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terletak di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Total luas Taman Nasional
Gunung Tambora seluruhnya adalah 71.644 Ha yang terdiri dari cagar alam seluas 23.840 Ha, suaka
margasatwa seluas 21.674 Ha dan taman buru seluas 26.130 Ha. Gunung Tambora menyimpan sejarah
kedahsyatan letusan pada April 1815 dan berdampak ke seluruh penjuru dunia, di mana abu vulkaniknya
menyebar hingga menggelap-gulitakan dunia, hingga setahun kemudian dunia mengalami tahun tanpa
musim panas. Dengan berbagai potensi yang dikandung gunung api ini, kawasan ini telah diwujudkan
dengan konsep geopark. Buktinya, Kawasan Gunung Tambora yang sebelumnya berstatus cagar alam,
suaka margasatwa dan taman buru ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui SK.111/MenLHK-II/2015
tanggal 7 April 2015. Dalam acara peresmian, Presiden Jokowi agar keberadaan Taman Nasional baru itu
dirawat dan dijaga jangan sampai ada yang rusak. “Saya ingin titip peringatan dua abad meletusnya
Gunung Tambora, Tambora Menyapa Dunia ini agar setiap tahun dijadikan momentum untuk promosi
pariwisata di Dompu, Bima, maupun di Nusa Tenggara Barat. Semua biar tahu di mana Dompu, di mana
Bima, di mana Nusa Tenggara Barat, dan di mana itu Indonesia,” kata Presiden Jokowi pada sambutan saat
peresmian. Dalam buku ini, penulis telah berusaha memberikan berbagai informasi yang terkait dengan
kegunungapian Tambora dan berbagai potensinya, termasuk hasil penelitian terkini tentang kearifian lokal
masyarakat disekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora.
Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan - Balilatfo - KDPDTT 2018-12-31
Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan
Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi - Ratna Ekasari
2020-04-13
Ratna Ekasari, adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maarif Hasyim Latif yang
mendapatkan gelar Doktor dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada bidang ilmu ekonomi. Penulis
hanya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, salah satunya melalui buku ini.
Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah - Balilatfo - KDPDTT 2018-12-31
Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah
Perekonomian rakyat Kalimantan - 1992

Membangun Kemajuan, Memupuk Kebersamaan - Muhammad Sigit Andhi Rahman 2020-01-06
Selain mencoba menggali lebih dalam tentang gagasan pembangunan berkelanjutan, utamanya tentang
implementasinya di daerah, buku Membangun Kemajuan, Memupuk Kebersamaan: PELAJARAN
MENGEMBANGKAN AKSI TAPAK BERKOLABORASI ini juga memaparkan berbagai proses menginisiasi
aksi-aksi kemitraan di tingkat tapak pada setiap area model yang dikembangkan KELOLA Sendang,
sebagaimana dirancang dalam Master Plan Kemitraan Lanskap Sembilang-Dangku. Dari proses yang
disampaikan dan diurai dalam buku ini, semoga dapat dipetik pelajaran bagi siapa pun yang membaca buku
ini.
Pengembangan potensi sosial ekonomi masyarakat wilayah pesisir yang berkelanjutan - 2001
Potential socio-economic development in coastal communities in Indonesia.
KEARIFAN LOKAL & POTENSI PENGEMBANGAN WISATA GEOPARK TAMBORA - Zulharman
2022-03-08
Sebagaimana diketahui kawasan Gunung Tambora berada di Pulau Sumbawa dan secara administratif

Safari Ramadhan ke Jawa, Bali, NTB, 1990 - 1991
Journey of Harmoko, Minister for Information to Jawa, Bali, and Nusa Tenggara Barat, 1990.
Optimalisasi potensi desa di Indonesia - Icuk Rangga Bawono 2019-12-09
Desa merupakan awal terbentuknya kota. Kemajuan suatu kota bermula dari titik desa. Oleh karena itu,
desa disebut sebagai mitra bagi pembangunan kota. Fungsi desa sebagai mitra pada saat ini dan yang akan
datang bagi pembangunan kota adalah sebagai tenaga penggerak pembangunan bagi kota. Semua potensi
yang ada di desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia harus dimanfaatkan bagi
kelangsungan dan perkembangan desa dengan seoptimal mungkin. Peningkatan kesejahteraan melalui
optimalisasi potensi desa menjadi solusi pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Dengan
kemandirian melalui optimalisasi potensi desa, kesejahteraan masyarakat desa diharapkan menjadi lebih
terukur.
Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Henny Warsilah
Wilayah perbatasan antar-Negara seharusnya menjadi beranda terdepan dari Negara Indonesia, dan

STRATEGI PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NELAYAN PATORANI DESA TAMALATE
KECAMATAN GALESONG UTARA KECAMATAN TAKALAR - Ahmad Syaekhu
Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan serta
menerapkan kearifan lokalnya dalam pengelolaan lingkungan yang disebut Ritual Patorani. Ritual Patorani
sudah ada sejak dahulu kala, saat manusia mengenal ikan torani. Ritual Patorani digelar di kawasan pantai
Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Tempat di mana para nelayan pencari telur ikan terbang
banyak bermukim. Ritual Patorani merupakan cerminan keyakinan yang sudah diwariskan secara turuntemurun yang mana dalam setiap awal pelayarannya mencari telur ikan-ikan terbang, para Patorani
(nelayan penangkap telur ikan terbang) melakukan tradisi leluhur berupa tahapan-tahapan dari beberapa
ritual adat.
Bangkit Bersama Masyarakat Di Era Pandemi COVID-19 (Ke-2) - Tim Pengabdian Masyarakat Pusat
Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) DRPM-ITS
Buku ini lebih dikhususkan pada kegiatan pengabdian masyarakat tim dosen ITS berbasis reguler. Kegiatan
Abmas Reguler, merupakan kegiatan Abmas di luar kategori abmas berbasis produk, ditujukan untuk
memberikan edukasi, sosialisasi, motivasi dan inovasi yang berkontribusi langsung pada masyarakat,
instansi pemerintah ataupun industri. Tema yang diambil berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi
masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan pemerintah
dan masyarakat di Kabupaten Sumenep, Kota Madiun dan Surabaya. Melalui buku ini, kita harapkan dapat
menjadi pemacu semangat tim dosen ITS untuk dapat menaikkan peringkat ITS di bidang pengabdian
masyarakat, serta semakin mendorong peran aktif dari para dosen dan mahasiswa untuk memberikan
kontribusi nyata kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharam Perguruan Tinggi.
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tentunya harus memiliki keunggulan dan daya saing yang mampu meningkatkan keunggulan-keunggulan
lokal dan regional sehingga wilayah perbatasan memiliki posisi tawar-menawar ketika berhadapan dengan
Negara tetangga. Namun, pada kenyataannya, wilayah perbatasan justru menjadi halaman belakang yang
tidak terurus, kondisinya miskin insfrastruktur dan masyarakatnya cenderung tertinggal. Sementara itu,
wilayah perbatasan Negara tetangga Malaysia dibangun dengan cukup baik, penataan ruang sosial dan
ekonominya sangat terintegrasi, penduduk yang mau bekerja dan menetap di wilayah ini disubsidi oleh
Negara, sehingga kondisi ekonomi dan kesejahteraannya sejajar dengan penduduk di perkotaan. Pada
posisi Indonesia, wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Kapuas Hulu, ruang fisik dan ruang sosialnya belum
terintegrasi dengan baik. Akibatnya, sumber daya alam dan sumber daya manusia belum memiliki daya
saing. Seharusnya berhadapan dengan Negara tetangga Malaysia, kita harus mampu mengambil peran
sebagai pemasok kebutuhan dalam bidang yang tidak dimilikinya. Wilayah perbatasan juga mengalami
krisis air padahal itu sangat dibutuhkan, karena ketersediaan air merupakan kebutuhan utama, baik untuk
perkebunan, pertanian, industri, dan kebutuhan rumah tangga. Sumber daya air jika tidak dikelola dengan
baik akan menyebabkan krisis air di wilayah perbatasan, yang pada ahirnya berimplikasi pada krisis
pangan. Kajian dalam buku ini difokuskan pada analisis terhadap ketahanan air untuk kebutuhan pangan
masyarakat dan upaya meningkatkan daya saing wilayah. Pendekatan kajian ini kuasi kualitatif dan
kuantitatif dengan output berupa model pemberdayaan masyarakat yang dapat direkomendasikan sebagai
kebijakan tata kelola air dan kelembagaan air untuk pangan.
PENGEMBANGAN PARIWISATA ALTERNATIF - I Made Suniastha Amerta 2019-11-21
Pengembangan pariwisata alternatif dalam bentuk desa wisata, secara substansial pengembangannya
senantiasa berbasis pada pemberdayaan masyarakat (community-based tourism development) dan
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pengembangan desa wisata sebagai salah satu
produk pariwisata yang berbasis pada masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata di desanya.
Keberhasilan pengembangan desa wisata di suatu daerah akan sangat ditentukan oleh potensi daya tarik
pariwisata yang harus dimiliki desa tersebut. Salah satu konsep yang menjadi faktor penentu keberhasilan
pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adat (indigenous tourism) yang sesuai
dengan konsep desa wisata di suatu daerah adalah elemen “4H” yang meliputi (1) habitat (tempat
permukiman asli), (2) history (sejarah/asal usul), (3) handicraft (barang kerajinan tangan), dan (4) heritage
(warisan/pusaka budaya). Pembahasan dalam buku ini penulis mengangkat kasus mengenai pengembangan
pariwisata alternatif Desa Pakraman Jasri. Di desa ini tentu banyak hal menarik yang perlu dikaji salah
satunya mengenai tentang pengembangan pariwisata alternatifnya karena pada dasarnya desa ini terletak
di Bali yang tentu sudah sangat terkenal dengan wisatanya yang begitu menawan dan sayang untuk di
lewatkan.
PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL BALITBANG TAHUN 2019 “PERCEPATAN PENGEMBANGAN
DESA MANDIRI” - Anggraeni Rahmasari, SE., MM 2019-12-27
Temu Ilmiah Nasional Tahun 2019 dihadiri oleh beberapa kalangan akademisi dari Perguruan Tinggi
Negeri maupun Swasta, para praktisi maupun birokrasi dari Lembaga Litbang yang berasal dari berbagai
provinsi, kabupaten dan kota yang akan membahas dan mendiskursuskan situasi problematik yang dihadapi
Desa dalam upaya mempercepat kemandiriannya guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan hasil penelitian maupun kajian berupa 94 paper dari 166
yang telah melalui proses seleksi dan review oleh para pakar yang dilanjutkan dengan editing, maka
diharpakan dapat memberikan wawasan, masukan maupun best practice yang relevan berkaitan dengan
percepatan pengembangan desa mandiri. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur
yang telah berkenan membuka acara Temu Ilmiah Nasional Tahun 2019 dan Keynote Speaker, para
Pembicara/Narasumber, Moderator, Reviewer, Editor dan para Peserta serta Pemakalah yang telah
menyumbangkan pemikirannya melalui paper dalam prosiding ini. Disamping itu disampaikan terima kasih
pula kepada Universitas Brawijaya Malang dan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang yang
telah mendukung terselenggaranya acara Temu Ilmiah Nasional 2019.
Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pendemi Covid-19 - Amar Ali Aulia 2021-02-11
Buku ini merupakan hasil laporan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam pelaksanaan KKN
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dari rumah tahun 2020
Kajian dan sajian tipologi pantai: Enam propinsi di Indonesia pada skala kecil - 2002
Survey on typology of coastal ecology in six provinces in Indonesia.
Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan
Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Jawa - Sosilawati, ST., MT. 2016-12-12
Indonesian Investment and Trading Opportunity by Province, Regency, City - 2004
Pengembangan Teknologi Terapan Berwawasan Lingkungan - Syamsuri
Buku ini menampilkan berbagai tinjauan teknologi terapan. Satu bab membuat pengembangan teknologi
terapan untuk mengolah tandan kosong kelapa sawit menjadi karbon aktif bermutu tinggi dan
pengembangan katalis untuk mengubah rbd stearing turunan minayk sawit menjadi biofuel. Bab lain
menyajikan studi numerik pada mobil yrs 4 door sedang dengan variasi model rear spoiler yang
menghasilkan data menarik di mana spoiler dapat menurunkan gaya drag hingga 4,7%. Buku ini dapat
digunakan sebagai bacaan menarik yang memberikan gambaran terbaru pengembangan teknologi terapan
yang berhubungan dengan lingkungan, pemanfaatan penerapan teknologi dan manajemen teknologi dalam
berbagai bidang.
Profil Pembangunan Serta Peluang Investasi Dan Bisnis Provinsi Gorontalo - 2002
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 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]
Lingkungan & pembangunan - 1998
Kepulauan Seribu Menyongsong Masa Depan - 2002
Landscape Architecture, Fifth Edition - Barry Starke 2013-03-04
The most comprehensive, current guide to the theory and practice of landscape architecture For more than
50 years, this pioneering guide has served as the foremost resource on the principles and practices of
landscape architecture. Now, the book has been revised to address the latest developments in the field,
providing a comprehensive, current presentation of the profession. Richly illustrated with more than 400
full-color images, Landscape Architecture, Fifth Edition, explains how to plan and design for the human use
of land with the least environmental impact. This updated volume offers new coverage of important topics
such as sustainability, climate change, water conservation, land reuse, urban agriculture, stormwater
management, low-impact design, and much more. This definitive reference: Introduces the fundamentals of
site and environmental planning Describes the planning constraints imposed by the forms, forces, and
features of nature and our built environment Addresses climate and its design implications Discusses site
selection and analysis Instructs in the planning of workable and well-related use areas Describes the
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volumetric shaping of exterior spaces Explores site-structure relationships and organization Applies
contemporary thinking in the planning of expressive human habitations and communities Landscape
Architecture, Fifth Edition, preserves the essential character and timelessness of the original classic while
incorporating up-to-date advancements in the profession. Extensively revised and filled with more than 400
contemporary full-color images, Landscape Architecture, Fifth Edition, remains the quintessential resource
on planning for the human use of land in harmony with the environment. The book presents a systematic
approach to the creation of more usable, efficient, and attractive outdoor spaces and places. Teaching
diagrams, plans, photographs, and graphics--including the works of many of the world's leading landscape
architects and firms--are featured throughout. This thoroughly modernized classic offers new coverage of:
Sustainability Climate change and global warming Water preservation and water rights Land reuse and
brownfield redevelopment GIS mapping Invasive species Urban agriculture and urban forestry Stormwater
management Low-impact design Complete streets New Urbanism, Smart Growth, and Traditional
Neighborhood Development Landscape Architecture, Fifth Edition, addresses every aspect of site and
environmental planning, design, and implementation, including: The most comprehensive, current guide to
the theory and practice of landscape architecture The human habitat and sustainability Climate Water Land
Vegetation The visual landscape Topography Community planning and growth management Rational land
use planning Urban design Site planning Site spaces Circulation Structures Landscape planting
SEBATIK VOL 24 NO 1 - P3M STMIK Widya Cipta Dharma
SEBATIK is a collection of research articles, scientific works, and dedication from all academic community
in order to integrate information. SEBATIK provides open publication services for all members of the
public, both in all tertiary educational and teacher environments and other research institutions, with the
freedom to exchange information that is dedicated to facilitating collaboration between researchers, writers
and readers through information exchange. SEBATIK was introduced and developed in the STMIK Widya
Cipta Dharma environment since 2001 and is wide open for continuous development. SEBATIK is published
periodically twice a year, namely June and December, this Journal contains the results of research
activities, discoveries and ideas in the field of ICT (Information and Communication Technology) covering
the topics of information systems, artificial intelligence, multimedia technology, and others. SEBATIK is
also open to topics of research and service outside the field of ICT topics such as topics on public relations,
economic improvement, and others. Hopefully with the articles in cultivation researchers can share
knowledge in order to advance Indonesia, especially East Kalimantan. ISSN : 1410-3737 E-ISSN :
2621-069X
Skema Inovatif Model Pengembangan Kampung Tematik - Sugiyanto 2020-06-01
Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di Dunia yang memiliki lebih dari 17.504 pulau
dengan lokasi terbentang luas dari sabang sampai merauke. Sebagai Negara yang memiliki potensi Sumber
Daya Alam (SDA) yang melimpah sudah seharusnya menjadi kekayaan dan keunggulan Indonesia untuk
menjadi peluang peningkatan sektor pariwisata guna pengembangan wilayah. Konsekuensi dari posisi
Indonesia yang strategis yaitu bagaimana optimalisasi pemanfaatan yang berkontribusi terhadap
kesejahteraan bagi masyarakat. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadi potensi yang sangat
besar. Potensi ini dapat dilihat dari keindahan pulau yang terbentang dari ujung barat sampai ujung timur.
Keindahan alam menjadi salah satu keunggulan, khususnya wisata bahari Indonesia yang memiliki garis
pantai terpanjang di dunia. Tantangannya adalah meningkatkan peran stakeholders yang ada di Indonesia
untuk mengupayakan nilai tambah (creating values) dalam pengembangan sektor pariwisata. Skema
Inovatif Model Pengembangan Kampung Tematik ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak
Implementasi Desa Inovasi Berbasis Pengembangan Mangrove - Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si.,
2022-07-20
Program desa inovasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat terimplementasi dengan baik
sehingga dapat memberi semangat dan harapan hidup baru dalam diri masyarakat Desa Tanjung Rejo,
menjadi sebuah desa yang mandiri dimana masyarakatnya bisa lebih maju dan kreatif serta berinovasi
dalam membangun potensi desa yang mereka miliki sehingga sehingga berdampak bagi pembangunan desa
khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya terutama dalam upaya pemulihan sosial
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ekonomi akibat dampak situasi krisis dan bencana seperti Covid-19.
Rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir Lampung - 2000
Strategic plan of coastal zone management in Lampung Province.
Mengenal Wisata Alam Pangandaran dari Pesona Alam, Legenda hingga Sejarah - Ahmad Toni Harlindo
2021-05-12
Banyak orang yang masih bertanya, atau hanya mengenal wisata Pantai Pangandaran saja. Apa saja sih
objek-objek wisata di Pangandaran itu? Atau kita liburan ke pantai Pangandaran yuk? Lagi-lagi Pantai
Pangandaran. Perlu diketahui destinasi Wisata Pangandaran bukan hanya menyuguhkan pesona alam
pantai Pangandaran saja dengan pesona Pasir Putih di Cagar Alam Pananjung yang sudah menjadi jujugan
para pelancong nusantara dan mancanegara (turis). Pesona-pesona pantai-pantai lainnya di Pangandaran
juga sangat khas memukau, seperti pantai Karapyak, Pantai Karang Nini, Pantai Batu Hiu dan Pantai Batu
Karas. Keindahan pegunungan dan sungai-sungainya seperti Green Canyon, Citumang dan Santirah juga
tidak kalah menarik. Keunikan seni budaya warga Pangandaran juga masih ada yang eksis hingga kini
seperti tari Ronggeng Gunung, Badud, Wayang Golek, Ebeg dan Ronggeng Ibing Sunda. Suguhan kuliner
seafood juga begitu khas dengan Pangandaran. Dalam buku ini juga menginformasikan mengenai “Sekilas
Tentang Pangandaran, 10 Tips Berlibur ke Pangandaran, Menuju Pangandaran dan keterangan Peta Wisata
Pangandaran yang dapat dieksplor secara browsing online praktis menggunakan handphone di masa kini.
Dengan adanya media online seperti Google Maps, foto dan penyedia informasi website tentu akan
memudahkan pelancong untuk mengetahui rute perjalanan wisatanya. Mengunjungi Pangandaran tak
cukup hanya sehari dua hari. Jika ingin mengenal dan mengetahui lebih banyak objek-objek wisata lebih
dalam lagi perlu beberapa bulan. Karena di Pantai Pangandaran sendiri ada beberapa objek wisata yang
tidak bisa hanya di nikmati dalam sehari. Wisatawan perlu beristirahat, makan-minum dan menentukan ke
mana lokasi wisata lainnya di Pangandaran yang akan dituju dengan santai. Pemerintah Kabupaten
Pangandaran saat ini memang sedang berbenah dan menggali berbagai potensi wisata daerah
Pangandaran. Seperti melengkapi sarana dan prasarana sebagai fasilitas, akses jalan, serta kelengkapan
pariwisata lainnya. Memajukan pariwisata Pangandaran memang akan menjadi prioritas bagi pemerintah
dan pihak-pihak yang berkenan untuk memajukan Pariwisata Pangandaran.
Sumatera Selatan memasuki era pembangunan jangka panjang tahap kedua - 1993
Progress report on development of Sumatera Selatan Province in the context of the second long term
development plan in Indonesia.
Nelayan dan kemiskinan - 1992
Socio-economic conditions of fishermen in various coastal villages in Jawa Tengah Province; case study.
PENGEMBANGAN DESA SUNGSANG MENJADI DESA WISATA YANG BERDAYA SAING DAN
BERKELANJUTAN - Amalia Mustika
Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas
yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta
kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual berbeda. Desa wisata
dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya
meningkatkan kesiapan dan kepedulian kami dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik
wisata diwilayah masing-masing desa. Selain itu tujuan dari pembentukan desa wisata ini adalah untuk
meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata
dan dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas
perkembangan kepariwisataan didaerah membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari
masyarakat desa sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh. Desa Wisata
Sungsang menjadi salah satu destinasi wisata menarik, pasalnya Desa Wisata Sungsang terletak di lokasi
yang sangat strategis, selain dari pada itu Sungsang memiliki banyak potensi untuk menjadi desa wisata
berkonsep ekowisata. Selain memiliki daya tarik tradisi dan budaya yang unik, desa tersebut juga bisa
menjadi persinggahan bagi para wisatawan. Sebagai desa persinggahan, warga pun telah berpikir kreatif
dengan menyediakan homestay untuk wisatawan.
Bangkit Bersama Masyarakat Di Era Pandemi COVID-19 (Ke-1) - Tim Pengabdian Masyarakat Pusat Kajian
Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) DRPM-ITS
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Buku ini lebih dikhususkan pada kegiatan pengabdian masyarakat tim dosen ITS berbasis reguler. Kegiatan
Abmas Reguler, merupakan kegiatan Abmas di luar kategori abmas berbasis produk, ditujukan untuk
memberikan edukasi, sosialiasi, motivasi dan inovasi yang berkontribusi langsung pada masyarakat,
instansi pemerintah ataupun industri. Tema yang diambil berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi
masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan pemerintah
dan masyarakat di Kabupaten Lumajang, Gresik dan Kota Surabaya. Melalui buku ini, kita harapkan dapat
menjadi pemacu semangat tim dosen ITS untuk dapat menaikkan peringkat ITS di bidang pengabdian
masyarakat, serta semakin mendorong peran aktif dari para dosen dan mahasiswa untuk memberikan
kontribusi nyata kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Manfaat Dana Desa di Provinsi Jambi - Balilatfo - KDPDTT 2018-12-31
Manfaat Dana Desa di Provinsi Jambi
Kunjungan kerja Menteri Penerangan RI Safari Ramadhan ke Irian Jaya 1994 - 1994

potensi-dan-pengembangan-objek-wisata-kampung-nelayan

Journey of Harmoko, Minister for Information to Irian Jaya Province.
Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan - I Wayan Rusastra 2021-09-01
Berbagai paradigma dan empiris terkait eksistensi pelabuhan disajikan dalam buku ini, baik dari sisi
kepentingan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Meniliknya secara komprehensif menjadi poin krusial
dan kontekstual guna mendapatkan sari pati dalam mengakselerasi pemerataan pembangunan
antarwilayah dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Bagaimanapun pelabuhan di Indonesia,
yang didukung sumber daya maritim, akan menjadi salah satu agen pembangunan yang sangat potensial,
baik di level nasional, regional, maupun internasional. Tiga pokok bahasan, yaitu pengembangan pelabuhan
berkelanjutan dan investasi, sistem logistik dan tarifikasi, serta dampak infrastruktur pelabuhan dalam
perdagangan dan potensi pelabuhan sebagai destinasi wisata, tersaji apik dalam buku ini. Ketiganya
dieksplanasi runut dan elaboratif sehingga memudahkan bagi pembaca memilih dan memilahnya.
Masyarakat nelayan Lamalera dan tradisi penangkapan ikan paus - Ambrosius Oleonâ 2001
Whale fisheries of Lamalera ethnic group in Kabupaten Lembata, East Nusa Tenggara Province.
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