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Socio-economic conditions of Jakarta Raya,
1989/1990-1993/1994; winner of the Parasamya
Purnakarya Nugraha Pelita V Award from the
Central Government of Indonesia.
History of the founding of the Komite Nasional
Pemuda Indonesia (The Indonesian National Youth
Committee)
Biography of Ahmad Arnold Baramuli, an Indonesian
statesman and politician.
Buku ini berisi teknik praktis menyusun berbagai
jenis naskah pidato antara lain sambutan panitia,
sambutan ketua organisasi, sambutan pimpinan
perusahaan, sambutan pejabat dan sebagainya.
Sangat diperlukan untuk anda yang sering ditunjuk
sebagai ketua panitia, ketua asosiasi/organisasi
sosial/profesi, serta para tokoh masyarakat ,
pimpinan lembaga bisnis dan pemerintahan. Buku ini
disertai template dan contoh yang sangat
memudahkan pembaca dalam menyusun naskah
pidato/sambutan.
CARA MENYUSUN NASKAH SAMBUTAN
"From the jungles of Sulawesi to the streets of pre-war
Amsterdam, The Birthmark tells the extraordinary story of a
young Balinese prince as he grows up within the confines of a
Balinese palace, faces culture shock during his education in
Europe and embarks on a career as a roving doctor. Fighting
disease and malnutrition in some of the remotest parts of the
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world, his account provides a fascinating evocation of a world
long gone, as well as an insight into present-day
Indonesia."--BOOK JACKET.Title Summary field provided by
Blackwell North America, Inc. All Rights Reserved
Results of N.U. Congress, an Islamic orthodox organization in
Indonesia.
On the development of the national press in West Java.
Library and information science in Indonesia; proceedings of
a conference and seminar of the Indonesian Librarian
Association.
The system of leadership in village society in West Sumatra
region.
On implementation of Law Concerning Prohibition of
Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in
Indonesia.
“Jadi, faktor leadership Pak Awang cukup kuat, dan
dukungan masyarakat juga cukup kuat. Dipastikan, dia akan
berhasil membangun daerahnya dengan baik, termasuk
membangun Kalimantan Timur.” Richard Gozney CMG
(Dubes Kerajaan Inggris untuk Indonesia) “Sebenarnya, yang
paling penting, entah itu negara, pemerintah atau korporasi,
tergantung orang nomor satunya. Karena orang tersebut
yang harus mempunyai visi, pandangan dan leadership. Nah,
saya mengamati, ternyata Awang Faroek punya visi yang
sangat jelas, yang menunjukkan dia pantas disebut seorang
CEO. Sebab, dia memiliki pola pikir yang sama dengan
CEO.” Tanri Abeng, MBA (Ketua Allen Abeng Institute)
“Beliau itu figur yang sangat baik untuk menjadi seorang
pemimpin karena memiliki tiga syarat: bibit, bebet dan bobot.
Bibit-nya, beliau seorang bangsawan (blue blood).
Sementara bebet-nya, diartikan dengan bakatnya yang besar
untuk tampil sebagai pemimpin, termasuk penampilannya
yang elegan. Bobot-nya, diartikan pendidikannya yang tinggi,
penugasan serta pengalamannya yang luas. Jadi, di dalam
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dirinya terjadi korelasi antara leader is born dan leader is
made.” Jend. Pol.(Purn) Rusdihardjo (Mantan Kapolri) “Pak
Awang merupakan figur yang sebenarnya sangat cocok
dipertimbangkan menjadi top leader di Kalimantan Timur.
Saya yakin, kepemimpinan beliau, bukan hanya akan
memberikan kesejukan bagi daerah tersebut, tetapi juga akan
membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.” Drs. J.P.
Solossa, M.Si. (Gubernur Papua) "Saya rasa, yang paling
tepat untuk saat ini, gubernur sebaiknya berasal dari para
bupati, terutama bupati yang sukses membangun daerahnya.
Saya melihat, Pak Awang adalah salah satu dari sekian
banyak bupati yang sukses membangun daerahnya.
Sehingga dia pantas untuk mencalonkan diri menjadi
gubernur.” Dr. Andi A. Mallarangeng (Pakar Politik/Pengamat
Otda)
Citizen participation in social welfare development in
Indonesia.
Berharap New Taliban Sekitar 35 juta rakyat Afghanistan
sudah sangat merindukan kemerdekaan dalam arti
sebenarnya. Hidup damai, tenteram, dan hak-haknya terjaga.
Sejak Hamid Kharzai berkuasa (melalui campur tangan
Barat) Afghanistan mulai terlihat stabil. Rakyatmulai bergairah
hidupnya. Perdamaian dna ketentaraman mulai tampak.
Hamid Karzai adalah Presiden Afganistan sejak 7 Desember
2004 hingga 29 September 2014 yang mengakhiri
pemerintahan Taliban. Hamid sangat dominan dalam
percaturan politik Afganistan dan menjadi tokoh politik
ternama di negaranya, sehingga nama Bandara Kabul
mengabadikan namanya. Sejak 2001 (setelah peristiwa
WTC) Amerika Serikat datang bak dewa penyelamat ke
negara tandus itu. Ia menyingkirkan Taliban dibantu pasukan
lainnya dan menjadikan negara itu negara demokratis.
Hampir 20 tahun kemudian hidup tanpa perang yang
membuat ekonomi pulih. Negara yang memiliki kandungan
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uranium senilai 3 Triliun USD itu juga mulai menunjukkan
gagahnya. Investasi asing berdatangan, terutama China yang
sangat perhatian karena kepentingan negara tetangga.
Sebaliknya negara-negara Barat kurang tertarik karena
melihat di negeri ini bukan pasar bagus untuk industri tinggi.
Ketika ASmelenggang meninggalkan negara itu setelah
menghabiskan miliaran dolar, rakyat dan pemerintahan yang
dininabobokan AS itu terlena. Mereka tak menyangka musuh
lama, merebut kembali kejayaan yang pernah mereka raih
akhir abad 20. Taliban tanpa perlawanan. Tentara
Afghanistan lupa berperang. Presiden Ashraf Ghani yang
kerurunan Arab lari. Hal ini membuat Afghanistan nelangsa
kembali. Terutama kaum wanita yang pernah menderita di
zaman kekuasaan Taliban.
Development of library, library science, etc. in Indonesia;
proceedings of the 7th Congress of Indonesian Librarian
Association and seminar.
Collection of articles related to campaign activities of
Golongan Karya, Functional Group in the 1992 Indonesian
General Election.
Bulletin of ?Aisyiyah, Islamic women's organization.
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