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ALPHA VETA 2 : Lubang Hitam Apr 03 2020 Sequel dari ALPHA VETA Sinopsis : 5 Tahun setelah Peristiwa
meledaknya Alpha Veta, baru diketahui bahwa Alpha Veta ternyata adalah sebuah bintang kembar, di mana
kembarannya telah lebih dahulu tidak aktif dan menjadi bintang mati, atau yang biasa disebut sebagai Lubang
Hitam (Black Hole). Kekhawatiran akan terulangnya kembali peristiwa Alpha Veta membuat NERC mengirim
sebuah tim khusus yang terdiri dari 8 orang astronaut dengan berbagai latar belakang untuk meneliti dan
menyelidiki lubang hitam itu dari jarak sedekat mungkin. Priska dan Ali termasuk ke dalam anggota tim tersebut
karena diminta oleh Peter Gilbert. Priska yang tadinya enggan menerima tugas itu akhirnya setuju setelah Peter
menjelaskan alasannya. Perjalanan menuju ke Lubang Hitam berlangsung selama berbulan-bulan. Dan tidak seperti
diperkirakan sebelumnya, perjalanan itu tidak berjalan dengan lancar. Satu persatu para anggota tim tewas secara
tidak wajar. Itu membuat anggota tim yang masih hidup merasa resah dan saling mencurigai satu sama lain. Belum
lagi sikap anggota tim yang tidak mau mematuhi aturan misi ini, membuat suasana di perjalanan selalu panas. Hal
ini diperparah dengan hambatan dari luar selama perjalanan, yang bahkan mengakibatkan pesawat luar angkasa
yang membawa anggota misi ini mengalami kerusakan. Dengan segala kendala yang ada, mampukah Priska, Ali dan
anggota tim lainnya menyelesaikan misi yang dibebankan kepada mereka dan kembali ke Bumi dengan selamat?
Apalagi ditambah dengan adanya kejutan tidak terduga saat mereka hampir tiba di tujuan. Lalu apakah sebetulnya
rahasia dari Lubang Hitam yang diberi nama Sirus Beta itu?
Mengikat Makna Update: Membaca dan Menulis yang Memberdayakan Aug 08 2020 Mengikat Makna Update
diinspirasi oleh teknologi Web 2.0. Buku ini akan memudahkan masyarakat memasuki & menikmati dunia baca tulis
yang memberdayakan.
Aplikasi Akuntansi Berbasis WEB Oct 10 2020 Buku berjudul Aplikasi Akuntansi Berbasis WEB: Terapan Sistem
Informasi Akuntansi dengan PHP, Bootstrap, jQuery dan MySQL, menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun
sistem informasi akuntansi (Jurnal Umum, Posting, Neraca Saldo, Neraca Lajur dan penyusunan Laporan
Keuangan) berbasis WEB yang iteratif. Sistem informasi akuntansi ini disusun dengan mengunakan PHP, Bootstrap,

jQuery dan MySQL. Disajikan dengan contoh kasus yang berhubungan dengan bidang Akuntansi yang sangat
sederhana dan mudah dimengerti mulai dari proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan dan analisa
data keuangan suatu etentitas dapat memaparkan posisi keuangan dengan sangat jelas sehingga perencanaan
keuangan juga dapat dilakukan secara tepat.
Ide Bisnis Modal Tipis 500 Ribuan Dec 24 2021 Mengawali bisnis dan usaha di era milenial seperti sekarang ini
membutuhkan kreativitas serta inovasi. Apakah saat ini Anda bingung memilih bisnis yang tepat, yang sesuai dengan
passion Anda? Anda tidak perlu khawatir lagi akan hal tersebut. Sebab, buku ini menyajikan ide dan inovasi yang
sangat bermanfaat bagi Anda yang hendak merintis bisnis. Selain terdapat lebih dari 60 ide bisnis yang
menguntungkan sekaligus bermodal tipis, penulis juga menjabarkan bagaimana menerapkan strategi bisnis,
menyelesaikan setiap hambatan yang dihadapi oleh pebisnis pemula, serta tips berwirausaha yang tak banyak orang
yang tahu. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, serta penjabaran yang mendetail, Anda akan belajar
bagaimana merintis dan mengembangkan bisnis sesuai minat dan karakter Anda. Maka dari itu, segeralah ambil dan
baca buku ini, sehingga perencanaan dan eksekusi bisnis yang akan Anda lakukan bisa berjalan mulus.
Kisah 1001 Teknologi Super Wow di Dunia Sep 01 2022 Teknologi selalu mengundang decak kagum. Berbagai temuan
teknologi dari masa ke masa bertujuan untuk mempermudah hidup manusia. Setiap kali ditemukan sebuah teknologi
baru, selalu disambut dengan keheranan tersendiri pada masanya. Teknologi ciptaan manusia apa saja yang
membuat publik ternganga? Di Buku ini tercatat sejumlah teknologi yang mengagumkan. *Bonus pada buku fisik
(CD, voucher, pembatas buku) tidak disertakan dalam buku digital (e-book)
To Reach You Jun 05 2020 Sebuah kisah cinta klasik tentang dua anak manusia, seorang putra pengusaha hotel
ternama bersama salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Siapa sangka kisahnya tidak semanis Cinderella.
Semuanya berubah menjadi sangat rumit karena pandangan orang-orang yang memaksanya untuk menunjukkan sisi
"normal". Namun keduanya tanpa sadar tahu dengan pasti bahwa hati mereka sudah saling memiliki dalam
kesakitan. Boys Love Content
KARLA May 17 2021 KARLA : DIANTARA DUA DUNIA Ukuran kertas : 13x19 Apakah kalian pernah merasa
hidup kalian tidak adil? Dengan mudahnya, orang-orang mengatakan itu semua merupakan takdir dari Tuhan.
Bagaimana kalau kalian punya kesempatan untuk mengulang hidup kalian dalam satu hari? Apa yang akan kalian
lakukan? Cerita ini mengisahkan seorang remaja bernama KARLA, yang berusaha melawan dan merubah takdirnya, mengulang setiap kejadian melalui sebuah cara yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Sebuah cara yang
berada di luar logika manusia. Bagaimana cara Karla melakukan itu? Selamat membaca. - Bayu Herkuncahyo
Sang Informan (The Whistler) Apr 27 2022 Lacy Stoltz adalah penyidik Dewan Kode Etik Yudisial Florida. Ia
pengacara, bukan polisi, dan tugasnya adalah menangani pelanggaran kode etik para hakim. Untungnya, para hakim
di negara bagian itu rata-rata jujur, pekerja keras, serta berkomitmen pada peradilan dan keadilan. Sampai seorang
mantan pengacara bernama Greg Myers menghubungi Lacy dan mengaku memiliki informasi tentang hakim
penerima suap. Uang suap itu amat sangat besar hingga melebihi jumlah uang suap semua hakim korup dari semua
negara bagian di Amerika Serikat. Greg mengklaim hakim itu terhubung dengan mafia pemilik kasino besar di tanah
Penduduk Asli Amerika yang tak segan-segan membunuh siapa pun yang menghalangi jalan mereka. Informasi itu
diperoleh Greg dari klien satu-satunya, sang informan, yang ingin tetap anonim demi keselamatannya sendiri. Lacy
tahu kasus ini tidak seperti perkara yang biasa ia tangani, dan kendati terlibat di dalamnya akan mengancam nyawa
banyak orang, ia bertekad akan mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya.
Moderenisasi Gaya Hidup Nov 30 2019 Adanya teknologi telah banyak memberikan manfaat yang begitu besar
terhadap kehidupan manusia. Salah satu kemajuan teknologi yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari
ialah teknologi berupa internet dan gawai. Bagi orang dewasa, internet dan gawai dapat membantu mereka dalam hal
komunikasi berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan sosial, maupun kegiatan-kegiatan lain yang mampu menunjang
kehidupan. Bagi anak remaja, internet dan gawai telah membantu mereka untuk tetap sekolah di masa pandemi.
Sedangkan pada anak-anak, terlebih anak usia dini, internet dan gawai menjadi sebuah dilema bagi orang tuanya.
Buku ini ditulis oleh peserta Kelas Menulis Online Self Publisher -Alineaku PublisherPanduan Mahir Pengantar Teknologi Informasi
Jul 31 2022 Buku ini diperuntukkan sebagai bekal belajar dalam
mata kuliah PTIK (Pengenalan Teknologi Informasi Komputer). Secara global buku ini mengenalkan kepada
pembaca tentang teknologi informasi meliputi teknologi : Hardware, Software, Jaringan, Laptop, Multimedia, HKI,
Antivirus, VirtualReality, AR, Animasi dan penjeladan berbagai istilah umum dalam industri komputer. Buku ini
juga dilengkapi juga dengan soal-soal untuk mengukur kefahamandan juga kompetensi pada masing-masing bab
pada setiap pembahasan didalam buku ini. Penulis sangat bersyukur kepada Allah Swt karena telah menyelesaikan
buku ini. Semoga buku ini nantinya bisa dijadikan referensi Buku Ajar dalam mata kuliah Pengenalan Teknologi
Informasi/ Informatika. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami
selama pembuatan buku ini sampai dengan terealisasinya buku ini.

MetroPop: Finn Feb 23 2022 Setelah ÒmembunuhÓ seseorang, apakah kita masih bisa ÒhidupÓ? Sejak kematian
Arthur, kehidupan Liz dan keluarganya seolah ikut mati. Tak ada lagi kehangatan maupun kebahagiaan. Muak
dengan kehidupannya, Liz merencanakan pelarian menuju kebebasan. Liz berkenalan dengan Andika Gautama,
kakak dari seorang remaja penderita autisme. Perkenalan itu membawa Liz ke Balikpapan, tempat ia menyanggupi
untuk bekerja sebagai terapis Finn, adik Andika. Bagi Andika, Liz tidak hanya memenuhi semua kriteria menjadi
terapis Finn, tetapi juga mengisi ruang kosong di hatinya. Bagi Finn, Liz adalah harapan setelah dunianya hilang saat
kematian ibunya. Dan, bagi Liz, Andika dan Finn adalah kunci mendapatkan uang demi kehidupan baru dan
memaafkan diri sendiri atas kematian Arthur. Masing-masing berjuang menyembuhkan diri dari luka. Namun, jika
tiga tragedi ini bersatu, akankah ada keajaiban atau justru lebih banyak musibah terjadi pada mereka?
Regret: Novelindo Publishing Apr 15 2021 Dan karnamu, semestanya mati untuk selamanya. Hingga di dalam
mimpimu, tertidur banyak penyesalan yang lainnya. Untukmu yang tak mampu membalikkan segalanya menjadi
semula. Berbuat salah bukan akhir dari segalanya. Tapi membawa sesal sampai mati, adalah sebuah kesalahan baru
yang lainnya.
Majalah Al Azhar Edisi 316 Aug 27 2019 Jika di masa lalu makna pahlawan berarti berani angkat senjata, mengusir
penjajah demi kemerdekaan Indonesia, maka makna pahlawan di masa kini adalah mereka yang terus berupaya
mengisi kemerdekaan dengan hal-hal bermanfaat demi kemajuan bangsa.
Buku Pintar Ubuntu May 29 2022 Jika Anda ingin memiliki komputer/laptop kebal virus, Ubuntu salah satu sistem
operasi yang bisa Anda instal. Dibanding distro linux lain, Ubuntu lebih mudah digunakan bagi orang awam. Jika
Anda baru pertamakali menggunakannya, buku ini bisa dijadikan panduan. Jika Anda ingin mencobanya,
disediakan DVD berisi ISO Ubuntu yang bisa Anda instal sendiri dengan panduan yang diberikan di buku ini.
-MediaKitaPENGEMBANGAN NILAI MORAL DAN AGAMA ANAK USIA DINI Feb 11 2021 Pendidikan moral dan agama
merupakan dua terma yang menarik untuk dibahas secara mendalam. Membangun moralitas generasi emas bangsa
dan agama bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan totalitas berpikir dan bertindak sesuai dengan tahap
perkembangan yang dimiliki anak. Begitu pula dengan aspek keagamaan, setiap manusia akan selalu bersinggungan
dengan aturan agama yang menghantarkan pada dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Untuk mentransfer
nilai yang terkandung dalam agama pada anak usia dini maka dibutuhkan metode dan strategi yang variatif dan
menyenangkan sesuai dengan cara belajar anak yakni bermain sambil belajar, tanpa ada paksaan untuk mengenal
dan memahami suatu konsep baik moral maupun agama. Selain itu, pembiasaan menjadi bagian yang penting dalam
penanaman nilai yang membangun moralitas agama dan budaya pada anak usia dini. Buku yang ditulis Saudara
Mhd. Habibu Rahman, Rita Kencana, dan Nurfaizah ini membantu para guru, orang tua dan para pembaca untuk
melihat betapa pentingnya mengembangkan moral sebagai hal yang paling esensial dari kehidupan manusia.
Kecerdasan moral dan agama sebagai dua aspek yang hakiki dalam pengembangan moral dapat dioptimalkan
dengan baik sejak usia dini dengan pemberian stimulasi yang positif dan berdaya ubah. Selain itu, sinergitas antara
pengasuhan orangtua, metode dan strategi mengajar guru, kemudian peran lingkungan bermain merupakan hal yang
perlu diperhatikan dalam mengembangkan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia dini menjadi satu bagian
kajian buku ini
TELAAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN "Analisis Pendidikan Era Pandemi Covid-19"
Nov 10 2020 Buku ini
merupakan kumpulan telaah penulis terhadap berbagai fenomena dunia pendidikan tanah air, khususnya yang
terjadi saat pandemi Covid-19. Telaah tersebut dibagi dalam lima bab yang memiliki fokus berbeda dengan jumlah
subbab bahasan yang berbeda pula. Bab I menyoroti posisi guru dalam kebijakan negara; bab II berisi telaah
mengenai PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh); bab III mengenai PTM (Pembelajaran Tatap Muka); bab IV berfokus
pada isu literasi dan teknologi—yang tentu saja terkait penerapannya di dunia pendidikan; dan bab V (bab terakhir)
adalah sudut pandang kritis Jejen Musfah terhadap tiga isu di dunia pendidikan, yaitu “Putus Sekolah”, “Nasib
Siswa di Tengah Pandemi”, dan “Gotong Royong Melawan Virus Corona”. Buku ini bisa menjadi contoh yang
memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mempelajari praktik analisis kebijakan pendidikan, baik melalui
penulisan opini maupun makalah. Selain itu, berbagai telaah yang dihadirkan merupakan sarana bagi para
mahasiswa dan dosen untuk memahami kebijakan pendidikan pemerintah dari kacamata seorang analis kebijakan
pendidikan di luar pemerintah. Dalam cakupan yang lebih luas, praktisi dan pemerhati pendidikan juga perlu
membaca buku ini sebagai panduan dalam praktik pendidikan dan pembelajaran yang ideal, serta bagaimana
melakukan analisis atas fenomena pendidikan dan kebijakan dari sudut pandang akademisi.
Perfect Co-pilot Sep 28 2019 Judul Buku: PERFECT CO-PILOT Penulis: Mahrita Fahmi Genre: Romance Penerbit:
Millenium Publisher Blurb: Yang terbaik kadang bukan datang dari apa yang kita yakini, tapi Tuhan yang
mengaturnya. Sejauh apa pun mengelak rasa, jika memang takdir berkata DIA, maka tidak ada satu pun yang bisa
menyela. Takdir bisa saja selucu itu, tapi keputusan Tuhan tidak pernah bisa dianggap bercanda. Bermula dari

Kiandra yang tidak sengaja menggores mobil Dimas di hari pertama orientasi kampusnya. Ia tidak menyangka jika
semua adalah awal dari cerita panjangnya bersama Dimas yang sudah jatuh cinta dengan suara sebelum dengan
dirinya. Taruhan konyol pun menjadi pengantar awal dari pernikahan mereka. Apa yang mereka pertaruhkan? Dan
siapakah yang akan berhasil memenangkan taruhannya?
Kehampaan Cinta ; Novel Penerbit Lovrinz Dec 12 2020 Jika suatu pernikahan terjadi karena perjodohan, ada satu
pihak yang akan ikut bertanggung jawab dan menginginkan ikatan suci itu terjadi. Bagaimana hubungan sakral itu
terbina bila tidak ada satu pun pihak yang mengharapkan? Thika Amalia Sari tidak pernah menyangka bila jalan
hidupnya akan berubah saat dia menemani adiknya pergi mengunjungi malam perayaan pesta panen di desanya.
Tangan-tangan penuh keserakahan ikut campur dalam kehidupannya, sehingga dia terjebak dalam satu ikatan
pernikahan yang tidak pernah diinginkan. Bagaimana Thika dalam menjalankan hari-hari dalam satu ikatan yang
tidak pernah terbayangkan? Apakah dia bisa meraih kebahagiaan? Akankah cinta hadir di dalam ikatan yang penuh
kehampaan itu? ====== Penerbit Novel Lovrinz Penerbit Lovrinz, Novel Romantis, Novel Thriller, Novel Fantasy,
Novel Cinta, Novel Family, Novel Horor, Novel Fiction, Novel Romance, Novel Religi, Novel Marriage, Novel Mysteri,
Novel Detective, Novel slice of live, Novel actions, Novel fun fiction,Novel historical, Novel Education, Novel Story,
Buku fiksi, Buku Ilmiah, Buku cerita, Buku cerita Anak, Buku Motivasi
MUKJIZAT 35 LIFE SKILLS: Sebagai Password untuk Meraih Kesuksesan
Jul 19 2021 Life skills bukanlah sebuah
domain atau subjek, tetapi paduan ilmu, kecakapan, nilai, dan sikap; sinergi dari kecakapan bertahan hidup
(survival), kecakapan kerja (livelihood), dan keterampilan (vocational). Life skills sangat penting bagi proses
pengembangan diri, yakni pembelajaran sepanjang hayat dalam kehidupan, yang selaras bila dikaitkan dengan pilarpilar pendidikan UNESCO, yakni belajar untuk: (1) mengerti, (2) melakukan, (3) eksis, dan (4) hidup bersama dalam
harmoni. Dengan makna yang sangat dalam ini, sosialisasi life skills memerlukan cara yang kreatif dan inovatif.
Membaca buku ini akan menyenangkan karena dapat dibaca secara bertahap dan dapat dimulai dari bab mana saja.
Syaratnya, baca dahulu Bab 1 Pendahuluan. Setelah itu, dilanjutkan dengan bab sesuai pilihan. Mengapa seunik ini?
Sebab, setiap cabang life skills yang berjumlah 8 (Thinking, Managing, Relating, Caring, Giving, Working, Being,
dan Living) bersifat otonom. Pilihan tergantung pada situasi dan ketertarikan kita. Buku ini sangat cocok untuk
menemani Anda dalam situasi apa pun dan dapat dibaca secara konvensional, yakni dibaca dari awal sampai akhir
secara berurut.
Gatra Jul 27 2019
Detik Terindah Mar 27 2022 ALYA gelisah. Sejak tadi dia mencari kotak parkir kosong namun, masih belum
ditemui. Rasanya, sudah tiga kali keretanya berkeliaran di sekitar jalan raya berhampiran dengan kawasan
komersial yang terdiri daripada bangunan lima tingkat itu, tetapi pencariannya hampa. “Alamak, janganlah aku
terlambat!” Dia tiba-tiba membebel sambil mengerling jam tangan. Dia mendapati jarum hampir menuju ke angka
9.00 pagi. Lagi sepuluh minit temu janjinya akan berlangsung. Dia terus jadi gelisah bila memikirkan yang dia akan
kelewatan. Tak pasal-pasal dia dicop sebagai orang yang tidak menepati masa. Padahal selama ini dia begitu pantang
dengan orang begitu. Namun, dia bukan sengaja mahu bertemu klien dalam keadaan yang lewat dan tergesa-gesa.
Oct 22 2021
Komunikasi dan negosiasi bisnis berbasis HOTs Oct 29 2019 Buku ini merupakan bahan ajar Mata Kuliah
Komunikasi dan Negosiasi Bisnis Berbasis HOTS. Buku ini didesain dengan menekankan pemahaman teori
komunikasi dan kemampuan untuk mempraktekan setiap keterampilan yang dibahas. Muatan dalam buku ini
disusun dengan menerapkan High Order Thingking Skill (HOTS) melalui Case Study, Project Based Learning dan
Problem Based Learning agar sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
The Laptop Millionaire Nov 22 2021 Go from ZERO to $10,000 a month in 28 days and discover financial freedom
online! Every day thousands of people are losing their jobs, their income, and their security—perhaps you are one of
them. However, with the right strategies, you can easily achieve financial independence. The Laptop Millionaire
provides easy to follow step-by-step strategies you can use to make real money online. Author Mark Anastasi reveals
the exact strategies he used to make millions and includes the success stories of other millionaire Internet
entrepreneurs. Whether you need an extra hundred dollars a day or want to start an Internet Empire, this book gives
you the tools and advice you need. His no-fluff, no-filler strategies provide a blueprint to online success allowing you
to discover the laptop lifestyle for yourself. How anyone can make $700-3,000 a week thanks to Twitter, Facebook,
YouTube, and other Social Media sites The simple steps to creating an online business—featuring the 3 steps that led
Mark to his first $10,000 a month business! How the 21 Millionaire Secrets can transform your life If you read and
apply what Anastasi has laid out in his book, you will be well on your way to becoming a millionaire.
Unperfect Life Jun 17 2021 We fall in love by chance We stay in love by choice I am trapped in your love And my
escape button is not working I looked into your soul once And I am trapped for eternity Siapa yang bakalan nyangka
kalo masuk ke mini market dan membeli minuman akan merubah seluruh hidup seseorang? Gak ada, termasuk

Nadine. Tapi keputusan Nadine masuk ke sebuah mini market ternyata telah merubah semua rencana hidupnya,
memaksanya menghadapi hidup yang tidak pernah dibayangkan, bahkan bertemu dengan pria dingin dan
menakutkan yang merenggut kehormatan yang dia jaga dengan baik. Nadine : " Pertemuan kita sebuah kesalahan,
lepaskan aku dan biarkan aku menjalani hidupku " Adrian : " Kamu sudah ditandai dan kamu milikku, hanya
milikku " Cerita ini hanyalah fiksi belaka, kesamaan nama, karakter, tokoh, lokasi dan lain lain hanyalah kebetulan
semata Cerita ini merupakan Saputra Series yang pertama
Dari guru konvensional menuju guru profesional
Jun 29 2022 Developing the competency and professionalism of
teachers and education in Indonesia; collected articles.
The Marriage Roller Coaster Jan 01 2020
Ketika Ibu telah Tiada Jan 25 2022 Bagi seorang anak, ibu adalah malaikat pertamanya di dunia. Al-Qur’an yang
kaya akan makna telah menyandingkan kata ibu dengan tempat-tempat suci dan mulia seperti Makah dan Lauh AlMahfudz. Hal ini sungguh mengundang kekaguman diri pada sosok ibu kita sebenarnya. Betapa mulianya seorang
ibu, jika Al-Qur’an saja meminjam kata ummu dan walidat (ibu) sebagai penunjukan pada tempat-tempat yang
mulia. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam hikmah yang dapat kita petik dari penggunaan kata
‘ibu’ itu. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak main-main dengan penggunaan istilah tersebut, yang jelas AlQur’an mengungkapkan keagungan kata ummu sebagaimana penisbatan untuk menyebut kedua tempat suci itu
yakni Makah dan Lauh Al-Mahfudz. Buku ini merupakan sebuah karya perpaduan antara curahan hati seorang
anak yang telah kehilangan ibunya dan pesan berharga bagi pembacanya. Bagi pembaca yang mengalami hal yang
sama (kehilangan malaikat bernama ibu), buku ini bisa menjadi pelipur lara. Buku ini menenangkan mereka yang
bernasib sama, membuat mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Sementara bagi mereka yang masih memiliki
ibu, buku ini mengingatkan kembali sungguh betapa berharganya kehadiran seorang ibu.
Prey Sep 20 2021 Prey Penulis : Zul Ziaul Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-421-182-5 Terbit : April 2022
www.guepedia.com Sinopsis : Sepasang pembunuh bayaran, Ron dan Cae, mendapatkan misi untuk mencuri sebuah
berlian di dalam brankas milik kelompok tentara bayaran yang lebih kuat dari mereka, The Corp. Bersama dengan
timnya, Broker dan Jean, mereka berhasil masuk namun tidak dapat keluar, karena FBI dan CIA sudah mengepung
area gedung. Saat itu juga datang pemimpin The Corp yang mengancam Ron dan Cae untuk bekerja sama dengan
mereka. Pilihan mau tidak mau itu mereka berdua pilih, akhirnya bekerja di bawah naungan The Corp selama dua
tahun. Seiring waktu berjalan, mereka ditanamkan dendam pada Broker dan menemukan konflik lain yang terjadi di
belakang mereka. Menumbalkan banyak nyawa dan aparat demi balas dendam, mereka membunuh teman mereka
sendiri, Broker dan Jean, untuk membalas semua dendam yang ada di kepala. Ron dan Cae menggunakan cara yang
lebih keji untuk Broker dengan melibatkan aparat sebagai algojo. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Aug 20 2021 Dalam buku ini akan menguraikan secara
jelas dan rinci bagaimana sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari awal sampai
dengan saat ini. (Balai Pustaka)
LINGUISTIK UMUM Nov 03 2022 Modul Linguistik Umum ini disusun dengan tujuan untuk membantu mahasiswa
yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi khususnya yang barada bidang pendidikan bahasa Indonesia dan
bidang linguistik. Modul ini telah disesuaikan dengan rancangan pembelajaran untuk perguruan tinggi khususnya
mata kuliah Linguistik Umum. Melalui uraian serta latihan dan tugas formatif yang diberikan, modul ini diharapkan
akan membantu saudara semakin mengenal dunia bahasa dengan baik. Tentunya modul ini masih jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna menjadi
perbaikan pada masa yang akan mendatang
Unspeakable Love Jul 07 2020 Should I tell you that I love you? Or it's gonna be an unspeakable love? Kiera dan
Clara adalah dua sahabat yang sama-sama memendam rasa pada cowok impian. Ya, cinta terselubung iudulnya.
Kiera pada Rado, Ce El—panggi|an akrab C|ara—pada Uzie. Mereka berempat setiap hari berada di dalam ruang yang
sama, yakni di kelas akselemsi di sebuah SMP favorit. Bertahun-tahun memendam rasa, Klera dan Clara tergoda
untuk mengungkapkannya. Tapi, Ce El harus memupuskan harapan karena Uzie pergi untuk waktu yang sangat
lama. Ce El menyesal. Apa Kiera siap mengatakannya pada Rado? Atau ia akan menyesai juga karena tak pemah
mengungkapkannya? Bahkan Pangeran Pelangi itu bertanya padaku, siapakah yang sedang mengisi hati ini, tanpa
tahu bahwa jawabannya adalah dia
Pink Berry Club: Wonder Six Sep 08 2020 Gaya musik Wonder Six berubah akibat kedatangan Chelli. Tapi itu lebih
disukai oleh fansnya. Namun, band lain malah cemburu & mencederai personel Wonder Six ?.ÿ[PBC, DAR! Mizan,
Cerita, Anak, Indonesia]
Lepaskan Relakan Ikhlaskan Mar 03 2020 “Selalu ada hikmah dari setiap musibah, pun segala peristiwa yang
melengkapi hidup. Entah itu cepat disadari, atau datang secara perlahan. Benci, marah, dendam, serta sikap tidak

menerima hanya akan menyiksa jiwa, meneror ketenangan batin, dan memperburuk kualitas diri kita. Padahal,
kualitas diri yang baik adalah modal untuk kita bisa. Dalam keadaan siap siaga menjadi lebih baik.” (Kayla Mubara,
Penulis Buku Smartmom untuk Generasi Smart) “Kebahagiaan sejati bukan hanya ketika bersyukur saat Allah beri
sesuatu. Tetapi juga bersabar saat Allah ambil sesuatu dari kita. Tak selamanya hidp ini akan sejalan dengan
harapan kita. Ada kalanya kita akan mendapati sesuatu yang tidak kita inginkan. Di sanalah kita perlu ikhlas untuk
menerimanya. Kisah-kisah dalam buku ini akan membantumu untuk menjadi pribadi yang lebih mudah menerima,
merelakan dan mengikhlaskan. Bacalah buku ini.” (Agus Ariwibowo. Penulis buku Taaruf, Khitbah, Nikah dan
Malam Pertama special Muslim) “Sebuah buku yang menarik dibaca. Membuka cakrawala bagi kita dalam
menyikapi sebuah masalah. Mengajak kita untuk selalu berserah kepada Allah. Bahwa di balik sebuah masalah atau
kejadian, akan selalu ada cara penyelesaian dan himahnya.” (Ratnani Latifah, peresensi dan penulis buku Bingkai
Kasih Khazanah Jiwa)
Perilaku Konsumen Di Era Digital Oct 02 2022 Studi perilaku konsumen sangat penting menjadi dasar bagi
manajemen pemasaran, di mana hasil kajiannya mampu membantu pemasar dalam: merencanakan bauran
pemasaran; memutuskan proses segmentasi; menetapkan positioning; mampu melakukan pembedaan terhadap
produk; melakukan teknik analisis lingkungan bisnis; serta pengembangan dalam riset pemasaran. Studi perilaku
konsumen juga memiliki peran penting ketika pelaksanaan rancangan kebijakan publik, bagi pemangku kebijakan
ekonomi dalam suatu negara. Pembuat kebijakan tersebut memerlukan kajian ini dalam merumuskan kebijakan
serta perlindungan pada konsumen. Dengan mengetahui bagaimana konsumen berperilaku dapat dimanfaatkan bagi
kepentingan pengembangan kemampuan seorang pemasar dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Bagi para
akademisi, analisis perilaku konsumen ini menjadi salah satu sumber dalam memperdalam ilmu pengetahuan
terutama terkait perilaku konsumen. Materi buku ini disusun berdasarkan kebutuhan atau rencana perkuliahan
selama satu semester baik itu di Universitas, ataupun Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi/Bisnis, bahkan program studi
Pascasarjana studi Magister Manajemen. Oleh sebab itu, perilaku konsumen menjadi salah satu mata kuliah penting
untuk diikuti mahasiswa jurusan manajemen/bisnis, terutama yang mengambil konsentrasi manajemen pemasaran.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam
pengalaman penulis, walaupun demikian penulis berharap mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi
mahasiswa, akademisi, pelaku bisnis, manajemen perusahaan, dan pengambil kebijakan.
Short Love Story: Ay Publisher Jan 31 2020 Shilia mendapatkan begitu banyak surat cinta dari penggemarnya...
Belum lagi Vania yang bertemu dengan pria menyebalkan di kereta api... Kisah mereka dikemas dalam cerita
pendek. Dan masih ada cerita cinta romantis yang lainnya yang bisa kalian temukan disana...
Un Treno per Non So - Kereta Tanpa Tujuan Jan 13 2021 “Jadi, Alita, ketika hujan emas turun, berdoalah. Karena
perasaan bahagia kita sedang menyatu dengan alam.” Sebelum kepergian ibunya, Alita mendapat kenang-kenangan
istimewa, yaitu dongeng berjudul Hujan Emas. Alita memegang erat dongeng karangan ibunya itu selama sembilan
tahun, bahkan sampai ayahnya menikah lagi. Dongeng itu juga mengikuti Alita ke Turin, Italia, saat dia menjalani
program pertukaran pelajar. Di Turin, Alita tinggal bersama suami-istri pemilik penginapan dengan masakan lezat
tiap hari dan berteman dengan murid sekelas yang heboh. Ketika Alita berpikir dongeng Hujan Emas masih
tersimpan baik di hatinya, Pier datang membawa ide yang persis sama, yang mengusik jiwa gadis itu. Alita bertanyatanya mengapa Pier bisa mengetahui dongeng itu. Namun, Pier malah memberinya jawaban lain. Pier membuat Alita
menemukan sisi lain Turin. Dan tak disangka, seiring menjelajahi sudut kota itu, Alita juga menemukan sisi lain Pier,
serta konsekuensi yang harus dia tanggung karena telah menaiki kereta tanpa tujuan.
Kepingan Hati Mar 15 2021 Alisya Agatha. Remaja berusia 19 tahun yang sudah melewati pengalaman hidup yang
pahit dan menyakitkan. Segala kejadian yang terjadi dalam hidup membuatnya mati rasa. Tak ada cinta dalam
hatinya. Hingga dia akhirnya tumbuh menjadi orang yang begitu dingin dan kejam. Andra Wishnutama, pria yang
ditinggalkan oleh sang ibu sejak kecil. Dia bertemu dengan Alisya secara tak sengaja, hingga diam-diam mencari tahu
tentang gadis tersebut. Saat tahu masa lalu Alisya, Andra pun bertekad mendekati gadis tersebut. Berusaha
mencairkan hatinya yang beku dan dingin. Karena Andra, juga menjadi korban pengalaman hidup yang
menyakitkan.
DTC - Asa Senja Senyum Pagi Jun 25 2019 Haruskah air mata menjadi teman, ketika kita dirundung kesedihan,
kekecewaan, kesempitan, atau kehampaan? Apalah artinya bulir-bulir air mata kesedihan itu. Sekiranya kita masih
memiliki cahaya nan agung untuk kita minta kepada Sang Pemilik jiwa raga ini? Sungguh Dia-lah Allah, yang Maha
Melihat dan Maha Pengampun. Dia-lah pula yang berkenan membimbing nurani kemanusiaan kita agar bangkit
menjelajahi setiap tapak kehidupan. Menangis dalam kekeringan air mata. Berteriak dalam kehabisan suara. Ibu
kini kau dalam usungan keranda kematian. Kau akan menuju alam peristirahatan. Kami akan menjemputmu di
suatu hari nanti. Ibu semoga kami tabah dan bisa menjadi insan yang berguna bagi sesamanya. Selamat jalan ibu …
Kiranya setiap untaian kisah dan hikmah akan menjadi bagian dari niat kita dalam mengubah diri untuk menjadi

pribadi yang sabar dan tabah dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan, baik suka maupun duka.
IT Ergonomics May 05 2020
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