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Rhadamanthus Aug 05 2020
Marhaenis Muhammadiyah Dec 21 2021 Muhammadiyah and rural community in Indonesia.
Menulis & Berpikir Kreatif 2 May 26 2022 Dulu pernah menulis tapi sekarang tak bisa lagi? Gagal menyelesaikan sebuah proyek kreatif—novel
atau karya lain? Buku kedua ini mengungkapkan rahasia baru untuk kreatif dalam nafas panjang. Setelah 4 Pola Pikir, Cilukba, dan jurus-jurus
dalam buku pertama, kini ada 5 Mekanisme Pikir, Kunci 3T, dan lain-lain kiat lanjutan. Ditujukan baik untuk Anda yang bertipe spontan
ataupun terstruktur. Ayu Utami adalah penulis yang tak hanya produktif dan konsisten, tapi juga mendapatkan penghargaan nasional dan
internasional, antara lain Prince Clause Award (2000) untuk bidang kebudayaan. Ia memperkenalkan “spiritualisme kritis” pertama dalam
novel Bilangan Fu (2008) dan mengembangkan konsep itu untuk kelas menulis dan berpikir kreatif. Selain di dalam negeri, ia pernah mengajar
penulisan kreatif di India dan Austria. Bukunya diterjemahkan ke dalam banyak bahasa asing termasuk Amharik (Ethiopia).
Jombang-Kairo, Jombang-Chicago Mar 31 2020 Thoughts of Abdurrahman Wahid and Nurcholish Madjid on Islamic renewal in Indonesia.
Langkahku Masa Depanku (Kajian Antologi Budaya Antikorupsi) Nov 27 2019 Fenomena korupsi sudah ada sejak jaman penjajahan
hingga sekarang. Contoh saja kisah kelam penjajahan VOC di Indonesia, yang mana VOC mengalami keruntuhan karena perilaku koruptif dari
pejabatnya sendiri. Sebuah misteri yang tidak ada ujungnya hingga sekarang bahwa perilaku koruptif tersebut masih kita jumpai hingga
sekarang. Perilaku tersebut sangat merugikan keuangan negara, apalagi dilakukan oleh para pemangku kebijakan yang kalab mata dan Sudah
tidak memikirkan nurani mereka. Kadang perilaku koruptif ini secara tidak sengaja bisa kita temukan di aktivitas sehari-hari namun tidak kita
sadari, salah satu contohnya adalah menyerobot lampu merah saat berkendara. Hal tersebut sepele namun membahayakan diri sendiri
maupun orang lain. Upaya preventif atau pencegahan terhadap perilaku tersebut adalah ajakan bersama kita dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi melalui mengkampanyekan budaya Antikorupsi. dengan terbitnya buku ini, diharapkan semua lapisan masyarakat yang
membaca dapat memahami arti dari perjuangan generasi pemikir bangsa yang meluapkan pemikiran kepada negara dalam bentuk tulisan.
REFLEKSI PEMIKIRAN TOKOH DALAM MEMBANGUN INDONESIA Dec 29 2019 Buku ini merupakan notula dari 13 artikel karya
Mahasiswa Pogram Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2021 (intake) ini pun lahir. penulis berharap
keberadaan buku Refleksi Pemikiran Tokoh Dalam Membangun Indonesia ini dapat menjadi salah satu solusi bagi yang tertarik untuk belajar
kajian-kajian seputar pemikiran para tokoh yang ada di Indonesia.
Kilau Mutiara dari Jejak Inspirasi Guru Jan 22 2022 Biarlah kami para guru tetap menjadi jembatan masa depan bangsa. Kami yang tak
punya gelar “Dewa” akan tetap menjadi cahaya bagi putra-putri Indonesia. Meski tak banyak yang kami dapat, dan tak cukup pula yang kami
terima, biarlah ini menjadi sedekah jariah menuju surga-Nya. Kami para guru akan terus meradang. Walau berbagai ujian datang, kami akan
bertahan dan menjadi benteng yang kokoh. Tak banyak harapan kami, hanya ingin putra-putri kami menjadi manusia yang berbudi luhur.
Tetaplah menjadi pemuda kebanggaan Indonesia. Dan biarlah jasa kami menjadi amal saat menghadap Tuhan kelak. Aini Pien
SHARING PARENTING: KUMPULAN PENGALAMAN BUNDA HEBAT May 02 2020 Parenting tampaknya menjadi wacana yang makin meluas
seiring terbukanya akses informasi dan kesadaran sebagai orang tua yang ‘dituntut’ melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Parenting
kemudian diselenggarakan dalam kelas-kelas, seminar-seminar, dan ruang-ruang sejenisnya. Para Bunda, kita menyebutnya begitu,
mempelajari dan mempraktikkannya. Dalam buku ini, para Bunda yang hebat berbagi pengalaman dalam pengasuhan. Mereka berbagi sukaduka, cara atau metode baik secara konkret maupun konseptual, sisi dilematis, dan pengalaman luar biasa yang acap kali tak pernah
terbayangkan sebelumnya sebagai orang tua.
Spektrum Jul 04 2020
Inilah Dahlan, Itulah Dahlan Apr 12 2021 Dahlan Iskan sebagai news writer dan news maker? Itu sudah biasa. Namun, bagaimana jika para
tokoh terkenal dari berbagai bidang angkat suara soal sosok menteri BUMN ini? Dari politikus, budayawan, olahragawan, pakar manajemen,
sampai mantan pesaing bisnisnya mengungkapkan sisi lain dari Dahlan yang unik. Sebut saja Mahfud M. D. yang mengomentari karakternya.
Rhenald Kasali yang bicara soal gaya kepemimpinannya, ataupun Soebodro, mantan pemain Persebaya, yang membeberkan kelakuan unik
Dahlan Iskan saat menjadi manajer kesebelasan itu. Berbeda dengan buku-buku lain tentang Dahlan Iskan, di sini sosoknya dikupas dari
berbagai sudut pandang dengan bahasa yang lugas dan ringan. [Mizan, Nourabooks, Tokoh, Inspirasi, Anak, Keluarga, Mimpi, Pelosok,
Indonesia]
Dari Mahasiswa untuk Indonesia: Kewirausahaan dan Inovasi di Era Digital Sep 05 2020 Buku ini berisi karya-karya terbaik dari
lomba karya ilmiah mahasiswa dan poster inspirasi wirausaha FESTA 2019 yang terlalu berharga untuk hanya dijadikan material lomba, tanpa
didiseminasikan lebih jauh kepada lingkungan akademik dan masyarakat demi kemanfaatan yang lebih luas. Buku ini berisi beberapa karya,
diantaranya adalah: 1. Karya Raya: Realisasi Karya Anak Bangsa Melalui Platform Crowdfunding demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045 oleh
M. Dewi & V. Rizki 2. Sistem Informasi Limbah Menjadi Berkah (SILIDAH) oleh Y. I. A. Nugraha 3. Marisa: Masakan Rumah Inovatif Siap Antar
oleh Y. Jakharia, E. V. Florensia, & H. Rahmanadi 4. Pengaruh Penetapan Target Penjualan terhadap Pemasaran Melalui Optimalisasi Media
Sosial pada Mahasiswa oleh M. Ningrum 5. Memberdayakan Ghiroh Entrepreneuship Generasi Muda untuk Menunjang Industri Kreatif Era
Digital oleh Yamti, E. Kurniawati, & A. N. Afifah 6. E-Bulog (Electronic Badan Urusan Logistik) : Rancangan Aplikasi Solusi Keberlanjutan Bulog
di Tengah Kebijakan BPNT oleh R. A. Rahman 7. Bijarinesia: Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia dalam Jaringan oleh A. Lisa, A. W. A. Putri, &
K. Dewi 8. Mengembangkan Kreativitas Entrepreneurship Berbasis E-Commerce dengan Sofa Ecobrick untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat oleh D. Prastyawan, M. H. Ryananda, & M. Nurrohmah 9. Pasarkita: Pengembangan Traditional Marketplace sebagai Solusi
Konstruktif Maksimalisasi Laba Pelaku UMKM oleh M. Sulistiawati, V. D. Pitaloka, & M. Y. H. Nur Alifi 10. Dakocan (Daun Kelobot Cantik):
Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung sebagai Aksesoris Fashion oleh B. Asmoroningtyas, R. Wijayanti, & Agustiana 11. Epilog: Masa Depan dan
Sebuah Ruang untuk Berkarya oleh A. N. Husna
Kiprah politik muslimah Mar 24 2022
Pers Indonesia Jan 28 2020 Indonesian press; collection ofarticles.
DECLARE! Kamar Kerja Penerbit Jogja (Octopus) Sep 25 2019
Saya Nggak Mau Jadi Presiden, Kok! Nov 19 2021 Wit and humor on Gus Dur and socio-political conditions in Indonesia.
Islam sejati Jun 22 2019 Study on Islamic thought of Ahmad Dahlan, founder of Muhammadiyah based on Koran and Hadith and sufism among

farmers in rural areas of Indonesia.
Originals Oct 07 2020 Tahukah Anda? - Pegawai penjualan yang menggunakan Firefox atau Chrome lebih sukses daripada yang
menggunakan Internet Explorer atau Safari. - Mozart yang dikenal dengan karya-karya hebatnya membuat lebih dari 600 komposisi sebelum
kematiannya di usia 35 tahun. - Ilmuwan pemenang Nobel cenderung juga menyukai bidang seni dibanding ilmuwan lain yang kurang
berperestasi. -Babble, sebuah situs parenting, berhasil meyakinkan Disney untuk berinvestasi puluhan juta dolar dengan mempresentasikan
"Alasan Tidak Membeli Babble." Melalui berbagai penelitian menarik dan kisah yang mengejutkan, Adam Grant dalam buku ini menjunjukkan
segala hal cara menjadi seseorang yang orisinal tanpa mempertaruhkan yang kita miliki. Bukan menjadi pertama yang utama, tetapi jauh
lebih penting mengeksplorasi cara menumbuhkan ide dan mengungkapkannya dengan lantang di waktu yang tepat. Dengan mendobrak
pemikiran dan tradisi lama, buku ini juga memberikan tips dan trik, tak hanya kepada para pemimpin perusahaan, tetapi bagi orangtua dan
guru untuk dapat menumbuhkan orisinalitas pada diri anak-anak. [Mizan, Noura Publishing, Nourabooks, Personal Growth, Motivasi,
Terjemahan, Indonesia]
Ikhtiar Membangun Gerakan Mahasiswa Sebuah Manifesto Dec 09 2020 Buku ini adalah hasil kolaborasi beberapa penulis dari sudut
pandang yang berbeda namun satu tujuan yaitu bagaimana cara agar mahasiswa atau pemuda dapat mengendalikan gerakan tradisi
akademis sekaligus implementasi pengabdian pada masyarakat. Kami mendedikasikan buku ini untuk seluruh aktivis kaum muda terutama
mahasiswa yang ingin memiliki kesadaran akan tugas yang diemban sebagai aktivis. Mahasiswa seharusnya lebih kreatif dan tidak bingung
pada pergerakannya. Buku Ikhtiar Membangun Gerakan Mahasiswa Sebuah Manifesto disusun untuk memberikan informasi tentang relevansi
mahasiswa atau kaum muda dan gerakan kemasyarakatan. Harapan kami buku ini bermanfaat untuk khalayak.
Mahasiswa Bergerak Kelindan Ilmu, Politik dan Kepedulian Sosial Jun 26 2022 Lahirnya Indonesia diawali oleh bangkitnya kesadaran
generasi muda. Berangkat dari ikatan-ikatan primordial, mereka sepakat untuk menyatukan semangat membentuk satu bangsa yang akan
mereka perjuangkan. Buku dalam bentul digital ini sengaja di-launching, pada tanggal 20 Mei, karena oleh bangsa Indonesia, tanggal tersebut
diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karya ini menunjukkan bahwa generasi muda, tidak pernah berhenti untuk
bangkit dan bergerak sesuai dengan tuntutan jamannya dengan cara yang diyakini sebagai cara terbaik oleh mahasiswa yang bergerak.
Membesarkan Anak Dengan Kreatif Aug 29 2022 Buku ini hadir ke hadapan pembaca untuk menjelaskan betapa pentingnya pembentukan
watak atau budi pekerti sejak dini. Orangtua dalam keluarga merupakan pelaku utama dalam pembentukan dan pengembangan karakter
anak. Relasi suami istri yang harmonis dan diwarnai kasih merupakan faktor sangat penting dalam membesarkan anak yang Tuhan
karuniakan. Dalam pertumbuhan anak, ia belajar dan menyerap nilai hidup dan kebiasaan dari orangtua atau keluarga melalui pengamatan,
peniruan, dan pengalaman. Kalau orangtua sadar betapa pentingnya menjadi teladan watak, moral, dan iman bagi anak-anaknya, mereka
akan berupaya menanamkan pengaruh positif bagi generasi penerusnya. Mereka tidak akan mengabaikan kesempatan dan panggilan itu
Penelitian Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden, 1940-1969 May 14 2021 Study on the history of modern Malay literatures,
1940-1969; papers of a colloquium.
ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA Oct 26 2019 Banyak pihak memberi stigma konsep HAM Barat sebagai sekuler. Benturan konseptual
banyak terjadi, khususnya dengan kubu yang mendasarkan argumentasinya pada suatu paham yang diyakini sebagai wahyu. Termasuk di
dalamnya: Islam.
Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now Oct 31 2022 "Buku ini sangat menarik, karena berisi jawaban-jawaban mendasar berbagai persoalan
aktivis kampus yang diurai dengan runtun, argumen yang kokoh, dan sangat ilmiah. Bahkan Ubedilah Badrun dalam buku ini mampu memberi
semacam arah yang konstruktif bagi aktivis kampus generasi milenials, generasi zaman now dan bagi masa depannya" (Dr. Rizal Ramli, tokoh
aktivis kampus ITB 1970-an dan mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia) "Buku ini bukan saja memaparkan riwayat aktivisme dan
gerakan mahasiswa namun juga melakukan kritik dan berusaha membangkitkan kesadaran bahwa gagasan, idealisme, dan leadership
merupakan karakter yang seharusnya permanen dimiliki para aktivis kampus di zaman apa pun mereka tumbuh. Menariknya, perjalanan
hidup penulis buku ini seperti tempat refleksi bagi pengejawantahan karakter tersebut. Kang Ubed, sejauh ini, tampil sebagai aktivis langka.
Bukan saja memiliki jaringan yang luas dan komunikasi yang artikulatif, namun ia juga selalu sarat gagasan, konsisten dan kuat dalam
memegang idealisme" (Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Sekjen Senat Mahasiswa UI (1997–1998)
KETIKA LANGIT SEDANG TIDUR Feb 29 2020
Catatan pinggir 3 Apr 24 2022 Buku ini merupakan kumpulan 160 esai pendek Goenawan Mohamad yang pernah dimuat majalah Tempo dari
Januari 1986 sampai Februari 1990. Diawali dengan esai berjudul “Ding” (4 Januari 1986) sampai yang terakhir “Asongan” (24 Februari 1990).
Esai-esai yang dikenal sebagai Catatan Pinggir itu berbicara beragam hal, bahkan hampir semua hal yang dekat dengan peristiwa di
masyarakat dalam kurun waktu empat tahun itu: tentang kecemasan, kebebasan, kekuasaan, kemerdekaan, keserakahan, kebahagiaan,
demokrasi. Mengenai topik yang disebut terakhir, William Liddle, dalam Kata Pengantar untuk buku ini, mengatakan kiranya jelas bahwa
Goenawan sangat menyakini demokrasi sebagai jenis pemerintahan yang terbaik bagi negara kebangsaan Dunia Ketiga seperti Indonesia.
Tetapi dia tidak berpretensi seolah-olah demokrasi dengan sendirinya mampu menyelesaikan segala persoalan…. Goenawan Mohamad, kata
Liddle, adalah burung langka dalam sangkar intelektual modern Indonesia. Dia menolak tegas pengkotakan Timur-Barat. Dalam sejumlah
Catatan Pinggir ini, kata Liddle, dikotomi Timur-Barat beberapa kali ditampik Goenawan.
Jurnalisme Siber Jan 10 2021 Jurnalisme siber (cyber journalism) adalah salah satu anak kandung perkembangan internet. Karena mau tidak
mau, suka tidak suka, budaya komunikasi masyarakat ini sudah banyak beralih ke ranah virtual. Orang semakin sedikit yang membaca media
cetak. Sehingga banyak media cetak di negara kiblatnya teknologi, seperti Amerika Serikat, berguguran. Kehadiran jurnalisme siber otomatis
juga akan mengubah pola kerja jurnalis dan interaksi media dengan khalayak. Dalam penulisan buku ini, saya menggunakan banyak istilah,
baik siber, cyber, daring atau online dengan merujuk pada maksud yang sama. Buku ini juga saya tulis berdasarkan pengalaman dan
pengamatan––sebagai akademisi atau praktisi. Ditambah dengan berbagai referensi sumber cetak dan daring. Saya pun menyadari dalam
menulis dan mengutip sumber-sumber pendukung tidak seideal karya ilmiah murni, karena buku ini pada dasarnya ditulis sebagai referensi
bacaan populer yang ilmiah. Namun saya berusaha menyebutkan semua sumber-sumber kutipan supaya tidak terjebak pada plagiarisme yang
menjadi momok bagi penulis, meskipun kadang terjadi tidak sengaja. Buku ini saya tulis sebagai referensi komprehensif dan mudah dipahami,
bagi akademisi maupun praktisi yang meminati kajian jurnalisme siber. Karena saat ini masih minim referensi tentang jurnalisme siber yang
membahas dari berbagai aspek, baik jurnalis, teknologi, bisnis, media maupun interaksi dengan khalayaknya.
SASTERA TERAS NEGARA BANGSA Aug 17 2021 Buku ini menghimpunkan kertas kerja daripada para cendekiawan dan sasterawan yang
terlibat secara langsung dalam perkembangan kesusasteraan di Malaysia untuk Sidang Kemuncak Penulis Malaysia yang pertama kali
diadakan.
Iklan Pos Oktober 2016 Edisi 99 Jul 16 2021 Pada edisi Oktober 2016,Iklan Pos membahas 1. Cara bijak siapkan pewaris bisnis keluarga 2.
Prigi Arisandi - Pahlawan lingkungan yang diakui Internasional 3. Virtual Reality - Dicintai Gamers dan dibutuhkan pebisnis 4. Selalu ada cinta
di pulau cinta gorontalo
Sang Santri; Perjalanan Meraih Barakah Kyai Feb 20 2022 Sang Santri; Perjalanan Meraih Barakah Kyai PENULIS: Angkatan Madin IAIN
Tulungagung 2018 ISBN : 978-623-294-157-1 Terbit : Juli 2020 Sinopsis: Karya sederhana ini berisi tentang lika-liku perjalanan para
mahasantri dalam mengarungi kehidupan sebagai ‘santri’. Banyak cerita yang bisa dikenang, dijadikan sebagai pelajaran, diambil hikmahnya
untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. - Kabid Madin IAIN Tulungagung- Buku ini membuktikan eksistensi santri di tengah kemelut era
modernisasi bahwa mereka bisa berkarya dan memberikan kontribusi di dalam bidang literasi. Santri yang dipandang sebelah mata dan
dianggap kuno pada hakikatnya memiliki beberapa gudang prestasi. Dengan demikian buku ini hadir sebagai pendobrak pemikiran yang
menyatakan bahwa santri identik dengan pemikiran konservatif dan tidak mampu bertransisi mengikuti era disrupsi. Santri mampu
memberikan realitas dari sebuah semboyan yang sangat populer, “Al-Muhafadzotu ‘ala al-qadimi as shalih wa al-ahdzu bi al-jadid al-aslah.”
Mereka tak menafikan tradisionalisme namun juga tak tertinggal dengan zaman. Karya ini memiliki nilai dan arti penting utamanya bagi dunia
kepesantrenan yang sebelumnya “dianggap” sebagai kelompok tradisional yang jauh dari perkembangan zaman, dan kemajuan peradaban. -

Mudir Ma’had al-Jami’ah IAIN Tulungagung- Sama sekali saya tidak tertarik menilai atau pun mengkritik kualitas tulisan mereka, baik dari segi
isi maupun teknis penyajian. Rasa senang dan bahagia saya atas inisiatif mereka membukukan tulisan mereka, mengalahkan hasrat untuk
menilai atau pun mengkritiknya. - Wakil Rektor III IAIN Tulungagung - Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Menyinari Hati Dengan Cahaya al Qur’an Jun 02 2020 Menyinari Hati Dengan Cahaya al Qur’an PENULIS: MasWahono Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-270-219-6 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis Kita hidup saat ini berhadapan dengan berbagai macam
persoalan dan kasus yang kita temui, mulai dari penyebaran berita hoax, korupsi, kejahatan, dan berbagai macam persoalan yang ada.
Sebagai seorang Mu'min, tentu kita membutuhkan sarana dan asupan gizi agar mampu bertahan dan kuat menjalani semuanya. Buku
"Menyinari Hati dengan Cahaya al-Qur’an" adalah satu buku yang berisikan sebuah upaya yang harus dilakukan agar kita mampu menemukan
kejernihan hati dan pikiran dalam perjalanan kehidupan ini. Dan tidaklah mungkin seorang hamba Allah akan mampu menemukan kejernihan
hati dan fikiran kecuali memulainya dengan mengenal dan menyambungkan diri dengan ayat-ayat-Nya. Al-Qur’an adalah mukjizat yang abadi
bagi kaum Muslimin. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka akan semakin tampak bagi kita validitas kemukjizatannya. Setelah
mempunyai hubungan baik kepada Allah melalui Al-Qur’an, tentu langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah memperbaiki kondisi
jiwanya agar selalu terjaga dan tertata. Jiwa yang bersih akan memudahkan bagi pemiliknya untuk menyerap berbagai kebaikan.
Sebagaimana tanah subur akan sangat mudah ditanami apa saja. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Jejak Cinta Tyara Sep 17 2021 Tyara, seorang mahasiswi yang memilihi untuk menjadi aktivis. Buku agendanya dipenuhi oleh catatan catatan aktivitasnya selama menjadi aktivis. Aktivitasnya mempertemukan dirinya dengan Fadil yang juga seorang aktivis. Kenyamanan dan
intensitas pertemuan yang begitu sering, membuat mereka menjadi sepasang sahabat. Namun, keduanya terjebak dalam perasaan cinta.
Sementara, Tyara masih berjuang untuk melupakan cinta pertamanya yang kandas karena tanpa restu orangtua. Rasa ragu, takut dan malu
menyelimuti hati Fadil. Membuatnya tak mampu mengungkapkan perasaannya. Hingga suatu ketika, datanglah Pras yang siap menjadikan
Tyara teman masa depannya. Cinta pun menjadi misteri. Akankah Tyara bersatu dengan Fadil? Ataukah Tyara akan menerima Pras sebagai
teman masa depannya? Atau justru Tyara akan kembali kepada cinta pertamanya? Temukan jawabannya di dalam buku ini.
Business As Unusual Aug 24 2019 """Inilah inspirasi saya—pribadi genius Anita yang seorang aktivis sekaligus pelaku bisnis. Ia adalah
seorang komunikator yang hebat dan praktisi bisnis yang kreatif. Ia menggunakan bisnis yang dibangun bersama suaminya sebagai landasan
untuk menggerakkan perubahan sosial. -- Suzy Hutomo, CEO The Body Shop Indonesia Usaha yang luar biasa harus lahir dari orang yang luar
biasa, dan Anita Roddick adalah orang yang luar biasa. Dari awal dia adalah aktivis LSM dan sampai akhir hayatnya dia tetap aktivis yang
menggunakan bisnisnya sebagai ajang promosi nilai-nilai perbaikan masyarakat. -- Wimar Witoelar, InterMatrix Communications Anita kembali
menegaskan bahwa untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, tidak bisa hanya dengan mengandalkan LSM atau pemerintah, melainkan
harus melibatkan bisnis. Bisnis mampu mengubah dunia. Bisnis mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan, bisnis mampu mendorong
pemakaian bahan bahan ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Inilah yang selama bertahun-tahun dilakukan Anita bersama The Body Shop,
perusahaan kosmetik yang didirikannya. -- Hermawan Kartajaya, Founder and CEO of MarkPlus,Inc. Business as Unusual karya Anita Roddick
berisi kisah perjalanan The Body Shop sejak awal berdiri hingga berkembang besar dan memiliki cabang di seluruh dunia. Anita, dengan gaya
kepemimpinan yang penuh seManga, Manhua & Manhwat, kreativitas, dan idealismenya menjadikan The Body Shop sebagai perusahaan yang
peduli terhadap kesetaraan gender, isu-isu lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Dari buku ini kita akan terinspirasi bagaimana bisnis
dapat menjadi mitra bagi pemberdayaan komunitas, masyarakat adat, dan terutama bagi kehidup-an kita sebagai manusia dengan nilai-nilai
luhur, keluarga, cinta, dan kasih sayang. Bagi The Body Shop, sosok Anita bukan hanya seorang pendiri tetapi jugas hati dan jiwa penggerak
yang tak pernah lekang oleh waktu."""
Dewan masyarakat Feb 08 2021
What's Your Creative Type? Jul 28 2022 The greatest creators in human history -- from Mozart to Meryl Streep, Jackson Pollock to Jay-Z -don't just have talent -- they also understand their motivations for pursuing art. What's Your Creative Type? helps artists do the same in a fun
and witty way. Stepping away from the hyper-focus on how people create, What's Your Creative Type? instead explores why. By identifying
your creative motivation type, you'll be able to find renewed energy, overcome creative blocks, and release the artist within. Drawing from
creativity theory and personality typology, each chapter of the book is devoted to a creative type, from the A-Lister seeking recognition to the
Activist who wants to change the world. What's Your Creative Type? is peppered with pop-culture studies of famous artists and illustrates each
type with entertaining examples from legendary figures. Whether you're a seasoned artist or writer in search of inspiration or simply looking to
explore your budding creative talents and motivations, What's Your Creative Type? has fresh and reliable advice and insight for you.
Sukses Itu Tak Seperti Kata Motivator Mar 12 2021
Menjadi Sisifus Oct 19 2021 "Saya masih percaya bahwa puisi merupakan seni merangkai kata-kata. Dengan demikian bagi seorang
penyair kata-kata merupakan media utama, seperti halnya cat dan kanvas bagi pelukis. Untuk merangkai kata-kata menjadi sebuah frasa atau
kalimat tentu dibutuhkan keterampilan, dan keterampilan tersebut tidak akan jatuh dari langit. Keterampilan harus diupayakan, harus dilatih
terus-menerus. Harus didawamkan dengan ikhlas dan istiqomah. Dari sisi keterampilan saja akan terlihat bedanya mana penyair yang rajin
berlatih dan merenung, mana penyair yang menghabiskan banyak waktunya dengan mengigau dan meracau. Belum lagi dari sisi kedalaman
dan lain-lain. Keterampilan adalah hal yang paling mendasar, namun sebagai penganut tarekat bulu kuduk dari sinilah saya biasa memulai
penikmatan terhadap puisi" Acep Zamzam Noor
Eksekutif Jun 14 2021
Menepis Sunyi Menyibak Batas Jul 24 2019
Parlementaria Nov 07 2020
Surat dari & untuk pemimpin Sep 29 2022 Collective biography of prominent people in Indonesia.
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