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Lure the Tiger Out of the Mountains
On the predominant affluent Chinese Indonesian
minority in Indonesia; cultural assimilation, race
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relations, and political conditions.

Rahasia Bisnis Orang China
Ensiklopedi ekonomi, bisnis &
manajemen: A-O
Feng Shui Praktis U/bisnis
Dalam tahun-tahun belakangan, kebangkitan
perekonomian Cina mengguncang seluruh dunia.
Hanya dalam waktu singkat, ribuan perusahaan di
Eropa, Asia, dan Amerika menjadi korban serbuan
perdagangan Cina. Apa rahasia di balik kesuksesan
ekonomi Cina ini? Apa dampak-dampaknya bagi
seluruh dunia? James Kynge, jurnalis berpengalaman
puluhan tahun meliput kawasan Asia, membongkar
fakta-fakta yang tak kalah mengagetkan dari
kebangkitan Cina itu. Keahlian jurnalisme membuat
tulisannya lebih tajam daripada analisis para pakar
yang sekadar mencermati data-data di meja dan
terpesona oleh angka-angka yang menakjubkan dari
perekonomian Cina. Kynge, terjun langsung di
lapangan, menguak fakta-fakta di berbagai tempat
yang tak terduga. Hasilnya, dia bisa menunjukkan
banyak hal yang sering luput dari perhatian dunia.
Bukan hanya mengungkap sisi-sisi gemilang
kebangkitan Cina, buku ini juga menguak sisi-sisi
gelap yang tersembunyi. Inilah buku yang wajib
dibaca para pebisnis, pengamat ekonomi, jurnalis,
dan siapa pun yang ingin memahami secara lengkap
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fenomena kebangkitan ekonomi Cina dan dampakdampak internasionalnya di berbagai bidang. [Mizan,
Pustaka, Referensi, Bisnis, Ekonomi]

Potret pengusaha etnis Cina di
Kalimantan Barat
Kesenjangan buruh-majikan
Encyclopedia of economy, business, and
management.

Rahasia Bisnis Orang Korea
Profile of Chinese minority in West Kalimantan,
Indonesia.

Tempo
"Using detailed and empirically grounded analysis,
examines the changing relationship between the
Chinese state and the society it governs, how
governance choices made affect the country and the
rest of the world, and how local Chinese authorities
have responded to the challenges they face in coping
with China's rapid transformation"--Provided by
publisher.

Membongkar rahasia kekayaan Soeharto
History of labor-management relations between the
Billiton Maatschappij, a Dutch tin mining company
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and its Chinese imigrant laborers on Belitung Island,
Sumatera Selatan Province, 1852-1940.

Rahasia sukses bisnis Orang Cina
Rahasia bisnis orang Cina, Arab dan
India
Rahasia Kaya dan Sukses Pebisnis
Tionghoa
Cara Gampang menjadi Kaya melalui
Bisnis
Warta ekonomi
Just when the Walker kids thought they were safe, the
Wind Witch blasts Kristoff House into a crazy world of
battles, beasts and cyborgs.

Rahasia Bisnis Yahudi
Membaca kembali "kecinaan" etnis Cina
di Indonesia
Abad ini adalah abad China. Itulah pernyataan yang
sering dilontarkan oleh para ekonom dan pengamat
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bisnis China. Pernyataan itu keluar karena melihat
kenyataan bangsa China saat ini, yang memiliki
kemajuan perekonomian dan bisnis luar biasa. Betapa
hebatnya kegiatan bisnis yang dilakukan bangsa
China. Bisa dibilang dalam bisnis dan perdagangan,
bangsa China-lah ahlinya. Berbagai bidang usaha
mereka rambah dan kuasai, mulai dari toko kelontong
di pojok pasar tradisional hingga perusahaan berskala
internasional. Dalam buku ini juga akan terlihat begitu
luas dan kuatnya jaringan bisnis China. Jaringan bisnis
mereka menembus batas wilayah mulai dari Asia,
Eropa, Amerika hingga ke wilayah-wilayah konflik
sekalipun seperti Palestina. Selain itu, buku ini
mengupas tuntas rahasia kesuksesan bangsa China
dalam bisnis dan perdagangan di seluruh dunia.
Penulis juga menyajikan nama-nama orang China
terkaya di dunia dan di Indonesia beserta bisnis
mereka. Dengan membaca buku ini kita berharap bisa
ikut menapaki jalan kesuksesan mereka.

Rahasia Bisnis Rasulullah
Kongsi & spekulasi
Matra
Dunia EKUIN dan PERBANKAN
Bangsa Yahudi memiliki populasi kecil diantara
bangsa-bangsa lain yang ada. Namun, mereka
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mampu mengungguli bangsa-bangsa lain yang
memiliki populasi jauh lebih banyak. Tidak hanya
unggul, mereka pun mampu mengendalikan berbagai
negara. Kekuatan uang dan politik adalah senjata
utama mereka dalam mengendalikan negara-negara
dunia. Dari negara-negara kecil hingga negara
adidaya seperti Amerika Serikat. Bahkan negara
adidaya tersebut pun secara suka rela menjadi
pendukung Yahudi. Karena memang perekonomian
dan politik negara Amerika Serikat berada dalam
kendali bangsa Yahudi. Apakah kekuatan uang dan
politik yang dimiliki bangsa Yahudi lahir begitu saja ?
Tentu tidak. Mereka memiliki suatu alat untuk
menciptakan kekuatan uang dan politik yaitu bisnis.
Bisnis mereka adalah yang terkuat saat ini. Mereka
merajai segalam macam bisnis, mulai bisnis retail
hingga produk teknologi canggih. Bisnis mereka telah
menancap tajam hampir di setiap negara yang ada di
jagad raya ini. Dengan kekuatan bisnis inilah mereka
mampu “menggenggam dunia”. Lalu bagaimanakah
bangsa Yahudi bisa membangun dominasi bisnis
sedemikian hebat ? Buku ini akan mengungkap
sejauh mana dan bagaimana bisnis Yahudi
mendominasi perekonomian dunia hingga menjadi
kekuatan yang menakutkan.

Sabili
Propagation of economic, cultural, and social aspects
of Chinese minority in Indonesia.

Rahasia Bisnis Orang Jepang
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Menggugat pemerintahan otoriter
Eksekutif
Battle of the Beasts
History of magazines in Indonesia.

Rahasia dapur majalah di Indonesia
Buku ini adalah pelajaran bisnis ala Richard Branson.
Anda tertarik memulai bisnis, meningkatkan keahlian
dalam hal kepemimpinan, atau sekadar mencari
inspirasi dari para pengusaha terhebat di masa kini?
Branson punya jawaban untuk semua itu. Like A
Virgin berisi banyak nasihat terbaik, menyaring
banyak pengalaman dan wawasan mendalam yang
mengantarkan Branson menjadi salah satu pemimpin
bisnis paling terkenal dan dihormati di dunia. Ia juga
mengajak Anda melihat ke masa lalunya: ia bersyukur
tak pernah belajar di sekolah bisnis. Seandainya ia
mengikuti cara-cara konvensional, bisa jadi tak akan
ada Virgin Records atau Virgin Atlantic. Banyak sekali
prestasi Branson yang berhubungan dengan sikapnya
yang mendobrak aturan baku dan membuat versinya
sendiri. Dengan gaya yang akrab dan substansi yang
berbobot, Branson ingin berbagi pengetahuan dengan
Anda. Ia mengajarkan cara untuk menjadi orang yang
lebih inovatif, bagaimana memimpin dengan lebih
banyak mendengarkan orang lain, bagaimana
menikmati pekerjaan Anda, dan banyak hal lain lagi.
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Buku ini membeberkan semua itu. [Mizan, Kaifa,
Bisnis, Referensi, Finance, Indonesia]

Like a Virgin
Perkembangan bisnis yang semakin luas membuat
persaingan didalamnya semakin ketat. Persaingan
inilah yang kemudian memunculkan para pebisnis
handal dan kuat. Para pebisnis handal nan kuat ini
tersebar di berbagai belahan dunia. Namun secara
umum ada dua pebisnis handal dan kuat di dunia ini
berdasarkan pengalaman dan kepandaiannya.
Pertama, para pebisnis China yang telah puluhan
abad lalu telah menjalani bisnis. Kedua, para pebisnis
Yahudi yang saat ini merajai bisnis dan perekenomian
dunia. Pebisnis China terkenal dengan kelihaiannya
dalam berbisnis yang biasanya tergambar dengan
produk-produknya yang berharga murah. Sedangkan
pebisnis Yahudi terkenal dengan produk mahal dan
perusahaan-perusahaan besarnya yang ada di manamana. Kemudian kita fokus pada bisnis Yahudi yang
saat ini telah menjadi sebuah imperium dan bisa
dikatakan paling berkuasa dalam dunia bisnis di jagad
ini. Bisnisnya merasuk ke dalam semua bidang bisnis
mulai dari bisnis kebutuhan sehari-hari sampai bisnis
kebutuhan berteknologi tinggi. Bisnisnya berdiri mulai
dari Amerika, Eropa, Afrika, Asia, hingga Australia. Di
wilayah Asia, negara kita Indonesia tidak luput dari
hegemoni bisnis Yahudi itu. Bahkan bisnis Yahudi
tersebut telah menancap kuat di tanah air. Seberapa
kuatkah kuku bisnis Yahudi yang menancap di negeri
kita?. Bagaimana pengaruhnya dalam ranah politik?.
Serta bagaimana masa depan bisnis Yahudi di negeri
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ini. Untuk itulah buku ini hadir mencoba mencari
jawaban dari pertanyaan itu dan pertanyaan lainnya
mengenai bisnis Yahudi di Indonesia.

Mafia Cina di Asia
Diantara banyak macam bisnis online, toko online
menjadi salah satu yang sedang menjadi trend
belakangan ini. Keberadaan toko online semakin
menjamur ketika banyak fasilitas baru di internet
yang mempermudahnya seperti blog, jejaring sosial,
hingga layanan pembuatan website gratis. Ini artinya
toko online telah menemukan habitat yang benarbenar cocok dan membangun. Karenanya, orang
berlomba-lomba membuat toko online dengan
harapan mendapatkan keuntungan darinya. Dan
banyak testimoni yang telah membuktinya
terwujudnya harapan itu. Para pemilik toko online
telah banyak yang berhasil dan menjadi seorang
jutawan. Mereka mampu memiliki pendapatan jutaan
hingga puluhan juta setiap bulan. Selain itu, produk
mereka tidak hanya terjual di dalam negeri tapi juga
menembus ke luar negeri. Ini pula yang menjadi
kelebihan bisnis online yaitu memiliki pasar yang luas
tidak terbatas negara atau benua. Karena jaringan
internet yang menjadi pilar utamanya pun bersifat
global tidak terpenjara oleh batasan wilayah. Bisnis
online merupakan bisnis yang cocok bagi siapapun.
Bila anda seorang pegawai dan baru ingin belajar
bisnis, anda bisa mencoba bisnis online. Anda tidak
perlu meninggalkan pekerjaan yang ada dan tidak
pula harus takut rugi. Anda bisa menjalankan bisnis
online sambil bekerja dan memulainya dengan modal
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kecil. Terlebih lagi bagi anda yang sudah terbiasa di
dalam dunia bisnis, bisnis online bisa menjadi lahan
baru yang dapat menghasilkan uang lebih banyak.
Namun supaya sukses dan mendatangkan hasil, anda
harus mengetahui bagaimana caranya membangun
sebuah bisnis online terutama toko online dan
bagaimana cara mengelolanya. Karena keberhasilan
atau kesuksesan hanya akan datang kepada
seseorang yang mengetahui dengan benar
bagaimana cara mencapai keberhasilan itu. Hal ini
sangat penting, terutama bagi anda yang baru terjun
ke dunia bisnis online. Anda perlu belajar lebih
banyak dari para pebisnis online yang sudah ada.
Anda bisa membaca berbagai literatur, mengikuti
seminar, atau belajar langsung kepada mereka yang
telah berhasil di dunia bisnis online. Pada kesempatan
kali ini, saya mencoba berbagi ilmu dan pengalaman
yang saya dapat dalam membangun dan mengelola
toko online melalui buku yang saya susun ini. Saya
pun pada awalnya buta sama sekali tentang toko
online. Tapi saya terus belajar kepada mereka yang
telah berhasil dan terus berusaha. Sehingga saya
tahu bagaimana cara membuat toko online dan
mengelolanya. Namun jangan anggap saya seorang
master yang sangat berpengalaman. sehingga dapat
menyusun buku ini dengan sempurna. Saya
menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan
pada buku ini. Dan saya berharap anda dapat
membantu saya dalam menutupi segala kekurangan
yang ada. Tentu dengan cara menyampaikan saran
atau kritik yang membangun kepada saya. Akhir kata,
semoga buku ini bermanfaat bagi anda dalam meraih
kesuksesan menjalankan bisnis online. Salam sukses
selalu !.
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Informasi & peluang bisnis SWA
sembada
Formula Bisnis Negara Cina
Jaringan masyarakat China
Masyarakat Cina, ketahanan nasional,
dan integrasi bangsa di Indonesia
What's driving the burgeoning global Chinese family
businesses? Chinese family businesses are the driving
force behind Asia's economic prosperity. As the world
becomes more global they have had to adapt to the
new environment. This timely book draws on an
extensive regional survey to reveal the key players
and the strategies that will drive their success going
forward. The book discusses and analyzes the
business life and achievements of some prominent
overseas Chinese family businesses in Asia and
reveals their life philosophies, their business journey,
and their family role in business. Includes analysis
regarding how the senior Chinese generations
prepare their children to run the business in the
future Reveals that flexibility, ability to adapt to
changing business environments, and resilience
contribute to the success of many overseas Chinese
family businesses Offers illustrative examples of
successful family businesses from Malaysia,
Indonesia, The Philippines, and China Based in solid
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research and filled with illustrative examples, The
Dragon Network offers an inside look at how family
businesses succeed and thrive in Asia.

China Experiments
Rahasia Sukses Ekonomi Cina
Begitu banyak orang yang bermimpi menjadi sukses
dan kaya. Begitu begitu banyak orang ini memiliki
usaha sendiri. Namun jarang sekali ada buku yang
memberikan strategi yang mudah dan jelas untuk
mewujudkan semua itu. Ahli bisnis dan pengusaha
sukses, Marty Grunder, menuliskan secara gamblang
sembilan strategi mudah dan praktis yang diperlukan
untuk mencapai kesuksesan bisnis. Kesembilan
strategi ini diturunkan dari cara-cara yang dilakukan
oleh semua pelaku bisnis sukses. Grunder tahu
kesembilan langkah ini ampuh--dia telah memakainya
untuk mengubah bisnis pemangkas rumput kecil di
masa mudanya menjadi Grunder Landscaping CO.,
sebuah perusahaan yang menghasilkan penjualan 3
juta dolar per tahun. Dalam buku Cara Gampang
Menjadi Kaya Melalui Bisnis ini, anda akan belajar
bagaimana cara merumuskan ide-ide bisnis yang
baik, kemudian menjalankannya dengan berhasil.
Pada akhirnya, anda akan menyadari bahwa
kesuksesan dan kekayaan itu tidak jauh dari anda,
jaraknya hanya 9 langkah saja! [Mizan, Kaifa,
Panduan, Bisnis, Indonesia]

The Chinese Tao of Business
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Sukses Bisnis Online
Assimilation of the Chinese minority in Indonesia;
research.

Bisnis Cina Memang Gila
Lima puluh tahun lalu, Korea hanyalah negara miskin
yang keberadaannya tak pernah diperhitungkan
dunia. Peperangan, perpecahan, dan berbagai konflik
membuat negeri ginseng ini terpuruk seakan tak ada
harapan. Keadaan ini sungguh bertolak belakang
dengan negara tetangganya, China dan Jepang.
Namun, kini keadaan berbalik. Produk-produk Korea
merajai pasar global. Invasi budayanya menyebar ke
seluruh dunia. Kemajuan teknologinya sejajar dengan
negara-negara maju.ÿ Dilengkapi fakta-fakta menarik,
buku ini mengajak Anda mempelajari rahasia
keberhasilan oranag Korea dalam dunia bisnis. Anda
akan percaya bahwa dalam keadaan seburuk apa
pun, kesuksesan bisa diraih asal ada kemauan dan
usaha yang keras. [Mizan, Nourabooks,Referensi,
Keuangan, Indonesia]

The Dragon Network
Berbagi Rahasia Usaha Di Masa Sulit
Membongkar Jaringan Bisnis Yahudi di
Page 13/15

Get Free Rahasia Bisnis Cina
Indonesia
Sejak dulu orang China dikenal sebagai bangsa yang
piawai dalam berdagang. Jalur perdagangan dunia
pernah dikuasainya. Sampai saat ini pun, orang China
banyak menuai sukses berdagang di seluruh dunia.
Hal ini melahirkan anggapan bahwa orang China
memiliki bakat alami dalam berdagang. Benarkah
demikian? Buku ini mengajak Anda memahami
falsafah, strategi, psikologi, juga seni berbisnis orang
China. Ann Wan Seng percaya, berdagang bukanlah
soal bakat, melainkan kemampuan yang dapat
dipelajari. Dan siapa pun yang menjalankan segala
prinsip berdagang orang China, niscaya mereka juga
bisa sukses menguasai perdagangan. ?Di dunia ini tak
ada orang yang lebih kaya daripada orang China -Ibnu
Batutah ?Rahasia sukses para pengusaha China salah
satunya karena mereka tidak manja.? -Prof. Rhenald
Kasali, Ph.D. [Mizan, Hikmah, Bisnis, Ekonomi]
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