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Direktori
Indonesia Banking
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Indonesia Banking
Directory 2008-2009
: Yosef Ardi, dkk (editor)
: Rp175.000
: Rp95.000
: Ada

Tahun 2007 sampai pada semester pertama
tahun 2008 ditandai dengan industri
perbankan Indonesia yang mengalami konsolidasi. Di satu sisi, Bank
Indonesia memerlukan bank yang kuat untuk membiayai pembangunan
suatu negara. Namun, di sisi lain kemajuan konsolidasi perbankan melalui
merger dan akuisisi sangat lambat. Sebenarnya, selain konsolidasi, industri
perbankan juga mengalami banyak perkembangan dalam beberapa tahun
terakhir. Buku Indonesia Banking Directory 2008-2009 mengulas semuanya.
Ulasan dalam buku ini dibagi menjadi enam bab, meliputi sejarah perbankan
Indonesia, Bank Indonesia dan Indonesia Deposit Insurance Corporation
(IDIC), review perbankan dan outlook, profil dan sorot keuangan, serta
institusi pendukung dan data.

Judul
: Indonesia Banking Directory 2009-2010
Penulis
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
Harga
: Rp175.000
Harga ebook : Rp95.000
Persediaan : Ada
Tahun 2008, krisis keuangan global melanda Amerika
Serikat. Banyak negara-negara di dunia menganggap
bahwa krisis tersebut akan berdampak pada sistem perbankan global,
tidak terkecuali Indonesia. Perbankan nasional di Indonesia mencatat
peningkatan penting dalam laba tahun 2008, berkat meningkatnya
pendapatan bersih. Dalam hal penyaluran pinjaman tahun ini mencapai
IDR17.5 triliun, meningkat 26 % dari IDR138.5 triliun di tahun 2007
menjadi IDR289.1 triliun pada tahun berikutnya. Ini adalah salah satu
poin positif. Di sisi negatif, rasio kecukupan modal bank sentral Indonesia
diperkirakan turun dari 16% pada akhir tahun 2009 setelah berdiri di
4,5% dan 4,7 %. Bisnis Indonesia meluncurkan Buku Indonesia Banking
Directory 2009-2010, sebuah buku yang memberikan Anda informasi
yang mendalam mengenai industri perbankan Indonesia.
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Direktori
Judul

: Indonesia Banking
Watch 2010-2011
Penulis
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
Harga
: Rp262.500
Harga ebook : Rp125.000
Persediaan
: Ada
Industri perbankan Indonesia mencatat beberapa
perkembangan di tahun 2009. Volume kredit mengalami peningkatan
yang lebih baik dari rata-rata industri perbankan global. Pada Desember
2009 pinjaman hanya tumbuh sebesar 10,26% karena dampak
berkepanjangan dari krisis Subprime Mortgage di Amerika Serikat.
Selama 2009, fungsi intermediasi perbankan tidak berada pada tingkat
optimal karena bank memilih kebijakan suku bunga yang lebih tinggi
dalam upaya untuk menjaga profitabilitas. Itu semua merupakan
gambaran singkat mengenai situasi perbankan terkini di Indonesia.
Anda akan menemukan informasi lebih rinci dan analisis pada industri
perbankan negara tersebut dalam buku ini.

Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

6

: Indonesia Banking Watch 2011-2012
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
: Rp262.500
: Rp125.000
: Ada

Industri perbankan Indonesia mencatat beberapa isu
penting tahun 2010 sampai pertengahan 2011. Salah satunya
adalah tentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pertanyaan tentang siapa yang akan mengoperasikan dan mengendalikannya,
serta berapa banyak yang dibutuhkan untuk menjalankan lembaga ini masih belum
terjawab. Masalah lainnya terkait dengan pengawasan perbankan. Beberapa kasus
penipuan perbankan yang terjadi baru-baru ini dapat berfungsi sebagai evaluasi
bagi perbankan untuk terus meningkatkan aspek kehati-hatian dalam pengendalian
internal sehingga dapat meminimalkan potensi risiko yang mungkin menodai
kepercayaan publik. Terlepas dari masalah ini, beberapa kalangan telah
memproyeksikan bahwa industri perbankan Indonesia berada di jalur yang benar
untuk mencatat prestasi yang lebih baik. Buku Indonesia BankingWatch 2011-2012
memberikan data dan analisis yang menarik. Baik dibaca untuk pelaku industri
keuangan, perbankan, akademik, dan pelaku usaha.

Direktori
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Indonesia Banking Watch 2012-2013
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
: Rp262.500
: Rp125.000
: Ada

Industri perbankan Indonesia mencapai beberapa
perkembangan signifikan pada 2011 dan kuartal pertama
2012, diantaranya adalah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah
serangkaian panjang perdebatan, diskusi, dan kontroversi, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono - dengan persetujuan bersama DPR - memutuskan untuk
memberlakukan UU No 21/2011 tentang OJK . Hukum telah mengamanatkan
pembentukan OJK untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan.
Perkembangan yang tidak kalah penting adalah kenaikan minimum uang muka
bagi mereka yang mencari pembiayaan otomotif dan KPR dari bank dan lembaga
multifinance, setidaknya 20 sampai 30 persen minimal dari harga jual rumah, sepeda
motor atau mobil yang mereka beli. Buku ini dibagi menjadi 6 bab , meliputi sejarah
perbankan Indonesia, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),
review dan outlook perbankan, profil dan data keuangan, serta lembaga-lembaga
pendukung maupun data terkait lainnya .
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Indonesia Banking Watch 2013-2014
: Djony Edward, dkk (editor)
: Rp300.500
: Rp275.000
: Ada

Industri perbankan Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dan mampu
mempertahankan pertumbuhan sesuai dengan rencana anggaran perusahaan .
Namun pada tahun selanjutnya, industri perbankan diperkirakan mengalami sedikit
perlambatan karena kebijakan BI maupun OJK dalam mengendalikan pertumbuhan
kredit produktif. Pada tahun 2013 kredit perbankan diproyeksikan masih tumbuh 20%
-22%dandanapihakketigameningkatantara17%-19%,sesuaidenganpertumbuhan
rata-rata historisnya. Dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,5%
pada tahun 2013, masih ada ruang untuk bank-bank di Indonesia untuk tumbuh.
Perekonomian domestik, yang ditopang oleh belanja konsumen dan investasi, masih
tetap menjadi pendorong utama perekonomian nasional. Keduanya memiliki
memberikan kontribusi sekitar 88 % dari total produk domestik bruto (PDB). 2014
adalah tahun pemilihan umum dan penting bagi industri perbankan untuk
meningkatkan kehati-hatian sementara juga peluang pertumbuhan. Buku ini layak
dibaca untuk kalangan perbankan, ekonom, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik
pada bidang perbankan.
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Direktori

Indonesia Insurance
Judul

: Indonesia Insurance
Directory 2008-2009
Penulis
: Yosef Ardi, dkk (editor)
Harga
: Rp200.000
Harga ebook: Rp125.000
Persediaan : Ada
Krisis global yang terjadi pada 2008 membuat kondisi pasar semakin ketat, tidak
terkecuali bagi industri asuransi Indonesia. Banyak pihak mulai mempertanyakan
apakah industri akan tumbuh atau menyusut pada tahun 2009, mungkin ini menjadi
spekulasi yang sulit. Dalam upaya untuk membantu Anda menganalisis situasi dan
melihat ke masa depan industri asuransi di Indonesia, Bisnis Indonesia meluncurkan
Insurance Directory 2008-2009. Buku terdiri dari 4 bab, yang meliputi prospek asuransi,
review asuransi, laporan rinci (asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi) dan produk
unitlinked. Selain itu, juga disajikan fitur lain, seperti daftar perusahaan asuransi dengan
indeks dan kategori, dan daftar istilah. Buku ini layak dibaca oleh pelaku asuransi,
akademisi, pemerintahan, dan masyarakat luas.

Judul

: Insurance Directory
2009-2010
Penulis
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
Harga
: Rp200.000
Harga ebook: Rp125.000
Persediaan : Ada

8

Krisis keuangan global diperkirakan akan
menciptakan kondisi pasar yang sulit bagi industri
asuransi. Banyak pelaku ekonomi bertanya apakah industri akan tumbuh
atau menyusut pada tahun 2009, jawabannya tentu sulit. Dalam upaya
untuk membantu Anda menganalisis situasi dan melihat ke masa depan
industri, Bisnis Indonesia meluncurkan buku Insurance Directory 200920010. Buku ini terdiri dari empat bab, yang meliputi prospek asuransi,
review asuransi, laporan rinci dari asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi,
dan asuransi sosial dan produk-produk unit-linked. Selain itu juga
mengandung fitur lain, seperti daftar perusahaan asuransi dengan indeks
dan kategori, dan daftar istilah. Buku ini layak disimak oleh pelaku asuransi
di Indonesia, juga kalangan akademik, dan masyarakat umum yang ingin
mengetahui perkembangan dunia asuransi.

Direktori
Judul
: Indonesia InsuranceWatch 2010-2011
Penulis
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
Harga
: Rp200.000
Harga ebook : Rp125.000
Persediaan : Ada
Pada tahun 2009, industri asuransi mencatat
pertumbuhan yang luar biasa baik dalam kinerja keuangan dan jumlah
perusahaan yang beroperasi di negara itu. Pada tahun 2010 , terdapat
135 perusahaan asuransi di Indonesia, diantaranya 85 perusahaan
asuransi umum, 41 perusahaan asuransi jiwa, 4 perusahaan reasuransi,
dan 5 perusahaan asuransi sosial. Lebih dari setengah dari perusahaan
asuransi itu berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih rata-rata
179.38%. Tercatat dalam buku ini bahwa laporan audit untuk tahun
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2009, total aset perusahaan
asuransi tersebut juga telah menunjukkan perbaikan, dengan
pertumbuhan rata-rata 31,16 %. Buku ini membahas banyak hal tentang
industri asuransi. Silahkan disimak.

Judul

: Indonesia Insurance
Watch 2011-2012
Penulis
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
Harga
: Rp200.000
Harga ebook : Rp125.000
Persediaan
: Ada
Industri asuransi Indonesia mencatat kinerja keuangan yang lebih baik
di tahun 2010. Namun, jumlah perusahaan asuransi yang beroperasi tidak
berubah secara signifikan sampai dengan November 2011. Ada 134 perusahaan
asuransi yang beroperasi di Indonesia, 85 perusahaan asuransi umum, 44
perusahaan asuransi jiwa, 4 perusahaan reasuransi, dan 5 perusahaan asuransi
sosial. Total aset sektor asuransi jiwa meningkat 31,62%, sementara laba bersih
industri tumbuh 17,18%, dan sektor reasuransi mengalami kenaikan tertinggi
dengan 56,78%. Industri asuransi seharusnya tumbuh karena penduduk Indonesia
telah melampaui 235 juta. Dengan tersebut, Indonesia menjadi pasar yang sangat
besar dan menjanjikan. Sayangnya target rencana asuransi jiwa tidak lebih dari 3%,
apalagi penetrasi asuransi juga masih rendah, hanya 1,3%. Untuk lebih lengkap,
buku ini layak dibaca untuk pelaku bisnis asuransi dan masyarakat umum.
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Direktori
Judul
: Indonesia Insurance Watch 2012-2013
Penulis
: Rofikoh Rockhim, dkk (editor)
Harga
: Rp250.000
Harga ebook: Rp125.000
Persediaan : Ada
Fitch Ratings memprediksi bahwa prospek industri
asuransi di Indonesia akan stabil pada 2013, dengan meningkatnya
pendapatan premi dan dukungan regulasi yang lebih baik, industri asuransi
semakin maju. Penetrasi asuransi di Indonesia hanya 1,7 % dibandingkan
dengan AS (8,1 %), Inggris (11,8 %), Singapura, dan Malaysia (lebih dari 4 %).
Ada potensi untuk penetrasi pasar yang lebih luas untuk Indonesia yang
kini mencapai 240 juta. Pendapatan premi asuransi di Indonesia naik 15,5 %
menjadi Rp68.9 triliun pada semester pertama 2012. Namun sinyal positif
bagi industri asuransi lebih sehat berkat kuat dengan rencana meningkatkan
persyaratan modal minimum. Di tengah munculnya masalah ini, kami
mencoba untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang industri asuransi
di Indonesia dengan menerbitkan Indonesia Insurance Watch 2012-2013.

Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan
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: Indonesia Insurance Watch 2013-2014
: Djony Edward, dkk (editor)
: Rp300.000
: Rp275.500
: Ada

Industri asuransi Indonesia pada 2012 menunjukkan kemajuan yang
signifikan dan mampu mempertahankan pertumbuhan sesuai dengan rencana
bisnis perusahaan. Namun pada 2013, industri asuransi akan mengalami sedikit
perlambatan. Pada 2012, industri asuransi nasional masih berorientasi pada
pendapatan premi yang meningkat sebesar 25 %, maka pada tahun 2013 angka
itu akan jatuh sedikit menjadi 20 %, sementara kontribusi terbesar dari pertumbuhan
asuransi ditopang oleh sektor asuransi jiwa dengan pertumbuhan 40 %. Dengan
prospek yang baik dari pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,5 %,
kemudian direvisi menjadi 5,8 % pada tahun 2013, ruang bagi industri asuransi di
Indonesia tumbuh masih terbuka lebar. Perekonomian domestik, yang ditopang
oleh belanja konsumen dan investasi, masih tetap pendorong utama perekonomian
nasional. Keduanya telah memberikan kontribusi sekitar 88 % dari total produk
domestik bruto (PDB ). Bagi praktisi asuransi, masyarakat, dan kalangan akademik
yang memiliki konsentrasi di bidang asurani sudah selayaknya memiliki buku ini.

Direktori
IDX Watch
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: JSX Watch 1998
: Jacobus Bikilolong
: Rp200.000
: Rp125.000
: Ada

Bisnis Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan buku
JSX Watch 1998, pada saat iklim perekonomian sedang dilanda krisis ekonomi
yang berkepanjangan, memukul Asia dan membawa dampak yang paling parah
di Indonesia. Krisis telah merusak reputasi Indonesia sebagai salah satu negara
berkembang. Masalah besar yang kita hadapi sekarang ini benar-benar di luar
dugaan. Bahkan International Monetary Fund (IMF), dalam laporan terbarunya
World Economic Outlook (Oktober 1998), mengatakan bahwa krisis besar telah
memasuki Asia pada saat pertumbuhan sedang optimis. Bursa Efek Jakarta (BEJ)
beberapa tahun terakhir mencatat pertumbuhan yang sangat menjanjikan pada
arus cepat masuknya modal asing. Bisnis Indonesia telah menyiapkan kesimpulan
yang komprehensif penelitian dalam laporan berjudul “JSX Watch” yang
menyediakan data yang komprehensif dan analisis terhadap kinerja emiten di
Bursa Efek Jakarta termasuk profitabilitas, struktur modal, arus kas, hutang dan
klaim, dan penjualan.

Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: JSX Watch 1999
: Jacobus Blikololong
: Rp200.000
: Rp125.000
: Ada

Imbas dari krisis 1997-1998 belum selesai melanda
Indonesia. Bisnis Indonesia untuk kedua kalinya menerbitkan
buku JSX Watch 1999. Dalam buku ini dijabarkan berisi gejolak perekonomian
terhadap perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Siapa saja
kemudian yang harus hengkang dari lantai bursa, sepuluh perusahaan telah
delisting dari Bursa Efek Jakarta selama tahun 1998. Selain itu, empat dari
sepuluh perusahaan delisting pada tahun 1999 adalah bank, yaitu Bank Surya,
Bank Umum Nasional, Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Modern.
Enam lainnya adalah Perdana Inti Investama, Ometraco Corp, Dharmindo
Adhiduta, besar Golden Star, Intinusa Selareksa dan Dharmala Agrifood. Data
lainnya dapat dilihat pada JSX Watch 1999 agar dapat memberi gambaran
tentang krisis yang terjadi di pasar modal.
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Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: JSX Watch 2006-2007
: Yosef Ardi, dkk (editor)
: Rp250.000
: Rp120.000
: Ada

Di tengah perhatian investor di pasar Indonesia yang semakin tinggi, buku
SX 2006-2007 edisi ke-6 bisa menjadi sebuah solusi yang wajib untuk dibaca.
Buku ini berisi data dan analisis terhadap 336 perusahaan yang terdaftar di
bursa efek jakarta pada tanggal 31 desember 2005, juga berisi informasi
tentang BEJ, Badan Pengawas Pasar modal (Bapepam), auditor, pialang
saham/bankir investasi, dan asosiasi bisnis.
Judul
: JSX Watch 2007-2008
Penulis
: Yosef Ardi, dkk (editor)
Harga
: Rp250.000
Harga ebook : Rp100.000
Persediaan : Ada
Buku JSX Watch 2007 edisi ke-7 diterbitkan di tengah
meningkatnya minat investor terhadap pasar modal Indonesia. Buku ini
diterbitkan oleh Divisi Riset Harian Bisnis Indonesia. Sajian lengkap dalam
buku ini merupakan data dan analisis pada 344 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 31 Mei 2007, didasarkan pada
laporan audit pada tahun anggaran 2005/2006. Dengan konten yang lebih
komprehensif, kami berharap bahwa JSX Watch 2007-2008 akan menjadi
referensi berharga tidak hanya bagi investor, tetapi juga emiten, analis
pasar modal, bankir, regulator, dosen, serta mahasiswa.
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan
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: JSX Watch 2008-2009
: Yosef Ardi, dkk (editor)
: Rp250.000
: Rp125.000
: Ada

Buku JSXWatch menyajikan informasi Bursa Efek Indonesia, pasar
modal dan Bapepam-LK, auditor, pialang saham/bankir investasi, asosiasi
bisnis terkait, dan lembaga penunjang . Buku ini berisi data dan analisis dari
383 perusahaan yang terdaftar (sejak 31 Desember 2006) dan 11 perusahaan
yang baru terdaftar. Data dan analisis yang didasarkan pada laporan audit
untuk tahun buku 31 Desember 2007, disusun dan disesuaikan dan ditulis
oleh Bisnis Indonesia.

Direktori
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: IDX Watch 2009-2010
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
: Rp200.000
: Rp125.000
: Ada

IDX Watch 2009-2010 adalah edisi ke-9 dari buku
yang diterbitkan oleh Bisnis Indonesia di tengah
kekhawatiran atas stagnansi pada investasi yang
aktif terlibat dalam transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini,
setidaknya ada 317.000 investor di BEI, angka ini dianggap sangat
rendah, akibatnya pasar modal negara rentan terhadap setiap
guncangan yang menghancurkan masa depan. Hal ini bisa menjadi
masalah serius dimana fungsi pasar modal sebagai salah satu sumber
daya kunci alternatif modal dan tempat untuk investasi publik tidak
berjalan baik. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pasar modal dalam perekonomian
nasional,Bisnis Indonesia menyajikan buku ini untuk membantu
memandu setiap pihak yang berkepentingan di pasar modal. Buku
ini berisikan data tentang 396 perusahaan yang terdaftar, termasuk
19 yang baru terdaftar pada tahun 2008, data dan analisis yang
didasarkan pada laporan audit untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 desember 2008.
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: IDX Watch 2010-2011
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
: Rp250.000
: Rp125.000
: Ada

Dalam edisi ke-10 Buku IDX Watch 2010-2011 diterbitkan, di tengah
perkembangan positif di pasar saham Indonesia. Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) telah menunjukkan tren meningkat sejak kuartal
kedua tahun 2009, dari sekitar 1.200 menjadi 2.534,36 pada akhir tahun.
Indeks IHSG terus menunjukkan indikasi yang menggembirakan setelah
hampir menyentuh level 3.000 pada paruh pertama tahun 2010. Buku
ini dilengkapi dengan data dan analisis dari 398 perusahaan yang
terdaftar, termasuk 13 orang yang baru terdaftar pada tahun 2009. Data
dan analisis, yang didasarkan pada laporan audit untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, semua disusun,
disesuaikan dan ditulis dengan komprehensif.
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Direktori
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: IDX Watch 2011-2012
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
: Rp250.000
: Rp125.000
: Ada

IHSG mengalami kenaikan sebesar 46,13 % menjadi 3.703.512
pada akhir tahun 2010, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai
2.534.356. Prestasi tersebut telah melampaui kinerja indeks di Singapura,
Malaysia, Thailand, Filipina, Korea Selatan, Hong Kong, Tokyo, London, dan New
York. Kapitalisasi pasarnya juga meningkat sebesar 60,8 % menjadi IDR3,2471
Triliun (USD360 miliar) pada akhir tahun 2010 dari IDR2,0194 triliun pada akhir
tahun sebelumnya. Sementara itu, perusahaan yang baru terdaftar mencapai
23, sedikit di bawah target 25 perusahaan. Namun, kabar baiknya adalah dana
yang dihasilkan dari penawaran umum perdana (IPO) melejit dengan 670,15
% menjadi IDR29.68 triliun pada 2010 dari IDR3.85 triliun pada 2009. Informasi
lebih lanjut tentang BEI tersedia dalam IDX Watch edisi ke-11. Buku ini ditujukan
bagi investor, emiten, analis pasar modal, bankir, regulator, dosen, mahasiswa,
dan pihak lain yang berminat di pasar saham.

14

Judul
Penulis
Harga

: IDX Watch 2012-2013
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
: Rp500.000

Harga ebook
Persediaan

: Rp350.000
: Ada

Tahun 2012 ditandai dengan berita bahwa Bursa Efek
Indonesia (BEI) siap untuk menjadi pasar saham tebesar di wilayah Asean.
Kapitalisasi pasar BEI telah tumbuh 32,6 % dalam 10 tahun terakhir. Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) juga meningkat 25,5 % dengan nilai
perdagangan harian meningkat 38 % per tahun selama periode tersebut
. Pada akhir 2011 kapitalisasi pasar BEI tumbuh 8,93 % menjadi IDR3, 537
triliun dari IDR3 , 247 triliun pada tahun sebelumnya. Progres lain yang
tidak juga kalah adalah terkait dengan pembentukan Otoritas Jasa
Keuangan di Indonesia (OJK). Setelah serangkaian panjang debat , diskusi
, dan kontroversi , pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperintah untuk memberlakukan
UU No 21/2011 tentang OJK. Hukum telah mengamanatkan pembentukan
dari OJK untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Informasi
lebih lanjut tentang BEI dan perusahaan publik. Buku ini baik dibaca untuk
investor, emiten, analis pasar modal, bankir, regulator, dosen, mahasiswa,
dan pihak lain yang berminat di pasar saham.

Direktori

Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Status

: IDX Watch 2013-2014
: Djony Edward, dkk (editor)
: Rp650.000
: Rp450.000
: Ada

Pada tahun 2012 IHSG memiliki sempat mencapai angka tertinggi ke-3
di dunia, bahkan pada akhir paruh pertama tahun 2013 tumbuh sebesar
17 %. Pada tahun 2009, IHSG tumbuh 54 %, tertinggi dalam sejarah.
Kapitalisasi pasar juga meningkat secara signifikan, tetapi pada minggu
ke-2 Juni 2013, indeks terpuruk setelah mencapai puncaknya dari 5.013
ke 4.700. IHSG berada dalam situasi sulit. AS belum pulih sepenuhnya
dari krisis Subprime Mortgage, tetapi kebijakan Operation Twist memiliki
sedikit berkurang tekanan. Sementara itu, Eropa Tengah sedang berjuang
untuk mendapatkan keluar dari krisis utang yang parah dimulai di
Portugal, Irlandia, Italia, Yunani dan Spanyol. Apakah IHSG untuk
memulihkan atau menolak ke krisis yang lebih dalam setelah runtuhnya
kunci dunia ekonomi? Temukan jawabannya di buku ini.
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Direktori

Judul		
Penulis		
Harga		
Harga ebook		
Status		

: IDX Watch 2014-2015
: Djony Edward, dkk (editor)
: Rp650.000
: Rp450.000
: Ada

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan bahwa pasar
modal Indonesia mengalami peningkatan dari level 4.275 ke 4.295.
Hal tersebut dikarenakan sistem penelenggaraan pemilu legislaif lalu,
keadaan politik Indonesia yang semakin membaik. Pemilu legislaif
berakhir dengan fakta bahwa tidak adanya partai dominan pada hasil
pemilihan legislatif, mengindikasikan bahwa keadaan politik sedang
stabil. Politik yang stabil tentu berpengaruh pula pada stabilitas
ekonomi. Di sisi lain, untuk stabilitas sistem keuangan dibutuhkannya
peran OJK dalam menjaga iklim pasar modal. Sektor manakah yang
diperhatikan OJK? Dan bagaimana OJK menjaga kestabilan saham?
Temukan jawabannya di buku IDX Watch 2014-2015. Buku ini baik
digunakan untuk investor, analis pasar modal, emiten, dosen,
mahasiswa, dan pihak lain yang tertarik di bidang pasar modal.
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Direktori
Almanac
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Indonesia Economic
Almanac 2007
: Yosef Ardi, dkk (editor)
: Rp175.000
: Rp100.000
: Ada

Terbitnya buku Indonesia Economic Almanac 2007 adalah untuk
membantu para pengambil keputusan, termasuk investor,
akademisi, peneliti, profesional, pejabat publik dalam
merumuskan dan membuat keputusan. Dengan penyajian data
yang lengkap dan akurat, serta analisis tentang berbagai masalah
yang berkaitan dengan bisnis dan perekonomian Indonesia.
Bisnis Indonesia senantiasa membantu Anda dalam memutuskan
hal-hal yang didasarkan pada data dan analisis data yang tepat
dan akurat.

Judul		
		
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Indonesia Economic
Almanac 2008
: Yosef Ardi, dkk (editor)
: Rp175.000
: Rp100.000
: Ada

Indonesia Economic Alamanac 2008 terdiri dari 4 bagian yang
mencakup analisis ekonomi makro Indonesia, keuangan, sektor riil,
hukum dan sosial-politik, highlights 2007, fakta, data, dan direktori.
Selain topik biasa, bagian analisis juga menyajikan yang baru, seperti
tata kelola perusahaan yang baik, multifinancing, pembangunan jalan
tol, properti, perkapalan, listrik, energi hukum, militer, pembalakan liar
dan hak kekayaan intelektual. Data dan analisis yang disajikan dalam
buku ini disusun dengan akurasi cukup baik.
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Direktori
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Indonesia Economic Almanac 2009
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
: Rp175.000
: Rp100.000
: Ada

Tahun 2008 ditandai dengan krisis keuangan yang parah.
Jutaan orang kehilangan pekerjaan, perusahaan mencatat
kerugian besar, dan tingkat kejahatan meningkat. Banyak pemberitaan
yang menulis tentang kekhawatiran adnya sinyal kemungkinan krisis
kembali terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2008? Dan apa
yang mungkin akan terjadi di 2009? Pertanyaan-pertanyaan ini masih
menjadi misteri, tetapi petunjuk akan membantu kita lebih dekat
dengan jawabannya. Dalam konteks inilah Buku Indonesia Economic
Almanac 2009 diluncurkan. Data dan analisis yang disajikan dalam
buku ini disusun dengan akurasi cukup baik. Buku ini akan membantu
memenuhi kebutuhan Anda akan data terbaru dan analisis tentang
isu-isu ekonomi, politik dan sosial Indonesia terkini.
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Judul
		
Penulis
		
Harga

: Indonesia Economic
Almanac 2010
: Rofikoh Rokhim, dkk
(editor)
: Rp200.000

Harga ebook
Persediaan

: Rp125.000
: Ada

Beberapa akademisi dan pengamat memproyeksikan bahwa ekonomi
Indonesia akan terus tumbuh relatif kuat pada tahun 2010. Salah satu faktor yang
menjanjikan untuk proyeksi ini terwujud adalah kebangkitan ekonomi global
yang telah lama ditunggu-tunggu. Perbaikan ekonomi di negara-negara lain,
terutama mitra dagang utama Indonesia, yang sangat dibutuhkan untuk
meningkatkaneksporIndonesiameskipunbegituketidakpastiandalamekonomi
AS diperkirakan masih berlanjut tahun ini. Perkembangan Optimis juga telah
terlihatdiBursaEfekIndonesia.IndeksHargaSahamGabungan(IHSG)melampaui
level 2.600 pada minggu kedua Januari 2010. Investor asing mengakuisisi lebih
dari satu miliar lembar saham senilai IDR2.5 triliun pada hari penutupan Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2009. Ini harus menjadi dasar yang kokoh bagi
Indonesiauntukmencapaipertumbuhanekonomiyangberkualitastinggi.Buku
Indonesia Economic Almanac 2010 menggambarkan tantangan dan prospek
perekonomian Indonesia, layak disimak untuk dunia usaha, akademisi, dan
masyarakat.

Direktori
Judul
Penulis
Harga

:IndonesiaEconomicAlmanac2011
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
: Rp200.000

Harga ebook
Persediaan

: Rp125.875
: Ada

Para ekonom dan analis melihat bahwa kondisi
perekonomian Indonesia akan meningkat pada juni tahun
2011. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6% pada tahun 2010, diantara
banyaknya negara yang dilanda krisis global tahun 2008/2009, Indonesia
telah terbukti tangguh.Tidak heran banyak pengamat telah memperkirakan
bahwa negara akan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru Asia untuk
menemani China dan India. Perkembangan lainnya adalah bahwa
pemerintah Indonesia dinaikkan peringkat utangnya di bawah peringkat
investment grade, dan kinerja pasar saham negara itu adalah yang terbaik di
kawasan Asia Pasifik. Dalam buku Indonesia Economic Almanac 2011 terdapat
analisis, prospek, dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Maka buku
ini layak dibaca oleh berbagai kalangan, mulai dari politik, ekonomi, dan
kebijakan publik.

Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Indonesia Economic
Almanac 2012
: Rofikoh Rokhim, dkk (editor)
: Rp250.000
: Rp125.000
: Ada

Tahun 2011 merupakan tahun yang menggembirakan bagi
Indonesia. Setelah mencatat pertumbuhan 6% di tahun 2010, produk
domestik bruto negara (GDP) tumbuh sebesar 6,5 % dengan tingkat
inflasi berdiri di sekitar 4,4 % pada tahun 2011. Tercatat konsumsi di
sektor swasta menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia.
Prestasi ini justru berbanding terbalik dari kebanyakan negara yang
terkena dampak krisis eropa. Bahkan, peringkat utang negara itu
membaik dengan cepat, dari satu derajat di bawah investment grade
menjadi investment grade pada akhir 2011 . Pasar saham negara itu
mempertahankan posisinya sebagai salah satu yang terbaik di kawasan
Asia Pasifik. Buku Indonesia Economic Almanac 2012 memberikan
gambaran yang lengkap dari review, prospek, pendorong utama, dan
tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia dalam beberapa
tahun terakhir.
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Direktori

Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Indonesia Economic
Almanac 2013-2014
: Djony Edward, dkk (editor)
: Rp300.000
: Rp175.000
: Ada

Ekonomi Indonesia telah mencatat pertumbuhan yang menakjubkan
dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2011, perekonomian negara
tumbuh sebesar 6,5 % dengan tingkat inflasi sekitar 4,4 %, sedangkan
pada tahun 2012 produk domestik bruto (PDB) tumbuh sekitar 6 %
dengan tingkat inflasi kurang dari 5 % dan BI Rate dari 5,75 % pada
tahun 2012. Isu yang terkait dengan pertumbuhan adalah sosial
dan politik, isu pemberantasan korupsi berjalan bergandengan
tangan dengan persiapan untuk pemilihan umum 2014. Sangat
menarik untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dalam
kampanye anti-korupsi di Indonesia dan apa situasinya akan seperti
di tahun politik 2013. Semua masalah ini akan dibahas dalam Buku
Indonesia Ekonomic Almanac 2013. Buku ini layak dibaca untuk
semua kalangan. Data dan pandangan dalam buku ini sangat
bermanfaat.
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PopulerPOPULER
Biografi
Judul
: Bisnis Indonesia 20 Tahun
		 Melayani Dunia Usaha
Penulis
: Ahmad Djauhar, dkk (editor)
Harga
: Rp150.000
Harga ebook
: Rp100.000
Persediaan
: Ada
Ada yang merasakan sebagai kebutuhan. Ada yang melihat sebagai
peluang. Ada yang memandang sebagai wahana untuk
menyalurkan gagasan dan idealisme. Akhirnya tercipta satu sinergi:
menerbitkan koran ekonomi dan bisnis, Bisnis Indonesia.
Idealismenya adalah memajukan dunia usaha dengan
menyelenggarakan media informasi, terutama masalah bisnis dan
ekonomi, dalam kerangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ke depan, idealisme tersebut akan tetap menjadi acuan bagi dalam
mengelola koran ini, sebagaimana telah berkibar semangat
sepanjang usianya dua dasawarsa.

Judul

: Bisnis Indonesia 25 Tahun
Menjadi Referensi Bisnis
Penulis
: Ahmad Djauhar, dkk (editor)
Harga
: Rp200.000
Harga ebook : Rp100.000
Persediaan : Ada
Buku ini bercerita tentang kumpulan ingatan, rekaman peristiwa,
untaian kesan, pesan, bahkan kritikan, serta kilasan lensa tentang
bagaimana sejarah sebuah media bisnis dan ekonomi di Indonesia yang
tahun ini genap berusia 25 tahun. Sepanjang perjalanan selama periode
tersebut, banyak suka-duka yang kami lalui. Saat awal di mana kami
harus merangkak atau berjalan tertatih-tatih, kami tetap berupaya
membangun pijakan yang kuat dan profesional demi menjunjung tinggi
visi yang ditorehkan para penggali ide, pendiri, serta perintis Bisnis
Indonesia, lengkap dengan bagaimana kami berupaya untuk
menegakkan etika jurnalisme.
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Populer
Judul

: Sejarah Perjalanan Hidup Meraih
Prestasi Wujud Sebuah Bakti
Penulis
: Ahmad Djauhar, dkk (editor)
Harga
: Rp200.000
Harga ebook : Rp100.000
Persediaan : Ada
Ini adalah sebuah buku tentang sejarah perjalanan hidup
seorang Sukamdani yang memulai karirnya dari nol. Anak
yang berasal dari Desa Carikan, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah
ini, sejak bersekolah di SMP sudah mempunyai penghasilan sendiri yang diperolehnya
dengan sambil bekerja di kantor Pamong Praja sehingga sudah dapat membiayai
sendiri sekolahnya sampai SMA dan Perguruan Tinggi, tanpa membebani orang
tuanya. Setelah belajar dan mencaripengalaman dengan bekerja di perusahaan milik
orang lain, Sukamdani bersama istrinya Juliah berhasil mendirikan sebuah perusahaan
sendiri, mula-mula dari skala kecil yang kemudian berkembang menjadi kelompok
usaha besar nasional. Dibekali pengalaman selama perang kemerdekaan, semangat
patriotik, bakat sebagai organisastor, jiwa wirausaha dan ajaran luhur dari orang tua
serta keuletan untuk terus belajar dan bekerja keras, Sukamdani berhasil menjadi
Ketua Umum Kadin Indonesia selama 3 periode.
Judul
: 60 Tahun Sahid Group Mengabdi Untuk Negeri
Penulis
: Sukamdani, SG
Harga
: Rp95.000
Harga ebook : Rp71.250
Persediaan : Ada
Sebagaisalahsatukelompokusahaswastanasional,SahidGroup
pada tanggal 1 Juni 2013 menapaki usia 60 tahun. Sudah sejak lama Sahid Group
membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan, mengembangkan, dan
menjaga kesinambungan sebagai perusahaan besar yang diperhitungkan. Dengan
segala dinamika, perjuangan, dan tantangan yang tidak ringan, bisnis yang dirintis
pada tanggal 1 Juni 1953 oleh pasangan suami-istri muda Sukamdani (25 tahun) dan
Juliah (19 tahun) dengan modal semangat, daya juang dan kerja keras, serta ridha
allah SWT tersebut diawali dengan mendirikan perusahaan percetakan sederhana
danselanjutnyamemasukibidangperhotelan,mulaidarisatuhotel,terusberkembang
menjadi puluhan hotel. Usaha tersebut semakin berkembang dan merambah ke
bidang bisnis lain seperti konsesi hutan, industri tekstil, pabrik semen, perbankan,
perkayuan, kawasan industri, penerbitan surat kabar, rumah sakit, pariwisata, dll, serta
ragam bidang pendidikan yang tersebar di Jakarta, Bogor, Solo, Bali, dan Bintan, baik
pedidikan umum dan vokasi (dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi) dan
pendidikan berbasis agama (pondok pesantren hingga SekolahTinggi Agama Islam).
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Populer
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Keluarga Besar IKA SGKP Plus
: Ibu Juliah Sukamdani, dkk
: Rp50.000
: Rp30.000
: Ada

Masa sekolah di SGKP memiliki kenangan yang patut
di jaga dan pelihara. Pada masa itu sebuah pertemanan mempunyai
arti sangat penting dalam kisah hidup kita. Karena di masa inilah
menjadi momen paling berwarna dalam kehidupan yang layak
diabadikan dalam sebuah kenangan yang tak lekang oleh waktu.
Kenyataannya selepas masa sekolah di SGKP, alumninya berpencaran
diseluruh Indonesia. Adalah gagasan cemerlang dari ibu Juliah selaku
Pelindung IKA SGKP PLUS, untuk membuat sebuah buku yang
berisikan kumpulan biodata dari alumni SGKP. Tujuannya mengenang
kembali seraya merekatkan Ikatan batin, bukan hanya antara para
alumni saja bahkan sampai dengan keluarganya. Menyadari bahwa
lambat laun alumni IKA SGKP PLUS akan punah secara alami,
harapannya, mereka yang kelak merajut kenangan dan mengabadikan
keberadaan sekolah ibunya melewati batas usia.
Judul
: Pantulan Cahaya Islam dari Gunung Menyan
Penulis
: Sukamdani, SG
Harga
: Rp70.000
Harga ebook : Rp45.000
Persediaan : Ada
Buku ini mengisahkan tentang pemikiran, konsep, dan aplikasi
di lapangan, mulai dari persiapan, proses pencarian lokasi, bagaimana menyiasati
medan yang berat tanpa merusak alam, membangun dengan nilai-nilai islami,
merekrut SDM profesional yang tangguh, serta tantangan yang dihadapi ketika baru
memulai membangun diterpa badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Selain
dari hal tersebut, buku ini bertutur dan menawarkan tentang bagaimana sebuah
bangsa ini harus membangun karakter dan jati dirinya, berdasarkan budaya bangsa
yang selaras dengan nilai-nilai Qur’an, sehingga generasi muda Islam harapan bangsa
tidak terombang-ambing menghadapi tantangan jaman ditengah pergaulan dunia
yang mengglobal, sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan
telekomunikasi. Selain itu juga bertutur dan menukil kisah tentang Rasullah dan
orang-orang yang berhati mulia dengan kekuatan energi positifnya; kerja cerdas,
kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, menolong kaum yang lemah tanpa pamrih.
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Populer
Judul
: Para Jawara Piala Dunia
Penulis
: M. Syahran W Lubis
Harga
: Rp60.000
Harga ebook : Rp45.000
Persediaan : Ada
Buku ini berisi ulasan lengkap seputar sejarah
Piala Dunia, kapan dimulai, dan siapa saja
para juara setiap periode penyelenggaraan pesta
akbar bola tersebut. Dilengkapi pula dengan profil negara yang
langganan masuk ke final Piala Dunia, termasuk siapa saja algojo
pencetak gol terbanyak (top score) setiap periode. Tidak sekadar
menyuguhkan kata-kata menarik dan atraktif, tapi juga dilengkapi
dengan gambar-gambar yang menghibur, hidup, serta menyoroti
ulah masing-masing pemain yang lucu dan melegenda. Tak kalah
serunya, buku ini juga mengangkat cerita-cerita unik sepanjang
sejarah Piala Dunia, seperti masuknya Indonesia ke final Piala Dunia
lewat kapten Nawir, gol ‘tangan Tuhan’ Maradona, serta peristiwa
unik lainnya. Yang berbeda dibandingkan buku sepak bola lainnya,
buku ini menyuguhkan sebuah prediksi Piala Dunia 2014. Siapakah
yang paling layak menjadi Jawara Piala Dunia 2014? Ikuti analisisnya
di bagian akhir buku ini.

Judul
: Investment Award 2008
Penulis
: Yosef Ardi, dkk (editor)
Harga
: Rp350.000 Rp175.000
Harga ebook : Rp95.000
Persediaan : Ada

Disc
50%

Investment Award yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi
Terbaik, mampu menciptakan iklim usaha kondusif dan perusahaan
Penanaman Modal Asing (PMA) serta Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) Terbaik yang konsisten menerapkan green business
diwujudkan dalam bentuk tropi dan piagam.
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Populer
CEO
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Evolusi Bisnis 25 Saudagar
: Tim penulis Gagas Bisnis
: Rp95.000
: Rp70.000
: Ada

Buku ini berasal dari kolom Inspirasi Bisnis harian
Bisnis Indonesia yang setiap minggu dimuat. Ada contoh keteladanan dan keberanian yang patut dicontoh, keuletan yang perlu
diteladani, serta ketegaran yang harus di dilaksanakan, sehingga
membuat para entrepreneur itu menjadi besar dan memiliki jaringan
bisnis yang luas. Buku ini mengungkap semuanya lewat dialog,
ilustrasi bangunan bisnis maupun artikel yang enak dibaca dan kaya
informasi. Buku ini sengaja kami sajikan sebagai inspirasi bagi para
pebisnis pemula, terutama pebisnis yang sedang tumbuh atau
bahkan yang akan mencoba-coba mengubah jati diri dari ‘orang
gajian’ menjadi ‘orang yang menggaji’. Inilah saatnya.

Judul
: Kiat 35 CEO Bangkit dari Krisis
Penulis
: Tim penulis Gagas Bisnis
Harga
: Rp75.000
Harga ebook : Rp55.000
Persediaan : Ada
Buku ini diambil dari rubrik Lunch With CEO harian
Bisnis Indonesia, mengungkap sepak terjang bisnis
35 CEO dalam merintis karirnya dari nol, ada yang melanjutkan pendahulunya, dan bahkan koleganya. Hampir semua perusahaan yang
dikelola CEO tersebut mengalami fase jatuh bangun, sebelum akhirnya
sukses. Dari kisah yang diangkat itulah Anda dapat menimba ilmu dan
pengetahuan, bagaimana mereka bisa bangkit dari krisis kemudian
eksis kembali? Dengan semangat dan wajah bisnis yang baru, tentu
banyak inspirasi bisnis yang bisa Anda gali dari buku ini.
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Populer

Judul

: Menguak Gagasan
45 CEO Inovatif
Penulis
: Tim penulis Gagas Bisnis
Harga
: Rp100.000
Harga ebook : Rp75.000
Persediaan : Ada
Buku ini diambil dari rubrik Lunch With CEO harian Bisnis Indonesia.
Buku ini disajikan dengan dialog dan paparan ringan agar lebih hidup
dan lebih nyaman dibaca. Sepak terjang bisnis 45 CEO layak anda simak
pada level-level tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, sesuai dengan
skala bisnis dan jenis industri yang Anda geluti. Bahkan, siapa tahu
diantara 45 CEO itu ada yang bisa Anda prospek untuk kerjasama, atau
sekedar menjadi sub kontrak dari bisnis-bisnis yang mereka geluti.
Lewat buku ini kami mengajak berbagai kalangan mulai dari mahasiswa,
pebisnis pemula, CEO yang mulai ekspansi, CEO yang sudah memimpin
perusahaan menggurita, regulator, investor, bankir, pengamat, analis
ataupun para peneliti untuk menikmati proses bisnis senagai sebuah
pembelajaran dari sebuah pengalaman 45 CEO Inovatif.
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Populer
Majalah dan Jurnal
Judul

: Arah Bisnis & Politik 2007:
Optimis dengan Catatan
Penulis
: Ahmad Djauhar, dkk
(editor)
Disc
Harga
: Rp150.000
50%
Harga ebook: Rp45.000
Persediaan : Ada
Seolah berjama’ah, sebagian besar analis ekonomi dan bisnis bersepakat
bahwa tahun 2007 merupakan tahun harapan yang baik bagi Indonesia.
Begitu pula dengan analis politik yang juga sepakat bahwa tahun ini
akan menjadi titik tolak bagi upaya memajukan bangsa Indonesia,
asalkan pemerintah benar-benar konsisten menjalankan kebijakannya
secara tegas dan konkret. Dalam Jurnal Arah Bisnis dan Politik 2007
yang bertajuk“Optimis dengan Catatan”ini diulas lengkap bagaimana
kia menghadapi tahun 2007 dengan optimisme penuh untuk mencapai
pertumbuhan. Optimisme seperti angin segar yang memberikan kita
harapan untuk lebih baik.

Judul

: Arah Bisnis & Politik 2008:
Tahun Pertaruhan?
Penulis
: Ahmad Djauhar, dkk (editor)
Harga
: Rp250.000
Harga ebook : Rp50.000
Persediaan
: Ada
Arah pertumbuhan ekonomi sudah benar,
tetapi perlu dipercepat. Tahun 2008 adalah tahun pertaruhan bagi
Indonesia. Setelah sempat mengalami periode yang sulit tahun lalu
dengan cukup melegakan. Sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2007 lalu diperkirakan dapat melampaui 6%, dan beberapa
perkiraan menyebutkan dapat mencapai 6,2%. Capaian itu tidaklah
mudah, mengingat Indonesia sempat mengalami periode sulit
berkepanjangan, dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 5% per
tahun, jauh dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi 7% per tahun
seperti sebelum krisis 1997/1998. Dunia usaha juga sempat mengalami
kesulitan luar biasa, tetapi kini mulai bergeliat kembali.
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Populer
Judul

: Arah Bisnis & Politik 2009:
Ada Peluang di Tengah
Ketidakpastian
Penulis
: Ahmad Djauhar, dkk (editor)
Harga
: Rp250.000
Harga ebook : Rp50.000
Persediaan: Ada
Badai pasti akan berakhir dan menciptakan keseimbangan baru.
Senantiasa ada peluang untuk menghasilkan kesejahteraan yang
diharapkan. Pengaruh yang diakibatkan oleh badai finansial global
tahun 2008-2009—yang bermula dari masalah kredit perumahan
berkualitas buruk [subprime mortgage) di AS—memang cukup terasa
dan nyata adanya. Negeri kita, yang semula seakan mampu bertahan,
ternyata terkena imbasnya juga. Pengaruh terbesar memang terjadi
pada industri finansial nasional, khususnya di sektor bursa saham beserta
produk derivatifnya. Namun, karena pemain di bursa jugatidaksedikit
yangberasal dari sektor riil, maka pengaruhnya secaralangsung maupun
tidak juga menerpa sektor riil di negeri ini. Lalu bagaimana kita megambil
peluang dari krisis ekonomi global untuk kemudian menjadi kesempatan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi?
Judul

: Arah Bisnis & Politik 2010:
Reindusrialisasi
Penulis
: Arif Budisusilo
Harga
: Rp250.000
Harga ebook : Rp50.000
Persediaan : Ada
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Indonesia memiliki sumber daya luar biasa, baik
alam maupun manusia. Tahun 2010 harus menjadi momentum untuk
mengikis gejala deindustrialisasi melalui strategi reindustrialisasi. Isu
deindustrialisasi mulai mencemaskan banyak kalangan terutama para
pebisnis. Di tengah kekhawatiran akan menggelombangnya deindustrialisasi
itu, sesungguhnya negeri ini mempunyai sesuatu yang sangat besar dan
mendasar, yakni melimpahnya sumber daya alam dan juga manusia. Dengan
modal seperti itu, ditambah dengan bukti bahwa kita mampu bertahan dari
serbuan krisis global yang terjadi selama 1 tahun belakangan ini,
sesungguhnya tidak ada alasan kita tidak mampu mengadang proses
deindustrialisasi yang mulai muncul menghantui. Kehadiran Arah Bisnis &
Politik 2010 diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Populer
Judul

: Arah Bisnis & Politik 2011:
Melanjutkan Ekspansi
Penulis
: Arif Budisusilo, dkk (editor)
Harga
: Rp250.000
Harga ebook : Rp50.000
Persediaan
: Ada
Dalam laporan khusus Arah Bisnis & Politik 2011 kali ini,
kami memaparkan banyak data dan fakta atas kondisi domestik maupun situasi
global, baik di bidang ekonomi dan bisnis maupun politik yang secara keseluruhan
diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembaca.Tak lupa, kami juga menyajikan
pemikiran dan pandangan sejumlah tokoh di samping tentu saja wawancara
eksklusif dengan para pembuat kebijakan untuk semakin memperkaya sudut
pandang dalam proses pengambilan keputusan. Sikap optimisme ini tecermin
dari banyaknya rencana ekspansi bisnis pada 2011. Namun, sebagai bagian dari
kehati-hatian atas kondisi di masa mendatang yang serba tidak pasti, kami juga
menyajikan ulasan mengenai beberapa risiko yang mungkin muncul.

Judul

Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Arah Bisnis & Politik 2012:
Tahun Indonesia, Optimis
Sembari tetap Waspada
: Arif Budisusilo, dkk (editor)
: Rp250.000
: Rp50.000
: Ada

Dalam laporan Arah Bisnis & Politik 2012 kami memaparkan banyak data dan fakta
atas kondisi global dan dalam negeri, baik di bidang bisnis dan ekonomi maupun
politik, yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai panduan bagi pembaca dalam
mengarungi perjalanan sepanjang tahun ini. Level investment grade yang diperoleh
dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings beserta disahkannya UndangUndang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada
pengujung tahun lalu pun merupakan modal bagus bagi laju roda ekonomi dan
bisnis. Dari sisi politik, upaya pemberantasan korupsi, sebagai penyakit kronis di
berbagai lapisan masyarakat, memang belum lagi mencapai titik tertinggi. Tetapi,
harapanmenujunilai-nilaipositiflayakdiapungkanpadapengujung2011,diantaranya
dengan hadirnya kepemimpinan Komisi Pemberantas Korupsi serta tertangkapnya
dua koruptor‘penting’, sebagai modal berharga untuk dilanjutkan pada 2012. Ketika
Arah Bisnis & Politik 2012 tiba.
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Populer

Judul

: Arah Bisnis & Politik 2014:
Kapitalisasi Tahun Politik
Penulis
: Arif Budisusilo, dkk (editor)
Harga
: Rp250.000
Harga ebook : Rp75.000
Persediaan : Ada
Pada laporan Arah Bisnis dan Politik 2014, kami secara lebih serius
menyoroti peristiwa politik, yaitu pemilihan umum legislatif dan
pemilihan presiden dan wakil presiden. Berbagai ulasan dalam terbitan
khusus ini tidak hanya menarik perhatian pembaca pada pentingnya
momentum politik itu, tapi lebih dari itu, tebersit harapan agar
momentum politik tersebut ditangkap sebagai peluang untuk
membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Konkretnya bangsa ini
tidak boleh hanya berhenti melihat pemilu sebagai ritual demokrasi
yang biasabiasa saja dan tenggelam di dalamnya, tapi harus benarbenar
mampu membuat ritual politik sebagai peristiwa yang bermanfaat.
Sebuah momentum yang harus dikapitalisasi.
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Populer
Manajemen
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Lead By GCG
: Mas Achmad Daniri
: Rp95.000
: Rp60.000
: Ada

Ada banyak gaya memimpin perusahaan, tapi
yang
paling terkini dan terandalkan adalah memimpin dengan nilai-nilai
good corporate governance (GCG). Mas Achmad Daniri, praktisi,
dosen dan juga pakar GCG yang berhasil merangkai rumusan
kepemimpinan berasaskan GCG. Daniri sengaja mengemas nilainilai GCG dan bagaimana menerapkan, mengevaluasi, dan
melakukan asesmen terhadap pelaksanaan GCG di perusahaanperusahaan, dalam sebuah buku yang elegan. Di mata mantan
Dirut Bursa Efek Jakarta ini, “Inti dari permasalahan bangsa yang
tak kunjung tuntas adalah masalah governance, jika kita tidak
mengobati akar persoalannya, jangan pernah berharap kita akan
mengatasinya secara tuntas.” Ia mengingatkan krisis multi dimensi
pada 1998, 2008 dan saat ini, tak lepas dari persoalan governance.
Judul
		
		
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Membangun Daerah
Perbatasan dengan
Rumput Laut
: Djony Edward, dkk (editor)
: Rp50.000
: Rp25.000
: Habis

Kesejahteraan masyarakat harus sampai ke
wilayah perbatasan dengan pemberdayaan
masyarakat yang berangkat dari lokalisasi wilayah. Dengan demikian
pemerataan pembangunan bisa terwujud secara nyata. Proses
pelaksanaan program pengembangan rumput laut di Kabupaten
Nunukan merupakan wujud nyata pemberdayaan masyarakat yang
telah sukses.Tentunya atas kerjasama berbagai pemangku kepentingan
khususnya antara Kantor Perwakilan bank Indonesia Provinsi Kalimantan
TImur, Pemerintah Kabutaen Nunukan dan kelompok usaha nelayan
rumput laut. Pada saat ini Kabupaten Nunukan telah menjelma menjadi
kabupaten penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Semoga
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menjadi inspirasi pembangunan daerah lainnya.

Populer
Judul
Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Badan Usaha Milik Negara
: Muchayat
: Rp49.500
: Rp35.000
: Ada

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan selalu
menjadi bahan pembicaraan dunia usaha, karena
selain menjadi penyumbang pendapatan bagi negara dalam APBN,
pengelolaan BUMN juga menjadi ‘wajah’ pengelolaan negara.
Megelola BUMN yang menjadi salah satu pilar perekonomian nasional,
tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Selain budaya
perusahaan yang masih berpaku pada birokrasi, BUMN juga belum
sepenuhnya bisa bebas dari intervensi pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan. Pengalaman penulis dalam pengelolaan BUMN pada
2006-2010, sebagai salah satu deputi di kementerian BUMN
mendorong lahirnya buku ini agar bisa dimanfaatkan sebagai salah
satu acuan bagi para pembaca untuk mendapatkan informasi tentang
BUMN.

Judul

: 7 in 1 Strategy: Toward
Global Competitiveness
Penulis
: Handito Hadi Joewono
Harga
: Rp75.000
Harga ebook : Rp50.000
Persediaan : Ada
Competitiveness tidaklah bersifat statis, melainkan dinamis, yang
harus terus menerus dipelihara dan dikembangkan. Agar compe–
titiveness langgeng, perusahaan tidak hanya berujuan dan berkepentingan menyejahterakan diri sendiri atau pemiliknya.
Perusahaan juga perlu mengabdi pada negeri. Dengan “7in1”
Competition Strategy tersedia banyak pilihan Competition Strategy,
yaitu: Great Perception, Quality Produce, Innovative Product,
Customer Engagement, Massive Distribution, Competitive Price, Strive
Sales Person dan pilihan wajib Customer Insight. Buku ini dilengkapi pula dengan berbagai studi kasus di perusahaan-perusahaan
Indonesia.
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Populer
Entrepreneur
Judul
: Wirausaha Berbasis Islam & Kebudayaan
Penulis
: Sukamdani, SG
Harga
: Rp80.000
Harga ebook : Rp55.000
Persediaan : Ada
Kehadiran buku ini mengingatkan kita pada tokoh bisnis
yang memiliki landasan keislaman dan kebudayaan. Sukamdani merupakan satu
dari sedikit entrepreneur muslim dari etnis Jawa. Seiring dengan kebangkitan
semangat kewirausahaan, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahkan
pegangan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga keseimbangan hidup berbisnis,
tapi tetap mengamalkan secara kaffah rasa keberagamannya, tanpa harus tercerabut
dari perilaku berkebudayaan. Semua itu ternyata dapat dilaksanakan secara simultan
seperti yang sudah dialami oleh penulis selama beberapa dekade terakhir. Berbeda
dengan prinsip bisnis yang dijiwai dengan semangat kebudayaan yang didalamnya
terdapat nilai-nilai Islam, maka ia adalah pola bisnis (dan ekonomi) yang membumi,
dekat dengan nuansa kemanusiaan. Itulah sebenarnya hakekat utama
diturunkannya risalah Islam yang seharusnya mampu menghadirkan peran sebagai
rahmatan lil’alamin seperti diungkapkan berkali-kali oleh penulis dalam karya
terbarunya ini.

Judul

: Rahasia Sukses
25 Pengusaha UKM
Penulis
: Djony Edward
Harga
: Rp45.000
Harga ebook : Rp25.000
Persediaan
: Ada
Buku ini berusaha mencoba memberi rangsangan kepada para pelaku bisnis
pemula maupun pebisnis kelas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan menyuguhkan kisah sukses 25 pengusaha dari berbagai bidang dan berbagai tantangan.
Selain itu, buku ini memberikan pesan moral soal pentingnya membangun usaha
demi keluarga, bangsa, dan negara. Sebagai pelengkap, buku ini menceritakan
pula kisah dramatis jatuh bangunnya para pebisnia UKM, dan bagaimana cara
menanganinya sehingga ia kini hidup sukses dengan usahanya. Ada kiat-kiat, tips
dan seruan moral agar bisnis yang dijalani pembaca benar-benar mampu mencapai sukses.
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Populer

Asuransi
Judul
: Politik Asuransi Indonesia
Penulis
: Irvan Rahardjo
Harga
: Rp40.000
Harga ebook : Rp25.000
Persediaan : Ada
Buku ini ditulis untuk menandai dan sekaligus menyambut
tiga peristiwa yang menentukan bangsa dan negara ini menuju kesejahteraan,
sebagaimanadijanjikanolehparapendirinegarasaatkemerdekaandiproklamasikan.
Pertama, Indonesia sedang berada dalam tahapan penting sebuah negara dengan
pertumbuhan ekonomi yang sangat dinamis. Indonesia berhasil keluar dari krisis
multidimensi tahun 1998 dan kini menjadi negara berpendapatan menengah
dengan pendapatan per kapita US$3.000. Kedua, disahkannya Undang Undang
No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan
wujud pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diamanatkan UUD
1945. Ketiga, disahkannya Undang Undang No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor keuangan dan
perbankan, termasuk asuransi. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat. Buku Politik Asuransi Indonesia wajib dibaca untuk para praktisi
asuransi agar memahami wacana politiknya.

Judul
: Asuransi Buat Apa?
Penulis
: KUPASI
Harga
: Rp45.500
Harga ebook : Rp35.000
Persediaan : Ada
Bisakah kita menghindar dari risiko? Jika
pertanyaan ini diarahkan ke pelaku industri asuransi, mereka pasti
akan menyatakan mustahil. Yang bisa kita lakukan adalah berdamai
dengan risiko dengan berasuransi. Saat berhadapan dengan maut
pun, kita senantiasa dibayangi risiko. Buku ini memuat 12 tulisan
yang membahas tentang asuransi dari berbagai perspektif mulai
dari makro, mikro/korporasi, sosial budaya, hingga perspektif
konsumen sebagai individu. Bisa menjadi pelengkap referensi bagi
siapa pun, baik itu penyelenggara negara, pelaku bisnis, tokoh
sosial-budaya, hingga Anda selaku individu, untuk memahami peran
dan urgensi asuransi dalam sendi-sendi kehidupan kita.
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Populer
Ekonomi

Judul
: Memacu Infrastruktur di Tengah Krisis
Penulis
: Bambang
Harga
: Rp40.000
Harga ebook : Rp25.000
Persediaan : Ada
Populasi penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa dan
tersebar di luas wilayah sekitar 1.919.440 km2, serta kegiatan perekonomian
yang tengah tumbuh, menuntut dukungan infrastruktur yang memadai
untuk menunjang aktifitas perekonomian. Dukungan infrastruktur itu
antara lain berupa infrastruktur sumber daya air, transportasi, perumahan,
serta telematika. Saat ini ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih jauh
tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur,
bahkan kualitas infrastruktur di Indonesia, menurut Asian Development
Bank Institute, masih di bawah negara-negara tetangga di kawasan Asia
Tenggara.
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Populer

Pengembangan Diri
Judul

: Spiritual Leadership:
Kiat Sukses Membangun
Bisnis Unggul

Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: AM Lilik Agung
: Rp40.000
: Rp25.000
: Ada

Buku yang berisi kumpulan profil CEO – Pemimpin Bisnis Indonesia (hanya satu
tokoh yang bukan asli Indonesia). Didesain secara apik tentang sepak terjang
pemimpin bisnis. Para tokoh dalam buku ini tidak hanya memberi pencerahan
(wisdom) bagaimana menjadi pemimpin yang benar, bermanfaat dan memberik
kontribusi bagi perusahaannya, namun juga kepada bangsanya, bahkan kemanusiaan. Pengelanaan intelektual yang sang penulis coba sampaikan menggunakan
bahasa yang mudah, lugas, dan tepat sasaran. Sehingga mudah bagi siapa saja
untuk memahami persoalan yang dihadapi para pimpinan perusahaan.

Judul

: Law of Attraction

Penulis
Harga
Persediaan

: Michael J. Losier
: Rp75.000
: Ada

Buku ini pada dasarnya adalah intisari dari buku The Secret, yang membahas
tentang hukum LOA (Law of Attraction). Buku ini menjelaskan bahwa apa yang
kira pikirkan dan rasakan merupakan sebuah getaran (vibration) yang terbagi
menjadi 2 jenis yaitu positif dan negatif. Itulah yang membuat mimpi kita
menjadi nyata, cita-cita terwujud, dan keinginan bisa diraih. Segala sesuatu
yang dipikirkan dengan sepenuh hati dan konsentrasi akan benar-benar menjadi
kenyataan. Hukum tarik-menarik dapat ditularkan pada lingkungan atau orang
lain dimana kita berinteraksi.
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Marketing
Judul

: Biang Penasaran

Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Kafi Kurnia
: Rp50.000
: Rp25.000
: Ada

Selama 20 tahun terakhir ini, Kafi Kurnia telah menjadi aikon unik dalam dunia
bisnis. Pemikirannya dikenal tajam, lugas, serta imajinatif. Tidak hanya teori, tapi ia
seorang praktisi tulen yang terbukti sukses berjualan beraneka jenis produk, mulai
dari sirop, kecap, jeans, produk IT, hingga film. Biang Penasaran merupakan
kumpulan pemikiran Kafi selama 20 tahun yang tidak saja berbicara tentang
pemasaran, tetapi juga berbagai masalah, mulai dari entrepreneur, filosofi bisnis,
etik, moral, hingga kepemimpinan. Ini lah buku bisnis yang komplit mengupas
bisnis dari berbagai sudut pandang, bahkan mirip dengan sebuah rahasia kehidupan berbisnis.

Politik
Judul

: 19 Kementerian Negara

Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Agun Gunandjar Sudarsa
: Rp49.500
: Rp30.000
: Ada

Buku 19 Kementerian Negara berisi seputar kritik dan saran yang disampaikan
penulisnya, Agun Gunandjar Sudarsa, seorang anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
Dalam buku ini dibahas seputar restrukturisasi kelembagaan serta penyederhanaan
birokrasi perlu dibangun ditengah-tengah tantangan global saat ini. Berbagai
paradigma baru telah berkembang dalam menjalankan pemerintahan. Diantaranya,
peran pemerintah seharusnya lebih untuk mengarahkan dan mengendalikan
dibanding melaksanakan. Disinilah peran dibentuknya Kementerian Negara oleh
Presiden mempunyai posisi strategis.
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Populer

International Case
Judul

: The Snowden Files

Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

: Luke Harding
:::-

Next
On

Buku The Snowden Files merupakan buku karya jurnalistik terkini dengan gaya
investigasi terbaru dari seorang Edward Snowden,mantan anggota National Security
Agency (NSA) Amerika. Snowden diketahui melarikan diri dan meminta suaka
kepada Pemerintah Rusia dan dikabulkan. Lewat data yang dimiliki, Snowden
menguliti satu per satu kebusukan pejabat tinggi Amerika dan kaitannya dengan
pejabat tinggi negara lain. Tentu saja pemaparan Snowden ini mempermalukan
dan membuat marah Amerika, namun Amerika tidak bisa berbuat banyak karena
Snowden berhasil bersembunyi di Rusia. Fenomena Snowden sekaligus fenomena baru dalam dunia jurnalistik investigatif, walaupun dia bukan seorang jurnalis,
namun data yang dimiliki benar-benar sebuah data riil dan penuh rahasia.

Ekonomi
Judul

: Saatnya Ekonomi
Menjadi Panglima

Penulis
: Sunarsip
Harga ebook : Rp45.000
Persediaan
: Ada
Buku Saatnya Ekonomi Menjadi Panglima merupakan sebuah kumpulan tulisan
dari ekonom muda dan dinamis, Sunarsip. Di dalamnya banyak diulas seputar
perekonomian Indonesia, dinamika APBN serta bagaimana BUMN dikelola.
Tentu saja masukan dan kritiknya yang tajam membuat buku ini menjadi
memiliki daya tarik tersendiri, bahkan pengalamannya di Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) Departemen Keuangan, membuat analisisnya seputar penyusunan
APBN dan dinamikanya menjadi sangat spesial.
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Industri
Judul

: MS Hidayat
5 Tahun Membangun Industri

Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

:
:
:
:

Next
On

Bisnis Indonesia Book Publishing
-

-

Buku MS Hidayat, 5 Tahun Membangun Industri merupakan sebuah potret dari
sepak terjang MS Hidayat di Kementerian Perindustrian. Ada legacy yang ditinggalkannya, yakni pembuatan UU Perindustrian dan mendongkrak investasi di sektor
industri. Buku ini juga mengulas seputar terobosan-terbosan Pak Hi di berbagai
sektor industri. Semua dirangkum dan disuguhkan oleh Tim Gagas Bisnis.

Hak Cipta
Judul

: Pembajakan HAKI
Lika-liku, Trik, dan Modus
Pembajakan HAKI

Penulis
Harga
Harga ebook
Persediaan

:
:
:
:

Suwantin Oemar
-

Next
On

-

Buku Pembajakan HAKI merupakan buku kumpulan artikel seputar pembajakan
hak kekayaan intelektual yang terjadi di tanah air dan di dunia internasional. Buku
ini ditulis oleh wartawan senior Bisnis Indonesia yang sangat mengerti dibidang
hukum, khususnya bidang hak kekayaan intelektual, Suwantin Oemar. Sektor
industri. Semua dirangkum dan disuguhkan oleh Tim Gagas Bisnis.
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