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Perguruan Tinggi Ikatan Dinas Jurusan Ips Jurusan Terbaik
Menjadi orang tua adalah sebuah profesi seumur hidup yang sangat menantang karena setiap anak adalah individu yang unik, sehingga tidak ada formula baku yang dapat diterapkan kepada seluruh anak. Hal lain yang membuat profesi ini semakin menantang adalah, tidak ada sekolah yang mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi orangtua yang baik dan efektif, tidak ada lembaga yang dapat memberikan serftifikat “Certified Parent”. Banyak orangtua, memulai petualangan sebagai orang tua tanpa Value dan Visi yang telah diformulasikan, sebuah upaya “learning by doing” mengacu pada pengalaman bagaimana mereka di besarkan. Dalam
kasus tertentu bisa kita temukan pasangan yang meniru Visi orang tua mereka, ada yang akhirnya mengulang keberhasilan atau bahkan kegagalan yang sama. Sering juga kita temukan pasangan yang harus menghadapi kenyataan tidak semua anak yang mereka besarkan memiliki Value ataupun Visi seperti apa yang mereka tanamkan. Setiap orangtua, harus memformulasikan Value penting apa yang akan mereka ajarkan pada anak mereka, sehingga masing masing anak dapat memiliki Value yang sama. Orang tua harus memformulasi Visi keluarga dan siap untuk melakukan penyesuaian terhadap Visi individual mereka jika tidak selaras degan Visi
keluarga. Dalam membesarkan anak, orang tua bertindak sebagai penempa yang memastikan Value dan Visi yang telah di formulasikan dapat di pahami dan tertanam dalam jiwa anak. Proses menempa mengharuskan orang tua mahir berperan sebagai Trainer, Mentor, Motivator dan Coach serta mahir menentukan saat yang tepat untuk memerankan masing masing peran. Untuk memastikan efektifitas masing masing peran, orang tua harus siap untuk menjadi role model bagi anak anaknya serta mempersiapkan anak untuk menjadi role model bagi satu sama lainnya. Orang tua juga harus mampu mempersiapkan alat yang dapat merealisasikan
penerapan Value dan pencapaian Visi yang telah mereka tanamkan pada anaknya. Kisah Enam Sayap merupakan salah satu dari Trilogi Novel Pendidikan menceritakan perjalanan orang tua yang menempa putra dan putri mereka, bagaimana mereka menanamkan Value dan Visi yang sama kepada pada setiap anak. Bukan hanya menjadikan diri sebagai role model, tapi mereka juga menciptakan sebuah kerangka kolaborasi yang memungkinkan setiap anak menjadi role model bagi kakak kepada adik adik nya. Ditahap awal pencapaian Visi, pasangan ini memperpanjang rentang Visi tersebut ke generasi selanjutnya dengan membentuk koperasi
keluarga yang berperan sebagai alat untuk menjaga kelangsungan Value Kolaborasi dalam pencapaian Visi itu. Dengan segala tantangan yang dihadapi, membesarkan dan mendidik 6 putra putri mereka adalah jumlah yang tidak sedikit, setara dengan jumlah anggota tim bola Volley atau tim bola basket. Dan sebagaimana layaknya tim Volley atau Bola Basket, ke enam putra putri ini membutuhkan pelatih. Tentunya banyak ragam cerita dari keluarga lain yang juga memiliki kekuatan yang dapat menginspirasi. Buku yang sarat dengan kisah hidup dapat menginspirasi para orang tua maupun calon orang tua, sehingga apa yang telah dilakukan oleh
orang tua dapat menjadi ilmu bermanfaat yang dapat menjadi amal jariyah mereka.
Paparan buku ini memuat secara kronologis jejak berdirinya Universitas Negeri Malang hingga masa sekarang, yakni tahun 1954 sebagai lembaga PTPG Malang (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Malang), tahun 1957 berubah status menjadi FKIP Universitas Airlangga, tahun 1963 berubah status menjadi IKIP MALANG, dan tahun 1999 berubah statusnya menjadi Universitas Negeri Malang. Di sisi lain, buku ini juga menguraikan tentang sejumlah pimpinan serta rektor dari tahun 1954 sampai tahun 2020 yang berhubungan dengan kebijakan pengembangan pembelajaran “The Learning University”. Buku ini juga memuat sosok inspiratif tokohtokoh inovasi pembelajaran Universitas Negeri Malang, seperti: Prof. Dr. Supartimah Pakasi; Prof. Drs. Suwojowojowarsito; Prof. HM Salah Marzuki, M.Ed.; Prof. Dr. J. G.de Casparis; dan Prof. Dr. Salladien. Di samping itu, buku ini juga memuat aneka media pembelajaran berbasis inovasi pembelajaran serta karya HAKI para akademisi di lingkungan Universitas Negeri Malang. Misalnya, Prof. Dr. Supartimah Pakasi diakui dunia sebagai salah satu pakar inovasi pembelajaran dengan menerapkan metode probleme base learning dengan model sekolah laboratoriumnya. Prof. Dr. HM. Saleh Marzuki, M.Ed. terkenal dengan inovasi pembelajaran
tentang beberan pembelajaran Pancasila; dan Prof. Dr. J. G.de Casparis mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis media prasasti serta peninggalan arkeologi untuk pembelajaran sejarah dan masih banyak lagi tokoh-tokoh inovasi pembelajaran yang sangat menginpirasi. Semua materi disajikan dengan narasi yang sangat menginspirasi khalayak. Ada pepatah belajar bijak dari sejarah untuk masa depan, belajar bijak dari ruang museum untuk mengenali karya adi luhung suatu bangsa. Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang menyajikan karya adi luhung pakar pendidikan tentang inovasi pembelajaran tahun 1954, 1957, 1963, dan
tahun 1999-2020.
Menjadi lansia harus berdaya yang tangguh haruslah disertai dengan positif secara fisik, psikologis dan adaptif di lingkungan sosial tidak hanya dilakukan oleh lansia seorang diri, membutuhkan sejumlah dukungan dari lingkungan sekitar agar menyelesaikan secara baik. Kesehatan fisik dan mental yang baik pada usia lanjut merupakan hal yang penting, diperlukan strategi adar dinikmati sesuatu yang menyenangkan, bagi pendamping akan mengetahui kondisi yang dialami lansia jika memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengelaman hidup di usia lansia. Buku ini sangat pas untuk anda yang memasuki usia 50
tahun ke atas dan sudah masuk pensiun agar bisa mempersiapkan diri baik secara psikologi, kesehatan maupun aktivitas apa yang bisa bahagia dan lebih bertakwa.
Dari Perguruan Tinggi Sjakhyakirti sampai Universitas Sriwijaya
Sukses SBMPTN SOSHUM 2016
Buku Babon Sukses Tes TNI POLRI
Corat-coret anak desa berprofesi ganda

Dilengkapi: 1. Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Semua Jalur 2. Panduan Seleksi Program Beasiswa Bidik Misi 3. Data Statistik Tipe Soal Tahun 2013 - 2015 4. Tips & Trik Lulus PTN Tanpa Ngulang 5. Daftar Nilai Passing Grade PTN 6. Plus Profil dan Prosfek Kerja Tiap Jurusan/Prodi -BintangWahyuBuku ini dihadirkan sebagai referensi para konselor sekolah (guru bimbingan dan konseling) SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA serta para mahasiswa Jurusan/Program Studi Bimbi ngan dan Konseling, dan Program Studi Psikologi di Tanah Air, dalam upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam bidang bimbingan karier. Di samping itu, buku ini juga sangat berguna sebagai referensi para akademisi bidang ilmu Bimbingan dan Konseling dan
Psikologi di perguruan tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Sudah siapkah kalian menghadapi rangkaian tes seleksi TNI/POLRI? Tidak bisa dipungkiri, ujian seringkali membuat cemas sebagian besar orang. Terlebih ujian dengan karakter persaingan yang luar biasa ketat ditambah hasil seleksi ikut menentukan nasib kita ke depan. Sebenarnya, apa yang membuat seseorang merasa cemas menghadapi ujian? Jawaban dari pertanyaan ini cukup sederhana, semua itu disebabkan karena kurangnya persiapan
seseorang dalam menghadapi ujian. Kecemasan umumnya timbul dari rasa tidak percaya diri atau rasa tidak mampu. Ketidakpercayaan diri timbul karena kurangnya persiapan. Jadi, persiapanlah yang menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi ujian. Persiapan menghadapi tes seleksi TNI/POLRI tidak hanya sebatas belajar untuk menguasai materi, tapi juga mencakup persiapan mental. Mempersiapkan mental untuk menghadapi ujian mutlak
diperlukan. Mental yang tidak siap mengakibatkan buyarnya konsentrasi kita dalam menjalani proses ujian. Alhasil, materi-materi yang sebelumnya sudah kita kuasai pun ikut hilang. Mengingat begitu besarnya pengaruh mental terhadap keberhasilan kita menjalani ujian, maka gangguan-gangguan mental termasuk kecemasan yang kita rasakan harus diatasi. Caranya, pertama, hilangkan pikiran negatif terkait ujian. Kedua, hilangkan rasa tidak percaya
diri dengan banyak persiapan dan latihan. Tumbuhkan keyakinan yang kuat bahwa kita bisa melakukannya. Ketiga, jaga kesehatan. Menjaga kesehatan tubuh penting agar kita bisa tampil prima. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi, dalam rangka mempersiapkan mental untuk menghadapi ujian, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Jika badan sakit, loyo, kurang gairah, kita juga tidak akan bisa belajar. Berolahragalah
secara rutin, makan yang teratur, dan istirahat cukup. Terakhir adalah banyak berdoa. Doa adalah bentuk kepasrahan kita kepada yang Mahapencipta. Kita adalah milik-Nya, jadi selalu mohon perlindungan kepada Tuhan dari hal-hal negatif baik dari dalam maupun luar diri kita. Memohon diberi fisik dan mental yang sehat agar bisa menjalani ujian dengan baik adalah langkah yang baik untuk membuat diri kita jauh lebih siap. Setelah memperbaiki mental
dari negatif menjadi positif, kini saatnya kita mempersiapkan diri untuk penguasaan materi, yaitu dengan belajar dan berlatih dengan penuh semangat. Hal terpenting dalam belajar adalah jangan belajar mendadak. Persiapan belajar untuk ujian seleksi TNI/POLRI setidaknya 3 bulan sebelum hari H. Tujuan kita belajar adalah mendapatkan pemahaman dan pemahaman membutuhkan waktu. Dalam seleksi TNI/POLRI sesungguhnya materi ujian sudah
standar dan tidak jauh berubah dari tahun ke tahun. Persiapakan semuanya. “Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”, belajar rutin setiap hari jauh lebih efisien dari belajar sistem borongan, alias sistem SKS. Kita perlu mengatur pola belajar. Misalnya, ada berapa materi tes yang diujikan dalam penerimaan TNI/POLRI dan ada berapa bab tiap materi tes tersebut. Kemudian, coba hitung masih ada berapa waktu yang dimiliki dan jumlah bab itu
dibagi per minggu. Jadi, setiap minggu kita memiliki “tugas” mempelajari bab-bab tertentu sesuai jadwal. Dengan target tiap minggu ini, beban sebelum ujian akan dirasakan lebih terkelola, sehingga saat menghadapi ujian seleksi penerimaan TNI/POLRI kelak perasaan menjadi lebih tenang karena semua bahan sudah dipelajari. Buku ini hadir sebagai teman belajar kalian menghadapi rangkaian ujian/tes seleksi masuk TNI POLRI. Berisi seribu lebih soal
full pembahasan oleh Tim LITBANG Psiko-Akademik Salemba (LPAS). Buku juga dilengkapi bonus CD software dan video tes fisik, plus aplikasi android yang bisa kalian download gratis dari Google Play. Harapanya, buku ini bisa turut serta menghantarkan kalian sukses menjalani tes JUDUL:TOP NO. 1 TES MASUK TNI POLRI PENULIS:TIM LITBANG PSIKO-AKADEMIK SALEMBA ISBN:978-602-6758-05-7 PENERBIT:FORUM EDUKASI HALAMAN:640 UKURAN:19 X 26
TANGGAL TERBIT:NOVEMBER 2015 BukuEdukasi.com
Indonesian Education
Bung Karno
Teruji dan Terbukti Membantu Siswa Tembus PTN Favorit
TOP SUKSES TKD KAMPUS IKATAN DINAS
DIKTAT RESMI TES MASUK KAMPUS IKATAN DINAS STAN STIS
Kelas digital merupakan salah satu hal yang perlu untuk diketahui oleh pelaku dalam dunia pendidikan di mana khususnya untuk siswa di dalam kelas. Kelas digital merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi siswa secara lebih efisien dan lebih praktis. Dengan menggunakan kelas digital maka pembelajaran akan lebih menarik dan perhatian siswa akan lebih terpusat pada pembelajaran. Dengan menggunakan kelas digital akan
ada interaksi dan fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih bervariasi dan inovatif. Dengan adanya pembelajaran menggunakan kelas digital dengan bantuan Edmodo, bisa membuat siswa memahami materi yang diberikan lebih mendalam. Dan dengan adanya kelas digital ini siswa bisa menemukan pengetahuan baru yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Dan mereka juga lebih mengenal dunia teknologi informasi dan komunikasi serta
peserta didik bisa melihat manfaat yang bisa digunakan dari kemajuan teknologi pada saat sekarang ini. Schoology IPA ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku ini membahas tentang fiksasi nitrogen oleh tanam yang dilakukan oleh bakteri penambat nitrogen yang terdapat didalam akar kacang-kacangan adalah jenis bakteri Rhizobium. Bakteri ini masuk melalui rambut-rambut akar dan menetap dalam akar tersebut dan membentuk bintil pada akar yang bersifat khas pada kacang – kacangan.
Author's account as veterinarian and physician in Indonesia.
SUKSES SBMPTN SAINTEK 2017
Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang
Fiksasi Nitrogen Oleh Mikroorganisme
masalah pertahanan-keamanan
Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Ancangan dan Best Practices
On defense and security in Indonesia; collection of speeches.
Dilengkapi: 1. Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Semua Jalur 2. Panduan Seleksi Program Beasiswa Bidik Misi 3. Data Statistik Tipe Soal Tahun 2013 - 2015 4. Tips & Trik Lulus PTN Tanpa Ngulang 5. Daftar Nilai Passing Grade PTN 6. Plus Profil dan Prosfek Kerja Tiap Jurusan/Prodi -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Sam Sinar Penulis : Nurul Badriah Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : April 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Kenyataan hidup tidak selalu manis, kadang manusia harus menelan rasa pahit yang tidak bisa dihindari. Sam Sinar, pemuda yang harus menelan pahitnya kenyataan hidup. Yatim pada usia yang masih belia dengan lima adik menjadi tanggungan. Masa remaja yang seharusnya ia nikmati harus digantikan dengan kerja keras. Kegagalan, kekecewaan, keputusasaan, dan patah hati menjadi bagian dari episode hidupnya. Sam Sinar, akankah ia bersinar seperti namanya jika hidup yatim dalam tekanan kemiskinan? www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
SUKSES SBMPTN SAINTEK 2016
Indonesia membangun
Profil 200 tokoh aktivis & pemuka masyarakat Minang
Panduan Memilih Perguruan Tinggi 2016
Bahan Organik Tanah Sawah

Modul Siswa dalam Pelayanan Bimbingan Konseling ini merupakan salah satu upaya untuk mempermudah mengimplementasikan pesan kurikulum, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah memberikan penegasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berupaya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam bidang pribadi, sosial, akademik
dan karir dengan pemberian pelayanan yang menyesuaikan tugas perkembangan anak dan karakteristiknya serta suatu bentuk ekstensi dari Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Kabupaten Lamongan
PENULIS: M. ARIF AHSAN UKURAN: 19 X 26; 224 BW ISBN: 972 602 8922 62 3 APAKAH KALIAN INGIN KULIAH GRATIS dan dapat uang saku? Atau setelah lulus kuliah ingin langsung dapat kerja? Nah, tidak salah lagi, pilihlah sekolah kedinasan. Namun, peminat sekolah kedinasan begitu besar sementara daya tampungnya sangat terbatas. Tak heran jika syarat masuk sekolah kedinasan lebih berat. Proses seleksinya pun begitu ketat. KARENA PERSAINGAN YANG SANGAT KETAT INILAH, siswa harus jeli dalam memilih
sekolah kedinasan yang sesuai dengan kemampuan. Selain itu, siswa harus mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi berbagai ujian saringan masuk sekolah kedinasan tersebut. BUKU INI MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP berbagai sekolah kedinasan favorit, termasuk syarat dan prosedur pendaftaran serta jenis ujian masuk yang diterapkan. Selain itu, buku ini menyajikan beragam tip dan trik masuk sekolah kedinasan berdasarkan pengalaman dari alumni dan mahasiswa di sekolah kedinasan
bersangkutan. Buku ini juga dilengkapi penjelasan dan contoh soal dari berbagai bentuk tes yang sering diujikan. Nah, jadikan buku ini sebagai senjata ampuh kalian untuk masuk sekolah kedinasan favorit.
Kisah Inspiratif siswa yang diterima di PTN dan Ikatan Dinas PENULIS: Abdur Rohman, S.Pd. dan SMANIDA 12 Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-069-8 Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis: SMANIDA angkatan 12 termasuk angkatan terkuat pasca terkena serangan pandemic corona. Angkatan yang katanya dapat Giveaway dari pemerintah karena UN dihapuskan, UTBK yang cuma TPS, serta jalur masuk Universitas yang diundur. Langsung lulus dengan hanya #dirumahaja sambil rebahan.
Siswa/i yang tangguh, kuat, dan selalu berusaha menggapai cita-cita dan harapan dengan caranya masing-masing. Ada yang bingung passionnya dimana, ada yang terlibat perdebatan dengan orangtua, ada yang merasa minder dengan diri sendiri dan yang lainnya. Masa SMA memang masa yang menyenangkan sekaligus menegangkan karena merupakan awal dari perjuangan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kalian semua. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
Bimbingan Karier
Sukses Meraih Beasiswa Luar Negeri Melalui Internet
Kisahmu, Inspirasi Hidupku
Schoology IPA
suatu lintasan sejarah, 1953-1980
STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan program D-IV, yang dikelola oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Republik Indonesia. STIS membuka penerimaan mahasiswa baru melalui dua jalur, yaitu jalur ikatan dinas dan jalur tugas belajar. Pastinya, Anda tahu bahwa tidaklah mudah lolos tes seleksi masuk STIS, bukan? Dan, Anda pun tentu paham bahwa jumlah saingan Anda pun berjibun. Lantas, bagaimanakah solusinya? Inilah buku yang Anda butuhkan. Buku ini
menyajikan ragam informasi seputar STIS secara komplet. Di antaranya, jurusan-jurusan di STIS, sistem pendidikannya, berbagai fasilitasnya, cara pendaftarannya, jalur penerimaan mahasiswa baru, dan lain-lain. Tak ketinggalan, buku ini pun menyuguhkan berbagai tes yang biasanya diujikan saat penerimaan mahasiswa baru, seperti tes kemampuan verbal (meliputi tes sinonim, antonim, analogi, dan pemahaman wacana), tes kemampuan numerik (meliputi tes fungsi
komposisi dan invers, logaritma, matematika berpola, serta deret angka dan huruf), tes kemampuan penalaran (tes penalaran logis dan analitis), tes kemampuan visual-spasial, dan lain sebagainya. Istimewanya, buku ini pun memberikan bonus tips dan trik cepat mengerjakan soal-soal, sekaligus CD CAT yang membuat Anda semakin bersemangat dalam belajar. Semoga sukses!
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri. Kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupannya, selalu ada andil dari orang lain. Maka berkomunitas menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi semua manusia. Berkomunitas akan menyebabkan manusia saling membantu dan saling menguatkan satu dengan yang lain, dalam berbagai bidang kehidupan. Maka muncullah sangat banyak kelompok, perkumpulan, organisasi, jemaah, perserikatan,
persekutuan, wadah, dan aneka jenis komunitas, sesuai minat dan kecenderungan. Demikian pula dalam menulis. Salah satu faktor yang menguatkan semangat berkarya adalah bergabung bersama komunitas menulis, baik online maupun offline. Bersama orang-orang dengan minat yang sama, akan terbangun semangat dan solidaritas yang saling menguatkan dalam kepenulisan. Salah satunya adalah Kelas Menulis Alineaku ini. Setelah selesai pembelajaran, mereka tetap
berinteraksi dan saling menyemangati dalam menulis. Buku ini pun merupakan buah karya para peserta kelas Antologi Alineaku Batch 11. Buku berjudul Kisahmu, Inspirasi Hidupku ini berisi kumpulan kisah inspiratif yang dikemas apik sehingga membuat pembaca dapat menikmati setiap lembar buku ini dengan khidmat. Buku ini mengajak kita meresapi setiap kisah yang barangkali sederhana, namun penuh makna. Benarlah bahwa setiap orang memiliki kisah. Maka buku
ini hadir untuk menghimpun kisah-kisah itu, dan menghantarkannya kepada pembaca untuk meresapi hikmahnya. Semoga pembaca mendapat manfaat dari buku ini. Selamat membaca! Buku ini merupakan karya bersama peserta Kelas Menulis Online Antologi Batch 11 Alineaku dibawah bimbingan Pak Cahyadi Takariyawan dan Bu Ida Nur Laila -Alineaku PublisherProfiles of selected Minangkabau scholars, leaders, businessmen, etc.
Kisah Kasih IBU
Rangkuman Kisah-Kisah Kehidupan
Peraturan-peraturan dan pengumuman-pengumuman mengenai Kedudukan pegawai negeri, jang dikeluarkan dalam tahun ...
KULIAH DOKTOR, SIAPA TAKUT? KUMPULAN KISAH MENEMPUH STUDI DOKTORAL
Modul Bimbingan Konseling Kelas XII
Buku ini merupakan rujukan bagi mahasiswa dan praktisi pertanian dalam pengelolaan bahan organik tanah sawah. Kebanyakan buku dasar-dasar ilmu tanah, buku kesuburan tanah, maupun buku pengelolaan tanah masih sedikit, bahkan jarang sekali membahas secara luas tentang keberadaan bahan organik, sumber-sumber bahan organik, dan proses dekomposisi bahan organik itu pada tanah sawah. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis sebagai peneliti padi sawah sejak awal penulis diangkat sebagai dosen, dan juga didukung oleh naskah yang telah dipublikasikan, baik pada beberapa
Prosiding Seminar dan beberapa jurnal. Terima kasih disampaikan kepada Ketua STIPER Dharma Wacana Metro beserta para wakil ketua, Ketua Jurusan Agroteknologi atas kontribusi dalam penyempurnaan buku ini. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Ainin Niswati, M.S., M.Sc. yang telah berkontribusi dalam tim peneliti Hibah Bersaing (2008) dan peneliti Hibah Kompetitif sesuai Prioritas Nasional (2009–2011) serta seluruh staf STIPER Dharma Wacana Metro dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini. Bahan Organik Tanah Sawah ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
SOETARYO SIGIT (1929–2014) ialah salah seorang tokoh penting kemajuan pertambangan Indonesia. Dibesarkan dari keluarga sederhana, Sigit di kenal jujur, tekun, dan mencintai ilmu—nilai-nilai yang diajarkan kedua orangtuanya. Nilai-nilai itu membentuk dirinya sebagai pribadi yang penuh integritas dalam berkarya di dunia pertambangan. Di tengah keraguan pemerintahan Sukarno pada perkembangan sektor per-tambangan, Sigit meyakinkan potensi besar pertambangan mineral dan batu bara bagi perekonomian Indonesia. Pada 1967 ia mencetuskan sistem Kontrak Karya. Lalu pada 1975 ia
menggerakkan laju industri pertambangan batu bara kita dengan menelurkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dua ide besar itu dan pengetahuan Sigit mengenai per tam bangan Indonesia membuat rekan dan sahabat-sahabatnya lantas me nah biskannya sebagai “kamus hidup industri mineral Indonesia dalam 50 tahun terakhir”. Sekalipun telah pensiun sebagai Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, Sigit tetap getol menjembatani kepentingan peme rintah dengan investor industri tambang. Bagi Sigit, “Tingkat perkembangan dan kemajuan
pertambangan di suatu negara, bukan terutama di tentukan oleh potensi sumber daya mineralnya, betapapun kayanya, melainkan lebih banyak bergantung pada kebijakan pemerintah yang berkuasa dalam menciptakan usaha yang diperlukan.” Buku ini memberikan gambaran tentang sejarah pertambangan di Indonesia dari sudut salah seorang pelaku pentingnya.
Biografi Nasional ini berisi kumpulan informasi mengenai kehidupan tokoh dan kegiatannya dari berbagai bidang yang dianggap penting dan memegang peranan di dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia. Dasar pemikiran penulisan Biografi Nasional ini ialah bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, melainkan juga mengejar kepuasan batiniah, dengan jalan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.
PANDUAN LENGKAP MASUK SEKOLAH KEDINASAN
Biografi Nasional Daerah Jawa Timur
KISAH ENAM SAYAP
Kisah Inspiratif siswa yang diterima di PTN dan Ikatan Dinas
TOP NO.1 TES MASUK TNI POLRI

Dalam kisah Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, diceritakan tentang rasa syukur Ikal dan Arai ketika mendapati dirinya benar-benar tercantum sebagai mahasiswa di Universitas Sorbone Perancis, Rasa syukur dalam atas apa yang telah digenggam , hadiah atas duka nestapa, perjuangan tiada mengenal lelah untuk meraih impian. Impian untuk mengenyam kehidupan yang lebih terdidik, merasakan fasilitas pendidikan yang berkelimpahan dari keadaan sebelumnya yang serba terbatas di teluk Belitung. Kini impian anak-anak SMA daerah itu
telah terwujud. Kerja keras , usaha belajar yang tak pernah terpuaskan, kini telah dijamu dengan lautan ilmu yang terbentang untuk diselami, sampai terpuaskan dahaganya akan ilmu pengetahuan dan kemajuan. Semua bermula dari informasi akan kehebatan sebuah Perguruan Tinggi yang disampaikan oleh gurunya yang sangat bersahaja. Buku berjudul Singgah di Gerbang Kuliah ini, disusun sebagai upaya untuk memberikan informasi dan menanamkan pemahaman yang tepat mengenai dunia kemahasiswaan, mulai dari jenis perguruan
tinggi, tips memilih perguruan tinggi, sistem pendidikan dan pernak-pernik dunia mahasiswa kepada siswa SMA. Dapat digunakan untuk Guru BK maupun siswa. Diharapkan agar siswa merasa lebih percaya diri ketika dihadapkan pada sebuah kenyataan harus memasuki bangku kuliah, dunia yang sama sekali berbeda dengan kehidupan Seragam Putih Abu-abu.
Bagi yang ingin bisa kuliah gratis, dapat uang saku, plus jaminan masa depan dengan program IKATAN DINAS menjadi CPNS, maka kuliah di perguruan tinggi kedinasan adalah solusinya. Bisa di PKN STAN, STIS, IPDN, AKMIL, AKPOL, STTD, STMKG, dan kampus kedinasan lainnya. Materi seleksinya berbeda-beda setiap kampus, biasanya merupakan kombinasi dari: TPA (Numerik, Verbal, Logika, Gambar); Tes Bahasa Inggris/TOEFL; Tes Akademik (Matematika, Fisika, Levelnya standar SBMPTN) Tes Kesehatan 1 dan 2 ; Tes
Kesamaptaan/Fisik/ Kebugaran; Tes Wawancara; Tes Psikologi (Psikotes); dan, Tes Kemampuan Dasar (TKD). Sebelumnya TKD diujikan setelah mahasiswa lulus, namun mulai tahun ini TKD dimasukkan dalam rangkaian seleksi penerimaan, sehingga setelah lulus nanti kalian langsung diangkat menjadi CPNS. Dan TKD merupakan “menu wajib” dalam seleksi mahasiswa maupun calon paraja di kampus ikatan dinas. Artinya, kalian wajib lolos TKD untuk bisa kuliah di kampus kedinasan. Buku ini berisi kupas tuntas materi TKD dan bank soal
latihan yang dilengkapi pembahasan detail. Selamat belajar! JUDUL:TOP SUKSES TKD KAMPUS IKATAN DINAS PENULIS:ARIF SUBKHAN & TIM LITBANG EMC ISBN:978-602-60236-9-8 PENERBIT:EMC HALAMAN:608 UKURAN:19 X 26 TANGGAL TERBIT:DESEMBER 2016 BukuEdukasi.com
Karakter dipahami sebagai hal yang sangat mendasar bagi keberadaan suatu bangsa. Dengan pendidikan karakter, berbagai spirit dan nilai ideal suatu bangsa ditanamkan dan dikembangkan. Buku ini merupakan buku seri ke-2, sebagai kelanjutan dan pemerlengkap dari buku seri ke-1, yang hadir karena diilhami oleh pentingnya menanamkan dan menguatkan jati diri bangsa dengan nilai-nilai karakter luhur pada diri generasi muda. Isi buku ini didasarkan pada kajian teoretik dan penelitian lapangan dalam kerangka rekayasa sosial model
pendidikan karakter bangsa berbasis kearifan lokal dan civic virtue bagi penguatan sumber daya manusia dan daya saing bangsa di perguruan tinggi yang penulis lakukan secara intensif selama tiga tahun terakhir ini. Buku ini dimaksudkan juga sebagai pendeskripsian dan pemaknaan atas praktik pendidikan karakter di tiga perguruan tinggi di Indonesia. Pembahasan dan penguaraiannya berfokus pada persoalan landasan pengembangan, nilai yang dikembangkan, dan program/kegiatan yang dikembangkan dalam pendidikan karakter oleh
ketiga perguruan tinggi tersebut, sebagai ANCANGAN DAN BEST PRACTICES. Buku ini layak dibaca bagi pemerhati dan pengembang pendidikan karakter. Bukan hanya yang berkecimpung di pendidikan tinggi. Pengembang pendidikan karakter di tingkat sekolah menengah dapat pula mengambil hikmah, tentu dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian secara proporsional dan kontekstual. Secara keseluruhan, buku ini bermanfaat menambah wawasansecara komprehensif, faktual, dan inspiratif dalam penguatan pendidikan karakter yang
sedang aktual sekarang.
Singgah di Gerbang Kuliah
An Annotated Bibliography
Nubar - Tangis Tawa Kehidupan
Rayuan Pulau Kecewa
Sejarah pos dan telekomunikasi di Indonesia

Hidup ini unik! Terkadang kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi tak jarang rencana-rencana yang sudah dipikirkan secara matang ambyar seketika, lantaran ekonomi yang tidak mendukung, tuntutan keluarga, dan lain sebagainya. Begitupun dalam menjalani profesi sebagai seorang guru. Ada yang benar-benar menginginkannya, dan ada pula yang sebenarnya tak ingin menjalani
hidup sebagai seorang guru hanya karena tidak ada pilihan lain. Tak masalah jika menjadi guru benar-benar keinginan dari hati, lalu apa yang terjadi dengan yang tidak menginginkannya? Terpaksa menjadi guru? Mengajar di pinggir kota? Atau harus menghirup aroma ayam saat mengajar di lorong ayam? Buku ini berkisah tentang perjuangan orang-orang hebat yang ingin menjadi guru atau terpaksa karena
tidak ada pilihan lain. Melalui kisahnya, guru-guru hebat ini berbagi perjalanan panjangnya, hingga mampu merasakan senyum di ujung perjuangan. Selamat Membaca, Semoga Menginspirasi!
Buku ini ditulis oleh para penulis yang terdiri atas para akademisi yang sudah berhasil menyelesaikan studi doktor tepat waktu, akademisi yang sedang menjalani proses pendidikan doktor, maupun akademisi yang sedang mempersiapkan studi doktor. Para penulis dari berbagai institusi pendidikan tersebut akan berbagi cerita dan pengalaman nyata tentang seputar pengalaman menempuh pendidikan doktor.
Perguruan Tinggi Ikatan Dinas (PTK) atau sekarang lebih dikenal dengan Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas (LPID) merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian/Lembaga Pemerintahan yang tujuannya mendidik mahasiswa/praja untuk bekerja di Kementerian/Lembaga Pemerintahan tersebut. Kenapa Harus Kuliah di Kampus Ikatan Dinas? Pertama, KULIAH GRATIS, artinya kita tidak
membayar sepeser pun terkait biaya kuliah. Semua biaya perkuliahan benar-benar gratis. So, tugas kita hanya belajar dengan baik di sana. Kedua, Dapat UANG SAKU. Selain kuliah gratis, ada beberapa perguruan tinggi ikatan dinas yang memberikan uang saku rata-rata sebesar Rp1.000.000/bulan. STIS contohnya. Asik kan? Uang bisa kita gunakan untuk membeli keperluan pribadi, ditabung, atau untuk hal
positif lainnya. Ketiga, jaminan masa depan dengan IKATAN DINAS, yaitu jadi PNS/ASN. Artinya, sehabis lulus kuliah, kalian akan bisa bekerja di instansi negara. Kalian gak usah pusing-pusing cari kerja. Keempat, kesempatan mendapatkan BEASISWA S2/S3 di dalam maupun di luar negeri. Bagi kalian yang punya kemampuan akademik bagus, maka program beasiswa pascasarjana terbuka lebar. Tentu ini akan
menunjang karir dan masa depanmu. JUDUL:DIKTAT RESMI TES MASUK KAMPUS IKATAN DINAS STAN STIS PENULIS:ARYO DEWANTARA & TIM LITBANG EMC ISBN:978-602-60236-8-1 PENERBIT:EMC HALAMAN:600 UKURAN:19 X 26 TANGGAL TERBIT:DESEMBER 2016 BukuEdukasi.com
Soetaryo Sigit Membangun Pertambangan untuk Kemakmuran Indonesia
99% Lolos Tes Masuk STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik)
Sam Sinar
20 tahun Indonesia merdeka
Jejak di lorong ayam : jejak inspirasi perjalanan orang-orang
Rayuan Pulau Kecewa Penulis : Irama Madhani Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-286-9 Terbit : Desember 2020 "Cakrawala Djiwa" Angin berhembus dengan merdu, Seakan memanggil indah namamu, Ombak pantai berbisik bisik, Lukisan langit tak se-elok memandang wajahmu. Burung kenari pun berlari sambil menari-nari, Katakan pada dunia jika ia sedang jatuh cinta. Kepada hati yang hakiki,
Penghias cakrawala djiwa, Tunggulah kedatanganku dengan sejuta cinta. begitulah sepenggal Puisi Armand untuk Humairah yang di pertemukan oleh Alam, mendatangkan sejuta kisah dan tragedi, cintanya yang terhalang oleh luasnya Samudera Hindia tidak menyurutkan perjuangannya untuk menentukan pilihan masa depan ya. Begitu berat beban yang mereka Alami, Hingga pada akhirnya Armand terbang ke
tanah jawa dan merencanakan pergi ke Benua Biru Eropa. Apa yang menyebabkan hal demikian? Adakah kisah mereka akan tetap abadi? Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Menghadapi tes TNI/POLRI tidak cukup memiliki postur tinggi dengan bobot ideal dan fisik yang kuat, tetapi juga dibutuhkan strategi untuk melewati tahap demi tahap dalam rangkaian tesnya. Buku ini hadir membantu Anda meraih kesuksesan dalam menembus persaingan tes TNI/POLRI. Tidak hanya praktis, buku ini juga memuat materi lengkap seputar tes TNI/POLRI, di antaranya: - Wawasan Seputar
TNI & POLRI Mengulas informasi lengkap tentang sejarah, lambang dan semboyan, jati diri, visi dan misi, peran dan fungsi, tugas, hingga struktur organisasi TNI dan POLRI. Terdapat juga undang–undang RI tentang TNI dan POLRI. Informasi ini dibutuhkan dalam menjawab soal–soal tes pengetahuan TNI/POLRI, tes wawancara, hingga sebagai pengetahuan dasar saat Anda lolos menjadi prajurit
TNI/POLRI. - Informasi Seputar Tes TNI dan POLRI Mengulas informasi penting dan terbaru seputar penerimaan TNI/POLRI, antara lain persyaratan peserta seleksi, materi seleksi tingkat daerah dan pusat, panduan mendaftar dan alur pendaftaran, serta tempat dan jadwal pendaftaran. Ini sebagai langkah awal agar Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk ikut tes dan lolos dalam menghadapi
seleksi administrasi. - Latihan Soal dan Pembahasan TPA, TKA, Tes Pengetahuan TNI/POLRI, TKP, dan Tes Psikologi, serta Prediksi Soal Tes Terbaru Tidak hanya terdapat ribuan latihan soal dan kunci jawaban, tetapi juga pembahasannya yang akan memudahkan pemahaman Anda dalam mengerjakan soal tes yang meliputi TPA (kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan penalaran), TKA (matematika,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris), tes pengetahuan TNI & POLRI, TKP, serta tes psikologi (tes Pauli–Kraepelin, tes Wartegg, tes DAP, tes Baum, tes HTP). Soal-soal di buku ini merupakan soal yang paling sering muncul dalam tes TNI/POLRI setiap tahunnya, selain juga terdapat prediksi soal tes terbaru. - Simulasi Tes Fisik/Kesamaptaan Dalam bonus CD dan QR Code terdapat video simulasi tes
fisik yang meliputi pemanasan, lari, pull up & chinning, push up, sit up, shuttle run, serta renang. Dilengkap juga dengan tips gerakan yang benar, sehingga meminimalisasi kesalahan yang dapat menyebabkan cidera dan gagal tes. - SImulasi CAT & Tes Buta Warna Dalam bonus CD dan QR Code (link download) terdapat software simulasi CAT dengan kombinasi ribuan soal serta video dan simulasi tes
buta warna. Simulasi ini akan sangat membantu Anda dalam melatih dan mempersiapkan tes yang sesungguhnya. Dengan penyusunan yang sangat lengkap, buku ini dapat menjadi panduan utama untuk mempersiapkan diri dalam tes penerimaan TNI/POLRI. #Tes #Lolos #LolosTes #TNI #POLRI #TesMasuk #TNIPOLRI #TesTNIPolri #TesMasukTNI #TesMasukPolri #TesMasukTNIPolri #BukuBabon #Psikotes #Ujian #Soal
#Materi #TesKesamaptaan #PrediksiTes #Polisi #Prajurit #TNIAD #TNIAL #TNIAU #AngkatanDarat #AngkatanLaut #AngkatanUdara #Taruna #Akpol #Brigadir #Akmil #Bintara #Tamtama #Perwira #Penerbang #Mahasiswa #Pasukan #Pengamanan #Pemerintah #PNS #Negara #BelaNegara #SahdaHalim #TimVisiAdiwidya #Visimedia Buku persembahan penerbit VisiMedia
Memuat: 1. 7 tahun paket soal SBMPTN 2. Panduan umum penerimaan mahasiswa baru di PTN 3. Panduan bidik misi 4. Data statistik tipe-tipe soal yang sering keluar tahun 2014 - 2015 5. Tips & trik 100% lulus PTN tanpa ngulang -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Berbagi Seputar Usia Lanjut
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