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Buku "Metode-Metode Perhitungan Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan" merupakan kumpulan dari hasil riset. Buku ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih
jelas bagi para mahasiswa untuk memahami beberapa metode dalam konstruksi jalan, dan bagi para praktisi untuk memiliki pedoman petunjuk dasar dan meningkatkan
pengawasan pelaksanaan perkerasan lentur jalan.
Kepri Gate
Kali Surabaya dan Bagaimana Mengatasi Pencemaran Lingkungan
Implementation of development of public housing in Indonesia.
Keberadaan pejalan kaki di jalan memerlukan fasilitas bagi pejalan kaki, salah satunya adalah fasilitas penyeberangan jalan seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). JPO
dipasang sehingga tidak ada pertemuan sebidang antara arus pejalan kaki dengan arus lalu lintas. Namun demikian, agar pejalan kaki mau untuk menggunakan JPO, selain
menjamin keamanan dalam menyeberang juga harus menarik minat para pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas tersebut. Pemerintah Kecamatan Widang telah menyediakan
JPO bagi pejalan kaki, yang dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat setempat melakukan kegiatan penyeberangan jalan dengan aman.
Includes entries for maps and atlases.
Buku ini berusaha memenuhi kondisi ideal penggunaan statistik dalam penelitian secara menyeluruh, dimana seluruh alat uji statistik dan contoh kasus pengujian, sedapat mungkin disajikan
secara lengkap dan menyeluruh. Hal inilah yang membuat buku ini memiliki kelebihan. Selain itu, buku ini juga meminimalisir penulisan rumus dan formula matematik sehingga statistik terlihat
lebih mudah dan aplikatif.
Sejarah Pengelolaan Kota Tua DKI Jakarta
40% wilayah dki jakarta tergenang banjir. jalan-jalan rusak. warga dki menganggap usaha pemda dki kurang bermanfaat. menurut gubernur ali sadikin perlu biaya $ 1 milyar untuk
mengatasinya.
Facts and finding of corruption issues in Kabupaten Kepulauan Riau, Riau Province.
JAKARTA - Pelaksana tugas Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Wiriyatmoko, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan mengadakan pembicaraan final
mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta untuk periode 2014. "Kami dijanjikan mungkin Jumat akan disahkan," kata Wiriyatmoko di Balai Kota,
Senin lalu.
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pesimistis target penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta sebesar 97 persen dari total Rp 50,1 triliun
bisa tercapai pada akhir tahun ini.
A union list of serials commencing publication after Dec. 31, 1949.
Dasyatnya Gempa Yogyakarta 2006
Mendulang itu adalah kearifan lokal teknik Penambangan Emas Skala Kecil (PESK). Sejak era penjajahan banyak ditemui di Rantau Kuantan. Lokasi pendulangan bermula di daerah Logas pada aliran
Sungai Singingi, dan Lubuk Jambi, Lubuk Ambacang pada aliran Sungai Indragiri. Saat itu pembagian pekerjaan berdasarkan gender sangat jelas. Kaum perempuan mendominasi pendulangan, sementara
kaum lelaki bekerja di bagian lain, seperti menyadap karet, penambangan batu dan pasir serta lainnya. Buku EMAS RANTAU KUANTAN, Peti dan Upeti berisikan berbagai realita sosial yang ada di sekeliling
kita, tanpa kita sadari semakin mengancam kehidupan kita. Lebih dari itu, juga berisikan pesan-pesan moral untuk kita agar kita selalu menjaga keseimbangan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat nanti.
Dengan demikian, diharapkan buku ini akan mampu membuka pintu hati dan pikiran kita sehingga kita semakin bijak dalam menjalani kehidupan ini. Emas Rantau Kuantan Peti Dan Upeti ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Mahalnya tanah, padatnya lalu lintas & menumpuknya modal asing di Jakarta memaksa timbulnya gedunggedung tinggi di Jakarta.tapi tak perlu khawatir, bangunan tinggi masih berupaperkantoran dan
hotel.
Banjir Hebat Jakarta 2013 Jerih Payah Gubernur Joko Widodo Menutup Tanggul Latuharhary
JOKO WIDODO langsung menancapkan ramburambu untuk aparatnya segera setelah resmi menjabat DKI-1 kemarin. Dalam acara pelantikan istrinya, Iriana, sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah DKI Jakarta, ia memasang setidaknya tiga buah rambu.

Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan inisiatif Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara
Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 pada 22 Juli 2015. Dalam pidato tersebut, Presiden menekankan perlunya menjaga kelancaran program pembangunan untuk tujuan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itulah, Kejaksaan RI memandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi
pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional. Kajian mengenai TP4D memang sangat diperlukan karena banyak kritik yang ditujukan kepadanya.
Sementara di lain pihak, pihak Kejaksaan Agung banyak memberikan laporan mengenai keberhasilannya. Untuk itu, perlu ada upaya penilaian yang objektif untuk bisa melihat
kebijakan mengenai TP4D ini. Apalagi, dari segi anggaran, alokasinya sangat besar. Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan merupakan sebuah Tim
yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung untuk mencegah tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. Tidak hanya diilhami oleh pidato Presiden RI seperti dikutip di atas, Tim ini
juga dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan,
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dan Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015. Selanjutnya dikeluarkan
Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik
Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk
bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dengan
demikian tugas TP4D mengenai upaya pencegahan, memberikan penerangan hukum, bahkan melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan,
sebenarnya tidak sesuai dengan tugas utama dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan terlebih lagi struktur TP4 yang turut melibatkan seksi
intelijen sebagai pimpinan. Bila dilihat tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen terlihat dipaksakan, karena sesungguhya Kejaksaan tidak punya mandat “pencegahan”
secara umum. Dalam konteks pelayanan masyarakat dan kehumasan, bisa saja ada penyuluhan atau bentuk sosialisasi lainnya, tetapi bukan mandat pencegahan korupsi
secara khusus. Selain itu mengenai tugas TP4D dalam melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan, pemerintah seharusnya memaksimalkan
institusi-institusi pemerintah yang melakukan pengawasan seperti inspektorat di masing-masing kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di sisi lain adanya TP4D justru dikhawatirkan terjadi pemerasan oleh “oknum” jaksa (maupun polisi) terhadap pengusaha dengan alasan
adanya tindak pidana korupsi, karena ia mempunyai akses khusus terhadap para pimpinan di daerah dan mempunyai wewenang untuk masuk langsung ke proyek-proyek
daerah, bahkan tanpa adanya indikasi tindak pidana korupsi. Menarik untuk dicermati bahwa dengan melihat tugas dan fungsi yeng dimiliki TP4D ini maka menimbulkan
persoalan bahwa ada anggapan tugas dan fungsinya memiliki ketidak sesuaian dengan tugas utama jaksa sebagai penuntut dan pelaksana putusan yang memperoleh kekuatan
hukum.
KELUAR-masuk lokalisasi menjadi hal biasa bagi Tri Rismaharini. Bukan menghadiri seremonial, Wali Kota Surabaya ini melakukannya demi membujuk pelacur penghuni
lokalisasi berganti profesi. Ia datang siang, sore, atau malam.
Mengenal Lebih Jauh Program E-Government Pemerintahan Kota Surabaya
Buku elektronik ini berisi berbagai artikel yang dimuat dalam blog Informasi Kapuas (www.kapuas.info).
Prevalensi penyakit menular di Indonesia masih tergolong tinggi meskipun saat ini terjadi pergeseran tren penyakit dari penyakit meular ke penyakit tidak menular. Penyakitpenyakit tersebut disebabkan salah satunya karena kurang tersedianya air bersih. Hal ini dapat memicu terjadinya water washed disease seperti scabies dan trachoma. Di
samping itu, ketersediaan air bersih yang kurang juga meningkatkan risiko rendahnya kualitas air yang dikonsumsi/tidak sengaja dikonsumsi, sehingga hal ini meningkatkan
risiko terjadinya water borne disease seperti diare. Upaya masyarakat untuk memanfaatkan air hujan telah dilakukan di beberapa tempat. Namun, upaya tersebut terkadang
masih belum aman, mengingat masih memungkinkan vektor nyamuk untuk berkembang biak di dalamnya sehingga menimbulkan water related insect vector, seperti Demam
Berdarah Dengue (DBD). Buku ini memberi ulasan tentang istilah, gambaran, dan sejarah pengelolaan air dan dampaknya pada kesehatan di dunia. Buku ini mengedepankan
sisi kesehatan lingkungan dalam pemanfaatan air hujan, khususnya dengan pendekatan ekologis. Namun demikian, aspek teknis juga sedikit dibahas dalam buku ini. Beberapa
metode pengelolaan air hujan dapat dilakukan secara individu maupun komunal. Beberapa metode tersebut meliputi penangkapan air hujan, penjernihan air hujan, sumur
resapan, biopori, dan penghijauan.Informasi detail mengenai metode dan biaya juga disampaikan dalam buku ini.
Polemik Anggaran "Siluman" DKI Jakarta: Ahok vs DPRD DKI JAKARTA
Kondisi dan Pengelolaan Jaringan Utilitas DKI Jakarta
Fokus buku ini adalah beberapa format naskah dinas yang digunakan sehari-hari oleh PNS yang menduduki jabatan eselon IV (Jabatan Pengawas) dan Pelaksana, seperti naskah-naskah korespondensi
internal (memorandum dan nota dinas), naskah korespondensi eksternal (surat dinas), dan telaahan staf. Untuk memudahkan pembaca menggunakan buku ini, setiap format dilengkapi dengan contoh.
Sebagian besar contoh yang dikemukakan bersumber dari penelaahan mendalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan instansi Pemda, tugas-tugas latihan dan diskusi dalam ruang-ruang
diklat, dan masukan dari rekan-rekan sejawat (widyaiswara) dalam membimbing peserta pelatihan.
MS Excel memiliki beragam fungsi, formula, dan fasilitas lain di dalam sheet untuk mempermudah bisnis. Anda bisa menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan bisnis terapan dengan menggunakan
sel, sheet, fungsi, formula, dan VBA. Di dalam buku ini, Anda akan mempelajari beberapa teknik sebagai berikut: • Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) • Menghitung Harga Bahan dan Upah Tenaga
Kerja • Membuat Point of Sales untuk retail • Membuat Kwitansi • Membuat Voucher Diskon • Membuat Sistem Membership untuk Jasa • Perancangan VBA untuk Input Barang • dan lain sebagainya Selain
untuk mahasiswa dan umum, buku ini juga dapat dibaca oleh pengusaha di bidang retail, kontraktor, dan jasa lainnya.
Kondisi Sungai Ciliwung Di Kota Jakarta
Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke
Daerah dan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun
2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI telah membuat ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi.
Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi. Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
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