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Symposium Environmental Education Approaches in Environmental Science Research and
Studies, Bogor, 18-21 January 1988 May 08 2020
MANAJEMEN STRATEGI DALAM PERENCANAAN KAWASAN WISATA DANAU TOBA Apr 18 2021
Metode penelitian yang digunakan dalam buku ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data
sekunder dari dari Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk BPS Kabupaten Samosir, Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan terutama dari Laporan Konsultan Pariwisata Dunia Horwath HTL (Hotel,
Tourism, Leisure). Penelitian ini merupakan studi baseline yang digunakan dalam perencanaan lebih lanjut
dan pembangunan Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba.
Proceeding Celebes International Conference on Diversity of Wallacea’s Line (CICDWL 2015) Dec
15 2020 Prosiding ini memuat sejumlah abstrak dan makalah yang disajikan dalam Celebes International
Conference on Diversity of Wallacea’s Line (CICDWL 2015). Mengusung tema "Sustainable Management of
Geological, Biological, and Cultural Diversities of Wallacea's Line toward A Millennium Era" seminar ini
diselenggarakan di Kendari pada 8–10 Mei 2015.
Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Aug 03 2022 Dari buku ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan para pembaca, penulis, pengajar, pekerja, yang terkait dengan ekonomi lingkungan. Terutama
mengenai Teori Ekonomi Lingkungan, Pembangunan Ekonomi, Bentuk Pasar, Kegagalan Pasar, Pergesaran
Kurva Permintaan dan Penawaran. Selain itu buku ini juga berisi informasi dan pengetahuan yang terkait
dengan Produksi, Permasalahan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan, Sumberdaya Alam, Begitu
pula dalam buku ini ditulis hal-hal yang berhubungan dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam serta
Pembangunan Berkelanjutan.
Fakta dan angka sumberdaya alam dan lingkungan Indonesia tahun 2005 Oct 01 2019 Natural resources
and environmental accounting in Indonesia.
Keterkaitan perubahan iklim dan produksi pangan strategis Dec 03 2019 Impact of climate change on food
crops and food trade policy in Indonesia.
Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Feb 26 2022 Penekanan utama dari materi buku ini
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adalah penjelasan mengenai konsep dan aplikasi mengenai bagaimana kita harus menghemat sumber daya
alam tak terbarukan (unrenewable resource) dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam
terbarukan secara seimbang, lestari dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dinikmati generasi sekarang
dan yang akan datang. kata kuncinya adalah ”peduli dan hematlah aku, jagalah keseimbangan dan
kelestarianku, agar kesejahteraan manusia dapat kupenuhi secara berkelanjutan".
Pengelolaan sumberdaya alam Indonesia Jan 04 2020 Land use and natural resources conservation in
Indonesia.
Metode dan Analisis Studi Ekosistem Mangrove Jan 16 2021 Metode dan Analisis Studi Ekosistem
Mangrove ini menjadi penting, terutama dalam memberikan pedoman singkat bagi para peneliti mangrove
tentang bagaimana metode sampling dan cara menganalisis setiap bidang kajian yang terkait dalam studi
ekosistem mangrove. Mulai dari cara mengidentifikasi spesies, mengenali permasalahan pengelolaan,
hingga bagaimana cara mengelola mangrove yang berkelanjutan.
Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sep 04 2022 Dalam kondisi jumlah penduduk dunia yang
hampir 7 miliar, memang menjadi lebih sulit untuk menemukan tempat di bumi yang tidak terpengaruh
oleh polusi dan pembangunan manusia. Untuk menjaga agar planet bumi ini bersih, juga tidak mudah
namun melakukan motivasi agar manusia teringat akan bencana pencemaran yang selalu berulang menjadi
sedikit lebih mudah. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan merupakan pengetahuan yang penting
untuk diketahui oleh seluruh penduduk dunia, terlebih bagi warga terpelajar yang dinilai mempunyai
pengetahuan lebih dari masyarakat awam. Pelajar dan mahasiswa harus lebih paham dan mengerti
mengapa sumberdaya alam dan lingkungan harus dilindungi agar bumi tidak berakhir lebih awal dari
seharusnya. Kondisi alam dan lingkungan saat ini demikian krusial sehingga sangat memerlukan perhatian
yang lebih dari sekedar mengerti, tetapi juga sangat membutuhkan tindakan riil untuk turut menjaganya.
Dengan pengetahuan ini pastinya para mahasiswa akan terbuka wawasannya dan mencoba untuk turut
bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Buku Ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan ini diterbitkan
oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Jul 10 2020 Arti Dan Peranan, Manajemen Studi ,
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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
ICON 2021 Feb 14 2021 This proceedings is a forum for researchers, lecturers, students and practitioners
to exchange ideas and the latest information in their respective areas with prospective papers that give
contributive impact on the development of economic and education.
Perkampungan Ternak Kambing Jun 20 2021 Perkampungan ternak atau kandang kelompok adalah
penempatan ternak pada suatu kawasan yang berada di luar pemukiman penduduk. Dalam
perkembangannya perkampungan ternak berubah sifat kepemilikannya menjadi barang publik (common
property) karena mendatangkan manfaat tidak hanya bagi peternak sebagai produsen tetapi juga bagi
institusi pendidikan, praktisi, pemerhati lingkungan , dan masyarakat terutama sebagai sarana pendidikan.
Agroeduwisata ternak merupakan salahsatu langkah inovatif yang ditempuh pelaku usaha peternakan
untuk membentuk sentra produksi (production centre) ternak sekaligus sumber pendapatan (profit centre)
dengan berbasis komoditi ternak dan sekaligus barang publik sehingga dapat meningkatkan pendapatan
daerah. Buku ini dirancang untuk memunculkan peran perkampungan ternak kambing sebagai salahsatu
komoditi yang potensial untuk dikembangkan melalui sistem perkampungan ternak disamping ruminansia
lainnya. Bab 1 dan 2 menjelaskan konsep dan potensi perkampungan ternak dengan meninjau dari kondisi
internal dan eksternal serta peran eduwisata peternakan berwawasan lingkungan. Dua bab selanjutnya
adalah pemahaman dan terapan sistem perkampungan ternak dengan pendekatan ekonomi lingkungan
melalui contoh pengukuran potensi produksi dan apresiasi peternak dan masyarakat terhadap perbaikan
lingkungan. Tinjauan dan terapan Sistem Informasi Geografis dijelaskan pada bab berikutnya. Persebaran
kelompok ternak kambing di DIY sebagai wilayah yang berpotensi dalam pengembangan ternak kambing
dipilih sebagai studi kasus dengan harapan dapat diterapkan pada daerah lain yang mempunyai kesesuaian
wilayah geografi dengan DIY. Studi kasus menggambarkan persebaran kelompok ternak kambing
berdasarkan kesesuaian tipologi lahan untuk tanaman pakan , sistem pemeliharaan, bangsa ternak, dan
elevasi lahan berdasarkan ketinggian tempat sehingga dapat diketahui daerah yang berpotensi untuk
pengembangan eduwisata ternak sekaligus sentra produksi. Buku ini mendukung pengembangan teknologi
paket ramah lingkungan sesuai dengan konsep pembangunan peternakan berwawasan lingkungan yang
dicanangkan Direktorat Jenderal Peternakan Bidang Ruminansia sehingga bermanfaat bagi perencanaan
tata kelola ruang, institusi pendidikan, dan pemerhati lingkungan. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada
University Press]
Valuasi Ekonomi Hutan Adat Papasena Dan Implikasinya Bagi Pengelolaan Suaka Margasatwa Mamberamo
Foja Jul 22 2021 Buku ini membahas pola hidup masyarakat adat Kampung Papasena dengan kearifan lokal
penggunaan lahan dan sistem zonasi tradisionalnya, keanekaragaman hayati Kampung Papasena,
identifikasi pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi sumber pendapatan masyarakat, besaran nilai
komoditas buaya, premi kayu, daging buruan, sagu, ikan, pinang, jasa transportasi perahu dan penelitian
yang adalah nilai ekonomi langsung. Nilai ekonomi tidak langsung diperoleh dari perhitungan nilai hutan
larangan adat (aroki arekapeake) sebagai penyerap karbon. Nilai keberadaan diperoleh dari keinginan
untuk membayar atau (Willingness To Pay=WTP) untuk pelestarian buaya dan burung cenderawasih. Nilai
Warisan diperoleh dari WTP untuk pelestarian lokasi sakral. Nilai pilihan kesediaan menerima (Willingness
To Accept=WTA) atas kompensasi kenaikan harga premi kayu dan bersedia kehilangan hutan. Untuk
mengetahui respons terhadap WTP dan WTA dilakukan analisa regresi linier variabel-variabel yang
berpengaruh terhadap keputusan melalukan WTP dan WTA. Tulisan ini juga menyajikan pandangan
masyarakat adat mengenai arti konservasi, kawasan konservasi SM Mamberamo Foja dan kondisinya yang
dapat memberikan gambaran bagi pengelolaan kawasan ini. Valuasi Ekonomi Hutan Adat Papasena Dan
Implikasinya Bagi Pengelolaan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Conflicts over Natural Resources in the Global South Nov 25 2021 Inhabitants of poor, rural areas in the
Global South heavily depend on natural resources in their immediate vicinity. Conflicts over and
exploitation of these resources whether it is water, fish, wood fuel, minerals, or land severely affect their
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livelihoods. The contributors to this volume leave behind the polarised debate, previously surround
Sustainable Financing Mar 06 2020 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 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.
Bisnis dan Perekonomian Indonesia Aug 11 2020 Hubungan antara ekonomi dan bisnis adalah
simbiosis, karena hubungan yang lebih kuat antara bisnis dan ekonomi meningkatkan operasi ekonomi
masing-masing negara, tetapi tidak diperlukan karena ikatan manusia yang lebih dalam membutuhkan
waktu dan proses multi-tahap untuk terbentuk. Secara internasional, beberapa telah mengamati potensi
ekonomi Indonesia yang sangat besar. Beberapa variabel memosisikan Indonesia, negara terpadat di Asia
Tenggara, untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Pemerintah Indonesia juga telah mendorong
inisiatif untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas sambil memperluas dampak sektor
industri. Prioritas utama pemerintah federal adalah mengembangkan infrastruktur negara. Buku ini terdiri
dari 12 Bab yang menguraikan tentang: Bab 1 Konsep Bisnis dan Sejarah Perekonomian Bab 2 Sistem
Perekonomian Indonesia dan Perspektif Bisnis Indonesia Bab 3 Proses Transformasi Struktural
Perekonomian Indonesia dan Peran Bisnis Bab 4 Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi dalam
Perekonomian Indonesia Bab 5 Neraca Pembayaran dan Utang Negara Bab 6 Peran Dan Fungsi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam
Perekonomian Bab 7 Peran Dan Aktivitas Bisnis BUMN dan BUMD, BUMS dan KOPERASI Dalam
Perekonomian Indonesia Bab 8 Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya
dalam Perspektif Perekonomian Indonesia dan Terhadap Dunia Bisnis Bab 9 Perekonomian Daerah Dengan
Segala Aspeknya Dan Prospek Bisnis Di Daerah Bab 10 Perekonomian Indonesia dalam Perekonomian
Global dan Prospek Bisnis Pada Era Global Bab 11 Isu Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Dalam
Perspektif Pembangunan Perekonomian Indonesia Bab 12 Pembangunan Ekonomi Indonesia Dan
Tantangannya
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Ekonomi secara Berkelanjutan Apr 30 2022 Tata
kelola sumber daya alam yang buruk menjadi penyebab dari kerusakan sumberdaya alam saat ini. Buku ini
menyajikan analisis terhadap persoalan tersebut dengan memberikan tinjauan terhadap tata kelola
sumberdaya secara bertanggung jawab yang berpihak pada lingkungan hidup. Analisis dilakukan dengan
menjawab kompleksitas yang terjadi melalui sudut pandang secara multidisiplin ilmu pengetahuan, di
antaranya: Ilmu Ekonomi, Lingkungan, Sosiologi, dan Pembangunan. Pada bab pertama penulis
menjelaskan secara filosofis mengenai hubungan manusia dengan alam. Dari bab ini pembaca dapat
mengetahui bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dengan sumber daya alam beserta
permasalahan yang terjadi akibat hubungan ini. Di bab berikutnya, penulis menganalisis kondisi
sumberdaya alam dalam konteks pembangunan. Untuk memperdalam tinjauan tersebut selanjutnya buku
ini mengantarkan pembaca untuk memahami persoalan sumberdaya alam di sektor pertanian, perikanan,
perairan, kehutanan. Di dua bab terakhir penulis memberikan tinjauan alternatif mengenai pengelolaan
SDA yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Ecology, Economy, Equity Jan 28 2022 Perhatian dunia terhadap isu-isu lingkungan mulai menjadi hal yang
utama, karena pembangunan yang terus dilakukan di negara-negara dunia banyak berdampak pada
lingkungan di sekitarnya. Kemudian mulai muncul konsep dengan nama pembangunan berkelanjutan, yang
merupakan langkah untuk bisa menyelaraskan, mengintegrasikan, dan mensamaratakan aspek-aspek
lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya, serta untuk memenuhi kesejahteraan saat ini dan masa
depan. Pembangunan berkelanjutan memiliki sebuah sifat yang bernilai normatif dan memiliki prinsipprinsip di dalamnya. Prinsip ini disebut sebagai tiga pilar ketahanan (The Three E’s of Sustainability) yang
terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesetaraan sosial (equity). Keberlanjutan
sistem ekonomi harus bisa memproduksi barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar yang akan
menunjang adanya pertumbuhan ekonomi, namun harus diintegrasikan dengan adanya ekosistem
lingkungan hidup sebagai sistem penopang yang sekaligus berfungsi sebagai jaringan kehidupan.
2/5

Bookmark File m.winnetnews.com on December 7, 2022 Pdf For Free

institusi untuk berkontribusi dalam penulisan buku ini.
Ekonomi Produksi Perikanan Sep 11 2020 Buku Jilid I Edisi 1 ini, membahas tentang aktivitas produksi
nelayan tangkap dan nelayan budi daya diperairan neritik dan perairan oseanik dengan fokus kajian
besaran, efisiensi biaya produksi, efektivitas produksi, produktivitas, keuntungan, dan nilai tambah yang
diciptakan oleh para nelayan tangkap dan budi daya. Sementara itu, Jilid 2 Edisi 2, direncanakan akan
membahas tentang pengaruh faktor-faktor produksi dalam melakukan aktivitas produksi penangkapan ikan
di perairan neritik dan perairan oseanik dengan fokus kajian maksimum produksi, keeratan pengaruh
masing-masing faktor produksi dan kemampuan variabel independen menjelaskan perubahan variasi skala
produksi atau variabel dependen.
Spesifikasi teknis penyusunan neraca dan valuasi ekonomi sumberdaya alam pesisir dan laut Oct
05 2022
Kanal-Opini : Memerdekakan Pemikiran Konstruktif Nov 01 2019 Seringkali banyak diantara kita
memiliki kemampuan berfikir yang luas dan konstruktif, namun minim kemampuan untuk menuangkan ide,
gagasannya dalam bentuk tulisan, sehingga argumennya belum mampu menjangkau publik. Di era disrupsi
perkembangan informasi, public control sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan. Public control
penting dalam sebuah negara demokrasi untuk mengawasi arah kebijakan Pemerintah sebagai pengemban
amanat rakyat. Tujuannya satu yakni terwujudnya makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Buku ini terdiri dari 58 (lima puluh delapan) artikel opini yang dibagi menjadi 5 (lima) kategori yakni :
Kategori Hukum, Politik dan Ideologi; Kategori Ekonomi dan Bisnis; Kategori Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup; Kategori Sosial-Budaya; dan Kategori Seni dan Sastra. Opini yang diulas penulis tentu
berdasarkan atas realitas, data dan informasi, yang kemudian penulis analisis dari sudut pandang penulis.
Buku Ajar Ekonomi Sumberdaya Perairan Jun 01 2022 Peran ekonomi pemanfaatan sumberdaya perikanan
nampak masih sangat besar, sehingga telah memberikan ruang bagi pengembangan perikanan lebih luas
khususnya perikanan laut yang secara kuantitatif produksinya mencapai lebih dari 70% total produksi ikan
di Indonesia. Di sisi lain, kelangkaan dan kerusakan sumberdaya ikan dan habitatnya semakin meluas, yang
dikhawatirkan pada gilirannya berimbas pada berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan bisa dimanfaatkan secara keberlanjutan diperlukan
upaya konservasi sumberdaya perairan laut. Konservasi sumberdaya laut terbagi kedalam beberapa zona
yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Pemanfaatan
sumberdaya perikanan harus berdasarkan pada dua aspek, yaitu aspek biologi dan aspek ekonomi.
Pendekatan aspek biologi umumnya berdasarkan perhitungan Maximum Sustainable Yield (MSY), untuk
mengendalikan upaya tangkap yang lestari. Sementara pendekatan ekonomi pengelolaan perikanan dengan
menggunkan metode surplus produksi lebih dikenal dengan teori Gordon-Schaefer. Dalam pengelolaan
sumberdaya perikanan secara berkelanjutan perlu adanya suatu analisis dampak lingkungan (AMDAL).
Dengan adanya AMDAL masyarakat dapat mengontrol penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan oleh
pemilik usaha/kegiatan/proyek. Sumberdaya perikanan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi
nasional di masa yang akan datang. Oleh kerena itu, pengelolaannya harus memperhatikan aspek ekonomi,
lingkungan dan sosial yaitu pegembangan kawasan konservasi laut dan penetapan zonasi kawasan pesisir
dan laut, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan alokasi anggaran pada sektor perikanan serta
sistem logistik perikanan. Buku ini kami harapkan bisa menjadi acuan bagi kegiatan pembelajaran dan
pengkajian ekonomi sumberdaya perairan, serta sedikit banyak juga bagi pengambilan kebijakan
pengelolaan sumberdaya perikanan secara bijakasana di negeri ini, sehingga bisa bermanfaat bagi
peningkatan ekonomi masyarakat.
Indonesia Nov 13 2020 Indonesia has been remarkably successful in achieving its development objectives
over the past 25 years. Although it is still a low-income country, its tradition of sound economic
management has laid the foundations for continued progress in the decades ahead. As the Indonesian
government formulates its second long-term development plan, issues of environmental quality and
sustainability raise new concerns. This report examines environmental issues, assesses their implications
for the achievement of development goals, and suggests an action plan that would help to ensure that those
goals will be met. The analysis of current environmental conditions and trends and of the likely impact of
future growth leads to three main conclusions: - Future growth will depend increasingly on Indonesia's

Ekonomi Lingkungan : Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis May 20 2021 Ekonomi lingkungan
merupakan ilmu yang membahas mengenai lingkungan dan permasalahannya ditinjau dari perspektif
ekonomi. Eksternalitas negatif dan degradasi lingkungan bukan merupakan masalah baru yang dihadapi
hari ini, tetapi sudah menjadi concern bagi stake- and shareholders dan masyarakat sejak lama, yang
hingga kini pun belum mampu diatasi dengan baik. Kian hari kian meningkat problem lingkungan yang
dihadapi, yang konsekuensinya semakin meningkat environmental and damaged cost yang harus
ditanggung. Aspek ekonomi lingkungan menjadi penting ketika berbagai kebijakan (antara lain: UU
Lingkungan Hidup), dengan berbagai instrumen ekonomi lingkungan yang dibuat oleh Pemerintah guna
mengatasi permasalahan lingkungan.
Perencanaan Bisnis (Business Plan) Jun 08 2020 Pembangunan sektor sumberdaya alam identik dengan
pembangunan ekonomi secara nasional, termasuk di dalamnya sektor agribisnis, sehingga merupakan
motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui produk domestik bruto
(PDB) yang didukung oleh 6 (enam) subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor
perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kelautan dan perikanan dan subsektor kehutanan, maupun
sektor pertambangan dan energi. Perlu dicatat bahwa mata perdagangan ekspor nonmigas Indonesia
adalah 60% berasal dari komoditas agribisnis seperti karet, CPO, non kayu, kopi, ikan /udang, bubur kertas
adalah semuanya berasal dari produk agribisnis dengan tujuan pangsa pasar utama yaitu RRC, Jepang,
Eropa dan USA. Dalam kaitan dengan peranan yang sangat vital itu maka setiap usaha atau proyek dalam
bidang dimaksud harus didahului dengan suatu rencana bisnis yang matang. Bagi pemula dalam
pembuatan “business plan”, buku ini akan sangat membantu. Pembangunan sektor sumberdaya alam
identik dengan pembangunan ekonomi secara nasional, termasuk di dalamnya sektor agribisnis, sehingga
merupakan motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui produk
domestik bruto (PDB) yang didukung oleh 6 (enam) subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan dan
hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kelautan dan perikanan dan
subsektor kehutanan, maupun sektor pertambangan dan energi. Perlu dicatat bahwa mata perdagangan
ekspor nonmigas Indonesia adalah 60% berasal dari komoditas agribisnis seperti karet, CPO, non kayu,
kopi, ikan /udang, bubur kertas adalah semuanya berasal dari produk agribisnis dengan tujuan pangsa
pasar utama yaitu RRC, Jepang, Eropa dan USA. Dalam kaitan dengan peranan yang sangat vital itu maka
setiap usaha atau proyek dalam bidang dimaksud harus didahului dengan suatu rencana bisnis yang
matang. Bagi pemula dalam pembuatan “business plan”, buku ini akan sangat membantu. Perencanaan
Bisnis (Business Plan): Aplikasi Dalam Bidang Sumberdaya Alam ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak*
Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan Nov 06 2022 Buku ini berisi materi yang
dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para pembaca umumnya untuk
menambah wawasan berpikir dan ilmu yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan. Buku ini terdiri dari 9 Bab yang menguraikan tentang: Bab 1 Konsep Dasar Pengelolaan
Sumber Daya Alam Bab 2 Kelangkaan Sumber Daya Alam dan Masalah Lingkungan Bab 3 Sumber Daya
Tanah dan Sumber Daya Air Bab 4 Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Bukan Minyak Bab 5 Sumber
Daya Hutan Bab 6 Pengelolaan Lingkungan Bab 7 Tinjauan Umum Model Pasar dan Kegagalan Pasar Bab 8
Pendekatan Pasar Terhadap Masalah Lingkungan Bab 9 Rencana Strategik Pembangunan berkelanjutan
Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat Feb 03 2020 Buku ini merupakan rangkuman dari berbagai
sumber yang diharapkan menjadi bahan referensi dan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan
sumber daya dan kesejahteraan masyarakat yang ada dan terus berkembang hingga saat ini. Secara rinci
buku ini membahas: Bab 1 Makna Sumber daya Alam dan Jenis-Jenisnya Bab 2 Pemanfaatan Sumber Daya
Alam Bagi Kesejahteraan Masyarakat Bab 3 Kerusakan Lingkungan dan Usaha Pengelolaan Bab 4 Makna
Sumber Daya Manusia (SDM) Bab 5 Dampak Sumber Daya Manusia yang Berlebihan Bab 6 Usaha-Usaha
Pembangunan SDM Bab 7 Persoalan Ekonomi Bab 8 Persoalan Dasar Perekonomian Bab 9 Teori Produksi
Dan Produksi Marjinal Bab 10 Kewirausahaan
Coral Governance Apr 06 2020 Buku ini membahas tentang proses penguatan tata kelola terumbu karang
secara praksis dan empiris di Indonesia. Buku ini berusaha memuat semua aspek yang terkait dengan tata
kelola terumbu karang. Kami mengundang 18 penulis dengan berbagai latar belakang keilmuan maupun
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stock of key natural resources and the sustainability of critical ecosystems. -The industrial sector will
continue to expand in urban areas, where growing congestion and industrial pollution pose an immediate
threat to health and human welfare. This will eventually lead to negative effects on the economy. -As a
result of rapid growth, environment- related issues of equity among the population will become increasingly
important.
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Indonesia (Melalui Pendekatan
Trinity Protection of Sustainability Concept) Jun 28 2019 Negara Indonesia sebuah negara yang
agraris telah melakukan percepatan dalam pembangunan dan pengembangan dalam skenario industri,
tanpa memperkuat sektor pertanian yang telah bergerak pada perekonomian nasional. Karena akhir akhirnya peningkat pangan semakin di butuhkan oleh masyarakat, di karenakan meningkatnya jumlah
penduduk di Indonesia. Adanya penyimpitan tanah pertanian di sebabkan pula oleh fragmentasi tanah,
fragmentasi tanah adalah lahan pertanian yang terpencar-pencar atau lahan yang tidak utuh. Dalam
perspektif kemampuan kebutuhan hidup, kemiskin rumah tangga ada kemiskinan absokut dan kemiskinan
relatif. Untuk membangun kemandirin dan kedaulatan pangan di butuhkan strategi mencegah krisis
pangan dan pengetasan kemiskinan. Bidang pertanian sendiri diperlukan adanya perhatian serius dari
pemerintah melalui upaya penguatan internal, yaitu dengan penguatan kelembagaan struktural,
pembangunan lembaga cadangan pangan daerah, penguatan dewan ketahanan pangan, dan peningkatan
kepedulian Pemerintah. Menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran kontribusi
besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan
skala kecil, dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan bergantung pada kemampuan
bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi pada bidang pangan serta meberikan inovasi
kepada pelaku usaha pangan di Indonesia.
Buku Ajar Ekonomi Perikanan Oct 25 2021 Ekonomi perikanan merupakan perpaduan ilmu ekonomi dan
perikanan, yaitu mengkaji perilaku ekonomi dari para pemangku kepentingan dalam menentukan pilihan
dan pengelolaan sumberdaya terkait dengan komoditas perikanan. Mahasiswa yang belajar ilmu perikanan
perlu mempelajari ekonomi perikanan. Dengan mempelajari ekonomi perikanan, maka mahasiswa pada
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan diharapkan memiliki kemampuan terkait penentuan kebijakan
pengelolaan sumberdaya perikanan untuk kesejahteraan pelaku usaha perikanan, menciptakan lapangan
pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bidang usaha perikanan. Keahlian tersebut
diperlukan beberapa profesi bidang perikanan, diantara birokrat, peneliti, NGO (non-government
organization) maupun pelaku usaha.
Long-Term Macroeconomic Effects of Climate Change: A Cross-Country Analysis Sep 23 2021 We
study the long-term impact of climate change on economic activity across countries, using a stochastic
growth model where labor productivity is affected by country-specific climate variables—defined as
deviations of temperature and precipitation from their historical norms. Using a panel data set of 174
countries over the years 1960 to 2014, we find that per-capita real output growth is adversely affected by
persistent changes in the temperature above or below its historical norm, but we do not obtain any
statistically significant effects for changes in precipitation. Our counterfactual analysis suggests that a
persistent increase in average global temperature by 0.04°C per year, in the absence of mitigation policies,
reduces world real GDP per capita by more than 7 percent by 2100. On the other hand, abiding by the Paris
Agreement, thereby limiting the temperature increase to 0.01°C per annum, reduces the loss substantially
to about 1 percent. These effects vary significantly across countries depending on the pace of temperature
increases and variability of climate conditions. We also provide supplementary evidence using data on a
sample of 48 U.S. states between 1963 and 2016, and show that climate change has a long-lasting adverse
impact on real output in various states and economic sectors, and on labor productivity and employment.
Science for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystems (SPICE) Oct 13 2020 Science for the
Protection of Indonesian Coastal Ecosystems (SPICE) provides key information on all aspects related to the
management of coastal ecosystems. This includes the coastal management involved, the ecology of this
area, and the relationship between humans and the environment found here. The book presents guidelines
defined by scientific experts, allowing for proper application of science products into ecosystem
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management. The bio-geo-physical importance of coastal ecosystems of Indonesia makes this a book of
global importance and interest. Written by an Indonesian-German author team, giving a unique and global
perspective on the coastal ecosystems Presents text boxes with research gaps and policy implications,
giving the reader an easy grasp of what needs to be done in terms of research and management Features
best practice case-studies that can be applied to coastal ecosystems around the world, offered through the
lens of Indonesia, a region of global relevance in terms of climate and environmental change
Ekonomi Sumberdaya Pesisir yang Tercemar Mar 30 2022 Pesisir merupakan sumberdaya akses terbuka
yang tidak memiliki status kepemilikan, sehingga tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan
kewajiban. Dengan demikian kelembagaan (aturan main rule of the game) dalam pemanfaatan wilayah
pesisir sulit ditegakkan (enforce ability). Kerusakan lingkungan pesisir dan laut ini telah berdampak pada
penurunan dan kerugian pada aspek ekonomi, baik untuk masa saat ini maupun di masa yang akan datang.
Buku ini mengulas dampak kerusakan lingkungan terhadap perekonomian masyarakat pesisir dan konflik
yang terjadi. Analisis yang di dasarkan dari hasil riset Penulis, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang
aplikatif. Buku ini secara gamblang menjelaskan bagaimana kerusakan wilayah pesisir telah berdampak
pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat.
Spesifikasi teknis nilai ekonomi neraca sumber daya alam spasial Dec 27 2021
Karst Management Mar 18 2021 Focusing specifically on the management of karst environments, this
volume draws together the world’s leading karst experts to provide a vital source for the study and
management of this unique physical setting. Although karst landscapes cover 12% of the Earth’s terrain
and provide 25% of the world’s drinking water, the resource management of karst environments has only
previously received indirect attention. Through a comprehensive approach, Karst Management focuses on
engineering issues associated with surface karst such as quarries, dams, and agriculture, subsurface topics
such as the management of groundwater, show caves, cave biota, and geo-archaeology projects. Chapters
that focus on karst as an integrated system look at IUCN World Heritage sites, national parks, policy and
regulation, measuring systematic disturbance, information management, and public environmental
education. The text incorporates the most up-to-date research from leading karst scientists. This volume
provides important perspectives for university students, educators, geoengineers, resource managers, and
planners who are interested in or work with this unique physical landscape.
Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau Jul 02 2022
Permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan budaya disertai dengan makin maraknya
revolusi yang terjadi dengan jumlah yang semakin meningkat seiring dengan waktu berakibat pada
penurunan kualitas dan kelestarian lingkungan. Dibutuhkan adanya pendekatan yang tepat untuk bisa
terus menunjang sistem perekonomian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Valuasi
Ekonomi adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan nilai moneter pada barang dan jasa yang
tidak ada di pasar, dalam hal ini sumber daya dan jasa lingkungan. Dengan adanya Valuasi Ekonomi dapat
diketahui besaran manfaat sosial yang diberikan oleh alam dan besar biaya yang harus diganti apabila
menggunakan sumber daya alam. Tujuan utama dari penggunaan Valuasi Ekonomi tidak lepas dari tujuan
untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan antara
penggunaan sumber daya saat ini maupun masa yang akan datang.
Pengembangan Perikanan, Kelautan, dan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat Volume II Aug 23
2021 Buku ini membahas berbagai aspek Iptek dalam mewujudkan visi membangun Indonesia menjadi
Negara Maritim dan Poros Maritim Dunia sehingga dapat diimplementasikan untuk kemakmuran rakyat
Indonesia. Kemaritiman adalah peradaban dunia karena kepentingan negaranegara di dunia sangat
ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan
bangsa-bangsa di dunia. Indonesia perlu meletakkan arah pembangunan sebagai Negara Maritim seperti
yang telah dicapai nenek moyang bangsa Indonesia dalam abad keemasan sebagai negara maritim pada
saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang “menguasai laut” dari
berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas
ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut. Zaman kejayaan maritim tersebut harus
direbut kembali oleh bangsa Indonesia dengan mengintegrasikan pembangunan darat dan laut sebagai
sebuah kekuatan pembangunan yang menyejahterakan bangsa Indonesia dan disegani bangsa-bangsa di
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dunia.
SUMBER DAYA AIR DAN KESEJAHTERAAN PUBLIK: (Suatu Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis)
Jul 30 2019 Buku ini telah mengarahkan pembacanya untuk menghargai sumberdaya alam khususnya air.
(Prof. Dr. Surna T. Djajaningrat; Guru Besar Manajemen Lingkungan ITB) Dalam buku ini sudah cukup
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komprehensif dan mampu mendorong pembaca, baik yang keras hati apalagi yang lembut hati, sehingga
dalam menanganinya tidak sekedar berbasis gejala simptomatik, tetapi lebih mendasar dan sistemik. (Dr.
Muh. Dimyati; Geographer dan Regional Planner, yang kini bekerja di Kementerian Perumahan Rakyat).
Akunting sumberdaya alam Aug 30 2019
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