Program Unggulan Kota Bogor
As recognized, adventure as without diﬃculty as experience not quite lesson, amusement, as
competently as understanding can be gotten by just checking out a books program unggulan kota
bogor plus it is not directly done, you could admit even more approximately this life, a propos the world.
We present you this proper as well as easy showing oﬀ to acquire those all. We allow program unggulan
kota bogor and numerous ebook collections from ﬁctions to scientiﬁc research in any way. along with
them is this program unggulan kota bogor that can be your partner.

WAKAF UANG: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA Dr. H. Acep Zoni Saeful Mubarok, M.Ag. Dr. H.
Ahmad Zaki Mubarak, M.Pd., M.Si. Anwar Tauﬁk, M.Pd. Ari Farizal Rasyid, M.Ag. Ceceng Saepulmilah,
S.Pd.I., M.Pd. Buku ini akan sangat membantu bagi praktisi Wakaf Uang. Di dalamnya dijelaskan konsepkonsep wakaf uang serta bagaimana iumplementasinya. Konsep yang dimaksud adalah konsep wakaf
secara umum dan wakaf uang secara khusus. Unsur-unsur wakaf uang pun di jelaskan secara rinci dan
pula disertakan beberapa tugas pokok dan fungsinya. Konsep cara mengelola kader wakaf atau duta
wakaf atau syiar wakaf yang sangat diperlukan dalam proses marekting wakaf uang pun dijelaskan.
Kurikulum dan konten pendidikan yang perlu diajarkan disampaikan secara singkat dan belum memiliki
tingkat teknisnya terutama bagaimana kurikulum itu diimplementasikan di ruang-ruang kelas. Buku ini
bisa menjadi anak tangga untuk menjadi pertimbangan dalam menggagas pendidikan wakaf uang.
Beberapa konsep implementasi dijelaskan secara gamblang di dalam buku ini terutama dalam
pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Penjelasan investasi wakaf uang yang paling aman adalah
menggunakan cash waqf linked sukuk (CWLS) yang juga disertakan secara tersendiri karena menjadi
solusi terbaik untuk wakaf uang. Selain aman dan tingkat resiko rendah, konsep ini pun bisa membantu
negara dalam mendanai projek nasional pembangunan sehingga kemanfaatannya sangat jelas. Tentu
saja, Wakaf jenis ini bukan satu pilihan, membiayai sektor produktif adalah cara yang real untuk
mengembangkan ekonomi umat. Beberapa pemikiran ﬁlantropi yang pernah di publikasikan melalui
buletin Jum’at milik lembaga Filantropi Baznas yakni Bait al Mal dan milik BWI yakni Auqaf disertakan
dalam buku ini agar menjadi wacana yang terhubung dengan kebutuhan publik. Pun, dalam buku ini pun
disisipkan produk-produk hukum dari UU Wakaf, Peraturan Menteri Agama tentang wakaf uang beserta
dengan peraturan di bawahnya serta beberapa kaitan teknis yang mendampinginya.
Peran Puskesmas untuk Deteksi Cemaran Bakteri Windy Ermawaty 2022-03-14 Tanpa disadari,
bakteri berbahaya ada di sekitar kita. Salah satunya adalah Salmonella sp. Bakteri ini merupakan bakteri
pencemar penyebab penyakit pada manusia. Identiﬁkasi Salmonella sp. pada makanan jajanan kantin di
sekolah dilakukan untuk menilai makanan jajanan tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Makanan jajanan
yang tercemar Salmonella sp. jika dikonsumsi akan menyebabkan gangguan kesehatan berupa demam
tifoid dan diare. Infeksi Salmonella sp. pada tubuh manusia dapat diukur dengan pemeriksaan Widal.
Perilaku pemilihan makanan jajanan memengaruhi kesehatan dari seseorang. Buku ini menyajikan
gambaran mengenai peran Puskesmas dalam mendukung penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
cemaran Salmonella sp. pada makanan jajanan kantin, mengetahui infeksi bakteri Salmonella sp. pada
responden dan bagaimana perilaku responden tentang pemilihan makanan jajanan kantin di beberapa
sekolah di Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah pengambilan makanan
jajanan kantin di beberapa sekolah dan memeriksa cemaran Salmonella sp. di laboratorium,
menganalisis hubungan antara tingkat infeksi Salmonella sp. dengan perilaku pemilihan jajanan kantin
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oleh responden di sekolah.
Jendela cinta 2005
Jejak Mimpi anak Negeri Aﬀandy 2019-08-01 Buku yang menceritakan perjuangan mahasiswa baru IPB
angkatan 56 untuk mencapai kampus pertanian terbaik bangsa. Beberapa cerita inspiratif mahasiswa
baru dari seluruh fakultas di IPB ini telah dikemas secara menarik sebagai persembahan terbaik bagi
Andamaru Jayantara sebelum memulai berkarya sebagai mahasiswa. Andamaru Jayantara - tekad,
perjuangan, dan langkahnya selalu memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Jejak yang
terukir bukanlah jejak yang tercipta lalu hilang begitu saja, melainkan jejak mereka yang dapat
menuntun negeri menuju masa depan yang gemilang.
Warta BAPPEDA Jawa Barat (Indonesia). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2008
"Jangan Gagal Move On" Ecih Suningsih, Budi Suhardiman Dkk 2020-01-01 Adalah sebuah kebanggaan
ketika lahir sebuah buku hasil karya guru-guru yang memiliki semangat belajar tinggi dan pantang
menyerah. Buku yang diberi judul “JANGAN GAGAL MOVE ON” : Kisah-Kisah Inspiratif Para Pendidik
Pelopor Perubahan adalah kumpulan cerita faksi hasil pelatihan menulis daring yang diselenggarakan
oleh PIPP Training Teacher selama hampir dua bulan lamanya. Terbitnya buku ini membuktikan bahwa
guru memiliki banyak potensi yang harus digali dan dikembangkan sebagai tenaga pendidik profesional.
Salah satu potensinya itu adalah menulis. Menjadi guru penulis merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kompetensi dan karir tenaga pendidik. Dengan demikian, kehadiran buku ini seyogyanya
mampu memfasilitasi tenaga pendidik dalam upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan
(Continuously Profesionalism Development) sebagai bagian dari karya inovatif. Ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kami sampaikan kepada segenap anggota Pendidik Indonesia Pelopor Perubahan (PIPP)
yang secara konsisten dan komitmen tinggi mengembangkan kompetensi dirinya, berkolaborasi
membangun ekosistem yang literat, dan saling dukung mempublikasikan hasil karya produk pelatihan
yang diikutinya secara sukarela sebagai bentuk menjalankan amanah 20% dana sertiﬁkasi yang
diterimanya dipergunakan untuk peningkatan kompetensi. Semoga buku-buku yang berhasil dilahirkan
oleh guru-guru pelopor perubahan mampu terus menginspirasi dalam upaya Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan tenaga pendidik lain di Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Segala saran dan kritik
membangun senantiasa kami harapkan untuk memperbaiki kualitas buku ini. Sebagai penutup kami
sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung eksistensi dan kiprah para Pendidikan
Pelopor Perubahan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai langkah kita Amin. Salam Perubahan
Kritik dan Saran untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Kota Bogor Apendi Arsyad
Buku ini disusun secara praktis berdasarkan kronologis dan urutan waktu dari kegiatan FGD WANDIK
Kota Bogor yang pernah kami presentasikan makalahnya. Sehingga buku ini tidak salah kita katakan
sebagai “Bunga Rampai” karena merupakan kumpulan makalah. Oleh karena itu, kami harus jujur
berkata, dan sangat menyadari adanya sejumlah keterbatasan dari buku ini, terutama dalam penyebaran
berbagai macam gagasan (kritikan, saran dan keluhan) menjadi kandungan dalam beberapa makalah.
Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan secercah pandangan dan secuil pemikiran yang berarti
dalam membantu dan mengingatkan para Penyelenggara (Pemkot/Disdik, Yayasan sebagai Badan
Hukum Penyelenggara (BHP)) dan para pengelolaan pendidikan (Kepsek dan Komsek, serta “Paguyuban
Orang Tua Murid” di sekolah-sekolah) yang sedang mendapat amanah mendidik anak bangsa di negeri
ini, agar selalu ingat akan tanggungjawabnya yang besar dan mulia untuk tugasnya mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebab mutu pendidikan sangat menentukan nasib bangsa dan negara (nation state:
NKRI).
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Pengelolaan Komoditas Hortikultura Unggulan Berbasis Lingkungan Tri Wahyudi, M.Si 2020-10-27
Tanaman hortikultura memiliki prospek pengembanagan yang baik karena memiliki nilai ekonomi yang
tinggi dan potensi pasar yang terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tanaman
Hortikultura pun mampu meningkatkan apresiasi terhadap berbagi komuditas dan produk berbagi
holtikultura bukan lagi hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga terkait dengan fungsifungsi lainya.
Secara sederhana fungsi utama tanaman hortikultura yaitu sebagai penyedia pangan, seperti pemberian
vitamin, mineral, serat, dan senyawa lainnya untuk pemenuhan gizi serta sebagai salah satu unsur
keindahan dan kenyamanan lingkungan, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi
sumber pendapatan petani, pedagang, kalangan industri, dan lain-lain.
Majalah Masyarakat ASEAN Edisi 9 Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN - Kementerian Luar Negeri
2015-09-01 Tidak tersedia apa pun
RUSET 2021 Rilus Kinseng 2022-04-27 This book contains peer-reviewed proceedings of the 2nd
International Conference on Rural Socio-Economic Transformation: Agrarian, Ecology, Communication
and Community Development Perspectives (RUSET 2021) held in Bogor, Indonesia, in September 2021.
This conference was held by the Department of Communication and Community Development Science in
collaboration with Asia Rural Sociology Association (ARSA) and Koalisi Rakyat untuk Kedaulantan
Pangan/People’s Coalition for Food Sovereignty (KRKP). The papers reﬂect the conference sessions as
follows: communication & agricultural extension, digital communication for rural development, conﬂict
and trans cultural communication, risk and environmental communication, communication and social
movement, family communication, agrarian & ecology, land grab and monocrop expansions, rural
livelihood vulnerability, agrarian reform and peasant movement, natural resources governance,
migration and development, community development social conﬂict and social movement, digital
community, poverty and community resilience, corporate social responsibility (CSR), rural
decentralization and democracy, gender and rural development, indigenous knowledge, rural
development policies, ICT4D, communication for development and social change, smart village and social
innovation, climate adaptation, and sustainable rural development.
Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak Khaerul Umam Noer
2019-04-29 Buku ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat dalam dimensi pencegahan, penanganan, dan
rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di empat lokasi, yakni: Kota Bekasi, Kota
Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Kebijakan pemerintah melalui pendirian P2TP2A adalah upaya
untuk menyelesaikan tindak kekerasan di masyarakat, namun upaya ini membutuhkan banyak dukungan
dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga
pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Persoalan yang muncul adalah minimnya jejaring dan sinergi
multistakeholder dalam upaya menyelesaikan persoalan ini. Posisi P2TP2A sangat krusial, sebab
tugasnya tidak hanya pada penanganan korban, namun dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan,
penanganan, hingga rehabilitasi. Dalam upaya itu tentu P2TP2A tidak dapat bekerja sendiri. Penelitian ini
mencoba memetakan masalah dalam upaya menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan
dan anak mulai dari pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban. Disamping itu, penelitian ini
bertujuan untuk mencari cara untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam membantu tugas-tugas
P2TPA. Pihak-pihak terkait dapat muncul dalam satu sisi, maupun keseluruhan sisi tugas dari P2TP2A.
Dalam prosesnya, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani P2TP2A dan seluruh stakeholder dalam
upaya bersama memberantas tindak kekerasan berbasis gender di masyarakat.
Monograf Elaborasi Model Citizen Control Dalam Politik Penataan Ruang Kota Tri Sulistyaningsih
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2021-12-28 Monograf ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada bidang politik perkotaan (urban
politics) dan konsep citizen control. Buku monograf juga bertujuan untuk mengembangkan khazanah
citizen control mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penataan ruang kota khususnya
di Kota Malang. Monograf ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi, pemerintah
sebagai pengambil kebijakan, dan masyarakat pada umumnya di bidang urban politics.
PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN PENDUKUNG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI
PROVINSI JAWA TENGAH Mohammad Sofyan 2021-06-01 Salah satu faktor penarik yang menyebabkan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri adalah upah yang lebih tinggi. Faktor lain adalah faktor
pendorong yang ada di dalam negeri yaitu situasi pasar tenaga kerja domestik yang kelebihan supply.
Situasi ketenagakerjaan di Indonesia masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka dan
masih lambatnya daya serap tenaga kerja di lapangan kerja formal. Lapangan kerja yang cukup tersedia
adalah di sektor informal. Lapangan kerja di sektor informal umumnya dicirikan dengan produktivitas dan
pendapatan yang rendah. Rendahnya produktivitas dan pendapatan menjadi penyebab utama tenaga
kerja mencari alternatif lain, yakni bekerja di luar negeri
Bertanam Praktis Dan Bersih Dengan Hidroponik Bayu Sumantri, S.E, M.Si 2020-11-12 Tahukah kamu
kalau budidaya tanaman secara hidroponik dapat menjadi salah satu solusi budidaya tanaman yang
praktis, bersih, dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Hanya dengan bermodal kreatiﬁtas dan
ketekunan, siapapun dapat membudidayakan tanaman secara hidroponik dengan memanfaatkan lahan
terbatas yang ada, bahkan dengan kreatiﬁtas dapat memanfaatkan barang bekas menjadi instalasi
hidroponik yang sederhana. Oleh sebab itu, hidroponik sangat cocok dilakukan di perkotaan (urban
farming). Ada banyak sekali sistem hidroponik yang ada saat ini, mulai dari yang modern sampai dengan
yang sederhana. Nah di buku ini dijelaskan sistem-sistem hidroponik tersebut sampai ke analisis
usahanya yang dapat dijadikan sebagai contoh perhitungan. Selain itu, di dalam buku ini juga dibahas
cara pembuatan nutrisi AB Mix, pemilihan media tanam, hingga cara menyemai dan pemeliharaan
budidaya tanaman secara hidroponik dengan baik dan benar. Dengan gaya bahasa yang popular dan
mudah dimengerti, semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca yang ingin menjalankan usaha budidaya
tanaman secara hidroponik.
Literasi Digital Janner Simarmata 2021-10-08 Teknologi digital memungkinkan orang untuk berinteraksi
dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, dunia maya
saat ini semakin dipenuhi konten berbau berita bohong, ujaran kebencian, dan radikalisme, bahkan
praktik-praktik penipuan. Keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa
ditangkap dengan membangun kesadaran dari tiap-tiap individu. Menjadi literat digital berarti dapat
memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain
dalam berbagai bentuk. Buku ini terdiri dari 11 (sebelas) bab yaitu : Bab 1 Konsep Dasar Literasi Digital
Bab 2 Filterisasi Informasi Bab 3 Internet Positif Bab 4 Pengetahuan Anti Hoax Dan Anti Bullying Bab 5
Literasi Digital Di Kampus Bab 6 Literasi Digital Di Masyarakat Bab 7 Literasi Digital Bagi Generasi
Milenial Bab 8 Literasi Digital Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Abad 21 Bab 9 Prinsip-Prinsip
Dasar Pengembangan Literasi Digital Bab 10 Penerapan Literasi Digital
Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan
Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Jawa Sosilawati, ST., MT. 2016-12-12
Panji masyarakat 1997
Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19 Gagasan Inovasi Masa
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Depan Hadion Wijoyo 2021-04-22 Sejak awal tahun 2020 sampai saat ini kondisi pasar komoditas
perikanan dunia mengalami goncangan yang disebabkan pandemi Covid-19. Pada triwulan 1 tahun 2020,
banyak negara yang terjangkit wabah Covid-19 memberlakukan kebijakan lockdown guna membatasi
pergerakan penduduk dari dan ke negaranya. Bahkan banyak negara yang melarang penduduknya untuk
melakukan aktivitas di negaranya guna menghentikan laju penyebaran wabah Covid-19. Salah satu
dampaknya terhadap sosial ekonomi nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan. Permintaan
komoditas perikanan menurun. Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 berpotensi mengubah rantai
pasokan produk perikanan, dari produk perikanan tangkap dan budidaya hingga pola distribusi dan
pemasaran. Pemerintah terus mendorong kebijakan untuk meningkatkan daya serap ikan-ikan hasil
produksi para nelayan dan pembudidaya ikan nasional. Perlu inovasi seperti pembinaan teknologi bagi
para nelayan dan pembudidaya ikan/rumput laut/garam, keamanan pangan produk serta pengembangan
usaha produk olahan baru. Buku ini berisikan gagasan inovasi masa depan dengan tema Keberlanjutan
Pengelolaan Perikanan Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19. Adapun paparannya tentang: Resiliensi
Ekonomi Perikanan di Masa Pandemi Covid-19; Penerapan Sertiﬁkasi Halal Produk Perikanan: Peluang
Lapangan Kerja di Era New Normal; Dampak Covid-19 Terhadap Sumberdaya dan Kesehatan Laut;
Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Aktivitas Nelayan Maluku Utara; Dampak Covid-19 dan Rekomendasi
Terhadap Perikanan Tangkap Tradisional dan Budidaya di Indonesia; Ketahanan Pangan dalam Perspektif
Kelautan Perikanan Sebagai Strategi Pemenuhan Kebutuhan Protein di Masa Pandemi Covid; Pengelolaan
Komoditas Garam yang Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan Historiograﬁs; Potensi Nanomaterial Basis
Perikanan Kelautan Untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan (Inovasi Edible Film Berkomposit); Kearifan
Lokal dari Olele: Tinjauan Pustaka Pengembangan Budaya Maritim di Gorontalo; Penguatan Kelembagaan
Masyarakat Pesisir dalam peningkatan Ekonomi di Kawasan Teluk Tomini; Potret Rantai Pasok (Supply
Chain) Produk Perikanan di Pasar Tradisional Kota Bandung pada Masa Pandemi Covid-19; Peningkatan
Daya Saing Produk Perikanan Melalui Pendekatan Keamanan Pangan; Penentuan Komoditas Unggulan
Wilayah Sub-Sektor Perikanan di Kabupaten Pohuwato; Pengembangan Industri Rumput Laut Masa
Covid-19; Edible Film dari Rumput Laut Gracilaria; dan Pengembangan Produk Perikanan Peluang Usaha
Baru Pasca Pandemi Covid-19.
Hukum Kehutanan L. M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H 2022-01-05 Buku ini disusun oleh sejumlah
akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir
memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Hukum Kehutanan.
Sistematika buku Hukum Kehutanan ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan aplikatif. Buku ini
terdiri atas 9 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya: Pengertian Hukum, Hutan dan hukum
kehutanan, Sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, Dasar - dasar hukum
kehutanan, Jenis - jenis hutan dan manfaat hutan, Aspek yuridis peralihan fungsi hutan diluar bidang
kehutanan, permasalahan dan penyelesaian sengketa kehutanan, Perlindungan hutan, pencegahan dan
pemberantasan perusakan hutan dan tindak pidana korporasi dalam hukum kehutanan
Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Inovasi Bentuk Lainnya Pada Daerah
Terinovatif Jerry Walo 2022-02-23 Dalam perkembangan tatanan global saat ini, tantangan pelayanan
publik yang dihadapi saat ini semakin berat dan kompleks serta ditambah dengan adanya pandemi
Covid-19. Berbagai kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan yang
berorintasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Namun demikian inovasi
terutama inovasi digital dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 secara keseluruhan belum
menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Dari hasil penelusuran proposal inovasi daerah yang
disampaikan daerah mayoritas inovasi digital belum secara jelas, tegas dan clear memberikan dampak
dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Buku ini hadir untuk mengetahui
keunggulan dan kelemahan masing-masing inovasi digital pelayanan publik, tata kelola pemerintahan
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dan inovasi digital bentuk lainnya pada 31 pemerintah daerah terinovatif sebagai nominator Innovative
Government Award (IGA) Tahun 2020.
Pengantar Hukum Indonesia La Ode Muhram, S.H., M.H 2022-01-21 Buku ini diharapkan dapat hadir
memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan Hukum khususnya terkait dengan Dasar atau
Pengantar Hukum Indonesia. Sistematika Buku Pengantar Hukum Indonesia ini memberikan nuansa
berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya baik dari sisi teori, konsep maupun
peraturan perundang-undangan yang sesuai dan mudah dipahami. Sistematika buku Pengantar Hukum
Indonesia ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan ragulasi yang ada didalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melengkapi khasanah keilmuan sebagai pengantar
dalam mempelajari Hukum di Indonesia. Buku ini terdiri atas 16 Bab yang dibahas secara rinci dalam
pembahasan yakni : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Subyek, dan Obyek hukum, Sistem Hukum dan
Klasiﬁkasi Hukum, Istilah, pengertian PHI, Sejarah Tata Hukum Indonesia, Tujuan Mempelajari PHI,
Hubungan PHI dan PIH, Dasar-Dasar HTN, Dasar-Dasar HAN, Dasar-Dasar Hukum Acara PTUN, DasarDasar Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Dasar-Dasar Hukum Perdata, Dasar-Dasar
Hukum Acara Perdata, Dasar-Dasar Hukum Adat, Dasar-Dasar Hukum Islam, Dasar-Dasar Hukum
Internasional, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Dasar-Dasar Hukum Dagang.
Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan Hidup Nur Ayini S. Lalu, S.KM., M.Kes. | Indriani, S.KM.,
M.Kes. 2022-07-11 Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan
kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan
Hidup. Sistematika buku Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan Hidup ini mengacu pada pendekatan
konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu diharapkan book chapter ini dapat menjawab
tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran baik di perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
Sejuta Inspirasi Anak Negeri : Graf Literature Para Penerima Beasiswa Unggulan Pegiat Sosial dan
Seniman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020-08-05 Kisah-kisah inspiratif
dari para penerima Beasiswa Unggulan Pegiat Sosial dan Seniman Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Mendapatkan beasiswa terlihat seperti sebuah privilese yang
menyenangkan, tetapi di balik itu, ada kisah perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan.
Semoga kisah mereka bisa menginspirasi dan memberikan semangat untuk para tunas negeri lain.
Tabloid Reformata Edisi 138 April 2011 Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA) 2011-04-01
Kewirausahaan kreatif : berbasis manajemen proyek, solusi pembentukan perilaku usaha
mandiri Buku Kewirausahaan Kreatif Berbasis Manajemen Proyek merupakan solusi pembentukan
perilaku usaha mandiri yang memuat konsep kewirausahaan, kreativitas, manajemen proyek dan
perilaku usaha ditujukan untuk memudahkan tahapan dan proses pembelajaran bisnis di dalam
pembentukan calon wirausahawan mandiri melihat peluang bisnis yang terkait dengan pemanfaatan
sumber daya potensial. Hal tersebut memerlukan investasi modal dan pemikiran sistematik, di samping
keberanian melakukan sesuatu agar mampu mengembangkan usaha berbasis proyek yang mampu
menciptakan kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran, pengembangan produk kreatif-inovatif,
dan pengentasan kemiskinan daerah setempat.
Ilmu Komunikasi dan Informasi & Transaksi dan Elektronik Dr. Geofakta Razali, M.I.Kom 2022-03-28 Book
chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing.
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait
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dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Informasi & Transaksi Elektronik. Sistematika buku Ilmu Komunikasi
dan Informasi & Transaksi Elektronik ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh
penerapan. Oleh karena itu diharapkan book chapter ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam
sistem pengajaran baik di perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
Sosiologi Hukum Abd Razak Musahib, S.H., M.H., CMMP. 2022-05-19 Book chapter ini disusun oleh
sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat
hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan Hukum khususnya terkait dengan
Perkembangan Sosiologi Hukum di Indonesia. Sistematika Buku Sosiologi Hukum ini memberikan nuansa
berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya baik dari sisi teori, konsep maupun
implementasi yang sesuai dan mudah dipahami. Sistematika buku “Sosiologi Hukum” ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan aplikasi yang ada didalam berbagai permasalahan hukum yang
melengkapi khasanah keilmuan dibidang Socio Legal. Buku ini terdiri atas 14 Bab yang dibahas secara
rinci dalam pembahasan yakni : Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Kegunaan Sosiologi Hukum, Objek, Sifat,
Karakteristik, Metode Kajian Sosiologi Hukum, Masalah yang Disorot dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum,
Sejarah Perkembangan dan Paradigma Sosiologi Hukum, Kedudukan Sosiologi Hukum dalam Masyarakat,
Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, Masyarakat dan Hukum, Hukum dan Perubahan Sosial, Peranan
Sosiologi Hukum, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan,
Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat, Penegakan Hukum dalam Pandangan Sosiologi Hukum, Sosiologi
Hukum dalam Dunia Cyber.
Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Unggulan : Studi Multi Situs Di MI Darul
Muta'Alimin Frateran 1 Kota Kediri Alﬁatu Solikah 2015-11-18 Penelitian ini menemukan, sumber daya
yang dimiliki di antara tiga sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran, memang memiliki unsur
yang sama, namun kondisinya berbeda. Pertama, sumber daya yang dimiliki: Input siswa, saranaprasarana, iklim belajar, kompetensi guru, kurikulum, waktu dan faktor pendukungnya; Kedua, strategi
pengorganisasian pembelajaran: berupa persiapan bahan ajar dan format penilaiannya; Ketiga, strategi
penyampaian materi pembelajaran meliputi: penggunaan metode, media dan teknik dalam
pembelajaran. Keempat, strategi pengelolaan pembelajaran meliputi: penjadwalan penggunaan strategi
pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa/Evaluasi, pengelolaan motivasional dan
kontrol belajar. Pada keempat hal tersebut, antara sekolah yang berada di pedesaan, ditumbuhkan oleh
pesantren tradisional, dengan segala ciri khasnya; dan sekolah yang berada di perkotaan, dikelola oleh
Muhammadiyah secara modern dengan fasiltas yang memadai; dan sekolah yang berada di poros kota,
didirikan oleh misionaris dari Belanda dengan segala kelebihannya, maka strategi yang dilaksanakan
terdapat perbedaan. Perbedaan latar belakang dan kondisi justru sangat bagus untuk dimunculkan
sebagai sumbangan referensi bagi kemajuan dunia pendidikan. Sekolah unggulan tidak hanya bisa
dimunculkan di kota besar atau kalangan elit saja, tetapi di mana saja dan oleh siapa saja. Asalkan
seluruh tenaga pendidikan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan strategi
peningkatan mutu pembelajaran dengan semaksimal mungkin
Semiotika Ruang Kota Depok Irwan Suswandi, Ami Pramesti Jewalani, Roby Aji, Majid Ariyoga, Muzainah
Nurajizah, Saefu Zaman, A. A. Sri Laksmi Paramitha 2019-05-23 Ide penulisan buku ini dimulai pada
Oktober 2017. Berawal dari kelas Semiotika dan tugas tentang penganalisisan tanda di wilayah Depok,
membuat kami tertarik untuk mengumpulkan tulisan-tulisan kami di kelas tersebut. Setelah kami
perhatikan, setiap dari tulisan kami ternyata merepresentasikan suatu jenis ruang, hingga kemudian
muncul ide untuk menjadikan satu buku yang bisa mewakili ruang yang ada di sudut-sudut Kota Depok,
yang meliputi ruang administratif, ruang sejarah, ruang interaksi budaya, ruang mistik, ruang kuliner,
ruang wisata, dan ruang religi. Dengan bimbingan dari pengampu mata kuliah Semiotika, Dr. Lili
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Suratminto, S.S, M.A., buku ini akhirnya bisa selesai meskipun belum sampai pada kata 'tuntas'. Hingga
kemudian, karena keinginan kesempurnaan dalam tulisan kami tersebut, kami kembali terus
memperbaiki tulisan-tulisan yang ternyata kurang di sana sini. Oleh karena faktor tersebut dan lain
sebagainya, terutama karena kesibukan masing-masing penulis, seperti kesibukan mengerjakan tesis,
seminar, penelitian, dan lain sebagainya, yang menjadikan kami memundurkan lini masa terbitnya buku
ini. Tidak terasa, sudah hampir dua tahun ternyata buku kami tersebut tidak tuntas-tuntas. Hingga
kemudian, karena keinginan besar untuk menambah literasi tentang Depok dan sekaligus tahun ini
adalah momen yang pas karena Kota Depok berumur 20 tahun, maka kami pun meyakinkan pada diri
masing-masing bahwasanya buku ini harus terbit. Apalagi sudah mendapat testimoni dari beberapa
pihak serta berbagai antusiasme yang kami dapat berkaitan dengan draf buku ini. Akhirnya, buku ini pun
tuntas juga. Harapannya, kekurangan yang ada di buku ini bukan menjadi sebuah cela atas kami,
melainkan justru bisa jadi penyemangat untuk perbaikan di buku-buku lainnya yang serupa. Baik untuk
diadopsi di pengangkatan kota lain, maupun untuk perbaikan pendekatan penulisannya.
Kita Menulis: Merdeka Menulis Tuti Agustin 2020-08-10 Buku ini ditulis oleh para dosen dari berbagai
disiplin ilmu dengan 75 penulis dari 58 PTS/PTN dari 19 Provinsi di Indonesia. Buku Antologi ini berjumlah
338 halaman yang dikerjakan mulai tanggal 27 Juli 2020 – 3 Agustus 2020. Adapun buku ini memuat
kumpulan tentang literasi menulis serta pengalaman-pengalaman penulis dalam menulis karya tulis,
sedangkan angka 75 adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75 tahun yang jatuh pada
tahun 2020 ini. Kami berharap penulisan buku antologi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi
masyarakat dan khususnya bagi dosen-dosen, di mana menulis itu mudah dan semua kita bisa menulis,
apalagi telah diamanatkan oleh UU No 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 12, Ayat 3 yang
menyatakan bahwa “Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku
teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar
dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas
Akademika”.
Prospek ekonomi kota Bekasi 2002
Pertumbuhan SMA Islam unggulan di Indonesia Halﬁan Lubis 2008 Strategy of educational quality
improvement for Islamic high school level in Indonesia.
Lolos Beasiswa Unggulan ke Amerika Ivana Rachmawati 2017-11-08 Amerika merupakan negara favorit
untuk melanjutkan studi. Universitas terbaik di dunia pun berlokasi di Amerika. Untuk mewujudkan
impian studi di Amerika tanpa terbebani biaya, beasiswa menjadi jalan keluarnya. Buku ini memberikan
paket lengkap persiapan meraih beasiswa ke Amerika. Mulai dari strategi lolos seleksi beasiswa dan
survive di negara baru dengan predikat mahasiswa berprestasi, serta berbagai tip dan trik lainnya. Program-program beasiswa di Amerika - Kiat-kiat berburu beasiswa - Serba-serbi administrasi beasiswa
ke Amerika - Barang wajib dibawa saat kuliah di Amerika - Trik mengatasi homesick - Tip menjadi
mahasiswa berprestasi di Amerika - Cerita para peraih beasiswa di Amerika - Dan segala frequently
asked question lainnya. Ditulis oleh peraih beasiswa di Harvard University, Ivana membagikan
pengalaman pribadinya meraih beasiswa di buku ini. Perjuangan kerasnya membuktikan, bahwa
beasiswa tidak hanya untuk orang berprestasi saja, melainkan bagi setiap orang yang memiliki tekad dan
kesungguhan niat. [Mizan, Bentang, BFirst, Pendidikan, Amerika, Indonesia,]
AN1MAGINE M.S. Gumelar An1magine ISSN: 2502-3381. Jurnal majalah bulanan populer seni, desain,
animasi, komik, novel, cerita mini, dan sains ringan yang dikemas dalam format education dan
entertainment (edutainment). Jurnal majalah An1magine ini dapat diakses secara gratis (open access).
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Pemikiran guru besar Institut Pertanian Bogor Tridoyo Kusumastanto 2008 Role of agriculture in
economic development of Indonesia; collection of articles.
Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1 Dr. Rudy Haposan Siahaan, S.H., Sp.1., MKn 2022-02-07 Book
Chapter dengan judul Hukum Kenotariatan Indonesia 1 berisi pemikiran dan pendapat para Notaris dan
para akademisi kenotariatan yang menuliskan dari berbagai prespektif, sehingga bisa memperkaya
khazanah Ilmu Hukum Kenotariatan di Indonesia. Dalam Book Chapter ini ada 13 tulisan yang membahas
dan mengupas Hukum Kenotariatan dari berbagai sudut pandang.
Cases in Management Seri 2 (Kasuskasus Manajemen)
Ngapain Kuliah Kalau Nggak Bisa Sukses? Heri Kuswara 2011
Penanganan Hasil Perairan Dr Mala Nurilmala, SPi, MSi, Prof Dr Ir Nurjanah, MS, Tauﬁk Hidayat, SPi,
MSi 2019-08-01 Buku ini menjelaskan tentang penanganan hasil perairan dan contoh-contohnya. Hal-hal
yang diulas dalam buku ini meliputi ruang lingkup penanganan, aspek teknis penanganan ikan dan non
ikan, serta aspek sumber daya manusia yang dibutuhkan. Buku ini juga dilengkapi data-data terbaru dan
kajian yang komprehensif.
Kumpulan tesis dan disertasi Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Institut Pertanian
Bogor. Perpustakaan 2006 Catalogs of theses of the Postgraduate School, Institut Pertanian Bogor, in the
ﬁeld of regional and rural development.
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