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Mila kan niet wachten: vandaag mag ze voor het
eerst naar school! Mila woont soms bij mama en
soms bij papa. Vandaag brengt papa haar weg.
Maar waarom treuzelt hij toch zo? Prentenboek met
illustraties in warme kleuren. Vanaf ca. 2,5 jaar.
“Banyak yang belum ‘ngeh’, Indonesia sudah
menjadi ‘surga’ bagi penyelundupan. Peta
penyelundupan yang tengah menyerbu Indonesia
‘dikulik’ dalam buku ini. Ada cukup banyak info
yang mencoba ‘membongkar’ literasi
penyelundupan, mulai dari penyelundupan pakaian
bekas hingga emas; mulai dari narkotika, minuman
keras sampai handphone, mobil & moge, hingga
minyak bumi. NGERI sekali, puluhan triliun kerugian
negara dirampok tanpa jeda oleh para penyelundup.
Buku ini tidak hanya menjelaskan modus
penyelundupan tapi juga ancaman dan kerentanan
dari berbagai aspeknya. Kesemua itu bisa jadi
merupakan bagian dari Transnational Organized
Crime (TNOC). ~ Bambang Widjojanto “Buku ini
memberikan dua pencerahan sekaligus. Pertama,
tentang penyelundupan dan kecurangan pabean
karena tidak banyak literatur yang membahasnya.
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Kedua, tentang wacana Trade Based Money
Laundering, sebuah wacana internasional yang
belum menjadi isu krusial dalam dunia penegakan
hukum di Indonesia, khususnya dalam rezim antimoney laundering." ~ Dr. Yunus Husein Kepala
PPATK periode 2002 s.d. 2011 “Istilah
penyelundupan sudah sangat lama kita dengar,
dampaknya yang merugikan perekonomian,
kesehatan dan keamanan masyarakat pun telah kita
sepakati bersama. Namun, banyak dari kita tidak
paham betul mengenai penyelundupan. Bagaimana
modus dan tekniknya? Apa detail motifnya?
Bagaimana peta dan rutenya? Seolah
penyelundupan merupakan jalan gelap yang hanya
diketahui sebagian aparat dan pelaku
penyelundupan itu sendiri. Indonesia negara
kepulauan yang sangat rawan penyelundupan,
terutama pintu masuk lewat laut, dengan berbagai
keterbatasannya. Buku ini telah saya baca dan saya
cukup mengenal penulisnya. Saudara Edy Suprapto
adalah seseorang yang memiliki integritas dan
dedikasi. Walau saya yakin penulis belum
memberikan lampu daya watt maksimal, saya
berharap idealisme penulis mampu memberikan
cahaya pada jalan-jalan gelap jalur penyelundupan
dan membuka mata kita betapa bahayanya
kejahatan ini. Sebagai pelaku seni dan sempat
mampir jadi politisi yang konsen pada dunia
pendidikan, saya juga berharap buku ini menjadi
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literasi dan menjadi pengayaan kepustakaan,
khususnya dunia kriminologi yang jarang membahas
tentang penyelundupan. Semua barang boleh bebas
masuk ke negara kita, kecuali yang DILARANG oleh
peraturan dan perundang-undangan. Nah, itulah
yang disebut penyelundupan.” ~ Dedy Miing
Gumelar Pelaku seni & politisi “Terjadinya tindak
pidana penyelundupan cukup tinggi di Indonesia.
Berdasarkan informasi yang saya dapat, sepanjang
tahun 2019 lalu telah dilakukan penindakan terhadap
17.716 kasus penyelundupan, dimana dari kasus
sebanyak itu nilai penyimpangan perpajakannya
mencapai Rp 4,772 triliun. Dengan banyaknya
jumlah kasus dan besarnya nilai penyimpangan
pajak terkait penyelundupan, maka perbuatan ilegal
ini harus senantiasa mendapat perhatian khusus dari
aparat yang berwenang. Apalagi ada
kecenderungan, penyelundupan akan semakin
meningkat ke depannya, terutama karena adanya
peningkatan permintaan terhadap barang-barang
tertentu terkait dengan tren yang sedang
berkembang di masyarakat. Oleh karena itulah saya
sangat mengapresiasi penulisan buku berjudul
PETA RISIKO PENYELUNDUPAN DI INDONESIA
oleh rekan saya Edy Suprapto. Saya meyakini buku
yang ditulis oleh rekan saya ini akan sangat
membantu kami para aparat penegak hukum,
terutama di Kejaksaan, untuk mencegah terjadinya
peningkatan tindak pidana penyelundupan di
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Indonesia di masa-masa mendatang.“ ~HELENA
OCTAVIANNE S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En
koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere
bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze
leven en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt
doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van
40 tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Walton chronologically explores the series, with
details on every 3 Series platform, including the E21,
E30, E36, and E46. The engineering of each
platform is described and evaluated. The book also
features coverage of the M3, both as it performs on
the street and on the race track. Guidance on iden
????5?,???????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????????1
2??,??????????
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij
naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei
mooie schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan
wordt Berlage wakker! Prentenboek over de
architect Berlage (1856-1934), met kleurenillustraties
gebaseerd op zijn werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8
jaar.
Lees het verhaal van het joodse meisje Anne Frank
dat in de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken.
Ook het grotere verhaal over de Tweede
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Wereldoorlog en de jodenvervolging wordt verteld.
Met ruim honderd foto's in zwart-wit en andere
illustraties. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar.
ÒBanyak yang belum ÔngehÕ, Indonesia sudah menjadi
ÔsurgaÕ bagi penyelundupan. Peta penyelundupan yang
tengah menyerbu Indonesia ÔdikulikÕ dalam buku ini. Ada
cukup banyak info yang mencoba ÔmembongkarÕ literasi
penyelundupan, mulai dari penyelundupan pakaian bekas
hingga emas; mulai dari narkotika, minuman keras sampai
handphone, mobil & moge, hingga minyak bumi. NGERI
sekali, puluhan triliun kerugian negara dirampok tanpa jeda
oleh para penyelundup. Buku ini tidak hanya menjelaskan
modus penyelundupan tapi juga ancaman dan kerentanan
dari berbagai aspeknya. Kesemua itu bisa jadi merupakan
bagian dari Transnational Organized Crime (TNOC). Ñ Dr.
Bambang Widjojanto, SH, M. Sc. Pengacara/Wakil Ketua
KPK 2011-2015 ÒBuku ini memberikan dua pencerahan
sekaligus. Pertama, tentang penyelundupan dan kecurangan
pabean karena tidak banyak literatur yang membahasnya.
Kedua, tentang wacana Trade Based Money Laundering,
sebuah wacana internasional yang belum menjadi isu krusial
dalam dunia penegakan hukum di Indonesia, khususnya
dalam rezim anti-money laundering." Ñ Dr. Yunus Husein,
SH, LLM Kepala PPATK periode 2002 s.d. 2011 ÒIstilah
penyelundupan sudah sangat lama kita dengar, dampaknya
yang merugikan perekonomian, kesehatan dan keamanan
masyarakat pun telah kita sepakati bersama. Namun, banyak
dari kita tidak paham betul mengenai penyelundupan.
Bagaimana modus dan tekniknya? Apa detail motifnya?
Bagaimana peta dan rutenya? Seolah penyelundupan
merupakan jalan gelap yang hanya diketahui sebagian aparat
dan pelaku penyelundupan itu sendiri. Indonesia negara
kepulauan yang sangat rawan penyelundupan, terutama
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pintu masuk lewat laut, dengan berbagai keterbatasannya.
Buku ini telah saya baca dan saya cukup mengenal
penulisnya. Saudara Edy Suprapto adalah seseorang yang
memiliki integritas dan dedikasi. Walau saya yakin penulis
belum memberikan lampu daya watt maksimal, saya
berharap idealisme penulis mampu memberikan cahaya pada
jalan-jalan gelap jalur penyelundupan dan membuka mata
kita betapa bahayanya kejahatan ini. Sebagai pelaku seni
dan sempat mampir jadi politisi yang konsen pada dunia
pendidikan, saya juga berharap buku ini menjadi literasi dan
menjadi pengayaan kepustakaan, khususnya dunia
kriminologi yang jarang membahas tentang penyelundupan.
Semua barang boleh bebas masuk ke negara kita, kecuali
yang DILARANG oleh peraturan dan perundang-undangan.
Nah, itulah yang disebut penyelundupan.Ó Ñ Dedy Miing
Gumelar Pelaku seni & politisi ÒTerjadinya tindak pidana
penyelundupan cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan
informasi yang saya dapat, sepanjang tahun 2019 lalu telah
dilakukan penindakan terhadap 17.716 kasus
penyelundupan, dimana dari kasus sebanyak itu nilai
penyimpangan perpajakannya mencapai Rp 4,772 triliun.
Dengan banyaknya jumlah kasus dan besarnya nilai
penyimpangan pajak terkait penyelundupan, maka perbuatan
ilegal ini harus senantiasa mendapat perhatian khusus dari
aparat yang berwenang. Apalagi ada kecenderungan,
penyelundupan akan semakin meningkat ke depannya,
terutama karena adanya peningkatan permintaan terhadap
barang-barang tertentu terkait dengan tren yang sedang
berkembang di masyarakat. Oleh karena itulah saya sangat
mengapresiasi penulisan buku berjudul PETA RISIKO
PENYELUNDUPAN DI INDONESIA oleh rekan saya Edy
Suprapto. Saya meyakini buku yang ditulis oleh rekan saya
ini akan sangat membantu kami para aparat penegak hukum,
terutama di Kejaksaan, untuk mencegah terjadinya
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peningkatan tindak pidana penyelundupan di Indonesia di
masa-masa mendatang.Ò Ñ Helena Octavianne S.H., M.H.
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat
Here's a quarter-century look at the BMW model range during
the period from the 3-Series to the apex of the executive car,
the 7-Series. Meredith also details in the 5-Series, 6-Series,
and 8-Series grand touring cars along the way. The author
concludes with the new generation of sporting cars, the Z
range. Each model is test driven and critiqued by author.
This is the only book that completely lists accurate technical
data for all cars imported into the U.S. market from
1946-2000. With many imports approaching the antique
status, this book will be a big seller across all generations of
car enthusiasts. From the grandiose European carriages of
the late Forties to the hot, little Asian imports of the Nineties,
every car to grace American roadways from across the
Atlantic and Pacific is carefully referenced in this book.
&break;&break;Foreign car devotees will appreciate the
attention given to capturing precise data on Appearance and
Equipment, Vehicle I.D. Numbers, Specification Charts,
Engine Data, Chassis, Technical Data, Options and Historical
Information. &break;&break;Collectors, restorers and car
buffs will love this key book from noted automotive authors,
James Flammang and Mike Covello.

Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van
het grappige schaap Veronica, de gezellige dametjes
Groen, en de dominee. Met speelse illustraties in kleur
en zwart-wit. Vanaf ca. 9 jaar.
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