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Bob Sadino
Sebelum memasuki kehidupan peternak, kami ingin
Anda menyadari bahwa peternakan adalah dunia
bisnis. Bukanlah suatu teori matematika yang
didapatkan di sekolah, seperti "1 + 1 sama dengan
2,“ tidak, tidak sesederhana itu!“. Dalam dunia
usaha, 1 + 1 bisa menjadi 2, 3 ,4, 10, bahkan minus
10. Kenapa demikian? Hal itu karena dunia usaha
sangat berhubungan dengan banyaknya faktor yang
berpengaruh di dalamnya. Bahkan, terkadang kita
sebagai pengusaha pun tidak mampu untuk
mengontrol faktor-faktor tertentu yang hanya bisa
dikendalikan oleh pihak luar. Bukan maksud
menakuti teman-teman untuk masuk ke dunia ini,
tetapi pemikiran ini diharapkan menjadi pola pikir
yang baik untuk mempersiapkan segala sesuatunya
menjadi lebih matang. - PENEBAR SWADAYA "Kesuksesan dalam berbisnis dapat Anda capai
dengan membaca dan mempraktikkan isi buku ini.
Buku ini tidak 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
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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."
Sustaining the rural and urban populations of the
developing world has been identified as a key global
challenge for the twenty-first century. Rural-Urban
Interaction in the Developing World is an introduction
to the relationships between rural and urban places
in the developing world and shows that not all their
aspects are as obvious as migration from country to
city. There is now a growing realization that ruralurban relations are far more complex. Using a wealth
of student-friendly features including boxed case
studies, discussion questions and annotated guides
to further reading, this innovative book places ruralurban interactions within a broader context, thus
promoting a clearer understanding of the
opportunities, as well as the challenges, that ruralurban interactions represent.
“Siapa pun Anda, apa pun latar belakang Anda,
kalau mau jadi pengusaha, ini bukunya. Baca!”
Ippho Santosa Pendiri TK Khalifah dan penulis megabestseller 7 Keajaiban Rezeki “Anda tidak akan rugi
jika Anda tidak membaca buku ini. Tapi ketika Anda
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membaca buku, Anda akan tahu betapa ruginya
orang-orang yang tidak membacanya.” Purdi E.
Chandra Owner Primagama Group dan
Entrepreneur University “Semua orang bisa menjadi
pengusaha asal dia memutuskan untuk jadi
pengusaha. Bacalah buku ini jika Anda ingin tahu
cara cepat mengambil keputusan untuk menjadi
pengusaha.” Louis Tendean Director – 4 Diamond
Gold Lion Tiens, Pemasar Terkaya di Indonesia
“Mau maju harus action. Mau lebih maju dan
bermanfaat kudu punya ilmu. Nah, buku ini
mengajarkan kepada kita untuk tetap berseManga,
Manhua & Manhwat dan membakaaaarrr jiwa-jiwa
yang lemah. Ajak orang lain untuk membacanya.
Agar bukan sekadar kaya tapi juga saleh. Salam
berbagi berkah!” Mas Mono Penulis buku Rezeki
Diantar, agen www.MakelarSedekah.com Dan
pemilik puluhan cabang “Ayam Bakar Mas Mono”
“Ada 1001 jurus dalam dunia entrepreneur. Yang
asal ngomong pakai ilmu hitam buang saja. Buku ini
saya rekomen. Bukan untuk dibuang, tapi wajib
dibaca! Roock!” Saptuari Sugiharto Social
Entrepreneur Jogja, penulis buku “tweet sadiZ bikin
meringis” dan founder komunitas
www.sedekahrombongan.com “Memulai dan
membesarkan sebuah bisnis itu dimulai dari sini
‘nunjuk dada’. Ya dari dalam hati. Dan buku ini akan
mengobrak-abrik hati kita, memberikan 1001 alasan
zuper yang akan ngomporin kita jadi pengusaha
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hanya dalam 99 detik saja!” @MotivaTweet – Motty
si Burung ZUPER! www.MotivaTweet.com
“Mengerikan! Seandainya pemuda Indonesia baca
buku ini, Indonesia akan memiliki pengusaha
bermental tangguh. Akan lahir bangsa yang besar
yang akan membuat kemiskinan pergi karena ngeri.”
Ali Akbar @pakarSEO Penggagas @IlmuOPTIMASI
Indonesia, http://www.BISMAcenter.com
Siapa yang tak kenal dengan Bapak yang satu ini.
Berpenampilan eksentrik dengan kemeja dan celana
pendek jeans kesukaannya. Gaya bicaranya
nyeleneh, ceplas-ceplos, dan semau gue. Kadang
terkesan kontroversial. Kepiawaian Bob dalam
bergaul, memang membuatnya dikenal oleh
berbagai kalangan, tak pandang usia maupun strata
sosial. Bagi yang tak sempat mengenal langsung
sosok Bob Sadino, setidaknya perneh mendengar
sepak terjang maestro ini di dunia kewirausahaan.
Selain celoteh kesuksesan yang mewarnai profil Bob
di berbagai esempatan, ucapan pedas, kritik tajam,
sebutan goblok, bahkan kalimat nyinyir, sinis, dan
paradoksial juga melekat dalam persepsi banyak
orang tentang dirinya. Tak jarang, sebagian orang
menganggap Bob gila! Padahal jika bersedia
menyelami gaya berpikir Bob lebih jauh, siapa pun
akan menemukan dirinya sebagai sosok filosofis,
bijaksana, bahkan religius. Siapa sangka, di balik
tindak tanduknya yang kerap dianggap sinting, dia
memiliki alasan masuk akal atas semua pilihan
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sikapnya. Buku ini memang bukan buku baru yang
menyoal spirit kewirausahaan milik seorang Bob
Sadino. Buku ini hanya menuturkan kembali
sejumlah kisah sukses dan buah pikiran sang
pesohor wiraswasta. Namun, setidaknya, buku ini
mencoba melestarikan gagasan-gagasan tersebut
agar tidak terkubur bersama jasad sang maestro.
Buku ini Terbitan Genesis Learning
#HutaMediaGroup
Buku ini berusaha Jujur para pembaca dalam
kaitanya dengan pendirian bisnis, buku ini
memberikan gambaran tentang mimpi buruk orang
orang yang pernah mendirikan bisnis,meskipun
demikian buku ini tidak hanya berhenti pada
memberi gambarana suramanya statistik
keberhasilan pebisnis pemula, tetapi juga
memberikan gambaran bahwa kegagalan bisnis
merupakan hukum alam yang bisa menjadi pelajaran
berharga
Anwar, Arfi dan Arie sekilas terlihat seperti para
pemuda desa biasa pada umumnya. Namun
berbekalkan cita-cita yang kuat dan perjuangan
mengharu biru, menjadikan kisah-kisah mereka
layak diabadikan dan disebarluaskan ke dalam
sebuah buku yang sekarang ini hadir ke tangan para
pembaca. Lain lagi dengan kisah Bob Sadino dan
Iwan Fals. Siapa yang tak kenal mereka berdua?
Seorang Pengusaha nyentrik yang terkenal berkat
hobinya ke kantor bercelana pendek dan Musisi
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lagendaris yang terkenal akan karya-karya kritisnya.
Serta tokoh-tokoh lain yang ada dalam buku ini,
semuanya menjadi bukti bahwa kesuksesan bisa
digapai oleh semua orang. Tanpa terkecuali. Namun
tiada makan siang yang gratis. Begitu pula dengan
kesuksesan. Setiap kesuksesan membutuhkan
perjuangan dan kerja keras yang tidak sedikit.
Banyak dari kita terkadang mengeluh dengan
beratnya perjuangan, sehingga mengubur dalam
dalam mimpi untuk meraih kesuksesan.
Pertanyaanya, apakah kita hanya ingin berjuang
seadanya seperti kebanyakan orang atau menjadi
segelintir orang yang bertindak optimis dalam
menatap masa depan?
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
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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 Tematik Terpadu Kurikulum SD/MI
menggunakan pendekatan pembelajaran tematik
integratif yang dapat membantu meningkatkan
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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.
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
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
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dipanggil ‘Om Bob’ ini mampi menularkan virus
kemandirian dan inspirasi positif berbagai kalangan.
Terima kasih Om Bob!
"“This Book is a must Read for ALL Sales
PROFESSIONALS who are serious about
SUCCESS in Sales!!!” —Hermawan Kartajaya,
President of World Marketing Association, Founder
and Chairman of MarkPlus Inc, South East Asia
“Sdr. Tirta Setiawan memiliki pengalaman yang kaya
dalam bidang penjualan dan juga properti, oleh
karena itu buku ini akan sangat bermanfaat bagi
pembacanya. Kecakapan menjual adalah unsur
penting dalam kecakapan Entrepreneurship.
Bacalah buku ini untuk membangun seManga,
Manhua & Manhwat Entrepreneurship dalam diri
Anda. Asah kecakapan menjual Anda dan selangkah
lagi Anda bisa jadi Entrepreneur. Buku ini akan
menjadi inspirasi bagi Anda untuk menjadi Sales
Terbaik sekaligus menghantar Anda menjadi
Entrepreneur yang Sukses.” —Dr. (HC) Ir. Ciputra,
entrepreneur “Sales Kaya Sales Miskin is an
interesting book. It is a timely reminder to people
(especially sales people who are busy chasing
‘success’) that often, money is not the objective.
Money is the consequence. Happy reading!”
—James Gwee, Indonesia’s Favourite Seminar
Speaker & Trainer Author of Best Selling Book
Positive Business Ideas “Buku ini mempunyai
kekuatan yang sangat ‘LUAR BIASA’, ENAK
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DIBACA dan MEMPUNYAI ARTI YANG DALAM.
Jadi setelah membaca buku ini, saya jamin Anda
TERMOTIVASI dan akan berkata dengan TEGAS
‘Saya harus menjadi SALES KAYA!!!’” —Hadi
Kusuma Christianto, Vice President CNI (PT
Centranusa Insanpurnama) “Buku ini sangat enak
dibaca dan tidak saja memperlihatkan bahwa setiap
orang bisa jadi top salesman, tapi juga memberikan
kunci-kunci suksesnya yang sangat praktis dan
dapat langsung dipraktikkan. Bravo untuk Tirta!!!”
—Pramukti Surjaudaja, Presiden Direktur Bank
NISP"
Goblokkan Diri Sendiri Dulu Om Bob tidak
sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi
luhur terkandung di dalamnya. “Sebelum kamu
menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri
sendiri,” ujarnya pada sesi yang lebih serius. “Ibarat
gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan
dulu gelas kamu…” Dan di sinilah perjalanan kita
berawal... Entah sudah berapa kali buku ini dicetak
ulang. Ada edisi hard cover dan soft cover, yang
jelas lebih dari 20 kali cetak ulang. Memang luar
biasa respons masyarakat terhadap buku ini. Terima
kasih buat seluruh pembaca yang sudah
memberikan apresiasi terhadap karya kami dan Om
Bob ini. Edisi yang disempurnakan ini lahir karena
beberapa alasan. Pertama, karena Om Bob
berpesan agar ilmu dan pengalamannya tidak
dibawa mati. Harus disebarkan ke sebanyak
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mungkin orang lain agar memberikan manfaat.
Kedua, respons dari masyarakat terhadap buku Bob
Sadino masih sangat tinggi, sehingga menimbulkan
keinginan sejumlah rekan penulis dan penerbit untuk
membuat karya tentang sosok fenomenal ini. Ketiga,
sebagai upaya penulis untuk meluruskan sejumlah
fakta agar tercatat abadi dalam sejarah industri buku
di Indonesia.
Bob Sadino36 Langkah Sukses Membangun
BisnisPenerbit Genesis LearningBOB SADINO 101
Cara Berpikir dan Bertindak untuk Jadi Pengusaha
SuksesAraska Publisher
Bob Sadino merupakan pebisnis sukses yang
fenomenal. Bob Sadino memiliki kepribadian nyeleh
dan perkataanya ceplas-ceplos. Meskipun ceplasceplos, kata-kata tersebut justru memotivasi banyak
orang khususnya dalam bidang bisnis. Kata-kata
Bob yang terpublikasi tersebut terekam dalam buku
ini. Selain itu, buku ini juga mengupas tentang sosok
Bob Sadino. Bagaimana ia memulai bisnisnya dari
nol hingga menjadi pebisnis yang sangat sukses.
Selain itu, buku ini memuat ajaran menjadi Goblok
nan inspiratif dari sosok Bob. Pemirkiran Bob Sadino
ini dibahas dari tinjauan bisnis yang sesuai. Jika
Anda, ingin memulai bisnis tetapi masih memiliki
banyak keraguan, maka buku ini adalah solusi yang
tepat untuk masalah Anda. Buku ini Terbitan
Genesis Learning #HutaMediaGroup
Sekumpulan SDM terbaik dalam suatu perusahaan tidak
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akan dapat bekerja dengan optimal tanpa adanya
pemimpin andal. Steve Jobs telah membuktikan hal
tersebut bersama Apple. Setelah ditinggal oleh Steve
Jobs, Apple Inc yang berisi SDM terbaik hanya mampu
jalan di tempat selama beberapa tahun. Tetapi,
sekembalinya Steve Jobs kepada Apple, tren positif
perusahaan terus meningkat hingga mencapai titik
puncak. Pemimpin sejati, meski hanya satu orang, dapat
memberikan perubahan besar dan menentukan bagi
banyak orang. Jika Anda seorang pemimpin, sudahkah
Anda mengenal baik anak buah Anda? Pernahkah
mereka datang kepada Anda dan menceritakan keluhankeluhan mereka? Jika tidak pernah, Anda perlu
mempertanyakan esensi diri Anda sendiri sebagai orang
yang memimpin mereka. Sudah layakkah Anda diikuti?
Pantaskah Anda disegani? Dan pertanyaan besarnya:
Apakah Anda pemimpin atau seorang bos? Temukan triktrik rahasia yang digenggam para pemimpin nomor satu.
Mulai dari Gandhi sang Pelopor Damai, Sukarno sang
Proklamator, Steve Jobs sang Konglomerat, hingga
Muhammad saw sang Rasul. Memimpinlah dengan hati,
niscaya Anda akan diikuti.
Kaya dan sukses bukanlah suatu kebetulan. Memang
bisa saja orang menjadi kaya raya setelah mendapatkan
warisan dari orangtua atau berhasil menang lotere dalam
jumlah besar. Namun, apakah hal tersebut merupakan
suatu kesuksesan? Bagaimana jika dikaitkan dengan
proses dan pembelajaran dalam mencapai suatu tujuan?
Bagaimana juga bila dikaitkan dengan peluang pada diri
setiap orang? Bagaimana jika kita bandingkan dengan
kisah ini? Seorang bocah kecil mengayuh sepeda
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menyusuri jalanan tanah, bukan untuk bermain,
melainkan untuk menjual biskuit dan beberapa kembang
gula yang dibawanya. Bocah sekecil itu telah memupuk
jiwa bisnis yang sedemikian kuat, hingga saat ia menjadi
dewasa, ia betul-betul menjelma menjadi pebisnis
sukses. Bocah itu bernama Oei Ek Tjong, atau yang kita
kenal saat ini dengan nama Eka Tjipta Widjaja, pemilik
Sinarmas Group sekaligus konglomerat terkaya ketiga
se-Indonesia tahun 2018. Kisah Eka Tjipta yang begitu
menginspirasi, kisah Steve Jobs dengan Apple
andalannya, hingga kisah “goblok” yang fenomenal dari
Bob Sadino akan membuka mata Anda—bahwa usaha
menjadi kaya dan sukses dapat dimulai dari titik mana
pun dan oleh siapa pun. Tidak percaya? Kupas buku ini
dan buktikan sendiri!
"Banyak orang bertanya, "Bisnis apa yang BAGUS?"
Jawabnya, "Bisnis yang bagus adalah yang DIBUKA,
bukan ditanyakan terus!!!" Kapan Oom Bob Melepas
Celana Pendek? ++ Saat melayat orang meninggal dan
diundang ke kondangan, pasti Oom Bob memakai
celana panjang. update: - penambahan materi Untold
Story sisi humanis Oom Bob - Perbaikan navigasi daftar
isi judul dan anak judul tercover di google play book.
"Bagi saya, apapun bisa jadi peluang. Orang seperti
saya melihat peluang tidak ada batasnya. Tergantung
Anda, semua jadi peluang. Jadi mungkin bisa sejuta
peluang atau semilyar peluang. Batasnya langit, itulah
peluang bagi saya." Oom Bob Sadino Oom Bob begitu
biasanya orang-orang dekatnya memanggil Almarhum.
Pengusaha nyentrik dengan ciri khas celana pendek ini
terkenal dengan motivasinya yang membakar jiwa
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wirausaha. Buku ini mengulas lebih dalam untold story
dari seorang Oom Bob. Dari mulai perjuangan bisnisnya,
jatuh bangun berusaha, kisah suksesnya, hingga
seorang motivator yang membakar jiwa
entrepreneurship. Gajah mati meninggalkan gading,
harimau mati meninggalkan belang, manusia mati
meninggalkan nama. In Memoriam, Oom BOB, 1933 2015. Rest in Peace. Daftar Isi Siapa Oom Bob Akal
Bulus ala Oom Bob Kata Orang yang Pernah Berjumpa
Oom Bob Kata Bijak Om Bob Awal Bob Sadino Bob
Sadino Anak Guru Pengusaha Berdinas Celana Pendek
Totalitas Jatuh Bangun Interview Kerja Keras ,Usaha
Tanpa Modal Tong Kosong Entrepreneurship Mereka
Bilang Saya Gila Oom Bob & Kem Chicks “Orang Gila”
Itu Bernama Bob Sadino 7 Fakta “Menyesatkan”
Berbisnis ala Oom Bob (Yang Wajib Anda Ketahui)
Rahasia Sukses Berbisnis Bodoh Vs Pintar ala Oom Bob
Tips Bisnis Bob Sadino ++ Untold Story Oom Bob Pernah Diusir DPR - Menyamar ala ‘Kolonel KFC Pengusaha Muda Tirulah Oom Bob - Jurus Ilmu Pantat
Bolong - Meme Oom Bob ala Netizen - Menginspirasi
Semua Orang - Out of The Box - Sekamar Bareng Sopir
- Dansa Bareng Aktivis HAM - Bosan Hidup
Berkecukupan - Antara Oom Bob Dengan Mario Teguh Kapan Oom Bob Melepas Celana Pendek? - MengacakAcak Pikiran Akademisi - Gaya Oom Bob Tak Akan
Pudar - Pertanian Organik - Siapa Penerus Usaha Oom
Bob?
Pesan Om Sadino, “Sudahlah... mulai, lakukan saja.
Bisnis yang baik adalah bisnis yang langsung dikerjakan
bukan ditanyakan terus. Nggak usah khawatir, lapangan
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akan lebih banyak mengajarimu.”
“Kembali ke laptop….” Kalimat ini pasti sudah tak asing
lagi di telinga kita. Jargon ini sering diucapkan oleh host
salah satu talk show populer di Indonesia, EMPAT
MATA atau yang sekarang lebih dikenal dengan
[BUKAN] EMPAT MATA. Siapa yang tidak mengenal talk
show fenomenal ini. Dibawakan oleh host unik Tukul
Arwana, membuat acara ini berhasil mencuri hati jutaan
masyarakat penggemarnya. Di balik kesuksesan
[BUKAN] EMPAT MATA, ada kerja keras para kru. Di
balik tawa penonton, ada keringat bercucuran tak kenal
lelah demi menyajikan hiburan yang dipersembahkan
khusus bagi pemirsa. Di balik meriahnya acara yang
sempat goes to Australia ini ada kreativitas yang tak
kenal batas. Inilah yang ingin diungkap oleh Dimas
(penulis-red) dalam bukunya, Behind The Scene of
EMPAT MATA. Kerja sama yang kompak antara Tukul
dan para kru [BUKAN] EMPAT MATA telah
menghasilkan sebuah konsep acara yang sangat
digemari masyarakat. Bagaimana para kru ini beraksi
hingga program ini begitu menyatu di hati masyarakat?
Bagaimana pula host yang katrok dan ndesa ini mampu
menyedot jutaan pemirsa untuk setia menonton
[BUKAN] EMPAT MATA? Buku ini menjawab rahasia di
balik layar acara [BUKAN] EMPAT MATA.
Two friends, John and Jeffrey, had joined a big sales
company together just after graduation. Both of them
worked really hard. Three years have passed and the
company‘s director promoted one of them Jeffrey
became sales executive. John did not get any promotion
and remained at sales department. John decided that it
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is unfair, so he came to his boss and told him, that he
doesn’t appreciate a hard working staff. The boss knew
that John works hard, and in order to show difference
between him and Jeffrey, he asked: „Go and find
anyone selling watermelons in the market. When John
returned, the boss asked: „How much per kg?” So John
went back to the market and then returned to say the
price – $16 per kg. Then the boss asked Jeffrey the
same thing. Jeffrey went to the market, and when he
returned he told: „at the moment there is one person
selling watermelons, $16 per kg, $120 for 10 kg, now he
has 356 watermelons in stock. On the table there are 48
water melons, each of them weighs about 15 kg. Water
melons were bought from the South two days ago, they
are fresh and good quality. John was impressed by the
difference between him and Jeffrey. He realized that he
needs to learn a lot from his friend. As you can see from
this story, successful people are more observant. They
think and see several years ahead, while most of people
see only today. Inside this book you will learn how to
become successful. With the four principals elements
presented in this book. This book will help you see
farther in the time. It will help you think about achieving
your goals by sitting up a plan and follow these four
amazing steps to get the promotion you always wanted,
The become smarter than you are today, To become the
Leader you wanted to be, To get The business you
always dream about. You might be John today but after
reading this book I am sure you will be someone more
pragmatic than Jeffrey.
“Orang Goblok Lebih Mudah Jadi Pengusaha
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Ketimbang Orang Pintar,” begitu menurut (Alm.)
Bambang Mustari Sadino, yang lebih dikenal sebagai
Bob Sadino. Siapa yang tak kenal Bob Sadino? Pemilik
bisnis ayam negeri yang berbasis di Kemang
(KemChick, KemFood, KemFarm) ini merupakan
“mahaguru” bagi pengusaha muda, namun dengan cara
yang tak biasa, anti-mainstream. Dia tidak bermaksud
mengatakan bahwa “orang pintar” itu tidak bisa jadi
pengusaha, hanya saja “orang pintar”—dalam tanda
kutip—itu banyak perhitungannya. Belum jalan, sudah
takut duluan. Sementara orang goblok yang hanya
punya satu pilihan, yaitu maju, akan terus berjuang
hingga titik darah penghabisan. Buku “101 Cara Berpikir
Kreatif Ala Bob Sadino” ini berisi sekumpulan warisan
abadi Om Bob, begitu ia dipanggil. “Jadilah orang
goblok!” begitulah salah satu wasiatnya. Orang goblok
tidak peduli risiko apa pun. Serta yang paling penting,
orang goblok mudah menerima saran dan masukan dari
orang lain, siapa pun itu. Kenapa? Sebab ia merasa
“goblok” dan butuh ilmu, baik saran dari teman,
keluarga, konsumen, hingga lawan bisnis sekalipun.
Anda siap jadi pengusaha jalanan ala Bob Sadino?
Jadilah orang goblok!
“Berkenalan dengan sahabat Khaliel adalah
kebahagiaan tersendiri bagi saya. Kalau seumpama ada
yang bertanya tentang wujud dari kebahagiaan, maka
dengan tanpa ragu saya akan jawab, salah satunya
adalah sahabat saya ini, Khaliel Anwar. Hanya yang
sudah bahagia bisa berbagi kebahagiaan. Dan, di buku
terbaru beliau ini, Anda akan dituntun untuk menyusuri
jalan-jalan yang membahagiakan. Anda akan dipandu
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bagaimana mengisi ruang di antara harapan dan
kenyataan, sehingga Anda mewujud ‘sebagai bahagia
itu sendiri.’” - Budi Al-Sunardi (Pegiat Online Marketing,
Direktur 347 Network dan Ketua Asosiasi Asongan
Online Indonesia) “Bahagia itu sederhana. Bahagia itu
ada dalam kerendahan hati, kepasrahan diri, ketabahan
hati, memaafkan diri, membersihkan hati, mensyukuri
diri, merawat taman hati, dan rindu Ilahi. Demikian papar
sahabat Khaliel Anwar tentang rahasia bahagia dalam
buku ke-5 ini.” - Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin (Guru
Besar Tafsir Al-Qur’an UIN Sunan Kalijaga) “Bahagia
itu tidak mahal dan rumit. Bahagia begitu sederhana,
tentu bukan untuk sembarang orang, melainkan dia yang
mau menyadari pentingnya tawaduk, makna kegagalan,
penyerahan diri, perawatan diri, dan pembersihan diri.
Penulis ini menyarankan, untuk meraih bahagia, kita
harus memiliki keyakinan, cinta, rida, dan rasa syukur
yang melimpah. Maka jangan lewatkan buku ini. Nikmati
dan petik hikmahnya.” - Much. Khoiri (Dosen Unesa dan
Penulis 29 buku)
"Mungkin Anda akan mengerutkan dahi, ketika
membaca judul buku ini. Atau Anda langsung
menyanggah. `Ah yang benar saja.` Buku ini memang
sengaja memancing Anda untuk berkerut dan lebih jauh
berpikir, `Apakah benar, orang 'bodoh' lebih cepat
sukses?` Bob Sadino pengusaha sukses dalam
beberapa zaman mengungkapkan, `Sekolah kita hanya
mendidik orang menjadi pintar, tidak mengajari orang
untuk menjadi bisa.` Mungkin itu dapat menjadi jawaban
untuk judul buku ini, karena kenyataannya terlalu banyak
orang pintar lulusan sekolah yang tidak bisa berbuat apaPage 18/24
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apa. Sebaliknya, banyak orang yang `bisa`, dan tidak
pintar di sekolah, justru mendulang kesuksesan luar
biasa. Bukankah untuk berwirausaha yang dibutuhkan
bukan orang `pintar` yang tidak bisa apa-apa, melainkan
orang `bodoh` tetapi banyak kebisaannya?! Sebagian
Besar Orang `Pintar` Ternyata Goblok!"
A book for you, someone who loves to write but doesn't
know how to make money from your writing, or an
employee who works from 9-5 but wants an extra
income. This book shows you how to earn from your
writing.
Om Bob atau Bob Sadino adalah sosok pebisnis
Indonesia yang keren dan menginspirasi banyak orang.
Bagaimana tidak, ia membangun bisnisnya dari nol
hingga meraih kesuksesan besar. Ia berani
meninggalkan zona aman, yaitu bekerja di perusahaan
yang bonafid, hanya untuk jatuh bangun mendirikan
bisnisnya sendiri. Dan, tekad besar serta kerja kerasnya
akhirnya membuahkan hasil kesuksesan. Menjadi
pengusaha sukses seperti Bob Sadino tidak perlu
menjadi seorang penyusun rencana yang hebat atau
pemikir yang keras, tapi sebagai pelaku sekaligus
bertindak dengan tepat. Dalam dunia bisnisnya
kegagalan dan kerugian tak bisa dihindari, Karena itu,
Bob Sadino ketika memulai usahanya justru berpikir
unik, yaitu membangun usaha hanya untuk mencari
kegagalan dan kerugian. Buku ini menyajikan kisah
hidup Bob Sadino yang dirumuskan menjadi 101 cara
berpikir dan bertindak agar jadi pengusaha sukses. Nah,
melalui buku ini diharapkan dapat menginspirasi siapa
saja sehingga bisa menjadi pengusaha yang sukses.
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Dalam memulai berbisnis, kata Om Bob, Lakukan saja!
Jangan banyak mikir.” Judul : BOB SADINO 101 Cara
Berpikir dan Bertindak untuk Jadi Pengusaha Sukses
Tahun : 2019 Ukuran buku : 14x20.5cm Jumlah halaman
: 236
Menjadi sukses dan kaya adalah cita-cita hampir setiap
orang. Namun, untuk mendapatkannya bukan perkara
sederhana yang bisa diraih semudah mengedipkan
mata. Diperlukan perjuangan yang tak jarang berbuah
kegagalan sehingga membuat hampir menyerah. Orangorang kaya di dunia, sebagian besar adalah orang-orang
biasa yang dulunya tidak dikenal siapa pun. Sebut saja
Bob Sadino, Chairul Tanjung, Nadiem Makarim, Bill
Gates, Steve Jobs, Jack Ma, dan banyak lagi lainnya.
Tanpa tekad yang membaja, kesuksesan hanya sebatas
khayalan belaka bagi mereka. Dalam buku ini, termuat
kisah-kisah seru perjalanan orang-orang hebat itu dalam
mencapai kesuksesan. Pergolakan batin, perjuangan
tidak kenal menyerah, perngorbanan, semuanya tercetak
dalam sejarah untuk kemudian diharapkan mampu
membangkitkan motivasi dan semangat yang sama
dalam diri kita. Selamat membaca!
Buku ini berisi tentang 33 jalan atau cara sukses yang
sudah terbukti pada diri begawan entrepreneur Bob
Sadino. Isi buku ini nyaris sama dengan isi buku Belajar
Goblok dari Bob Sadino karya Dodi Mawardi. Penerbit
Pena Kreativa sudah meminta izin kepadanya untuk
menerbitkan naskahnya dalam bentuk berbeda dengan
judul dan kemasan yang berbeda.
Asia's premier business magazine. The magazine
reports on politics, business, economics, technology and
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social and cultural issues throughout Asia, with a
particular emphasis on both Southeast Asia and China.
pembentukan semangat kewirausahaan berupa pola
pikir, pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi
seorang wirausaha sukses disajikan secara luas dan
step by step dalam buku ini. *** Persembahan penerbit
Kencana (Prenadamedia Group)
This first edition has been written by experienced
teachers to meet the requirements for the latest
Cambridge IGCSE® Bahasa Indonesia syllabus (0538).
With comprehensive coverage of the Cambridge
IGCSE® Bahasa Indonesia syllabus, this Coursebook
contains a wealth of highly engaging, authentic texts to
motivate and engage students in their studies, and
prepare them fully for their assessment. The modular
approach allows the content to be taught in a way that
suits every classroom environment, and also supports
independent learning. The topic-based structure allows
acquisition of skills to be woven into a deeper
understanding of the language and its literature.
Inspirasi Kecil, Sukses dari Belahan Dunia PENULIS:
Mr. Ny ISBN : 978-623-281-027-3 www.guepedia.com
Sinopsis: Orang orang hebat, orang orang sukses dalah
mereka yang dalam setiap langkahnya mampu
menginspirasi banyak orang. Menjadikan dirinya dapat
bermanfaat bagi lingkungan sekitar sehingga dapat jadi
panutan yang baik. Pada dasarnya setiap orang adalah
orang hebat, termasuk anda dan orang orang di sekitar
anda. Tinggal bagaimana anda memanfaatkan
kehebatan anda untuk meraih kesuksesan dan mampu
menginspirasi banyak banyak orang. Bukan permainan
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sulap namun ajaib dan nyata. Orang orang hebat tidak
hanya mengandalkan kecerdasan dalam meraih
kesuksesan. Namun juga meraih kesuksesan dengan
kerja keras, disiplin dan pantang menyerah dalam
mewujudkan setiap jengkal mimpi yang ada pada
dirinya. Orang orang hebat memiliki kunci untuk
menggapai kesuksesannya, itu yang membuat mereka
mapu bertahan dan terus melangkah tanpa ragu,
halangan dan rasa ragu mungkin ada namun pantang
menyerah adalah salah satu sikap yang mungkin bisa di
andalkan dalam meraih kesuksesan. Buku ini mengulas
seputar kunci sukses tokoh tokoh dunia, kisah kisah
yang menginspirasi dan warisan kaliman yang dapat
membuat pembaca akan terus semangat dalam meraih
mimpi. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Persaingan dunia bisnis memang terbilang sangat ketat.
Seseorang baru bisa disebut sebagai seorang
pengusaha apabila ia mampu menghadapi dunia
ekonomi yang tidak pasti. Setiap pengusaha bisa saja
mengikuti perputarannya, namun seseorang juga bisa
tergilas oleh perputaran tersebut. Seperti itulah
gambaran singkat dalam berbisnis. Kata-kata itu
bukanlah isapan jempol belaka. Buku ini adalah sumber
inovasi bagi para pelaku bisnis. Di dunia bisnis sebuah
kekaisaran bisa terlahir dari tangan-tangan terampil
kecil, namun terampil. Membangun bisnis yang kuat dan
mampu bersaing memang membutuhkan inovasi,
terutama dalam belajar memahami peluang dan ide.
Sebuah kesuksesan memang tak lepas dari ide. Bak
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perusahaan yang telah menjadi bentuk kekaisaran di
dunia bisnis, pasti akan selalu ada langkah kecil yang
mengawali itu semua. Usaha secara berkelanjutan yang
ditekuni oleh beberapa sosok tangguh dalam buku ini
dalam merintis perushaan adalah wujud eksistensi ide
dalam bisnis.
Apa itu KESUKSESAN? Ribuan buku membahas
tentang cara meraih sukses atau menghadirkan teori
tanpa bisa kita praktikkan. Kita menelaah yang ampuh,
lalu mempelajari langkah-langkah yang bisa kita lakukan
untuk mencapai tujuan. Padahal, definisi kesuksesan
bagi Anda adalah definisi yang Anda buat sendiri. Kita
juga belajar mengapa para lulusan terbaik jarang
menjadi miliarder; mengapa pimpinan terbaik—sekaligus
terburuk—adalah orang-orang yang menyabotase sistem,
terlalu arogan, dan kelewat disiplin; dan bagaimana
kelemahan terbesar kita mungkin adalah kekuatan kita.
Kapan kelemahan kita sebenarnya adalah kekuatan?
Apakah lebih baik menjadi “orang aneh” bersama
kekurangan sekaligus kekuatan supernya? Atau apakah
sebaiknya kita hidup sebagai orang rata-rata? Lupakan
semua pelajaran yang Anda terima di sekolah ataupun
bangku kuliah. Mereka tidak berguna! Lewat buku ini,
mindset Anda tentang KESUKSESAN akan dirombak
total! Ingat, pintar pelajaran saja tidak cukup membuat
Anda sukses dan bahagia!
Buku ini mengisahkan petualangan hidup seorang Sigit
Hendrawan Samsu yang pantang menyerah. Perjalanan
hidupnya ibarat pohon yang bermula dari benih,
mengakar, lalu tumbuh membesar dengan rimbunan
hijau dedaunan serta buah yang ranum di antara beribuPage 23/24
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ribu cabang dan ranting. Seperti pohon yang bertahan
dalam segala cuaca, Sigit Samsu berteguh hati dalam
jatuh-bangun kehidupannya dengan terus memegang
erat komitmen dan kepercayaan. Dalam berbagai
aktivitas yang dijalaninya, mulai dari pegiat pertanian,
pecinta kuda, penerbang, sampai pebisnis, Sigit Samsu
menunjukkan bahwa hidup dalam segala perjuangannya
harus selalu disyukuri dengan cara berbagi kepada
semakin banyak orang.
On local-international companies and the implementation
of marketing concept in the 1990s in Indonesia.
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