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Membaca ringkasan dan berlatih soal merupakan cara cepat untuk mengasah kemampuan
terhadap penguasaan materi. Ringkasan yang menyajikan poin-poin penting dan ditulis
dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Soal mulai dari yang paling mudah, agak
sulit, sampai memerlukan analisis semua ada di buku Ringkasan Materi dan Latihan Soal
Bahasa Indonesia Kelas VI Berdasarkan Kurikulum 2013. Bagaimana kamu tahu jawabanmu
benar atau salah? Ya, buku ini juga memuat pembahasan tiap soal dengan jelas.

"Untuk meningkatkan profit, strategi utama yang dilakukan distributor adalah menjual
sebanyak-banyaknya produk milik principal. Namun, cara ini pun ternyata tidak banyak
membantu distributor. Laporan laba-rugi tidak memuaskan, bahkan minus. Apa yang salah
sehingga distributor tetap terpuruk dengan laba yang minim? Setelah ditelusuri, ternyata
selama ini distributor hanya berfokus pada penjualan, sementara hal-hal lain yang
menunjang laba kurang diperhatikan, seperti: Strategi penggunaan sales force yang tepat,
apakah exclusive atau mix. Promosi penjualan produsen yang kurang dimaksimalkan.
Pengelolaan piutang penjualan secara baik. Lemahnya pencatatan order yang masuk, dan
tidak ada yang memvalidasi untuk melihat akurasi dan kredibilitas pelanggannya. Berbagai
gejala shrinkage (penyusutan) dan cara mengatasinya. Kurang mencermati biaya-biaya
berlebihan dari operasionalnya. Tidak pernah melakukan audit principal. Tidak pernah
mengelola fasilitas yang diberikan principal. Berbagai hal yang sering dilupakan di atas
ternyata cukup mengganggu perkem-bangan distributor untuk mendapatkan laba."
Mendirikan perusahaan distributor memang tidak mudah, tetapi hal itu bukan halangan
besar bagi investor yang mengetahui caranya. Oleh sebab itu, tidak disangsikan lagi pendiri
distributor ternyata berangkat dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari para
pemilik toko grosir, profesional IT, kontraktor bahkan seorang dokter memiliki usaha ini. Apa
saja manfaat yang diterima seorang investor jika membuka perusahaan distributor: 1. Profit
2. Support penuh dari principal/produsen 3. Mengurangi trial & error investor jika ke depan
membuka pabrikan sendiri 4. Manfaat sosial, yaitu menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat sekitar. Buku ini tidak saja mengupas berbagai manfaat seperti di atas, tetapi
juga menguraikan pernak-pernik dan strategi mendirikan distributor baru, termasuk
persiapannya, mulai lahir sampai mendapatkan profit. Untuk itu jangan lewatkan buku yang
ada di tangan Anda ini. Bacalah sampai tuntas. Buku ini sangat cocok untuk investor, praktisi
penjualan, manajer penjualan, sales supervisor dan owner distributor dan generasi kedua
sebagai penerusnya, serta para awam yang mempelajari distributorship management.
"""Pada akhirnya, sebuah bisnis selalu berakhir pada perhitungan apakah menguntungkan
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atau tidak. Akan tetapi, pada kenyataannya jumlah usaha distributor yang tidak menangguk
keuntungan dan kemudian ditutup sudah puluhan, bahkan ratusan. Oleh sebab itu, agar
tidak termasuk dalam daftar distributor yang tidak menangguk keuntungan sepanjang
tahun, sebaiknya Anda mulai memikirkan ulang kinerja distributor yang selama ini dikelola.
Buku ini memaparkan berbagai hal menarik yang berkaitan dengan kinerja distributor,
seperti memetakan distributor dengan mengunakan Business Model Canvas yang di
dalamnya diulas mengenai: key partner, key activities, key resource, value proposition,
customer relationship, customer segments, channel, revenue stream, dan cost structur.
Selain itu, diulas pula 30 kesalahan yang dilakukan oleh distributor selama ini, yakni antara
lain: * Distributor tidak melakukan fungsi distribusi * Distributor menolak produk baru. *
Distributor tidak menjalankan SOP yang dibuatnya sendiri. * Distributor memberi potongan
harga di luar ketentuan. * Distributor tidak memperhitungkan berbagai fasilitas yang
diberikan oleh prinsipal. * Distributor selalu melihat prinsipal sebagai musuh, bukan sebagai
partner. * Distributor tidak berterus terang mengenai masalah keuangan kepada prinsipal.
Buku ini sangat baik dibaca oleh para pemilik Distributor, para jajaran tim sales dan
marketing Principal, praktisi sales dan marketing, para peminat usaha di bidang distribusi,
serta para akademisi dan dosen pengajar entrepreneur. Buku ini sangat direferensikan
karena ditulis seorang konsultan yang sudah ratusan kali membantu pemilik distributor dan
manufacturing dalam mendistribusikan produk-produknya. Untuk itu, sebaiknya cermati
satu per satu bagian buku ini untuk mendapatkan gambaran yang gamblang mengenai
bagaimana seharusnya usaha distributor dikembangkan dengan baik, tanpa harus merugi.
"""
Sukses pemasaran suatu produk selain bergantung pada banyaknya produk yang dibuat
produsen, juga bergantung pada distributor, bagaimana distributor bisa menjualnya di saat
daya beli konsumen menurun sekalipun. Distributor bisa eksis bersama principal berpuluh
tahun kuncinya karena distributor bisa menerjemahkan kemauan principal. Tidaklah mudah
mengikuti kemauan principal bila distributor tidak memiliki manajemen yang baik. Buku ini
komplet membahas bagaimana mengelola dan memberdayakan distributor secara efektif.
Buku ini akan menjadi panduan praktis para marketing manager, sales manager, sales
supervisor yang berada di bawah payung principal maupun para sales manager, sales
supervisor, dan salesman di bawah payung distributor, serta bagi owner distributor, pemilik
toko (calon distributor), investor, dan peminat buku-buku pemasaran. Ditulis oleh seorang
yang sangat berpengalaman dalam bidangnya, baik sebagai praktisi, konsultan, maupun
akademisi.
Teknik Pembuatan Akta merupakan salah satu Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang
merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa yang menempuh
program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum di seluruh universitas di Indonesia.
Subtopik dalam mata kuliah ini salah satunya yaitu membahas mengenai akta-akta tertentu
dalam bidang hukum perikatan, khususnya pendirian, perubahan, dan pembubaran dari
suatu badan usaha. Badan usaha dimaksud antara lain Usaha Dagang, Firma, Commanditaire
Vennootschap (C V), dan Maatschap. Di samping itu, juga akan dibahas mengenai pendirian,
perubahan, dan pembubaran dari suatu Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi,
Yayasan, dan perkumpulan berbadan hukum. Salah satu tujuan mempelajari mata kuliah
Teknik Pembuatan Akta yaitu pembaca mampu merancang berbagai macam akta notariil
yang berkaitan dengan badan-badan usaha serta badan hukum sesuai dengan norma
hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat menyusun akta notariil yang baik pada
umumnya, seseorang harus dapat menguasai peraturan-peraturan hukum yang dimuat
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum
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Perdata), Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), aturan
mengenai pertanahan, perbankan, investasi, pasar modal, jaminan, dan aturan lainnya.
Untuk menyusun isi akta notariil tertentu, seorang notaris harus menguasai dengan baik
bagian-bagian tertentu dari aturan-aturan tersebut di atas.
"Saya nggak punya bakat bisnis." "Sudah nggak ada peluang usaha yang tersisa." "Bikin
usaha? Modalnya dari mana?" Itulah alasan-alasan yang kerap menahan orang
melangkahkan kaki ke dunia usaha, dan akan dipatahkan oleh buku ini. Selain memberikan
contoh pengalaman berwirausaha Penulis sejak usia SD, buku ini juga membekali Anda
dengan: - strategi menembus pasar, - kiat mengenali dan memanfaatkan tren - sumbersumber modal usaha, - penyebab kegagalan berwirausaha, - nasihat penting dalam
menjalankan usaha, - contoh-contoh bidang usaha, dan - alamat usaha dengan sistem
franchise serta pusat perkulakan terlengkap dan termurah. Setelah membaca buku ini, Anda
pun bisa dengan lantang berseru, "Jadi Pengusaha, Siapa Takut?"
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