Access Free Tes Masuk Kedokteran

Tes Masuk Kedokteran
Siapa sih yang nggak kepengin jadi wanita saleha? Menjadi wanita saleha adalah impian
setiap wanita. Tapi, proses menjadi wanita saleha ternyata gampang-gampang susah. Banyak
ujian yang akan ditemui oleh siapa pun yang ingin menjadi saleha.Motivasi ibadah yang
kurang, orangtua yang tidak merestui pilihan kita, dan teman yang menjauhi kita karena kita
lebih senang ikut ta’lim ketimbang nongkrong-nongkrong nggak jelas adalah sebagian contoh
ujian itu. Di dalam buku persembahan dari QultumMedia ini, kita akan melihat bagaimana ujianujian itu bisa lebih mudah diatasi jika kita menyikapinya dengan tepat. Juga ada beberapa tip
menarik seperti mengatasi hati yang sudah pernah terluka, solusi ketika orangtua tidak
merestui pilihan kita, tip menghindari cinta beda agama, dan resep menjadi mahasiswa super
bermanfaat.
Sebagai ketua jurusan saya tahu betul apa yang dilakukan Setiyo di kampus, tidak hanya aktif
di Organisasi Mahasiswa, tetapi saya lihat secara akademis, kreatifitas dan integritas dalam
keilmuan sangat baik (Dr. Ir. Triyanto, Dosen UGM, Alumnus University Of Tokyo) Buku yang
sangat perlu dibaca, berisi refleksi penulis tentang makna Belajar dan Pembelajaran, serta
bagaimana mengambil pelajaran dari setiap kejadian-kejadian (M. Chozin, Alumnus Ohio
University AS, Ketua Umum PB HMI (MPO) 2009-2011, Ketua Syuro Council Of International
Islamic Federation of Student Organizations/IIFSO ) Apa yang diajarkan dalam buku ini sangat
mudah diterapkan untuk kesuksesan belajar (Dian Maruli Tua Pohan, Alumnus Magister
Manajemen UI) Ass. Wr. Wb. Mas, saya Reguel anak SMA 1 yang kemaren ikut terapi sama
Mas Setiyo. Alhamdulillah kemaren lulus UN rata-rata 8,2 dan udah lulus di ITB, Teknik Sipil.
(Reguel, Mahasiswa Teknik Sipil ITB) Apa yang Mas Setiyo ajarkan betul-betul memotivasi
saya untuk bisa kuliah di Universitas Indonesia (Andre, Mahasiswa Fisipol UI) Semula saya
tidak percaya diri menghadapi Ujian Skripsi tetapi dengan Teknik-Teknik yang Mas Setiyo
Ajarkan, saya malah lulus Skripsi dengan Nilai 6A. Dan setelah itu saya diterima tes PNS/Guru
seperti yang saya idam-idamkan (Dian, Alumnus Salah Satu PTN di Jambi) Mas Setiyo Oke
Punya. Apa yang diajarkannya terbukti Cespleng. (David, Mahasiswa Teknik Geologi
Universitas Sriwijaya Palembang) Kalau bisa, saya akan mewajibkan semua mahasiswa saya
membeli buku ini (Tejo Sukmono, M.Sc. Dosen Universitas Jambi) Ilmunya Mas Setiyo, saya
pakai untuk bisnis hasilnya Dahsyat, kalau untuk pelajar pasti lebih dahsyat (Ari, Pengusaha,
Medan) Saya belajar dari Mas Setiyo cara-cara membangun relasi di perusahaan yang lebih
baik, kalau ilmunya dipakai siswa, saya yakin tidak ada lagi yang bermasalah dengan
guru/dosen (Laila Kusuma, Karyawan Perusahaan Swasta, Aceh)
Sebagian dari kita mungkin mencari kemajuan dalam karier. Namun kemajuan tersebut justru
menghilangkan bagian yang kita sukai dari pekerjaan kita dan membuat tidak bahagia. Namun
bila kita termasuk orang yang benar-benar menghendaki kemajuan dalam karier, maka kita
harus menyelisik posisi jenis apa yang akan ditekuni saat menapaki jenjang karier. Dalam
buku ini, kita akan membahas persiapan yang harus dilakukan seseorang untuk bisa mencapai
kemajuan dalam karier. Sukses dalam semua posisi, menciptakan sikap profesional, dan
membangun personal brand—tampil berbeda (dan lebih unggul). Disusul dengan pembahasan
terperinci mengenai bagaimana meraih aspek paling penting dalam posisi manajemen,
membahas langkah-langkah yang harus diambil agar karier berkembang, serta membuat
kemajuan karier menjadi penga-laman yang menguntungkan sekaligus menyenangkan! DALE
CARNEGIE ADALAH PENULIS HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE, YANG
MENJADI MEGA BESTSELLER HINGGA HARI INI.
Ketika idealisme cita-cita dan impian semasa SMA dibawa ke realita kehidupan di bangku
kuliah bukan dunia kerja, apakah tetap sama dan berjalan sebagaimana mestinya? Atau
malah asa baru yang menyeruak dan memantik kobaran api semangat sesungguhnya?
Sebuah semangat yang membuat kita semakin prodiktif dan tak lelah untuk berjuang di
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dalamnya. Ya, itulah passion. Para penulis adalah alumni SMA Negeri 1 Kertosono lintas
angkatan. Meraka memiliki passion yang tinggi di bidang yang digeluti saat ini. Buku ini ditulis
demi menyambut gayung dari adik-adik atas terbitnya buku “The Power of Putih Abu-Abu”
yang seolah mempertanyakan bagaimana perjuangan selepas SMA menjelang yang nyatanya
lebih banyak rintangan dan tak akan usai selama hayat dikandung badan. Semoga kisah-kisah
dalam buku ini dapat menginspirasi, bahwa idealisme pekerjaan tak terbatas hanya dari yang
orang awam sanjungkan. Asal ada passion di dalam diri kita, akan ada bintang di sana. Asal
ada restu orangtua dan doa yang menggema, akan ada surga di dunia. Asal kita ikuti suratan
takdir Tuhan, maka hidup akan bahagia.
Materi Ajar ini akan membahas tentang konsep belajar & pem- belajaran menurut pendapat
para ahli tentang bagaimana seharusnya seorang Pembelajar (Dosen/Guru) dalam
menerapkan konsep belajar dengan sintax/prosedur/strategi yang harus dilakukan dalam
menyampaikan materi /informasi/pesan pada Pebelajar (siswa- mahasiswa). Gejala dalam
proses pembelajaran dan bagaimana mendinamiskan proses pembelajaran menjadi hal yang
sangat penting dalam menyajikan bahan/materi yang menarik dan tidak membosankan bagi
pebelajar.
Biography of Seto Mulyadi, Indonesian child psychologist and educator.
Alarm Sepertiga Malam Penulis : N. Janah Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-319-459-4
Terbit : Februari 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Bentuk perhatian kita terhadap orang
yang kita cintai tidak harus dengan menemaninya sepanjang hari dan memberikan kata-kata
mesra, bukan? Melainkan setiap orang memiliki caranya masing-masing. Sheilla dibangunkan
hampir di setiap sepertiga malam oleh seseorang yang bahkan namanya pun tidak Sheilla
ketahui. Bukankah sulit untuk bangun pada sepertiga malam? Namun, akankah seseorang itu
menjadi Alarm Sepertiga Malam untuk selamanya bagi Sheilla? Sedangkan ia sudah
dijodohkan, walaupun hati kecilnya menginginkan seseorang itu untuk menjadi imam dalam
salat dan juga rumah tangganya. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Melody of My Life PENULIS: Raihanul Muhsan Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-591-3
Terbit : Agustus 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Pasti senang menjadi burung yang bisa
melihat semua keindahan alam dari atas, pasti senang menjadi burung yang bisa terbang
kapan pun dia mau dan kemanapun dia ingin pergi, namun kisah ini tak seindah kehidupan
burung, ini kisah sesosok manusia yang ingin maju namun ragu untuk melangkah. Kisah
seorang anak yang ingin mendaki puncak kesuksesan namun takut untuk menghadapi batu
permasalahan dan tanjakan di perjalanannya, seorang anak yang tidak bisa menginspirasi
namun bisa menyadarkan banyak orang bahwa kekurangan bukan penghalang untuk maju
namun dirinya sendiri tidak bisa mengaplikasikannya, seorang anak yang selalu bisa
menasehati orang lain namun tak pernah bisa menasehati dirinya sendiri, seorang anak yang
bisa membuat orang lain maju, namun dia sendiri takut untuk maju, ah apalah mau dikata
setiap buah ada pohonnya setiap kehidupan ada kisahnya. Kisah tentang seorang anak
bernama Shafiyya Nushaibah Aihas, seorang anak yang ceria yang kini sedang berada di
masa dimana dia akan melewati masa remajanya dan akan memasuki dunia dewasa, masa
yang menciptakan banyak sekali cerita di dalamnya, masa yang seharusnya dia sudah selesai
melukiskan semua impiannya dan menuju perjalanan mewujudkan impian itu. Berbeda dengan
Aya panggilan akrabnya, dia belum tau kemana arah tujuan hidupnya, dia hanya bisa
mengikuti arus tanpa sekalipun berani melawan arus. Apakah pada akhirnya Aya akan berani
untuk melawan arus dan mengalahkan rasa ragunya? www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

"Serius nih kamu mengincar Fakultas Kedokteran atas niatmu sendiri?" tanyaku.
Memang, banyak di antara kita yang berkeinginan menjadi Dokter. Bahkan sejak
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kecil, cita-citanya sudah mantap dan nggak pernah goyah. Nggak sedikit pula
orang tua yang mengarahkan kita menuju ke sana. Selain mimpi yang besar,
seringkali hal itu membuat minder dan nggak yakin akan kemampuan diri untuk
berhasil bersaing dengan ribuan siswa dengan mimpi yang sama. Ada pun
mereka yang berlomba-lomba berusaha masuk FK hanya untuk menjadikan studi
tersebut sebagai ajang gengsi dan berakhir bahkan sebelum mencapai
satupertiga semester karena menyesal telah memilih FK. Lantas, apakah aku
pantas masuk Fakultas Kedokteran?
Menjadi anggota TNI/POLRI adalah impian dari banyak orang. Karena itu tidak
sedikit orang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan matang untuk
bisa mengikuti ujian masuk TNI/POLRI. Tidak banyak juga yang tidak bisa lulus
tes karena kurang siapnya latihan untuk mengerjakan soal-soal tes yang
dilaksanakan. Tidak hanya itu, untuk mengikuti tes masuk TNI/ POLRI yang perlu
dilalui adalah berupa tes-tes lain seperti tes kesehatan, tes fisik atau
kesamaptaan, tes psikotes, tes mental ideologi dan juga tes wawancara. Buku ini
hadir untuk menjadi jawaban dan latihan bagi para peserta tes masuk
TNI/POLRI. Di dalamnya berisikan tentang banyak latihan soal-soal tes masuk
TNI/POLRI. Latihan soal tersebut sudah dirangkum dalam beberapa bab dan
terdiri dari tes pengetahuan akademik berupa tes verbal, numerik, analitis, dan
spasial; tes karakteristik pribadi; tes potensi akademik berupa tes matematika,
bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan bahasa inggris; juga tes pengetahuan
umum. Soal-soal dalam buku ini merupakan kumpulan soal yang sudah melalui
proses yang panjang dan dapat dijadikan pegangan bagi peserta tes masuk
TNI/POLRI Buku persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup
Menjadi seorang anggota TNI-Polri masih dianggap sesuatu pekerjaan yang
bergengsi dan menjadi pekerjaan yang diidam-idamkan para orangtua.
Gambaran pekerjaan dan masa depan yang cukup menjanjikan menjadi alasan
mereka berusaha semaksimal mungkin mendorong anaknya agar bisa masuk
menjadi anggota TNI-Polri. Terkadang usaha yang dilakukan sampai harus
mengeluarkan uang hingga berjuta-juta bahkan puluhan juta rupiah, dengan
harapan bisa lolos tes. Padahal, jika dipikirkan secara logis, persiapan untuk
menghadapi tes masuk TNI-Polri perlu dilakukan sejak dini dan secara matang.
Dengan mengetahui semua materi yang akan diujikan, mulai dari tes kesehatan,
kesamaptaan, kepribadian, sampai dengan psikotes maka diharapkan
kesempatan untuk lolos tes TNI-Polri semakin terbuka lebar. Buku ini
menguraikan tentang berbagai tes yang harus dijalani oleh seorang calon prajurit
TNI-Polri, dilengkapi pula dengan tips menghadapinya. Selain itu, dibeberkan
pula secara detail pengetahuan tentang seluruh jenis, bentuk, dan adaptasi soalsoal tes tertulis, beserta standar tes seleksi masuk TNI-Polri beserta
jawabannya. Selamat belajar...! Cerdas Interaktif
Bertekuk lutut New Marriage Lifeempublisher
“Aku berusaha untuk membalas perasaanmu, Darwin. Aku belum pernah
merasa dicintai sedalam ini, oleh laki-laki.” Supaya Darwin percaya, ingin sekali
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Vara bisa membalas kalimat cinta dari Darwin. Hanya satu kalimat. Aku juga
mencintaimu. Tapi satu kalimat itu bahkan terlalu susah untuk keluar dari
mulutnya. Karena kalimat itu tidak ada di dalam hatinya. “Katakan padaku, Vara,
apa yang harus kulakukan? Kadang-kadang aku merasa sulit sekali untuk
mendapatkan hatimu.” Hanya perlu satu tatapan mata, satu senyuman, satu
tawa dan satu jam bercakap-cakap dengan Savara untuk membuat Darwin jatuh
cinta. Darwin sempurna kehilangan hatinya setelah pertemuan ketiga. Tidak ada
pilihan baginya selain memiliki Savara. Namun Savara berulang kali meminta
waktu. Sebab dia tidak mau memulai sebuah hubungan jika belum jatuh cinta.
Sayangnya Darwin tidak tahu apakah dia sanggup menunggu lebih lama lagi.
Elegi Cinta di Ujung Senja Penulis : Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-283-817-8 Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Ini
bukan kisah cinta biasa. Romansa yang diangkat dari sejarah seorang ajudan
tampan dengan kekasihnya. Cerita yang disajikan lebih berbeda dan kekinian
dengan alur yang tak terduga dijamin akan membuat pembaca ikut tenggelam
dalam kisah mereka. Kembali ke zaman yang penuh kontroversi itu. Diwarnai
komedi, perjuangan, juga tragedi. Bagaimana meyakinkan seseorang tentang
sebuah mimpi dan kepercayaan. Tentang Pierre yang menjadi incaran kaum
hawa namun anti perempuan bahkan dikira jeruk makan jeruk, bertemu dengan
Rukmini gadis sederhana yang berhasil mematahkan persepsi orang terhadap
Pierre. Cinta yang terhalang begitu banyak perbedaan, apakah mereka mampu
mempertahankan? “Buktinya aku bukan tentara yang sangar. Satu hal yang
perlu kamu tau, kamu adalah gadis pertama yang membuatku melakukan hal
yang sebelumnya tak pernah kulakukan.” “Bagimu aku istimewa?” “Sangat.
Kamu itu seperti bulan diantara ribuan bintang. Bulan yang sempurna menjadi
rebutan para bintang. Sedangkan aku adalah malam. Tanpa malam, takkan ada
bulan. Kemana pun bulan, akan selalu ada pekatnya malam.” Penasaran
bagaimana kebucinan Pierre pada kekasihnya? Juga cara mereka
mempertahankan hubungan walau harus LDR? www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
"""Kenapa orang hidup susah? Dan apa kesusahan itu? Sulit dimengerti bahwa
tidak ada orang pun yang mau miskin yang menimbulkan hidup susah, akan
tetapi, orangtak bisa menghindari susah meski sudah melakukan berbagai hal
untuk terhindar dari kemiskinan, tetapi faktanya kemiskinan ini masih melanda
sebagian besar manusia. Sebuah hasil penelitian mengungkap beberapa isu-isu
pokok yang menjadi perhatian manusia dalam hidupnya tergambarkan di bawah
ini: Keuangan = 25.77% Karier/kerja = 19.07% Kejelasan tujuan hidup = 15.46%
Harga Diri = 13.92% Emosi = 10.31% Kesehatan = 5.67% Lain-lain = 6.70%
Peran uang, uang, dan uang adalah isu paling utama yang mengemuka dalam
problema kehidupan manusia sehari-hari. Uang adalah isu yang paling banyak
mendapat perhatian manusia. Anda bekerja untuk mencari uang, meski bukan
uang saja yang Anda cari. Anda berdagang untuk mencari uang, meski bukan
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uang saja yang Anda cari. Anda berkreasi untuk mencari uang, meski bukan
uang saja yang Anda cari. Bahkan Anda bersekolah pun ujung-ujungnya untuk
mencari uang, meski bukan uang saja yang harus Anda cari. Gampangnya
ngomong, tanpa fulus dapat membuat langkah kita mamfus. Terkadang saya
suka merenung sendirian. Jika uang itu menjadi perhatian utama, lalu mengapa
kitab suci seperti Al-Qur`an tak pernah berbicara tentang teknik-teknik
mengumpulkan uang. Kenapa Al-Qur`an tak menjelaskan secara jelas tentang
bagaimana menjadi orang kaya dengan memilki banyak uang. Pertanyaanpertanyaan semacam itu sedikit demi sedikit saya temukan jawabannya ketika
saya membaca dan mendengar ayat-ayat yang memerintahkan bersedekah,
berzakat, menolong orang lain, dan berjihad"""
Kumpulan Cerpen pemenang lomba penulisan cerpen dengan tema ibu pada
acara STANIA Fair 2011.
Hujan menjadi latar mereka ingin memilai. Hujan juga yang jadi saksi mereka lerai.
Mungkin ini hanyalah kisah biasa. Kisah dua remaja yang dipertemukan dengan
sederhana disertai rasa. Sayang, tak semua rasa bisa menjadi cerita sebagaimana
yang diinginkan mereka. Ini tentang asa dan harapan yang wajib dibela habis-habisan.
Tentang impian yang mereka coba rangkai perlahan dengan berbagai pilihan. Walau
pada masanya mereka sadar, tak semua pilihan butuh suatu alasan.
Sukses menjadi anggota TNI - POLRI adalah impian bagi sebagian orang. Namun,
terkadang impian ini tidak tercapai karena kurang siapnya peserta tes dalam
menghadapi serangkaian tes. Buku ini hadir sebagai buku panduan yang akan
membantu Anda mewujudkan impian sebagai anggota TNI - POLRI. Buku ini hadir
setelah melalui proses yang panjang. Berbagai langkah dilakukan agar menghasilkan
sebuah buku yang benar-benar dapat dijadikan sebagai pegangan bagi calon peserta
ujian TNI - POLRI. Buku ini adalah pilihan yang tepat!! Buku ini berisi: Informasi
Seputar Tes TNI – POLRI : Informasi pendaftaran dan materi tes masuk anggota TNIPOLRI dikupas secara detail dalam buku ini, sebagai langkah awal agar Anda
mengetahui apa yang harus dilakukan. Materi Ujian : Di dalam buku ini dilengkapi
dengan tip dan trik dalam menjalani berbagai jenis tes. Psikotes (TPA+TBS) : Soal-soal
psikotes TNI POLRI yang dilengkapi dengan pembahasan. Meliputi kemampuan verbal,
kemampuan numerik, kemampuan parsial, dan semua tes grafis. Tes Kemampuan
Akademik : Paket soal dan pembahasan tes kemampuan akademik yaitu Matematika,
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pengetahuan Alam. Plus TOEFL Full
Pembahasan : Paket Soal dan Pembahasan TOEFL Bonus DVD : Berisi software
Aplikasi CAT TNI POLRI, Psikotes, Video latihan Tes Fisikdan Video Tutorial Psikotes
Bonus Aplikasi Android + IOS Buku ini dilengkapi juga dengan Aplikasi LJD (Lembar
Jawab Digital), dimana paket soal yang terdapat di buku dapat dikerjakan melalui
gadget Anda dengan aplikasi lembar jawab digital, sehingga setelah pengerjaan dapat
secara langsung mengetahui skor yang diperoleh. LJD juga dilengkapi analisa jawaban
Jadi, buku dan software ini dapat Anda gunakan sebagai acuan belajar bagi calon
peserta tes. Buku dan software ini juga dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga
menjadi senjata ampuh untuk menembus impian menjadi anggota TNI - POLRI.
Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi calon peserta tes Masuk TNI - POLRI
dan umumnya bagi yang ingin mempelajari pola soal Tes Masuk TNI - POLRI.
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Menghadapi tes TNI-POLRI tidak cukup mempunyai postur tinggi dan fisik kuat. Taktik
dan strategi sangat dibutuhkan agar dapat melewati tahap demi tahap dalam berbagai
tes TNI-POLRI. Hadirnya buku ini dapat membantu Anda dalam menembus tes masuk
TNI-POLRI. § Informasi Seputar Tes TNI-POLRI. Persyaratan menjadi anggota TNIPOLRI dikupas secara detail dalam buku ini. Sebagai langkah awal agar Anda lolos
dalam menghadapi seleksi administrasi. - Tip dan Trik Lolos Tes Kesehatan. Di dalam
buku ini dilengkapai dengan tip dan trik dalam menjalani tes kesehatan dan disertakan
bonus software tes buta warna. - Rahasia Lolos Tes Fisik/Kesamapatan. Dalam tes ini
kurang lebih hampir 30% peserta gugur, sehingga perlu persiapan latihan fisik secara
teratur. Tes fisik apa saja telah dijelaskan dalam buku ini berupa bonus video tes
latihan fisik (Tes Lari 12 Menit, Push Up, Sit Up, Pul Up, Shuttle Run, dan Tes
Renang). - Full Latihan Soal dan Pembahasan TPA/PSIKOTES. Soal-soal diambil dari
dari soal-soal asli untuk tes TPA/PSIKOTES TNI-POLRI yang disertai dengan
pembahasan. Meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan parsial,
dan semua jenis tes gambar. - Full Soal dan Pembahasan Kemampuan Umum. Paket
soal dan pembahasan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. - Free Bonus CD dan
Aplikasi Android. Berisi software CAT (Computer Asisted Test) TNI-POLRI, video
latihan tes fisik, software tes buta warna, dan aplikasi android Tes TNI-POLRI. Semua
disajikan secara detail, lengkap, dan mudah dipahami. Selamat menghadapi tes seleksi
TNI-POLRI. Semoga Anda sukses! -CmediaJika Anda merasa kesuksesan terjadi karena kebetulan atau keberuntungan semata,
Anda tidak perlu membaca buku ini. Buku From Dream to Habits ditulis untuk Anda
yang ingin mewujudkan mimpi tanpa terhalang faktor-faktor luar, karena keberhasilan
bergantung kepada kesiapan Anda sendiri. Tetapkan mimpi, buat rencana, laksanakan,
dan jadikan kebiasaan, maka Anda akan mencapai mimpi demi mimpi, dari yang kecil
hingga yang tertinggi. Go beyond your dream. Jika Anda sudah terbiasa mewujudkan
mimpi, Anda akan terus maju, menaklukkan satu demi satu tantangan di dunia.
Bagaimana IPK bisa bagus jika kegiatan organisasi berjibun? Kalau mau IPK bagus, ya
nggak bisa aktif di organisasi. Harus pilih salah satu. Mau IPK atau Organisasi?
MAHASISWA. Sadar atau tidak, banyak keistimewaan yang kalian dapatkan! Tapi, apa
kalian mau hanya jadi mahasiswa yang gitu-gitu aja. Datang ke kampus, kuliah,
selesai, lalu pulang. Berharap dapat nilai terbaik ketika lulus lalu dapat kerja di
perusahaan ternama. Itu yang kalian harapkan? Yuk, coba intip buku ini dan lihat isi
hati kalian, mau jadi mahasiswa biasa atau mahasiswa setengah dewa?
Semua orang terkejut ketika Rin berhasil masuk Sinegard, akademi militer elite di
Kekaisaran Nikan. Tetapi, kejutan tidaklah selalu menyenangkan. Karena dianggap
anak kampung miskin, Rin jadi bulan-bulanan. Apalagi karena ia perempuan. Dalam
keadaan putus asa, Rin mendapati dirinya ternyata memiliki kekuatan supernatural
yang mematikan—syamanisme. Di bawah bimbingan guru yang dianggap gila, Rin jadi
tahu bahwa dewa-dewa yang selama ini dikira mati, ternyata masih hidup. Kekaisaran
Nikan hidup damai, namun bekas penjajahnya, Federasi Mugen, terus mengintai.
Kekuatan syamanisme Rin mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan rakyat,
tapi semakin ia mengenal sang dewa Phoenix yang memilihnya, dewa penuh
kemurkaan dan dendam, semakin ia khawatir. Memenangi perang mungkin harus
dibayarnya mahal dengan sifat kemanusiaan. Dan mungkin semuanya sudah
terlambat. “Debut fantasi terbaik 2018.” - Wired
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Naskah Drilling Soal-Soal Tes Masuk Polri merupakan naskah berisi panduan masuk
polri. Naskah ini dileengkapi dengan soal-soal prediksi untuk tes masuk Polri baik di
tingkat daerah hingga tingkat pusat. Soal terdiri dari Paket Tes Psikotes yang meliputi
kemampuan numeric, kemampuan verbal, tes kecermatan dan tes kepribadian bakat
dan minat. Selain paket psikotes juga tersedia Paket Tes akademik yang terdiri dari
soal kemampuan bahasa Inggris, Pengetahuan umum dan kemampuan bahasa
Indonesia. Soal dibahas secara mendetail disertai teknik dan trik-trik dalam
mengerjakan soal secara cepat dan tepat. Selain drilling soal, naskah dilengkapi
dengan rumus-rumus matematika dasar dan kamus mini istilah sinonim dan antonim
sehingga pembaca akan dibekali dengan materi yang memadahi.
Perguruan Tinggi Ikatan Dinas (PTK) atau sekarang lebih dikenal dengan Lembaga
Pendidikan Ikatan Dinas (LPID) merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah
Kementerian/Lembaga Pemerintahan yang tujuannya mendidik mahasiswa/praja untuk
bekerja di Kementerian/Lembaga Pemerintahan tersebut. Kenapa Harus Kuliah di
Kampus Ikatan Dinas? Pertama, KULIAH GRATIS, artinya kita tidak membayar
sepeser pun terkait biaya kuliah. Semua biaya perkuliahan benar-benar gratis. So,
tugas kita hanya belajar dengan baik di sana. Kedua, Dapat UANG SAKU. Selain
kuliah gratis, ada beberapa perguruan tinggi ikatan dinas yang memberikan uang saku
rata-rata sebesar Rp1.000.000/bulan. STIS contohnya. Asik kan? Uang bisa kita
gunakan untuk membeli keperluan pribadi, ditabung, atau untuk hal positif lainnya.
Ketiga, jaminan masa depan dengan IKATAN DINAS, yaitu jadi PNS/ASN. Artinya,
sehabis lulus kuliah, kalian akan bisa bekerja di instansi negara. Kalian gak usah
pusing-pusing cari kerja. Keempat, kesempatan mendapatkan BEASISWA S2/S3 di
dalam maupun di luar negeri. Bagi kalian yang punya kemampuan akademik bagus,
maka program beasiswa pascasarjana terbuka lebar. Tentu ini akan menunjang karir
dan masa depanmu. JUDUL:DIKTAT RESMI TES MASUK KAMPUS IKATAN DINAS
STAN STIS PENULIS:ARYO DEWANTARA & TIM LITBANG EMC
ISBN:978-602-60236-8-1 PENERBIT:EMC HALAMAN:600 UKURAN:19 X 26
TANGGAL TERBIT:DESEMBER 2016 BukuEdukasi.com
Sinopsis : Ali, lelaki tampan supir bis malam dengan masa lalu menyedihkan, dan Prilly
preman terminal yang tomboy dan urakan. Cinta datang menyambangi keduanya,
namun tak semulus kelihatannya. Cinta yang penuh pengorbanan dan perjuangan
bagaimana caranya bisa bertahan? Cinta yang membuat keduanya bermimpi setinggi
asa dan bercita-cita mewujudkannya. Pada akhirnya, akankah cinta menyatukan
keduanya?
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup #PustakaWidyatma
"Jatuh-bangun menjadi hal biasa. Bagaimana berkelit dari kesulitan, pernah beberapa
kali kualami. Ada tangis, sesal, kesal, amarah tapi ada juga tawa bahagia. Inilah topik
pokok buku ini, yang berjudul lengkap Aku Wanita Terkaya - Kisah Nyata Penuh Warna
dan Cobaan Menjadikan Wulan Ayodya Kaya Akan Pengalaman Dalam Hidup dan
Usaha Pergumulan dengan beragam usaha sejak kecil, menjelmakan aku kini sanggup
mengelola usaha pom bensin, penyewaan alat pesta, kursus usaha, dan transporasi,`
ungkap Wulan. Wulan Ayodya dibantu Henry Ismono mengutarakan dengan gamblang
pengalaman hidupnya; betapa perjalanan sukses seorang wirausaha tak mudah namun
juga tak ada yang sia-sia. Bab 1 Sudah Bisnis Sejak Balita Bab 2 Bisnis Cabut Uban
Ternyata Sangat Menguntungkan Bab 3 Dagangan Laris Setelah Sempat Kalah
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Bersaing Bab 4 Pemeran Utama Lakon Drama Remaja Bab 5 Laris Manis Dagang
Pakaian Bab 6 Sering Raih Penjualan Tertinggi Bab 7 Perjalanan Menyenangkan yang
Menghasilkan Keuntungan Bab 8 Mimpi Punya Toko Akhirnya Terwujud Juga Bab 9
Kegagalan Beruntun Membuahkan Keberhasilan Bab 10 Pakaian Bayi Sungguh
Diminati Bab 11 Bikin Tren Dekorasi Tokoh Kartun yang Disukai Bab 12 Ladang Uang
dengan Masalah Segudang Bab 13 Rumah Makan yang Sakit Sempat Berjiwa Lagi
Bab 14 Cerita Ajaib Seputar Tenda Bab 15 Pom Bensin Sekolah Kehidupan yang
Sangat Mahal Bab 16 Bisnis Kurir Jatuh, Kantin Pun Terpuruk Bab 17 Pengalaman
Pertama Jadi Pembicara Seminar Bab 18 Lebih Segar Usai Mengajar Bab 19 Kursus
UKMKU Kian Maju"
Setiap anak perempuan selalu menganggap ayahnya sebagai cinta pertama. Pria
pertama yang mengajari tentang kasih tanpa pamrih, melindungi sepenuh jiwa, dan
membimbing dengan hati. Sosok yang jarang terlibat namun senantiasa diharapkan
keberadaannya. Buku ini merangkum 29 kisah nyata tentang ayah yang dituliskan dari
berbagai sisi. Ditulis oleh 29 perempuan yang begitu menyayangi ayah mereka.
“Membaca buku ini, membuat kita tersadar akan peran dari sosok ayah dalam hidup
kita.” (Ario Rubbik - Sutradara Film) “Buku ini dapat mengungkapkan dengan manis
perasaan terdalam setiap anak terhadap sosok Ayah." (Ratieh Lestari - CEO
Wanita.me) “29 tulisan di buku ini akan selalu jadi sahabat yang menemani, baik ketika
rindu ataupun ketika kita ingin memahami sosok sang Ayah. “ (Ayu Dia Sudarno Model, Penulis dan Penjual Kopi SariBhumi)
Memuat: 1. Semua Jenis Tes Masuk Kerja 2. Tes untuk mengetahui minat dan bakat 3.
Panduan membuat CV dan surat lamaran kerja 4. Hal-hal tricky sebelum tanda tangan
kontrat kerja 5. Plus true story: curhatan jobseeker dan tim seleksi kerja -Bintang
WahyuBagi Nana, kebahagiaan itu adalah Jordan. Lelaki terhebat yang mampu menahan
semua beban dalam hidupnya sendirian. Sang Abang yang tak pernah membiarkannya
kekurangan kasih kasih sayang sedikit pun meskipun kedua orang tuanya telah lama
tiada. Jordan mampu menjadi apapun dan memberikan apapun untuk Nana. Selama
Jordan masih bisa bernafas, dia tak akan pernah membiarkan gadis kecilnya itu
merasakan duka. Jika ada seribu duka yang mampu meruntuhkan pertahanan Nana,
dia punya lebih dari itu untuk membuatnya bahagia.
Proses penerimaan calon anggota TNI—Polri mencakup beberapa macam seleksi.
Secara garis besar, materi seleksi TNl—Polri meliputi Seleksi Administrasi, Tes
Kesehatan, Tes Kesamaptaan, Tes Psikologi, dan berbagai macam tes tertulis. Melalui
serangkaian seleksi tersebut, calon anggota TNI—Polri yang lolos seleksi dapat diterima
sebagai anggota TNI—Polri. Oleh karena itu, sebelum mengikuti tes TNI—Polri,
diperlukan persiapan yang cukup agar lolos seleksi dan diterima sebagai anggota
TNI—Polri. Buku Top Bank Semua Jenis Soal Tes Masuk TNI-Polri Paling Akurat hadir
untuk membantu Anda dalam memparsiapkan diri mengnadapi selaksi TNI—Polri. Buku
ini menjelaskan berbagai macam informasi dan materi dalam seleksi TNI—Polri,
berbagai bentuk tes tertulis, pembahasan soal, dan tips trik dalam manghadapi seleksi
TNI-Polri. Buku ini juga menjelaskan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan
TNI—Polri. Salamat belajar dan berlatih. Semoga Anda dapat diterima menjadi anggota
TNI—Polri.
Jika Cuma pintar, semua anak Indonesia pintar maka untuk merebut perguruan tinggi
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negeri harus di atas pintar (pintar-pintar) , inilah membuat saya belajar tidak cukup
belajar di sekolah dikarenakan kompetensi yang diharap-kan sesuai tuntutan zaman,
saya harus berjibaku menguasai ilmu dari pagi hingga malam. Itulah rutinitas ketika
saya bersekolah bahkan les (belajar tambahan) dan mengaji. Semua usaha itu menurut
saya belum menjamin sukses di kemudian hari. Sebab ,hasil itu wilayah Ilahi, dan
manusia hanya berusaha serta berdoa.
majalah Menjemaat adalah media di bawah asuhan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan. Temukan inspirasi iman dan warta dari Keuskupan Agung
Medan di majalah versi digital ini.
Edisi exlusive Idr : 125 552 halaman. Terdapat kertas bergambar ilustrasi tokoh pada
novel. Emerald genius putri kembali. Ia kembali setelah tujuh tahun kepergiannya. Ia
kembali demi mempertanyakan kembali status pernikahannya. Dulu, ia hanya seorang
gadis tamat lulusan SMA Eka Perwira Amran tak mau di bantah. Ia berniat secepatnya
mengakhiri pernikahan dengan wanita yang dulu dinikahinya, karena telah menemukan
wanita yang lebih sepadan bersanding dengannya. Namun siapa yang menduga jika
semuanya berjalan tidak sesuai rencana saat mereka dipertemukan kembali setelah
beberapa tahun lamanya. Terkadang kita hanya bisa berencana, namun Tuhan sebaikbaiknya penyusun rencana. Bahkan sekali lagi saat mereka berpisah sang penyusun
rencana sudah membuat banyak masalah yang tak henti membelit keduanya.
Cinta seharusnya bukan ilmu eksakta. Namun, tak ada yang pernah bilang begitu
kepada Don Tillman, profesor genetika ganteng berumur 39 yang tak pernah
mengalami kencan kedua. Maka, dia pun menciptakan Proyek Istri, suatu survei ilmiah
untuk menemukan mitra hidup yang tepat. Kemudian datanglah Rosie—“wanita yang
paling tidak sesuai”. Tanpa dinyana, Rosie mampu mengguncang dunia Don yang
aman dan teratur, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip chaos. Jadi, apakah
gerangan perasaan asing yang menggelisahkan hati Don ini? Novel yang brilian,
penting, menghangatkan hati. –Guardian Kisah universal tentang cara terbaik
mendamaikan isi hati dan isi kepala. –Observer Aku tak bisa berhenti membaca. Aku
tertawa sepanjang buku ini. –Sophie Kinsella
Sudah siapkah kalian menghadapi rangkaian tes seleksi TNI/POLRI? Tidak bisa
dipungkiri, ujian seringkali membuat cemas sebagian besar orang. Terlebih ujian
dengan karakter persaingan yang luar biasa ketat ditambah hasil seleksi ikut
menentukan nasib kita ke depan. Sebenarnya, apa yang membuat seseorang merasa
cemas menghadapi ujian? Jawaban dari pertanyaan ini cukup sederhana, semua itu
disebabkan karena kurangnya persiapan seseorang dalam menghadapi ujian.
Kecemasan umumnya timbul dari rasa tidak percaya diri atau rasa tidak mampu.
Ketidakpercayaan diri timbul karena kurangnya persiapan. Jadi, persiapanlah yang
menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi ujian. Persiapan menghadapi tes
seleksi TNI/POLRI tidak hanya sebatas belajar untuk menguasai materi, tapi juga
mencakup persiapan mental. Mempersiapkan mental untuk menghadapi ujian mutlak
diperlukan. Mental yang tidak siap mengakibatkan buyarnya konsentrasi kita dalam
menjalani proses ujian. Alhasil, materi-materi yang sebelumnya sudah kita kuasai pun
ikut hilang. Mengingat begitu besarnya pengaruh mental terhadap keberhasilan kita
menjalani ujian, maka gangguan-gangguan mental termasuk kecemasan yang kita
rasakan harus diatasi. Caranya, pertama, hilangkan pikiran negatif terkait ujian. Kedua,
hilangkan rasa tidak percaya diri dengan banyak persiapan dan latihan. Tumbuhkan
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keyakinan yang kuat bahwa kita bisa melakukannya. Ketiga, jaga kesehatan. Menjaga
kesehatan tubuh penting agar kita bisa tampil prima. Di dalam tubuh yang sehat
terdapat jiwa yang kuat. Jadi, dalam rangka mempersiapkan mental untuk menghadapi
ujian, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Jika badan sakit, loyo, kurang
gairah, kita juga tidak akan bisa belajar. Berolahragalah secara rutin, makan yang
teratur, dan istirahat cukup. Terakhir adalah banyak berdoa. Doa adalah bentuk
kepasrahan kita kepada yang Mahapencipta. Kita adalah milik-Nya, jadi selalu mohon
perlindungan kepada Tuhan dari hal-hal negatif baik dari dalam maupun luar diri kita.
Memohon diberi fisik dan mental yang sehat agar bisa menjalani ujian dengan baik
adalah langkah yang baik untuk membuat diri kita jauh lebih siap. Setelah memperbaiki
mental dari negatif menjadi positif, kini saatnya kita mempersiapkan diri untuk
penguasaan materi, yaitu dengan belajar dan berlatih dengan penuh semangat. Hal
terpenting dalam belajar adalah jangan belajar mendadak. Persiapan belajar untuk
ujian seleksi TNI/POLRI setidaknya 3 bulan sebelum hari H. Tujuan kita belajar adalah
mendapatkan pemahaman dan pemahaman membutuhkan waktu. Dalam seleksi
TNI/POLRI sesungguhnya materi ujian sudah standar dan tidak jauh berubah dari
tahun ke tahun. Persiapakan semuanya. “Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi
bukit”, belajar rutin setiap hari jauh lebih efisien dari belajar sistem borongan, alias
sistem SKS. Kita perlu mengatur pola belajar. Misalnya, ada berapa materi tes yang
diujikan dalam penerimaan TNI/POLRI dan ada berapa bab tiap materi tes tersebut.
Kemudian, coba hitung masih ada berapa waktu yang dimiliki dan jumlah bab itu dibagi
per minggu. Jadi, setiap minggu kita memiliki “tugas” mempelajari bab-bab tertentu
sesuai jadwal. Dengan target tiap minggu ini, beban sebelum ujian akan dirasakan
lebih terkelola, sehingga saat menghadapi ujian seleksi penerimaan TNI/POLRI kelak
perasaan menjadi lebih tenang karena semua bahan sudah dipelajari. Buku ini hadir
sebagai teman belajar kalian menghadapi rangkaian ujian/tes seleksi masuk TNI
POLRI. Berisi seribu lebih soal full pembahasan oleh Tim LITBANG Psiko-Akademik
Salemba (LPAS). Buku juga dilengkapi bonus CD software dan video tes fisik, plus
aplikasi android yang bisa kalian download gratis dari Google Play. Harapanya, buku ini
bisa turut serta menghantarkan kalian sukses menjalani tes JUDUL:TOP NO. 1 TES
MASUK TNI POLRI PENULIS:TIM LITBANG PSIKO-AKADEMIK SALEMBA
ISBN:978-602-6758-05-7 PENERBIT:FORUM EDUKASI HALAMAN:640 UKURAN:19
X 26 TANGGAL TERBIT:NOVEMBER 2015 BukuEdukasi.com
Tak terasa, buku “Beyond The Limits” sudah lima tahun lalu Penulis luncurkan. Dalam
kurun waktu lima tahun tersebut (2013-2018) sudah banyak penambahan pencapaian
menyangkut Radjak Group. Pada tahun 2013 ketika buku tersebut diluncurkan, Penulis
masih sepenuhnya mengelolanya. Sedangkan sekarang, giliran anak-anak Penulis
yang mengelolanya karena estafet kepemimpinan grup bisnis keluarga ini sudah
berjalan dengan baik. Lima tahun lalu Penulis ingin bercerita melalui buku bagaimana
Penulis mengatasi hambatan dan kesulitan untuk kemudian mengubahnya menjadi
peluang. Penulis percaya bahwa kehidupan itu seperti seseorang yang tengah mendaki
gunung. Masing-masing orang punya jalan tempuhnya sendiri-sendiri yang harus dilalui
dengan melewati jalan yang dibuatnya. Bagaimana kita menghadapi hambatan itu
adalah bagaimana kita mengalahkannya atau menembusnya. Oleh karena itu judul
bukunya “Beyond The Limits”. Setelah lima tahun berlalu, banyak hal yang ingin
Penulis update sekaligus cetak ulang “Beyond The Limits”. Ternyata update-nya
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lumayan banyak. Sehubungan dengan itu, Penulis terpikirkan untuk mengubah
judulnya menjadi “Delivering Braveness”. Ini sebenarnya sebuah pesan karena
sepanjang kehidupan Penulis sejak merintis hingga mengembangkan Radjak Group,
keberanian mengeksekusi peluang cukup besar mewarnai keberhasilan Penulis. Saat
ini Penulis menemukan momentum untuk mengingatkan soal keberanian (braveness)
itu pada diri Penulis sendiri dan anak-anak Penulis. Bagi Penulis tantangan keberanian
itu adalah beranikah Penulis melepas pengelolaan Radjak Group pada anak-anak
Penulis. Bagi anak-anak Penulis, beranikah mereka menerima estafet tanggung jawab
tersebut untuk mengelola Radjak Group. Itulah alasannya kenapa judulnya “Delivering
Braveness.” Kendati begitu buku ini masih 80% merupakan “Beyond The Limits”. Oleh
karena itu kata sambutan dari tiga sahabat Penulis (Tanri Abeng, Salim Said, dan
almarhum Samsi Jacobalis) di buku “Beyond The Limits” masih Penulis sertakan di
buku ini karena kaitan sejarah dan pesannya yang mendalam. Kembali Penulis
kemukakan bahwa ide awal membuat buku ini datang dari anak-anak Penulis. Mereka
ingin memberikan hadiah berupa kado khusus di hari ulang tahun yang khusus pula, 70
tahun, 13 September 1943 2013. Penulis terharu menemukan niat tulus mereka.
Memang, bagi orangtua, hadiah terbaik dari anaknya bukanlah pemberian yang
sifatnya duniawi semacam pakaian bagus, perhiasan mahal, dan sejenisnya. Anakanak yang patuh, sukses mencapai cita-cita, dan mampu menjalankan amanah
orangtua adalah hadiah terindah dan tak ternilai yang diterima oleh orangtua. Dan,
tentu hadiah buku adalah sesuatu yang spesial. Maknanya luas. Manfaatnya besar.
Oleh karena itu, ketika mereka mengatakan Penulis harus menulis buku otobiografi,
atau semi-otobiografi, Penulis pun setuju. Sedangkan update buku “Beyond The Limit”
dilakukan sebagai kado dari anak-anak untuk ulang tahun Penulis yang ke-75 pada 13
September 2018. Penulis bersyukur bisa mencapai usia 75 tahun. Penulis tidak pernah
menganggap diri Penulis ini sukses luar biasa. Namun, pencapaian yang sudah Penulis
raih juga tak bisa dianggap sebagai bentuk perjuangan yang biasa-biasa saja,
setidaknya jika itu dipandang dari pihak Penulis sebagai pelakunya. Penulis berjuang
begitu berat, melelahkan, memakan waktu yang panjang, kadang-kadang menemukan
titik nadir yang membuat Penulis menangis, putus asa, dan sepertinya hidup ini akan
jatuh pada titik paling rendah. Di sisi lain, Penulis sering menemukan kegembiraan
tiada tara karena perjuangan berat Penulis berhasil mencapai apa yang diinginkan.
Penulis kira, hal-hal semacam itu memiliki bahan pembelajaran yang pantas Penulis
bagi kepada anak, keluarga, relasi, mahasiswa-mahasiswa, dan juga kepada banyak
orang. Karena langsung ataupun tidak, kita belajar dari kehidupan orang lain. Ketika
melihat orang lain sukses, kita meniru mereka dengan cara kita. Ketika mereka gagal,
kita menemukan cara untuk menghindari cara itu agar tidak mengalami kegagalan
serupa. Orang lain adalah pembelajaran bagi kita. Jika mereka semua membuat buku,
mereka menyumbang bahan pembelajaran yang sama. Tentu saja ada orang yang
memiliki bahan pembelajaran yang penuh, ada yang hanya poin-poin tertentu. Buku ini
Penulis tulis sebenarnya untuk sharing pengalaman hidup, syukur-syukur menjadi
bahan pembelajaran, terutama bagi anak-cucu dan keturunan Penulis. Bahwa ayahnya
dulu pernah menjalani kehidupan seperti itu. Mungkin masih cocok diterapkan di
kehidupan mereka saat ini, mungkin juga tidak. Penulis tak mau menggurui. Penulis
bahkan tak mau menunjukkan poin-poin mana yang harus atau pantas ditiru. Penulis
alirkan saja apa adanya karena buku ini sifatnya semi-otobiografi. Tak menarik jika
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isinya hanya poin-poin. Keberhasilan Penulis dalam hidup ini tak datang dengan
sendirinya. Penulis tak mungkin mampu mendirikan kelompok bisnis yang bernama
Radjak Group ini tanpa bantuan banyak pihak. Maka, menjadi kewajiban Penulis untuk
berterima kasih kepada mereka.
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