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Kota Dan Perubahan Iklim
Indonesia merupakan negara yang terletakdi antara tiga lempeng paling aktif di dunia, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Masing-masing lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan yang tidak sama dan saling menunjam maupun menjauh satu sama lain. Pertemuan lempeng tersebut memberikan dampak tersendiri bagi Indonesia, yaitu Indonesia berada pada daerah rawan bencana.Tidakhanya satu bencana,
tetapi dampak tersebut membuat Indonesia dikelilingi oleh berbagai jenis bencana. Kondisi seperti itu mengharuskan Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam manajemen bencana. Konsep manajemen bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 merupakan serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, mitigasi, tanggal
darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana merupakan panduan serta instrumen bagi pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk memahami poin penting dalam penanggulangan dan pengulangan risiko bencana dengan membangun dan merencanakan lebih baik dan lebih aman (build back better and safer). Beberapa poin penting dalam buku ini antara lain sejarah
kebencanaan yang ada di Indonesia; konsep dasar dalam teori penanggulangan dan pengurangan risiko bencana pada tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana; kebijakan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di Indonesia; penilaian terhadap risiko bencana serta upaya-upaya mitigasi; perencanakan strategi mitigasi dasar penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat
komprehensif, baik aspek fisik maupun kemanusiaan. Harapannya buku ini dapat memenuhi kebutuhan dasar di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.
Pengambilan keputusan terkait sistem pengelolaan sumber daya air merupakan proses yang rumit terutama pada desain, panduan, dan penentuan berbagai jenis pengukuran (indikator) sesuai ruang lingkup sektoral. Dampak perubahan jangka panjang terhadap jenis pengukuran yang digunakan juga harus dipikirkan karena akan berakibat pada penentuan strategi berdasarkan biaya dan manfaat yang dihasilkan. Langkah
antisipatif atas ketidakpastian perkembangan masa depan membutuhkan kematangan dan kelenturan dalam kriteria yang ditetapkan. Untuk mengambil keputusan dalam kondisi atau situasi yang minim informasi, penggunaan RDM (Robust Decision Making) sangat dianjurkan karena telah banyak digunakan terutama yang terkait masalah lingkungan dan perubahan iklim global yang penuh dengan ketidakpastian. RDM merupakan
kerangka analisis dalam pengambilan keputusan berulang yang membantu mengidentifikasi potensi strategi yang matang, menggambarkan kelemahan strategi, dan mengevaluasi penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Konsep robustness (ketangguhan) dalam pengambilan keputusan terkait kelestarian sumber daya air dari masalah kekeringan dan banjir yang terus berulang harus terjelaskan. Apabila konsep robust
terdefinisikan dengan jelas, maka keputusan yang diambil akan sepenuhnya mendukung keragaman peristiwa alam yang berakibat pada perubahan iklim global di masa depan. RDM pada akhirnya akan menopang perkembangan strategi pengukuran dan pengambilan keputusan dari berbagai tawaran yang ada karena sifatnya holistik dan berjangka panjang.
Indonesia telah turut menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 dan Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda/NUA) 2036. Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, dengan tema "Urbanisasi Berkelanjutan" (Sustainable Urbanizaton), menegaskan kembali komitmen negara-negara di dunia. Menghadapi fenomena pemanasan global, perubahan iklim, dan degradasi kualitas
lingkungan hidup, implementasi SDGs 2030 dan NUA 2036 merupakan langkah penting untuk mewujudkan kota layak huni secara terpadu dan berkelanjutan, serta melibatkan multi-pemangku kepentingan berbasis kemitraan. Untuk itu, diperlukan langkah nyata Aksi Baru Perkotaan Indonesia (Indonesia New Urban Action/INUAct) yang kesemuanya terangkum dalam buku ini.
Kumpulan essay yang menjelaskan tentang banyak aspek dari konservasi. Sebab sebagai satu kesatuan yang utuh, konservasi tidak melulu harus bicara tentang carbon trade dan climate change yang sedang menjadi trending topic saat ini saja. Melainkan apa yang telah dan sedang terjadi. Menjadi kritik dan otokritik kita bersama terhadap pelaksanaan konservasi.
studi kasus di Kota Semarang : laporan akhir penelitian hibah kompetitif penelitian sesuai prioritas nasional
Ekofeminisme Perempuan dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah
Menyampaikan Pesan
Kajian Literatur dan Empiris tentang Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Skala Makro - Mikro
Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Science and Sustainable Development, ICESSD 2019, 22-23 October 2019, Jakarta, Indonesia

We are delighted to introduce The Proceedings of the International Conference on Environmental Science and Sustainable Development in 2019. This conference has taken place with the theme “The Strengthening of Sustainable Development Goals (SDGs) in Southeast Asia”. Environmental problems are dynamics and complex that needs the analytical and decision making instruments which can
accommodate these characteristics. Environmental science is an interdisciplinary science that delivered to understand complex and dynamic interactions in environmental systems. Studies in Environmental Sciences involves various fields of science which enable the formulation of efforts to solve environmental problems in a holistic and comprehensive way for its sustainability. Sustainable
development is a dynamic process in environmental science that includes the process of utilizing natural resources, the direction of investment, the orientation of technological development and institutional change to address the environmental problems. The conference brought together a number of environmental experts from various disciplines, as well as practitioners, students and lecturers.
Meanwhile, with a total of 38 papers, then all papers in this proceeding are divided into several sub-topics, i.e.: Ecosystem And Biodiversity Conservation; Environmental Planning And Management; Water And Waste Management; Governance, Culture, and Politics; Sustainable Energy And Renewable Energy; Spatial Planning And Regional Analysis; Community Engagement; Social Movement And
Environmental; and Strengthening Of Sustainable Development Goals. We hope that the valuable work and discussion during this proceedings will lead to the initiatives and innovations in getting the Strengthening sustainable development goals, especially in solving environmental problems.
This book explains and illustrates how Indonesia as the largest and most populous country in Southeast Asia can become independent of fossil fuels by both reducing its energy needs and using renewable resources. A study presented in this work focuses on the Maluku Archipelago in eastern Indonesia with Ambon as its capital. Conventional energy is brought to the islands over long distances by
partly simple means as boats, ships and aircrafts. This unsustainable situation calls for a decentralized renewable energy supply strategy. Based on the research presented in this book, it is clear that the archipelago has the potential to become a so-called plus-minus region. Plus-minus regions are regions that produce more renewable energy than they need and capture more CO2 than they emit. The
authors are convinced that the presented strategy illustrated on the Maluku Archipelago can be transferred to other regions of the world and that only by developing plus-minus regions the international 2C climate goal can be achieved. The model region thus serves as proof that the plus-minus target can also be achieved in emerging countries with limited financial resources. .
Untuk versi cetak, kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2017/5/pasti-bisa-bahasa-indonesia-smama-x-kur-2013-revisi#.YWes51VBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir semester. Buku yang membantu
siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif
di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.
Buku ini mencoba mengupas tentang efek perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akibat meningkatnya konsentrasi gasgas rumah kaca (GRK) di atmosfer dan limbah pencemaran air (B3/Bahan Berbahaya dan Beracun) terhadap kehidupan fauna air (ikan dan biota air lainnya) terutama terhadap proses metabolisme dan reproduksinya.
Ilmu Lingkungan
Power, Politics and Knowledge Beyond the Urban South
Proceedings of the 2nd Warmadewa Research and Development Seminar (WARDS), 27 June 2019, Denpasar-Bali, Indonesia
Reformasi Pengelolaan Sumberdaya Air
respons pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim
Gerakan Kota Hijau 2.0: Kota Cerdas Berkelanjutan

Wilayah perbatasan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian, khususnya di Indonesia. Hal ini terkait dengan batas darat dan laut di Indonesia. Batas darat Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik
Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi. Pembangunan wilayah perbatasan berkaitan erat dengan misi pembangunan nasional, yaitu terjaminnya keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Saat ini,
arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan berorientasi outward looking yang menjadikan wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah perbatasan negara yang digunakan adalah pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan disertai dengan pendekatan keamanan (security approach).
Peningkatan kesejahteraan dan keamanan di wilayah perbatasan salah satunya dapat dilakukan dengan optimasi produksi pertanian. Permasalahan pangan dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) secara eksplisit dituliskan pada tujuan yang kedua dari tujuh belas tujuan yang ditargetkan. Empat pilar pembangunan (pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan inklusif) SDGs yang
ditargetkan dan diratifikasi oleh sekitar 200 negara menunjang dan mendukung keterkaitan pemenuhan pangan. Buku ini sebagian merupakan hasil penelitian perguruan tinggi dengan tema terkait prioritas riset Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Geografi. Salah satu prioritas riset UGM adalah ketahanan dan keamanan pangan, sedangkan tema prioritas riset Fakultas Geografi adalah Settlement an Resource
Management dengan subtema pengelolaan sumber daya dengan sub-subtema ketahanan pangan. Buku ini mencoba mengkaji permasalahan optimasi produksi pertanian, khususnya di wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum buku ini menguraikan wilayah perbatasan di Indonesia dan ada beberapa contoh kasus ketahanan pangan di luar wilayah perbatasan. Hal tersebut dimaksudkan
sebagai tambahan informasi permasalahan ketahanan pangan di beberapa wilayah di Indonesia yang ada di luar perbatasan. Konsep pertanian dan beberapa jenis pertanian yang berkembang di Indonesia serta faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan pertanian juga dikaji. Selain itu, permasalahan dan tingkat keberlanjutan sektor pertanian secara umum juga dibahas. Secara khusus, akan dibahas permasalahan
pangan ditinjau dari segi produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Dikemukakan pula faktor penentu produksi pertanian yang secara langsung akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Contoh kajian diuraikan secara deskriptif melalui tabel, grafik, diagram, dan peta. Melalui peta diharapkan kajian optimasi produksi pertanian untuk mencapai ketahanan menjadikan tampilan dan hasil kajian
lebih jelas dan informatif.
Berkembangannya teknologi, industri dan rumah tangga mendorong peningkatan kebutuhan air bersih. Belum lagi manusia sekarang dihadapkan dengan berbagai masalah pergeseran iklim. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kelangsungan kualitas air? Tentu arsitek juga memiliki peran, di luar pemerintah dan kalangan masyarakat. Sudah saatnya air tidak hanya menjadi elemen "mempercantik" suatu karya
arsitektur, namun juga dilibatkan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. SKETSA 30 Water Architecture mengingatkan kita untuk hidup berdampingan dengan air, bukan memusuhinya. Edisi ini berbicara tentang hubungan air dan arsitektur dalam berbagai konteks seperti politik, budaya dan pendidikan. The development of technology, industry, and household increases the need for clean
water, and nowadays humans are also facing the problem of climate change. Who is responsible for maintaining the quality of water? Without doubt, architects hold a big role, along with the government and society. It is time that we utilize the use of water, not only as an element to "beautify" architectural masterpieces, but also as a part of an integrated and sustainable system. SKETSA 29: Water Architecture
reminds us to coexist with water, not hostile. This edition of SKETSA examines the relationship between water and architecture in different contexts, such as politics, culture, and education.
Buku ini memberikan panduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur di beberapa kawasan perkotaan yang lebih terpadu dan sinergis antarsektor, antarwilayah, dan antar-pemangku kepentingan. Di dalamnya dipaparkan pula cara menyusun peta jalan, rencana induk, dan program pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan dalam kerangka pembangunan Kota Cerdas Berkelanjutan. Pembaca dapat
mencoba mengidentifikasi isu-isu strategis pengembangan kawasan perkotaan, profil dan kondisi infrastruktur eksisting kawasan percontohan, kebutuhan infrastruktur kawasan perkotaan yang kompak, serta merumuskan rencana dan program pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan kota/kabupaten.
Banyak pejabat daerah hanya memiliki dokumen perencanaan daerah, tetapi tidak peduli substansi perencanaan visi daerah mau dibawa ke mana, dan apa masalah mendasar yang dihadapi oleh daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah membutuhkan identifi kasi dan pemahaman: sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah; jenis perencanaan; sumber daya yang dimiliki; masalah mendasar yang
dihadapi; komoditi/ jasa/sektor unggulan, arah, dan tujuan yang ingin dicapai; indikator kinerja utama; pembiayaan pembangunan; integrasi dimensi sektoran dan wilayah; serta formulasi visi-misi-strategi. Fokus buku ini adalah bagaimana memanfaatkan teori dan konsep perencanaan untuk membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan. **** “Berbekal pengalaman blusukan ke seluruh wilayah Indonesia, Prof.
Mudrajad mampu menyajikan betapa teori perencanaan juga membutuhkan ‘seni’ ketika diaplikasikan di Indonesia yang amat ‘bhinneka’. Studi kasus di berbagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditampilkan dalam buku ini memperkaya kita dalam memahami kompleksitas masalah dan beragamnya potensi, menyusun strategi yang membutuhkan kejelian, dan menangkap peluang membangun daerah. “
— Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kabinet Kerja 2014–2019 “Buku teks yang diramu dengan konteks empiris kasuistik ini dimaksud untuk mengisi minimnya buku tentang Perencanaan Daerah yang yang secara komprehensif-simultan memuat empat aspek (politik, hukum, administrasi, dan fi skal) dengan contoh-contoh
aplikasi ‘best pratices’ di daerah yang diteliti. Meski cukup tebal, buku ini enak dan perlu dibaca, terutama oleh para birokrat, karena dapat menjadi rujukan praktis dalam perencanaan daerah yang berorientasi pada proses, mulai dari mengidentifi kasi dokumen, merumuskan visi-misi, menetapkan kebijakan, memilih strategi, dan mengimplementasikan program untuk membangun ekonomi lokal berbasis
potensi unggulannya.” — Sri Sultan Hamengku Buwono X Gubernur Provinsi DIY “Buku ini ditulis dengan sangat komprehensif, yang ditinjau dari beberapa aspek penting, seperti aspek politik, hukum administrasi, dan fi skal, serta disuguhkan dengan contoh-contoh aplikasi kusus perencanaan pembangunan daerah yang dianggap telah berhasil. Membaca buku ini akan menambah wawasan dalam usaha
memahami pentingnya perencanaan yang baik dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, buku ini wajib dibaca oleh para praktisi daerah, seperti kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat daerah lainnya.” — Dr. Sinyo Herry Sarundajang Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (2005-2015) & Dubes RI di Filipina
Direktori dan informasi adaptasi perubahan iklim
pembelajaran dari Kota Semarang
Pemahaman dan perilaku kesehatan masyarakat perkotaan terkait perubahan iklim
kasus demam berdarah di Kota Semarang
Adaptasi pemerintah daerah terhadap dampak perubahan iklim
Respon pemerintah terhadap perubahan iklim
Development of human resources in connection with regional action plan to reduce greenhouse gas emissions in Pagaralam, Sumatera Barat Province, Indonesia.
Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang didasarkan pada wawasan lingkungan, ethnocentric dan sekaligus pertumbuhan ekonomi, yang pada perkembangannya disadari bahwa untuk mencapai ekuilibrium dari tiga hal di atas maka harus memiliki landasan budaya dan kelembagaan yang kuat. Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan ini harus menjadi jiwa dari setiap upaya pembangunan, terutama pada
fase perencanaan yang menjadi tema dari buku ini. Perencanaan pembangunan bisa dilihat mulai dari skala yang wilayah yang luas (makro), misalnya perencanaan wilayah nasional, demikian pula untuk wilayah kota (skala meso) yang berupa perencanaan dan perancangan kota, sampai dengan skala mikro yaitu lingkungan binaan dan bangunan. Untuk itu dalam buku ini diulas pendekatan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan
mulai dari: skala makro yaitu sustainable regional development (SRD); skala meso yaitu kota yang berkelanjutan yang diupayakan melalui kota pintar, kota kompak dan kota ekologis. Penting dipahami bahwa upaya tersebut di atas harus dapat dievaluasi melalui pengembangan sistem indikator pembangunan yang berkelanjutan. Untuk skala mikro dalam buku ini diuraikan tentang konsep kampung yang berkelanjutan /Kampung Orieted
Development (KOD) yang merupakan lingkungan binaan yang menjadi warna khas perkotaan di Asia Tenggara dan menjadi habitat dari sebagian besar penduduk perkotaan di Indonesia. Disamping bahasan tentang kampung, untuk skala mikro dikaji pula bangunan hijau. Masing masing skala (makro – meso – mikro) disertai contoh contoh yang diambil dari berbagai jurnal serta tugas yang dilakukan oleh mahasiswa magister di Fakultas
Teknik Universitas Brawijaya.
"""Indonesia Darurat Bencana. Dengan visi Menghidupkan Indonesia Raya dan misi menghijaukan Indonesia Raya, kita dapat menguatkan potensi dan daya dukung hidup kota dan kita dengan melakukan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi kota terhadap perubahan iklim, sekaligus memakmurkan bumi pertiwi. Anda dan kita semua adalah 'Patriot Hijau' yang akan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan dengan bekerja keras,bergerak
cepat, dan bertindak tepat mewujudkan Indonesia Menghijau. [Greening Indonesia = Greenesia]."""
On climate change adaptation activities in Indonesia.
berbagai peluang dan tantangan : pembelajaran dari Kota Semarang
Tinjauan Spasial Optimasi Produksi Pertanian pada Wilayah Perbatasan
Mewariskan Kota Layak Huni
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI INDONESIA
Strategi Bertahan Hidup Gender dalam Krisis Iklim di Kalimantan Tengah
Kebertahanan Permukiman Di Tepian Air Kota Pontianak
Reformasi di bidang Sumber Daya Air sangat diperlukan mengingat adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya air seiring dengan perubahan iklim, hidrometeorolgi dan perilaku masyarakat. Marilah kita lihat satu per satu reformasi yang diperlukan agar kita tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya air kedepan.
Overlooked Cities reflects and impacts the changing landscape of urban studies and geography from the perspective of smaller and more regional cities in the urban South. It critically examines the ways in which cities are uniquely positioned within different urban and knowledge hierarchies. The book unpacks the dynamics of “overlooked-ness” in these cities, identifies emerging trends and processes that characterise such cities
and provides alternative sites for comparative urban theory. It is organised into two themes: firstly, politics and power and secondly, production and negotiation of knowledge. The authors share a commitment to challenging the unevenness of urban knowledge production by approaching these cities on their own terms. Only then can we harness the insights emanating from these overlooked cities, and contribute to a deeper and
richer understanding of the urban itself. This collection of essays, focusing on 13 cities in nine countries and across three continents (Luzhou, China; Bharatpur, Nepal; Bloemfontein/Mangaung and Pretoria/Tshwane, South Africa; Zarqa, Jordan; Santa Fe, Argentina; Manizales, Colombia; Arequipa and Trujillo, Peru; Dili, Timor-Leste; Bandar Lampung, Semarang and Bontang, Indonesia) makes a timely contribution to urban
scholarship. The volume will be of interest to scholars from the disciplines of urban studies, geography, development and anthropology, as well as postgraduate students researching the global South and third year undergraduate students studying cities and urban studies, development and critical thinking.
Buku ini merupakan studi terhadap pola kerja sama luar negeri yang dilakukan di beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur, yakni: Pemerintahan Kabupaten Jember, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, serta Pemerintahan Kota Malang, Batu, dan Pasuruan. Penulisnya memetakan kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah dan menganalisis apa saja kendala-kendala yang
dihadapi dan peluang yang dipunyai masing-masing pemerintahan daerah dalam melakukan kerja sama luar negeri. Selama ini sumber buku tertulis terkait identifikasi maupun pola kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih sangat kurang. Oleh karena itu, buku ini hadir. Karena banyaknya pemerintah daerah yang diteliti, buku ini sangat berguna sebagai bahan pembelajaran kerja sama luar negeri di
berbagai daerah baik bagi pejabat atau administratur pemerintah daerah; pengajar dan mahasiswa hubungan internasional maupun otonomi daerah; peneliti; pegiat lembaga swadaya masyarakat; maupun masyarakat luas yang ingin mengevaluasi kinerja kerja sama luar negeri pemerintah daerah di Indonesia.
Buku yang sedang anda baca ini juga merupakan bukti lain betapa civitas akademika Unika SOEGIJAPRANATA tidak pernah diam dalam keterbatasan yang ada melainkan justru kepanikan akan pandemik ini telah memunculkan semangat untuk semakin peduli dan terlibat dalam wacana publik. Dalam masa kurang dari 3,5 bulan atau sekitar 110 hari, tercatat lebih dari 50 artikel telah dibuat dan dimuat dalam berbagai media
massa. Artinya hampir 2-3 hari sekali selalu muncul gagasan, pendapat dan ungkapan pemikiran yang dimuat dan bisa dibaca oleh publik. Tentu saja, bukan berarti Unika SOEGIJAPRANATA mengharapkan agar pandemic tidak berlalu sehingga bisa memaksa civitas akademika untuk tetap produktif menghasilkan karya, tetapi justru ini untuk menunjukkan semangat yang diwarisi dari nama yang digunakan oleh Lembaga ini.
Civitas Akademika tidak boleh amem mlempem, tetapi justru harus bergerak aktif dan produktif pada saat yang lain sedang termangu-mangu oleh perubahan-perubahan dan keterpaksaan-keterpaksaan baru. Dalam himpitan pandemik Unika SOEGIJAPRANATA tetap harus melejit, bukan untuk meraih kejumawaan, tetapi justru karena panggilan untuk berbuat lebih. Ungkapan saudara kita Muslim, Fastabiqul Khairot, berlombalomba dalam kebaikan, sesuai dengan semangat penebusan Yesus, karena kita sudah merasakan Kasih Yesus yang begitu besar dalam hidup ini, maka saatnya membagikan kasih kepada sesama dengan ilmu pengetahuan yang juga sudah dikaruniakan kepada kita.
Prosiding Seminar Nasional MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM MENUJU TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN LESTARI
Overlooked Cities
The Maluku Archipelago in Indonesia
Pola Kerja Sama Internasional Pemerintah Daerah di Jawa Timur
Persepsi dan Strategi Perbaikan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Kota Malang
Meliput Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan di Asia dan Pasifik: Buku Panduan untuk Jurnalis
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Read Free Kota Dan Perubahan Iklim
Buku ini ditulis untuk memberikan informasi tentang penanganan pengelolaan sampah / limbah rumah tangga yang menjadi masalah utama di beberapa wilayah di Indonesia, yang biasanya sulit dilakukan oleh masyarakat. Permasalahan yang terjadi biasanya adalah adanya pemilahan sampah sejak awal dan komitment
masyarakat untuk secara bersungguh sungguh mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Pengelolaan sampah / limbah ini memerlukan data awal (baseline) persepsi masyarakat tentang sejauh mana partisipasi mereka dan kepedulian terhadap masalah ini. Pada bagian Bab 1 Pendahuluan disajikan tentang
batasan, definisi serta ruang lingkup kajian tentang sampah / limbah. Faktor penyebab dan Dampak Pengelolaan yang tidak tepat dan masalah yang akan ditimbulkannya juga merupakan bagian penting dari Bab ini. Bab 2 mendiskusikan tentang Kebijakan Pengeloaan Sampah/limbah rumah tangga dan peraturan serta
perundang-undangan yang mengaturnya agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh capaian dan pengelolaan yang telah dilaksanakan maka diambillah studi kasusnya di Kota Malang yang merupakan kota terbesar ke 2 Jawa Timur yang metodologi pengambilan data presepsi dan upaya
perbaikannya dilakukan dengan metode yang disajikan pada Bab 3. Metode di Bab 3 adalah metode wawancara terstruktur yang mengambil Teknik Stratified Random sampling yang mewakili seluruh warga masyarakat kota Malang beserta pengumpulan Data Primer tentang komposisi dan jenis limbah yang dihasilkan.
Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dianalisis dan disintesis untuk dapat disajikan pada Bab.4 dalam bentuk tabel informasi dan infografis yang mudah dipahami khalayak luas termasuk hasil analisis SWOT (Strong, Weakness, Opportunity dan Threats). Sebagai solusi dan rekomendasi serta exit strategi dari
pengelolaan sampah yang belum tepat berdasarkan pengalaman dari negara lain dan analisis yang telah dilakukan disajikan pembahasannya di Bab 5.
Respon pemerintah terhadap perubahan iklimpembelajaran dari Kota SemarangKetahanan sosial dalam kota tangguh bencanakajian adaptasi masyarakat terhadap bencana perubahan iklim dan banjir rob di kota pesisir Semarang, Jawa TengahGreenesiaGramedia Pustaka Utama
Buku pengantar ini ditulis untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, pemangku kepentingan (stakeholder), serta masyarakat umum yang ingin mempelajari mengenai pengelolaan lingkungan kota secara praktis, to the point, dan up to date Buku Pengantar Praktis Pengelolaan Lingkungan Kota ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Buku ini disusun dalam konteks kebertahanan permukiman di tepian air, khususnya permukiman rumah panggung di tepian sungai. Kebertahanan dan kerentanan bencana dapat memengaruhi respons adaptasi dan mitigasi yang dikelola oleh masyarakat baik secara struktural dan non struktural, serta secara fisik dan
non fisik. Pada aspek fisik, buku ini membahas secara spasial pemanfaatan lahan di tepian sungai di Kota Pontianak pada periode abad 18 sampai dengan abad 21, tipologi permukiman, risiko-risiko kerentanan bencana di tepian sungai baik genangan, pasang surut, kerusakan bangunan rumah, dan risiko kebakaran.
Sedangkan aspek non fisik, buku ini membahas karakteristik masyarakat, sejarah periode bermukim, respons mitigasi dan adaptasi masyarakat, kearifan lokal masyarakat, hingga kebertahanan masyarakat yang tinggal di permukiman rumah panggung di tepian sungai Kota Pontianak. Kebertahanan Permukiman Di
Tepian Air Kota Pontianak ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
ICESSD 2019
Establishing Plus-minus-energy-regions
Iklim Dan Perubahan Iklim
Strategi sosial budaya dalam adaptasi perubahan lingkungan pesisir akibat perubahan iklim
Perencanaan Pembangunan
Bumi yang Lestari
Local goverment policies on the impact of climate change in coastal zone in Jawa Timur Province and Nusa Tenggara Barat Province, Indonesia.
Health attitudes of people live in Semarang, Jawa Tengah Province regarding Dengue Haemorrhaghic Fever cases.
We are delighted to introduce the proceedings of the second edition of the Warmadewa Research Institution Conference on Land Use in Regional Spatial Plans and Investments for the Development of Sustainable Tourism in Bali. This conference is aimed to bring researchers, developers and practitioners around the world who are taking into account and developing the technical land use system for the purpose of sustainable tourism
development at a national sphere.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan (bunga rampai) yang sebagian pernah dimuat di Harian Umum Radar Cirebon, Warta Bangsos Jawa Barat dan sebagian lagi tulisan pendek pada beberapa keperluan lainnya seputar perikanan dan kelautan yang tidak diterbitkan di media masa. Penulisan buku ini merupakan suatu perjalanan panjang dari mulai tahun 2010 sampai dengan 2020 dalam mengikuti perkembangan dan permasalahan
yangada di masyarakat perikanan dan kelautan khususnya di wilayah Jawa Barat dan umumnya di Indonesia. Selain itu ada beberapa tulisan dari sahabat saya Restu Widayaka, A.Pi.,M.Si Dosen Politeknik Pariaman dan Alexander Muhammad Akbar Khan, S.Pi,M.Si,Ph.D Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran
Greenesia
informasi, sinergi, dan efektifitas kegiatan adaptasi perubahan iklim di Indonesia
Perubahan Iklim dan Kehidupan Biota Akuatik (Dampak pada Bioakumulasi Bahan Berbahaya dan Beracun & Reproduksi)
Pengelolaan Sumber Daya Air Di Tengah Ketidakpastian Dengan Metode Robust Decision Making
Perubahan Iklim Dan Pemanasan Global
Concrete Jungle
Impact of climatic change on the spread of dengue fever in Banjarbaru, Kalimantan Selatan Province, Indonesia.
International contributors from academia, research, policy and practice use their experience and knowledge to explore on-going efforts to improve spatial resilience across the globe and predict future trends.
Di tengah krisis iklim yang saat ini sedang kita rasakan prosesnya seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, gunung meletus, krisis air, serta kebakaran hutan lahan, pengalaman gender salah satunya perempuan seperti perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan pekerja, dan ibu rumah tangga
dalam bentuk aksi adaptasi dan mitigasinya untuk bertahan di tengah keadaan lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja, strategi adaptasi dalam bentuk pengetahuan lokal yang mereka peroleh secara tradisi turun menurun sebagai bentuk mitigasi mencegah laju dari proses krisis iklim. Nilai-nilai
adat terlihat dalam bentuk aksi ramah iklim seperti dalam proses bertani dengan menyiapkan lahan yang diolah tanpa bakar, melihat tanda-tanda alam, dan melakukan upacara adat sebagai pengalaman riil yang mereka geluti sehari-hari, bahwa sungguh terlihat teknik-teknik dalam pengelolaan
lingkungan yang baik tidak meninggalkan kearifan lokal setempat dan ini sudah dillakukan oleh perempuan sejak dulu di Kalimantan Tengah.
Ilmu lingkungan pada dasarnya menjelaskan hubungan antara organisme, termasuk manusia, dengan lingkungannya. Sebagai sebuah sistem, kondisi-kondisi lingkungan, saling berinteraksi satu dengan lainnya. Perubahan lingkungan terutama berkaitan dengan bagaimana daratan digunakan, menjadi kaian
utama dalam berbagai diskursus pembangunan berwawasan lingkungan. Buku ini akan mengkaji seputar bagaimana perubahan lingkungan dipengaruhi oleh interaksi antara kondisi-kondisi sosial, faktor lingkungan lokal, dan perubahan global. Secara garis besar dalam buku ini membahas bagian-bagian
menarik dan penting seperti: Bab 1 Manusia dan Lingkungan Bab 2 Prinsip-Prinsip Lingkungan Bab 3 Etika Lingkungan Bab 4 Pembangunan Berwawasan Lingkungan Bab 5 Pencemaran Lingkungan Bab 6 Pengelolaan Lingkungan Bab 7 Permasalahan Lingkungan Bab 8 Kota Ramah Lingkungan Bab 9 Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) Bab 10 Metode Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Buku ini diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong informasi yang dibutuhkan oleh khalayak dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik.
Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan di Indonesia
Melihat Konservasi Yang Sesungguhnya
Unika Dalam Wacana Publik: Gegara Pan(dem)ik: Terhimpit Untuk Melejit
kajian adaptasi masyarakat terhadap bencana perubahan iklim dan banjir rob di kota pesisir Semarang, Jawa Tengah
Spatial Planning and Resilience Following Disasters
Water Architecture
Di tengah krisis lingkungan hidup dan meningkatnya konflik sumber daya alam di negara ini, peran ekofeminisme jadi lebih penting. Ini tak lain karena perempuan adalah yang paling terdampak dalam konflik lingkungan hidup. Posisi perempuan semakin rentan dalam lingkungan dan kehidupan sosial. Beberapa potret konflik
sumber daya alam yang berdampak pada hidup perempuan termasuk dampak perubahan iklim. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah hampir setiap tahun dan di lokasi serta di titik yang sama. Ekofeminis tidak menampik kedekatan emotif perempuan dengan alam. Contohnya ancaman krisis air
saat terjadi karhutla jika wilayah karst ditambang. Isu ini genting untuk seluruh masyarakat tentunya. Namun, para petani perempuan merasakan ketidakseimbangan tersebut sebagai pengalaman riil yang mereka geluti sehari-hari, sebab mereka dekat dan paham mengenai air dan pentingnya menjaga mata air. Ekofeminis ingin
bagaimana tidak lagi ada hierarki antara manusia dan alam, ataupun kelas antarmasyarakat. Perubahan ini harus ditempuh secara politis, diperjuangkan melalui transformasi budaya yang mengarah pada keadilan ekologis/keberlanjutan, juga transformasi politik yang meninggalkan pandangan lama mengenai politik, khususnya
yang memisahkan antara manusia dan alam.
Buku astronomi yang berjudul Perubahan Iklim Dan Pemanasan Global merupakan buku karya Odi R. Pinontoan, Oksfriani J. Sumampouw & Jeini E. Nelwan.Buku ini disusun sebagai buku referensi untuk mahasiswa Program sarjana dan pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam kajian Perubahan Iklim dan Pemanasan Global. Buku
Perubahan Iklim Dan Pemanasan Global ini membahas tentang perubahan iklim dan pemanasan global yang dikhususkan pada dampak terhadap kesehatan masyarakat. Dampak perubahan iklim terhadap penurunan kualitas lingkungan, peningkatan prevalensi vector borned disease, water borned disease, dan penyakit berbasis
lingkungan lainnya serta upaya pengendalian perubahan iklim merupakan pembahasan yang dilakukan dalam buku ini. Daftar isi buku ini meliputi : Bab 1 - Perubahan Iklim Dan Pemanasan Global Bab 2 - Perubahan Iklim Dan Demam Berdarah Dengue Bab 3 - Perubahan Iklim Dan Coronavirus Disease 2019 Bab 4 - Perubahan Iklim
Dan Kualitas Lingkungan Bab 5 - Perubahan Iklim Dan Diare Bab 6 - Perubahan Iklim Dan Malaria Spesifikasi buku ini meliputi : Kategori : Astronomi Penulis : Odi R. Pinontoan, Oksfriani J. Sumampouw & Jeini E. Nelwan E-ISBN : 978-623-02-5113-9 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : 61 hlm Tahun Terbit : 2022 Penerbit
Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). Buku ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : penerbitbukudeepublish.com.
WARDS 2019
Pola migrasi masyarakat perkotaan sebagai akibat perubahan iklim pada tiga variasi jangka waktu
Pasti Bisa Bahasa Indonesia untuk SMA/MA Kelas X
AKSI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM & LINGKUNGAN
Buku Pengantar Praktis Pengelolaan Lingkungan Kota
laporan akhir penelitian fundamental : tahun ke satu dari rencana dua tahuan
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