller: Nothing Down, Creating Wealth, Multiple Streams of Income, The One Minute Millionaire, dan Cracking
The Millionaire Code “Buku ini bisa menginspirasi generasi muda untuk berani menggeluti bisnis properti, cerita-cerita inspiratif
yang ditulis di dalamnya saya harap bisa menjadi pecut yang ampuh untuk melahirkan miliarder-miliarder baru di Indonesia, yang
akan mengubah wajah bangsa ini dan bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani dan bangsa yang setara
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dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Selamat dan sukses untuk Anda semua.” -- Sandiaga S. Uno Pengusaha “Joe Hartanto is
back! This time even more confident and more powerful. Just reading the draft copy of this book gave me a very strong “WAKE
UP!” call… This book will make you a MILYADER! It’s real and it’s POSSIBLE. I have only 2 words: ”MUST READ!” -- James
Gwee Indonesia’s Favourite Seminar Speaker & Trainer Author of 3 consecutive national best-selling books: Positive Business
Ideas, Setiap Orang Sales Harus Baca Buku Ini and Setiap Manajer Harus Baca Buku Ini www.jamesgwee.com “Mau makingmoney dari properti? Jelas, Pak Joe gurunya. Mungkin Robert Kiyosaki pun mesti baca bukunya Pak Joe. Dengan buku ini,
semoga kita semua bisa kaya ‘hati’. Kaya ‘harta dan properti’. Be RICH!” -- Ippho Santosa Pakar Otak Kanan & Penulis megabestseller 7 Keajaiban Rezeki “Pak Joe, rumah yang saya beli di akhir Januari 2010, yang waktu itu saya konsultasikan dengan
Pak Joe, sesuai saran Bapak akhirnya saya beli, tanpa keluar modal saya sendiri, malah dapat uang lebih Rp 9 juta. Kemudian, 2
hari yang lalu, tepatnya 60 hari setelah rumah tersebut saya beli, dengan mengikuti salah satu saran Pak Joe juga, saya berhasil
menjualnya kembali dan dapat untung sekitar 1 Miliarrrrr”. Demikian sekilas percakapan saya dengan salah satu alumni Property
Cash Machine workshop yang sukses melakukan apa yang dipelajarinya. Apa yang oleh sebagian besar orang dianggap mustahil,
membeli properti TANPA MODAL, ternyata justru bisa DAPAT MODAL, UNTUNG BESAR dan menjadi MILIADER dalam waktu
yang singkat. Demikianlah kenyataannya di dalam dunia investasi dan bisnis properti, banyak hal yang selama ini dianggap tidak
mungkin, sebenarnya sangat mungkin dilakukan asal tahu RAHASIA yang selama ini diRAHASIAkan oleh para pelaku dunia
properti.
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai
wajar). Buku ini memberi analisa industry Building Construction & Real Estate Development emiten di BEI, berikut key financials,
ratio keuangan, dan menghitung semua saham Building Construction & Real Estate Development yang listed di BEI (60 saham)
berdasarkan laporan keuangan terkini kuartal I 2016 dan historis kuartal I, II, III dan IV (akhir tahun) tahun 2015 dan berikut grafik
valuasi secara historis dibandingkan harga pasarnya. Buku ini dilengkapi dengan Daftar 60 emiten berdasarkan industry sector
per Juni 2016, Parameter Keuangan Yang Terpenting Didalam Analisa Perusahaan Publik, 9 parameter utama dalam menentukan
nilai wajar saham, Formula valuasi saham, Cara membaca grafik valuasi saham, Frequently asked questions dan Nilai Wajar
Semua Saham Di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Laporan keuangan kuartal I, II, III dan IV (akhir tahun) 2015 dan laporan
terkini kuartal I 2016.
"Ada pengusaha yang anti pinjaman dan ada pula pengusaha yang getol cari pinjaman. Sedapat mungkin jangan sampai keluar
duit dari kocek sendiri. Tujuannya adalah untuk menambah seManga, Manhua & Manhwat karena harus membayar cicilan
pinjaman, Stres akibat ditelepon oleh kreditur dapat dimanfaatkan supaya menghasilkan laba perusahaan. Bagi yang anti
pinjaman lebih suka tidur nyenyak, tetapi bukan berarti dapat menghindari serangan stres. Meskipun menggunakan duit sendiri,
mesti menjaga supaya kantong hanya kempes untuk sementara, setelah itu menggelembung lebih besar. Anda dapat memilih
yang manapun tergantung dari keperluan masing-masing. Karena kenyamanan tidur tidak bisa diperdebatkan baik dengan logika,
maupun-apalagi-dengan debat kusir. Jika Anda terlanjur punya utang, atau Anda berencana meminjam sejumlah dana untuk
diinvestasikan pada bidang usaha, simaklah isi buku ini agar selamat dari cicilan. Seorang pakar manajemen mengatakan, jika
Anda memiliki banyak utang, jadikanlah utang itu menjadi kekayaan Anda. Bagaimana caranya? Lakukan petunjuk dalam 6
langkah, antara lain, (1) Berlaku jujur terhadap kondisi keuangan Anda; (2) Alokasikan 10% dari penghasilan kotor untuk
membangun aset bisnis Anda..."
"“Tingginya permintaan akan rumah terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu, saya berharap terjalin kerja sama
dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan, baik pemerintah pusat, pemda,pengembang, perbankan, dan masyarakat
umum. Semoga dengan penerbitan buku Sunset & Sunrise Property kita dapat berinvestasi dengan cerdas dan dengan itu dapat
mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.” —Djan Faridz, Menteri Perumahan Rakyat “Buku Sunset & Sunrise
Property mengajarkan bagaimana menjadi pelaku bisnis properti yang cerdas dan bijaksana, yang memiliki pengetahuan tentang
dinamika ekonomi secara makro dan mikro sebelum memutuskan untuk berinvestasi.” —Dr. Cosmas Batubara, Mantan Menteri
Negara Perumahan Rakyat “Laju bisnis properti di Indonesia terus maju dan berkembang, meskipun tidak lepas dari dinamika
gejolak perekonomian global. Salah satu perkembangan yang dicatat oleh buku Sunset & Sunrise Property ini adalah tren
pembangunan properti dengan konsep superblock. Saya mendukung terbitnya buku ini sehingga semakin banyak pelaku bisnis
yang tercerahkan dan akhirnya memberikan sumbangan positif bagi kemajuan perekonomian bangsa ini.” —Trihatma Kusuma
Haliman, Direktur Utama Agung Podomoro “Melihat gejolak pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, para pengusaha properti
harus merencanakan langkah-langkah yang tepat sebelum berinvestasi. Pencerahan tentang langkah-langkah yang tepat itu
dipaparkan dalam buku Sunset & Sunrise Property ini. Buku ini tetap optimis bahwa laju pertumbuhan sektor properti akan tetap
positif.” —Dr. Ir. Ciputra, Pendiri Ciputra Group “Bisnis properti di Indonesia berkembang pesat. Bisnis properti menunjukkan
kemampuannya untuk tetap bertahan meski dalam situasi ekonomi yang terburuk sekalipun! Buku Sunset & Sunrise Property
menunjukkan dengan sangat jelas bahwa saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan investasi di bidang properti.”
—Dr. Ir. Panangian Simanungkalit, pakar properti Indonesia"""
Document for Property Business PENULIS: Muzaache Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-779-1 Terbit : Agustus 2020
www.guepedia.com Sinopsis: “Kami sangat merekomendasikan buku-buku serial The Property Series ini kepada para pembaca
yang ingin mempelajari atau terjun dalam dunia properti.” HM. Rizal Effendy, SE Walikota Balikpapan “Kami menyambut baik dan
sangat mendukung kehadiran buku serial The Property Series ini yang merupakan buah karya salah satu putra daerah
Balikpapan.” Abdulloh, S.SOS Ketua DPRD kota Balikpapan Buku Document for Property Business ini adalah salah satu buku
dari buku-buku serial The Property Series. Bekerja di dunia bisnis terutama properti akan membutuhkan dokumen (berupa surat
menyurat atau dalam bentuk lain) untuk kepentingan legalitas dan kepastian hukum serta berperan sebagai alat komunikasi.
Fokus buku ini adalah dokumen (berupa surat menyurat atau dalam bentuk lain) yang biasanya digunakan dalam dunia properti.
Buku Document for Property Business ini dilengkapi dengan: • 47 contoh dokumen properti yang sering digunakan dalam bisnis
properti. • Sistem penomoran surat yang sering digunakan dalam bisnis properti. • Tabel penggunaan 47 dokumen properti. •
Daftar Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan dunia properti. Buku ini akan menjadi referensi
penting untuk Anda yang menekuni bisnis properti di Indonesia. Selamat membaca dan sukses buat Anda. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Investasi bisnis properti saat ini tengah booming. Bisnis ini sudah ada dari dulu dan nggak pernah mati. Anak gaul sekarang,
belum bisa dibilang pure gaul kalau belum tahu bisnis beginian. Jangan cuma tahu, tapi kudu terjun di dalamnya. Toh keuntungan
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bisnis properti sangat menjanjikan. Kan asyik tuh kalau kita jadi anak gaul yang kaya ilmu dan juga kaya harta. Jadi, bisa traktir
teman-teman sekalian sharing ilmu, udah gitu nggak minta uang sama ortu lagi. Malahan bisa bantu ortu. Sebelum terjun ke bisnis
properti, baca dulu deh buku Inilah Saatnya Investasi Properti Gaya Anak Muda. Buku ini berisi ‘kenapa-kenapa’-nya kamu mesti
berinvestasi properti, ada juga pengenalan tokoh-tokoh yang sukses berbisnis properti, bahkan di usianya yang masih sangat
muda, dan ada juga motivasi berbisnis ala anak muda. Terus, kamu juga dimanjakan dengan hitung-hitungan properti yang
simple, tapi tetap mencakup semuanya. Jadi, memudahkan kamu untuk memulai bisnis. Last but not least tentunya, ada tips-tips
cucok yang bisa kamu aplikasikan ke bisnis. Plus catatan-catatan zonk supaya kamu terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan.
So, what are you waitin’ for? Let’s open the book!
Bisnis properti semakin menggiurkan dengan keuntungan besar. Prospeknya semakin cerah, seiring dengan kebutuhan
perumahan yang terus meningkat dan geliat usaha di berbagai bidang. Sebanding dengan itu, harga properti juga terus menanjak
dari tahun ke tahun, sehingga menjadi lahan investasi paling menguntungkan. Inilah peluang besar bagi Anda yang ingin
menangguk untung berlipat. Setiap orang sebenarnya dapat memulai bisnis properti tanpa harus memiliki modal besar. Ada
empat pilihan menguntungkan dalam bisnis properti, yaitu menjadi agen, member broker (principal), investor, dan pengembang
(developer). Posisi agen sebagai pemasar properti mendapatkan keuntungan dari komisi dan bonus penjualan properti. Seberapa
besar keuntungannya? Jika berhasil menjual beberapa properti dengan nilai besar, komisi yang diperoleh dapat setaraf gaji
direktur di sebuah perusahaan. Anda dapat lebih cepat kaya dari karyawan pada umumnya. Tidak heran, banyak yang merasa
nyaman menjadi agen properti. Di samping tidak membutuhkan modal usaha, mereka juga dapat membangun relasi yang luas,
sehingga lebih prospektif lagi untuk menjemput peluang bisnis lainnya. Jika sudah memiliki kecukupan modal, seorang agen dapat
naik menjadi seorang member broker (principal) dengan membuka kantor, investor, atau bahkan menjadi pengembang. Pun
demikian, empat pilihan ini dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing karena memiliki karakteristik berbeda. Tidak terlalu
jadi masalah terhadap pilihan Anda, yang terpenting adalah nilai yang Anda peroleh, baik secara etos maupun finansial. Seperti
apakah kita menentukannya? Keempat pilihan inilah yang akan dibahas oleh Benny Lo di dalam bukunya, “Property Quadrant:
Sukses Memulai Bisnis Properti”. Melalui buku ini, Anda dapat memahami rahasia usaha dan kesuksesan bisnis properti,
sehingga memperoleh keuntungan besar. Pria yang duduk sebagai CEO Property Quadrant Academy ini juga akan memberikan
berbagai strategi bisnis properti dengan berbagai jalan. -VisiMediaSemua hal yang ingin anda ketahui tentang tata cara pembelian rumah diungkapkan dengan sangat jelas di dalam buku ini. 1001
hal, dari mulai cara mencari rumah, memlilih rumah, bernegosiasi, sampai proses pembelian Tanpa Modal, semua diulas dengan
sangat jelas di sini. Jika anda belum berminat untuk melakukan pembeliannya saat ini, tidak ada salahnya kalau buku ini anda
simpan untuk anda praktekan di kemuadian hari. Karena apa yang ada di dalam buku yang diterbitkan oleh PUBLISHING LANGIT
ini adalah sebuah ilmu yang sangat menguntungkan dan bisa dipraktekan oleh siapa pun orangnya. -Lembar Langit Indonesia
GroupMetode Trade Up Property merupakan suatu metode yang banyak dilakukan oleh para invertor property berbagai negara, yang
bertujuan untuk menghimpun kekayaan sesuai dengan yang diinginkan atau sebanyak mungkin yang dapat diraih. Metode ini
menganjurkan untuk memulai dengan investasi properti yang kecil, menambahkan nilai properti, bertransaksi yang lebih baik atau
lebih besar, dan proses tersebut terus di ulangi sehingga tercapai apa yang dinamakan kebebasan keuangan (financial freedom)
Dalam buku ini berisi tentang: · Fenomena bisnis properti di era modern · Mengapa bisnis properti menjadi lahan bisnis yang
menggiurkan? · Siapa saja para pengusaha yang sukses dengan bisnis properti? · Apa yang menjanjikan dari bisnis properti? ·
Apa saja yang masuk bisnis properti? · Apa saja strategi jitu agar sukses dalam bisnis properti? · Bagaimana memulai bisnis
properti? · Apa saja jurus jitu bisnis properti bagi pemula? · Apa saja penyebab kegagalan bisnis properti? . Bagaimana cara
melihat risiko dalam bisnis properti?
KENAPA BUKU INI WAJIB DIBACA? • Ditulis langsung oleh praktisi yang sudah terbukti menghasilkan. • Berisikan banyak
gambar ilustrasi dan studi kasus untuk memudahkan pembaca. • Materi yang aplikatif dan dapat langsung dipraktikkan. DALAM
BUKU INI ANDA AKAN MEMPELAJARI TENTANG: • Bagaimana cara berinvestasi di bidang properti kost dengan modal minimal
atau tanpa modal. • Cara menemukan listing properti kost yang menguntungkan dan akuisisi propertinya. • Bagaimana cara
memilih grade properti kost yang cocok untuk Anda. • Cara membuat hunian properti kost Anda selalu penuh, harga sewa bagus
dan aman. • Rahasia membuat bisnis properti kost Anda autopilot. • Bagaimana cara beternak uang melalui bisnis properti kost.
SETELAH MEMBACA BUKU INI ANDA AKAN MAMPU: • Mengerti cara investasi di bisnis properti kost dengan modal yang
minimal atau tanpa modal. • Menemukan listing properti kost yang hot deal. • Meningkatkan grade bisnis properti kost Anda. •
Mengoptimalkan kapasitas hunian kost Anda. • Membuat bisnis kost Anda menjadi autopilot tanpa kehadiran Anda. • Menambah
bisnis kost Anda dengan leverage. *Bonus pada buku fisik (CD, voucher, pembatas buku) tidak disertakan dalam buku digital (ebook)
In recent years, growing attention has been focussed on real estate education. The objective of Real Estate Education Throughout
The World: Past, Present and Future is to document the current status and perspectives of real estate education and the
underlying research throughout the world. The intent is to inform students, academics and practitioners about the situation in the
widest possible range of countries and to provide a foundation for the future of the real estate discipline. The structure of this
monograph follows the organisation of the world-wide network of real estate societies. In Part 1, Stephen E. Roulac sets the
framework for the other contributions. Part 2 contains 20 chapters that examine real estate education in Europe. Part 3 consists of
two articles covering North America. Part 4 includes two chapters dealing with Latin America. In Part 5, 8 countries in Asia are
examined. Part 6 contains two chapters covering the Pacific Rim. Finally, Part 7 focuses on Africa. This collection of papers is
unique, in the sense that 50 authors have contributed to the monograph and 37 countries or regions in total are covered. The
editor does not know of any comparable book.
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