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Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kriya Kreatif Keramik SMK/MAK Kelas XI Semester 1 ini hadir
sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Seni dan Industri Kreatif,
Program Keahlian Desain dan Produk Kreatif Kriya untuk Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Keramik. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia seni dan
industri kreatif. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Sikap dan perilaku
kewirausahaan • Peluang usaha produk barang/jasa • Hak atas Kekayaan Intelektual • Konsep desain/prototype dan
kemasan produk barang/jasa • Proses kerja pembuatan prototype produk barang/jasa • Lembar kerja/gambar kerja
untuk pembuatan prototype produk barang dan jasa • Biaya produksi prototype produk barang/jasa • Proses kerja
pembuatan prototype produk barang/jasa • Pengujian kesesuaian fungsi prototype produk barang/jasa Berdasarkan
materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills ) dengan
cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, dan mengasosiasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa
pilihan ganda, esai, tugas proyek, dan lembar kegiatan siswa. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa
dalam memahami materi. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang seni dan
industri kreatif. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan
lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Perjanjian Senja PENULIS: Asih Perwita Dewi Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-412-7 Terbit : Juni 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Adalah Abdi Nurrohman, seorang tukang bangunan, bertemu dengan Nania, seorang
karyawan toko percetakan. Mereka selalu dipertemukan di Stasiun Tebet, pada gerbong kereta nomor 4 dan pada
jadwal yang sama di sore hari pukul 16.00. Nania punya kebiasaan selalu tertidur di kereta, dan Abdi selalu tanpa
sengaja duduk di sampingnya dan menjadi "sandaran tidur" Nania. Saat Abdi mulai terbiasa dengan aroma sampoo
bayi, bercak warna-warni di jemari, dan sepatu kets biru yang selalu jadi pemandangannya saat bertemu Nania di
kereta, perempuan itu menghilang dan tak pernah lagi muncul di stasiun yang selalu mempertemukan mereka. Senja,
hujan, stasiun kereta, gerbong, dan dia. Seperti sebuah lingkaran, kita bertemu dalam ruang dan waktu yang itu-itu
saja. Seperti sebuah perjanjian, tanpa kusadari dan kamu sadari, kita saling menanti penuh harap. Hingga pada
sepenggal waktu, langkahmu menguap. Kau, pergi kemana? Hanya ada aku yang berharap menatapmu di tengah
hujan yang membuat sepatuku basah. Nania, mungkinkah senja masih bersepakat untuk menghadirkan bayangmu di
mataku? (Dari Abdi _ untuk Nania, bila nanti bertemu lagi) www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
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Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Barat
Tukang Minyak Keliling yang Jadi Pengusaha Nasional Dari seorang anak desa yang hidup penuh kekurangan, Darwis
Manalu kini menjadi pendiri, pemilik, sekaligus pemimpin puncak Darta Corporation yang bisnisnya telah menggurita
di Indonesia. Tentu semua kesuksesannya itu tidak didapatkannya begitu saja. Kisah hidupnya laksana akrobat yang
penuh jatuh bangun dan tantangan. Melihat kesuksesannya, mungkin tidak pernah ada yang menyangka betapa
beratnya perjuangan seorang Darwis Manalu ketika di desa dan merantau ke Jakarta seorang diri. Dalam Akrobat
Kehidupan Darwis, kita akan mengetahui bahwa tekad, ketekunan, dan kerja keraslah yang mampu mengantarkan
seseorang menuju gerbang kesuksesan.
Strategi Mendirikan Perusahaan Distribut
Luki, Not Lucky
UMKM Sintas Pandemi
Super Pintar Soal U/ Sma/ma Ips
Jadi Pengusaha Siapa Takut
“Membeli buku Mas Sahda dan mengikuti pelatihannya merupakan sesuatu yang saya syukuri. Materi dan soalnya tepat
sasaran. Pembahasan dan trik mengerjakan soalnya ciamik! Ini sangat berperan dalam keberhasilan saya lolos tes CPNS di
kementerian impian saya. Terima kasih, Mas Sahda.” Corry Laura Junita Sianturi, PNS Kementerian Kesehatan “Buku Pak
Sahda dikenal karena materinya yang komplet dan up to date. Saya telah membuktikan sendiri kedahsyatannya. Sekarang,
selain buku, Pak Sahda juga mengadakan pelatihan, dan saya yakin itu nggak kalah bermanfaat. Tetap sehat dan
bermanfaat buat banyak orang, Pak Sahda! Salam.” Nur Hidayatullah, PNS Provinsi Kalimantan Barat. “Lengkap dan akurat!
Kedua kata tersebut menggambarkan buku tes CPNS karangan Sahda Halim. Sudah banyak yang membuktikannya. Saya
merekomendasikan buku ini untuk semua yang memiliki impian menjadi PNS!” Juhan Pamujiono, PNS di Kabupaten Pacitan
Buku ini merupakan bungarampai kenangan dan catatan tentang dunia perbukuan tempat penulisnya berkecimpung hampir selama tiga puluh tahun belakangan ini. Ada yang berupa memoar, catatan perjalanan, artikel yang mengomentari soalsoal yang terjadi dalam dunia perbukuan, kenangan dan tulisan tentang orang-orang perbukuan, hingga resensi buku dan
pernak-pernik perbukuan. Buku yang bisa menggambarkan sekelumit dunia perbukuan di mata seorang praktisi perbukuan.
Bagaimana agar UMKM kita - Mampu mengelola SDM dan arus keuangan hingga sukses berdaya saing dan berkelanjutan? Mempertahankan dan menambah pelanggan pada masa pandemi yang penuh ketidakpastian? - Menjamin bisnisnya, baik
bisnis makanan maupun homestay tetap beroperasi aman dengan protokol kesehatan ketat? - Memanfaatkan teknologi dan
sistem digital agar roda operasional bisnis berjalan efektif, efisien, bahkan bertumbuh maksimal? Buku berjudul UMKM
Sintas Pandemi ini memuat berbagai kajian dan pemecahan masalah yang dapat diterapkan UMKM dalam menghadapi
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pandemi, bukan hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh. Sebanyak 20 artikel hasil pemikiran dan penelitian para akademisi
disusun ke dalam tiga bab, yaitu perihal adaptasi pelaku UMKM, strategi menyongsong era Kenormalan baru, dan peran
digitalisasi dalam menghadapi pandemi.
Namanya Luckita Dewi yang artinya dewi keberutungan.Tapi, kok, Luki selalu mendapat kesialan, ya? Mulai dari salah
masuk kelas, keliru mengirim pesanan kue, sampai kehilangan uang padahal dompet selalu digenggamannya. Wah, kok
bisa, ya? Binta, salah satu sahabat Luki, curiga semua kesialan Luki berhubungan dengan namanya. Menurut primbon,
nama Luki terlalu berat. Binta mengusulkan agar Luki mengganti namanya. Keduanya sampai bertengkar. Ternyata tidak
hanya Binta yang marah, teman-teman sekelas pun memusuhi Luki gara-gara nama Luki yang membawa sial. Untung saja,
masih ada Fiqa, sahabat Luki yang lain, yang memberi dukungan padanya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Luki? Apakah
dia akan menerima usul Binta untuk mengganti namanya? Benarkah kesialan Luki berhubungan dengan namanya? Yuk,
baca selengkapanya di buku ini dan temukan jawabannya.
Kontekstual Aritmatika Sosial
Siap menghadapi ujian nasional 2009
STRATEGI MENDIRIKAN PERUSAHAAN DISTRIBUTOR BARU
Abdul Latief Bangkitnya Enterpreneur Nasionalis (HC)
Suara muhammadiyah
Bangkitkan Hidupmu! PENULIS: Alif Nur Rohman Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-196-0 Terbit : Juli
2020 www.guepedia.com Sinopsis: Hidup adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Ia menciptakan
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi-Nya. Manusia
kemudian memiliki andil dalam kehidupannya. Ingin menjadi manusia yang sempurna atau hanya menjadi
manusia yang sekadarnya saja, hidup hanya sekadar hidup. Semua itu ada di tangan manusia. Dalam
kehidupannya, manusia pasti akan menemukan berbagai macam permasalahan dan kegagalan-kegagalan. Mereka
benar-benar merasakan bagaimana kerasnya samudera kehidupan. Hal itulah yang seringkali manusia
menyebutnya dengan nama asam garamnya kehidupan. Pada titik ini, akan ada manusia yang tetap tegar
menghadapi permasalahan dan mendaki puncak tantangan. Namun tak sedikit dari mereka yang memilih untuk
menyerah dan tak percaya dengan harapan. Buku ini kaya akan kisah-kisah hidup yang menggugah. Buku ini
mencoba untuk memberikan energi kehidupan. Membangkitkan manusia yang putus asa menjadi punya harapan.
Membangkitkan hidup sebagai pecundang menjadi sang pemenang. Membuat hidup semakin hidup. Pada akhirnya,
menjadikan hidup yang hanya sekali ini lebih berarti dan bermakna bagi sesama. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Sejarah keberadaan Sang Naga dari Timur (masyarakat Tionghoa) di kepulauan rempah-rempah (Nusantara)
memang sangat panjang. Dari awal permulaan kedatangan mereka sebagai pedagang, hingga proses amalgamasi
yang kemudian menghasilkan keturunan Tionghoa babah. Pada saat periode pelayaran niaga terjadi gelombang
migrasi besar orang-orang Tionghoa ke Nusantara khususnya diwilayah Sumatera dan Jawa. Mereka tidak lagi
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kembali ke Tiongkok namun menetap di pulau yang mereka singgahi dan kemudian menikahi penduduk setempat
sehingga pada periode berikutnya melahirkan keturunan yang berkembang dengan pesat dan menjadi bagian
dan kesukuan yang ada di Indonesia yakni orang Tionghoa Indonesia. Keberhasilan mereka dalam bidang
perdagangan dirasa bukanlah dibangun dalam waktu singkat dan asal-asalan, namun membutuhkan suatu
kedisiplinan tertentu yakni suatu etos kerja yang sangat ketat. Etos kerja tersebut ternyata dipengaruhi
oleh ajaran-ajaran leluhur mereka khususnya ajaran Khonghucu. Ajaran-ajaran Khonghucu menjadi faktor
penting bagi keberhasilan bisnis orang-orang Tionghoa. Khususnya Tionghoa di Yogyakarta yang memiliki
etos kerja sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran-ajaran Khonghucu. Diakui maupun tidak diakui, secara
realitas Khonghucu justru membawa dampak positif bagi etos kerja yang dilakukan oleh orang-orang
Tionghoa di Yogyakarta baik itu orang Tionghoa Totok maupun Tionghoa babah. Kesamaan dialek sub suku
yang ada di kalangan masyarakat Tionghoa Yogyakarta seperti sub Hokkian, Hakka, Kanton, Henghua, dan
lainnya, serta nilai-nilai dalam Khonghucuisme berperan penting mendongkrak keberhasilan orang-orang
Tionghoa di Yogyakarta baik itu yang beragama Khonghucu maupun agama lainnya. Buku yang berjudul
Dinamika Etos Kerja Masyarakat Tionghoa Yogyakarta mengulas semua cerita diatas.
"Saya nggak punya bakat bisnis." "Sudah nggak ada peluang usaha yang tersisa." "Bikin usaha? Modalnya
dari mana?" Itulah alasan-alasan yang kerap menahan orang melangkahkan kaki ke dunia usaha, dan akan
dipatahkan oleh buku ini. Selain memberikan contoh pengalaman berwirausaha Penulis sejak usia SD, buku
ini juga membekali Anda dengan: - strategi menembus pasar, - kiat mengenali dan memanfaatkan tren sumber-sumber modal usaha, - penyebab kegagalan berwirausaha, - nasihat penting dalam menjalankan usaha,
- contoh-contoh bidang usaha, dan - alamat usaha dengan sistem franchise serta pusat perkulakan
terlengkap dan termurah. Setelah membaca buku ini, Anda pun bisa dengan lantang berseru, "Jadi
Pengusaha, Siapa Takut?"
“Bumiputra atau pribumi harus berlari lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan di dalam perekonomian.
Sadarlah bahwa yang dikejar itu adalah orang yang berlari sangat kencang. HIPMI adalah orang-orang yang
sadar akan ketertinggalannya. Kalau yang sudah sadar pun tertidur, habislah . “ ~ Tun Dr. Mahathir
Muhammad ~ “ jangan terlalu cepat tergoda dengan popularitas politik. Saya sadar bahwa ini juga karena
implikasi dari undang-undang. Seperti kita ketahui, undang-undang kita tidak memberikan kesempatan
kepada PNS, anggota POLRI dan TNI untuk berpolitik, karena itu, celah tersebut seakan menjadi daya tarik
bagi pengusaha-pengusaha muda. Juga karena ongkos politik yang mahal, pengusaha-pengusaha muda itulah
yang kiranya mampu bertanding di situ. Namun, akibat di ujungnya nanti, kita tidak berkembang dalam
dunia usaha, karena banyak pengusaha muda yang terjun ke dunia politik. Untuk itulah, kita harus kembali
lagi ke tujuan awal, yakni kita ingin HIPMI dapat membina generasi muda untuk memperluas lingkungan
entrepreneurship serta membina atau mendorong generasi muda yang terdidik untuk masuk ke dunia usaha
sehingga dapat terjalin sinergi untuk membangun ekonomi nasional yang adil, baik dari sisi wilayah
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maupun suku bangsa.” ~ M. Jusuf Kalla ~ “Saya berkali-kali menyampaikan bahwa gerakan HIPMI yang
melahirkan enterprenur nasionalis patriot pengisi kemerdekaan menjadi tuan rumah di negeri sendiri sama
sekali tidak ada kaitannya dengan anti-nonpri. Semua ini adalah untuk pemerataan dan keadilan di bidang
ekonomi, serta untuk kestabilan dan keamanan negeri. Gerakan memperbanyak jumlah enterprenur adalah
salah satu langkah dari begitu banyak upaya untuk kemakmuran bangsa agar ekonomi kita tidak terjajah
lagi sesuai dengan cita-cita Proklamasi.” ~ Abdul Latief ~ “Tanggung jawab sosial pengusaha bisa
dianalogikan dengan profesi dokter. Kalau suatu daerah dilanda wabah penyakit, dokter yang ada di situ
yang bertanggung jawab. Tetapi, jika suatu daerah dilanda kemiskinan, itu tanggung jawab pengusaha yang
ada di sana. Tugas pokok pengusaha adalah membangun dan mengembangkan perekonomian di tempat dia
berada.” ~ Pontjo Sutowo~
Menyusun Kembali Kepingan Sains & Spiritual
Kamu Itu Cinta
Perjanjian Senja
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Guru Akuntansi SMA
Referensi Pintar TPA Pascasarjana (S2/S3)

Referensi Pintar TPA Pascasarjana (S2/S3)Materi & Paket Soal LatihanBintangWahyu
Buku ini adalah sebuah perjalanan dalam memahami kehidupan melalui pembelajaran,
perenungan, serta pengalaman, dan menjawab pertanyaan besar manusia, yaitu mengapa
segalanya ini ada. Kehidupan sangat menarik bahkan ajaib. Dengan semakin memahaminya,
banyak pula rahasianya terungkap. Manusia semakin dibuat terpesona, takjub, kagum olehnya
dan manusia sewajarnya merasa sangat beruntung, bersyukur, sekaligus rendah hati seolah
terpilih untuk menyaksikan semua itu dan menjadi saksi Penciptanya. Satu yang menggubah
dan mengorkestrai segalanya mulai dari subatomik sampai ke bintang terbesar dan terjauh.
Satu yang menciptakan kita. Tuhan. Dan hanya dengan sikap inilah Tuhan mengungkapkan
pesan-pesan rahasia-Nya. Bagaikan rahasia kuno yang dijaga sangat ketat dengan pintunya
yang hanya bisa dibuka oleh sebentuk anak kunci. Anak kunci itu hanya bisa diputar dengan
kerendahan hati, cinta, ketulusan, dan iklhas. Buku ini mengulas sains dan spiritualitas
secara gamblang dan lugas. Siapa pun dapat menikmatinya dan ikut serta menjadi saksi
keutuhan realita ini. Buku ini untuk anda yang sedang mencari kebenaran sejati, ingin
mengetahui bagaimana sesungguhnya hubungan manusia dengan Tuhan, dan yang paling
terpenting; mengapa Tuhan menciptakan kita.
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Berbagai hal bisa terjadi dengan jaringan komputer Anda. Banyak hal pula yang bisa
dioptimalkan dalam menggunakan jaringan komputer. Buku 60 Teknik Optimasi Jaringan
Komputer mengulas bebagai kiat untuk mengoptimalkan jaringan komputer. Mulai dari sisi
teknis, infrastruktur jaringan, hingga tip dan trik yang bisa dilakukan di jaringan
komputer. Materi yang dibahas antara lain: Memperkuat Sinyal WiFi Membuat Kabel Jaringan
Mengamankan Jaringan Wireless di Rumah Mengatur Wireless Network di Linux Cara Mudah
Setting up VPN Menambahkan Buku Alamat ke Spacelocker Menambahkan Printer keJ4ringan
Wireless Menghindari Kesalahan-Kesalahan dalam Jaringan Menjadi Teknisi Jaringan
Meningkatkan Sinyal Router Dan masih banyak lagi
Buku ini bicara tentang kewirausahaan. Banyak orang sering berwacana bagaimana
berwirausaha. Buku ini langsung tancap, bertindak saja. Seperti berenang, masuk saja ke
air. Konsekuensinya, bisa tenggelam, bisa selamat. Silahkan mencoba sampai babak belur.
Daya Akar Tiada Akhir
Ringkasan Materi dan Latihan Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD
Kisah Cinta Sebuah Buku
60 Teknik Optimasi Jaringan Komputer
99 Bisnis anak muda
Menikah diusia muda? Nggak pernah ada sama sekali dalam pikiran seorang abg bernama Prilly. Gadis
itu sedang mabuk-mabuknya menikmati masa muda sebagai anak sekolahan yang bandel, selalu
membangkang dengan peraturan sekolah dan membolos itu hal yang paling menyenangkan dan selalu
ingin dia lakukan apalagi kalau Egi gebetannya tidak ada disekolah dengan alasan yang sama.
Sementara itu, belum menikah saat menjelang kepala tiga, sebenarnya tak pernah membuat seorang
Pria bernama Ali risau. Pria matang itu menikmati pekerjaannya sebagai Manager sebuah perusahaan
minyak milik ayahnya yang sudah hampir saja diserahkan sepenuhnya kalau dia memiliki istri. Ali
merasa tak kekurangan kebahagiaan karna ia memiliki Bebel sang keponakan yang kehilangan kasih
sayang orangtuanya yaitu kakak Ali karna bercerai. Saat keinginan hati yang bertentangan dengan
keadaan harus mempertemukan mereka berdua, bagaimana dua jiwa berbeda generasi ini bisa
menyatukan hati dalam kata yang namanya cinta? Disini jawabannya 'Kamu itu Cinta' Buku Ini Terbitan
Rafferty Publisher -RaffertyPublisher- #HutaMediaGroup
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Buku ini memuat hasil penelitian kualitatif deskriptif yang dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kegiatan
program BUMDes yang tidak kunjung berjalan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 di desa Suka Maju,
Kalimantan Barat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak berjalannya kegiatan BUMDes disebabkan
karena persoalan sumber daya manusia dimana belum memadainya kapasitas pemahaman dan
pengetahuan tentang BUMDes yang dimiliki Kepala Desa dan pengurus BUMDes sehingga program ini
belum menjadi program prioritas serta kurangnya komitmen untuk melaksanakan program BUMDes.
Selain itu, pemilihan pengurus dan jenis usaha BUMDes sangat dipengaruhi oleh dominasi Kepala Desa
dimana pengurus BUMDes terpilih dinilai kurang memiliki jiwa wirausaha dan belum terpenuhinya
persyaratan minimum pendidikan sebagaimana yang tertulis dalam Permendesa No.14 Tahun 2015 pasal
14.
Pembahasan dalam buku ini akan membicarakan dua kemaslahatan tersebut dalam perspektif yang
lebih luas. Artinya, ketika membicarakan hubungan Pancasila dan Islam misalnya, maka dilihat
bagaimana sejarah yang digali sehingga menghasilkan kesepakatan diterimanya Pancasila sebagai
sebuah landasan negara. Meskipun awalnya kaum muslimin merasa keberatan dengan keputusan
tersebut. Karena yang mereka idealkan adalah landasan negara merupakan penerapan dari ajaran Islam
secara eksplisit. Namun, pada hakikatnya pun, kita dapat melihat dan menyadari bahwa substansi
Pancasila sangat Islam sekali. Hal ini dapat dilihat dalam butir-butirnya. Sila pertama berbicara tentang
ketauhidan kepada Allah SWT. dan butir berikutnya merepresentasikan ajaran-ajaran syariat. Maka
perspektif kemaslahatan seperti dijelaskan di muka yang membuat akhirnya kesepakatan diterimanya
Pancasila sebagai landasan negara.
Pengangguran selalu identik dengan miskin, masa depan suram, dan hal-hal negatif lainnya. Padahal,
tidak selamanya pengangguran itu miskin. Ada kalanya, pengangguran menjadi kaya raya tanpa harus
bekerja ke kantor. Namun, bagaimana caranya? Hanya ada satu cara untuk bisa menjadi pengangguran
kaya raya, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan untuk diri sendiri. Buat apa bekerja di kantor,
bila dengan bekerja sendiri di rumah sudah mampu meraih omzet yang sangat besar? Lalu, apa
pekerjaan yang dapat membuat pengangguran menjadi kaya raya? Jawaban dari pertanyaan tersebut
akan dibahas dalam buku ini. Ada 101 macam bisnis yang terbagi atas delapan kategori. Anda dapat
memilih salah satu, misalnya berdasarkan hobi dan ketertarikan. Tunggu apa lagi? Segeralah mencoba!
Selling Point 1. Bisnis Kuliner 2. Jasa 3. Budidaya dan Ternak 4. Hobi 5. Konveksi 6. Toko 7. Kerajinan 8.
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Online, 9. Pertanian, dll.
99 BISNIS MODAL Rp 10 JUTA
Kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah: studi kasus di Kabupaten Sintang,
Kalimantan Barat
Strategi Bertahan dan Bertumbuh
Mahir Praktik Perpajakan Bendahara
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Guru Akuntansi SMA PENULIS: Taufik
Hidayat Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-394-0 Terbit : September 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) adalah sebuah tahapan seleksi
dari rangkaian seleksi CPNS 2020. Tahap ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan
peserta CPNS 2020 menguasai ilmu pada jabatan dan formasi yang di lamar. Soal-soal
Seleksi kompetensi bidang (SKB) mencakup wawasan seorang guru dalam bidang pengajaran dan
juga mencakup wawasan seorang pendidik ataupun formasi lainnya dalam memberikan ilmu
pengetahuan dan pendidikan terhadap anak didiknya. materi dalam Seleksi kompetensi bidang
(SKB) ini berkaitan dengan kompetensi, kemampuan dan kecakapan seorang tenaga pengajar
Jika kalian ingin mendapatkan nilai yang memuaskan dalam Ujian SKB Guru Akuntansi 2020.
Maka kalian harus berusaha semaksimal mungkin dan belajar kisi-kisi soal SKB Guru
Akuntansi, dan sering latihan mengerjakan Contoh Soal SKB Guru Akuntansi. Buku ini akan
membantu dan mempermudah kalian yang akan menghadapi Tes SKB CPNS Guru Akuntansi SMA
karena berisi tentang Panduan Umum Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pendidik, Soal Tes
Pedagogik, Soal dan Kunci SKB Akuntansi. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA
di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini menjelaskan cara membuat jaringan komputer yang dapat menghubungkan komputer
berbasis Windows dan Linux. Materi buku diawali dengan pengenalan seputar jaringan
komputer dan beragam variasinya. Selanjutnya Anda akan belajar secara langsung bagaimana
membangun jaringan berkabel dan jaringan wireless, baik di Windows maupun Linux. Anda
juga akan dikenalkan pada teknik-teknik pemanfaatan jaringan komputer yang dapat dipakai
secara bersama di komputer Windows dan Linux.
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Anda sudah atau akan pensiun? Tidak memiliki kegiatan? Mengapa tidak memanfaatkan masa
pensiun untuk berbisnis? Masa pensiun bisa dihabiskan dengan cara kreatif guna mengisi
kocek Anda. Jika Anda jeli banyak sekali peluang bisnis yang bisa digeluti. Di sini, Anda
akan mengetahui bahwa ada 99 peluang bisnis yang bisa digeluti di masa pensiun. Ada juga
info-info penting lainnya yang akan menuntun Anda untuk memulainya. Mulai dari prospek
bisnis, langkah memulainya, pemasaran dan promosi, hingga analisis usahanya. Tak
ketinggalan kisah sukses para pebisnis selama pensiun yang dapat memberi inspirasi Anda.
PENEBAR PLUS+
Buku ini mengisahkan petualangan hidup seorang Sigit Hendrawan Samsu yang pantang
menyerah. Perjalanan hidupnya ibarat pohon yang bermula dari benih, mengakar, lalu tumbuh
membesar dengan rimbunan hijau dedaunan serta buah yang ranum di antara beribu-ribu
cabang dan ranting. Seperti pohon yang bertahan dalam segala cuaca, Sigit Samsu berteguh
hati dalam jatuh-bangun kehidupannya dengan terus memegang erat komitmen dan kepercayaan.
Dalam berbagai aktivitas yang dijalaninya, mulai dari pegiat pertanian, pecinta kuda,
penerbang, sampai pebisnis, Sigit Samsu menunjukkan bahwa hidup dalam segala
perjuangannya harus selalu disyukuri dengan cara berbagi kepada semakin banyak orang.
Akrobat Kehidupan Darwis Manalu: Tukang Minyak yang Jadi
Bangkitkan Hidupmu!
Materi & Paket Soal Latihan
Ekonomi SMA
Top Lolos Tes CPNS 2019-2020
Banyak orang mengatakan bahwa untuk menjadi pengusaha harus bersikap gila. Padahal tidak semua
orang berani bertindak gila alias anti mainstream. Dalam bisnis , jurus sukses tidaklah tunggal,
jika ada cara Gila, pasti ada cara yang normal, waras alias tidak gila. Buku ini berisi 7
langkah menjadi pengusaha tanpa harus bertindak "gila", anda tidak buru-buru keluar kerja untuk
menjadi pengusaha, yang penting anda memulai dengan mengasah mental wirausaha. Ada 3 mental
wirausaha alias trilogi mental entrepreneur yang harus diterapkan, yakni mental produktif,
mental pemberdaya dan mental tangan di atas. Ditulis oleh Bambang Suharno, penulis buku best
seller
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Aku sebuah buku. Aku sedang terperangkap pada sebuah kata cinta. Salahkah diriku jika tanpa
kuminta hatiku jatuh cinta kepada manusia yang bernama Nana? Aku merasa benar-benar hidup ketika
aku berada di dekat Nana. Aku dapat merasakan detak jantung Nana yang menyenandungkan irama
cinta, tetapi dia tidak menyadari kalau jantungku berdetak seirama. Nana tidak menyadari kalau
detak jantung kami sering bersatu melantunkan nada cinta. Namun, cinta kami terbentur takdir.
Cinta yang terus mekar di dalam hatiku hanya untuk Nana, tetapi Nana menyuburkan cintanya kepada
manusia. Sakit rasanya. Lalu, bagaimana aku dapat membuat Nana tahu ada cinta di hatiku
untuknya? Sementara, dia tidak dapat mendengar suaraku? Apa yang harus aku lakukan agar Nana
mengerti perasaan yang ada dalam hatiku? Sedangkan, semua manusia menganggapku sebuah benda
mati?
Buku Referensi PintarTPA Pascasarjana persembahan dari penerbit Bintang Wahyu ini dapat
dijadikan referensi yang tepat untuk persiapan menghadapi TPA.Buku ini disusun dengan struktur
yang baik dan sistematis. 1. Mengenal Tes Potensi Akademik (TPA) 2. Lembaga Penyelenggara TPA
Resmi 3. Syarat Mengikuti TPA OTO BAPPENAS 4. Kisi-kisi TPA Resmi 5. Tips dan Trik Mengerjakan
TPA 6. Rincian Kisi-kisi TPA dan Strategi Mengerjakannya. -Bintang WahyuMembaca ringkasan dan berlatih soal merupakan cara cepat untuk mengasah kemampuan terhadap
penguasaan materi. Ringkasan yang menyajikan poin-poin penting dan ditulis dengan bahasa
sederhana dan mudah dipahami. Soal mulai dari yang paling mudah, agak sulit, sampai memerlukan
analisis semua ada di buku Ringkasan Materi dan Latihan Soal Bahasa Indonesia Kelas VI
Berdasarkan Kurikulum 2013. Bagaimana kamu tahu jawabanmu benar atau salah? Ya, buku ini juga
memuat pembahasan tiap soal dengan jelas.
Finding God (Menemukan Tuhan)
Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Barat
Worldview Islam
Buah Tangan dari Frankfurt
Action For One Family One Entrepreneur

Teknik Pembuatan Akta merupakan salah satu Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang merupakan mata kuliah
wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa yang menempuh program studi Magister Kenotariatan di Fakultas
Hukum di seluruh universitas di Indonesia. Subtopik dalam mata kuliah ini salah satunya yaitu membahas mengenai
akta-akta tertentu dalam bidang hukum perikatan, khususnya pendirian, perubahan, dan pembubaran dari suatu
badan usaha. Badan usaha dimaksud antara lain Usaha
Dagang, Firma, Commanditaire Vennootschap (C V), dan
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Maatschap. Di samping itu, juga akan dibahas mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran dari suatu Badan
Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan perkumpulan berbadan hukum. Salah satu tujuan
mempelajari mata kuliah Teknik Pembuatan Akta yaitu pembaca mampu merancang berbagai macam akta notariil
yang berkaitan dengan badan-badan usaha serta badan hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku di
Indonesia. Untuk dapat menyusun akta notariil yang baik pada umumnya, seseorang harus dapat menguasai
peraturan-peraturan hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum Perdata), Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), aturan mengenai
pertanahan, perbankan, investasi, pasar modal, jaminan, dan aturan lainnya. Untuk menyusun isi akta notariil
tertentu, seorang notaris harus menguasai dengan baik bagian-bagian tertentu dari aturan-aturan tersebut di atas.
Mendirikan perusahaan distributor memang tidak mudah, tetapi hal itu bukan halangan besar bagi investor yang
mengetahui caranya. Oleh sebab itu, tidak disangsikan lagi pendiri distributor ternyata berangkat dari berbagai
latar belakang. Ada yang berasal dari para pemilik toko grosir, profesional IT, kontraktor bahkan seorang dokter
memiliki usaha ini. Apa saja manfaat yang diterima seorang investor jika membuka perusahaan distributor: 1. Profit
2. Support penuh dari principal/produsen 3. Mengurangi trial & error investor jika ke depan membuka pabrikan
sendiri 4. Manfaat sosial, yaitu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Buku ini tidak saja mengupas
berbagai manfaat seperti di atas, tetapi juga menguraikan pernak-pernik dan strategi mendirikan distributor baru,
termasuk persiapannya, mulai lahir sampai mendapatkan profit. Untuk itu jangan lewatkan buku yang ada di tangan
Anda ini. Bacalah sampai tuntas. Buku ini sangat cocok untuk investor, praktisi penjualan, manajer penjualan, sales
supervisor dan owner distributor dan generasi kedua sebagai penerusnya, serta para awam yang mempelajari
distributorship management.
Sebagai wajib pajak bendahara pengeluaran diwajibkan memungut pajak-pajak negara ketika melakukan
pembayaran dengan uang persediaan tersebut, sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang perpajakan terhadap pembayaran yang dilakukan tersebut harus dipotong/dipungut pajak-pajak
terutangnya. Untuk maksud itulah buku ini kami susun dengan harapan bisa menjadi acuan atau rujukan khususnya
bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran maupun pelaporan pajakpajak, sesuai kapasitasnya sebagai seorang bendahara. Walaupun demikian, buku ini dapat juga dijadikan acuan
bagi pemberi kerja maupun para pemungut/pemotong pajak lainnya. Buku ini disusun disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku saat ini. Oleh karena ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan ini kerap kali mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat,
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maka disarankan para pemakai buku untuk senantiasa mengikuti perkembangan peraturan di bidang perpajakan ini,
untuk menyesuaikan pemungutan/ pemotongan pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkini.
Buku ini berisi tentang materi Aritmatika Sosial dengan pendekatan Kontekstual sehingga buku ini diberi judul
“Kontekstual Aritmatika Sosial”. Aritmatika Sosial merupakan ilmu yang mempelajari mengenai situasi dan keadaan
di bidang ekonomi pada kehidupan sehari-hari seperti jual-beli. Materi Aritmatika Sosial yang dibahas pada buku ini
terdiri dari keuntungan dan kerugian, rabat, bruto, tara, netto, bunga tunggal, dan pajak. Sedangkan kontekstual
sendiri merupakan pendekatan yang mengaitkan materi dengan dunia nyata sehingga dapat membantu untuk
membangun dan mengembangkan pengetahuan. Ciri-ciri pembelajaran kontekstual adalah adanya pemodelan,
konstruktivisme, masyarakat belajar, bertanya, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Oleh karena itu, pembahasan
materi Aritmatika Sosial pada buku ini berdasarkan ciri-ciri dari pembelajaran kontekstual yang terdiri dari
pemodelan, konstruktivisme, masyarakat belajar, bertanya, refleksi, dan penilaian sebenarnya pada setiap babnya.
Buku ini kami buat dengan harapan dapat membantu dan memudahkan guru untuk mengajarkan materi Aritmatika
Sosial dengan pendekatan kontekstual. Selain itu juga membantu siswa untuk lebih memahami materi Aritmatika
Sosial dengan baik.
100 Peluang Ukm Terdahsyat
Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia
Edisi 2019 dilengkapi ringkasan dan studi kasus
Membuat Jaringan Komputer di Windows dan Linux
Dinamika Etos Kerja Masyarakat Tionghoa Yogyakarta
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