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Kisah Inspiratif
"""Saat banyak perusahaan lain masih menimang-nimang untuk berubah mengi kuti
tren baru yang terjadi di dunia bisnis, Nutrifood tak takut untuk berada di garis depan
perubahan tersebut, dan melahirkan inovasi baru untuk memanfaatkan perubahan
sebagai peluang bisnis. Mereka membuat produk susu untuk pria yang ingin memiliki
perut kotak -kotak (bayangkan, betapa out of the box-nya!), mereka menjadi green
company, mereka menggunakan social media untuk marketing.... Sebagaimana
dituturkan dalam buku ini, Nutrifood adalah rumah yang memberi kebanggaan pada
para penghuninya... dan juga pada orang yang melihat mereka, termasuk saya.""""
—HANDRY SATRIAGO CEO General Electric Indonesia ""Soort zoekt soort, pepatah
Belanda yang kurang lebih berarti jenis mencari jenis. Dalam konteks buku ini orangorang keren bergabung dengan organisasi keren. Bagi saya, Nutrifood adalah salah
satu organisasi itu. Banyak perusahaan sudah berdiri lebih lama atau beromzet lebih
besar daripada Nutrifood,namun tidak banyak organisasi yang secara terus-menerus
memaknai keberadaan dan keberlangsungannya."" —RENE SUHARDONO Penulis,
pembicara publik, dan pengguna produk Nutrifood ""Kesuksesan dan kebahagiaan
dapat kita raih ketika kita mampu untuk peka, peduli, mengambil kesempatan yang
ada, dan bersyukur akan semua hal kecil yang terjadi di dalam hidup kita. Kumpulan
catatan penuh makna ini diharapkan akan dapat menaikkan kesadaran anak-anak
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muda Indonesia akan pentingnya hal-hal tersebut."" —BILLY BOEN Entrepreneur &
founder Young On Top ""Saya takjub ketika membaca buku ini. Ada banyak cerita yang
meneguhkan bahwa kita, Indonesia, dunia timur, punya filosofi yang humanis dalam
mengelola perusahaan. Dunia perlu belajar bagai mana filosofi timur dijalankan di
Nutrifood, dan membuat Nutrifood menjadi perusahaan keren!"" —BUKIK SETIAWAN
lnisiator Indonesia Bercerita, penggiat pendidikan digital ""Nutrifood adalah sebuah
rumah. Tempat berinovasi, berkarya, dan juga menemukan hidup. Ada kesegaran,
kegembiraan, haru, seManga, Manhua & Manhwat, dan harapan tertuang dalam buku
ini. Seperti memasuki rumah yang nyaman, saya bisa merasakan kehangatan
Nutrifood."" —IWAN SETYAWAN Penulis buku best seller 9 Summer 10 Autums dan
ibuk, ""Membaca buku ini seperti mendengarkan kicauan para penghuni sebuah rumah
besar yang hangat dan nyaman. Penuh warnawarni namun tersatukan oleh rasa yang
sama sebagai keluarga. Membuat saya senyum-senyum sendiri, iri, dan di akhir cerita
saya harus tersentak. Tersentak? Tentu saja. Karena ini adalah cerita karyawan
Nutrifood tentang perusahaannya!"" —GEDE MANGGALA Independent consultant dan
penulis buku The Coconut Principle ""Cerita yang sederhana, mengalir, dan renyah
seperti 'snack' sambil minum kopi di siang hari yang mencerminkan budaya
perusahaan yang dirasakan hati, bukan sekadar terpampang di dinding mati.""
—PAULUS BAMBANG WS Penulis best seller buku Built to Bless, Lead to Bless, dan
Balancing Your Life"""
Page 2/26

Get Free Kisah Inspiratif
Bulan Ramadan dijuluki dengan sebutan sayyidusy syuhur (penghulu bulan-bulan).
Dinamakan demikian karena bulan Ramadan memiliki berbagai keutamaan tersendiri
yang tidak dimiliki oleh bulan lainnya. Dalam buku inilah, berisi kisah-kisah inspiratif
pilihan dari hasil lomba menulis kisah inspiratif tingkat nasional bersama Jejak
Publisher. Beberapa kisah keberkahan bulan Ramadan tersebut kami pilih dan
persembahkan menjadi sebuah maha karya yang dapat dinikmati oleh semua
kalangan, bahwa keberkahan bulan Ramadan bukan saja bagi umat Islam, tetapi bagi
seluruh manusia dan seisi alam. Semoga dengan kisah-kisah dalam buku ini dapat
menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat membaca, selamat memetik dan menikmati
keberkahan!
Buku ini menjelaskan secara sederhana mengenai apa sesungguhnya arti berjuang
dalam hidup. Buku ini harus dibaca oleh Anda semua yang ingin menapaki anak
tangga menuju kesuksesan. — Abdi Sastrawinata, S.E., M.M., CBA Chief Executive
Sastra Sinergi Consultant Buku ini sangat menginspirasi semua orang yang
membacanya. Dituliskan dengan gaya bahasa yang provokatif dan positif. Menggugah
rasa optimisme! — Ninik Ling Sales Director Ethica Frenesius Kabi Keren! Sangat
menginspirasi dan bermanfaat! — Sigit Nugroho General Sales Manager Soho Global
Medika Woooouw......Ruuuaaaar Biaaaassa! AWESOME! Pengalaman seperti ini bisa
menjadi tulisan dan menginspirasi yang membaca untuk bisa menjadi lebih baik. —
Denok Handriyanto Funding Micro Linkage Area Manager - CIMB Niaga, Tbk Buku ini
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sangat enak untuk dibaca karena ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan
lugas. Kita dibawa dalam alur cerita yang begitu lancar dan mendorong pembaca untuk
membaca cerita selanjutnya. Buku ini merupakan kisah nyata yang menarik, yang
mengajarkan kita bagaimana menyikapi hidup. — Budi Riyanto Mantan Direktur Utama
RS. Dr. Kariadi
Kisah Inspiratif siswa yang diterima di PTN dan Ikatan Dinas PENULIS: Abdur
Rohman, S.Pd. dan SMANIDA 12 Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-069-8
Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis: SMANIDA angkatan 12
termasuk angkatan terkuat pasca terkena serangan pandemic corona. Angkatan yang
katanya dapat “Giveaway” dari pemerintah karena UN dihapuskan, UTBK yang cuma
TPS, serta jalur masuk Universitas yang diundur. Langsung lulus dengan hanya
#dirumahaja sambil rebahan. Siswa/i yang tangguh, kuat, dan selalu berusaha
menggapai cita-cita dan harapan dengan caranya masing-masing. Ada yang bingung
passionnya dimana, ada yang terlibat perdebatan dengan orangtua, ada yang merasa
minder dengan diri sendiri dan yang lainnya. Masa SMA memang masa yang
menyenangkan sekaligus menegangkan karena merupakan awal dari perjuangan.
Semoga cerita ini dapat menginspirasi kalian semua. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Pernikahan adalah perjanjian yang agung yang Allah sebut dalam Al- Quran sebagai
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"Mitsaqon Ghalidzo". Karenanya, jangan oernah nodai keagungan janji itu dengan
kesenangan dunia yang hanya sekedip mata. Pernikahan, adalah komitmen seumur
hidup, berdampingan dan menjadi satu dengan seseorang yang telah Allah pilihkan.
Teruslah belajar memahami diri dan belahan jiwa. Menyatukan visi misi dan memegang
teguh janji suci. Terus belajar menghormati, mencintai, menyayangi, memaklumi dan
menyadari, bahwa kita berasal dari asal yang sama namun diciptakan dengan
kepekaan yang berbeda. Pernikahan, adalah episode perjalanan rasa yang harus
selalu seimbang sesuai porsinya. Saling mencintai dan mengasihi. Saling menguatkan
dan mengingatkan. Saling menggenggam dan bergandengan tangan menuju ridaNya,
sampai nanti menutup mata. Wahai belahan jiwa, teruslah bersama setia sehidup
sesurga.
Music has the universal power to move individuals, peoples and societies. Music is one
of the most important signifiers of cultural change. It is also most significant for youth
movements and youth cultures. While Islam has a historically and traditionally rich
culture of music, religious controversy on the topic of music is still ongoing. However,
young Muslims in today's globalised world seek pop cultural tools such as music, and
particularly hip hop music, as way of exploring and expressing their manifold identities,
whilst challenging Islamophobia, stigma and racism on the one hand and traditional and
religious challenges on the other hand. In this volume, following an international
conference with the same title, scholars and young academics from a variety of
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disciplines seek to explore and highlight the phenomena surrounding the two,
somewhat artificially separated, realms of music and religion. The contributions not only
look into different genres of music, from Tunisian metal over German female hip hop to
Egyptian folk, but take the reader on a journey from continent to countries to cities and
rural areas and thus give space and time to a widely neglected area of research: that of
Muslim popular culture and young Muslims.
"""Cerita apa ya yang bisa didongengkan ke anak untuk mengajarkan tentang: - berbagi
dengan sesama - menanamkan kejujuran - menegakkan disipiln - menumbuhkan cinta
kasih - menghindari sifat malas - atau rakus dll... dll... ? Kita pasti suka pusing dan
bingung mencari-cari cerita menarik dan sederhana tapi mendidik untuk didongengkan
kepada anaknya. Di buku ini tersedia 50 kumpulan cerita favorit tentang binatang dan
tokoh lain yang inspiratif dari para ibu, yang biasa didongengkan untuk buah hati
mereka. Ceritanya yang lucu sampai yang mengharukan dapat disimak dengan mudah
karena tidak terlalu panjang dan bahasanya lincah dan sederhana. Ada banyak pesan
moral yang tersisip di dalamnya tanpa membuat anak merasa digurui. Jadi, tunggu apa
lagi? Ayo kita baca buku ini dan siapkan waktu berkualitas dengan anak kita. Ciptakan
saat-saat istimewa untuk mendidik buah hati kita menjadi anak yang cerdas, kreatif,
dan saleh."""
Genre Publics is a cultural history showing how new notions of 'the local' were
produced in context of the Indonesian 'local music boom' of the late 1990s. Drawing on
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industry records and interviews, media scholar Emma Baulch traces the institutional
and technological conditions that enabled the boom, and their links with the expansion
of consumerism in Asia, and the specific context of Indonesian democratization. Baulch
shows how this music helped reshape distinct Indonesian senses of the modern,
especially as 'Asia' plays an ever more influential role in defining what it means to be
modern.
Berbicara seputar cinta tidaklah membosankan. Banyak orang mengartikan apa itu
cinta. Cinta juga sulit dimengerti, terkadang menggembirakan, menyedihkan, penuh
romana dan haru. Namun tatkala hidup kita hancur karena membina cinta dengan
salah maka serasa dunia ini akan runtuh, tiada alat untuk menopangnya dan seakan
dada sesak tak ada rongga tempat mengalirnya udara untuk bernafas. Itulah cinta,
penuh dengan warna di dalam kehidupan. Ebook ini berisi sekitar 17 cerita dan kisah
yang menginspirasi kita tentang cinta. Kita dapat belajar dari kisah ini agar kita tidak
salah dalam membina cinta di kehidupan kita. Kita belajar dari kisah orang lain agar
kita tidak terjebak pada penyesalan yang berujung pada lunglainya kehidupan tanpa
ada daya dan kekuatan untuk bangkit menapaki kehidupan. Walau singkat, penulis
berharap keseluruhan maupun sebagian kisah yang disajikan dalam ebook ini dapat
bermanfaat dan dapat kita ambil faedahnya dalam kehidupan kita sehari-hari
This proceeding contains selected papers of The International Seminar On Recent
Language, Literature, And Local Culture Studies “Kajian Mutakhir Bahasa, Sastra, Dan
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Budaya Daerah (BASA)” held on 20-21 September 2019 in Solo, Indonesia. The
conference which was organized by Sastra Daerah, Faculty of Cultural Sciences
Universitas Sebelas Maret and Culture Studies Postgraduate Program of Universitas
Sebelas Maret. The conference accommodates topics for linguistics in general
including issues in language, literature, local cultural studies, philology, folklore, oral
literature, history, art, education, etc. Selecting and reviewing process for the The
International Seminar On Recent Language, Literature, And Local Culture Studies
“Kajian Mutakhir Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah” was very challenging in that it
needs a goodwill of those who were involved in such a process. More than ten experts
were invited in reviewing, giving suggestions for revision and at last selecting the
papers. On that account, we would like to forward our appreciation and our gratefulness
to such invited experts for having done the process. The committee received more than
180 papers from the participants and based on the results of the review, only 141
papers were declared fit to be presented at the seminar and subsequently published in
the proceedings of BASA#3-2019 Papers in the proceeding are expected to give
academic benefits, especially in broadening the horizon of our understanding in
language, literature, and local culture studies. We realize that what we are presenting
for the publication is till far for being perfect. Constructive criticism is very much
welcome for improvement. Finally, the committees thank for the participation and
congratulate for the publication of the papers in the proceedings of BASA#3-2019. The
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committees also thank all those who have supported and actively participated for the
success of this event. Hopefully these Proceedings can be used as references in
developing technology and improving learning activities in the fields of education,
social, arts and humanities.
Kepingan Kisah Inspiratif 2020 Penulis : Choiriyah Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-309-388-0 Terbit : Januari 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Pandemi
Covid-19 pasti akan memberikan kesan kepada masing-masing orang, pengalaman
dan hikmah dari setiap kejadian yang ada. Peristiwa yang terjadi adalah sebenarnya
pelajaran dari Allah untuk manusia, dan hikmah yang indah pasti ada dalam berbagai
kondisi. Allah terkadang mengemas hikmah dalam berbagai bentuk, ada tawa, atau
tangis dan bahagia sebagai pembungkusnya. Di dalam peristiwa itu memuat pelajaran
dan hikmah bagi hamba-Nya yang selalu bersyukur dan berbaik sangka. Buku ini
memuat kepingan kisah dari semua penulis yang telah berkontribusi, untuk dapat
menginspirasi diri sendiri juga pada semua pembacanya. Pelajaran yang berharga di
masa depan, serta sebagai pengabadian kisah dalam hidup. www.guepedia.com Email
: guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
Aku Sang Penulis (Sepenggal Kisah Inspiratif, Catatan Autobiografi Penulis) PENULIS:
Dexna Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7933-67-0 Terbit : April 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Pelajaran hidup telah mengajarkan kita banyak hal.
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Tentang luka dan duka. Allah adalah tempat kita berharap, sebagaimana pun kita
bersedih, Allah selalu memiliki cara berbeda dalam menyembuhkannya. Kehilangan
cinta pertama, membuat kita belajar untuk bisa menghargai setiap keadaan. Sebab,
jika telah pergi, maka kesempatan untuk kembali sudah tidak ada lagi. Yang tertinggal
hanya kenangan dan nasihat berharga darinya. Kesuksesan itu milik semua orang.
Tidak peduli kaya atau miskin. Selagi kita berusaha, maka kesuksessan itu akan
mampu kita raih. Hidup tidak selamanya perihal uang. Rasa syukur yang selalu kita
lisan dan perbuatkan akan membawa kita menuju jalan untuk sukses. Berjuanglah!
Sukses bukan hanya milik orang kaya, melainkan milik semua orang yang selalu
berusaha. Bermimpilah teman!! Allah akan menjawab semua mimpi kita jika masanya
telah sampai. Aku Sang Penulis (Sepenggal Kisah Inspiratif Catatan Autobiografi
Penulis) adalah sebuah buku yang berisi catatan masa kecil, remaja, hingga dewasa
penulis. Buku yang berisi catatan perjalanan hidup dan karirnya. Tentang nikmatnya
berjuang, berusaha dalam menggapai impiannya untuk menjadi penulis. Buku ini ditulis
berdasarkan kisah nyata penulis, harapannya bisa membuat pembaca termotivasi agar
terus bersyukur dalam keadaan apapun. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Buku MEMANG UNTUK DIBACA ini berisi kumpulan kisah-kisah dari masa kini dan
masa silam, dari mulai masa hidup ribuan tahun yang lalu sampai kisah-kisah dari
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kehidupan di sekitar kita yang benar-benar baru. Kisah-kisah di dalam buku ini bisa
Anda baca dari bagian mana saja, karena bagian-bagian itu dikemas secara terpisah,
sehingga bisa dinikmati di bagian mana saja yang Anda inginkan setelah melihat daftar
isi. Membaca kisah-kisah itu, seperti hidup berkali-kali. Beragam pengalaman dan
hikmah yang dipancarkan pelakunya dapat memperkaya hidup dan cara pandang kita.
Membaca kisah-kisah itu, seperti membangun monumen dari emas pilihan. Kedalaman
pelajaran yang diberikan mampu meninggikan derajat diri dengan keilmuan dan
kearifan. Membaca kisah-kisah itu, seperti bertamasya tanpa batas, karena ketika kita
membaca kisah-kisah masa silam, itu adalah tamasya berharga yang sedang kita
jalani, kita bisa berlibur ke sebuah tempat tanpa batas, sekat, dan waktu. Kehidupan
dan pikiran kita akan bertemu dengan kehidupan dan pikiran orang lain di masa
lampau, yang mungkin orang tersebut sudah tiada. Membaca kisah-kisah itu, seperti
melipat ruang dan waktu. Bisa merasakan hidup di pelbagai tempat dan saat. Bisa
menghayati pelbagai macam perasaan jiwa. Bisa merasakan bagaimana sedihnya Nabi
Nuh alaihissalam menyaksikan putranya tenggelam di depan matanya, manisnya
shalawat dalam setiap daun, perasaan santri yang ta’lim di Eropa, seorang guru yang
belajar kepada siswa, dan puluhan perasaan yang terangkum dalam buku ini.
Apa rahasia untuk menjadi motivator? Sang master, Ongky Hojanto, dan mereka yang
telah membuktikan ilmu coaching-nya akan berbagi secara blakblakan dalam buku ini.
Kita akan tahu apa saja kemampuan yang harus kita miliki, trik-trik dalam
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meningkatkan karier, dan cara berbagi ilmu kepada sesama. “Dalam kondisi apa pun,
jika seseorang mau berjuang, mau maju, dan mau berusaha, serta memiliki motivasi,
sukses adalah haknya dan dia layak disebut motivator.” —Andrie Wongso Motivator No.
1 di Indonesia

dalam sehari semalam, berapa kalikah kita mengirimkan doa-doa shalawat
kepada nabi kita tercinta, Muhammad shallallâhu 'alaihi wa sallam? Ataukah
kesibukan dunia telah membelenggu diri kita dari sekadar mengirimkan untaian
terimakasih kepada sang Khatamul Anbiya, yang melalui dirinya kita mengenal
hidayah dan cahaya? . Bersama buku ini, kita akan bertamasya ke masa lalu;
saat para utusan Tuhan memulai tebaran benih-benih cahaya iman. Masa di
mana hidayah harus dialirkan bersama derasnya peluh, cucuran air mata, dan
buncahan darah. Demi manusia yang tercerahkan, mereka bahkan rela menjadi
martir; menyediakan diri untuk dihujat dan dicaci. Adakah pengorbanan yang
seagung itu? Adakah ketabahan yang seteguh itu? . Buku ini mengetuk kembali
kesadaran kita, bahwa iman dan kebenaran bukanlah kata benda yang pasif dan
diam. Sebaliknya, ia adalah kerja keras dan perjuangan pantang menyerah.
Bagaimana caranya agar dapat kuliah di luar negeri? Apa rasanya kuliah di
negeri orang? Apa saja tantangan yang harus siap dihadapi? Liburan ke mana
selama di sana? Menduduki jenjang Sarjana (S1), pertanyaan-pertanyaan
Page 12/26

Get Free Kisah Inspiratif
semacam itu sudah terbersit. Keinginan dapat melanjutkan ke jenjang
Pascasarjana (S-2) di tempat yang jauh berbeda. Sekolah yang memberi banyak
pengalaman baru, lebih menantang, demi karir mendatang. Begitu juga yang ada
di benakku sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Cita-citaku adalah ingin
merasakan hidup yang berbeda di luar negeri, tapi satu saat nanti kembali
pulang ke kampung halaman yang tercinta. Sudah terbayang akan berbagai
tempat menarik yang akan kudatangi, landmark dunia yang akan kukunjungi, dan
tempat liburan menyenangkan yang akan kunikmati. Sayangnya, banyak
tantangan yang belum kuketahui. Kesulitan yang mungkin akan menggagalkan
semua mimpi. Ada kesulitan finansial, kesedihan berpisah dari sanak saudara,
gangguan kesehatan mental, tantangan membawa keluarga, dan banyak
masalah-masalah lainnya yang bukan hanya menimbulkan kesedihan, tapi juga
menggembleng ketahanan dan kualitas diri. Ditengah kemelut hidup menjalani
program pendidikan Ph.D., tulisan ini aku mulai, semoga berguna untuk adikadikku, penerus generasi pejuang untuk Indonesia yang lebih baik. Juga untuk
diriku, karena aku yakin, menulis itu terapi.
Program Ambulans Motor adalah insiatif yang dijalankan Yayasan Kesehatan
untuk Semua (YKS) di Flores Timur, NTT sejak tahun 2002. Inisiatif ini bermula
dari keprihatinan bersama terhadap tingginya kasus kematian ibu/anak, dimana
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salah satu faktor penyebabnya adalah terlambat tolong karena minimnya sarana
transportasi. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kesehatan yang sebetulnya
dapat ditolong, berakhir dengan kematian, terutama kasus-kasus yang bersifat
emergensi seperti perdarahan dalam kehamilan, kontraksi perut dikehamilan
prematur, ketuban pecah sebelum waktunya dan jenis kasus emergensi lainnya,
baik yang dialami ibu hamil dan melahirkan maupun kasus emergensi pada
pasien umum. Buku ini berisi tentang bagaimana inisiatif cerdas ini dijalankan ,
untuk menekan kasus kematian ibu anak. Dan bagaimana pula sepeda motor
yang dijadikan sebagai ambulans, dikelola dengan sistem kerusakan minimum
(zero breakdown) untuk memastikan sepeda motor tetap dalam kondisi siap
pakai kapan dan dimanapun, serta menekan biaya operasional dan
memperpanjang usia aset. Kehadiran buku ini kiranya dapat menjadi inspirasi
bagi siapa saja yang mau mereplikasi inisiatif ini untuk diimplementasikan di
daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama. (*) Kisah Inspiratif Program
Ambulans Motor Menjangkau Yang Tak Terjangkau ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Kisah Inspiratif Seorang Spesialis Saraf di Bukittinggi PENULIS: Dr H FERDHI
ADHA, SpS, MARS, MM (DATUK MAJO BOSA) Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 88
halaman ISBN : 978-623-7474-01-2 Terbit : Juli 2019 Sinopsis: Buku ini adalah
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kumpulan kisah cerita pasien pasien di rumah sakit di Bukittinggi. Cerita yang di
dapat dari pasien neurologi (saraf). Penyakit saraf bukanlah penyakit gangguan
jiwa, tetapi saraf yang dimaksud adalah fungsi otak dan sumsum tulang
belakang. Penyakit saraf yang ada di buku ini adalah seperti stroke, meningitis,
trauma kepala dan juga penyakit autoimun seperti myasthenia gravis. Buku ini
bukan mengenai ilmu kedokteran, tetapi hikmah yang bisa diambil apabila kita
terkena penyakit-penyakit tersebut diatas. Semoga setelah membaca buku ini,
maka pembaca dapat mengetahui sedikit banyak tentang penyakit-penyakit
neurologi dan tentang pasien dan keluarganya. Apabila ada diantara pembaca
yang terkena penyakit saraf, janganlah berputus asa, insyaallah masih ada jalan
keluarnya. Teruslah berikhtiar dan berdoa. Yang lebih baik adalah menjaga
supaya kita dan keluarga tidak terkena penyakit tersebut. Insya Allah selalu ada
hikmah dari setiap kesulitan yang dialami. Allah tidak akan memberi ujian
melebihi dari kesanggupan manusia. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
"""Pertanyaan itu muncul dari putrinya yang lahir setelah tujuh tahun
pernikahannya, setelah ia cukup siap. Tapi… ia ternyata tidak benar-benar siap
menjadi seorang ibu. Mulai dari masa kehamilan sampai anaknya melewati masa
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balita, ia jatuh bangun, berusaha menjadi orangtua yang baik. Kisah-kisah yang
diceritakan dalam buku ini adalah kisah yang ditulis apa adanya, sehingga
pembaca bisa belajar dari kesalahan yang pernah ia perbuat sebagai orangtua.
Ada banyak kejutan, kebahagiaan, pembelajaran, dan perenungan berharga
dalam proses menjadi orangtua. Buku ini bercerita selayaknya sebuah diary,
ditulis dengan keinginan berbagi sehingga para orangtua bisa semakin bijaksana
dalam menjalin hubungan yang dekat dengan anak dan mendidik mereka
dengan kasih sayang, bukan pemaksaan ego orang dewasa. Anak, karunia sang
Pencipta, adalah manusia kecil yang dititipkan pada kita. Dengan berjalannya
waktu, tanpa disadari, mendampingi mereka tumbuh bersama, sering kali bahkan
bisa menyembuhkan kita dari masa lalu... Kisah dalam buku ini dipaparkan
dengan gaya bahasa dan pilihan kata yang membuat pembaca sangat
menikmatinya mulai awal sampai akhir, tidak hanya dengan pikiran namun juga
dengan hati."""
48 Kisah Inspiratif : Kunci Sukses Berkarier dari Nol Penulis : M. Pardamean
Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Maret 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Kisah dan
perjalanan karier 48 tokoh dalam buku ini sangat inspiratif dan kaya motivasi.
Mereka dari beragam profesi dari berbagai bidang. Sebagian dari mereka
mengalami masa kecil yang sulit, memulai karier dari nol, mengalami rintangan,
Page 16/26

Get Free Kisah Inspiratif
tidak menyerah ketika mengalami kegagalan, beberapa diantaranya mengalami
keterbatasan fisik, setelah melalui perjalanan panjang dan berliku-liku akhirnya
menuai kesuksesan yang spektakuler. Kesuksesan mereka bukanlah kebetulan,
tetapi ada cara yang dilakukan untuk meraihnya. Belajar dari kisah dan
pengalaman mereka merupakan jalan terbaik bagi kita untuk menciptakan jalan
kesuksesan sendiri. Jika Anda benar-benar ingin sukses berkarier, buku ini
sangat tepat untuk Anda baca. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Biographies of 7 success entrepreneurs in Asia.
Buku yang diberi judul Kisah-Kisah Inspiratif Sahabat Nabi ini, ditulis dengan
bahasa sederhana yang memudahkan pembaca untuk memahami sekaligus
memetik hikmahnya. Kelebihan lain dalam buku ini, meski ini hanya sejarah yang
tidak berkaitan dengan hukum, namun dilengkapi dengan data referensi valid di
catatan kaki. Sehingga menambah keyakinan kita bahwa kisah-kisah tersebut
benar-benar terjadi, dan kita semakin mantab untuk mengikutinya. Dalam buku
ini, kita akan simak beberapa peristiwa yang jarang kita dengar di publik.
Sebagaimana kisah sahabat Nabi Saw, sayyidina Umar RA. yang sering kita
kenal sebagai pemberani yang gagah dan tegas. Di sini kita disuguhkan betapa
beliau juga seorang yang sangat sayang, ramah dan mencintai umatnya Nabi
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Saw. Beliau juga tidak enggan meminta maaf, meski kapada orang yang derajat
sosialnya lebih rendah.
In 1965-66, army-organized massacres claimed the lives of hundreds of
thousands of supporters of the Communist Party of Indonesia. Very few of these
atrocities have been studied in any detail, and answers to basic questions remain
unclear. What was the relationship between the army and civilian militias? How
could the perpetrators come to view unarmed individuals as dangerous enemies
of the nation? Why did Communist Party supporters, who numbered in the
millions, not resist? Drawing upon years of research and interviews with
survivors, Buried Histories is an impressive contribution to the literature on
genocide and mass atrocity, crucially addressing the topics of media, military
organization, economic interests, and resistance.
Lentera di Tengah Kota "Mejikuhibiniu Kisah Inspiratif", adalah sebuah antologi
cerpen non-fiksi yang ditulis oleh kelompok 6 Kerukunan Umat Beragama
Praktikum Profesi Mikro Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku ini
menceritakan rangkaian kisah perjalanan kelompok 6 dalam menjalani Praktikum
Profesi Mikro 2021, baik di FKUB DKI Jakarta, KUA Kecamatan Tanah Abang,
maupun KUA Kecamatan Medan Tuntungan. Perbedaan dan keberagaman
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agama menjadi dasar dalam menulis kisah ini. Memaknai kerukunan dan
toleransi umat beragama dalam berbagai perspektif agama yang ada di
Indonesia. Hidup berdampingan tanpa ada perdebatan, tanpa ada perselisihan,
tanpa ada pengecualian. Sebuah perbedaan yang dapat mempererat tali
persaudaraan yang berlandaskan rasa kemanusiaan. Setiap perjalanan,
pengalaman, dan pembelajaran yang telah dilalui menjadi bagian dari proses
kehidupan. Semua kesan dan pesan terkait kegiatan praktikum telah tertuang
dalam buku ini. Kelak, kisah ini akan menjadi bagian dari cerita di masa depan.
Semoga buku ini dapat menjadi sebuah karya yang memberikan manfaat,
khususnya mengenai makna keberagaman itu sendiri, baik untuk penulis
maupun untuk pembaca.
Buku 36 Kisah Inspiratif Ilmuwan Muslim ini menyajikan kisah para ilmuwan
muslim ini yang memberikan sejuta inspirasi. Selain kejeniusan, terdapat
kegigihan dan sifat teladan mereka yang sangat baik untuk ditiru. Dengan
bahasa yang ringan dan interaktif buku ini sangat layak untuk dimiliki anak
muslim. Selamat membaca, ya! Cerdas Interaktif
Dokter hewan merupakan profesi yang mulia. Keberadaannya bukan hanya
membantu dalam menyehatkan hewan untuk hewan kesayangan seperti Kucing,
Anjing, Kelinci dan lain sebagainya, tetapi juga menjaga kesehatan hewan
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pangan agar jika dikonsumsi oleh masyarakat, tidak menimbulkan permasalahan
kesehatan. Selain itu, dokter hewan juga membantu menyelamatkan satwa liar,
yang bisa jadi satwa itu adalah jenis hewan dilindungi dan keberadaannya perlu
dilestarikan (satwa konservasi). Ada banyak kisah menarik dalam upayanya
mewujudkan cita-cita mulia itu, ada yang bekerja sebagai dokter hewan
berwenang (dokter hewan pemerintah), dokter hewan karantina, dokter hewan
praktisi, dan dokter hewan di sektor lainnya, Sehingga tidak berlebihan jika buku
antologi ini sejatinya adalah representasi kisah hidup dokter hewan di Indonesia.
Selain itu, hadirnya buku ini juga menjadi penanda bahwa meskipun ditengah
kesibukan yang luar biasa, tetapi semangat literasi tetap bergelora disetiap diri
dokter hewan yang berkontribusi dalam buku ini. Selain itu, kehadiran Buku
Antologi “Kisah Inspiratif Dokter Hewan (15 Dokter Hewan Penulis)” juga
menambah hazanah ilmu pengetahuan tentang kedokteran hewan di Indonesia,
sangat cocok untuk dibaca oleh kalangan pembaca manapun.
KISAH INSPIRATIF MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB
PENULIS: Ningsi Manoppo, Alfarizi F. Mokoagow, Sahrul Muhammad,
Artiningsih Mokodongan, Sri Elsa F. Madaris ISBN : 978-623-7301-19-6
www.guepedia.com Sinopsis: Umar bin Khatab berkata pelajarilah bahasa Arab
karena ia bagian dari Agamamu. Dalam mempelajari bahasa Arab tentulah tidak
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terlepas dari berbagai rintangan dan hambatan, berbagai lika-liku pastilah
ditemukan dalam setiap perjuangan namun percaya bahwa selalu ada
kemudahan setelah kesulitan adalah hal yang harus selalu kita yakini. Buku
berisi pengalaman-pengalaman langsung mahasiswa jurusan pendidikan bahasa
Arab, jatuh bangun adalah hal yang biasa dalam belajar begitulah yang dialami
penulis dalam mempelajari bahasa Arab yang tak lain adalah bahasa nabi
Muhammad salallahu ‘alaihi wasallam. Di dalamnya banyak menceritakan
tentang perjuangan, harapan dan motivasi dari penulis yang mengantarkan
penulis tetap bertahan dan mencintai bahasa Arab Buku ini juga merupakan
persembahan mahasiswa kepada jurusan tercintaya yaitu jurusan pendidikan
bahasa Arab yang ada di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dengan adanya buku ini
diharapkan pembaca bisa termotivasi, menjaga semangat dan selalu bersungguhsungguh dalam mempelajari bahasa Arab. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Konon, wanita lebih sigap dan mampu ber-multitasking dibandingkan pria.
Dibatasi waktu yang pernah melampaui 24 jam, jadilah para ibu dalam buku ini
jumpalitan menangani aneka urusan. Dari urusan anak yang mulai puber, anak
yang hobi mogok sekolah, gonta-ganti PRT, hingga pengasuh yang hobi pacaran
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dan membawa kabur anak asuhnya! Kisah-kisah dalam buku ini adalah
kumpulan pengalaman para ibu dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah
tangga, wanita karier, sampai single mother. Repot? Pasti. stres? Bisa jadi. Tapi,
jelas tak ada bandingannya dengan cinta, bahagia, dan pelajaran berharga yang
diterima. Simak kisah mereka dalam spektrum mengasyikkan: haru biru,
menggelitik, ceria, dan penuh perenungan. *** Para penulis: Sari Meutia, Dewi
Rieka, Shinta Handini, Tria Ayu K., Sylvia L'Namira, Indah Julianti, Nunik Utami,
Ambhita Dhyaningrum, Haya Aliya Z., Triani Retno, Erlina Ayu, Fita Chakra, estu
Sudjono, Indah IP, NIta Candra, Retnadi Nur'aini, Nadiah Alwi, Aan wulandari,
Qonita Musa. [Mizan, Lingkar Pena, Wanita, Tuntunan, Indonesia]
21 Cerita Inspiratif Dunia Mengajar PENULIS: Yu Write ID Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-294-782-5 Terbit : Oktober 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini
berisikan 21 cerita inspiratif seputar dunia mengajar yang ditulis oleh 21 kontributor
yang merupakan penulis terpilih melalui “lomba menulis cerita inspiratif 2020” yang
diselenggarakan oleh Yu Write Indonesia sejak 5 Juli hingga 10 September 2020.
Peserta LMCI 2020 ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai wilayah di
Indonesia. cerita dipilih berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Yu
Write Indonesia. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
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Buku yang saat ini ada di tangan pembaca ditulis oleh para penyintas Covid-19.
Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil melewati masa karantina pasca
dinyatakan sakit dan telah sembuh dari Covid-19. Pengalaman, testimoni, doa, dan
renungan selama masa karantina diungkap dengan apa adanya, dengan harapan
dapat memberikan dukungan, semangat, langkah-langkah upaya pemulihan bagi yang
terpapar serta antisipasi agar tidak terkena Covid-19. Diakui, saat kita menunggu hasil
swab, terlebih dinyatakan positif Covid-19, kepanikan, rasa was-was, dan
ketidaktenangan sering kali menyelimuti diri kita. Belum ada obat yang otoritatif sebagai
penyembuh Covid-19. Sehingga, itu memunculkan kebingungan dan ketidaktenangan.
Bahkan, respons masyarakat yang kurang teredukasi dengan baik atas Covid-19
sehingga menimbulkan sikap dan tindakan yang tidak proporsional sering kali
menambah beban psikologis bagi carier Covid-19. Dalam situasi seperti itu, diperlukan
dorongan semangat, berbagi kisah, testimoni, dan lantunan doa untuk kesembuhan
carier Covid-19. Dalam konteks itulah, buku ini dihadirkan di hadapan pembaca.
Cahaya Ilmu merupakan istilah indah dibaca dalam menceritakan tentang pentingnya
ilmu dalam menerangi kehidupan. Makna yang serupa juga sering diucapkan oleh
khalayak banyak seperti Pelita Ilmu. Kemudian, ada kata Aceh-Sydney yang
menunjukkan alur cerita tentang usaha seorang pemuda berasal dari Aceh yang
mencari ilmu sampai ke Australia. Nama Sydney dipakai pada buku ini karena nama
kota tersebut terasosiasi dengan negara Australia. Cahaya Ilmu ini mengisahkan
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tentang peran Dr. Iskandar Abdul Samad, MA dalam mengabdi kepada institusi dan
masyarakat. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh sosok Iskandar, ia terus
memperdalamnya untuk menuju profesionalitasnya melalui inovasi pengajaran sembari
mengkontribusikan semua pengetahuannya kepada masyarakat lewat kegiatankegiatan kemasyarakatan. Di lingkungan kampus, Iskandar berkontribusi lewat
kegiatan pengajaran dan riset, juga berbagai workshop yang dilakukannya melalui
program kerjanya pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
(LP3M) dan sebagai Sekretaris Upt. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Unsyiah.
Antologi Kisah Inspiratif Pejuang Ilmu PENULIS: yn_yunitha | Dewi Ratna Sari | Nila
Yanti | Fezi Deswirma | Imro Atussolikhat | Vivi Afriani | Lira Irvani | Zahra Ramadhani |
Indah Kurnia Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-203-9 Terbit : Juni 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Antologi Kisah Inspiratif Pejuang Ilmu. Kisah-kisah yang
pernah dialami penulis saat perjuangan jatuh bangun mencapai kampus impian,
selama berada di kampus yang tidak diinginkan sama sekali, merasa salah masuk
jurusan, jauh dari orangtua, atau kisah yang penuh tantangan dan hambatan yang
mungkin tidak hanya berasal dari diri sendiri tetapi bisa jadi karena faktor luar berupa
tantangan yang diberikan oleh dosen selama perkuliahan dan lain sebagainya.
Sebagian kita pasti pernah merasa sedih dan kecewa, apabila tidak memiliki
kemampuan untuk mengontrol situasi yang terjadi tersebut. Tetapi kita memilih untuk
bangkit dan tetap teguh pada apa yang telah kita mulai tetap memperjuangkan ilmu itu
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hingga berada di garis finish. Sebuah panggilan suara hati yang membuat Aku
menuliskan ini. Sebab banyak hal indah yang paling tidak hampir selama 23 tahun ini
dialami dalam hidup, dan rasanya terlalu egois untuk mengenangnya sendiri. Kisah ini
mungkin sederhana. Aku bukanlah mahasiswa yang mempunyai IP tinggi. Aku hanya
seorang anak yang pernah berjuang, berjuang, dan berjuang dalam kegagalan.
Memiliki mimpi yang sederhana yang merasakan pahit-manisnya berjalan tertatih
meraih mimpi itu. Selamat menikmati dan mengambil hikmah dari sepenggal cerita
kami dalam perjuangan menuntut ilmu. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Memuat 365 kisah yang utamanya disarikan dari Al-Quran dan Hadits Sahih. Penyajian
pengetahuan spiritual yang lengkap daan runut. Senin: Kisah Al-Quran /Hadits, Selasa:
Akidah / Keimanan, Rabu: Fiqih / Ibadah, Kamis: Akhlak Mulia, Ju’mat: Kisah Para
Sahabat, Sabtu: Kisah Menakjubkan, dan Minggu: Kisah Teladan Lain. Materi sarat
muatan edukatif yang disajikan secara menyenangkan dengan ilustrasi yang menarik.
Semua kisah dilengkapi hikmah sehingga dapat meningkatkan kualitas spiritual dan
membentuk karakter buah hati kita. CERDAS INTERAKTIF
Di tengah era globalisasi dan era revolusi industri 4.0 saat ini, kualitas sumber daya
manusia adalah hal yang paling penting. Kompetisi semakin menguat sehingga
diperlukan suatu peningkatan kualitas SDM. Salah satu permasalahan yang
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mempengaruhi kualitas SDM di Indonesia dan saat ini menjadi sorotan utama adalah
stunting. Data menunjukkan angka ratarata prevalensi di Indonesia berada di 36,4%.
Indonesia menempati peringkat ketiga di Asia setelah Timor Leste dan India. Data
tersebut menunjukkan perlu adanya perhatian serius pada isu ini dengan
menghadirkan solusi inovatif
Short stories of prisoners who wrote their experiences during imprisoned in Indonesia.
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