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Komponen Lalu Lintas
Buku ini merupakan seri pertama dari salah
satu tulisan yang akan di terbitkan dengan
topik besar adalah fenomena di perairan
Indonesia. Pada beberapa seri kedepan,
sesuai dengan topiknya, bahwa Oseanografi
Indonesia (OSIN) akan membahas fenomenafenomena oseanografi yang ada perairan dan
atmosfer seperti eddies, upwelling, muson,
dan lain sebagainya.
Perkembangan teknologi pembangunan abad
sekarang sangatlah pesat sehingga menuntut
manusia harus lebih ketat memilih dan
mengolah bahan bangunan sesuai dengan
teknologi yang ada. Secara faktual, masih
ada proses pembangunan yang menggunakan
sistem secara tradisional. Penggunaan
teknologi (baik itu tradisional maupun
pabrik) bukan hanya sekedar mengetahui
proses penggunaannya saja, melainkan harus
mengetahui prinsip penggunaan teknologi
tepat guna. Menjaga lingkungan yang asri,
bersih dan tentunya membawa dampak sehat
untuk semua elemen masyarakat memang sutu
hal yang tidak mudah namun perlu dilakukan
Hubungan industrial merupakan suatu bentuk
interaksi antar manusia di tempat kerja,
yang di dalamnya syarat dengan kepentingan
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para pihak, dan apabila kepentingan
tersebut bersinggungan akan menimbulkan
permasalahan atau konflik industrial.
Menjaga agar konflik industrial tersebut
dapat dicegah, diatasi dan dicarikan
solusinya, maka perlu penerapan hak dan
kewajiban yang diatur dalam bentuk
perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama dalam
kerangka suatu sistem hubungan industrial
yang disepakati oleh para aktornya.
Karenanya, kami sangat berharap para
akademisi maupun praktisi hubungan
industrial turut berkontribusi dalam
membangun aspek legal peraturan perundangundangan yang mengatur hubungan industrial
di Indonesia seadil-adilnya. Proses ini
tentunya tidak mudah, terlebih
perkembangan dunia di masa depan semakin
membuka Indonesia pada aliran tenaga kerja
asing dengan berbagai keunggulannya, atau
justru kelemahannya, dibandingkan tenaga
kerja lokal. Sesuatu seperti ini telah
terjadi berpuluh tahun lalu di berbagai
negara di dunia dan akan menjadi niscaya
pula bagi Indonesia suatu saat. Lepas dari
berbagai ancamannya, tentunya ini juga
bermakna bahwa tenaga kerja Indonesia pun
memiliki peluang untuk bekerja di negara
lain.
Beberapa keistimewaan yang penulis sajikan
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dalam buku ini antara lain: Penjelasan
konsep kepabeanan, alur kegiatan impor dan
ekspor, serta penyelesaian sengketa di
bidang kepabeanan yang runtut dan teratur
juga dilengkapi dengan gambar atau skema
yang menarik sehingga pembaca lebih mudah
memahami materi yang disampaikan penulis.
Buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh
kasus yang sering kali dialami oleh
pengguna jasa kepabeanan mengenai cara
perhitungan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai
serta Pajak Dalam Rangka Impor atas
transaksi impor maupun ekspor yang sudah
disesuaikan dengan peraturan kepabeanan
yang berlaku saat ini; dan pada setiap
akhir bab, penulis juga memberikan soal
evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman
pembaca setelah membaca buku ini. Pajak
Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor,
Impor, Dan Cukai) ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak.
Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau Dan
Penyeberangan
Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi, Vol.
16(1), Tahun 2020
Sistem Pengawasan lalu Lintas Penerbangan
Sipil
Jaminan Mutu Layanan Kesehatan
Pendidikan Holistik

Bagian dari kelompok Robbins dan Cotran yang
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terpercaya, Buku Ajar Patologi Robbins menyajikan
secara ringkas prinsip-prinsip patologi manusia yang
mudah dibaca, dengan ilustrasi yang baik sehingga
ideal bagi mahasiswa masa kini yang sibuk. Edisi
yang sepenuhnya direvisi ini tetap menunjukkan
penekanan-penekanan tentang patogenesis dan
gambaran klinis penyakit, disertai karya seni baru dan
diagram-diagram yang lebih rinci. - Mencakup
berbagai topik-topik klinis tambahan dan mutakhir Karya seni baru dan diagram yang lebih rinci
meringkas proses-proses patologis yang utama Program seni yang luar biasa menghasilkan
fotomikrograf, foto makroskopik dan citra radiologis
dengan kualitas yang tinggi untuk melengkapi ilustrasi
tingkat dunia. - Kotak berisi poin-poin ringkasan
menyajikan akses cepat terhadap informasi utama
dan cara pengkajian yang mudah terhadap konsepkonsep inti. - Menekankan isi patogenesis, morfologi,
dan patofisiologi di seluruh buku. - Lengkap dengan
akses ke eBook dan sumber elektronik asli dalam
bahasa Inggris di studentconsult.inkling.com
Buku ini dibuat untuk memberikan gambaran yang
lebih spesifik mengenai peta pemanfaatan TIK
dengan ruang lingkup institusi pemerintahan, antara
lain mengenai tingkat atau kinerja layanan dilihat dari
kepemilikan media TIK , memperoleh tolok
ukur/indikator kualitas atas layanan yang diberikan
institusi pemerintahan, mampu menelaah perspektif
dan pengganggaran infrastrutur TIK antara institusi
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pemerintah dan mengetahui elemen-elemen
infrastruktur TIK yang menjadi pokok atau fokus
manajemen institusi pemerintah
Dampak Perkembangan Transportasi di Berbagai
SektorMedia Sains Indonesia
Perkembangan Ilmu Komunikasi adalah lintas disiplin
dan sangat dinamis. Kajian Ilmu Komunikasi meliputi
ilmu sains dan non-sains—sosial, budaya, ekonomi,
politik, psikologi, agama, hukum, kesehatan,
kebencanaan, dan beragam disiplin ilmu lainnya.
Kedinamisan Ilmu Komunikasi bukan saja terlihat dari
perubahan pendekatan atau metode yang digunakan
untuk menjawab berbagai fenomena dan
permasalahan komunikasi, tetapi juga terkait dengan
saluran atau platform media yang dimanfaatkan, dari
media konvensional ke media baru. Hadirnya buku ini
dibuat atas dasar pemikiran bahwa perkembangan
teknologi digital telah sangat mempengaruhi cara
sebuah lembaga atau organisasi berkomunikasi dan
berhubungan dengan publiknya. Inovasi-inovasi baru
pun banyak bermunculan. Buku Seri Komunikasi
Lintas Era ini bertujuan mengangkat isu-isu
komunikasi kontemporer dari aspek kehumasan
(Public Relations), penyiaran (broadcasting),
periklanan (advertising), jurnalistik, organisasi
komunikasi, dan isu-isu lintas disiplin lainnya seperti
kesehatan, lingkungan, politik, pendidikan,
kebencanaan, dan lain sebagainya. Buku ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
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lebih komprehensif dalam menelaah konsep, peran,
fungsi, dan strategi PR khususnya di era digital.
Interdisciplinary Project-Based Learning
Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya
Diandra Kreatif
Pemanfaatan Material Alternatif (Sebagai Bahan
Penyusun Konstruksi)
Komunikasi Lintas Era Book Series Volume 1: Public
Relations di Era Digital
Buku ini menguraikan sistem pengawasan lalu lintas
penerbangan sipil secara lengkap dan runtut mulai
saat pertama kalinya ditemukan sistem radar sampai
dengan sistem pengawasan masa depan yang
menggunakan teknologi satelit yang dikenal dengan
nama ADS-B dan ADS-C. Buku ini dilengkapi dengan
gambar-gambar yang dibuat sedemikian rupa dan
menggunakan bahasa yang relatif sederhana dengan
harapan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat
umum terutama yang berminat pada bidang
penerbangan dan mereka yang cinta terhadap dunia
kedirgantaraan termasuk siswa-siswa SMK
Penerbangan, taruna Akademi Teknik dan
Keselamatan Penerbangan atau taruna Sekolah Tinggi
Penerbangan Indonesia.
Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar: Suatu
Pendekatan Imajinatif ialah salah satu bentuk tawaran
pengajaran dan pembelajaran agar terfokus pada
akuisisi alat-alat kognisi utama yang menghubUngkan
imajinasi siswa dengan ilmu pengetahuan dalam
kurikulum, pada satu sisi, dan meningkatkan
kekuatan otak mereka secara umum. Merupakan
disiplin ilmu yang akan membantu para guru kelas
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selaku guru pembimbing di sekolah dasar dalam
memahami/mengetahui serta menganalisis
kemungkinan terjadi kesalahan dalam diri anak yang
berdampak pada proses belajar. Buku persembahan
penerbit Prenada Media
buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi
bagi mahasiswa, pelajar, praktisi, stakeholder dan
masyarakat yang mempelajari tentang pekeretaapian
dan pada akhirnya penulis berharap semoga buku ini
dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan.
Buku ini merupakan pengembangan dari materimateri pada mata kuliah Ekotoksikologi Perairan yang
diperkaya dengan berbagai hasil penelitian Penulis.
Topik yang dibahas dalam buku ini meliputi prinsip
toksikologi; evaluasi; absorpsi, distribusi, dan ekskresi
toksikan; mekanisme biotransformasi xenobiotik;
fungsi oksigenase gabungan pada hewan avertebrata;
dan proses-proses abiotik di lingkungan perairan.
JALAN REL
Pendekatan Lintas perspektif
Manajemen Operasi
Buku Ajar Patologi Robbins - E-Book
Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan

Buku ini mengulas mengenai karakteristik,
toksisitas, prevalensi, pengaturan, pencegahan,
analisis, serta kajian risiko L. monocytogenes
pada pangan dengan harapan dapat memberikan
pemahaman yang lebih lengkap bagi
pembacanya. Melalui materi yang disajikan pada
buku ini, diharapkan pembaca dapat
meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko
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pangan yang tercemar serta dapat melakukan
upaya pencegahan dan pengendalian L.
monocytogenes dengan lebih baik.
untuk mengenalkan kepada pembaca tentang
analisa, konsep dan rekomendasi yang berkaitan
dengan visi dan doktrin nasional yang
ditegaskan oleh Indonesia sebagai negara
maritim dan Poros Maritim Dunia. Buku ini
bukanlah buku yang menceritakan sejarah, atau
buku yang disusun sebagai pedoman teknis dan
taktis dalam membina serta mengembangkan
kemampuan maritim Indonesia. Buku ini adalah
buku yang mengadopsi pendekatan tematik
untuk menganalisa visi dan doktrin maritim
Indonesia, dalam rangka memberikan
pemahaman, pandangan kritis sekaligus
memberikan rekomendasi tentang strategi
maritim yang diperlukan oleh Indonesia dalam
mencapai visi ambisiusnya sebagai Poros
Maritim Dunia (PMD). Penulis memberikan
ulasan yang singkat, mudah dicerna dan
dimengerti oleh para pembaca, khususnya para
pemerhati dan analis di bidang kemaritiman.
Buku ini memiliki ruang lingkup yang jelas serta
memiliki fokus utama pada visi dan doktrin
maritim Indonesia. Beberapa referensi digunakan
untuk memberikan ide dan gambaran dalam
penulisan buku ini. Buku ini didesain agar dapat
digunakan oleh siapapun yang menginginkan
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pemahaman tentang visi dan doktrin maritim
Indonesia, dan untuk memberikan pengertian
yang lebih luas, penulis memberikan ulasan
tentang peran dan aktivitas angkatan laut dalam
peperangan maritim pada level taktis dan
operasional. Angkatan laut beroperasi di sebuah
lingkungan di mana kebanyakan orang kurang
memahami dan kurang informasi secara umum
berkaitan dengan medan penugasan dan sifat.
Mereka dilengkapi dengan berbagai jenis kapal
perang, peralatan komunikasi, persenjataan dan
sensor, yang terkadang penggunaannya masih
belum efektif dalam penerapan peperangan laut.
Penulis dengan jelas menyampaikan bahwa
penulisan buku ini diinspirasi oleh beberapa ide
dan pendapat dari berbagai sumber dan
referensi, yang telah dipelajari oleh penulis,
sehingga menjadi kekuatan dalam
merepresentasikan kesimpulan dari ide-ide dan
pendapat tersebut. Buku ini merupakan
kumpulan analisa penulis tentang doktrin
maritim Indonesia, yang disusun untuk
memperkenalkan kepada pembaca tentang
pandangan, opini dan ide dari penulis yang lain.
Oleh karena itu, akan menjadi suatu
ketidakjujuran jika isi dari buku ini adalah
sepenuhnya hasil dari penulis pribadi. Serta
menjadi tidak berguna jika penulis tidak
mempelajari referensi dan sumber lain. Referensi
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diambil dari otoritas, perseorangan atau media,
buku, jurnal dan website di mana ide, opini dan
pendapat dikutip. Penulis menghargai berbagai
dukungan dalam penulisan buku ini dari para
mentor, rekan dan junior saya yang
berkontribusi, baik secara langsung maupun
tidak langsung, memberikan ide dan pendapat
selama penulisan buku ini. Buku ini merupakan
bacaan yang berguna khususnya bagi para
pembaca yang berprofesi di bidang kemaritiman,
baik pengguna laut, pemerhati, analis dan militer,
terutama di angkatan laut.
Buku ini diharapkan dapat memberikan
gambaran tentang Keselamtan Lalu Lintas Jalan
Raya, bagi Mahasiswa untuk memudahkan
memahami apa sebetulnya Keselamatan Lalu
Lintas Jalan Raya itu. Dan dapat membantu
mahasiswa untuk mata kuliah Konstruksi
Bangunan Sipil (KBS) semester 5 dan Teknik
Lalu Lintas (TLL) semester 4. Sedang bagi
praktisi dapat menjadi petunjuk dasar dalam
pelaksanaan Keselamtan lalu Lintas Jalan Raya.
Penulis harapkan pembaca memberikan saran
penyempurnaan buku ini.
Judul : Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau
Dan Penyeberangan Penulis : Broto
Priyono,Chairul Insani Ilham,Muhammad
Fathoni,Bambang Setiawan Ukuran : 14,5 x 21
cm Tebal : 260 Halaman No ISBN :
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978-623-56870-7-0 SINOSPSIS BUKU Buku ini
membahas tentang Pengelolaan Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan. Buku ini
penulis kontribusikan untuk dunia angkutan di
Indonesia. Buku ini terdiri dari dua belas bab.
Bab pertama membahas tentang Kebijakan
Pengembangan Moda SDP yang meliputi Peran &
Fungsi Moda ASDP dalam Sistem Transportasi,
Karakteristik Moda Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan, Kendala Operasional Moda
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan
Arah Pengembangan Angkutan Sungai Danau
dan Penyeberangan. Bab kedua membahas
tentang Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
yang meliputi Konsep Otonomi Daerah,
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Moda
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
dan Kebijakan Pengembangan ASDP dalam
Dokumen Tatanan Transportasi Wilayah & Lokal.
Bab ketiga membahas tentang Karakteristik
Muatan Kapal ASDP yang meliputi Aspek
Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan, Pembuat
Kebijakan (Regulator) Dalam Penyelenggaraan
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan,
Operator Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan dan Operator Kapal Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan. Bab
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keempat membahas tentang Karakteristik
Muatan Kapal Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan yang meliputi Karakteristik
Muatan Kapal Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan dan Penanganan dan
Pengaturan Muatan. Bab kelima membahas
tentang Pengembangan Jaringan Moda SDP
yang meliputi Pengembangan Jaringan Moda
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan,
Konsep Jaringan Angkutan Penyeberangan,
Konsep Jaringan Angkutan Sungai dan Danau
dan Perencanaan Jaringan Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan. Bab keenam
membahas tentang Perencanaan Operasional
Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
yang meliputi Model-Model Peramalan
Permintaan Angkutan, Analisa Peramalan
Permintaan Angkutan, dan Contoh Studi Kasus
Peramalan Permintaan Jasa Angkutan
Penyeberangan Bojoe-Kolaka. Bab tujuh
membahas tentang Perencanaan Operasional
ASDP, Perencanaan Frekuensi Keberangkatan
Kapal, Perencanaan Jumlah Armada ASDP dan
Perencanaan Jadwal Operasional ASDP. Bab
kedelapan membahas tentang perizinan ASDP
yang meliputi Perizinan Angkutan
Penyeberangan dan Perizinan Angkutan Sungai
dan Danau. Bab kesembilan membahas tentang
Tarif ASDP yang meliputi Komponen Biaya
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Operasional Kapal, Analisa Penentuan Tarif
Angkutan dan Analisa Kemampuan dan
Kemauan Membayar (Ability To Pay &
Willingness To Pay). Bab kesepuluh membahas
tentang Standar Pelayanan Minimal ASDP yang
meliputi Definisi Standar Pelayanan Minimal,
Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal,
Komponen Standar Pelayanan Minimal, dan
Penilaian Capaian Standar Pelayanan Minimal.
Bab sebelas membahas tentang Angkutan
Perintis Pada Moda ASDP yang meliputi Definisi
dan Urgensi Angkutan Perintis, Identifikasi
Tingkat Keperintisan ASDP, dan Subsidi
Angkutan Perintis. Bab dua belas membahas
tentang Keterpaduan Moda ASDP Dengan Moda
Yang Lain yang meliputi Konsep Multimoda dan
Kebijakan Keterpaduan Moda ASDP
Penunjang Keberlanjutan Suatu Negara
PEMBELAJARAN TEMATIK
Recalling Indonesia's Maritime Path
Tutorial 5 Hari Membangun GUI dengan JAVA
Netbeans 6.5
Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat
Dalam penulisan ini, pelbagai fenomena pendekatan seperti aspek
penawaran, aspek permintaan, dan model dalam kepariwisataan,
kajian teoritis kepariwisataan, strategi bauran promosi, teori
pemasaran jasa, analisis lingkungan pemasaran dalam
kepariwisataan, maupun konsep kualitas layanan yang diuraikan
dalam penulisan buku ini diharapkan dapat menjadi masukan
yang bermanfaat bagi pemerhati sektor kepariwisataan,
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khususnya bidang pemasaran jasa kepariwisataan.
Buku ini berisi tentang bagaimana pengalaman pribadi penulis
dalam mengikuti lomba guru prestasi mulai tingkat kabupaten,
provinsi hingga nasional, dengan katagori guru PPKn berprestasi
dan guru PK/Inklusi berprestasi. Serta dilengkapi pula dengan
makalah best practice dan evaluasi diri /deskripsi diri yang terkait
dengan kedua lomba tersebut. Dengan Bahasa yang sederhana,
penulis ingin berbagi pengalaman kepada para pembaca
khususnya teman-teman guru, agar termotivasi untuk mencoba
menuliskan praktik baik yang telah diterapkan dalam proses
pembelajarannya selama ini. Dan kemudian mencoba ikut serta
dalam berbagai even lomba untuk guru. Penulis berharap,
semoga buku ini dapat pula memberi gambaran tentang
bagaimana sistematika penulisan best practice dan evaluasi diri
yang perlu diperhatikan sesuai dengan aturan lomba yang ada,
sehingga sesuai dengan pedoman/juknis lomba itu sendiri. Serta
melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk terus
berusaha meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru
yang tidak saja pandai dalam melaksanakan proses pembelajaran
di kelas, namun juga pandai menuliskannya dalam bentuk karya
tulis sehingga dapat meningkatkan keterampilan literasinya.
Semoga buku ini dapat menginspirasi dan memberi manfaat bagi
teman-teman guru PPKn dan Pembimbing khusus/inklusi pada
khususnya, serta pembaca pada umumnya.
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif
dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Dampak
Perkembangan Transportasi. Sistematika buku Dampak
Perkembangan Transportasi di Berbagai Sektor dalam Berbagai
Aspek Kehidupan Masyarakat ini mengacu pada pendekatan
konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 12 bab
yang dibahas secara rinci, diantaranya: Sektor Ekonomi, Sektor
Lingkungan Hidup, Sektor Pariwisata, Sektor Pertanian, Sektor
Pertahanan dan Keamanan Negara, Sektor Industri, Sektor
Keselamatan Lalulintas, Sektor Komunikasi, Sektor Sosial dan
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Budaya, Sektor Pendidikan, Sektor Perdagangan, dan Sektor
Kesehatan.
Buku berjudul “Interdisciplinary Project-Based Learning” ini
disusun sebagai salah satu produk dari penelitian dasar berjudul
“Revitalisasi Pembelajaran Program Produktif SMK Program
Keahlian Teknik Mesin Melalui Penguatan Implementasi PjBL
dan Pengembangan Karakter Pekerja Abad XXI untuk
Menghasilkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi” yang
didanai oleh DRPM Kemristekdikti tahun 2019. Penulisan buku
ini terselesaikan atas dukungan berbagai pihak baik secara
langsung maupun tidak. Penulis menyampaikan terima kasih
yang mendalam kepada: (1) Ketua LP2M UM yang telah
memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan
penelitian; (2) Para Kepala SMK dan Guru Kejuruan Program
Keahlian Teknik Mesin yang telah berkenan menjadi
informan/sumber data penelitian; dan (3) Para sejawat dosen
yang telah berkenan memvalidasi isi dan tampilan buku ini.
Kehadiran buku ini merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan pemahaman teoritik dan aplikatif tentang projectbased learning (PjBL) bagi para guru kejuruan SMK khususnya,
dan para mahasiswa calon guru kejuruan pada SMK dalam
rangka meningkatkan kualitas pembelajaran bidang kejuran.
Sejalan dengan kondisi sekolah yang sangat variatif dan tuntutan
dunia industri yang begitu tinggi terhadap kualitas SDM lulusan
SMK, maka implementasi PjBL dapat diterapkan dalam
rentangan yang cukup luas, mulai dari model yang paling
sederhana sampai dengan model yang paling kompleks, yang
disebut sebagai interdisciplinary projectbased learning (I-PjBL).
Model yang disebutkan terakhir tersebut sengaja dipilih menjadi
judul buku ini didasarkan pada harapan agar mampu mematik
semangat para guru, para pengembang pendidikan kejuruan, dan
para calon guru kejuruan di SMK untuk mengkajinya lebih lanjut
dan berkontribusi dalam pengimplementasiannya di SMK. Tentu
saja model I-PjBL juga sangat berpotensi dalam pengembangan
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karakter pekerja abad XXI secara terintegrasi dalam
pembelajaran kejuruan di SMK.
Manajemen Lintas Budaya
Peta dan Tata Kelola TIK Institusi Pemerintah
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI SECARA TERPADU
JEJAK GUPRESNAS : GURU PRESTASI NASIONAL

Buku ini diharapkan bisa menjadi
pedoman bagi mahasiswa S1, S2, dan S3
bidang transportasi dan perencanaan
wilayah dan kota dan instansi terkait
untuk mengembangkan transportasi air
yang ada di Indonesia secara
berkelanjutan. Hal yang baru dalam buku
ini adalah bahwa buku tidak hanya
berisi teori saja tetapi juga berisi
permasalahan-permasalahan tentang
transportasi air yang ada di beberapa
negara kepulauan dan daratan sebagai
studi kasus.
Partisipasi swasta dalam
penyelenggaraan infrastruktur publik
dikenal sebagai kerjasama pemerintah
dengan badan usaha (KPBU. Proyek-proyek
yang menggunakan skema KPBU biasanya
menggunakan metode pengadaan yang
menggabungkan desain, pembangunan,
keuangan, operasi, dan pemeliharaan
infrastruktur secara holistik dan
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inovatif. Ada dua jenis infrastruktur
yang diperoleh melalui KPBU, yakni
infrastruktur sosial (sekolah, rumah
sakit, penjara, dan gedung pengadilan)
dan infrastruktur ekonomi (bandara,
transportasi jalan kereta api, dan
pelabuhan laut), yang terakhir
menggunakan biaya tol untuk pemulihan
biaya modal. Skema KPBU dinilai menarik
bagi pemerintah karena manfaat ekonomi
yang telah disediakan sebelumnya,
alokasi dan transfer risiko kepada
investor badan usaha, dan pembayaran
biaya pengadaan infrastruktur yang
tidak dimuka. Inilah sebabnya mengapa
KPBU menjadi opsi pengadaan yang lebih
disukai daripada opsi alternatif
lainnya. Skema KPBU sangat penting
untuk dipertimbangkan dalam pengadaan
infrastruktur sektor publik, juga KPBU
dipandang efisien dan efektif dalam
menjalankan proyek. Tatakelola
kolaboratif diambil dari beragam
praktik dan penelitian dalam
administrasi publik. Tulisan ini
mensintesis dan memperluas seperangkat
kerangka kerja konseptual, temuan
penelitian, dan pengetahuan berbasis
praktik ke dalam kerangka kerja
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integratif untuk tatakelola
kolaboratif. Kerangka kerja ini
menetapkan seperangkat dimensi yang
mencakup konteks sistem yang lebih
besar, rezim tatakelola kolaboratif,
dan dinamika dan tindakan kolaboratif
internal yang dapat menghasilkan dampak
dan adaptasi di seluruh sistem.
Kerangka kerja ini menyediakan peta
konseptual yang luas untuk menempatkan
dan mengeksplorasi komponen-komponen
sistem tatakelola lintas batas yang
berkisar dari kebijakan atau kerjasama
antarpemerintah berdasarkan program
hingga kolaborasi regional berbasis
tempat dengan pemangku kepentingan
nonpemerintah hingga kemitraan publikswasta. Kerangka kerja ini
mengintegrasikan pengetahuan tentang
insentif individu dan hambatan untuk
tindakan pengumpulan, pembelajaran
sosial kolaboratif dan proses
penyelesaian konflik, dan pengaturan
kelembagaan untuk kolaborasi lintas
batas. Ini disajikan sebagai kerangka
kerja umum yang dapat diterapkan untuk
analisis pada skala yang berbeda, di
arena kebijakan yang berbeda, dan
berbagai tingkat kompleksitas.
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Collaborative Governance Dalam
Penyediaan Infrastruktur ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak*
Seleksi Penerimaan Calon Taruna
Kementerian Perhubungan. Ada 22 sekolah
tinggi, akademi dan politeknik di bawah
naungan Kementerian Perhubungan yang
membuka penerimaan calon taruna setiap
tahunnya. Calon taruna ini,
kelaksetelah lulus akan ditempatkan di
lingkungan Kemente-rian Perhubungan
maupun bisa bekerja di perusahaan
swasta. Faktor penentu keberhasilan
calon taruna agar bisa lolos seleksi
adalah dengan mengetahui trik lolos
berbagai tahapan ujian yang
diselenggarakan. Apa saja materi yang
diujikan dan bagaimana cara
menaklukannya? Trik Lolos Sipencatar
hadir se-bagai panduan untuk mengikuti
seleksi penerimaan calon taruna
Kementerian Perhubungan. Buku ini
dilengkapi dengan: • Info terkait
sekolah kedinasan Kementerian
Perhubungan • Jalur pendaftaran • Kuota
• Tahapan tes • Paket Tes Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) • Paket Tes
Potensi Akademik Prodi Keteknikan
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maupun Non keteknikan • Paket Tes
Psikotes • Tip dan Trik Tes Kesehatan •
Tip dan Trik Tes Wawancara dan
Kesamaptaan
Road traffic and land transportation
management in Indonesia.
JARINGAN KOMPUTER
Antropologi: Mengungkap Keragaman
Budaya
Sistem Perencanaan & Pengendalian
Manajemen (ed.3) Koran
Pengembangan terpadu pertanian lahan
rawa pasang surut dan lebak
Dampak Perkembangan Transportasi di
Berbagai Sektor
Berbagai tulisan yang dirangkum dalam buku
ini bak kepingan anak tangga menuju pemahaman
yang lebih komprehensif tentang pendidikan
holistik. Dibagai dalam tiga bagian, tinjauan
terhadap konsep dan implementasi pendidikan
holistik yang merupakan sajian pembuka
menyajikan pembahasan seputar pendidikan
holistik sebagai sebuah konsep dan
implementasi nilai dalam sistem pendidikan
tersebut. Adapun paparan seputar desain
kurikulum dan pembelajaran - yang merupakan
jantung suatu sistem pendidikan - dihadirkan
pada bagian kedua dengan fokus bahasan pada
kurikulum terpadu dan model implementasi
pendidikan holistik pada perguruan tinggi dan
sekolah. Dan, sebagai paparan penutup
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rangkaian pembahasan ini disajikan pendidikan
holistik dalam kacamata pendidikan Islam,
keindahan, dan global. Buku persembahan
penerbit prenadaMedia -PrenadaMediaSektor transportasi merupakan penyebab utama
penurunan kualitas lingkungan. Gas buang yang
diemisikan oleh kendaraan bermotor ke udara
ambien berupa gas dari berbagai jenis polutan
dan partikel. Emisi dari kendaraan di
sebagian besar negara, terutama negara-negara
berkembang termasuk Indonesia, belum dipahami
dengan baik. Kemampuan membuat perkiraan yang
akurat tentang emisi sangat penting untuk
perencanaan manajemen kualitas udara. Buku
ini berupaya untuk memahami model perkiraan
emisi kendaraan bergerak yang sesuai
karakteristik lalu lintas heterogen dan
faktor emisi kendaraan ringan berbahan bakar
premium dengan mempertimbangkan pola siklus
mengemudi yang sebenarnya di jalan raya.
PENEBAR PLUS+
Melalui Hukum-HukumNya, Allah SWT menciptakan
kehidupan ini "serba-sistem". Jadi, jika
ingin menyentuh "hakekat" (kebenaran
seutuhnya) segala yang ada didalam kehidupan
ini, tidak dapat lain kecuali mengenali
hingga sampai pada sistemNya. Mengenali
kehidupan dicapai melalui perbuatan berpikir.
Mengenali kehidupan hingga sampai pada
sistemnya dicapai melalui perbuatan "berpikir
system". Keyakinan seperti itu setidaknya
mengandung dua isyarat. Isyarat pertama, ada
amat-amat banyak kehidupan dan kehidupan yang
satu dibedakan dari yang lain atas dasar
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lingkupnya. Sebagai contoh misalnya, ada
kehidupan yang disebut: kehidupan bangsa,
kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga,
kehidupan individu, kehidupan perusahaan, dan
kehidupan pendidikan pada tingkat sekolah
yang cukup disebut sekolah. Isyarat kedua,
tidak ada satu kehidupanpun yang terlepas
dari keterikatan pada sistem (Poernomosidi
Hadjisarosa, 1997).
Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran
terpadu yang menggunakan tema untuk
mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga
dapat memberikan pengalaman bermakna kepada
siswa. Pembelajaran tematik bukanlah hal yang
baru dalam sistem pendidikan Indonesia bahkan
saat ini sudah menjadi roh pelaksanaan
kurikulum yang dikembangkan, khususnya di
Sekolah Dasar. Namun dalam penerapannya masih
banyak menemui kendala. Masih minimnya contoh
pelaksanaan pembelajaran tematik secara
praktis merupakan salah satu penyebabnya.
Buku ini disusun untuk membantu praktisi
pendidikan, khususnya guru dan calon guru
sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran
tematik. Tidak hanya menyajikan teori, tapi
buku ini juga disertai dengan contoh aplikasi
dalam proses pembelajaran, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
penilaian. Secara sistematis buku ini
menyajikan: ~ konsep dasar pembelajaran
tematik; ~ landasan dan teori belajar; ~
implikasi pembelajaran tematik; ~
pembelajaran tematik terpadu; ~ desain
pembelajaran tematik terpadu; ~ model
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pembelajaran; ~ pengembangan media
pembelajaran tematik; ~ penilaian
pembelajaran tematik.
EMISI TRANSPORTASI
Oseanografi Indonesia:Trajektori Arus Lintas
Indonesia
Listeria monocytogenesis: Karakteristik,
Analisis dan Kajian Risiko
Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor,
Impor, Dan Cukai)
Komunikasi Lintas Budaya
Integrated agricultural system for tidal swamp areas;
proceedings of a meeting.
Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk
membantu dalam memahami konsep serta komponen yang
terkait Manajemen Lintas Budaya. Buku ini juga akan
memberikan informasi secara lengkap mengenai: Bab 1
Pendahuluan Tentang Manajemen Lintas Budaya Bab 2
Pengkondisian Budaya Bab 3 Faktor Penentu Dan Dimensi
Budaya Bab 4 Status Kepemimpinan Dan Organisasi Bab 5
Mengenal Beberapa Kebudayaan Penting Di Dunia Bab 6
Kepemimpinan Lintas Budaya Bab 7 Seleksi Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Lintas Budaya Bab 8
Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Bab 9 Bekerja Dengan Tim
Internasional Bab 10 Konflik Dan Perbedaan Budaya
Beberapa hal yang diperlukan untuk jaringan komputer akan
dibahas dalam buku ini. Buku ini akan menawarkan tutorial
yang menarik dan dapat dipraktekan langsung dari komputer.
isi buku ini meliputi:Pengenalan Komunikasi Data, Jaringan
LAN, MAN, Dan WAN, Pengenalan Protokol OSI, Pengenalan
routing dalam TCIP/IP, Pengenalan Ethernet, Pengenalan Mac.
Pengenalan Web Server
Revolusi 4.0 menghadirkan tantangan baru dalam berbagai
bidang, tak terkecuali bidang manajemen sumber daya
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manusia. Di masa sebelumnya sumber daya manusia hanya
dianggap sebagai faktor produksi. Kini sumber daya manusia
merupakan salah satu aset terpenting (human capital) yang
mempengaruhi pencapaian tujuan dan perkembangan
organisasi atau perusahaan di masa depan. Sumber daya
manusia menjadi salah satu faktor strategis bagi keunggulan
kompetitif organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu,
pengelolaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan
tantangan dan paradigma Revolusi Industri 4.0. Manajemen
Sumber Daya Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0 ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
TRIK LOLOS SIPENCATAR
Konsep-Konsep Dasar Menjadi Sekolah Unggul
Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur
Dinamika Hubungan Industrial
( KONSEP DAN APLIKASI )
Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA ini,
oleh sebagian besar pengkaji, baik dari ahli
hukum agraria maupun dari ahli hukum adat,
lebih-lebih dari kalangan LSM, merupakan
bentuk pengakuan setengah hati, semu, dan
ambigu. Untuk mengusulkan agar Pasal 3 UUPA
ini di judicial review hanya dengan
menyebutkan kelemahan kelemahan secara
gramatikal, bukanlah tindakan yang bijaksana.
Penulis berkeya- kinan bahwa semua produk
hukum berasal dari suatu kesepakatan dan
keputusan politik, serta bermuatan
kepentingan politik. Sehubungan dengan hal
tersebut maka untuk mengkaji kelemahan Pasal
3 UUPA perlu ditelisik secara politik hukum
yang melandasi pembentukannya. Untuk
mengungkap politik hukum yang melandasi
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pasal tersebut, maka digunakan metode
pendekatan hermeneutik. Setelah kemerdekaan
para penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berkobar semangat
nasionalisme, dan untuk dapat segera
membangun dan mengejar ketertinggalan
dengan negara- negara maju, maka strategi
yang digunakan adalah kekuasaan negara yang
besar dan terpusat untuk menyatukan
teritorialnya serta merasa tahu apa yang akan
diperbuat tanpa perlu melibatkan partisipasi
publik dan meneliti kebutuhan rakyat. Alhasil
apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh negara,
itu pula yang dianggap sebagai kebutuhan bagi
rakyatnya, termasuk pengakuan hak ulayat
yang secara sepihak ditentukan oleh elite
politik yang lupa akan sesanti Bhinneka
Tunggal Ika. Kodrat sebagai bangsa yang
majemuk seakan dilupakan sehingga hanya
dikedepankan ketunggalikaan, kurang disadari
bahwa ketunggalikaan itu dibentuk oleh
kebhinnekaan. Buku Persembahan Penerbit
PrenadaMediaGroup
risalah Pertemuan Nasional Pengembangan
Pertanian Lahan Rawa Pasang Surut dan Lebak,
Cisarua, 3-4 Maret 1992
Pemasaran jasa pariwisata
Transportasi Air
Implementasi Pengendalian Kerusakan Daerah
Tangkapan Air Sebagai Upaya Pengendalian
dan Pengelolaan Ekosistem
Ekotoksikologi Perairan
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