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Geliat pasar modal syariah Indonesia dimulai dengan diluncurkannya reksa dana syariah oleh Danareksa Syariah pada tahun 1997, disusul peluncuran indeks syariah, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Namun, rendahnya literasi keuangan syariah dan minimnya pengenalan risiko berinvestasi membuat perkembangan investasi syariah
belum seperti capaian investasi konvensional. Karenanya, pengenalan investasi sejak dini menjadi sangat penting. Buku ini memberikan banyak pengetahuan yang perlu kita pahami mengenai saham syariah, antara lain: ¥ konsep pasar modal syariah ¥ kriteria saham syariah ¥ proses pembuatan akun saham ¥ mekanisme perdagangan di bursa ¥
sistem online trading syariah ¥ memilih sekuritas Di sini, kita juga bisa mempelajari cara memilih saham berdasarkan analisis yang biasa digunakan dan bagaimana memilih saham seperti yang dilakukan salah satu investor besar negeri ini.
Untuk dunia PR yang kini tumbuh menjadi karier, bisnis, dan profesi yang dinamis dan menantang ini, buku tentang ke-PR-an yang dilengkapi dengan contoh-contoh lokal seperti karya Silvia Rita Fariani dan Widodo Aryanto yang pernah berkarier sebagai staf PR di perusahaan naasional amat dibutuhkan. Uraian penulis sangat memudahkan
siapapun yang ingin mengetahui seluk-beluk pekerjaan PR, yang dalam praktisnya membutuhkan banyak ketrampilan komunikasi dengan berbagai pihak dan kemitraan dengan insan media.
Wahyu Aditya dan istrinya, Arie, dikenal sebagai powerful duo yang menggawangi Hellomotion, studio dan event organizer yang fokus pada kegiatan kreatif, desain, dan pendidikan. Sekilas hidup mereka terlihat sempurna: hubungan yang harmonis, perusahaan yang kini sedang moncer-moncernya, dua anak yang menggemaskan. Family goals,
bukan? Merengkuhnya tentu tidak mudah, seperti yang mereka tuturkan dari perspektif masing-masing dalam buku ini. Selamat terinspirasi! [Mizan, Bentang Pustaka, Hellomotion, Pasangan, Keluarga, Inspirasi, Indonesia]
FROM NOBODY TO SOMEBODY 33 Kredo untuk Meraih Kecemerlangan Hidup
All About Auto Club
Eksekutif
Indonesia WOW, Markplus WOW, We Are WOW
Warta ekonomi
"jika Anda sedang mempersiapkan pernikahan atau sedang membantu keluarga mempersiapkan pesta pernikahan, tahukah Anda tempat-tempat yang paling dicari calon pengantin? Buku ini berisi 100 tempat yang menyediakan segala kebutuhan pernikahan di kota Jakarta, Bandung, dan Jogja, yang meliputi: - gaun pengantin, - salon dan make-up, - tempat resepsi, - katering, - dekorasi dan, hiburan dan MC, - dokumentasi foto
dan video, - kartu undangan, - suvenir, dan hantaran, Dilengkapi harga,tarif,dan peta lokasi, yang memudahkan Anda untuk menemukan tempat yang tepat dan sesuai dengan bujet.
On civilization and pluralism in Indonesia; papers of a conference.
Di edisi pertama, kami mengangkat kucing Scottish Fold sebagai topik utama. Keunikan karakter dan rupa kucing ini menarik perhatian kami. Kucing "Burung Hantu" ini pun sedang menjadi primadona di kalangan cat lovers. Selain tentang Scottish Fold, di edisi perdana ini kami juga mengangkat beberapa artikel lainnya. Salah satunya adalah tentang stres yang diderita kucing. Ada juga rubrik-rubrik yang mengulas profil cattery,
profil cat lover, profil dokter hewan, solusi permasalahan kitten, tanya jawab dokter, liputan dan agenda event, peristiwa, dan juga educats yang kali ini membahas tentang si Lykoi. Kami, tim redaksi Catlovers, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyokong peluncuran perdana majalah ini. Baik pihak-pihak sponsor, maupun pihak-pihak yang membantu kami sebagai narasumber berita. Akhir kata, selamat
menikmati sajian kami. Salam cat lovers!
PASTRY & BAKERY EDISI 107
Informasi & peluang bisnis SWA sembada
Full Circle
Metode Riset dan Analisis Saluran Distribusi
Wedding Manual Book

Buku ini adalah tentang: 1. Berinvestasi pada manusia, bukan aset 2. Bagaimana menentukan berapa nilai suatu perusahaan startup yang tidak memiliki aset fisik 3. Bagaimana menemukan bisnis bagus diantara ribuan tumpukan proposal bisnis startup 4. Bagaimana membedakan startup yang bisa sukses
dan gagal 5. Berapa banyak saham yang harus dibeli 6. Bagaimana bernegosiasi dengan para startup 7. Bagaimana memelihara startup yang kita invest 8. Menghitung ROI dari bisnis startup yang kadang-kadang terlihat seperti bisnis bakar-bakar uang 9. Tahu ke mana nantinya menjual startup ini, dan
berapa harganya 10. Dan jika Anda adalah owner sebuah perusahaan startup, Anda sebaiknya tahu apa yang ada di kepala investor
Menjadi seorang pelatih atau guru bukanlah perkara mudah. Ia harus mendesain materi presentasi yang menarik dan sudah dikuasainya dengan baik. Selain itu, ia juga harus bisa menyajikan materi presentasi tersebut dengan teknik yang benar agar peserta dapat menangkap pesan yang dia sampaikan
dan termotivasi untuk melakukan apa yang mereka pelajari. Seorang pelatih yang baik juga harus dapat memastikan materi yang ia sampaikan terimplementasi, tidak sekadar â€˜membuang garam ke lautâ€™. Analogi yang lebih tepat, seorang pelatih harus membubuhkan garam ke dalam kuali dengan jumlah
takaran yang tepat sehingga sayur itu menjadi lezat dan siap disantap. Karena itu, dalam pengalaman kami, untuk menjadi pelatih andal, kami akan memaparkan lima prinsip utama berikut ini: 1. Pelatih bukan hanya pemateri, tetapi jugaseorang role model. â€œKatakan apa yang kau lakukan dan
lakukan apa yang kau katakan!â€Â kata sebuah pepatah. Artinya, kredibilitas seorang pelatih bukan diukur dari caranya menyampaikan materi, melainkan dari kemampuannya untuk membuktikan apa yang dia sampaikan melalui contoh nyata. 2. Pelatih yang baik menjadikan peserta sebagai bintang utama.
Ukuran keberhasilan pelatih bukan dari pujian dan tepuk tangan yang datang padanya, namun dari perubahan positif yang terjadi pada diri peserta setelah mengikuti pelatihan. Impact adalah yang utama, bahkan di atas segalanya. 3. Kemampuan pelatih yang baik adalah MEMBIMBING peserta dan
MENGUASAI proses, bukan sebaliknya. Peserta adalah manusia dengan karakterisik yang berbeda-beda. Pelatih yang baik seharusnya tahu bagaimana mengelola karakter yang berbeda tersebut agar mereka tetap merasa nyaman. 4. Tidak ada peserta yang sulit, yang ada hanyalah pelatih yang tidak
fleksibel. Seringkali pelatih menyalahkan kondisi pelatihan yang tidak kondusif padahal reaksi peserta ditentukan dari fleksibilitas pelatih dalam kelas. Jika pelatih kurang adaptif dan fleksibel, jangan heran apabila reaksi peserta tidak sesuai harapan. 5. Tujuan pelatihan adalah membuat
peserta MAU, TAHU dan MAMPU. Pelatihan bukan hanya untuk transfer knowledge dan membuat peserta menjadi paham saja, namun juga supaya peserta merasa termotivasi dan memiliki keinginan yang kuat untuk bertindak dan melakukan perubahan. Buku ini mencoba menanamkan lima prinsip tadi kepada
pembaca sehingga kita semua semakin paham bahwa mengajar atau memberikan pelatihan memang tidak mudah, tetapi karena mengajar itu mulia, kita akan bersedia mengerahkan segala daya dan upaya agar dapat menjadi guru/pelatih yang baik dan berdampak. Selamat mengajar!
“Buku yang sangat menarik dalam memanfaatkan sebaik-baiknya keuangan, kesempatan, dan sumber daya yang tersedia bagi kita. Highly recommended.” —Rizka Baely, Praktisi Sektor Keuangan “Anda perlu berpikir secara lengkap dari proses belajar, memanfaatkan asuransi dan investasi hingga kebijakan
berutang dan biaya hidup. Keberkahan finansial adalah bonus bila Anda melakukannya dengan tepat. Selamat datang di dunia penuh berkah ketika Anda berbagi.” —Hans Kwee, ME, CSA, CRP, Direktur PT Investa Saran Mandiri Dosen Pasar Modal, Universitas Trisakti “Ditulis dengan bahasa yang sederhana
sehingga mudah dimengerti orang awam. Semoga setelah membaca buku ini Anda mendapat keberkahan finansial (materi) dan rohani.” —Ratnawati Wibowo, Director Kiwoom Securities Indonesia “Anatoli Karvof mencoba melakukan pendekatan terhadap konsep Financial Planning secara comprehensive &
integrated dengan membahas esensi income, investasi, proteksi sampai charity; pendekatan yang membuat buku ini sangat menarik untuk dibaca dan diimplementasikan sarinya.” —William Henley, CEO IndoSterling Capital (www.IndoSterling.com) “Buku tentang investasi yang disajikan dengan cara cerdas
dan tidak berbelit-belit. Bahasanya mudah dipahami dan tidak menggurui.” —Andy Purnomo Anthony, Presiden Director Millenium Danatama Sekuritas “Buku perencanaan keuangan pribadi dan keluarga yang disajikan secara komprehensif.” —Agung Dumadio, Investor Saham “Buku yang layak dijadikan salah
satu koleksi pribadi.” —Benny Chandra Ry, Investor Reksa Dana
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Key Result Area
TRAINOVATOR - Menjadi Trainer dan Pengajar Zaman NOW
101 Amazing Sales Ideas
#MUSEUMTRAVELOGUE AUSTRALIA
Kamu sales? saya juga. So, lihatlah lembar perlembar halaman yang ada di buku ini. Buku “101 great ideas for sales” adalah buku pengalaman bersama. Mungkin kamu juga akan menemukan hal yang sama dari materi materi yang saya berikan. Ide dan cara seperti apa yang harus dibutuhkan bagi seorang sales. Langkah langkah apa saja yang harus kita perhatikan saat kita akan memulai
bertemu calon konsumen. Semua ada di buku ini. Kamu akan mendapatkan semangat yang beda setelah menuntaskannya sampai halaman terakhir. Buku yang wajib dibaca dan dipahami. Ini satu pilihan terbaik atau pilihan yang akan kamu lewatkan. Tentu kamu sendiri yang memutuskannya
Pada dasarnya, kita tidak bisa tahu kapan dan di mana kita akan dilahirkan. Demikian pula kita takkan pernah mengetahui kapan, bagaimana, dan di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Hanya satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu menentukan sikap bagaimana dan ke mana arah yang akan kita tuju dalam perjalanan hidup ini. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Mereka bisa, kita pun
bisa. Kecemerlangan dan ketidakcemerlangan dalam hidup ini berada di tangan kita sendiri. Orang yang berhasil mencapai kecemerlangan dalam hidup bukan karena mereka ‘jatuh dari langit’. Akan tetapi karena mereka memiliki berbagai kredo yang dipegang teguh dan berhasil menerapkannya di dalam perjalanan hidup sehari-hari. 33 Kredo utama dalam hidup beserta kisah-kisah nyata yang
menyertai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari disampaikan dengan gaya bertutur yang tanpa maksud menggurui, hanya berbagi cerita... Selamat menikmati dan semoga menginspirasi.
Pembaca Pastry& Bakery tercinta,Jika membicarakan hal ulang tahun, banyak yang bisa kita ulas. Salah satunya cake ulang tahun penunjang meriahnya sebuah acara ulang tahun, selalu banyak ide untuk dihadirkan melalui sebuah cake ulang tahun. Perjalanan cake ulang tahun seperti yang kita temui pada masa kini sangat berliku. Awalnya dari roti yang dikonsumsi sehari-hari hingga memiliki
tampilan berupa cake dengan hiasan yang menarik, Bahkan pada masa tertentu, yang bisa merayakan ulang tahun dengan mempergunakan cake manis dan hiasan lilin hanya kaum bangsawan atau orang berada saja. Sangat berbeda dengan jaman sekarang, siapa saja diperbolehkan merayakan ulang tahun dengan cake spesial. Tampilan cake ulang tahun juga sangat beragam, mulai dari yang
seragam dibeli di bakery-bakery terdekat hingga berbagai kreasi customized yang disesuaikan dengan budget dan selera dari sang pemesan. Belakangan cake ulang tahun tampil dalam aneka rupa seperti donat atau jajanan pasar yang ditata indah bahkan ada juga yang membuat bentuk cake ulang tahun dengan bahan baku mie goreng plus lauk pauknya. Inti nya dalam kreasi cake ulang tahun,
Anda bebas mengekspresikan inovasi dan kreativitas. Juga disesuaikan dengan pangsa pasar dan tentu saja selera dari pelanggan. Terutama untuk cake ulang tahun customized, karena keterampilan dan jam terbang Anda diuji dalam mengekspresikan keinginan dari pembeli. Teruslah berkreasi, sky is the limit. Salam,
Majalah Info Akuakultur Edisi Mei 2018
Tabloid Reformata Edisi 110 Juli Minggu I 2009
Cerita Ulang Tahun
Investing in Digital Startups
Cerita Cinta yang Lain
Wah, Rp25.000.000 hanya untuk pakaian. Bagaimana mungkin? Anggaran kami hanya sekitar Rp70.000.000 untuk keseluruhan pesta. *** Anda dan pasangan berencana untuk menikah? Selamat! Namun, pasti Anda pusing tujuh keliling dengan segala macam pernak-pernik pernikahan. Ditambah, biaya yang sudah susah payah Anda kumpulkan ternyata masih juga belum bisa mewujudkan pesta
pernikahan idaman. Belum lagi, kesibukan Anda dan pasangan sehari-hari. Mana bisa merencanakan sebuah pesta di tengah begitu padatnya jadwal kerja dan aktivitas. Dalam merencanakan pesta pernikahan yang hanya sekali seumur hidup, tentu Anda memerlukan bantuan. Bukan hanya wedding organizer, wedding planner, atau vendor pesta, melainkan Anda juga memerlukan bantuan berbagi
pengalaman dan saran yang rasional. Buku ini hadir sebagai sahabat untuk Anda dan pasangan yang ingin melangsungkan pesta pernikahan, dari ide konsep acara, tempat pesta yang berkesan, pernak-pernik pesta, aneka tip, kisah inspiratif, hingga cara meminimalisasi biaya. Ditambah, rekomendasi tempat-tempat bulan madu yang terjangkau. Siap menyelenggarakan pesta pernikahan? Segera
bawa buku ini ke kasir. Percayalah, mewujudkan pesta pernikahan idaman, bukan hanya impian. -VisiMedia#MuseumTravelogue Australia bukan merupakan buku catatan perjalanan biasa! Dikemas dalam bentuk 31 cerita pendek mengenai museum-museum di Australia, buku ini menceritakan pengalaman, inspirasi dan pelajaran yang didapatkan oleh penulisnya terkait perkembangan paradigma museum, tata pamer, manajemen museum, program edukasi dan program publik, hingga pemasaran museum
dan konservasi. Menggunakan bahasa yang populer, catatan perjalanan ini menjabarkan perpaduan antara teori ilmu Museologi dan contoh kasus yang biasanya tidak terlihat secara kasat mata oleh pengunjung museum. Selain itu, buku ini juga menampilkan cerita-cerita personal seorang traveler yang sangat passionate terhadap museum.
"""Mobil ibarat rumah kedua. Pemilik mobil yang fanatik bisa sangat mencintai mobilnya dibanding keluarga di rumah. Industri otomotif berkembang pesat, merek-merek mobil baru bermunculan, klub penggemar mobil pun bertambah jumlahnya setiap tahun. Buku ini memuat 70 komunitas/klub pencinta mobil dengan aktivitas touringnya. Mengulas klub berbagai merek mobil terbaru hingga mobil
tua, dengan aktivitas anggotanya. Klub mobil klasik seperti merek VW, Citroen, Land Rover, Morris, Fiat, dan lain-lain. Sedangkan klub mobil tipe terbaru mulai dari Panther, Fortuner, Pajero Sport, Terios Rush, CRV, Jazz, Karimun, dan lainnya. Dilengkapi informasi bengkel rujukan dari setiap merek mobil, yang pasti dicari para pemilik dan anggota klub mobil."""
Panji masyarakat
Perfect Ten
CAT LOVERS Edisi 1
Media Komunitas Pecinta Kucing
Bulanan Kristiani popular
Kata Bapak, “Sepuluh itu simbol kesempurnaan; nilai tertinggi. Satu adalah angka permulaan, pembuka, dan simbol keesaan. Sementara nol adalah angka akhir, penutup, dan simbol ketiadaan. Jika kedua angka ini digabung, maka akan menghasilkan keseimbangan. Seperti siang dan malam, Yin dan Yang, aku dan kamu… ehm—dan sebagainya.” Sayangnya, untuk gue, dunia sepertinya ogah memberi nilai 10 dengan mudah. Apa pun yang gue lakukan hasilnya selalu…
yah, gitu-gitu aja. EsTeDe. Di sekolah, gue nggak pernah beranjak dari peringkat tengah. Waktu kuliah, gue masuk kategori regular dude. Pas di dunia pekerjaan agak lumayan, sih, gue jadi favorit bos. Favorit buat disemprot. Kali ini, semua sudah sampai batasnya, gue capek jadi orang biasa. Gimana pun caranya, kesempurnaan harus gue capai. Apa pun konsekuensinya, akan gue terima. Berhasilkah? Dan bila itu tercapai, akankah gue puas? Gue nggak tahu, tapi
yang jelas, kini SAPTA SATRIO harus sanggup menggapai SEPULUH. -BukuneMemuat: 1. Paket Tes Verbal 2. Paket Tes Numerik 3. Paket Tes Penalaran 4. Paket Tes Memori 5. Paket Tes Memori & Koran 2. Plus 2 paket tryout -Bintang WahyuMajalah Info Akuakultur berisi informasi terkini dunia bisnis akuakultur Indonesia. Meliputi Laporan Utama, Peralatan, Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Tokoh, Organisasi, Berita Sekilas, Opini Pakar, Inspirasi dan sebagainya.
Panduan Resmi Psikotes
Tabloid Reformata Edisi 32 November 2005
Iklan Pos November 2014
PANDUAN PRAKTISI P R
Tip Praktis: Promosi Online untuk Berbagai Event
Kita pernah saling mencintai, dulu Apakah salah jika aku memilih untuk pergi darimu, Bukankah kau yang lebih dulu berpaling padanya, Lalu, apa yang tersisa untukku, Mungkin kisah kita memang bukan akhir cerita, cinta bahagia. Mungkin jalan kita memang harus berakhir di sini Mungkin pada akhirnya, kau harus
merelakanku seperti aku belajar merelakamu Bukankah cinta memang seharusnya seperti itu? -RakBuku- Novel berbahasa Indonesia terbitan RakBuku
The co-operation between the Netherlands Nationaal Archief and the Arsip Nasional Republik Indonesia has resulted in this catalogue of fifteen archives of VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) institutions in Jakarta. The VOC records are included in UNESCOs Memory of the World Register
Majalah Franchise Indonesia edisi Januari-Februari 2019
Bahana
Keajaiban Shalat, Sedekah dan Silaturahmi
Melepaskanmu
Stiletto Book
100 Tempat, Jasa - All About Wedding

Buku ini menceritakan bagaimana menjalankan hidup sehat organik dan menjadikannya sebagai rutinitas ? dan kita akan mendapatkan hasil melimpah luar biasa sebagai reward. ?dr. Sonia Wibisono, dokter dan ibu dua anak, presenter dan entertainer * Apakah organik itu? Organik identik dengan harga mahal, sulit dilakukan, dan tidak enak? GAYA HIDUP ORGANIK memberikan jawaban.
Berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun peduli pada kehidupan selaras alam, praktisi organik dan greenpreneur ini memberikan tips n trikcs untuk menjalankan hidup organik yang praktis dan mudah dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: Memilih dan membedakan buah dan sayuran yang terpapar pestisida. Memilih air mineral sejati, yang konon, hanya ada satu di Indonesia.
Hindari mengonsumsi daging olahan seperti nugget dan sejenisnya. Minum air putih segera setelah bangun tidur. Dan, yang terpenting, serunya hidup secara organik dan tidak mahal. * Kehadiran buku ini sangat tepat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang organik, menganulir pemahaman yang sempit dan salah tentang organik, dan mengajak publik merasakan serunya gaya
hidup organik. ?Antono Purnomo, ayah dua anak, Executive Editor Reader?s Digest Indonesia [Mizan, Qanita, Kesehatan, Indonesia]
Shalat, sedekah, dan silaturahmi merupakan ibadah istimewa yang memiliki banyak manfaat. Sukses, sehat, kaya, dan bahagia di dunia serta akhirat adalah balasan nyata bagi para pengamal shalat, sedekah, dan silaturahmi. Untuk itulah, jika Anda mengalami kesusahan, kemiskinan, kegelisahan, dan kegagalan dalam hidup ini, cobalah untuk memperbaiki kualitas shalat Anda, memperbanyak
sedekah, dan memelihara silaturahmi dengan siapa pun dan di mana pun. Buku ini secara detail menggambarkan keajaiban-keajaiban tiga ibadah istimewa itu. Di dalam buku ini juga disuguhkan kisah-kisah nyata dari mereka yang sudah merasakan keajaiban shalat, sedekah, dan silaturahmi. Dengan membaca buku ini dan mengamalkan isinya, pastinya Anda akan mengalami keajaiban demi
keajaiban dalam menjalani kehidupan ini.
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Telah terbit majalah Iklan Pos untuk bulan November 2014 edisi ke 76. - Bisnis kuliner tradisional instan - Komunitas Pecinta Musang Surabaya - Modis dengan Jaket Kulit
ethnicity and globalization
Berkomunikasi ala Net-Generation
Hellomotion Couple Goals
Public relations ala Wimar
Prosiding International Conference on Indonesian Studies
Buku ini membahas lebih dalam mengenai analisis bisnis yang dilakukan dengan cara pengukuran kepuasan pelanggan saluran distribusi di mana kepuasan pelanggan merupakan faktor terpenting dalam kegiatan operasional distribusi. • Saluran Distribusi, membahas saluran distribusi lama dan baru, klasifikasi konsumen, pedoman membangun organisasi distribusi, dan permasalahan distribusi. • Model Bisnis
Distribusi, menguraikan model bisnis distribusi: model canvas, model integrasi, model just in time, dan model customer satisfaction. • Membangun Sistem Manajemen Distribusi, menjelaskan model perusahaan distribusi, struktur organisasi, pedoman dan prosedur pelaksanaan kerja, dan jenis laporan. • Analisis Bisnis Distribusi, menguraikan analisis yang dipakai dalam saluran distribusi: analisis SWOT, pasar,
perusahaan, toko, konsumen, keuangan, produktivitas, forecast, break even point, dan economic order quantity. • Pengukuran Kepuasan Konsumen, menjelaskan definisi kepuasan pelanggan, konsep pengukuran kepuasan pelanggan, sumber data riset, dan metode riset kepuasan pelanggan. • Strategi Manajemen Distribusi, membahas strategi-strategi yang digunakan dalam pemasaran dan pendistribusian. Dalam
buku ini dilampirkan juga cara pengelolaan data riset kepuasan pelanggan secara statistic analysis dan customer satisfaction index (CSI). Pembahasan-pembahasan dalam buku ini dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai metode riset dan analisis, khususnya analisis bisnis dan pengukuran kepuasan pelanggan dalam saluran distribusi.
Teknologi sudah berkembang demikian pesat dalam segala aspek kehidupan kita. Sistem informasi yang sudah berada pada era digitalisasi telah mengubah cara belajar dari tradisi lisan ke digital. Bahkan keberadaan buku atau hasil cetak kini mulai bergeser dengan hadirnya teknologi informasi yang menyediakan tulisan, gambar, dan suara dalam satu paket multimedia. Hal inilah yang kemudian memunculkan
Computer Mediated Communication (CMC), yaitu komunikasi yang dilakukan melalui komputer. CMC ini erat kaitannya dengan teknologi internet. Dengan segala akses internet yang ada, tidak dapat dipungkiri kemudahaan tersebut membuat segala informasi datang tak terbendung, baik positif maupun negatif. Hal inilah yang perlu menjadi perhaitan khusus, terutama efeknya bagi para remaja. Kenapa remaja? Apa
saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapinya? Dan yang lebih penting, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan segala kemudahan akses informasi dan bergesernya bentuk komunikasi di era ini. Buku ini mencoba memberikan prespektif mendalam mengenai komunikasi di era generasi internet.
Indonesia WOW!!! Untuk Indonesia yang sedang melakukan transformasi diri dalam menghadapi MEA. MarkPlus WOW!!! Untuk MarkPlus yang telah menjadi The Biggest Integrating Marketing Solution di ASEAN. We’re WOW!!! Untuk kita yang memiliki kesempatan besar agar semakin produktif dan kreatif di era keterbukaan ini
Gaya Hidup Organik
mingguan berita ekonomi & bisnis
Arsip-arsip Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) Dan Lembaga-lembaga Pemerintahan Kota Batavia (Jakarta)
Berkah dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula
Kayakan dirimu dengan berbagi dan berinvestasi
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