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Collection of articles on Islam originally published in
Republika newspaper.
Buku ini berisikan kumpulan lagu wajib nasional, lagu
daerah dan lagu anak-anak Indonesia yang populer dan
lengkap dengan not angka nya, sehingga mudah untuk
di pelajari dengan alat musik. Buku persembahan
penerbit IlmuCemerlangGroup
Seri Matematika Mudah disusun dengan sederhana.
Metodenya mudah, tanpa menghafal posisi jari yang
membebani pikiran, tanpa alat apa pun, hanya latihan
berpikir. Dengan terus berlatih, yakinlah kita akan
mampu menguasainya karena kita dikaruniai otak untuk
berpikir, bukan hanya untuk menampung informasi dari
buku atau komputer. Gunakan otak kita seoptimal
mungkin!
Masa pandemi yang penuh tantangan ini memerlukan
kolaborasi antar aktor untuk menghasilkan analisa yang
komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang ampuh
memulihkan serta memperkuat ekonomi Indonesia.
Editor teringat sekaligus berharap pada Sadl’s Law on
Indonesian Economic Policy dimana Prof M. Sadli
sebagai ekonom senior Transformasi Ekonomi Indonesia
Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing |v yang pernah
menjabat sebagai Menteri Tambang dan Energi
menyatakan bahwa “Good times give rise to lazy populis
economic policies while crisis times produce good
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policies. Buku ini adalah upaya mengumpulkan good
policies dan good solutions yang terserak di kepala para
akademis, pemerintah, profesional di swasta/BUMN,
lembaga swadaya masyarakat, pengusaha Indonesia.
Beberapa di antara artikel di buku ini sudah pernah
disampaikan idenya di artikel koran, ruang seminar atau
jurnal ilmiah, tapi dengan dikumpulkan dalam satu buku
maka editor berharap bahwa pemikiran dan solusi lebih
mudah di akses dan saling mengisi sehingga lebih
panjang masa relevansinya. Buku ini disusun untuk
menjawab beberapa permasalahan besar ekonomi
Indonesia sehingga dibagi menjadi tujuh kluster yaitu: (1)
Transformasi Struktural; (2) SDM, Tenaga Kerja,
Kemiskinan dan Jaminan Sosial, (3) Energi, Infrastruktur,
Perhubungan dan Perumahan; (4) Public Finance,
Otonomi Daerah, Birokrasi dan Institusi; (5) Industri,
Perdagangan, BUMN, UMKM dan Daya Saing; (6)
Moneter, Keuangan, Pasar Modal dan Sektor Jasa; (7)
Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa
adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau
Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini memberi analisa
industry Consumer Good emiten di BEI, berikut key
financials, ratio keuangan, dan menghitung semua
saham Consumer Good yang listed di BEI (35 saham)
berdasarkan laporan keuangan terkini kuartal III tahun
2015 dan berikut grafik valuasi secara historis
dibandingkan harga pasarnya. Saham-saham sub sector
ini terdiri dari • Cosmetics And Household • Food And
Beverages • Home Furnishing • Pharmaceuticals •
Tobacco Manufacturers Buku ini dilengkapi dengan
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Daftar 35 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
III tahun 2015
Ada 4 macam politisi. Pertama, Parlemen patrimonial.
Politisi ini mempunyai hubungan interpersonal dalam
partai yang rendah, kurang pedulian pada fungsi
parlemen. Biasanya ia memiliki koneksi ‘orang kuat’ di
partai sehingga tidak merasa perlu untuk bekontribusi
kepada partai karena posisinya dalam partai sudah
aman. Kedua, Parlemen ABS. “Asal Bapak/Bunda
Senang” menjelaskan anggota parlemen yang hanya
peduli dengan posisinya di internal partai, punya
kepedulian yang rendah terhadap kesejahteraan rakyat
sehingga melaksanakan fungsi parlemennya dengan
tidak maksimal. Ketiga, Parlemen selebrity. Ia
menunjukkan kepedulian yang rendah kepada hubungan
interpersonal dalam partai, dan menunjukkan kepedulian
yang tinggi untuk melaksanakan tugas sebagai
parlemen. Parlemen jenis ini populer di mata rakyat, tapi
kadang memiliki posisi yang tidak secure dalam internal
partai. Keempat, Parlemen profesional. Ia dapat
menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada hubungan
interpersonal dalam partai dan sekaligus menunjukkan
kepedulian yang tinggi kepada fungsi dan tugas
parlemen untuk kesejahteraan rakyat. Di antara keempat
jenis parlemen tersebut, manakah di antaranya yang
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paling memiliki komitmen antikorupsi? Mana di
antaranya yang paling rentan dalam godaan melakukan
money politic?
Seri Matematika Mudah menawarkan cara menyelesaikan
perhitungan matematika yang mudah, tanpa jari dan tanpa
alat apa pun. Caranya hanya dengan latihan berpikir. Di
dalam buku dipaparkan di antaranya bagaimana menghitung
penambahan dan pengurangan bilangan berapa pun hanya
dengan menghafal penambahan dan pengurangan sampai
bilangan 10. Untuk operasi perkalian dan pembagian,
misalnya dengan memanfaatkan bilangan kelipatan 5 dan 10.
Majalah Franchise Indonesia edisi Triple Champion 104
halaman Franchisepreneur,Berbeda dengan edisi
sebelumnya, pada terbitan kali ini Redaksi Majalah Franchise
menyajikan edisi Triple Champion, yaitu menyuguhkan tiga
headline sekaligus dalam satu edisi. Dengan demikian, calon
investor akan disuguhkan data yang banyak dan variatif. Para
pengiklan juga akan lebih diuntungkan dengan masa edar
yang lebih panjang. Begitupula sidang pembaca, akan
mendapatan bahan dan data liputan yang diharapkan
memuaskan dengan sajian tiga headline yaitu Top Franchise
Awards, Top Business Opportunity Awards, dan Best
Business Oppportunity to Invest. Banyak data yang tersaji
dalam edisi ini. Mulai dari franchise dan peluang bisnis F&B,
ritel, bengkel, salon mobil, apotek, kecantikan, spa, air minum
isi ulang, dan sebagainya. Selain itu, edisi Triple Champion
yang kami sajikan juga dalam rangka menyambut ulang
tahun Majalah Franchise yang jatuh pada 10 Januari 2006.
Tak terasa sudah 14 tahun Majalah Franchise menemani
pembaca, baik dari kalangan industri franchise, UKM,
pebisnis millennial, mahasiswa, pensiunan, konsultan, dan
stakeholder lainnya. Mudah-mudahan kami bisa terus
menemani anda semua di tahun-tahun berikutnya dengan
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liputan yang baik dan memuaskan. Terlepas dari kelebihan
dan kekurangannya, kami selaku siding redaksi dan
manajemen, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga
bagi para pembaca, pengiklan dan stakeholder yang sudah
mensupport kehadiran Majalah Franchise. Tanpa dukungan
semua pihak, usia Majalah Franchise tidak akan sepanjang
ini. Apalagi tantangan bisnis media cetak semakin berat.
Namun kehidupan bisnis harus terus berjalan. Kami pun
harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar, pembaca
dan pengiklan. Hotline 08133.9999.220
"""Semua tulisan dalam buku ini berangkat dari sebuah
asumsi pokok: tiap orang diciptakan luar biasa, namun
keluarbiasaan itu tersembunyi di dalam dirinya karena
berbagai sebab. Untuk mencuatkan keluarbiasaan itu, ia
harus mengenal dirinya dan sadar akan Penciptanya. Seperti
dua frasa yang terkenal dari kaum cerdik cendekia, “barang
siapa mengenal dirinya, mengenal Penciptanya” atau “yang
mengenal Penciptanya, mengenal dirinya”. Dalam buku ini
terdapat sejumlah contoh konkret dari orang-orang biasa
yang telah menemukan keluarbiasaan dalam diri mereka.
Saya mencoba memetik kiat sukses dari orang-orang yang
beruntung tersebut. Diantara mereka ada yang masih cukup
populer hingga saat ini, misalnya Ir. Ciputra, Prof. Yohanes
Surya, Tukul Arwana, Anya Dwinov, Dahlan Iskan, Agus
Martowardojo, Zulki?i Zaini, Jokowi, dan Ahok. Ada juga kiat
yang saya ambil dari penulis luar negeri seperti Stephen R.
Covey, Anthony Robbins, Brian Tracy, Paul G. Stoltz, Clayton
M. Christensen, dan Oprah Winfrey. Bahkan beberapa saya
ambil dari karya klasik Dale Carnegie, Napoleon Hill, Yusuf,
Elifas, Ayub, dan Gajah Mada. Doa saya, Anda mendapat
manfaat dari buku ini. Buku yang ditulis untuk Anda."""
Tujuan pertama menulis buku ini sekali lagi adalah untuk
memandu diri sendiri. Baik untuk pengembangan pribadi,
keluarga, maupun menakhodai perusahaan. Dengan
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panduan ini, saya menata Balai Pustaka secara bertahap.
Sampai buku ini selesai ditulis, korporasi ini memang belum
ideal. Namun transformasi mendasar telah terjadi. Dalam
waktu yang relatif singkat pula. Hasil yang sebelumnya sulit
dibayangkan dapat terwujud. (BalaiPustaka)
Sejak awal milenium ini, sejak era Reformasi bergulir,
Sardjono Sigit tekun mengikuti dan mengamati aneka
peristiwa yang terjadi dengan Indonesia. Empat bidang
terutama menarik minatnya: politik, kebudayaan, pendidikan,
dan kepemimpinan. Ia kentara sekali resah dan gelisah,
maka ia mempertanyakan dan mencari jawaban atas
berbagai permasalahan bangsa dan negara yang dicintainya.
Dan yang tak kalah penting: Ia mencatatnya. Fajar Harapan
dalam Anomali Cuaca ini merupakan kumpulan catatan lepas
Sardjono Sigit dalam dua puluh tahun terakhir. Kebanyakan
catatan pendek, satu dua catatan relatif panjang.
Referensinya kaya, namun yang paling penting dan menarik
dari semua catatan ini ialah bahwa ia menyentak kita dengan
pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan perlu kita pikirkan
bersama sebagai bangsa. Penulis amat prihatin bahwa
sesudah hampir 100 tahun bersumpah untuk membangun
negara yang mantap dan kuat berdasar landasan falsafah
politik, kebangsaan, dan kebudayaan yang satu, ternyata hal
itu belum sepenuhnya berhasil. Buku ini berusaha
memberikan pandangan tentang sebab-sebab utama
mengapa pembangunan Negara kesatuan Republik
Indonesia belum berhasil mewujudkan hal-hal yang esensial
dan menjadikan NKRI itu mantap dan kuat. —Sayidiman
Suryohadiprojo, Letnan Jenderal TNI (Purn.)/Mantan Ketua
LEMHANAS RI Begitu banyak dan beraneka ragam
permasalahan serta gagasan yang dikupas dalam
mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan
hidupnya, di antaranya: (1) kepemimpinan yang perlu
dipahami untuk selanjutnya diimplementasikan dalam
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masyarakat, (2) pembinaan karakter dan jati diri bangsa, (3)
kehidupan sosial beserta pola yang dikembangkannya, dan
(4) kependidikan—meliputi pola, sistem, dan implementasinya.
Dan masih banyak lagi gagasan yang diungkap dalam buku
ini. —Soeprapto M. Ed Mantan Kepala BP 7/Ketua LPPKB
Ujian Nasional memang bukan lagi satu-satunya faktor
penentu kelulusan siswa. Namun, hasil UN tetap akan
menjadi faktor penentu integritas siswa, integritas guru, dan
integritas sekolah, bahkan hingga integritas kabupaten/kota
dan provinsi. Oleh karena itu, kematangan dan kesiapan
siswa harus dipastikan semantap mungkin. Siswa-siswi
SMA/MA IPA sebaiknya berlatih mengerjakan soal-soal UN
terdahulu serta berbagai model soal UN yang diprediksi
memilki kesamaan atau sesuai dengan kisi-kisi SMA/MA IPA
terbaru. Buku 100% Akurat Kisi-Kisi UN SMA/MA IPA 2017
ini menyajikan info penting mengenai Ujian Nasional, trik
sukses untuk menghadapi Ujian Nasional dan yang paling
penting adalah kumpulan soal Ujian Nasional SMA/MA IPA
tahun 2014, 2015, dan 2016 serta Prediksi UN SMA/MA IPA
2017. Setiap paket soal juga disertai dengan pembahasan
yang ringkas dan mudah dipahami.

Mencapai kesuksesan di bidang akademik tidak dapat
diperoleh dengan cara yang singkat. Namun, dibutuhkan
proses yang mendalam. Berlatih mengerjakan soal-soal
adalah salah satu cara dalam mencapai kesuksesan.
Oleh karena itu, buku ini hadir untuk mendampingi siswa
dalam proses belajar. Buku Strategi Cerdas Bank Soal
Kimia SMA/MA Kelas X, XI, XII ini berisi kumpulan soal
dan pembahasan yang mudah dipahami. Soal-soal yang
disajikan bersumber dari Ujian Nasional, SBMPTN,
SIMAK UI, dan Ujian Masuk PTN. Selain itu, soal latihan
juga disusun per pokok bahasan sehingga memudahkan
dalam mengerjakan latihan soal. Kehadiran buku ini
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diharapkan dapat memberikan gambaran kepada siswa
mengenai soal-soal yang sering keluar dalam ujian.
Dengan memahami berbagai macam soal, siswa
diharapkan lebih siap dalam menghadapi ujian Selamat
belajar dan semoga sukses!
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa
adalah mengetahui data kinerja keuangan perusahaan
terkini dan melihat trend kinerja keuangan secara
historis. Data keuangan harus di seleksi secara tepat,
sehingga investor mengetahui kemampuan emiten
mencetak pendapatan dan laba, juga kekuatan likuiditas
emiten terhadap hutang yang di milikinya baik dalam
jangka pendek atau panjang. Semua proses itu di
perlukan dalam rangka menentukan nilai wajar saham
tersebut. Buku ini memberikan perbandingan
kemampuan historis emiten mencetak pendapatan, laba
dan arus kas dan juga kekuatan likuiditas semua saham
listed di BEI sebanyak 531 saham yang tergabung dalam
semua industry. Saham-saham semua sub sector
industry ini terdiri dari • Agriculture • Finance • Property,
Real Estate And Building Construction • Machinery And
Heavy Equipment • Mining • Consumer Goods Industry
• Trade, Services & Investment • Mining • Infrastructure,
Utilities & Transportation Buku ini dilengkapi dengan
Daftar 531 emiten berdasarkan industry sector per
September 2016.
Buku ini ditulis dalam rangka sumbangsih keilmuan.
Pendidikan merupakan sebuah aset dan kebutuhan bagi
bangsa Indonesia, untuk membantu manusia dari
ketidakberdayaan hidup menuju manusia yang berdaya
guna. Pendidikan diarahkan untuk mencetak sumber
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daya manusia berkualitas, yang mampu memberikan
kontribusi bagi Indonesia sebagai bangsa yang
bermartabat. Pendi-dikan memiliki peranan yang sangat
besar sebagai pusat keunggulan untuk mempersiapkan
karakter manusia dalam menghadapi tantangan global.
Dengan demikian, pendidikan perlu mempersiapkan
peserta didik yang berkualitas, kompetitif, dan kreatif.
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus merata
dan berorientasi pada tantangan masa depan.
Pelaksanaan tersebut ditunjang dengan pengelolaan
yang baik oleh pemangku kebijakan maupun praktisi
pendidikan, sehingga pelaksanaan pendidikan nasional
dapat tercapai secara optimal sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
Merah Putih Tergadai di Perbatasan adalah buku
tentang suara dan gejolak anak muda yang akan
menginspirasi pembaca untuk bertindak yang sama demi
perbaikan dan demi tumbuhnya nasionalisme atau cinta
tanah air. Di zaman Reformasi ini, kita menganut sistem
pemerintahan desentralisasi. Namun sistem
desentralisasi kini keberadaaanya terancam dengan
kembalinya sistem sentralisasi. Alasan salah satunya
adalah demi nasionalisme Siapa yang dapat
menyuarakan rasa prihatin masyarakat untuk kembali ke
sistim sentralistik seperti zaman Orde Baru? Pihak mana
yang tampil di depan untuk menyuarakan pesan rakyat
pada para pejabat pemerintah yang lupa pemilihnya?
Dan lagi, pihak mana yang tampil ke depan selain
generasi muda untuk menyuarakan nasionalisme yang
kian hari kian memprihatinkan?
This Chinese language edition contains information
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which may be needed in the context of the theory of
music examination, and it includes specimen questions
and exercises, and guidance on their solutions. It is
aimed to provide a foundation for anyone wishing to
understand music theory.
Buku ini terdiri dari beberapa bahasan, mulai dari
bahasan tentang pasar keuangan, dilanjutkan
pembahasan tentang seluk beluk pasar uang, seluk
beluk tentang pasar modal hingga manajemen portofolio
dan teknik analisis penilaian investasi. Dengan bahasan
yang cukup lengkap tersebut, kehadiran buku ini
diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi
semua pihak yang memerlukannya. Secara lengkap
buku ini membahas: Bab 1 Pasar Keuangan Bab 2
Pasar Uang Bab 3 Pasar Valuta Asing Bab 4 Pasar
Perdana Bab 5 Pasar Modal Bab 6 Saham Bab 7
Obligasi Bab 8 Index Harga Saham Bab 9 Kebijakan
Dividen Bab 10 Manajemen Portofolio
"""Ketika anak-anak kita sudah dewasa, sering ada yang
bertanya, “Sudah mantu atau belum?” Serasa menohok
relung hati para orangtua. Orangtua mana yang tidak ingin
menikahkan putra-putri mereka? “Menikahkan anak”, suatu
peristiwa yang ditunggu hampir setiap keluarga dengan harap
cemas. Calon pasangan putra-putri kita tidak datang begitu
saja dan proses menuju pelaminan pun membutuhkan
persyaratan tertentu. Syarat minimal C.I.N.T.A dari orangtua
harus diselaraskan pula dengan cintanya putra-putri kita
terhadap calon pasangan. Buku Ketika Anakku Siap Menikah
membahas tentang harapan, doa, dan pesan seorang ibu
kepada putra atau putri mereka yang akan menikah. Karena
bersama para menantu inilah putra-putri mereka menapak
hidup di masa depan. Suatu masa yang mungkin tak
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terbayangkan oleh orangtua masa kini. Buku ini dengan
ringan mengupas dan berbagi tip: * Kapan waktu yang tepat
seseorang memutuskan untuk menikah. * Persiapanpersiapan memulai hidup baru. * Pernak-pernik pilihan
menyelenggarakan perhelatan pernikahan. * Pilihan tempat
tinggal di awal pernikahan. * Tanggung jawab terhadap
pendidikan anak. * Menata hati bila terjadi konflik. * Kendali
keuangan setelah menikah. * Merawat keharmonisan rumah
tangga. Semoga setelah membaca buku ini para orangtua
dan calon pasangan yang siap menikah bertambah mantap
menyongsong masa depan bersama. Selamat membaca!"""
Piala Dunia adalah salah satu ajang yang paling ditunggutunggu oleh berjuta-juta manusia di jagat raya. Sejak
digulirkan pada 1930, banyak peristiwa menarik, heroik,
fenomenal, dramatis, tragis, sekaligus lucu dan unik yang
terjadi di sana. Akan tetapi, ada sekian banyak fakta dan
peristiwa yang lantas terlupakan atau sengaja dilupakan.
Buku ini mengupas lengkap jawaban semua misteri tersebut.
Di dalamnya, terdapat 100 fakta unik termasuk 10 momen
terdahsyat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diungkap
untuk menunjukkan betapa dahsyat dan menarik perhelatan
akbar empat tahunan yang disebut-sebut sebagai “The
Greatest Show on Earth” itu. Buku luar biasa ini akan
menambah wawasan dan mengingatkan para pecinta sepak
bola di tanah air bahwa sepak bola bukan soal hasil akhir
semata, sekaligus sebagai hidangan pembuka yang
menggugah selera sebelum menyaksikan pentas Piala Dunia
2010 di Afrika Selatan. Diterbitkan oleh Penerbit Serambi
Ilmu Semesta (Serambi Group)
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
Opposing Suharto presents an account of democratization in
the world’s fourth most populous country, Indonesia. It
describes how opposition groups challenged the long-time
ruler, President Suharto, and his military-based regime,
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forcing him to resign in 1998. The book’s main purpose is to
explain how ordinary people can bring about political change
in a repressive authoritarian regime. It does this by telling the
story of an array of dissident groups, nongovernmental
organizations, student activists, and political party workers as
they tried to expand democratic space in the last decade of
Suharto’s rule. This book is an important study not only for
readers interested in contemporary Indonesia and political
change in Asia, but also for all those interested in
democratization processes elsewhere in the world. Unlike
most other books on Indonesia, and unlike many books on
democratization, it provides an account from the perspective
of those who were struggling to bring about change.
Tragedi Nasional September 1965 membawa dampak sangat
dahsyat terhadap masyarakat, bangsa, dan negara ini. Bagi
Soekarno, tragedi tersebut merupakan awal tragedi
kehidupan selanjutnya, baik sebagai presiden maupun
pribadi. Ia menjadi seorang presiden yang kesepian. Satu per
satu pendukungnya ditangkap dan dijebloskan ke tahanan
atas tuduhan terlibat peristiwa 30 September 1965.Buku ini
merekam berbagai pergulatan Bung Karno sebagaimana
yang disampaikan dalam berbagai pidatonya selama dua
tahun, 1965–1967. " Kumpulan Pidato Presiden Soekarno, 30
September 1965–Pelengkap Nawaksara. Menjadi sumber
paling autentik untuk memahami Soekarno, khususnya pascaTragedi September 1965. Diterbitkan oleh penerbit Serambi
Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Management in financial of middle class in Indonesia.
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Langkah terpenting pada investasi saham di bursa
adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau
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Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini memberi analisa
sub sector Investments & services yang tergabung
dalam industri Trade, Service & Investments emiten di
BEI, berikut key financials, ratio keuangan, dan
menghitung semua saham yang listed di BEI (70 saham)
berdasarkan laporan keuangan terkini kuartal IV tahun
2016 dan laporan historis per kuartal dari 2011-2015 dan
berikut grafik valuasi secara historis dibandingkan harga
pasarnya. Buku juga mengulas Top gainer dan top
losser selama periode Januari – Juli & December 2016.
Saham-saham sub sector ini terdiri dari • Advertising,
Printing And Media • Computer And Services •
Electronics • Financial Institution • Health Care •
Investment Company • Pharmaceuticals • Plastics &
Packaging • Tourism, Restaurant & Hotel Buku ini
dilengkapi dengan Daftar 70 emiten berdasarkan
industry sector per Juni 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 IV tahun 2016.
Untuk Indonesia yang kuat100 langkah untuk tidak
miskin
Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan
dengan perbankan di Indonesia. Benang merah
pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usaha dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam
buku ini adalah: 1. Pengantar tentang sistem keuangan,
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perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia. 2.
Sumber dana perbankan di Indonesia. 3. Jasa-jasa
perbankan. 4. Kredit bank dan jaminan. 5. Surat-surat
berharga dan warkat perbankan dalam praktik
perbankan. 6. Kerahasiaan bank. 7. Perlindungan hukum
bagi nasabah penyimpan dana. 8. Tindak pidana di
bidang perbankan. 9. Pengaturan pidana di bidang
perbankan. 10. Pengaturan dan pengawasan bank oleh
Bank Indonesia. 11. Arsitektur Perbankan Indonesia. 12.
Otoritas jasa keuangan (OJK). Pada Edisi Ketiga ini
terdapat penambahan topik bahasan penting: (1)
Stabilitas Sistem Keuangan (SSK); (2) Peran Bank
Indonesia dalam Stabilitas Keuangan; (3) Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan; (4) Arah Kebijakan
Perbankan; dan (5) Tahap-tahap Implementasi Arsitektur
Perbankan Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
"""Penulis buku ini bukanlah seorang agen asuransi.
Bukan pula seorang pakar perencana keuangan. Dia
hanya seorang kepala keluarga yang sangat men-cintai
keluarganya. Namun salah kaprah mengenai asuransi
unitlink selama bertahun-tahun telah membuatnya
membeli produk asuransi mahal yang sebetulnya tidak
dibutuhkan, juga tidak memberikan perlindungan yang
optimal bagi anggota keluarga yang dicintainya. Melalui
pengalaman opname di rumah sakit, penulis
mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam me-ngenai
asuransi dan hendak membagikannya kepada seluruh
pembaca dalam bahasa yang sederhana sebagai
konsumen asuransi. Asuransi unitlink ibarat jam
kalkulator, yang bisa dipakai sebagai jam sekali- gus
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kalkulator. Praktis memang. Tetapi di balik kemudahan
dan fitur yang ditawarkan, ada harga mahal yang harus
dibayar, yaitu berkurangnya fungsi utama dari dua
instrumen tersebut. Jam dan kalkulator seharusnya
dapat berjalan sendiri-sendiri dan bekerja secara lebih
optimal. Bayangkan betapa optimal fungsinya jika Anda
memiliki sebuah jam dan sebuah kalkulator, bukan
sebuah jam kalkulator! Asuransi unitlink yang tidak
dipresentasikan dengan baik, hanya memberikan imingiming akan kepraktisan dan keuntungan tanpa
mempertimbangkan kebutuhan dasar calon pemegang
polis. Asuransi unitlink yang tidak dipresen-tasikan
dengan baik hanya akan memberikan salah kaprah yang
tak ber-kesudahan. Dalam buku ini, kita akan membahas
secara mendalam tentang unitlink beserta segala
macam hal di baliknya, dibandingkan dengan produk
asuransi yang lain dari sudut pandang konsumen. Juga
ada pembahasan dan per- bandingan berbagai jenis
investasi yang juga akan dibandingkan dengan unitlink.
Temukan berbagai alasan di dalam buku ini tentang
mengapa Anda tidak perlu membeli unitlink, terlebih bila
Anda berada di usia produktif!"""
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