Bisnis Properti
If you ally infatuation such a referred Bisnis Properti book that will manage to pay for you worth, acquire the no question best seller from us
currently from several preferred authors. If you desire to droll books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are moreover launched,
from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections Bisnis Properti that we will very offer. It is not on the subject of the costs. Its more or less
what you habit currently. This Bisnis Properti , as one of the most keen sellers here will entirely be in the midst of the best options to review.

Properti Tanpa Modal 60 Hari Untung 1 Miliar - Joe Hartanto 2013-02-07
"Dalam bukunya, Property Cash Machine, Joe mengajarkan cara
membeli properti tanpa modal, karena Joe telah berhasil membuktikan
dan mempraktikkan cara itu di negaranya sendiri. Dengarkan Joe baikbaik, dia adalah orang yang luar biasa. Dia adalah teman saya, dan juga
bagian dari jaringan pribadi saya. Joe telah dilatih dan dibimbing oleh
saya pribadi dan saya sekarang juga bagian dari jaringan pribadinya. Dia
hebat dan luar biasa!! Robert G Allen, San Diego, USA Penulis buku
international bestseller Nothing Down, Creating Wealth, Multiple
Streams of Income, The One Minute Millionaire, dan Cracking The
Millionaire Code Buku ini bisa menginspirasi generasi muda untuk
berani menggeluti bisnis properti, cerita-cerita inspiratif yang ditulis di
dalamnya saya harap bisa menjadi pecut yang ampuh untuk melahirkan
miliarder-miliarder baru di Indonesia, yang akan mengubah wajah
bangsa ini dan bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani
dan bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Selamat
dan sukses untuk Anda semua.  Sandiaga S. Uno Pengusaha Joe
Hartanto is back! This time even more confident and more powerful. Just
reading the draft copy of this book gave me a very strong WAKE UP!
call This book will make you a MILYADER! Its real and its POSSIBLE. I
have only 2 words: MUST READ! James Gwee Indonesias Favourite
Seminar Speaker & Trainer Author of 3 consecutive national best-selling
books: Positive Business Ideas, Setiap Orang Sales Harus Baca Buku
Ini and Setiap Manajer Harus Baca Buku Ini www.jamesgwee.com
Mau making-money dari properti? Jelas, Pak Joe gurunya. Mungkin
Robert Kiyosaki pun mesti baca bukunya Pak Joe. Dengan buku ini,
semoga kita semua bisa kaya hati. Kaya harta dan properti. Be
RICH! Ippho Santosa, Pakar Otak Kanan & Penulis mega-bestseller 7
Keajaiban Rezeki Pak Joe, rumah yang saya beli di akhir Januari 2010,
yang waktu itu saya konsultasikan dengan Pak Joe, sesuai saran Bapak
akhirnya saya beli, tanpa keluar modal saya sendiri, malah dapat uang
lebih Rp. 9 juta. Kemudian, 2 hari yang lalu, tepatnya 60 hari setelah
rumah tersebut saya beli, dengan mengikuti salah satu saran Pak Joe
juga, saya berhasil menjualnya kembali dan dapat untung sekitar 1
Milyarrrrr. Demikian sekilas percakapan saya dengan salah satu alumni
Property Cash Machine workshop yang sukses melakukan apa yang
dipelajarinya. Hal mana yang oleh sebagian besar orang dianggap hal
yang mustahil .membeli properti TANPA MODAL, malah DAPAT MODAL,
UNTUNG BESAR dan menjadi MILYADER dalam waktu yang amat
singkat. Tapi demikianlah kenyataannya di dalam dunia investasi dan
bisnis properti, banyak hal yang selama ini dianggap tidak mungkin
dilakukan, tapi sebenarnya sangat mungkin dilakukan asal tahu
RAHASIA yang selama ini diRAHASIAkan oleh para pelaku dunia
properti."
Pensiun Preneur: Pensiun Sukses Sunset & Sunrise Property - DR.Ir. Matius Jusuf, M.M., M.B. 2013-12-09
"“Tingginya permintaan akan rumah terus meningkat pada tahun-tahun
mendatang. Untuk itu, saya berharap terjalin kerja sama dari seluruh
pemangku kepentingan bidang perumahan, baik pemerintah pusat,
pemda,pengembang, perbankan, dan masyarakat umum. Semoga dengan
penerbitan buku Sunset & Sunrise Property kita dapat berinvestasi
dengan cerdas dan dengan itu dapat mendukung percepatan
pertumbuhan ekonomi Indonesia.” —Djan Faridz, Menteri Perumahan
Rakyat “Buku Sunset & Sunrise Property mengajarkan bagaimana
menjadi pelaku bisnis properti yang cerdas dan bijaksana, yang memiliki
pengetahuan tentang dinamika ekonomi secara makro dan mikro
sebelum memutuskan untuk berinvestasi.” —Dr. Cosmas Batubara,
Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat “Laju bisnis properti di
Indonesia terus maju dan berkembang, meskipun tidak lepas dari
dinamika gejolak perekonomian global. Salah satu perkembangan yang
dicatat oleh buku Sunset & Sunrise Property ini adalah tren
pembangunan properti dengan konsep superblock. Saya mendukung
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terbitnya buku ini sehingga semakin banyak pelaku bisnis yang
tercerahkan dan akhirnya memberikan sumbangan positif bagi kemajuan
perekonomian bangsa ini.” —Trihatma Kusuma Haliman, Direktur Utama
Agung Podomoro “Melihat gejolak pertumbuhan ekonomi Indonesia saat
ini, para pengusaha properti harus merencanakan langkah-langkah yang
tepat sebelum berinvestasi. Pencerahan tentang langkah-langkah yang
tepat itu dipaparkan dalam buku Sunset & Sunrise Property ini. Buku ini
tetap optimis bahwa laju pertumbuhan sektor properti akan tetap
positif.” —Dr. Ir. Ciputra, Pendiri Ciputra Group “Bisnis properti di
Indonesia berkembang pesat. Bisnis properti menunjukkan
kemampuannya untuk tetap bertahan meski dalam situasi ekonomi yang
terburuk sekalipun! Buku Sunset & Sunrise Property menunjukkan
dengan sangat jelas bahwa saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk
melakukan investasi di bidang properti.” —Dr. Ir. Panangian
Simanungkalit, pakar properti Indonesia"""
PROPERTY TOP SECRET - ISWI HARIYANI, S.H, M.H
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga
menjadi pasar potensial bagi pemasaran produk-produk properti.
Investasi properti, sebagaimana investasi pada umumnya, pasti
mengandung untung dan rugi. Dalam jangka panjang, investasi properti
diyakini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan
investasi tabungan, deposito, saham, obligasi atau surat berharga
lainnya. Kelemahannya, investasi properti sulit diuangkan (illikuid)
karena tidak mudah dijual kembali. Investasi properti yang berlebihan
juga dapat memicu krisis properti dan krisis ekonomi sehingga perlu
diawasi oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Perkembangan bisnis properti sendiri juga terpengaruh revolusi
teknologi informasi dan komunikasi serta terkait dengan ekonomi digital
sehingga para pelakunya dapat melakukan kegiatan crowdfunding
properti serta sewa ruang properti dan jual-beli properti via internet.
Jadi, sebaiknya kita lebih dulu memahami seluk beluk bisnis ini sebelum
mulai berinvestasi. Agar pembaca tidak sampai ketinggalan informasi
terbaru dalam hal regulasi maupun implementasi, buku ini hadir untuk
membahas kaitan bisnis properti dengan Revolusi Industri 4.0, seperti
crowdfunding properti, sewa ruang properti via aplikasi ponsel, jual-beli
properti via internet, dan lain-lain.
Buku Sakti Kuasai Bisnis Properti - Danar Williarta 2018-12-24
Dalam buku ini berisi tentang: · Fenomena bisnis properti di era modern
· Mengapa bisnis properti menjadi lahan bisnis yang menggiurkan? ·
Siapa saja para pengusaha yang sukses dengan bisnis properti? · Apa
yang menjanjikan dari bisnis properti? · Apa saja yang masuk bisnis
properti? · Apa saja strategi jitu agar sukses dalam bisnis properti? ·
Bagaimana memulai bisnis properti? · Apa saja jurus jitu bisnis properti
bagi pemula? · Apa saja penyebab kegagalan bisnis properti? .
Bagaimana cara melihat risiko dalam bisnis properti?
Hermawan Kartajaya on marketing - Hermawan Kartajaya 2002
Guide to Invest in Property - Ida Bagus Ascharya 2016-07-26
Buku ini ditulis oleh IDA BAGUS ASCHARYA PRABAWA, Founder ASIA
LAND PROPERTY (sebuah perusahaan Broker & Property Investment
Consultant). Penulis adalah praktisi bisnis & konsultan properti dan
alumni PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY, program : C.P.A (certified
property analyst) C.P.I (certified property investor), dan C.P.D (certified
property developer). Tahun 2015, penulis diundang sebagai pembicara
oleh RUMAH.COM -portal website pemasaran properti NO. 1 di
INDONESIA.  Bagi saya buku ini ibarat vitamin yang dapat memberikan
kekuatan dengan bahasa yang segar dan mudah dimengerti sehingga
siapa pun yang membacanya akan menemukan jalan kesuksesan di
bidang properti Dr. Ir. Panangian Simanungkalit MSc PAKAR
PROPERTO NO.1 INDONESIA. Founder Panangian School of Property.
Founder Panangian & Associate.
Industri Property Saham-saham BEI per Laporan Keuangan Q1
2016 - Buddy Setianto 2016-06-15
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Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian
harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini
memberi analisa industry Building Construction & Real Estate
Development emiten di BEI, berikut key financials, ratio keuangan, dan
menghitung semua saham Building Construction & Real Estate
Development yang listed di BEI (60 saham) berdasarkan laporan
keuangan terkini kuartal I 2016 dan historis kuartal I, II, III dan IV (akhir
tahun) tahun 2015 dan berikut grafik valuasi secara historis
dibandingkan harga pasarnya. Buku ini dilengkapi dengan Daftar 60
emiten berdasarkan industry sector per Juni 2016, 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 I, II, III dan IV (akhir tahun) 2015 dan laporan terkini
kuartal I 2016.
Real Estate Education Throughout the World: Past, Present and Future Karl-Werner Schulte 2012-12-06
In recent years, growing attention has been focussed on real estate
education. The objective of Real Estate Education Throughout The
World: Past, Present and Future is to document the current status and
perspectives of real estate education and the underlying research
throughout the world. The intent is to inform students, academics and
practitioners about the situation in the widest possible range of countries
and to provide a foundation for the future of the real estate discipline.
The structure of this monograph follows the organisation of the worldwide network of real estate societies. In Part 1, Stephen E. Roulac sets
the framework for the other contributions. Part 2 contains 20 chapters
that examine real estate education in Europe. Part 3 consists of two
articles covering North America. Part 4 includes two chapters dealing
with Latin America. In Part 5, 8 countries in Asia are examined. Part 6
contains two chapters covering the Pacific Rim. Finally, Part 7 focuses on
Africa. This collection of papers is unique, in the sense that 50 authors
have contributed to the monograph and 37 countries or regions in total
are covered. The editor does not know of any comparable book.
Money Mindset In Action - 8 Rahasia KEKAYAAN Untuk
Membenahi Diri dan Meraih Mimpi - Drg. Ervin Rizali, MKes, AIFM,
dkk
Semua yang kita lihat – dengar dan rasakan adalah bentuk KEKAYAAN
dari Sang Maha KAYA yaitu karunia nikmat yang begitu luarbiasa dan
sudah sepantasnya lah kita patut bersyukur. Maka nikmat mana lagi kah
yang mampu kau dustakan? Itu lah ayatnya, bahkan ketika kita
bersyukur maka nikmatNya akan ditambahkan bahkan melebihi daripada
apa yang kita inginkan. Buku ini ditulis oleh para Lisensi Trainer Money
Mindset To Freedom sehingga bumbu di dalam buku ini menjadi sangat
gurih dan kriuk bahkan sangat krispi tanpa ampas dan tanpa lemak, full
protein dan bernutrisi tinggi. Setelah membaca buku ini, Anda akan
mempraktikkan tentang bagaimana 8 Rahasia KEKAYAAN Untuk
Membenahi Diri dan Meraih Mimpi. Apa saja Rahasia tersebut? 1. Sehat
Adalah Kunci Utama Menuju Kesuksesan (Drg. Ervin Rizali, MKes, AIFM)
2. Mindset Pebisnis Bukan Hanya Untung Rugi (Coach Koko Baskoro,
S.Psi) 3. Menciptakan Mindset Cerdas Keuangan Untuk Kehidupan yang
Lebih Sejahtera (Erlina Juwita, MM, CFP®, QWP®) 4. Tiga Ladang
Rezeki (Coach Endra Diandra) 5. Menulis Tujuan Hidup (Permana
Irawan) 6. Hidup Makmur dengan Mencapai FB40 (Budhi Cahyono) 7.
Menggali Potensi Diri Dengan Menghancurkan Mental Block (Effrianti
Salim) 8. Happiness For Success (Drg. Irvianty Yura) Sehingga saya
sangat berharap apa yang mereka tuliskan dapat sangat bermanfaat bagi
kehidupan Anda untuk membenahi diri dan meraih mimpi agar bisa lebih
KAYA. Jika Anda memiliki hati yang tulus untuk membagikan
kebahagiaan, sukacita kepada orang-orang yang Anda cintai dengan
merekomendasikan buku ini kepada orang terdekat Anda yang akan
membuat senyuman yang membahagian dengan kebahagian yang sama
dengan Anda, sehingga amalan ini menjadi wasilah untuk kita bersama.
77 Rahasia Cepat Untung Bisnis Properti After the New Order - Abidin Kusno 2013-11-30
After the New Order follows up Abidin Kusno’s well-received Behind the
Postcolonial and The Appearances of Memory. This new work explores
the formation of populist urban programs in post-Suharto Jakarta and the
cultural and political contradictions that have arisen as a result of the
continuing influence of the Suharto-era’s neoliberal ideology of
development. Analyzing a spectrum of urban agendas from waterfront
city to green environment and housing for the poor, Kusno deepens our
understanding of the spatial mediation of power, the interaction between
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2/5

elite and populist urban imaginings, and how past ideologies are integral
to the present even as they are newly reconfigured. The book brings
together eight chapters that examine the anxiety over the destiny of
Jakarta in its efforts to resolve the crisis of the city. In the first group of
chapters Kusno considers the fate and fortune of two building types,
namely the city hall and the shop house, over a longue duree as a
metonymy for the culture, politics, and society of the city and the nation.
Other chapters focus on the intellectual legacies of the Sukarno and
Suharto eras and the influence of their spatial paradigms. The final three
chapters look at social and ecological consciousness in the post-Suharto
era. One reflects on citizens’ responses to the waterfront city project,
another on the efforts to “green” the city as it is overrun by capitalism
and reaching its ecological limits. The third discusses a recent lowincome housing program by exploring the two central issues of land and
financing; it illuminates the interaction between the politics of urban
space and that of global financial capitalism. The epilogue, consisting of
an interview with the author, discusses Kusno’s writings on
contemporary Jakarta, his approach to history, and how his work is
shaped by concerns over the injustices, violence, and environmental
degradation that continue to accompany the city’s democratic transition.
After the New Order will be essential reading for anyone—including
Asianists, urban historians, social scientists, architects, and
planners—concerned with the interplay of space, power, and identity.
Document for Property Business - Muzaache
Document for Property Business PENULIS: Muzaache Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-281-779-1 Terbit : Agustus 2020 www.guepedia.com
Sinopsis: “Kami sangat merekomendasikan buku-buku serial The
Property Series ini kepada para pembaca yang ingin mempelajari atau
terjun dalam dunia properti.” HM. Rizal Effendy, SE Walikota Balikpapan
“Kami menyambut baik dan sangat mendukung kehadiran buku serial
The Property Series ini yang merupakan buah karya salah satu putra
daerah Balikpapan.” Abdulloh, S.SOS Ketua DPRD kota Balikpapan Buku
Document for Property Business ini adalah salah satu buku dari bukubuku serial The Property Series. Bekerja di dunia bisnis terutama
properti akan membutuhkan dokumen (berupa surat menyurat atau
dalam bentuk lain) untuk kepentingan legalitas dan kepastian hukum
serta berperan sebagai alat komunikasi. Fokus buku ini adalah dokumen
(berupa surat menyurat atau dalam bentuk lain) yang biasanya
digunakan dalam dunia properti. Buku Document for Property Business
ini dilengkapi dengan: • 47 contoh dokumen properti yang sering
digunakan dalam bisnis properti. • Sistem penomoran surat yang sering
digunakan dalam bisnis properti. • Tabel penggunaan 47 dokumen
properti. • Daftar Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang
berhubungan dengan dunia properti. Buku ini akan menjadi referensi
penting untuk Anda yang menekuni bisnis properti di Indonesia. Selamat
membaca dan sukses buat Anda. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Properti Tanpa Modal Kisah Anak Muda Biasa Perintis Bisnis Luar Biasa - Aristo Surya
Gunawan 2020-01-14
Wirausahawan adalah pihak yang dapat membuka lapangan kerja dan
menggerakkan serta meningkatkan perekonomian negara. Walaupun
usaha yang dimiliki oleh para wirausahawan itu merupakan usaha mikro,
kecil, dan menengah sekali pun, usaha tersebut tetap dapat berguna bagi
rakyat banyak dan bahkan sebagai penyelamat ekonomi negara saat
krisis ekonomi besar melanda Indonesia. Banyak pula yang menyakini
bahwa berwirausaha merupakan solusi atas gelombang PHK yang
melanda di kala krisis ekonomi terjadi. Saat ini, institusi pendidikan, baik
pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi, banyak yang telah
mengintegrasikan penanaman nilai-nilai kewirausahaan dalam materi
pelajaran bagi peserta didik. Selain itu, banyak pula lembaga pendidikan
yang melakukan kegiatan yang terkait dengan praktik kewirausahaan,
seperti business day di mana para siswa diminta menjual hasil karya
mereka di bazaar sekolah. Program Studi Administrasi Bisnis,
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, merupakan salah satu unit
dalam lembaga pendidikan tinggi yang berusaha menanamkan sejak
semester awal jiwa kewirausahaan melalui mata kuliah kewirausahaan
yang wajib diambil oleh para mahasiswa. Selain itu,program studi ini
juga memiliki peminatan kewirausahaan. Buku ini ingin menampilkan
kisah perjalanan usaha para alumni Prodi Administrasi Bisnis yang
bergerak dalam bidang non-kuliner. Ada sepuluh kisah perjalanan usaha
non-kuliner alumni yang diangkat dalam buku ini. Penulis berusaha
mengangkat kisah perjalanan bisnis dari para wirausahawan muda,
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dilihat dari berbagai aspek yang terkait dengan karakteristik yang
dibutuhkan oleh seorang wirausahawan, antara lain ketekunan,
kreativitas, keuletan, dan jejaring kerja (network). Selain itu, ditampilkan
pula bagaimana kecintaan pada suatu hal bisa berubah menjadi bisnis,
dan disajikan pula suka duka yang mereka alami selama berbisnis.
PEREMPUAN BISA BISNIS PROPERTI - Sariningsih
Fokus pada tulisan ini tentang pengalaman menjalankan bisnis properti
adalah pengalaman yang menantang buat saya, seorang ibu rumah
tangga yang menjalankan bisnis property bersama dengan suami
tercinta. Perjuangan dan dukungan suami membuat saya lebih bisa
berkonsentrasi dengan baik. Kami saling membagi waktu. Menulis
menjadi pekerjaan lebih mudah dengan kehadiran suami dan anak
tercinta. Saya yakin bahwa tulisan ini akan bermanfaat bagi banyak
orang. Oleh karena itu, saya berusaha menyelesaikan buku ini sebaik
mungkin. Saya tidak sendiri dalam mengerjakan buku ini. Karena itu,
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, Bapak
Shodiq dan Istri. Bapak metua saya Bapak Ngatman dan Istri. Atas doa
dan ketulusan cintanya mendukung setiap langkah dalam menulis dan
berbisnis. Kepada dua orang yang saya sayangi dengan sepenuh hati,
Ayah Teguh Indriawan dan anak saya, Dastan Azka Indriawan, terima
kasih atas segala dukungan, kesabaran, inspirasi dan cinta yang
memberikan jutaan energi. Begitu pula kepada saudara-saudara tercinta,
Oma Tri Sulastri dan Aunty Ari Yanti yang menemani menjaga Dastan
sehingga saya bisa menyelesaikan buku ini dengan lancar. Terimakasih
juga dukungan kepada komunitas #BeliRumah-TanpaKPR dan
Developermini. Berkat dukungan dan kepercayaannya, kita dapat
bekerjasama dan bersinergi mengekekusi proyek properti. Semoga buku
ini menjadi seperti air yang bisa melepas dahaga bagi orang-orang yang
ingin berbisnis properti, khususnya perempuan-perempuan Indonesia
yang ingin berbisnis properti. Teman-teman dari grup dari grup
#patungan akusisi lahan terima kasih sudah menyumbangkan ide dan
saran-saran terbaiknya. Mbak Riris, Mbak Adinda, Mbak Desy yang lagi
cari-cari rumah, Bunda Riana dan Pak Herry yag menyempatkan datang
ke acara workshop properti. Semangat belajar kalian menambah
motivasi untuk berkarya. Para mentor sekaligus inspirasi saya selama ini
: Indari Mastuti, Anna Farida, Arih Lindriarto. Terutama Teh Indari yang
mendukung penuh untuk menyelesaikan buku ini sesegera mungkin. Dan
tak lupa terimakasih untuk penulis buku-buku inspiratif bisnis dari Bong
Chandra, Saptuari Sugiharto, Ustad Yusuf Mansur, Ippo Santosa, Joe
Hartanto yang super membakar semangat untuk berbisnis properti.
Terima kasih pada LPM Pabelan UMS yang memberikan pengalaman
luar biasa sehingga menempa saya menjadi penulis yang tangguh. Grup
Srikadi Properti yang turut mendukung tulisan saya dengan memberikan
petikan pengalaman mereka menjalankan bisnis properti. Seluruh teman
dan sahabat dari komunitas sekolah perempuan yang berisi penulispenulis kece dari berbagai belahan dunia. Saling menginspirasi dan
mendukung anggotanya untuk berkarya. Kalian adalah keluarga baru
yang memberikan dukungan positif untuk segera menyelesaikan buku
ini. Akhirnya, saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat kepada
seluruh pembaca dalam menjalankan bisnis properti. Bagi bisnis properti
pemula, buku ini cocok sekali karena trik-trik di dalamnya simpel dan
mudah dilakukan. Semoga dapat menjadi jalan untuk meraih mimpi
kebebasan finansial.
Property Crash - Budi Santoso 2013-04-04
Buku ini bicara soal kejatuhan properti dengan berdasarkan fakta
historis tahun 1991, 1997, dan 2007. Kita bisa belajar bagaimana
mengatasinya dan keluar dari krisis properti. Silahkan simak buku
singkat dan padat ini.
Managing Human Resources on Property Business as a
Competitive Advantage - Muzaache
Managing Human Resources on Property Business as a Competitive
Advantage Penulis : Muzaache Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Mei 2021
www.guepedia.com Sinopsis : “Kami sangat merekomendasikan bukubuku serial The Property Series ini kepada para pembaca yang ingin
mempelajari atau terjun dalam dunia properti.” HM. Rizal Effendy, SE
Walikota Balikpapan “Kami menyambut baik dan sangat mendukung
kehadiran buku serial The Property Series ini yang merupakan buah
karya salah satu putra daerah Balikpapan.” Abdulloh, S.SOS Ketua DPRD
kota Balikpapan Buku Managing Human Resources on Property Business
as a Competitive Advantage ini adalah salah satu buku dari buku-buku
The Property Series yang akan mengupas dunia properti dari sudut
pandang Manajemen Sumber Daya Manusia. Lebih spesifik lagi buku ini
membahas bagaimana menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas yang nantinya menjadi competitive advantage atau
keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing Anda di dunia
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properti, baik itu Anda sebagai pengembang, kontraktor maupun agen
penjual properti. Buku ini membahas bagaimana meraih keunggulan
bersaing atau competitive advantage melalui praktek-praktek
Manajemen Sumber Daya Manusia mulai dari Perekrutan, Penempatan,
Seleksi Orientasi, Pelatihan, Evaluasi, Promosi, Demosi dan PHK sampai
dengan Remunerasi. Kami memberikan contoh nyata Manajemen
Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan dunia properti
sehingga penggunaan Manajemen Sumber Daya Manusia di dunia
properti akan mudah kita pelajari. Buku ini juga di lengkapi dengan
contoh-contoh implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di perusahaan Pengembang,
Kontraktor dan Agen Penjual Properti. Selamat Membaca dan Sukses
buat Anda www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
PROPERTY CHAMPION - Darmadi Darmawangsa, F. Rach Suherman
2018-02-05
Buku Property Champion, ditata dengan unik menggabungkan
perubahan cara berpikir dan bertindak di dunia properti disertai dengan
artikel-artikel yang berhubungan dengan perubahan mindset. Property
Champion adalah buku pertama menggabungkan dua topik berbeda,
yaitu Properti dan Motivasi. Buku ini dipersembahkan kepada Anda
untuk menjadi renungan, inspirasi, dan memberi semangat untuk meraih
prestasi tertinggi Anda dalam menjalani peran apa pun di dunia properti.
Sebab, ketika kita tidak lagi mampu menciptakan inovasi pada
kebutuhan properti masyarakat yang menuntut serba berubah, kita akan
berdiri tegak dan membeku tanpa sempat lagi menjangkau masa depan.
Anda tentu bukan pecundang karena selalu ada banyak cara indah
merayakan sebuah kemenangan. Dan Anda adalah satu di antara para
pemenang itu, The Property Champion.
STRATEGI MEMBANGUN BISNIS DEVELOPER PROPERTY - Property
Plus Indonesia 2010-01-01
Algoritma genetika : teori dan aplikasinya untuk bisnis dan
industri - Yandra Arkeman
Algoritma Genetika Tujuan jamak tengah menjadi perbincangan baik di
dunia akademisi maupun di kalangan praktisi. Perkembangan teori dan
aplikasinya telah banyak diterapkan di berbagai ilmu pengetahuan
termasi teknik, ekonomi, kedokteran, pertanian, bahkan robotika
Mencicipi Kesuksesan Amanda Brownies Kukus - Indari Mastuti,
Agustin Rozalena 2010-02-04
Kota Bandung memiliki banyak ikon. Di antaranya adalah Brownies
Kukus Amanda, yang sudah sangat identik dengan Bandung. Bagi banyak
pelancong yang sedang mengunjungi Bandung, brownies Amanda
mungkin menjadi semacam oleh-oleh wajib, selain penganan ringan yang
sudah sangat terkenal sebelumnya, seperti pisang molen atau batagor.
Masyarakat Bandung pun banyak yang menjadi pengecer brownies ini di
pinggir-pinggir jalan. Kesuksesan brownies kukus Amanda ini
mengagumkan. Dalam satu hari, lebih dari 1.000 loyang kue habis
diserbu pembeli. Siapa sangka, kue ini dulunya hanya merupakan hasil
kreasi seorang ibu rumah tangga yang memodifikasi resep kue bolu
kukus. Kue ini pun hanya ditawarkan di lingkungan ibu-ibu dharma
wanita dan para tetangga. Namun, sejak pertama dikomersialkan,
pembeli brownies Amanda harus rela antre dan sempat menjadi
fenomena dalam hal antrean makanan di Bandung. Buku ini bercerita
tentang kisah kesuksesan sebuah usaha rumahan yang kini menjadi salah
satu usaha bidang makanan tersukses di Indonesia. Patut dicermati bagi
mereka yang ingin mencari inspirasi memulai usaha dari nol dan
mencicipi kelezatan bisnis makanan seperti yang sudah dilakukan oleh
Amanda. "Dari nol sampai menjadi produsen brownies ikon Bandung.
Patut disimak kisah suksesnya.? ?Bob Sadino, pengusaha sukses
?Subhanallah! Buku yang inspiratif dan motivatif tentang bagaimana
membangun usaha kue dari nol hingga sukses!" ?Amry Gunawan,
pengusaha, pemilik toko jilbab Rabbani ?Amanda membuktikan premis
bahwa produk sederhana pun bisa sangat sukses di pasaran. Tak sekadar
menginspirasi dan memotivasi, buku ini juga memberikan teladan
tentang bagaimana menjadi entrepreneur tulen yang sukses.? ?Edy
Zaqeus, penulis buku laris Bob Sadino: Mereka Bilang Saya Gila!,
trainer, writer coach, pendiri & editor AndaLuarbiasa.com [Mizan, Kaifa,
Inspirasi, Motifasi, Indonesia]
Sukm: Mengolah Utang Menjadi Laba Industri Property Saham-saham BEI per Laporan Keuangan Q4
2015 - Buddy Setianto 2016-04-13
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian
harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini
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memberi analisa industry Building Construction emiten di BEI, berikut
key financials, ratio keuangan, dan menghitung semua saham Building
Construction yang listed di BEI (59 saham) berdasarkan laporan
keuangan terkini kuartal I, II, III dan IV (akhir tahun) tahun 2015 dan
berikut grafik valuasi secara historis dibandingkan harga pasarnya. Buku
ini dilengkapi dengan Daftar 59 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 I, II, III dan IV (akhir
tahun) 2015.
Industri Property Saham-saham BEI per Laporan Keuangan Q2
2016 - Buddy Setianto 2016-08-08
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian
harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini
memberi analisa industry Building Construction & Real Estate
Development emiten di BEI, berikut key financials, ratio keuangan, dan
menghitung semua saham Building Construction & Real Estate
Development yang listed di BEI (60 saham) berdasarkan laporan
keuangan terkini kuartal II 2016 dan historis kuartal I, II, III dan IV
(akhir tahun) tahun 2015 dan berikut grafik valuasi secara historis
dibandingkan harga pasarnya. Buku juga mengulas Top gainer dan top
losser selama periode Januari – Juli & Agustus 2016. Buku ini dilengkapi
dengan Daftar 60 emiten berdasarkan industry sector per Agustusi 2016,
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 I, II, III dan IV (akhir tahun)
2015 dan laporan terkini kuartal II 2016. Dilengkapi juga analisa
ekonomi makro yang menitik beratkan pada kebijakan tax amnesty.
Properti Tanpa Modal 60 Hari Untung 1 Milar Oleh Joe Hartanto: - Joe
Hartanto 2015-01-21
“Dalam bukunya, Property Cash Machine, Joe mengajarkan cara membeli
properti tanpa modal, karena Joe telah berhasil membuktikan dan
mempraktikkan cara itu di negaranya sendiri. Dengarkan Joe baik-baik,
dia adalah orang yang luar biasa. Dia adalah teman saya, dan juga
bagian dari jaringan pribadi saya. Joe telah dilatih dan dibimbing oleh
saya pribadi dan saya sekarang juga bagian dari jaringan pribadinya. Dia
hebat dan luar biasa!!” -- Robert G. Allen, San Diego, USA Penulis buku
international bestseller: Nothing Down, Creating Wealth, Multiple
Streams of Income, The One Minute Millionaire, dan Cracking The
Millionaire Code “Buku ini bisa menginspirasi generasi muda untuk
berani menggeluti bisnis properti, cerita-cerita inspiratif yang ditulis di
dalamnya saya harap bisa menjadi pecut yang ampuh untuk melahirkan
miliarder-miliarder baru di Indonesia, yang akan mengubah wajah
bangsa ini dan bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani
dan bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Selamat
dan sukses untuk Anda semua.” -- Sandiaga S. Uno Pengusaha “Joe
Hartanto is back! This time even more confident and more powerful. Just
reading the draft copy of this book gave me a very strong “WAKE UP!”
call… This book will make you a MILYADER! It’s real and it’s POSSIBLE.
I have only 2 words: ”MUST READ!” -- James Gwee Indonesia’s Favourite
Seminar Speaker & Trainer Author of 3 consecutive national best-selling
books: Positive Business Ideas, Setiap Orang Sales Harus Baca Buku Ini
and Setiap Manajer Harus Baca Buku Ini www.jamesgwee.com “Mau
making-money dari properti? Jelas, Pak Joe gurunya. Mungkin Robert
Kiyosaki pun mesti baca bukunya Pak Joe. Dengan buku ini, semoga kita
semua bisa kaya ‘hati’. Kaya ‘harta dan properti’. Be RICH!” -- Ippho
Santosa Pakar Otak Kanan & Penulis mega-bestseller 7 Keajaiban Rezeki
“Pak Joe, rumah yang saya beli di akhir Januari 2010, yang waktu itu
saya konsultasikan dengan Pak Joe, sesuai saran Bapak akhirnya saya
beli, tanpa keluar modal saya sendiri, malah dapat uang lebih Rp 9 juta.
Kemudian, 2 hari yang lalu, tepatnya 60 hari setelah rumah tersebut saya
beli, dengan mengikuti salah satu saran Pak Joe juga, saya berhasil
menjualnya kembali dan dapat untung sekitar 1 Miliarrrrr”. Demikian
sekilas percakapan saya dengan salah satu alumni Property Cash
Machine workshop yang sukses melakukan apa yang dipelajarinya. Apa
yang oleh sebagian besar orang dianggap mustahil, membeli properti
TANPA MODAL, ternyata justru bisa DAPAT MODAL, UNTUNG BESAR
dan menjadi MILIADER dalam waktu yang singkat. Demikianlah
kenyataannya di dalam dunia investasi dan bisnis properti, banyak hal
yang selama ini dianggap tidak mungkin, sebenarnya sangat mungkin
dilakukan asal tahu RAHASIA yang selama ini diRAHASIAkan oleh para
bisnis-properti
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pelaku dunia properti.
Konsultasi Bisnis: Pelanggan Suka Utang - Fitra jaya 2020-06-01
Buku digital berjudul Konsultasi Bisnis: Pelanggan Suka Utang
merupakan tulisan yang berisi Bisnis Ekonomi yang dapat memberikan
tambahan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Lebih jelasnya,
silahkan disimak dalam buku ini. Selamat membaca!
Aplikasi hukum dalam bisnis properti di Indonesia - Erwin Kallo
2003
Implementation of laws regarding with land use, buildings, and housing
in Indonesia.
Cara Gampang Membeli Rumah Tanpa Modal - Suprayitno Marlan
Kuswati 2015-03-03
Semua hal yang ingin anda ketahui tentang tata cara pembelian rumah
diungkapkan dengan sangat jelas di dalam buku ini. 1001 hal, dari mulai
cara mencari rumah, memlilih rumah, bernegosiasi, sampai proses
pembelian Tanpa Modal, semua diulas dengan sangat jelas di sini. Jika
anda belum berminat untuk melakukan pembeliannya saat ini, tidak ada
salahnya kalau buku ini anda simpan untuk anda praktekan di kemuadian
hari. Karena apa yang ada di dalam buku yang diterbitkan oleh
PUBLISHING LANGIT ini adalah sebuah ilmu yang sangat
menguntungkan dan bisa dipraktekan oleh siapa pun orangnya. -Lembar
Langit Indonesia GroupInilah Saatnya Investasi Properti Gaya Anak Muda - Ulfah Khaerani
2015-09-03
Investasi bisnis properti saat ini tengah booming. Bisnis ini sudah ada
dari dulu dan nggak pernah mati. Anak gaul sekarang, belum bisa
dibilang pure gaul kalau belum tahu bisnis beginian. Jangan cuma tahu,
tapi kudu terjun di dalamnya. Toh keuntungan bisnis properti sangat
menjanjikan. Kan asyik tuh kalau kita jadi anak gaul yang kaya ilmu dan
juga kaya harta. Jadi, bisa traktir teman-teman sekalian sharing ilmu,
udah gitu nggak minta uang sama ortu lagi. Malahan bisa bantu ortu.
Sebelum terjun ke bisnis properti, baca dulu deh buku Inilah Saatnya
Investasi Properti Gaya Anak Muda. Buku ini berisi ‘kenapa-kenapa’-nya
kamu mesti berinvestasi properti, ada juga pengenalan tokoh-tokoh yang
sukses berbisnis properti, bahkan di usianya yang masih sangat muda,
dan ada juga motivasi berbisnis ala anak muda. Terus, kamu juga
dimanjakan dengan hitung-hitungan properti yang simple, tapi tetap
mencakup semuanya. Jadi, memudahkan kamu untuk memulai bisnis.
Last but not least tentunya, ada tips-tips cucok yang bisa kamu
aplikasikan ke bisnis. Plus catatan-catatan zonk supaya kamu terhindar
dari hal-hal yang nggak diinginkan. So, what are you waitin’ for? Let’s
open the book!
Feng Shui: Keseimbangan dan Keharmonisan Hidup - Suhana Lim
2019-01-21
Membuat sesuatu yang rumit menjadi mudah dimengerti serta
menyampaikan topik dan materi yang njelimet menjadi sesuatu yang
ringan dan enak dibaca adalah kepiawaian Suhana Lim. Trademark
buku-buku dan tulisan yang dihasilkan Suhana Lim adalah penyampaian
feng shui secara objektif, logis, dan proporsional. Anda tak perlu
khawatir akan membaca textbook yang rumit dan membosankan. Tak
perlu waswas akan dianjurkan membeli aneka pernak-pernik feng shui
sebagai solusi. Tentunya, ini juga bukan buku mengenai ramalan
tahunan. Jadi, isinya bisa diaplikasikan dan berlaku serta bermanfaat
sepanjang masa. Buku ini wajib dibaca semua orang, mulai dari awam,
pehobi, hingga praktisi feng shui. Isinya sangat objektif, transparan,
bervariasi, serta informatif dengan topik seputar feng shui, tradisi dan
budaya Tiongkok, serta kehidupan secara umum, seperti: • Lahan
“Frankenstein”—Cara Membersihkan Lahan Berenergi Kotor • Si
“Pembawa Hoki”-kah Anda? • Hari Baik! Baik buat Siapa? • Praktisi
Feng Shui Mengambil Roh? • Want to Know Saja—Kode Etik dalam Feng
Shui • Water Dragon Membuat Kaya Secara Instan? • Kucing Panjang
Umur • Dosa Turunan • Cinta, Roti, dan Arak • Ba Zi Berkilau, tetapi
Hidupnya Tak Gemerlap • Membotaki Rambut agar Hoki • Bagaimana
Cara Kerja Feng Shui? • Kiat Menetralisasi Ciong • Food for Luck and
Fertility • Berlindung di Balik Tameng “Karma”
WISDOM FOR BEGINNERS: 35 Rambu Penyelamat Bisnis
Pertama Anda - SUPARDI EE
Bisnis adalah sebuah perjalanan panjang menuju tujuan yang telah
ditetapkan. Bekal perjalanan bagi pemula bisa dilengkapi dari para
pejalan sebelumnya, terutama dari mereka yang telah sering sampai ke
tujuan. Buku ini melengkapi bekal itu, agar mengurangi resiko
kegagalan. Meskipun demikian, setiap kegagalan satu bisnis, bisa
menjadi bekal selanjutnya. Selamat menjalani perjalanan itu dengan
semangat dan bergairah, karena semua prosesnya adalah pembelajaran
untuk menjadi manusia yang lebih baik. Salam semangat. MUKHLIS
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YUSUFStrategic Action Coach Sebagai seorang yang senantiasa
mendengarkan cerita-cerita dan nasihat dari Master Supardi Lee di
dalam talkshow radio, saya mengenali bahwa "pengalaman-pengalaman
hidup" yang dibagikan beliau adalah kisah-kisah nyata yang "menggigit"
dan terkadang terkesan keluar dari "pakem" manajemen pada umumnya.
Tetapi justru disitulah letak keunggulan seorang Supardi Lee didalam
"menggugah" nurani seseorang. Bila Anda mencari mutiara-mutiara
kehidupan yang terpendam, kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam
kehidupan pribadi dan bisnis maka buku ini menjadi salah satu pilihan
terbaik buat Anda. Sambil "menyelam" minum air dan menemukan
mutiara-mutiara terpendam tersebut, selamat membaca dan siapa tahu
dapat menghantar kontemplasi Anda. DJOHAN
KOHARTrainer/Pembelajar Sukses Mulia/ Hidup adalah Berbag
Wacana Indonesia - Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia
Properti MODERAT (Modal Dengkul dan urat) - Benny Lo
Hukum Bisnis Properti Indonesia - Andika Wijaya dan Wida Peace
Ananta 2017-04-25
Pemenuhan kebutuhan akan perumahan, serta berbagai aspek bisnis
yang berdiri di sekelilingnya tidak terlepas dari potensi terjadinya
benturan kepentingan, yang akhirnya melahirkan konflik. Untuk
menghindari benturan kepentingan atau konflik, atau setidaknya
meredam ekses-ekses negatif dari setiap usaha manusia dalam
memenuhi kebutuhan akan perumahan, Pemerintah Republik Indonesia
telah membuat dan memberlakukan berbagai macam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan properti. Buku Hukum
Bisnis Properti di Indonesia ini membahas berbagai aspek hukum yang
muncul dari bisnis properti, antara lain hukum pertanahan, hukum
perumahan, hukum rumah susun, hukum pembiayaan, hukum
perusahaan/perdagangan, hukum kontrak, hukum perpajakan, hukum
kepailitan dan penundaan pembayaran (suspension of payment), hukum
asuransi properti, hukum perdata internasional, hingga hukum pidana.
Best Practice Systems for Property Business - Muzaache
Best Practice Systems for Property Business PENULIS: Muzaache
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-459-6 Terbit : September 2020
www.guepedia.com Sinopsis: “Kami sangat merekomendasikan bukubuku serial The Property Series ini kepada para pembaca yang ingin
mempelajari atau terjun dalam dunia properti.” HM. Rizal Effendy, SE
Walikota Balikpapan “Kami menyambut baik dan sangat mendukung
kehadiran buku serial The Property Series ini yang merupakan buah
karya salah satu putra daerah Balikpapan.” Abdulloh, S.SOS Ketua DPRD
kota Balikpapan Fokus buku Best Practice Systems for Property Business
ini adalah sistem manajemen terbaik yang bisa Anda gunakan pada
bisnis properti. Buku ini berisi contoh sistem terbaik dalam menjalankan
bisnis properti terutama pada perusahaan pengembang perumahan,
kontraktor dan agen properti. Tentu akan butuh waktu bagi Anda untuk
mempelajari keempat sistem tersebut. Dan mempelajari keempat sistem
tersebut juga tidak mudah. Di dalam buku Best Practice Systems for
Property Business ini, kami memberikan sistem siap pakai yang bisa
langsung Anda gunakan dalam menjalankan bisnis properti, baik itu
sebagai pengembang perumahan, kontraktor dan agen properti. Anda
tidak perlu membuang waktu dan bersusah payah mempelajari keempat
sistem tersebut. Semuanya ada di dalam buku ini, sistem terbaik yang
sudah terbukti secara praktik dan siap pakai. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Untung Maksimal dari Bisnis Properti - Roby Agung Kusuma
Manusia mempunyai tiga kebutuhan pokok, yaitu sandang, papan, dan
pangan. Saat ini, papan atau biasa disebut dengan nama lain properti,
menduduki deretan bisnis yang sedang booming dan tidak ada matinya.
Sebab, kebutuhan manusia akan tempat tinggal semakin banyak. Apa
yang dimaksud dengan bisnis properti? Buku ini akan membantu Anda
mempelajari seluk-beluk bisnis properti, cara memulai bisnis properti
sebagai agen atau broker, hingga tips-tips memulai bisnis properti
sebagai developer pemula. Dan, sebagai panutan dalam berbisnis
properti, buku ini juga menyajikan kisah inspiratif para pebisnis properti
yang terkenal karena kesuksesannya. Di antaranya seperti Imelda
Sundoro, John Gandel, Ikhwan, Joe Hartanto, Syaiful Fadli, Suswanto,
Ghofar Razak Nazila, H. Fauzi Saleh, serta Bong Chandra. Selamat
membaca, selamat berbisnis properti! Selling Points 1. Seluk-beluk
Bisnis Properti 2. Simulasi dan Keuntungan Bisnis Properti 3. Langkah
Menjadi Agen/Broker Properti 4. Langkah Menjadi Developer Pemula 5.
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Langkah-Langkah Praktis Memanfaatkan Modal Kecil Untuk Bisnis
Properti, dll.
The King of Property 36 Secrets of Powerful Closing - Eddie Muljawan
2020-10-21
I always like it when practitioners write books. ItÕs usually full of downto-earth ideas and tips based on real-life experience. These ideas are
often very applicable and bring almost immediate results. ÒThe King of
PropertyÓ by Eddie Muljawan is one such book. Eddie is an experienced
and establish property agent/ broker with years of street-smart
experience. Read this book, choose some ideas that you like, practice
them. I guarantee that with just one idea, you can sell a few more
houses; and your investment in this book would have returned a
thousand times. HAPPY SELLING! James Gwee Indonesia Õs Favourite
Seminar Speaker & Trainer, Author of 10 National Best-Selling books,
Founder DREAM ACHIEVERS Character-Building Training for
Teenagers, www.jamesgwee.com, www.SeminarSeumurHidup.com
Properti menjadi salah satu sektor usaha yang menyedot beragam
keahlian. Di balik kemegahan dan keelokan sebuah bangunan, ada
sederet keahlian, kepiawaian dan talenta yang turut andil untuk
mewujudkannya. Salah satu peran kunci adalah kecakapan para Agen
Properti untuk memasarkan produk. Mereka adalah salah satu ujung
tombakÑsukses atau tidaknya sebuah produk properti dikembangkan.
Selama beberapa dekade terakhir, para Agen Properti punya andil besar
memajukan industri properti nasional. Seorang Agen Properti tidak
cukup hanya memburu komisi. Salah besar jika tujuan utama Agen
Properti hanya komisi. Jadilah entrepreneur sejati. Bos seorang Agen
Properti adalah konsumen. Jadilah mitra yang mampu memberikan
bantuan profesional bagi konsumen. Berikan service terbaik bagi
konsumen. Konsumen yang puas pasti akan kembali lagi. Saya
memberikan apresiasi dan penghargaan atas komitmen Eddie Muljawan
untuk berbagi pengalaman dan strategi, meluangkan waktu, pikiran dan
tenaga untuk menerbitkan buku ini. Saya percaya, penerbitan buku ini
adalah sebuah langkah terobosan bagi para Agen Properti untuk
mendorong kemajuan industri properti nasional. The King of Property
dapat menjadi suar penerang bagaimana berperan sebagai Agen Properti
Profesional. Hendro S. Gondokusumo Presiden Direktur & CEO, PT
Intiland Development Tbk., Wakil Ketua Umum, Kadin Indonesia bidang
properti Eddie Muljawan adalah broker top di Bandung, pengalamannya
di dunia properti tidak diragukan lagi. Buku ini sangat baik membahas
pengalaman Eddie di dunia properti dan memberikan manfaat yang
sangat berarti bagi pelaku di dunia broker properti bahwa segala sesuatu
perlu dilakukan dengan skill, knowledge, dan kerja keras. Sukses untuk
Pak Eddie Muljawan! Bravo. Sven Sylviano, S.E. Ketua Asosiasi Real
Estate Broker DPD Jawa Barat periode 2017Ð2020
10 pengusaha yang sukses membangun bisnis dari 0 - Sudarmadi 2007
Profile of ten Indonesian businessmen and stories of their success.
Super Sukses AKM SMA MAK (Asesmen Kompetensi Minimum SMA
MAK) Bumi Aksara - 2020-12-01
ebagaimana sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, mulai
tahun 2021 Ujian Nasional (UN) tidak lagi diselenggarakan. Sebagai
pengganti UN, diadakan Asesmen Nasional. Asesmen Nasional bertujuan
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen Nasional dilakukan
untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus
menghasilkan informasi perbaikan kualitas belajar-mengajar, yang
kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa.
Asesmen Nasional terdiri atas tiga komponen, yaitu Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM), Survei Karakter (SK), dan Survei Lingkungan Belajar.
Untuk mengenalkan AKM kepada guru dan siswa maka kami menyiapkan
sebuah buku soal AKM, yaitu Super Sukses AKM. Super Sukses AKM
SMK/MAK merupakan buku soal AKM yang memuat komponen literasi
membaca dan numerasi. Soal-soal AKM dalam buku ini mengacu pada
soal PISA (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS
(Trends in International Mathematics and Science Study) yang dapat
digunakan oleh siswa untuk menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum.
Mata pelajaran SMK/MAK akan terintegrasi pada soal-soal literasi
membaca dan numerasi, sehingga semua siswa dapat memahaminya.
Pada soal- soal AKM dalam Super Sukses AKM SMK/MAK ini menuntut
siswa untuk menggunakan logika dan analisis keterampilan berpikir
tingkat (HOTS, Higher Order Thinking Skills) untuk memahami makna
dari soal. Soal AKM literasi membaca dan numerasi terdiri atas beberapa
paket, sehingga siswa dapat mengerjakannya secara bertahap. Pada
bagian akhir buku, kami juga memberikan beberapa contoh survei
karakter, yang dapat dijadikan pedoman oleh siswa dalam menghadapi
Survei Karakter.
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