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Biografi Pengusaha Sukses
"Bisnis itu berasal dari inspirasi. Segudang inspirasi mampu membakar
seManga, Manhua & Manhwat setiap orang untuk menjadi entrepreneur sejati.
Apabila Anda ‘tergila-gila’ untuk menjadi seorang pengusaha, awali dengan
membaca buku ini. Di dalam buku ini, 90% berisi cerita-cerita inspiratif yang
membantu Anda menyeManga, Manhua & Manhwati diri Anda. Anda akan
membaca cerita tentang kisah tempe penyet, kantong darah, sulitnya menjual
jasa, kisah penjual jagung bakar, sepeda gunung all-wheel drive, dan kisah-kisah
nyata lainnya yang pernah terjadi di dunia bisnis. Mengapa Anda membutuhkan
buku ini? Sebab, keringat dimulai dari inspirasi. Setelah Anda mendengar
inspirasiinspirasi bisnis yang bagus, maka Anda siap untuk bekerja keras,
memeras keringat agar segala impian dan seManga, Manhua & Manhwat itu
semakin menjadi-jadi dan berbuah pada kesejahteraan yang tanpa batas. Buku
ini nyaman dibaca karena sebagian besar contoh kasus yang dikupas berasal
dari tanah air. Kadang- kadang disisipi teori marketing dan bisnis yang mudah
dipahami, buku ini cocok dibaca oleh para pengusaha pemula atau siapa pun
yang tertarik untuk menjadi entrepreneur. Setelah membaca buku ini, diharapkan
Anda memiliki banyak modal untuk terjun ke masyarakat dengan “jabatan” baru,
pengusaha! Siapa tahu, Anda benar-benar menjadi seseorang yang mampu
menjalani gaya hidup seorang pengusaha yang tak akan pernah berhenti sampai
kapan pun! (thinkjubilee.com)"
“Jika kamu ingin sukses, maka hijrahlah.” Serangkaian kata ini seolah telah
menjadi pepatah. Pembenaran atas kalimat tersebut didasari oleh empat hal.
Pertama, di tempat asal, seseorang sulit berkembang karena tidak ada tekanan
yang membuat hidup semakin survive. Kedua, kondisi sekeliling tidak
mendukung atau kurang terbuka dengan kemungkinan baru. Ketiga, tempat asal
sudah mengetahui identitas baik-buruk seseorang sehingga hal ini dapat
menghambat perkembangan seseorang. Keempat, di tempat baru (tujuan hijrah),
seseorang dapat dikatakan memiliki identitas yang tidak diketahui kebanyakan
orang sehingga orang tidak akan melihat latar belakang, tetapi produk atau
keahlian apa yang dimiliki. Selain itu, di tempat baru tersebut, tidak banyak yang
bisa dimintai tolong—meski sekadar untuk sesuap nasi—sehingga seseorang
dituntut untuk lebih kreatif dalam menghadapi benturan hidup yang keras. Buku
ini akan memperkenalkan Anda pada sosok yang sebenarnya “melampaui
batas”. Bagaimana tidak, Anda bisa membayangkan seorang petani mencangkul
tanah yang asing baginya, lalu ia tanami dengan berbagai hal. Tapi nyatanya
seluruh tanamannya tumbuh dan berbuah manis. Tentu saja hal itu bukan proses
yang instan, melainkan dengan berbagai proses yang panjang. Proses yang
penuh dengan lubang dan kerikil tajam. Begitu pula dengan orang-orang yang
akan Anda kenali nanti. Mereka jatuh bangun, dan akhirnya menemukan jalur
kejayaannya. Nah, jalur yang mereka tempuh, barangkali cocok untuk Anda
terapkan pada diri sendiri. Dalam buku ini pula, Anda akan diajak berkelana
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mengarungi kisah sukses, baik itu buruh migran, eksil, maupun diaspora yang
diberi tempat sangat layak dan mulia. Mereka, dengan caranya masing-masing
telah membawa Indonesia ke kancah dunia. Dalam arti yang lebih luas, mereka
patut diberi tanda jasa sebagai pahlawan dalam bidangnya masing-masing. Dan
kita sebagai orang Indonesia yang di Indonesia, layaklah untuk mengambil
pelajaran (ibaroh) dari berbagai kisah sukses yang telah kami siapkan untuk
Anda. Akhirnya, selamat menyerap energi 50 orang sukses dan selamat
membaca!
Setelah menyelesaikan empat novel yang semuanya berkisar tentang kehidupan
yang gemerlapan, penulis ini berniat untuk kembali ke "khittah" tahun tujuh
puluhan di kala dia, lewat cerpennya, sering bercerita tentang kehidupan
masyarakat pedesaan yang sederhana. Buku yang tengah digarapnya, KETIKA
SANG MERAH PUTIH TERKOYAK, akan bercerita tentang kedamaian hidup di
desa yang kemudian porak-poranda dilanda perang saudara. Di samping
pekerjaannya sebagai buruh tambang minyak dan kegiatannya menulis, perokok
beret "kelas kereta api" ini, masih menyempatkan diri menerjemahkan dan
berkutat mengikuti kuliah di Universitas Terbuka. Sibuk? "Lumayan, buat
menambah-nambah uban," katanya terkekeh.
Masjid Nuruddin merupakan salah satu masjid tertua dan bersejarah di Kota
Padangsidimpuan yang telah didirikan sebelum Indonesia merdeka. Berdirinya
Masjid Nuruddin tidak terlepas dari sosok raja Batang Ayumi, H. Marasad
Harahap. Berawal dari wafatnya sang istri, H. Marasad Harahap mendirikan
masjid yang masih bertahan hingga saat ini. Buku ini menjelaskan mulai dari
latar belakang, perjuangan, hingga karamah yang dimiliki oleh beliau serta
keberadaan Masjid Nuruddin secara lengkap. Di samping itu, buku ini juga
menjelaskan tentang teori makam panjang serta asal-usul Batak Angkola yang
berasal dari pertemuan Sungai Batang Pane dan Sungai Barumun.
I LOVE MYSELF
99 Perbedaan Pola Pikir Pengusaha vs Karyawan
Anak SasaQ Jadi Pengusaha Sukses
Jejak-Jejak Konglomerat
Book of Mentor [Bundling 4 in 1]
Berbagai profesi dijalani setiap orang. Ada diantara mereka
yang memilih untuk menjadi pegawai atau justru memiliki
usaha sendiri atau biasa kita sebut pengusaha. Pengusaha
membangun usahanya tentunya dengan langkah demi langkah
sehingga pada akhirnya berkembang dan menjadi skala yang
cukup besar. Sehingga pada akhirnya mereka sering disebut
pengusaha. Bagi seorang pengusaha, modal adalah sebuah awal
utama dalam membangun bisnis atau usahanya. Untuk
mendapatkan modal ada berbagai cara yang dapat ditempuh.
Salah satu hal yang sering terjadi adalah dengan berhutang
kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya yang mengenakan
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tambahan/bunga. Tambahan/Bunga inilah yang disebut riba.
Riba dilarang oleh Allah SWT dan haram. Allah SWT melaknat
orang yang memakan riba, juru tulis dan saksi-saksinya. Lalu
bagaimana apabila kita ingin menjadi pengusaha namun dapat
terhindar dari riba. Untuk itu kami dari tim PusatIlmu akan
menghadirkan beberapa kisah sukses pengusaha non ribawi
berikut, agar bisa menjadi inspirasi Anda untuk mengikuti
jejak sukses mereka tanpa harus mendekati riba. Semoga
bermanfaat dan salam sukses.
Kewirausahaan yang sebutan populernya entrepreneurship
memang sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian.
Namun sebenarnya kalau dikaji secara mendalam ternyata lebih
luas dari itu. Entrepreneurship yang menghasilkan wirausaha
atau entrepreneur seseungguhnya tidak melulu berdampak
ekonomis, tetapi dapat pula membuahkan berbagai nilai ideal
dalam tataran sosial, politik, budaya dan aspek terkait
lainnya. Artinya kalau bicara tentang wirausaha bukan
berarti hanya memperbincangkan pengusaha atau pebisnis,
melainkan setiap pekerjaan yang dilakukan individu tertentu
sesuai dengan bidang profesinya yang didasari oleh jiwa
wirausaha serta semangat dan nilai-nilai kewirausahaan.
SINOPSIS Buku tipis ini (9 Sumber Kecerdasan dan
Kebijaksanaan bagi Remaja) merupakan hasil pengalaman
penulis, ketika menghadapi keluh-kesah dan cerita para
remaja: orang-orang terdekat, terutama para mahasiswa yang
mengikuti kuliah yang penulis berikan. Mereka umumnya
memiliki dedikasi dan keinginan untuk maju. Mereka juga
gelisah memikirkan masa depan. Namun mereka kebingungan
harus memulai dari mana, melakukan apa. Saya kemudian
berfikir, para remaja itu membutuhkan tips dan seperangkat
pengetahuan untuk menghadapi kondisi hari ini: kemajuan
teknologi, kemudahan akses informasi dan lain sebagainya.
Hal yang perlu diingat, kemajuan teknologi memiliki dua hal
sekaligus: memudahkan hidup dan potensi untuk menghancurkan
hidup. Nah, buku ini ingin berbagi tips cerdas untuk
memanfaatkan kondisi yang ada di sekitar kita sehingga bisa
menjadi sumber pengetahuan, kecerdasan dan kebijaksanaan
bagi kaum remaja di Indonesia. Model penulisannya
menggunakan bahasa yang sederhana, enteng dicerna dan mudah
dipahami. Hal ini untuk memudahkan bagi kaum remaja.
Sehingga, ke depan lahir kaum muda yang mengerti pentingnya
bekerja keras untuk menyiapkan masa depan yang cemerlang.
Pola Pikir Para Pengusaha 1. Percaya bahwa berteman dengan
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kegagalan adalah awal dari kesuksesan. 2. Mampu menerobos
aturan untuk mendapatkan kreativitas. 3. Mampu menyiasati
penghasilan yang tidak tentu. 4. Mampu mempekerjakan orang
pintar. 5. Bisa bersenang-senang sambil bekerja. 6.
Memanfaatkan liburan untuk memperluas wawasan. 7. Diri saya
adalah modal usaha.
Negeri Para Penulis
14 Catatan Inovatif Inspirasional
9 Sumber Kecerdasan dan Kebijaksanaan bagi Remaja
Resep Tajir 22 Konglomerat Indonesia
Kisah Pengusaha Sukses Tanpa Riba
Tuhan menciptakan dunia dan seisinya lengkap dengan cerita, dalam
kitab suci dan kisah para nabi. Tanpa cerita, manusia hanyalah
seonggok tanah, jin cuma api, dan tumbuh-tumbuhan sekadar benda mati.
Semua orang tahu pasti, fisik manusia akan menua, pada saatnya jantung
akan berhenti berdetak, dan badan kita akan ditanam dalam tanah
menjadi makanan cacing. Kita semua akan mati, tetapi cerita tentang
kita tidak akan pernah mati, jika, dan hanya jika kita menuliskan
cerita kita dan meninggalkannya untuk yang masih hidup. Menulis
biografi adalah ikhtiar meninggalkan jejak di bumi; warisan kisah
hidup untuk inspirasi anak cucu dan generasi muda bangsa. Tiada
warisan paling berharga selain kisah hidup. Harta, tahta, waktu, dan
kesempatan hidup di dunia pada saatnya akan berkurang, habis, dan
berakhir. Setiap orang pada akhirnya akan meninggalkan dunia dan
isinya. Hanya amal ibadah kitaÑtertuang dalam buku kisah hidup
kitaÑyang dikenang dan abadi selamanya. Siapa pun Anda, setiap orang
punya cerita kehidupan, dan buku kisah hidup Anda adalah mata air
sumber inspirasi yang sarat hikmah bagi orang lain. Tuliskan kisah
hidup Anda, ceritakan kemenangan dan kekalahan Anda, kebahagiaan dan
kedukaan Anda, juga ceritakan kapan Anda benar-benar merasa hidup dan
kapan merasa telah ÒmatiÓ sebelum kematian yang sebenarnya menjemput
Anda. ÒMengingat bahwa saya akan segera mati adalah alat yang paling
penting yang pernah saya temukan untuk membantu membuat keputusan
besar dalam hidup. Karena hampir segala sesuatuÑsemua harapan
eksternal, kebanggaan, takut akan malu atau gagalÑakan sirna saat
menghadapi kematian, tinggalkan hanya apa yang benar-benar penting.
Mengingat bahwa Anda akan mati adalah cara terbaik yang saya ketahui
untuk menghindari perangkap cara berpikir akan kehilangan sesuatu.
Kamu sudah telanjang. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti kata
hatimu.Ó ÑSteve Jobs, CEO AppleTHE
Buku ini ditujukan bagi Anda para mahasiswa yang ingin memahami dasardasar jurnalistik. Penulisan buku ini untuk memberikan pemahaman
teknik menulis berita, artikel maupun editorial. Bab yang ada dalam
buku ini; 1. Hakikat jurnalistik 2. Menulis berita 3. Menulis feature
4. Menulis feature biografi 5. Menulis artikel 6. Menulis editorial 7.
Menulis berita radio 8. Teknik menulis berita televisi 9. Teknik
membuat koran Penulis : Khoirul Muslimin, M.I.Kom ISBN :
978-623-91115-2-6 Halaman : viii +283 Ukuran : 15 cm X 23 cm
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“Fun To Be With Me! A Special Woman.” Siapapun wanita normal
menginginkan ini. Wanita remaja yang cantik itu bagaimana kriterianya?
Apa standarnya secantik ukuran Miss Universe? Siap-siap kupas asyik di
sini, bagaimana serunya menjadi remaja yang menanjak dewasa dengan
meminimalisir bikin dosa. Dari sisi pribadi wanita, pengembangan diri,
perawatan diri, berkarya dan ketika menghadapi rumah tangga kelak yang
semuanya mengikuti syari’at. Bagi mereka yang penasaran harus
bagaimana menjadi wanita shalihah, buku ini bakal menjadi inspirator
dan harapan supaya wanita lebih bermartabat di tengah godaan arus
modernisasi yang habis-habisan dengan ragam eksploitasi wanita.
“Barang siapa ingin memiliki dunia, maka milikilah ilmu, barang siapa
ingin memiliki akhirat, maka milikilah ilmu, barang siapa yang ingin
keduanya, maka milikilah ilmu.” (HR. Tirmidzi). Ikrarkan selalu di
hati, “Aku Tidak Ingin Menjadi Wanita Biasa. Aku Ingin Menjadi Wanita
Istimewa!” Wanita shalihah yang cantik, wanita shalihah yang
berpikiran cerdas
Kiat Banting Setir Dari Karyawan Menjadi PebisnisElex Media
KomputindoBiografi Tokoh-Tokoh Inspiratif (Para Pengusaha Terkaya di
Indonesia)PENERBIT KBM INDONESIA
Kewirausahaan Pendidikan
Segala Hal tentang Marketing dan Sales
Bukan Wanita Biasa
BOB SADINO 101 Cara Berpikir dan Bertindak untuk Jadi Pengusaha Sukses
Biografi Tokoh-Tokoh Inspiratif (Para Pengusaha Terkaya di Indonesia)
'I surprised myself the first time I fully articulated the words "I'm starting a bank"' BANKING
ON IT is the first-hand account of one woman's quest to rebuild Britain's broken banking system.
After a lengthy career at the top of some of Britain's leading banks Anne Boden had become
disillusioned with the status quo - the financial crash had broken trust in the whole sector but
there seemed to be little appetite to make the most of emerging technologies to revolutionise
customer experience. Increasingly frustrated with the inertia within the industry she decided to
shake things up herself by doing something totally radical - setting up her own bank. In this aweinspiring story Anne reveals how she broke through bureaucracy, tackled prejudice and
successfully countered widespread suspicion to realise her vision for the future of consumer
banking. She fulfilled that dream by founding Starling, the winner of Best British Bank at the
British Bank Awards 2018 and in doing so has triggered a new movement that is revolutionising
the entire banking industry.
Jenis Buku: Pengembangan Diri/Motivasi Segmentasi Pembaca: - Usia: Remaja, dewasa, orang
tua (18 tahun keatas); - Profesi: Pelajar/mahasiswa, profesional; - Tingkat pendidikan:
SMA/sederajat atau lebih tinggi Sebagian Testimoni Pembaca: “Buku ini sungguh luar biasa.
Motivasi dan semangat untuk terus belajar memahami apa yang dibutuhkan seseorang untuk
memimpin diri sendiri itu seakan menjadi suplemen bagi saya untuk mengisi waktu luang dengan
membaca buku ini. Terima kasih untuk penulis yang memberikan inspirasi kepada saya dan
kepada pembaca pada umumnya untuk terus berkarya dengan potensi kepemimpinan yang ada
dalam diri kita.” (Nurhakim R. F., PNS Prov. Jabar) "Inspiratif! Sangat cocok untuk
pengembangan pola pikir para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dengan mulai belajar
dari hal-hal yang kecil. Buku ini mengantarkan para pembacanya untuk mencapai tujuan hidup
yang luar biasa dengan merevolusi pemikiran dan penguatan rohani. (Rini Wedhayanti, PNS
Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim) “Kita patut bangga kepada penulis telah memberikan
kontribusi pikiran terhadap nasib bangsa ini dengan menerbitkan sebuah buku. Buku ini
memberikan kita makna dan pemahaman yang lebih luas dengan apa yang dinamakan pemimpin,
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seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang luas, selanjutnya harus diamalkan dengan tulus dan
ikhlas. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.” (Ali Akbar Siagian, PNS Kemendagri)
"Sungguh menginspirasi! Buku yang sangat luar biasa!!!" (Fathul Alamin, PNS Kab. Kutai
Kartanegara, Kaltim) "Bukunya sangat atraktif, dapat memahami tentang potensi diri dari sosok
kepemimpinan. Sehingga dapat mengembangkan kepemimpinan pada diri sendiri dan orang
lain." (Ardika Nur F, PNS Kab. Sumedang) "Wajib dibaca untuk seluruh pemuda yang bercitacita menjadi pemimpin besar. This book teach us how to manage ourselves before do that toward
others." (Supiani, PNS Banjarbaru, Kalsel) "Menjadi pemimpin bukanlah hal mudah, banyak
hal yang harus dipersiapkan agar ketika tampuk pempinan itu berada ditangannya dia tetap siap
dengan segala keadaan yang akan mempersiapkan bekal-bekal menjadi pemimpin." (Rakhmad
Kavin, PNS Bangka Belitung) “Buku ini luar biasa! Awalnya saya tertarik sama buku ini karena
sang penulis yang luar biasa hebat. Karena di sela-sela pendidikannya sebagai seorang Praja
IPDN, tetapi penulis sudah mampu membuat buku ini. Tetapi pas saya dapetin bukunya, ada yg
membuat saya lebih tertarik. Yaitu apa yang penulis buat dalam setiap tulisannya, subhanallah,
nyaris membuat saya terkagum-kagum. Awalnya saat saya buka langsung masuk ke daftar isi,
saya lihat nampak tidak ada yang istimewa dan bahkan terkesan seperti daftar isi dalam buku
pelajaran. Tapi helai demi helai saya baca, subhanallah, sangat menginspirasi sebuah
kepemimpinan ‘Leader’ yang dibalut sesuai ajaran Islam yang syar'i dan berdasarkan ayat-ayat
Al-Quran dan Hadist. (Resi Siti Rizkyanti, Perancang fashion) “Buku yang sangat informatif,
memberikan pedoman kepada kita untuk menjadi seorang ‘Leader’ yang ideal, dan disajikan
Step by step sehingga mudah untuk langsung diaplikasikan. Sukses dan terus berkarya saudara.”
(Muh. Azril, Wakil Ketua III Senat Taruna Sekolah Tinggi Perikanan – STP Jakarta)
“Kepemimpinan adalah seni, yaitu seni bagaimana mempengaruhi pengikut agar pengikut tetap
bisa loyal terhadap perintah. Buku ini banyak membahas bagaimana cara untuk bisa
mendapatkan Seni dalam memimpin.” (Hasry Arey, PNS Maluku) “Dengan sangat cerdas buku
ini menerangkan ‘Leadership’ bukan seperti undian yang didapat secara cuma-cuma atau
keberuntungan, namun melalui proses tahapan. Step by Step!” (Muhammad Jatnika, PNS Jawa
Barat) “Dengan keberhasilan buku ini saya berharap agar paradigma negatif yang mengatakan
bahwa Praja minim keahlian (selain dibidang pemerintahan) yang dimilikinya dapat
terbantahkan. Dan semoga karya ini dapat menginspirasi para pembaca untuk melakukan yang
lebih baik dalam dapat terus bekerja dan berkarya.” (Andi Arif, PNS Kab. Pinrang, Sul-Sel)
Sukses dengan modal dengkul? Siapa yang tidak mau? Tentu semua orang menginginkannya.
Menjadi pengusaha sukses karena punya modal besar adalah hal biasa. Menjadi pengusaha
sukses karena warisan orang tua, itu juga biasa. Menjadi pengusaha sukses karena menikahi
orang kaya, itu hal yang sudah wajar. Namun, menjadi pengusaha sukses dengan modal dengkul
alias tanpa modal, itu baru luar biasa. Lantas, bagaimana caranya agar kita menjadi pengusaha
sukses modal dengkul? Praktikkan semua jurus yang ada di dalam buku ini. Buku ini terbagi
menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, Anda akan diajak untuk menyelam dan
membayangkan enaknya menjadi pengusaha sukses sehingga membuat Anda tidak sabar untuk
mewujudkannya. Pada bagian kedua, Anda akan diajak untuk menelusuri lebih jauh jurus-jurus
maut yang bisa mengantarkan Anda menjadi pengusaha sukses dengan modal dengkul. Selamat
mencoba!
UPDATE (17/8/2018): 100% keuntungan Penulis & Penerbit akan disumbangkan untuk
Pendidikan Anak Bangsa Indonesia melalui Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Edisi ini berisi 4
buku seri pengembangan diri dari penulis M. Arafat Imam G. Masing-masing deskripsinya
adalah sebagai berikut: 1. Leader University Jenis Buku: Pengembangan Diri/How to Segmentasi
Pembaca: - Usia: Remaja, dewasa, orang tua (18 tahun keatas); - Profesi: Pelajar/mahasiswa,
profesional; - Tingkat pendidikan: SMA/sederajat atau lebih tinggi Tebal buku: 300 halaman 2.
The Art of Meeting Jenis Buku: Pengembangan Diri/How to Segmentasi Pembaca: - Usia:
Dewasa, orang tua (18 tahun keatas); - Profesi: Pelajar/mahasiswa, profesional; - Tingkat
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pendidikan: SMA/sederajat atau lebih tinggi Tebal buku: 117 halaman 3. Birokrat Berkarakter
Sukses di Era Konseptual Jenis Buku: Pengembangan Diri/Motivasi Segmentasi Pembaca: - Usia:
Dewasa, orang tua (18 tahun keatas); - Profesi: Pelajar/mahasiswa, profesional; - Tingkat
pendidikan: SMA/sederajat atau lebih tinggi Tebal buku: 300 halaman 4. Catatan Akhir Kuliah:
Praja Penulis Buku Jenis Buku: Pengembangan Diri/Motivasi Segmentasi Pembaca: - Usia:
Remaja, dewasa, orang tua (18 tahun keatas); - Profesi: Pelajar/mahasiswa, profesional; Tingkat pendidikan: SMA/sederajat atau lebih tinggi Tebal buku: 300 halaman
*****Notice***** Unduh e-Book Book of Mentor [Bundling 4 in 1] sekarang juga! Beri bintang 5
dan komentar pada buku ini untuk mendukung kami membuat video-video kelas motivasi pada
channel Youtube
Menumbuhkan Minat Generasi Muda menjadi Wirausaha
Trailer Buku Motivasi Mahasiswa/Pelajar
Biografi 50 tahun Rahmat Shah
Jurnalistik Dasar : Jurus Jitu Menulis Berita, Feature Biografi, Artikel Populer, dan Editorial
Kewirausahaan
Di sebuah kota-negara fiksi bernama Magyo, seorang penulis wanita bernama Reese
tinggal sendirian. Ia sudah bercerai dengan suaminya, sedangkan anak satu-satunya
sudah meninggal. Reese tergolong seorang penulis populer, novel yang ia tulis selalu
laris manis. Suatu ketika setelah selesai menulis novel terbarunya, Reese ingin berlibur
ke tempat yang tenang. Ia kemudian pergi Aesti, sebuah kota-pulau yang berada tak
jauh dari Magyo.
Jonner Napitupulu adalah pengusaha asal Medan, Konsul Kehormatan Polandia di
Medan, serta pengurus Kadin Sumatra Utara dan Perkumpulan Gaja Toba Semesta.
Selain aktif dalam kegiatan pengabdian Lions Clubs Indonesia, dia menjadi berkat bagi
orang lain untuk mencapai cita-cita mereka. Kisah inspirasinya The Inspiring Story:
Sebuah Biografi Jonner Napitupulu menarik untuk dibaca dan memberi pesan moral:
jangan pernah berhenti bermimpi dan mewujudkan impian itu. Masa sekolah SMP dan
SMA Jonner dihabiskan dengan membantu ayahnya menjaga kios beras di Pasar
Pringgan dan membantu ibunya menjual kain di Pasar Muara Takus, Medan. Setelah
lulus SMA, Jonner sebenarnya sangat ingin melanjutkan studinya ke ITB, namun
kondisi keuangan orangtuanya membuat Jonner harus mengubur impiannya
(sementara) kuliah di ITB. Namun, dia tidak menyerah. Jonner mendapat beasiswa
untuk melanjutkan S-2 di ITB sampai Ph.D. di Leeds University, Inggris Raya. Keinginan
berwiraswasta Jonner mendapat dukungan istri, yang membuatnya mendirikan
perusahaan sendiri—yang hingga kini berkembang dan membuka lapangan kerja bagi
orang banyak. Lirik lagu "Anakkon Hi Do Hamoraon Di Au" (Anakku adalah harta yang
paling indah dalam hidupku) karya Nahum Situmorang hingga kini menjadi
penyemangat para orangtua di Tanah Batak, termasuk orangtua Jonner, untuk bekerja
keras membanting tulang agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan ke
jenjang lebih tinggi. Mereka sadar betul bahwa pendidikan dapat mengubah masa
depan keluarga.
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab Aku ini
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau; Aku akan memegang
engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. YESAYA 41 : 10
Hanya bermodal perusahaan minyak goreng warisan dari ayahnya yang nyaris
bangkrut, Azim Premji, tanpa bekal pengetahuan dan pengalaman tentang komputer,
berhasil membangun salah satu perusahaan software terbesar di dunia saat ini. Kisah
sukses Wipro pantas disimak karena Premji senantiasa menanamkan semangat
inovasi, mengejar keunggulan, dan memegang teguh nilai-nilai luhur sebagai prinsip
bisnisnya. Azim Premji dan Wipro telah menjadi ikon kebangkitan kekuatan bisnis Asia
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dan umat Muslim pada abad ke-21. Buku ini mengajak kita mengikuti perjalanan bisnis
Azim Premji dan kiat-kiat bisnis yang dibagi-bagikan langsung olehnya. [Mizan,
Mizania, Bisnis, Referensi]
Banking on It
Kiat Banting Setir Dari Karyawan Menjadi Pebisnis
Kisah Orang Sukses di Dunia
WARISAN GOBLOK MENCERDASKAN
BIOGRAFI TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI Klasik sampai Postmodern

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. 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
Buku kumpulan biografi tokoh-tokoh nasional dan dunia.
Satu hasil yang menyedihkan bangsa kita bahwa bangsa indonesia belum mengerti
tentang pembangunan bangsa, karena tidak mampu atau tidak berkarya, inovasi, dan
menciptakan fenomena dalam menghasilkan ide dan gagasan untuk mengatasi penyakit
bangsa kita. Sehingga dapat menyebabkan ketidak sedianya lapangan kerja sehingga
dengan demikian tidak membantu pemerintah dalam memperkecil tingkat pengangguran.
Artinya orientasi para mahasiswa DKI Jakarta setelah lulus S1 hanya untuk mencari gaji,
bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga dapat membantu pemerintah
untuk memperkecil tingkat pengangguran dan mudah-mudahan mahasiswa Sumatera
Utara khususnya Kab. Asahan lebih memiliki kreativitas dan berinovasi, serta
berintegrasi dalam upaya menyiapkan lapangan kerja secara merata demi meningkatkan
pembangunan yang berkesinambungan.
Kejenuhan membawa Blake Mycoskie berpetualang di Amerika Selatan pada tahun 2006.
Dalam perjalanannya, ia patah hati menyaksikan anak-anak di Argentina yang kerap
bertelanjang kaki ke mana-mana. Blake lalu tergerak merintis model bisnis unik, yang
bisa kelak bisa menopang kebutuhan sepatu anak-anak di negara dunia ketiga secara
berkelanjutan. Kisah tadi menjadi cikal bakal TOMS Shoes atau Tomorrow's Shoes.
Bersamanya, Blake menciptakan pula prinsip memberi sepasang sepatu dari keuntungan
tiap pasang sepatu yang ia jual. One for one, sesederhana itu tanpa formula macammacam. Uniknya, saat bisnis retail sejenis berjibaku untuk sekadar bertahan dari krisis,
TOMS malah bergerak menuju puncak, dan menjual lebih banyak sepatu daripada merk
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seperti Nike sekalipun! Inilah salah satu fenomena mengenai usaha kecil yang
berkembang dengan pencapaian fantastis. Dan, semuanya berawal dari semangat untuk
memulai sesuatu yang bermanfaat, bermakna, lebih dari sekadar bisnis. "Salah seorang
pengusaha paling inspiratif yang pernah saya temui." -Bill Clinton "Sebuah teladan bisnis
masa kini yang kreatif dan menyentuh hati." -The Wall Street Journal [Mizan, Bentang
Pustaka, Sepatu, Toms, Shoe, Kisah, Inspiratif, Indonesia]
Biografi Singkat Prof. Dr. Yohanes Rante, SE, M.Si
Kiat PraktisMembuka Usaha
Smart in Entrepreneur, Belajar dari Kesuksesan Pengusaha Top Dunia
Biography: A Lasting Legacy
Tematik 4F Cita - Citaku Kurikulum 2013 Revisi 2016
Di Indonesia banyak pengusaha yang sukses dalam bisnisnya dan kemudian dinobatkan sebagai
orang terkaya di Negeri tercints ini. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat
penting dalam mencapai keberhasilan sebuah impian besar. Begitu juga dalam lingkup
perusahaan, seorang pemimpin memiliki peran dalam menentukan arah perkembangan usaha
demi tercapainya tujuan perusahaan. Diperlukan kerja keras dan usaha yang maksimal untuk
mencapai kesuksesan karena tidak ada kesuksesan yang didapat secara instan. Sama seperti
tokoh-tokoh terkaya di Indonesia, mereka membutuhkan waktu yang tidak sebentar menata
bisnisnya dari bawah hingga mencapai puncak kesuksesan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh
tersebut menjadi sebuah inspirasi bagi anak-anak muda yang sedang meniti karirnya untuk
mencapai kesuksesan. Di dalam buku ini tertulis tokoh-tokoh inspiratif para pengusaha terkaya
di Indonesia yang dapat memberikan semangat bagi para pembaca melalui biografinya.
BIOGRAFI 10 SAHABAT NABI YANG DIJAMIN MASUK SURGA PENULIS: SUJAI
FADIL ISBN : 978-623-7752-79-0 Terbit : Februari 2020 Sinopsis: Pengetahuan sebagian umat
islam tentang sejarah perlu ditingkatkan, termasuk pengetahuan sejarah tokoh tokoh pembawa
risalah Allah seperti para nabi dan sahabat nabi. Seseorang yang terjun dalam dunia dakwah
seperti dai, asatidz dan guru agama, mereka menyampaikan hadits nabi, menterjemahkan dan
menjelaskannya, akan lebih baik jika dibekali pengetahuan tentang sahabat nabi yang menjadi
sanad hadits sehingga sampai kepada nabi. Dalam buku Biografi 10 Sahabat Nabi Yang
Dijamin Masuk Surga ini, penulis susun secara singkat dan padat mulai dari biogfafi, silsilah
keluarga, keutamaan dan jasa jasa sahabat nabi, sehingga pembaca terutama para pendakwah,
asatidz dan guru agama mampuh menjelaskan identitas para sahabat yang menjadi sanad hadits
sehingga sampai kepada nabi dengan baik dan benar. Termasuk sisilah keluarga mereka yang
bertemu dengan silsilah nabi Muhammad saw. Dan yang tak kalah penting, pembaca bisa
mengambil pelajaran dari perjuangan sahabat nabi, karena mereka memiliki banyak keutamaan
yang disampaikan langsung oleh nabi Muhammad saw lewat hadits, sepeti informasi tentang 10
sahabat nabi yang dijamin masuk surga, sahabat nabi yang doanya dikabulkan Allah, sahabat
nabi yang paling dipercaya nabi pada zamanya, sahabat nabi penghuni surga di bumi dan masih
banyak lagi keutaman lain yang disampaikan nabi. Untuk lebih jelasnya miliki segera buku ini,
insya Allah bermanfaat. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Ada banyak konglomerat asal tanah air yang total kekayaannya sangat mencengangkan.
Kebanyakan dari mereka memiliki lebih dari satu perusahaan yang memasuki berbagai bidang
bisnis. Prestasi dan reputasi mereka bahkan dikenal hingga ke mancanegara. Pertanyaannya,
bagaimana mereka bisa merajai dunia bisnis hingga memiliki kekayaan yang seperti tidak ada
habisnya? Buku ini menyajikan profil 22 tokoh konglomerat kenamaan tanah air. Secara khusus,
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buku ini memuat biografi singkat yang fokus pada rekam jejak para tokoh dalam menjalankan
bisnis serta kiat-kiat kesuksesan mereka. Semua tokoh adalah para pengusaha sukses yang
memiliki dan memimpin beberapa perusahaan besar dengan penghasilan mencapai miliaran
hingga triliunan rupiah. Bagi Anda yang ingin mendapatkan inspirasi sekaligus motivasi dari
pengalaman mereka, buku ini wajib dimiliki. Salam sukses! Selling Point 1. Chairul Tanjung 2.
Harjo Susanto 3. Mochtar Riady 4. Putera Sampoerna 5. Low Tuck Kwong 6. Garibaldi
Thohir 7. Hary Tanoesoedibjo, dll.
Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya
buku yang berjudul “KISAH ORANG SUKSES DUNIA” ini dapat terselesaikan.
Diharapkan buku ini dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi pembaca, dimana kesuksesan itu
bisa diraih oleh siapa saja, latar belakang apa saja. (Balai Pustaka)
How I Disrupted an Industry
BIOGRAFI 10 SAHABAT NABI YANG DIJAMIN MASUK SURGA
BIOGRAFI H. MARASAD HARAHAP (1844-1956 M) PENDIRI MASJID NURUDDIN
(Studi Sosial-Budaya dan Potret Kota Padangsidimpuan Masa Doeloe)
Terus Bekerja, Mengabdi, Melayani dan Menjadi Berkat

Buku Tematik Terpadu Kurikulum SD/MI menggunakan pendekatan
pembelajaran tematik integratif yang dapat membantu meningkatkan
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.
I LOVE MYSELF Penulis : motivator milenial Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN :
62-39-9998-9 Terbit : September 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Sadar
bahwa diri harus berguna untuk orang lain adalah penting, namun jauh lebih
penting lagi sadar bahwa diri harus mampu mendahulukan guna bagi dirinya
sendiri yang sempat terabai yang justru lebih penting dari apapun yang harus
didahulukan. Dan sering kali terabaikan dan terlupakan. Untuk apa semua itu?
Agar diri lebih kuat, agar diri lebih mampu, agar diri merasa benar-benar
hidup, agar tak mudah tumbang, agar tidak jatuh dan patah ketika semua
harapan hancur, ketika luka nestapa mengganggu, ketika kecewa dan patah
hati menderu, sehingga tersadar bahwa raga ini sendirian dan butuh jua
dicintai dan diperhatikan. Teruntuk diriku terima kasih sudah membersamai
proses kita selama ini, sudah sesabar itu, sudah sekuat itu, sudah setangguh
itu, terlalu sering mengalah, terlalu sering berkorban, terlalu sering sakit dan
terluka demi orang-orang yang bahkan tak menganggapmu, wahai diri sudah
sejauh ini waktu kita habiskan meski diluar aku dengan keakuanku terlihat
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kuat, terlihat tegar tampak baik-baik saja, walaupun sering menyeka air mata
di belakang, rela mendahulukan orang, entah itu keluarga, sahabat teman dan
orang lain dan lainnya. meski diri sering kali terabaikan, di nomor duakan, lalu
disalah artikan, ditinggalkan bahkan dijatuhkan. Salah ku juga tak menghargai
diri lebih dulu sehingga orang lain mulai mengambil peran atas hidupku
dengan sikap semena-mena. Saatnya aku memikirkan diriku mulai dari
sekarang. Wahai diriku, ayo terus berjuang, bangkit, jangan lemah lagi,
langkahmu semakin dekat dengan impian, kita tak kenal kata gagal tak kenal
kata menyerah apa lagi putus asa sebelum apa yang kita mau tercapai. Aku
mulai jatuh cinta pada mu wahai diri. Tanpamu tak kan ada sosok aku yang
setangguh dan sekuat saat ini. Sungguh aku berterimakasih pada mu diriku. I
love myself. Tak terhitung wahai diri entah berapa kali kecewa terluka dan
patah hati tapi raga ini masih mampu berdiri, bangkit kembali dan tak putus
asa meski hampir saja ada sedikit keraguan. Tapi semangat tak pernah padam
untuk kembali menatap lagi hari esok dan kejutan apa yang akan Tuhan beri.
Teruntuk setiap diri jangan lemah berdiri di atas permukaan bumi ini, terimalah
fakta bahwa smua hanya semetara, bisa datang dan pergi, bisa hilang bisa
kembali, bisa tumbuh dan mati, semua orang baru silih berganti. Yang tulus
menentap dan bertahan yang memanfaatkan dan membenci biarkan saja
berlalu pergi. Jangan terlalu kuat menggenggam nanti sakit lagi. Teruntuk
setiap diri mulailah belajar mencintai apa adanya diri, tanpa membandingkan
apalagi merasa rendah diri. terus menjadi diri sendiri, secara utuh secara
tangguh dan tak terkalahkan keadaan kini dan nanti www.guepedia.com Email
: guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Melalui buku ini kita bisa tahu apa saja hal-hal yang berkaitan dengan dunia
marketing yaitu: · Apa Itu Marketing? · Apa Saja Pilar Marketing? · Bagaimana
Metode Penetapan Harga? · Bagaimana Pengemasan Dan Labeling Yang
Menarik Pelanggan? · Bagaimana Pandangan Pelanggan Pada Harga? ·
Bagaimana Strategi Menetapkan Harga Jual? · Bagaimana Pemilihan Lokasi
Yang Strategis? · Bagaimana Melakukan Promosi? · Apa Saja Kendala-Kendala
Pemasaran? . Dan lain sebagainya.
Dari mahasiswa menjadi seorang Entrepreneur Muda yang sukses, kini telah
memiliki puluhan perusahaan di usianya yang masih di bawah 30 tahun.
Melewatkan masa kuliahnya yang penuh keprihatinan dan derita, ia meniti
karir dunia bisnisnya sejak kuliah. Beliau juga merupakan seorang penulis best
seller dan sekarang menjadi satu-satunya motivator dan inspirator termuda
No. 1 di Indonesia yang lahir dari kalangan anak Sasak yang miskin dari
Lombok, NTB. Ia telah sukses memberikan seminar dan motivasi kepada
15.000 peserta dari 10 kota besar, daerah, dan beberapa universitas di seluruh
Indonesia, dan memberikan pelatihan kepada ribuan pengusaha pemula. Buku
ini sangat tepat dimiliki oleh generasi muda yang punya impian untuk sukses,
mandiri, mapan, dan menjadi pengusaha sukses selagi muda. Untuk lebih
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mudah bagaimana seharisnya memulai usaha , bukan karena harta yang
melimpah, asset yang milyaran, warisan orang tua atau karena sederetan
gelar, namun kunci dan modal terbesar kesuksesan itu adalah memiliki
kemauan dan impian yang besar. Buku ini sangat tepat sebagai panduan agar
Anda sukses dan jadi pengusaha selagi muda. Buku ini sangat menggugah,
menginspirasi, memotivasi, dan memberikan langkah jalan bagaiaman
membangun dan memulai usaha dari nol, bahkan memulai usaha tanpa modal,
hanya modal kepercayaan mampu menciptakan keberhasilan dan kesuksesan
besar. Sehingga dalam waktu kurang dari lima tahun menjalani usahanya sejak
kuliah, kini mampu menghasilkan aset milyaran. Anda juga pasti bisa, tunggu
apa lagi. Segera miliki buku ini!
Entrepreneur, From Inspiration Become Perspiration
The Inspiring Story: Sebuah Biografi Jonner Napitupulu (SC)
Diandra Pustaka Indonesia
Jurus Maut Pengusaha Sukses Modal Dengkul
Catatan Akhir Kuliah: Praja Penulis Buku
Biography of Rahmat Shah, Indonesian businessman and member of
House of Representative.
Jenis Buku: Pengembangan Diri/Motivasi Segmentasi Pembaca: Usia: Remaja, dewasa, orang tua (18 tahun keatas); - Profesi:
Pelajar/mahasiswa, profesional; - Tingkat pendidikan:
SMA/sederajat atau lebih tinggi
Di tengah sulitnya mencari perkerjaan di zaman sekarang,
pernahkah berpikir untuk menjadi wirausaha? atau hanya membuang
waktu untuk menunggu pekerjaan? Sekarang mencari pekerjaan sudah
semakin sulit, padatnya penduduk Indonesia dan minimnya lapangan
pekerjaan di negeri ini membuat semakin sulitnya mencari
pekerjaan dan masih banyaknya pengangguran, oleh karena itu mari
kita mulai untuk berwirausaha, dan berpikir untuk menciptakan
lapangan kerja. Modal utama untuk berwirausaha adalah niat yang
kuat dan semangat untuk maju, sebagai anak bangsa mari tanamkan
jiwa kewirausahaan jangan hanya fokus menjadi pekerja tapi
ciptakanlah lapangan kerja agar menjadikan bangsa ini, bangsa
yang maju dan sejahtera, untuk mengurangi pengangguran dan
kemiskinan dan untuk mencerahkan wajah Indonesia di mata dunia.
Generasi muda adalah penentu masa depan Indonesia mari kita
bangun negeri ini menjadi negeri yang maju dan sejahtera, mari
memulai berwirausaha, mari kita ciptakan lapangan kerja, mari
kita sejahterakan Indonesia, kuatkan niat dan tanamkan semangat
tak ada yang tak mungkin segalanya pasti bisa, langkahkan kaki
untuk memulai jangan takut akan kegagalan dan yakinlah pasti
bisa, karena niat dan keyakinan adalah kekuatan yang akan
mewujudkan mimpi menjadi kenyataan.
buku ini, berkaitan riwayat hidup para sosiolog mulai yang
klasik hingga postmodern, buku ini bukan hanya membahas tentang
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riwayat hidup para sosiolog akan tetapi berupaya menjelaskan
karya-karya mereka. Alur sejarah dan riwayat para tokoh-tokoh
telah diurai dengan baik meskipun masih terdapat kekurangankekurangan menurut penilaian editor, akan tetapi ini adalah
langkah awal untuk memulai sebuah karya khususnya mahasiswa
Sosiologi Agama yang akan terus berkarya, sekian.
Antologi Laporan Hasil Teks Biografi
Tematik 6E Kewirausahaan Kurikulum 2013 Revisi 2018
Dari Sepatu Membangun Dunia
Dasar-dasar Marketing
perjuangan, pengabdian, pemikiran
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 dipanggil ‘Om Bob’ ini mampi menularkan virus kemandirian dan inspirasi positif
berbagai kalangan. Terima kasih Om Bob!
Leader University, The Art of Meeting, Birokrat Berkarakter Sukses di Era Konseptual &
Catatan Akhir Kuliah: Praja Penulis Buku
50 Kisah Sukses dan Inspiratif Diaspora Indonesia; Lintas Negara, Lintas Bidang
Azim Premji "Bill Gates" Muslim dari India
BOB SADINO: BIOGRAFI INSPIRATIF
Rahasia Sukses Wipro Menjadi Perusahaan TI Papan Atas Dunia
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