Jaring Bubu
Eventually, you will no question discover a additional experience and completion by spending more cash.
nevertheless when? pull off you recognize that you require to get those all needs bearing in mind having
significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that
will lead you to understand even more going on for the globe, experience, some places, taking into
account history, amusement, and a lot more?
It is your extremely own grow old to operate reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now
is jaring bubu below.

Model Pemberdayaan Rumah Tangga Pesisir Dr. Hasriyanti, S.Si., M.Pd. Realitas menunjukkan bahwa
kehidupan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Indonesia senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan
kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Penelitian mengenai model pemberdayaan
rumah tangga pesisir adalah sesuatu yang signifikan saat ini karena banyak persoalan kemasyarakatan,
termasuk masalah kemiskinan yang timbul karena tidak berdayanya kaum nelayan buruh dalam
menopang perekonomian rumah tangga. Karena itu, temuan berupa model pemberdayaan akan memberi
kontribusi yang positif bagi proses-proses penanggulangan persoalan-persoalan bangsa yang sedang kita
hadapi, termasuk masalah kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode atau pendekatan
yang digunakan adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan model kombinasi dominan
kualitatif (dominant qualitative-less domonant quantitative). Temuan ini menunjukkan bahwa upaya-upaya
pemberdayaan yang akan dilakukan kepada masyarakat nelayan, khususnya masyarakat pesisir (nelayan
buruh) hendaknya terlebih dahulu memahami mekanisme pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang
dimanfaatkan secara berkelanjutan tersebut berbagai program yang akan dijalankan dan direalisasikan.
Metode Survei dan Penelitian Herpetofauna Mirza D. Kusrini 2019-07-01 Buku ini ditujukan bagi kalangan
mahasiswa atau peneliti yang ingin melakukan penelitian di bidang amfibi dan reptil. Sebagai
pendahuluan, disajikan informasi mengenai masalah yang dihadapi populasi amfibi dan reptil di Indonesia
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dan di dunia serta karakteristik kedua kelompok hewan ini. Beberapa teknik dasar, metoda survei dan
monitoring serta penelitian perilaku disajikan dalam enam bab. Bab 3 adalah bagian khusus mengenai
persiapan sebelum pergi ke lapangan agar peneliti memahami bagaimana mendapatkan informasi
sebelum memulai penelitian, mengurus perijinan serta alat-alat yang harus disiapkan. Pada bab 4
disajikan teknik dasar dalam penelitian herpetofauna, mulai dari menentukan tujuan penelitian sampai
cara-cara pengambilan sampel, pembuatan spesimen, pengukuran dan lainnya. Pada bab 5 disajikan
metode inventarisasi amfibi dan reptil yang meliputi pencarian aktif dan pasif. Selanjutnya pada bab 6
disajikan contoh-contoh penelitian perilaku herpetofauna dan pada bab 7 diketengahkan secara singkat
penelitian dimensi manusia untuk konservasi amfibi dan reptil. Di akhir, yaitu bab 8, disajikan beberapa
contoh analisis data yang umum dan pembuatan laporan. Buku ini juga menyajikan beberapa ilustrasi
untuk menolong pembaca memahami isi teks dan dilengkapi dengan beberapa contoh data dari hasil
penelitian sebenarnya. Berbagai pustaka ajuan dapat dilihat pada akhir setiap bab sehingga memudahkan
pembaca untuk menemukan bacaan lebih lanjut.
Selamatkan Pesisir Dr. Abdul Haris Sambu, M.Si 2022-03-10 Pada penghujung abad ke 20, kata pesisir
dan pulau kecil menjadi isu utama atau tranding topic seiring dengan meningkatnya berbagai aktivitas
manusia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu aktivitas yang paling menyita perhatian publik
adalah intensitas pembukaan pantai dan pulau-pulau kecil yang menjadi lokasi wisata bahari. Kondisi
pantai dan pulau kecil ditata dan dipercantik dan dalam waktu yang relatif singkat berubah menjadi indah
dan seksi, sehingga menarik perhatian pengunjung untuk datang berefreshing. Sejak itu pesisir dan pulau
kecil ketika itu menjadi diminati berbagai lapisan mayarakat baik pada kalangan masyarakat terpelajar
mau pun pada kalangan masyarakat awam, Semuanya angkat bicara tentang potensi sumberdaya yang
terdapat di wilayah pesisir yang apabila dikelola secara optimal dan terpadu dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan dan masyarakat Indonesia pada
umumnya.
BERMUKIM DI TEPIAN SUNGAIETNOGRAFI MASYARAKAT DAN BUDAYA KOMUNITAS OGAN DI
PENGANDONAN ZAINAL ARIFIN FAJRI
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Animal Life and Nature in Singapore Shou-Hwa Chuang 1973
Indonesian Agricultural Bibliography 1996
Biologi perikanan dan pengelolaan Yonvitner Biologi perikanan merupakan suatu ilmu mengenai ikan
sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan, dipanen, dan dikelola oleh manusia. Biologi ikan
menekankan kepada individu ikan sebagai sumberdaya, seperti pertumbuhan, umur, kebiasaan makan,
fisiologi, reproduksi, tingkah laku, ruaya, dan pergerakan yang merupakan pengetahuan dasar untuk
menambah pengetahuan dalam upaya pengembangan dan pelestarian sumberdaya ikan. Pihak-pihak
yang banyak terlibat di bidang pengelolaan dan budidaya seyogianya mempelajari semua aspek biologi
dari ikan yang menjadi target pemanfaatan dan budidaya. Untuk mendalami tentang biologi perikanan
secara baik dan utuh, sangat penting mempelajari dan mengetahui ruang lingkup dari biologi perikanan
yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan. Buku ini menguraikan secara ringkas tentang aspek-aspek
biologi ikan (awal daur hidup, persaingan dan pemangsaan, ruaya, kebiasaan makan, umur dan
pertumbuhan, serta mortalias dan rekrutmen), biologi reproduksi ikan (seksualitas, kematangan gonad,
ukuran matang gonad, indeks kematangan gonad, diameter telur, fekunditas, dan pemijahan) dan
pengelolaan sumberdaya ikan (pendekatan pengelolaan dan pengelolaan yang komprehensif).
Metode Penangkapan Ikan Mulyono S Baskoro dan Roza Yusfiandayani 2019-11-01 Buku ajar ini
merupakan media yang berfungsi dua arah, yaitu 1) memberikan pengetahuan sejumlah metode
penangkapan ikan yang ada di dunia dan Indonesia, khususnya kepada mahasiswa dan pihak-pihak lain
yang membutuhkannya, dan 2) memberikan motivasi kepada tenaga pengajar dalam pengembangan
materi perkuliahan. Buku ajar ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang metode
penangkapan ikan, dan selanjutnya mahasiswa maupun pihak-pihak terkait diharapkan dapat
mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan lokal.
LAUT SUMBER KEHIDUPAN Erick Nugraha 2017-11-05 Buku ini merupakan uraian laut sumber
kehidupan manusia, yang secara umum membahas berbagai aspek. Aspek-aspek ciri fisik dan kondisi
alamiah perlu di sampaikan untuk pengetahuan dalam melihat anugrah dari sang pencipta alam.
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Keseluruhan isi buku ini merupakan gabungan berbagai refrensi tentang Laut Untuk Kehidupan. Laut
memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim di Bumi. Karena laut memindahkan panas
dari daerah ekuator menuju ke kutub. Tanpa peranan laut, maka hampir keseluruhan planet Bumi akan
menjadi terlalu dingin bagi manusia untuk hidup. Laut merupakan tempat manusia mengembangkan ilmu
pengetahuan. Banyak hal-hal besar yang Tuhan ciptakan di dalam laut menjadi stimulus bagi manusia
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga buku ini dapat menambah pustaka dan
wawasan bagi mahasiswa perikanan dan kelautan khususnya dan pembaca umumnya seluruh lapisan
masyarakat Indonesia
Menanam Warisan Rosyid H. Dimas 2019-05-06 Adat di tanah ini keyakinan kita. Kau harus memegang
dan menjaganya agar keturunan kita kelak tahu asal-usul dan jati diri mereka sendiri. Menanam Warisan
adalah kumpulan cerita pendek tentang pergolakan manusia ketika berhadapan dengan faktisitas-faktisitas
dunia. Cinta, agama, mitos, adat, politik, dan lingkungan sosial menjadi tema pokok kisah-kisah dalam
buku ini. “Cerita selalu menyoal ‘apa yang diceritakan’ dan ‘bagaimana menceritakannya’ —entah dia
sadari atau tidak. Rosyid, dalam bukunya ini, tampak benar ingin memadukan dua hal tersebut dalam
wujud cerita-cerita dengan beragam tema, dengan bermacam-macam gaya penceritaan, dan pada
akhirnya, usahanya berhasil.” —Faisal Oddang
Terampil Berkreasi
Era Baru Konservasi Sumber Daya alam dan Lingkungan: Membumikan Ekosofi Bagi Keberlanjutan Umat
Hadi S. Alikodra 2021-05-20 Intisari isi buku ini adalah mengangkat paham ekosofi, suatu pendekatan
yang mengintegrasikan dimensi intelektual, dimensi spiritual, dan dimensi emosional. Dimensi intelektual
berarti, umat manusia diminta secara terusmenerus mempelajari, meneliti, memahami dan menghargai
alam lingkungannya. Dimensi spiritual berarti memercayai bahwa SDA diciptakan oleh Tuhan YME, perlu
dimuliakan sebagai penghargaan terhadap pencipta-Nya. Sementara itu dimensi emosional bermakna
dalam membentuk manusia beretika dan bermoral bagi terjaminnya kualitas hidup manusia dari generasi
ke generasi. Sesuai dengan filosofi konservasi yang dianut Penulis yaitu ekosofi, maka isi buku ini dibagi
menjadi empat bagian, yaitu; Ruang lingkup konservasi dan pembangunan berkelanjutan; Konservasi SDA
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berbasis ekosistem; Konservasi SDA dan lingkungan; dan Pengembangan kapasitas institusi. Setiap
bagian terdiri atas beberapa bab, sehingga secara keseluruhan buku ini terdiri atas 20 bab, yang satu
sama lain sangat erat kaitannya.
Ekosistem Pesisir & Laut Indonesia Ahmad Muhtadi Rangkuti 2022-03-08 Sebagai negara maritim,
Indonesia memiliki ekosistem pesisir dan laut yang beragam. Ekosistem pesisir dan laut terdiri dari
estuari, mangrove, pantai, lamun, dan terumbu karang. Ekosistem-ekosistem tersebut menyediakan
sumber daya hayati yang luar biasa. Potensi sumber dapat memberikan manfaat secara optimal bagi
pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Buku ini mengkaji tentang pengelolaan
ekosistem pesisir dan lautan yang ada di indonesia, serta pulau-pulau kecil. Di samping itu, buku ini juga
dilengkapi dengan studi kasus dari tiap ekosistem tersebut. Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu
bahan ajar dan alternatif pengelolaan ekosistem perairan tropis yang ada di Indonesia.
PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR TEMAJUH, KALIMANTAN BARAT Yusriadi
2019-03-09 Pulau Temajuh yang terdapat di pantai barat Kalimantan Barat, menghala ke Laut Cina
Selatan, selama ini dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam. Hasil laut, khususnya ikan
dapat ditangkap dengan mudah. Memancing atau memukat, merupakan salah satu cara untuk
mendapatkan ikan-ikan di pantai atau di laut lepas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan
Barat berada pada nomor urut 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Posisi tersebut diukur berdasarkan pada 3
pendekatan dimensi dasar. Pertama umur panjang dan sehat, kedua pengetahuan dan ketiga, kehidupan
yang layak. Umur panjang diukur dari dimensi kesehatan masyarakat dan angka harapan hidup
masyarakat di Kalimantan Barat. Dimensi pengetahuan masyarakat dilihat angka melek huruf dan ratarata lama sekolah. Serta dimensi hidup layak yakni daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
Kondisi masyarakat di Sungai Limau (Temajuh) seolah menjustifikasi kondisi IPM Kalimantan Barat.
Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah merupakan indikator kehidupan yang jauh dari kelayakan.
Kesejahteraan ini tidak akan terwujud manakala relasi ekonomi masih timpang. Masyarakat tidak memiliki
daya tawar terhadap posisi mereka dari “tengkulak”. Sudah saatnya pembangunan di Kalimantan Barat
tidak hanya berorientasi fisik semata, pembangunan jalan, gedung, dan lainnya namun juga
memperhatikan pembangunan sosial dan ekonomi.
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Perjuangan Keadilan Agraria Mohammad Shohibuddin dan Adi D. Bahri 2019-08-18 Buku kapita selekta ini
membahas berbagai dimensi ketakadilan agraria di era reformasi yang berlangsung di wilayah geografis
yang beragam, mewujud dalam tampilan krisis yang berlainan, serta dialami secara berbeda-beda oleh
berbagai kelompok sosial sesuai perbedaan gender, usia, etnik, dan kelas beserta saling-silang di antara
kesemuanya. Lebih dari sekadar senarai masalah, buku ini juga menghadirkan spektrum luas perjuangan
keadilan agraria: mulai dari pendekatan bentang alam hingga aksi antirasuah, pembaruan tenurial hingga
penghidupan (livelihood), gerakan petani hingga masyarakat adat, regenerasi petani hingga nilai kerja dan
tutur perempuan, wakaf sebagai kontrakomodifikasi hingga artikulasi teologi agraria, serta isu-isu spesifik
seputar agraria yang lain. Buku ini hendak menegaskan bahwa perjuangan keadilan agraria yang semakin
beragam, inovatif, dan sinergis adalah ihwal tak terelakkan di tengah semakin meluas dan mendalamnya
ketimpangan agraria sekarang ini. “Efektivitas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan keadilan agraria perlu dikaji. Jika pembentukan undang-undang itu dilandasi pemahaman atas
akar masalah ketakadilan agraria seperti diulas buku ini, maka undang-undang di bidang sumberdaya
agraria di masa mendatang dapat diharapkan akan lebih memberikan jaminan tercapainya keadilan
agraria di negeri ini.” Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Gadjah
Mada “Buku ini mengungkapkan berbagai dimensi ketakadilan agraria, mulai dari warisan kebijakan
kolonial, birokrasi yang korup, penciptaan masalah agraria yang spektrumnya makin luas, dan
sebagainya, tanpa diimbangi oleh respons kebijakan agraria yang berpihak. Yang menarik, buku ini juga
menghadirkan berbagai usulan skema alternatif untuk mewujudkan keadilan agraria. Sebuah rujukan yang
penting karena membuka ragam kemungkinan untuk pengembangan studi-studi agraria di Indonesia ke
depan.” Tri Chandra Aprianto, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sajogyo Inti Utama “Tidak ada yang
mengingkari kelimpahan sumber-sumber agraria di Indonesia. Ironisnya, kegagalan tata kelola telah
melahirkan jurang ketimpangan agraria yang dengan demikian dalam yang pada gilirannya berdampak
pada kemiskinan rakyat. Buku ini menekankan urgensi perjuangan keadilan agraria sebagai agenda politik
sehari-hari.” Rina Mardiana, Kepala Pusat Studi Agraria, Institut Pertanian Bogor
Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 1950
10 tahun Provinsi Timor Timur membangun 1986 Volume commemorating the 10th anniversary of the
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integration of East Timor Province into the Republic of Indonesia, 1975-1985.
Ekonomi Produksi Perikanan Prof. Dr. H. La Onu La Ola, S.E., M.S. Buku Jilid I Edisi 1 ini, membahas
tentang aktivitas produksi nelayan tangkap dan nelayan budi daya diperairan neritik dan perairan oseanik
dengan fokus kajian besaran, efisiensi biaya produksi, efektivitas produksi, produktivitas, keuntungan, dan
nilai tambah yang diciptakan oleh para nelayan tangkap dan budi daya. Sementara itu, Jilid 2 Edisi 2,
direncanakan akan membahas tentang pengaruh faktor-faktor produksi dalam melakukan aktivitas
produksi penangkapan ikan di perairan neritik dan perairan oseanik dengan fokus kajian maksimum
produksi, keeratan pengaruh masing-masing faktor produksi dan kemampuan variabel independen
menjelaskan perubahan variasi skala produksi atau variabel dependen.
Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lokasi Coremap II: Buton 2008 Socioeconomic conditions of rural
communities in Coremap II areas in Indonesia.
Konservasi sumber daya ikan M Fadjar Rahardjo Penulisan buku ini ditujukan untuk menghimpun yang
terserak tentang topik yang berkaitan dengan konservasi sumber daya ikan. Tulisan ini seluruhnya
merupakan pemikiran para penulis kontributor yang dikembangkan dan dituangkan berangkat dari
rangkuman studi pustaka
Perikanan Kerapu Dimensi Pemanfaatan yang Berkelanjutan di Taman Nasional Wakatobi Dr. Muslim
Tadjuddah, S.Pi, M.Si 2021-06-29 Kehadiran buku ini penting untuk memberikan informasi terkait
bagaimana masyarakat dapat menikmati aktivitas ekonomi lewat hasil tangkap yang didapat di wilayah
perairan laut Kabupaten Wakatobi, serta pelestarian perairan laut tersebut agar dapat terus terjaga.
Semangat yang dibawa oleh buku ini paralel dengan semangat yang juga dimiliki oleh Kabupaten
Wakatobi dalam pengembangan, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya perikanan.
Ragam Jenis Ikan Hias Air Tawar Populer Ikan hias banyak sekali diminati, peminatnya kebanyakan
adalah kaum pria yang hobby memelihara pelbagai hewan peliharaan termasuk memelihara ikan hias baik
itu di kolam maupun di akuarium. Kalau sudah cinta dan hobi, biasanya orang bisa berjam-berjam duduk
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didepan wadah tembus pandang atau di kolam pekarangan hanya untuk memperhatikan keindahan dan
warna-warni serta goyang lenggak-lenggoknya di dalam air. Untuk mendapatkannya bahkan mereka rela
merogoh kocek jutaan sampai ratusan juta rupiah. Ikan hias merupakan jenis ikan yang berhabitat di air
tawar maupun di laut yang dipelihara bukan untuk konsumsi melainkan untuk memperindah taman/ ruang
tamu. Panorama bawah laut seringkali dinilai mempesona sehingga banyak orang yang rela
menghabiskan uang banyak untuk menyelam dan menikmatinya. Kini, kemajuan teknologi memungkinkan
orang menikmati panorama air laut di dalam ruangan. Kehadiran ikan hias di dalam rumah masyarakat
modern dapat menjadi salah satu alternatif hiburan di tengah rutinitas yang padat. Ikan- ikan hias ini
dipelihara untuk kesenangan, oleh karena itu bentuk, warna, ukuran, keserasian dan kebiasaannya benarbenar harus diperhatikan. Jenis ikan hias yang dipelihara ada dua macam, yaitu ikan hias air tawar dan
air laut. Dari segi penampilan, jenis ikan hias air tawar memiliki warna yang kurang menyolok
dibandingkan dengan ikan hias air laut akan tetapi untuk perawatannya tentu lebih mudah merawat ikan
hias air tawar karena kita tidak perlu memiliki stok air laut sebagai media hidup mereka. Dari situlah,
mengapa para hobiis lebih memininati untuk memelihara ikan hias air tawar bila dibandingkan dengan
memelihara ikan hias air laut. Tren aquascape juga menambah permintaan akan ikan hias di pasaran,
masalahnya sekarang adalah jenis ikan hias apa yang cocok untuk kita pelihara, terlebih pertimbangan
utamanya adalah ukuran tempat yang harus dipersiapkan untuk memelihara ikan hias tersebut. Jangan
sampai kita harus berhenti di tengah jalan karena kendala ikan yang memiliki pertumbuhan cepat
sehingga akuarium yang kita miliki tidak dapat menampung ukuran dari ikan yang kita pelihara. Biaya
adalah faktor lain yang tak kalah penting. Sebelum memelihara ikan hias, kita harus memperhitungkan
berapa biaya yang diperlukan untuk memelihara jenis ikan hias yang kita sukai. Jangan sampai karena
kita tak sanggup membiayai ikan yang kita pelihara kita membuangnya ke sungai atau danau di daerah
tempat kita. Perbutan semacam ini dapat merusak ekosistem di daerah kita. Oleh karena itulah, ebook ini
lahir dengan harapan para hobiis dapat membuat pertimbangan yang bijak, ikan mana yang cocok
dengan minat mereka dan cocok dengan kemampuan mereka dalam memelihara ikan yang mereka suka.
Ebook ini juga sangat cocok bagi para hobiis sebagai referensi akan beragamnya jenis ikan hias air
tawar. Dan dari sekian banyaknya varietas dan jenis yang ada, ebook ini menyajikan kepada para
pembaca ikan mana yang populer di pelihara oleh para hobiis khususnya di negara Indonesia.
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Science for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystems (SPICE) Tim C. Jennerjahn 2021-10-13
Science for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystems (SPICE) provides key information on all
aspects related to the management of coastal ecosystems. This includes the coastal management
involved, the ecology of this area, and the relationship between humans and the environment found here.
The book presents guidelines defined by scientific experts, allowing for proper application of science
products into ecosystem management. The bio-geo-physical importance of coastal ecosystems of
Indonesia makes this a book of global importance and interest. Written by an Indonesian-German author
team, giving a unique and global perspective on the coastal ecosystems Presents text boxes with
research gaps and policy implications, giving the reader an easy grasp of what needs to be done in terms
of research and management Features best practice case-studies that can be applied to coastal
ecosystems around the world, offered through the lens of Indonesia, a region of global relevance in terms
of climate and environmental change
Ekonomi Sumberdaya Pesisir yang Tercemar Endang Bidayani 2014-03-01 Pesisir merupakan
sumberdaya akses terbuka yang tidak memiliki status kepemilikan, sehingga tidak ada aturan yang
mengatur mengenai hak dan kewajiban. Dengan demikian kelembagaan (aturan main rule of the game)
dalam pemanfaatan wilayah pesisir sulit ditegakkan (enforce ability). Kerusakan lingkungan pesisir dan
laut ini telah berdampak pada penurunan dan kerugian pada aspek ekonomi, baik untuk masa saat ini
maupun di masa yang akan datang. Buku ini mengulas dampak kerusakan lingkungan terhadap
perekonomian masyarakat pesisir dan konflik yang terjadi. Analisis yang di dasarkan dari hasil riset
Penulis, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Buku ini secara gamblang menjelaskan
bagaimana kerusakan wilayah pesisir telah berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat.
Prosiding Seminar Nasional Pangan dan Perkebunan Hermanto Siregar & Usman Rianse 2020-03-31
Sumbang Musa Ismail 2020-09-10 Sebenarnya, inilah novel pertama saya. Pada 2005, novel ini saya ikut
sertakan pada Sayembara Penulisan Buku Pengayaan yang ditaja oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
Alhamdulillah, novel ini tercatat sebagai nominator pada sayembara tersebut. Setelah diseleksi, novel
saya ini memperoleh juara harapan. Bermacam pertanyaan muncul dari tim penilai naskah melalui
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wawancara langsung di suatu hotel di Jakarta. “Latar dan alur novelnya bagus, hanya judul kurang
menarik,” begitu komentar seorang juri. Sampai kini, komentar itu masih saya ingat. Ketika itu, naskah
novel saya ini berjudul Cinta, Che Sera Sera. Judulnya mempunyai kesan lokalitas Melayu. Itu kalau
pembaca tidak memahaminya. Sebelum judul itu saya sematkan, proses pencarian judul saya lakukan
dengan cara membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sampailah pada satu titik di halaman
tertentu, saya tertarik dengan kata Che Sera Sera. Jika pembaca ingin mengetahui apa maksud dan dari
mana asal kata tersebut, saya sarankan agar pembaca mengunjungi satu titik di halaman tertentu pada
KBBI itu. Sungguh, saya terusik dengan komentar seorang juri tersebut. Saya terus berpikir judul yang
paling sesuai dengan novel ini. Akhirnya, judul Sumbang inilah yang saya rasa paling mengajuk bagi
pembaca. Dari sini, saya tahu bahwa betapa pentingnya suatu judul tulisan. Di luar itu semua, saya ingin
menegaskan bahwa kisah dalam novel ini hanya ksi. Jika terdapat kesamaan tokoh, peristiwa, karakter,
dan lainnya dalam novel ini, semua itu hanya suatu kebetulan dalam proses kreatif saya. Dalam novel ini,
saya pastikan juga terlukis peristiwa- peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kalau pun ada
peristiwa-peristiwa nyata, hal itu merupakan rekaman pengalaman saya terhadap kisah-kisah yang terjadi.
Rekaman tersebut bisa bersumber dari proses mendengarkan, berbicara, dan membaca. Karena itu, saya
sangat berterima kasih kepada siapa saja kawan yang pernah berbicara dengan saya. Juga saya
berterima kasih kepada kawan yang pernah meminjamkan atau memberikan buku kepada saya. Tidak
menutup kemungkinan dari pembicaraan dan pembacaan buku itulah muncul gagasan-gagasan dalam
penulisan novel ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada kedua orang tua: Ismail dan Maimunah.
Berterima kasih kepada yang terkasih isteri dan anak-anak saya: Isnawati (isteri), M. Iqbal Al Raziq, M.
Syazily Al Raziq, dan M. Qushairi Asshiddiqie (anak). Novel ini saya persembahkan kepada pembaca dan
pencinta literasi. Semoga Sumbang ini memberikan sumbangan yang berfaedah.
Indonesia membangun 1988
MIMPI KEMAKMURAN DALAM PEMUKIMAN Khidir Marsanto Prawirosusanto 2021-10-19 Buku ini
mendokumentasikan sepenggal kisah Orang Suku Laut di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Orang
Suku Laut dianggap suku bangsa terbelakang, kurang beradab, tidak berdaya, dan miskin sehingga
pemerintah merasa perlu membinanya melalui program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing
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(PKMT) pada 1980an. Program ini menyebabkan sejumlah perubahan dan penyesuaian kehidupan
mereka. Sepintas lalu tak ada yang janggal dari upaya `memberadabkan' tersebut. Namun, melalui
kacamata governmentality (kepenertiban) yang digagas Michel Foucault, buku ini berhasil mengungkap
alasan-alasan historis, sosial-budaya, ekonomi, hingga psikologis serta logika yang ada di balik mengapa
Orang Suku Laut akhirnya memilih menjadi orang darat daripada kembali mengembara di laut sebagai
`orang sampan'. Dengan corak analisis antropologi Foucauldian, buku ini menawarkan etnografi dengan
cara pandang alternatif, yakni bagaimana menerangkan persoalan perubahan sosial, politik, dan
kebudayaan lewat perspektif governmentality—yang tidak hanya menangkap tataran kebijakan (negara)
melainkan juga berhasil menyentuh pada tataran keseharian (warga negara).
Indonesian Marine Capture Fisheries Conner Bailey 1987-01-01
Pengetahuan Biologi Laut di Daerah Batuley Sonny A. Djonler Pengetahuan Biologi Laut amam Gwatle
Kal: On o ilustrasi ensiklopedia Pengetahuan Biologi Laut di Daerah Batuley: Sebuah ilustrasi
ensiklopedia Marine Biology Knowledge in Gwatle Kal: an illustrated encyclopaedia
Di Bawah Langit Putih: Hakikat Kehidupan Elizabeth Kolbert 2021-08-24 Anggapan bahwa manusia harus
berkuasa Òatas seluruh Bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di BumiÓ merupakan
nubuat yang telah mewujud menjadi fakta. Saking luasnya dampak manusia di planet ini, telah disebutkan
bahwa kita hidup dalam masa geologis baru, Antroposen. Dalam Under a White Sky, Elizabeth Kolbert
mengamati dunia baru yang kita ciptakan. Sepanjang jalan, dia bertemu ahli biologi yang mencoba
melestarikan ikan paling langka di dunia, yang hanya hidup di satu kolam kecil di tengah Gurun Mojave;
para insinyur yang mengubah emisi karbon jadi batu di Eslandia; peneliti Australia yang mencoba
mengembangkan Òkarang superÓ yang bisa bertahan di dunia yang lebih panas; dan ahli-ahli fisika yang
mempertimbangkan menembakkan intan kecil-kecil ke stratosfer untuk mendinginkan Bumi. Satu cara
memandang peradaban manusia, kata Kolbert, adalah sebagai suatu upaya sepanjang sepuluh ribu tahun
untuk menantang alam. Dalam The Sixth Extinction, dia menjelajahi cara-cara kapasitas perusak kita
mengubah alam. Kini Kolbert meneliti bagaimana jenis-jenis intervensi yang telah mengancam planet kita
makin dipandang sebagai satu-satunya harapan untuk menyelamatkannya. Menginspirasi, membikin ngeri,
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sekaligus membuat geli, Under a White Sky merupakan pembahasan orisinal atas tantangan-tantangan
yang kita hadapi.
Ensiklopedia Profesi Seri Nelayan T. Puji Rahayu 2020-09-06 Ensiklopedia ini bermanfaat untuk
menambah wawasan dan pengetahuan tentang profesi, terutama yang berkaitan dengan petani, nelayan,
pengusaha, angkatan bersenjata, dan pekerja seni. dengan membaca ensiklopedia ini, pembaca akan
mengetahui sisi kehidupan dan aktivitas yang berkaitan dengan profesi tersebut.
Wariga Krimping Made Purna 1990-01-01 Wariga Krimping merupakan sumber kajian dalam analisis ini
adalah salah satu naskah kuno menguraikan tentang ilmu astronomi dan astrologi. Naskah aslinya ditulis
pada daun lontar dengan aksara Bali dan berbahasa Bali kuno. Wariga Krimping merupakan buku
petunjuk bagi para petani, nelayan, peternak dan pedagang. Di Jawa dan Bali perhitungan berdasarkan
Wariga Krimping masih dipraktekkan sampai sekarang. Bahkan khusus di daerah Bali kepercayaan
terhadap kewarigaan itu dapat diterapkan terhadap enam pranata kehidupan yaitu : bidang pembuatan
teknologi, bidang mata pencaharian hidup, bidang kemasyarakatan, bidang kesenian, bidang
pengetahuan, dan bidang religi.
Cerita rakyat dari Lombok (Nusa Tenggara Barat) G. Parman 1993
Kuark - Penambang Emas Hulu Amazon Gelar Soetopo 2005-09-15 Komik Sains Kuark adalah komik sains
pertama di Indonesia yang diterbitkan untuk menumbuhkan rasa cinta sains pada anak sejak dini. Komik
Sains Kuark menyajikan sains dengan cara yang menarik dan mudah dipahami melalui ilustrasi komik.
Komik Sains Kuark menghadirkan sains melalui pendekatan saintifik yang menggugah keingintahuan
anak, memotivasi mereka untuk bereksplorasi, serta membangun keterampilan berpikir kritis dan analitis
dalam menemukan, merumuskan dan memecahkan persoalan. Komik Sains Kuark dirancang sebagai
bacaan sains berkualitas untuk anak dengan beragam tingkat kemampuan dan dilengkapi dengan
suplemen yang dapat digunakan untuk pendalaman materi pembelajaran. BIOLOGI: SI MULUT SEDOT
MENGUNGKAP RAHASIA: PARUH YANG BERBEDA-BEDA KOMPUTER: VIRUS KOMPUTER KISAH
ILMU: HARIMAU DI KAMPUNG NELAYAN CARA KERJA: PERTEMUAN ANEH DI LIFT EKSPERIMEN:
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SPIDER VIVARIUM FISIKA: PENAMBANG EMAS HULU AMAZON INFO KUARK: TINGGI OMBAK
KARENA BADAI TANYA KUARK: TERJADINYA GEMPA
Wisata Kota Tua Jakarta Edi Dimyati 2013-05-01 "Kota Tua Jakarta dengan aset budaya yang unik,
panorama yang elok, dan segudang hiburan yang informatif merupakan tempat wisata dan liburan yang
seru! Berdasarkan pemetaan kawasan tersebut, buku ini mengajak kita memasuki sensasi petualangan
kota yang mengesankan. Menyapa gedung bersejarah, menyusuri museum, mencicipi berbagai rupa
jajanan, keluar masuk gang sempit, dan berbaur dalam perkampungan padat adalah beberapa aktivitas
yang bisa kita nikmati dalam wisata Kota Tua Jakarta. Dalam petualangan itu pula kita akan menemukan
kepingan sejarah bangsa dan metamorfosis perjalanan kota Jakarta bersama segenap kisahnya.
Penjelajahan Kota Tua Jakarta dijamin menjadi acara jalan-jalan yang memperkaya pengalaman indrawi
dan memperluas cakrawala pengetahuan kita."
Kebijakan Pembangunan Perikanan & Kelautan Prof. Dr. Ir. SAHRI MUHAMMAD, MS. 2011-05-19 Buku
yang ada ditangan pembaca ini merupakan sekelumit upaya untuk menjawab masalah kebijakan
pembangunan perikanan dan kelautan kita. Secara akademis, kehadiran buku ini juga untuk menggugah
kajian berbagai pihak tentang upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan kita agar menjadi
kekuatan ekonomi bangsa yang kita kenal sebagai bangsa maritim. Buku ini diharapkan dapat menjadi
bacaan dan landasan dalam kajian dan penyusunan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan
pada era otonomi daerah oleh pihak-pihak yang berpengharapan besar untuk memanfaatkan sumberdaya
perikanan dan kelautan nasional secara berkelanjutan.
Perikanan Bubu Madyunin 2020-07-01 Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah pulau kurang
lebih 17.504 dan memiliki panjang garis pantai 108.000 km dengan total luas perairan lautan 6.400.000
km2 merupakan sebuah karunia besar dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tiada ternilai harganya
dan harus kita jaga dan lestarikan. Buku ini disusun secara spesifik dan fokus pada bidang alat
penangkapan ikan berupa perangkap dan bubu yang telah banyak diterapkan di berbagai negara, dengan
harapan model-model bubu dan perangkap yang ada pada belahan dunia yang lain juga akan bisa
dikembangkan di Indonesia. Perikanan Bubu ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
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dalam versi cetak*
An Institutional Analysis of Sasi Laut in Maluku, Indonesia 2001 This study provides an understanding of
the extent and functioning of community based coastal resource management systems in Maluku
province, Indonesia and suggests recommendations for national, provincial and village government to
support, maintain and develop effective traditional and indigenous resource management institutions. The
study has shown that the Sasi Laut has benefits that can be used as a basis for building local level
management institutions.
An English-Malay Dictionary William Girdlestone Shellabear 1916
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