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Recognizing the way ways to acquire this ebook Dokumen
Amdal Pabrik is additionally useful. You have remained in right
site to start getting this info. get the Dokumen Amdal Pabrik
colleague that we pay for here and check out the link.
You could buy lead Dokumen Amdal Pabrik or get it as soon as
feasible. You could speedily download this Dokumen Amdal
Pabrik after getting deal. So, taking into account you require the
book swiftly, you can straight acquire it. Its fittingly very easy and
in view of that fats, isnt it? You have to favor to in this tune

Refleksi matarantai pengaturan
hukum pengelolaan lingkungan
secara terpadu - Suparto
Wijoyo 2005
Legal aspects of air pollution
control through integrated
environmental management in
Indonesia.
Restorasi korporasi : step by
step membedah &
merancang strategi
penyehatan perusahaan
(Edisi Revisi) - Mohammad
Abdul Ghani
Buku ini mudah-mudahan bisa
menginspirasi para mahasiswa,
profesional muda, direksi, dan
komisaris muda untuk
dokumen-amdal-pabrik

menambah wawasan
bagaimana restorasi korporasi
dipersiapkan, dilaksanakan dan
dievaluasi dari waktu ke waktu.
Pengalaman adalah guru paling
baik. Pandai-pandailah belajar
dari pengalaman orang lain
agar tidak mengulangi
kesalahan serupa.
Untung Rugi Terobosan
Kebijakan Amdal dan
Menggerakan Investasi Pusat Data Dan Analisa Tempo
Untung Rugi Terobosan
Kebijakan Amdal dan
Menggerakan Investasi
Pemidanaan Korporasi dan
Gugatan Class Action Ganti
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Rugi - Gatot Supramono
2022-03-01
Setiap perusahaan di mana pun
berada di dalam menjalankan
kegiatan usahanya selalu
terkait dengan lingkungan
hidup, dan agar lingkungan
tetap baik dan sehat,
perusahaan berkewajiban
untuk menjaga, merawat, dan
memeliharanya dengan terusmenerus secara
berkesinambungan. Meskipun
dikehendaki demikian, masih
ditemukan peristiwa kerusakan
maupun pencemaran
lingkungan hidup yang terjadi
di masyarakat lebih banyak
dilakukan oleh perusahaan
sewaktu menjalankan kegiatan
bisnisnya. Akibat yang
ditimbulkan dari peristiwa
tersebut, tampaknya tidak
selalu segera diantisipasi oleh
perusahaan, padahal
perbuatannya menimbulkan
kerugian pada masyarakat
yang ada di sekitarnya. Buku
ini membahas persoalanpersoalan di bidang hukum
tersebut, terutama mengenai
pelanggaran pidana lingkungan
hidup yang dilakukan
korporasi, tentang gugatan
dokumen-amdal-pabrik

“class-action” di bidang
lingkungan hidup, dan masalah
atau isu pencabutan izin
lingkungan bagi perusahaan
yang melanggar aturan
lingkungan hidup. Oleh karena
itu, buku ini berguna bagi para
mahasiswa, dosen, pengacara,
polisi, jaksa, dan hakim serta
warga masyarakat yang ingin
mempelajari hukum lingkungan
hidup berkaitan dengan
pemidanaan korporasi, gugatan
class-action dan pencabutan
izin lingkungan Buku
persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup #Kencana
Senjakala Bumi - Aldi
Oktaviandi 2020-09-30
Bagaimana wujud bumi di kala
senja adalah representasi dari
cermin dua sisi, bahwa
keindahan yang tampak bisa
jadi sebuah tanda perpisahan
menuju redup. Kemelut dalam
ranah lingkungan, ekonomi,
sosial, politik, dan
kebencanaan yang terjadi di
Indonesia sedari lama tertuang
dalam selingkung sastra.
Segelintir media penyampai
yang dipilih dalam
menyuarakan kegelisahan
tersebut ialah sastra lisan,
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sastra anak, prosa, narasi
jurnalis, dan lirik lagu. Kondisi
Indonesia hari ini mungkin
terlihat baik-baik saja, tetapi
apa yang dilihat belum tentu
memaparkan kondisi
sebenarnya. Membaca
Senjakala Bumi: Serampai Esai
Masa Pandemi, seperti
mendapatkan teman duduk
diskusi. Melalui keenam belas
karangan yang tertuang, akan
didapat pembahasan kompleks
dengan bincang sederhana
tentang sastra dan upayanya
dalam menjaga Indonesia.
Pandemi COVID-19 tidak
menjadi penghambat dalam
melahirkan karya, sebaliknya,
menjadi penyubur dalam
melestarikan sastra.
Model CSR Berbasis
Komunitas: Integrasi
Penerapan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan
Korporasi - Mohammad Abdul
Ghani 2016-01-01
Dengan membaca buku ini
diharapkan pelaku bisnis,
eksekutif perusahaan dan
pemerhati sosial mendapatkan
perspektif, bagaimana
menerapkan CSR yang sesuai
dengan visi korporat, sejalan
dokumen-amdal-pabrik

dengan harapan masyarakat
serta memperoleh apresiasi
dari pemangku kepentingan.
Buku ini juga mengelaborasi
panduan penerapan CSR
berbasis standar ISO 26000,
serta prosedur pelaporan
keberlanjutan (sustainability
reporting), sebagaimana yang
lazim diadopsi tata kelola CSR
perusahaanmultinasional.
Investigasi - Izin Janggal
Bukit Kapur - TEMPO
Publishing 2020-01-01
Di tengah perlawanan
masyarakat, PT Semen
Indonesia Tbk merampungkan
pembangunan pabrik di
Pegunungan Kendeng Utara,
Rembang. Mereka akan
mengeruk kapur di zona karst
penyuplai air di wilayah utara
Jawa Tengah itu selama lebih
dari 100 tahun. Menyusuri
kawasan lindung geologi
tersebut bulan lalu, Tempo
mencatat sejumlah cacat pada
perizinan dan Lokasi
pembangunan pabrik PT
Semen Indonesia di kawasan
Pegunungan Kendeng Utara,
Rembang, Jawa Tengah.
Audit Lingkungan - Chafid
Fandeli 2017-01-01
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Audit lingkungan merupakan
instrumen pengelolaan
lingkungan yang sangat
penting. Berbeda dengan
AMDAL (Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan) yang
dilaksanakan ketika suatu
usaha masih dalam proses
perencanaan, audit lingkungan
dilak-sanakan pada saat suatu
usaha tengah beroperasi.
Kedudukan audit lingkungan
pada waktu yang akan datang
semakin penting dengan
adanya ISO 14000 (Standar
Manajemen Lingkungan).
Dokumen audit lingkungan ini
diperlukan untuk menjawab
setiap permasalahan
lingkungan yang saat ini
semakin banyak terjadi,
sehingga pemahaman tentang
audit lingkungan penting untuk
disebarluaskan kepada para
praktisi, pengamat lingkungan,
pengambil kebijakan dan
mahasiswa sebagai calon
pemimpin masa depan.
Islam Geger Kendeng:
Dalam Konflik Ekologis dan
Rekonsiliasi Akar Rumput Ubaidillah Achmad 2015-05-17
Bersamaan dengan data
penulisan ini, penulis
dokumen-amdal-pabrik

melibatkan subjek atau
akademisi yang telah
berkompeten pada bidang
keilmuan, sehingga dapat
memperkuat ketajaman
analisis terhadap data
penelitian ini. Karenanya,
seluruh data tidak akan
berbicara dengan baik, tanpa
interpretasi subjek yang
berada dalam komunitas
lingkaran lingkungan lestari.
Mereka ini sangat penting,
karena penulis menyadari
memiliki keterbatasan
referensi pada kajian tentang
lingkungan hidup yang lestari.
Alasan penulis memberanikan
diri memasuki kajian dan
penelitian pada kawasan
lingkungan hidup yang lestari,
karena berupaya memperluas
tema kajian Islam dalam
konteks yang tidak terbatas
pada persoalan ibadah
mahdlah. Perlunya memperluas
kajian Islam memasuki
kawasan lingkungan hidup ini,
karena beberapa masyarakat
yang sudah dikategorikan
agamis, justru melupakan
keutamaan lingkungan hidup
yang lestari. Jika penguatan
teks suci tidak turut berbicara
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tentang alam dan lingkungan
hidup, maka kemungkinan
akan lebih memperparah daya
dukung kerusakaan lingkungan
hidup yang lestari. Dalam
penulisan ini bertujuan untuk
membuktikan, bahwa Islam
merupakan agama yang
memiliki ajaran atau prinsip
kewahyuan yang
mengutamakan hidup yang
ramah terhadap lingkungan
dan meniscayakan penjagaan
terhadap lingkungan hidup
yang lestari. Buku
persembahan Prenada Media
Group.
Ekologi Lingkungan Hidup
dan Circular Economy Suyud Warno Utomo
2021-01-27
Buku ini berisi antara lain
mengulas tentang Ekologi dan
Kehidupan, Lingkungan Hidup
dan Ilmu Lingkungan, serta
Pembangunan Berkelanjutan
yang dikolaborasikan dengan
pengalaman praktis di
pengembangan Energi Panas
Bumi, energi Tenaga Air dan
energi Uap, baik terkait
dengan dampak lingkungan,
circular economy dan lain lain.
Hal ini mengingat kebutuhan
dokumen-amdal-pabrik

akan energi listrik terus
meningkat seiring dengan
pertumbuhan ekonomi,
perkembangan teknologi, dan
juga bertambahnya jumlah
penduduk di Indonesia, namun
pertimbangan lingkungan perlu
diperhatikan.
Annual Report - Lionmesh
Prima, PT 1996
Hukum Lingkungan Indonesia Muhammad Sood 2021-12-24
Maraknya kasus lingkungan di
Indonesia adalah sebagai
akibat dari penerapan sanksi
terhadap para pelaku
pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan hidup
umumnya masih sangat ringan,
sehingga efek jera yang
diharapkan terhadap para
pelaku pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan masih
belum optimal. Adapun upaya
yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengatasi
permasalahan lingkungan
hidup secara nasional dalam
rangka perlindungan
lingkungan hidup di Indonesia,
yaitu dengan dikeluarkannya
berbagai instrumen hukum
berupa regulasi antara lain,
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Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1982 tentang
Lingkungan Hidup (UULH),
yang kemudian diganti oleh
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPLH), selanjutnya diganti
lagi dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Buku ini dapat memperkaya
referensi ilmiah di bidang
hukum lingkungan, khususnya
untuk meningkatkan
pemahaman mahasiswa
terhadap Mata Kuliah Hukum
Lingkungan. Selain itu
diharapkan pula bermanfaat
bagi para praktisi hukum dan
pelaku usaha pemegang izin
lingkungan guna menambah
pengetahuan teoretis dan
praktis tentang hukum
lingkungan di Indonesia.
Petrominer - 2007
Masa Depan Lingkungan
dan Masyarakat Adat dalam
Lingkaran UU Cipta Kerja Dr.Rollys Suriani, S.H., M.Si.
2022-04-01
Buku ini berjudul "Masa Depan
dokumen-amdal-pabrik

Lingkungan dan Masyarakat
Adat dalam Lingkaran UU
Cipta Kerja"
Perancangan Pabrik untuk
Industri Pangan - Nur
Istianah 2019-08-31
Dewasa ini perkembangan
start up bisnis pangan
berkembang begitu cepat,
terlebih didukung dengan
tersedianya bahan pangan
yang melimpah di Indonesia
serta variasi kuliner yang
beragam. Hal ini memberikan
dampak positif bagi kemajuan
industri pangan yang tentunya
tak lepas dari pendirian pabrik
olahan pangan. Oleh karena
itu, kemampuan perancangan
pabrik olahan pangan secara
komprehensif menjadi urgensi
demi kemajuan industri
pangan. Buku “Perancangan
Pabrik untuk Industri Pangan”
ini memberikan penjelasan
bagaimana merancang sebuah
pabrik olahan pangan secara
lengkap meliputi penjelasan
karakteristik bahan baku dan
produk, prosedur pembuatan
produk lengkap dengan HMB
(Heat and Mass Balance) serta
kondisi operasi, perhitungan
jumlah bahan baku dan
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kapasitas produksi, penentuan
jenis dan spesifikasi mesin
produksi, jumlah kebutuhan
utilitas, manajemen industri
baik dari segi jaminan mutu,
SDM, keuangan, limbah hingga
K3, penentuan layout beserta
penentuan luas lahan yang
diperlukan, serta regulasi
terkait pendirian pabrik olahan
pangan. Dalam buku ini juga
dilampirkan perhitungan rinci
neraca massa mulai dari
jumlah bahan baku yang
diperlukan, perubahan massa
selama proses produksi hingga
jumlah produk yang dihasilkan.
Dalam segi kebutuhan energi,
terlampir juga perhitungan
rinci kebutuhan listrik, gas,
uap panas, dan sumber energi
lainnya. Berdasarkan
keseluruhan kebutuhan
tersebut, dipaparkan juga
penentuan kelayakan pendirian
pabrik dari aspek keuangan
meliputi perhitungan cashflow,
HPP, BEP, IRR, NPV, dll serta
dilengkapi informasi penting
terkait penentuan sumber
modal yang sesuai. Dengan
demikian, buku ini sangat
direkomendasikan sebagai
bahan ajar mata kuliah
dokumen-amdal-pabrik

Perancangan Pabrik atau
referensi bagi masyarakat yang
akan membangun start up
bisnis pangan atau
mengembangkan UKM pangan
menjadi industri dengan skala
produksi yang lebih besar.
Hukum Lingkungan - DR.
Marhaeni Ria Siombo, SH,
2013-08-23
"""Saat ini di negara kita
sedang berlangsung perusakan
dan pencemaran lingkungan
yang masif melalui pembalakan
liar, penambangan, pembukaan
lahan perkebunan, pembabatan
hutan bakau, pembuangan
limbah pabrik, dan kegiatan
destruktif lainnya. Lantas siapa
yang berhak mengajukan
gugatan ketika masalah seperti
ini timbul: pemerintah,
pemerintah daerah,
masyarakat, atau organisasi
lingkungan hidup? Peraturan
perundang-undangan sebagai
dasar pelaksanaan
pembangunan, seperti UndangUndang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup, tergolong komprehensif
dan responsif dalam memacu
pelaksanaan pembangunan
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yang berwawasan lingkungan.
Namun apakah konsep
wawasan lingkungan tersebut
telah menjadi pertimbangan
pokok dalam pelaksanaan
pembangunan? Apakah para
pejabat pemerintah sudah
menjabarkan undang-undang
tersebut dalam kebijakan
teknis di masing-masing
sektor? Sudah adakah
kesadaran masyarakat untuk
tidak merusak lingkungan?
Selain menjawab pertanyaanpertanyaan di atas dan
mengevaluasi perundangundangan di bidang lingkungan
hidup, buku ini juga
mengemukakan pandangan
kritis yang bermanfaat bagi
para pengambil keputusan dan
penentu kebijakan pemerintah
perihal implementasi
perundang-undangan tersebut.
Sudah saatnya bangsa
Indonesia tidak melulu
mengekspolitasi kekayaan
alamnya habis-habisan, tetapi
juga bersungguh-sungguh
memulihkan dan menjaga
kelangsungan lingkungan
alamnya demi kepentingan
negara dan generasi yang akan
datang."""
dokumen-amdal-pabrik

Pengelolaan Lingkungan
Hidup - Prof. Dr. K.E.S. Manik
2018-01-01
Tendensi kualitas lingkungan
yang terus menurun mulai
mengancam kehidupan
makhluk hidup, termasuk di
Indonesia. Pakar ekologi dan
biologi khususnya, serta
pemerhati lingkungan hidup
mulai intensif menggeluti dan
mendalami berbagai masalah
lingkungan hidup yang timbul.
Karena itu, masalah
lingkungan hidup ini mulai
disikapi pemerintah secara
formal dan nyata melalui
undang-undang yang sudah
dilengkapi dengan berbagai
peraturan perundangundangan lainnya yang
mengikat, untuk mencegah dan
menanggulangi pencemaran
dan kerusakan lingkungan
hidup. Buku persembahan
penerbit Prenada Media Group.
Hukum lingkungan dan ekologi
pembangunan - Nommy Horas
Thombang Siahaan 2004
On environmental law in
Indonesia.
Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) - Gito
Sugiyanto 2022-06-06
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Arti Dan Peranan, Manajemen
Studi , Pelingkupan (Scoping),
Prakiraan Dampak Fisik,
Prakiraan Dampak Biologi,
Perspektif Sosial Dalam
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Amdal), Prakiraan
Dampak Ekonomi, Prakiraan
Dampak Budaya, Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan
Bidang Kesehatan, Metode
Analisa Dampak Lingkungan
Dan Rencana Pemantauan
Lingkungan
Hukum Sumber Daya Alam Haris Retno Susmiyati
2020-01-01
Sumber daya tambang
merupakan sumber daya alam
yang diklasifikasikan sebagai
sumber daya yang tak
terbarukan (non renewable).
Karena sifat ini, maka tambang
yang telah habis dieksploitasi
tidak akan ada lagi. Industri
pertambangan selalu
membawa dampak mengubah
bentang alam secara signifikan
dan membawa dampak besar
bagi lingkungan. Kawasan
hutan untuk dapat berfungsi
dengan baik harus dijaga
kelestariannya. Buku ini
menjelaskan bagaimana
dokumen-amdal-pabrik

konstruksi hukum dinamika
peraturan pengelolaan
pertambangan batu bara di
kawasan hutan dalam
perspektif hukum sumber daya
alam, dan sekaligus
menganalisis bagaimana
manfaat pelaksanaan
pertambangan batu bara di
kawasan hutan dalam
perspektif hukum sumber daya
Alam. Menariknya, buku ini
juga menjelaskan bagaimana
perumusan harmonisasi
pengelolaan pertambangan di
kawasan hutan. Kelebihannya
ialah uraian yang dihadirkan
penulis berciri khas hukum
sosiologis. Hadirnya buku ini
memberikan secercah
pengetahuan bagi banyak
pihak; bukan hanya bagi
pengkaji ilmu hukum, tetapi
juga siapa saja yang memiliki
perhatian khusus terhadap
manifestasi kesejahteraan
masyarakat yang hidup di alam
sekitarnya.
Unika Dalam Wacana
Publik: Gegara Pan(dem)ik:
Terhimpit Untuk Melejit Benny D Setianto
Buku yang sedang anda baca
ini juga merupakan bukti lain
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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
dokumen-amdal-pabrik

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.
Sustainable Financing - Istiana
Maftuchah,Muliaman
2015-11-12
Buku ini menyajikan benang
merah teori pembangunan
ekonomi dengan konsep
pembangunan berkelanjutan
yang ditransformasikan pada
sektor industri jasa keuangan,
atau dikenal dengan istilah
sustainable financing. Dalam
buku ini dijabarkan konsep
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dasar praktik-praktik
sustainable financing pada
masing-masing sektor industri
jasa keuangan, baik industri
Perbankan, Pasar Modal dan
Industri Keuangan NonBank,
beserta kebijakan-kebijakan
yang telah disepakati baik
nasional maupun internasional.
Warta ekonomi - 2004-11
Ketimpangan Dalam
Pembangunan - Mahasiswa
Sosiologi 2021-11-15
Jika melihat kembali, tujuan
pembangunan di Indonesia
adalah mencapai kesejahteraan
masyarakat secara bersama,
baik secara fisik maupun
mental, oleh karena itu
memerlukan modal dasar yang
besar. Modal dasar
pembangunan di Indonesia
sudah cukup terpenuhi mulai
dari sumber daya manusia,
maupun sumber daya alamnya,
namun tingginya sumberdaya
yang ada jika tidak dikelola
dengan baik maka tidak akan
tercapai tujuan bersama.
Pembangunan yang sudah
dicanangkan dan kesejahteraan
bersama yang sudah dicitacitakan hanya akan menjadi
dokumen-amdal-pabrik

angan-angan masyarakat,
bahkan akan menjadi masalah
sosial di masyarakat.
Pengelolaan sumber daya
manusia (SDM) dan sumber
daya alam (SDA) yang tidak
benar hanya akan
menyebabkan tingginya tingkat
ketimpangan pembangunan di
Indonesia. Buku ini merupakan
karya tulis mahasiswa secara
berkelompok dalam
mengamati, memahami dan
menganalisis fenomenafenomena ketimpangan
pembangunan di Indonesia,
mulai dari pembangunan yang
menyebabkan ketimpangan
sosial, ketimpangan
ekonomi/pendapatan,
ketimpangan pendidikan,
ketimpangan gender,
ketimpangan politik, dan
ketimpangan desa kota, serta
ketimpangan Indonesia bagian
Barat dan Indonesia bagaian
Timur. Dengan bermodal
pengetahuan dasar sosiologi,
pengetahuan dasar penelitian
dan analisis masalah,
pengetahuan dasar menulis
ilmiah, mahasiswa mencoba
mengamati, menganalisis,
mendiskusikan ke dalam kelas,
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hingga mencoba menuliskan
dalam bentuk paper, maka
jadilah kumpulan tulisan yang
bisa mengambarkan sebuah
bunga rampai dari beberapa
karya tulis yang sederhana.
Secara garis besar, buku ini
terdiri dari beberapa bab. Bab
pertama diawali dengan tulisan
seputar pengertian dan tujuan
serta model dan pendekatan
dalam studi pembanguan.
Kemudian dilanjutkan bab dua
yang membahas tentang
pembangunan dan
ketimpangan sosial. Dalam bab
ini dikemukakan bahwa
pelaksanaan pembangunan
yang tidak dipersiapkan baik
secara fisik maupun mental
terutama dari segi sumber
daya manusia hanya akan
menyebabkan masalah,
misalnya korupsi, kemerosotan
moral, dan sebagainya.
Kebijakan dan upaya-upaya apa
yang harus dilakukan,
mahasiswa mengkritisi dalam
bab ini. Bab II membahas
tentang pembangunan dan
ketimpangan ekonomi/
pendapatan. Bab ini membahas
tentang tingginya tingkat
kesenjangan pendapatan
dokumen-amdal-pabrik

masyarakat serta akibatnya.
Pembangunan yang kurang
tepat sasaran hanya akan
melahirkan areaarea dan
kantong kemiskinan, sehingga
memerlukan pemikiran dan
kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam bab ini ada contohcontoh kasus tentang kebijakan
pembangunan yang kurang
tepat sasaran sehingga
melahirkan masalah sosial.
Selanjutnya Bab III membahas
tentang pembangunan dan
ketimpangan pendidikan,
dalam bab ini dibahas tentang
beberapa contoh kebijakan
pendidikan dan akibatnya serta
solusi atas masalah yang ada.
Bab IV membahas tentang
pembangunan dan
ketimpangan gender, yakni
pembangunan yang tidak
responsip gender hanya akan
melahirkan masalah baru,
sehingga perlu kebijakan
pembangunan yang responsip
gender. Beberapa contoh hasil
pembanguan yang tidak
responsip gender serta analisis
dan solusinya dikemukakan
dalam bab ini. Bab VI
membahas tentang
pembangunan dan
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ketimpangan politik, yang
membahas tentang beberapa
kebijakan politik yang
melahirkan masalah sehingga
perlu adanya upaya atau solusi
baru dalam mengurangi
permasalahan yang ada. Bab
VII membahas tentang
ketimpangan desa dan kota,
baik secara sosial, ekonomi,
dan politik, mahasiswa
menunjukkan masalah
ketimpangan yang ada dan
memberikan analisis serta
solusi terhadap masalah yang
ada. Bab VIII membahas
tentang ketimpangan Indonesia
bagian Barat dan Indonesia
bagian Timur, yakni beberapa
faktor penyebab dan
perbedaan serta solusi
terhadap ketimpangan
pembanguan Indonesia bagian
Barat dan Indonesia bagian
Timur.
Perizinan - Y. Sri Pudyatmoko
2009
Legal aspects of licensing
procedures in Indonesia.
Tempo - 2004
Praktik Penyelesaian Konflik di
Luar Pengadilan - Achmad
Hidir 2021-04-10
dokumen-amdal-pabrik

Buku ini merupakan produk
dari kegiatan rutin sharing
sesion yang dilakukan oleh
Perkumpulan Scale Up sejak
tahun Agustus 2018 hingga
Maret 2020. Selama dua tahun,
dua tema besar berhasil
ditampilkan, yaitu pengalaman
menyelesaikan konflik di luar
pengadilan para pihak dan
pentingnya perlembagaan
konflik dari pandangan para
pihak. Tema pertama berhasil
menghadirkan 10 sesion
selama 10 bulan, pada tema
kedua hanya berjalan tujuh
bulan karena terkendala oleh
pandemi covid 19.
Menyusun Dan
Menandatangani Naskah Dinas
- Khalid Efendi 2019-08-07
Fokus buku ini adalah
beberapa format naskah dinas
yang digunakan sehari-hari
oleh PNS yang menduduki
jabatan eselon IV (Jabatan
Pengawas) dan Pelaksana,
seperti naskah-naskah
korespondensi internal
(memorandum dan nota dinas),
naskah korespondensi
eksternal (surat dinas), dan
telaahan staf. Untuk
memudahkan pembaca
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menggunakan buku ini, setiap
format dilengkapi dengan
contoh. Sebagian besar contoh
yang dikemukakan bersumber
dari penelaahan mendalam
penyelenggaraan tata naskah
dinas di lingkungan instansi
Pemda, tugas-tugas latihan dan
diskusi dalam ruang-ruang
diklat, dan masukan dari
rekan-rekan sejawat
(widyaiswara) dalam
membimbing peserta pelatihan.
Biologi Lingkungan - Efri
Roziaty
Ilmu Biologi Lingkungan
adalah salah satu cabang dari
Ilmu Biologi khususnya Ekologi
yang membahas tentang segala
sesuatu yang berada di sekitar
kita baik berupa benda hidup
atau tak hidup. Termasuk di
dalamnya adalah manusia dan
perilakunya. Ruang lingkup
ilmu Biologi Lingkungan cukup
luas yaitu botani, zoologi,
geologi, geogra , ilmu-ilmu
sosial dan medis, pariwisata,
dan lain sebagainya. Buku ini
merupakan kumpulan tulisan
yang berisi tentang cakupan
materi Biologi dan lingkungan
yang disiapkan untuk
membantu mahasiswa dalam
dokumen-amdal-pabrik

proses pembelajaran Biologi
Lingkungan. Buku yang
membahas tentang ekologi
sebagai dasar Biologi
Lingkungan di dalamnya
tercakup ekologi dan
lingkungan. Ekologi: organisme
di lingkungan, populasi,
komunitas, dan komunitas
biotik, ekosistem. Lingkungan:
wawasan dan etika lingkungan,
prinsip-prinsip lingkungan
hidup, pembangunan
berkelanjutan, pengelolaan
lingkungan, pencemaran dan
bioindikator lingkungan, serta
beberapa kasus yang terkait
pencemaran lingkungan
berupa contoh kasus-kasus
lingkungan. Materi pengayaan:
pengelolaan lingkungan khusus
di bidang kesehatan
lingkungan. Sehingga, dengan
disusunnya buku ini
diharapkan mahasiswa dan
khalayak mampu memiliki
wawasan tentang lingkungan
yang lebih baik.
Perempuan Lokal vs Tambang
Pasir Besi Global - Titiek
Kartika 2014
Buku ini ditulis berdasarkan
fakta untuk membuka tabir
pengtehauan dari pengalaman
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hidup kaum perempuan
komunitas pesisir melawan
korporasi global tambang pasir
besi.
Konspirasi di balik lumpur
Lapindo - Ali Azhar Akbar
2007
Impact of the mudflow disaster
on socioeconomic conditions of
the community and on the
environment around Sidoarjo,
believed triggered by PT
Lapindo Brantas' oil drilling
operations; a critical study of
government mismanagement in
Indonesian oil industry.
Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Dr. Moh. Taufik, MM, MH
Dewasa ini, dunia bisnis
berkembang dengan sangat
pesat dan terus merambah ke
berbagai bidang, baik
menyangkut barang maupun
jasa. Bisnis merupakan salah
satu pilar penopang dalam
upaya mendukung
perkembangan ekonomi dan
pembangunan. Sehubungan
dengan hal tersebut, pelaku
bisnis tidak dapat terlepas dari
hokum yang melingkupinya,
karena hukum berperan
mengatur bisnis agar bisnis
bisa berjalan dengan lancar,
dokumen-amdal-pabrik

tertib, aman sehingga tidak
ada pihak-pihak yang dirugikan
akibat adanya kegiatan bisnis
tersebut, contoh hukum bisnis
adalah undang-undang
perlindungan konsumen (UU
No. 8 tahun 1999). Untuk itu
pemahaman hukum bisnis
dewasa ini dirasakan
semakinpenting, baik oleh
pelaku bisnis dan kalangan
pembelajar hukum, praktisi
hukum maupun pemerintah
sebagai pembuat regulasi
kebijakan yang berkaitan
dengan dunia usaha. Hal ini
tidak terlepas dari semakin
intens dan dinamisnya aktivitas
bisnis dalam berbagai sektor
serta mengglobalnya sistem
perekonomian dunia. Terkait
dengan berbagai permasalahan
hukum dalam dunia bisnis meskipun masih banyak
kekurangan di sana sini-,
setidaknya modul sederhana ini
bisa memberikan bekal awal
bagi seorang dosen dalam
merancang strategi
pembelajarannya di kelas. Bagi
mahasiswa juga bisa
memberikan manfaat, dalam
menyiapkan materi, agar
ketika masuk kelas, ada bahan
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untuk kemudian bisa
berelaborasi dengan
pengajarnya, sehingga
pembelajaran bisa bersifat aktif
dan saling komunikatif dua
arah.
Buku Pintar Kelapa Sawit Rustam Effendi Lubis
2011-01-01
Banyaknya lahan yang
dialihfungsikan menjadi
perkebunan kelapa sawit
memperlihatkan permintaan
kelapa sawit masih sangat
tinggi. Buku ini mengupas
segala hal tentang kelapa
sawit, mulai sejarah, botani,
pengurusan izin, kesesuaian
lahan. pembukaan lahan,
pembibitan, pemeliharaan,
pemanenan, pengolahan
pascapanen. pengendalian
hama dan penyakit, serta
analisis biaya pembangunan
kebun. -AgroMediaEkonomi Politik
Pembangunan - Hasan Ismail
Pengertian Ekonomi Politik
Pembangunan mengisyaratkan
bahwa dalam kehidupan
sehari-hari sering dijumpai
adanya fenomena sosial atau
ekonomi yang sulit kadang
tidak bisa dijelasakan
dokumen-amdal-pabrik

menggunakan ilmu ekonomi,
sehingga perlu meminjam ilmu
lainnya. Kondisi ini bisa terlihat
bahwa dalam teori ekonomi
dijelasakan permintaan tetap
barang bertambah harga akan
turun (hukum ekonomi) tetapi
dalam fenomena kehidupan
sehari-hari kita hukum tersebut
sering tidak berlaku, misalnya
kasus rumah mewah dsb.
Untuk bisa memahami hal
tersebut perlu meminjam
pemahaman dari ilmu politik.
Pemahaman-pemahaman yang
seperti itu yang akan dipelajari
dalam ekonomi politik.
Pengawasan dan Pelaksanaan
Undang-undang Lingkungan
Hidup - Djanius Djamin 2007
Sukses Membuka Kebun
dan Pabrik Kelapa Sawit Maruli Pardamean, QIA,
CRMP.
Indonesia merupakan negara
penghasil kelapa sawit
terbesar di dunia. Kebutuhan
buah kelapa sawit meningkat
tajam seiring dengan
meningkatnya kebutuhan CPO
dunia. Oleh karenanya,
peluang perkebunan kelapa
sawit dan industri pengolahan
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kelapa sawit (PKS) masih
sangat prospek, baik untuk
memenuhi pasar dalam dan
luar negeri. Bahkan, dalam
kondisi krisis ekonomi sekali
pun, terbukti mampu survive
dan tetap tumbuh, apalagi jika
dikelola dan dikembangkan
secara benar. Penebar
Swadaya
Menatap Indonesia dari
Kampus Bulaksumur 2 - Sri
Bintang Pamungkas &
Anggalih Bayu M Kamim
2019-10-18
Buku “Menatap Indonesia dari
Kampus Bulaksumur Jilid 2”
adalah buku cetakan kedua
dari buku kastrat sebelumnya
dengan judul yang sama
“Menatap Indonesia dari
Kampus Bulaksumur” yang di
cetak pada edisi 2013 lalu. Jika
pada edisi pertama buku
tersebut hanya berfokus pada 3
isu utama yakni isu pendidikan
tinggi, isu kedaulatan energi,
dan isu kedaulatan pangan.
Buku ini hadir sebagai
pelengkap buku sebelumnya
dengan mengawal 6 isu atau
persoalan utama, yakni
Persoalan Pembangunan yang
Berkeadilan, Persoalan
dokumen-amdal-pabrik

Kedaulatan Energi, Persoalan
Hukum & HAM, Persoalan
Kedaulatan Pangan, Persoalan
Agraria & Lingkungan dan
persoalan Ekonomi Kerakyatan
serta tak lupa Persoalan
Pendidikan Tinggi yang
menjadi agenda prioritas dari
Kementerian Kajian Pendidikan
Tinggi KONTRIBUTOR: 1 Sri
Bintang Pamungkas 2 Anggalih
Bayu M Kamim 3 Alexander
Michael 4 Satria Dewi 5 Intan
Lestari 6 Azat Sudrajat 7
Muhammad Irsyad Abrar 8
Rosemeini Heranintyas 9
Pamungkas Adi 10Dian
Widyaningrum
Penerapan Prinsip Hukum
Lingkungan dalam Realitas
Kehidupan Masyarakat - Aisyah
Nur Ash Fiyaa, dkk
Senarai Bijak terhadap Alam
dan Inspiratif dalam
Gagasan - Hefni Effendi
2011-01-01
Alam adalah sisi penting
kehidupan manusia di dunia.
Sudah selayaknya kita
memberikan ruang tumbuh dan
berkembang mahluk lain, tak
semata di monopoli untuk
memanjakan nafsu kebendaan
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(hedonisme) dan hegemoni
manusia terhadap alam. Buku
ini mengulas dan mengkritisi
sikap kita yang cendrung
mengesampingkan alam.
Penulis mengajak pembaca
untuk menengok kembali
lingkungan sekitar dan
mengambil peran.
Majalah TAMBANG Volume
17 No.167 - PT Media Bakti
Tambang 2022-03-20
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Pemerintah tengah merancang
strategi pemulihan area-area
bekas tambang di wilayah ibu
kota negara Nusantara, di
Kalimantan Timur.
Berdasarkan data KLHK, ada
dua ribu lebih lubang tambang
atau . Total bukaannya seluas
29 ribu void hektare. Ratusan
lubang di antaranya berukuran
jumbo, lebih dari dua hektare.
Selengkapnya beli Majalah
TAMBANG edisi 167.
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