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kalangan akademisinya. Upaya tersebut menjadi sangat urgen bagi Fakultas Pertanian
UMSU sebagai Fakultas yang bergerak dalam bidang pertanian di Indonesia. Di
lingkungan Fakultas Pertanian sendiri dapat dengan mudah dipahami, bahwa pertanian
mempunyai arti yang luas, namun bagi masyarakat umum, pengertian pertanian dalam
arti luas tersebut tidaklah koheren, tunggal, dan tanpa bias.
Pembibitan Buah-Buahan Dya Ayu Sri Hartanti, M.Si. 2022-01-27 Buku ini menjelaskan
tentang pembibitan buah-buahan di suatu lahan agar menghasilkan produktivitas buah
tersebut optimal. Buku ini disusun sebagai bahan informasi bagi penyusun dan
pembaca untuk mengetahui bagaimana cara proses pembibitan buahbuahan dan
pendapatan usaha pembibitan yang di lakukan oleh petani buah-buahan dan juga
pentingnya mengkonsumsi buah-buahan bagi kesehatan tubuh manusia.
IPS TERPADU : - Jilid 1A
Berita bibliografi 1974
Manajemen Alat Berat Kadek Adi Suryawan, S.T., M.Si. 2019-10-01 Buku ini berisi
kajian yang komprehensif, pemaparan penjelasan yang mendalam dan unik mengenai
alat berat. Dalam buku ini dikhususkan terkait manajemen alat berat. Pembahasan
yang bermula dengan pendahuluan akan memberikan gambaran umum kepada pembaca
mengenai alat berat. Pada pembahasan bab selanjutnya diuraikan secara detail
tentang analisis produksi alat berat, biaya, dan harga. Kemudian di akhir bab
terdapat contoh analisisnya, sehingga lebih memudahkan pembaca untuk memahaminya.
Seri Prisma 1974
DATA MINING & DECISION SUPPORT SYSTEM Dr. Ir. Andri Irfan Rifai, ST., MT., MA.,
IPM. Percepatan pembangunan harus didukung oleh kemampuan penyelenggara jalan
dalam proses pembangunan, salah satunya pekerjaan pemindahan tanah. Data histori
pemindahan tanah dapat dimanfaatkan sebagai basis data pengetahuan yang dapat
diolah oleh pendekatan data mining untuk dilakukan intepretasi dan prediksi
produktivitas. Buku ini berisi pengembangan decision support system pemindahan
tanah mekanis pada pekerjaan konstruksi jalan tol dengan implementasi pendekatan
menggunakan data historis pekerjaan jalan tol di Indonesia.
Paduan Lengkap Kelapa Sawit
Sinar Darussalam
Manajemen Sumber Daya Manusia Hairul Anwar 2020-10-01 Pengertian Sumber Daya
Manusia (SDM) menekankan pada kata kuncinya. Daya (energi) yaitu kekuatan yang
melekat pada manusia yang mempunyai kemampuan (competency) untuk membangun, dalam
arti untuk maju ke arah yang positif. Setiap orang dalam kehidupan pribadinya
maupun dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, serta dalam peranannya di
dalam status kedinasannya baik instansi pemerintah maupun swasta, perlu memiliki
daya atau kemampuan tersebut. Lebih-lebih sebagai pemimpin (manager) ia harus

Lingkungan & pembangunan 1983
Alat berat Dr. Diah Lydianingtias, ST. MM 2018-09-01 Segala puji bagi Allah,
sehingga penyusunan Buku Ajar alat Berat (ABT) ini dapat kami selesaikan. Buku
Ajar ini disusun sebagai salah buku referensi mahasiswa Program DIV Manajemen
Konstruksi yang menempuh mata kuliah ABT. Mata kuliah ABT diberikan pada mahasiswa
semester V Program DIV Manajemen Rekayasa Konstruksi Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Malang. Setelah menempuh mata kuliah Pengendalian Proyek ini
diharapkan mahasiswa mempunyai pengetahuan (Knowlege) dan ketrampilan (Skill)
dalam menentukan jenis alat berat dan menghitung produktifitas alat berat untuk
untuk pekerjaan konstruksi baik bidang sipil, sumber daya air maupun bidang
gedung.
Dari kolonisasi ke transmigrasi 1905-1955 M. Amral Sjamsu 1960
Sejarah penambangan timah di Indonesia Sutedjo Sujitno 2007 History of tin mining
and industry in Indonesia from the 18th century to 20th century.
Sejarah Kehutanan Indonesia: Periode th. 1942-1983 1986
Kamus istilah teknologi mineral 1985
Layanan informasi paten Jusni Djatin 1994 Patents information services; manual.
Budi Daya & Teknologi Karet Dr. Ir. Tumpal H.S. Siregar, Dip. Agr. Sudah cukup
lama kontribusi karet alam dalam perekonomian Indonesia menunjukkan kontribusi
yang signifikan. Realitas ini, sayangnya tidak diimbangi dengan penerapan
teknologi dalam pengelolaan kebun, khususnya pada perkebunan karet rakyat. Luas
perkebunan karet nasional yang didominasi (85%) oleh perkebunan karet rakyat,
produksi karet alam Indonesia tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam
kurun waktu yang lama. Teknologi dalam pengelolaan kebun terutama hanya diterapkan
oleh perkebunan karet skala perusahaan. Padahal, sejumlah hasil penelitian sudah
memformulasikan paket teknologi yang tidak hanya mampu menaikkan produktivitas
hingga 30—40% dari pengelolaan konservatif, tetapi juga mampu mengefisienkan biaya
pengelolaan kebun hingga 20—30%. Sejumlah fakta sudah membuktikan. Misalnya,
produktivitas perkebunan karet Kata Pengantar yang dikelola dalam skala perusahaan
sudah mencapai produksi 1.600—1.800 kg kering/ha/tahun, sedangkan perkebunan karet
rakyat berkisar 700—1.000 kg kering/ha/tahun. Jelasnya, kesenjangan penerapan
teknologi itulah yang menjadi kendala utama perkebunan karet nasional. salam
PENEBAR SWADAYA toko buku online murah - penebar-swadaya.net
Pengantar Ilmu Pertanian Alridiwirsah 2022-07-02 perkembangan pertanian. Pertanian
merupakan sektor unggulan dalam menyediakan sumber bahan pangan dan obat – obatan,
bahkan sebagai penyedian sumber energi terbarukan. Upaya pembangunan pertanian
Indonesia memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, lebih-lebih
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memiliki kemampuan tersebut sehingga betul-betul menunjukkan ja dirinya sebagai
pemimpin (leader yang berkualitas dan bijak) yang senantiasa memovasi bawahannya
untuk juga mampu maju positif. Manusia yang memiliki daya seperti itu akan mampu
mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang baik dan sebagai manfaatnya ia dapat
merebut peluang kerja yang tersedia di masyarakat, atau justru dia dapat
menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu semuanya berdampak sangat positif bagi
anggota-anggota masyarakat lainnya yang memerlukan lapangan kerja.
PEDOMAN PRAKTEK LAPANGAN JURUSAN TEKNIK PERTANIAN Hermantoro 2019-10-25 Buku
Petunjuk Teknis Paraktek Lapangan ini dapat digunakan sebagai acuan dosen
pembimbing dalam mendampingi pelaksanaan praktek lapangan, agar memiliki persepsi
yang sama dalam membimbing, mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap
pelaksanaan PKL. Pada Buku Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pelaksanaan
praktek lapangan yang dilalukan di Kebun Penelitian dan Percobaan Ungaran
(aktifitas on farm) dan di Pilot plant serta bengkel (workshop). Aktifitas Praktek
Lapangan telah disesuaikan dengan SKKNi (Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia) sehingga diharapkan meningkatkan kemampuan softskill dan hardskill
mahasiswa, sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja.
Ilmu tubuh-tanah M. Wisaksono Wirjodihardjo 1953
EKONOMI MINERAL INDONESIA Faisol Mukarrom, S.T., M.M. Buku ini berisi berbagai hal
mengenai mineral, mulai dari sejarah, pembentukan, pemanfaatan, penambangan,
perdagangan, hingga dampaknya terhadap lingkungan. Agar pembaca lebih mudah
memahami dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, penulis juga menyajikan
berbagai ilustrasi dan gambaran mengenai tema yang sedang dibahas.
Biologi Jl. 2 (lux) Ed. 5
Bahan Pakan dan Formulasi Ransum Indah Prihartini Buku ini merupakan penjabaran
dari apa yang telah dilakukan baik di laboratorium maupun di lapangan, mengenai
bahan pakan konvensional dan non-konvensional dari sumber daya impor maupun lokal
yang biasa digunakan di Indonesia. Buku ini tidak hanya menjelaskan tentang sumber
bahan pakan menurut jenisnya namun juga berdasarkan kandungan nutrisinya. Juga menjelaskan tentang proses pengolahan untuk mendapatkan bahan pakan tersebut dan
teknologi untuk pencampuran serta produksi pakan. Penjelasan mengenai jenis bahan
pakan cakupannya cukup luas, mulai dari bahan pakan, pakan hijauan sampai dengan
bahan pakan biji-bijian/butir-butiran, dan hasil samping industrinya. Juga
dibicarakan aspek teknologi pengolahan bahan pakan hijauan dan limbah pertanian
serta bahan pakan konsentrat untuk ternak ruminansia, monogastrik , dan unggas.
Kami juga menjelaskan tentang formulasi ransum baik secara konvensional maupun
dengan mempergunakan program komputer untuk berbagai macam ternak yang mudah untuk
diterapkan di lapangan, baik untuk pemula maupun untuk tingkat mahir.
Bunga rampai peraturan-peraturan perko-perasian 1976 Indonesia. Direktorat
Jenderal Koperasi 1976
Geografi: Jelajah Bumi dan Alam Semesta
Soal penduduk dan pembangunan Indonesia Nathan Keyfitz 1962
BUJANG PAREWA MENGGENGGAM BARA Fahrial Ajisman; Sukses Eksekutif Emas Hitam di
Pulau Kalimantan Efri Yoni Baikoeni Dari buku berjudul “Bujang Parewa Menggenggam
Bara” ini, para pembaca dapat menemukan tiga kata kunci yang penting yaitu “Bujang
Parewa”, “Menggenggam Bara”, dan “Menebar Asa”. Pertama “Bujang Parewa” merupakan
sebuah istilah yang merujuk kelompok masyarakat pinggiran dalam budaya Minang,
tempat asal sang tokoh. Bujang Parewa ini adalah kelompok anak muda yang
terjerumus dalam arus negatif sebagai “juvenile delinquency” atau kenakalan remaja
yang terseret pergaulan bebas. Kenakalannya tentu berdampak ke sekolah. Bujang
Parewa ini dikenal gurunya sebagai siswa yang sulit mengikuti pelajaran, nakal dan
pemindahan-tanah-mekanis
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susah diatur, suka melawan dan berkelahi. Tentu saja dalam keluarganya, Bujang
Parewa ini seringkali membuat pusing dan malu orang tua, kerabat dan lingkungan
terdekatnya. Puncak kenakalannya, sang Bujang Parewa mengalami kecelakaan maut,
akibat tabrakan motor. Meski pada malam hari, motor itu tidak punya lampu.
Pengendara tak seorang pun mengenakan helm, apalagi SIM karena mereka masih
dibawah umur. Waktu kejadian adalah menjelang ujian nasional, di saat anak-anak
harusnya diam di rumah mengulang pelajaran. Untung nyawanya masih bisa
diselamatkan, meski dua temannya tewas seketika. Kedua, “Menggenggam Bara” merujuk
aktivitas yang tengah digeluti oleh Fahrial Ajisman saat ini sebagai seorang
eksekutif muda pada tambang batu bara di Bumi Lambung Mangkurat. Keberhasilannya
menduduki jabatan puncak pada PT Jhonlin Baratama menunjukkan kiprahnya yang tidak
perlu diragukan lagi dalam bisnis “emas hitam”. Sejak diterima bekerja sebagai
karyawan tambang tahun 1994, Fahrial Ajisman memulai karirnya dari bawah sebagai
“helper-surveyor”, kemudian berkembang menjadi manajer, direktur sampai jabatan
puncak, direktur utama. Keberhasilannya menduduki jabatan puncak itu, tidak lepas
dari kepercayaan sang pemilik pengalaman hidupnya sangat dinamis, bahkan dramatis,
berbelok, berliku-liku “zig-zag” sehingga sangat inspiratif.
Buku petunjuk 1987
Teknis Pengelolaan Bahan Peledak Komersial Pada Industri Pertambangan Rudi Toba
2020-08-01 Industri tambang di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam
beberapa dekade terakhir. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan tersedianya
komoditas penting dalam rangka menunjang kegiatan operasi penambangan. Penggalian
mineral sebagian besar masih di dominasi oleh teknik konvensional peledakan untuk
pengambilan biji, terutama pada lokasi tambang dengan struktur batuan yang keras.
Ini membuat bahan peledak menjadi salah satu komoditas penting pada kegiatan
operasi penambangan di Indonesia. Teknis Pengelolaan Bahan Peledak Komersial Pada
Industri Pertambangan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak
Mekanisasi Pertanian Kusno Hadiutomo 2012-01-01 Buku ini diperuntukkan bagi semua
kalangan seperti mahasiswa, praktisi, petani/pelaku usaha agribisnis,
petugas/penyuluh pertanian, operator/teknisi, pemerintah maupun swasta yang
berhasrat mengetahui beberapa aspek tentang pengembangan mekanisasi pertanian
khususnya alat mesin pertanian di Indonesia. Diharapkan buku ini dapat menjadi
salah satu acuan penting bagi pengembangan mekanisasi pertanian dalam mendukung
pembangunan pertanian di Indonesia.
ICITID 2021 Rizqi Prastowo 2021-10-20 The 2nd International Conference on
Industrial Technology and Information Designs (ICITID) shortly on 30 August 2021,
at Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. The
Conference adopts a timely theme, Industry 4.0: Transfer and Capacity of
Technopreneur. As we know that the key objective of Industry 4.0 is to drive
manufacturing forward: to be faster, more efficient, and customer-centric while
pushing beyond automation and optimization to discover new business opportunities
and models. On the other hand, a technopreneur is an entrepreneur who understands
technology, who is creative, innovative, dynamic, and dares to be different. So,
The Fourth Industrial Revolution has opened a wide gate of opportunities to us as
technopreneurs. The goals of ICITID 2021 are to bring together experts in the
field of information technology and industrial design so that we can realize
together the potential of technology in industry 4.0. around Asia Pacific nations,
particularly Indonesia.
Yes! Fokus Lulus UN SMA/MA IPS 2017 Ima Kadarmastuti, dkk 2016-10-17 Ujian
Nasional (UN) tinggal di depan mata. Sudah siap menghadapi UN dengan sistem
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Computer Based Test (CBT)? Siap atau tidak siap, sebentar lagi kita akan
menghadapinya. Jadi kita sudah harus mulai berlatih dari sekarang. Fokus dan
siapkan dirimu menghadapi UN baik dengan sistem CBT ataupun PBT (Paper Based
Test). Gunakan buku ini sebagai bekalmu melewati Ujian Nasional dan meraih
kelulusan dengan nilai maksimal. Buku ini berisi ribuan soal yang mengupas detil
pembahasan dan rumus cepatnya dengan jelas, serta disusun sesuai dengan kisi-kisi
dan SKL terbaru. - Gratis video tutorial penyelesaian soal UN Dengarkan dan simak
langsung penjelasan tentor handal dalam menyelesaikan soal-soal UN semua mata
pelajaran. - Gratis aplikasi android Tryout UN 2017 sistem CBT Soal tryout sistem
CBT di aplikasi ini sudah dilengkapi timer sehingga kamu bisa belajar mengatur
waktu pengerjaan UN dengan baik, serta dapat menghitung langsung skor total UN. Soal dan pembahasan UN asli 2015-2016 Pelajari soal-soal asli tahun sebelumnya,
untuk mengetahui pola soal UN di tahun selanjutnya. - Soal dan pembahasan Tryout
UN 2017 Berlatihlah soal tryout UN sebanyak mungkin, untuk mengasah kemampuanmu
dengan beragam tipe soal. - Bedah tuntas Kisi-Kisi dan SKL UN terbaru Pelajari
Kisi-Kisi dan SKL UN terbaru, sehingga kamu bisa menyiapkan diri terhadap materi
yang akan keluar di UN tahun ini. [Mizan, Bentang Pustaka, Bfirst, Panduan
Belajar, Ujian Nasional, Sekolah, Indonesia]
Alat Berat Dan PTM Sofwan Hadi 2018-12-25 Penggunaan alat berat dalam pelaksanaan
pekerjaan sipil umumnya dan pekerjaan pemindahan tanah khususnya sudah merupakan
hal yang tidak bisa dipisahkan lagi bagi kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan
karena dengan penggunaan alat berat dalam kegiatan pembangunan atau pelaksanaan
suatu proyek, maka banyak keuntungan dan kemudahan yang akan diperoleh. Sebelum
menggunakan peralatan berat harus benar-benar memahami hal-hal yang berkaitan
dengan penggunaan alat berat tersebut, agar kita dapat terhindar dari kerugian,
baik karena kesalahan memilih jenis dan jumlah alat maupun di dalam perhitungan
investasi alat.
Teknologi Pengolahan Produk Perikanan Rahmi Nurdiani 2022-02-28 Ikan merupakan
salah satu komoditas ekonomis penting di Indonesia. Potensi perikanan di Indonesia
sangatlah menjanjikan, namun hingga saat ini praktik penanganan dan pengolahan
hasil perikanan masih perlu banyak ditingkatkan. Penanganan hasil perikanan lebih
bertujuan untuk mempertahankan kesegaran ikan yang ditangkap atau dipanen,
sedangkan pengolahan produk perikanan ditekankan pada peningkatan kualitas,
perbaikan mutu sensori dan diversifikasi produk perikanan. Buku “Teknologi
Pengolahan Produk Perikanan” ini menyajikan prinsip-prinsip pengolahan produk
perikanan yang ditekankan pada pengolahan secara konvensional. Buku ini terdiri
dari tujuh bab yang disajikan secara sistematis. Bab 1 mengulas mengenai
pentingnya pengolahan hasil perikanan. Bab 2 dan 3 membahas mengenai penggunaan
garam dan panas untuk mengeringkan ikan. Pengolahan produk perikanan dengan
menggunakan metode marinasi dan pengasapan disajikan pada bab 4 dan 5. Bab 6
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menyajikan bahasan mengenai produk perikanan yang diproses dengan fermentasi
sedangkan pada bab 7 disampaikan secara komprehensif pengolahan produk perikanan
dengan berbagai medium. Diharapkan, buku ini dapat menjadi salah satu buku ajar
untuk mata kuliah Teknologi Hasil Perikanan dan Teknologi Pangan secara umum.
Universitas Syiah Kuala menjelang 20 tahun 1980
SISTEM PENAMBANGAN Andi Ilham Samanlangi Bahan ajar Sistem Penambangan ini dibuat
untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa pertambangan secara umum dan
mahasiswa Teknik Pertambangan UPRI secara khusus, mengenai sistem penambangan
terbuka dan bawah tanah. Buku ini memberikan pengenalan terhadap prinsip dan
aplikasi dari metode dan peralatan yang digunakan pada tambang terbuka dan bawah
tanah. Dengan mempelajari materi bahan ajar ini, mahasiswa diharapkan akan
memiliki pengetahuan dasar mengenai sistem-sistem penambangan yang umum digunakan
dan mampu mengembangkannya menjadi suatu metode yang lebih praktis dan ekonomis di
masa yang akan datang.
Pengelolaan Terpadu Terhadap Patogen Bakteri Tumbuhan Jahira S. 2021-12-01 Buku
Pengelolaan Terpadu terhadap Bakteri Tumbuhan merupakan salah satu buku yang
disediakan, yang bertujuan untuk memberi pemahaman bagaimana melakukan pengelolaan
organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu melalui serangkaian evaluasi,
keputusan dan pengendalian pengelolaan hama. Memahami biologi bakteri tanaman
penting untuk mengetahui pada tahap apa patogen diharapkan menyerang tanaman dan
juga membantu dalam pengelolaan patogen tepat waktu. Diagnosis bakteri patogen
tanaman yang benar didorong karena diagnosis yang salah dapat menyebabkan
penyebaran patogen mudah dan pengelolaan menjadi mahal. Pengelolaan Terpadu
Terhadap Patogen Bakteri Tumbuhan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
Mekanika Tanah I Ajeng Miranti Putri 2020-08-24 Mekanika Tanah merupakan suatu
cabang ilmu Teknik sipil yang sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia konstruksi
atau pekerjaan Teknik seperti pembangunan konstruksi Gedung (penentuan fondasi),
perkerasan jalan raya maupun perkerasan yang ada di Bandar udara. Ilmu mekanika
tanah ini mempelajari tentang bagaimana karakteristik, warna, struktur, tekstur
dan sifat dari tanah, serta bagaimana kemampuan/ kekuatan tanah dalam menahan
beban sehingga pembangunan konstruksi dapat direncanakan dengan baik di mana
konstruksi yang dihasilkan memiliki kekuatan dan keamanan yang sesuai dengan umur
konstruksi yang telah direncanakan.
Arsip-arsip Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) Dan Lembaga-lembaga
Pemerintahan Kota Batavia (Jakarta) D. Diederick J. Kortlang 2007 The co-operation
between the Netherlands Nationaal Archief and the Arsip Nasional Republik
Indonesia has resulted in this catalogue of fifteen archives of VOC (Verenigde
Oostindische Compagnie) institutions in Jakarta. The VOC records are included in
UNESCOs Memory of the World Register
20 tahun Indonesia merdeka Indonesia. Departemen Penerangan 1965
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