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ARIF CERDAS UNTUK SEKOLAH DASAR KELAS 4
Buku Rumus Pocket Biologi SMA/MA Kelas X, XI, XII ini adalah buku yang sangat praktis untuk kalian miliki. Keunggulan buku: 1. Memuat soal-soal HOTS (High Order Thinking Skill) 2.
Ringkasan materi-materi penting sesuai kurikulum 2013 3. Contoh Soal dan Pembahasan, merupakan soal-soal yang sering keluar dalam UN dan SBMPTN 4. Latihan Soal dan Pembahasan
untuk menguji kemampuan 5. Pembahasan disertai dengan Trik untuk memudahkan siswa menemukan jawaban Buku ini juga menyediakan aplikasi-aplikasi modern yang sangat bermanfaat
bagi siswa, yaitu 1. UNBK SMA/MA Android 2. UNBK SMA/MA Windows PC 3. UTBK SBMPTN Android 4. UTBK SBMPTN Windows PC 5. Video Pembahasan UN, SBMPTN, SIMAK UI,
UTUL UGM Biologi Semua keunggulan dalam buku ini akan mengantarkan kalian untuk siap menempuh Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester
(PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Masuk UI
(SIMAK UI), dan Ujian Tulis UGM (UTUL UGM)
Buku Pendamping Siswa Cerdas (BPSC) Modul Bahasa Indonesia SD/MI Kelas VI ini merupakan buku yang khusus ditujukan bagi siswa kelas VI. Setelah mempelajari buku ini, siswa kelas
VI diharapkan dapat lebih memahami materi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Buku ini disusun dengan cukup praktis dan ringkas sehingga siswa kelas VI dapat mempelajarinya dengan
mudah. Buku ini dilengkapi dengan ringkasan materi yang berisi materi secara garis besar disertai contoh soal dan pembahasan. Selain itu, terdapat soal latihan dan aktivitas yang disajikan
dalam berbagai variasi. Di akhir soal latihan, terdapat penilaian yang dapat membantu siswa untuk mengevaluasi kemampuannya dalam memahami materi.
Mata pelajaran IPA selama ini dianggap sulit dipahami dan dihafalkan oleh siswa sekolah dasar (SD). Jarang sekali yang lantang dan tegas mengatakan bahwa IPA itu mudah. Padahal,
sebenarnya tidak demikian. Pelajaran IPA tidak begitu sulit kalau kita menyadari konsepnya karena IPA terdiri dari komponen pelajaran yang sangat dekat dengan aktivitas dan kehidupan kita
sehari-hari. Untuk menguasai mata pelajaran IPA, tidak cukup hanya memahami dan menghafal materinya, tetapi juga harus berlatih soal-soal dan praktik. Dengan banyak mengerjakan soal
dan praktik secara langsung, kita akan memahami materi yang selama ini dipelajari. Selain itu, mengerjakan soal-soal latihan juga akan membuat kita siap dalam menghadapi ujian di sekolah.
Buku Cepat Kuasai IPA SD/MI Kelas IV, V, VI ini dapat dijadikan panduan belajar bagi siswa. Pendalaman materi yang disajikan jelas dan mudah dipahami sehingga siswa dapat dengan
cepat menguasainya. Buku ini juga akan melatih siswa melalui soal-soal yang berbobot. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan tugas praktik untuk melatih siswa dalam memecahkan masalah
yang ada di mata pelajaran IPA.
Kini ringkasan pelajaran IPA SD lengkap dalam satu buku! Semua materi IPA kelas 4, 5, dan 6 dibahas sesuai dengan silabus kurikulum 2006 dan 2013. Dikemas dengan ringkas, padat, dan
mudah dipahami. Belajar jadi lebih menyenangkan, pengetahuan terserap dengan mudah, dan siap meraih nilai tertinggi di kelas. 1. Ciri-Ciri Makhluk Hidup 2. Hewan 3. Tumbuhan 4.
Manusia 5. Makhluk Hidup dan Lingkungannya 6. Bumi dan Lingkungannya 7. Peristiwa Alam 8. Sumber Daya Alam 9. Benda dan Sifatnya 10. Pesawat Sederhana 11. Cahaya 12. Gaya 13.
Tata Surya 14. Satuan Pengukuran 15. Penemu Penting Dunia [Mizan, Bentang Pustaka, Bfirst, Pengetahuan Alam, Bumi, Sains, Panduan Belajar, Indonesia]
Dari buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca, penulis, pengajar, pekerja, yang terkait dengan Teori Ekonomi Mikro. Terutama pada suatu perusahaan, lembaga
nonprofit, lembaga pemerintah, serta lembaga non-pemerintah, maupun organisasi berbadan hukum lainnya. Kususnya dalam pendirian dan pengembangan lembaganya. Dalam buku ini
ditulis pada PENDAHULUAN terdiri dari Definisi, Posisi dan Dasar Permasalahan Ekonomi Mikro, serta Lingkup dan Alat Analisis Ekonomi Mikro. Pada KESEIMBANGAN PASAR meliputi
Permintaan dan Penawaran Pasar serta Keseimbagan Pasar. Sedangkan dalam PERMINTAAN PASAR, diuraikan mengenai Utilitas dan Ekuilibrium Konsumen. Begitu pula pada buku ini
ditulis tentang DERAJAT KEPEKAAN PERMINTAAN PASAR, yang meliputi Efek Substitusi dan Pendapatan, serta Elastisitas Harga dan Pendapatan. Begitu juga ditulis tentang TEORI
PRODUKSI, yang meliputi Produktivitas serta Penambahan Modal dan Kemajuan Teknologi. Tidak ketinggalan ditulis juga mengenai TEORI BIAYA, yang terdiri dari hal-hal yang terkait
dengan Berbagai Macam Biaya serta Struktur Biaya. Begitu juga dalam buku ini ditulis mengenai EKUILIBRIUM USAHA, yang meliputi Persaingan Pasar Sempurna serta Keuntungan
Optimal. Juga ditulis tentang PERUSAHAAN MONOPOLI, yang terdiri dari Arti Pasar Bagi Perusahaan Monopoli, serta Berbagai Kebijakan Untuk Perusahaan Monopoli. Begitu pula dalam
buku ini dilengkapi dengan teori mengenai PASAR DUOPOLI DAN OLIGOPOLI, yang meliputi Pasar Duopoli serta Pasar Oligopoli. Tidak ketinggalan pula dalam buku ini diketengahkan halhal yang terkait dengan PENENTUAN HARGA FAKTOR PRODUKSI, yang mencakup tentang Penentuan Harga Faktor Produksi Non-Modal, serta Penentuan Harga Faktor Produksi Modal.
Begitu juga yang terkait dengan PROSES OPTIMISASI, yang meliputi Optimisasi Penjualan, serta Kebijakan Harga Biaya Rata-rata dan Rintangan. Tak ketinggaln pula diketengahkan
tentang EKUILIBRIUM UMUM, yang mencakup Dasar Asumsi dan Pembuktian Ekuilibrium Umum, serta Analisis Input-Output dan Programasi Linier. Untuk menutup seluruh informasi ilmiah
di dalam buku ini, diketengahkan hal-hal yang bertautan dengan KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, yang melingkupi Ekonomi Kesejahteraan serta Kriteria Kesejahteraan. Selain itu juga
dilengkapi dengan TEORI KESEIMBAGAN KOPERASI, yang mencakup tentang Badan Usaha Koperasi serta Optimisasi Koperasi.
Development of mental attitude of professionals and entrepreneurs in Indonesia.
UN bukan lagi monster atau penjahat yang menakutkan, meski terasa sulit harus dihadapi, bersama buku Trik Sukses UN IPS 2011 ini soal-soal sulit tak akan ada lagi, ditambah pula soal-soal UN IPS 4
tahun terakhir. -LinguaKata- #SuperEbookDesember
Ilmu Pengetahuan Alam bagi sebagian orang merupakan pelajaran yang sulit, Padahal setiap proses alami terjadi di sekitar kita. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan.
Top Book SD/MI Kelas IV hadir sebagai solusi bagi siswa SD/MI Kelas IV yang ingin menguasai dan memahami materi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) secara mendalam dan menyeluruh. Dalam buku ini siswa akan mendapatkan: • Kumpulan rangkuman materi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, dan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami. • Soal-soal ulangan harian paling up to date dibahas sesuai pokok bahasan. • Trik pembahasan yang membantu
siswa memahami soal-soal ujian. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, siswa diharapkan dapat memahami materi dan mampu mengerjakan berbagai tipe soal yang diujikan, sehingga siap menghadapi
Page 1/4

Get Free Akibat Penebangan Hutan Sembarangan
ulangan harian, ujian semester, dan ujian kenaikan kelas.
Untuk versi cetak, silakan kunjungi: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/4/kreatif-tematik-tema-3-peduli-terhadap-makhluk-hidup-untuk-sdmi-kelas-iv#.YWfqhdVByUk Buku Seri Kreatif Tematik
SD/MI merupakan buku teks yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada
Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Buku ini memuat materi dan kegiatan yang memungkinkan peserta didik
terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pendekatan sains dengan konsep 5M, buku ini membiasakan peserta didik untuk Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan
Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring. Buku ini mengaplikasikan konsep Contextual Learning sehingga materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena menyajikan contoh konkret dari peristiwa seharihari. Buku ini mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh. Peserta didik membiasakan diri menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapi atau menjadi problem solver. Buku ini juga membantu pembangunan karakter peserta didik karena dilengkapi penilaian aspek sikap yang melibatkan orang tua dan guru. Setelah
paham dan terampil, peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 93/P/2019 tentang “Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas
VII, dan Kelas X”.
Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD 2011 sudah di depan mata, sehingga diperlukan persiapan yang matang, baik pihak sekolah, orangtua, maupun siswa sendiri. Bagi kalian anak kelas 6
Sekolah Dasar, tidak perlu takut menghadapi UASBN 2011. Kuncinya adalah belajar, banyak berlatih, dan percaya diri! Buku ini berisi kumpulan soal UASBN tiga tahun terakhir, tahun pelajaran 2007/2008,
2008/2009, dan 2009/2010 dari rayon Jawa Barat, lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Selain itu, dilengkapi pula prediksi soal-soal UASBN 2011 yang kemungkinan akan diujikan, berikut
kunci jawabannya. Karena soal yang diujikan untuk tiap rayon berbeda, sehingga siswa, guru, dan lembaga sekolah, dapat lebih mengetahui dan dapat memprediksi jenis soal yang sering dan akan keluar.
Keuntungan lain dengan belajar per rayon adalah waktu belajar siswa menjadi lebih hemat dan efektif. Dengan demikian, peluang kelulusan dengan nilai tertinggi akan lebih mudah diraih. Selamat belajar
dan semoga sukses! -Ruang Kata-

Sejak puisi esai ditulis Denny JA dan diterbitkan dalam buku Atas Nama Cinta, istilah puisi esai pun menjadi perdebatan dimana-mana, terutama di kalangan para penulis. Ada fihak yang
menolak dengan keras, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang menyambut dengan gembira. Alasan penolakan puisi esai bermacam-macam. Tapi, yang paling ramai adalah alasan bahwa
puisi adalah puisi dan esai adalah esai. Tidak bisa kedua hal itu disatukan atau dikawinkan. Buku puisi esai yang terbit menyusul terbitnya buku Atas Nama Cinta karya Denny JA adalah buku
kumpulan puisi esai yang ditulis oleh para penulis dan intelektual yang bukan penyair. Penulis yang tidak pernah membayangkan bahwa mereka bisa dan boleh menulis puisi.
CerahBudayaIndonesia
1. Atur Waktu Belajar Pengaturan jadwal belajar sangat penting karena di kelas XII kalian akan sangat sibuk. Sibuk persiapan ujian akhir, les-les di sekolah, ujian praktik, dan lain-lain. Buat
target belajar untuk semua materi dan disiplinlah untuk memenuhinya. Level soal SBMPTN biasanya lebih tinggi. Dengan fokus pada SBMPTN otomatis materi ujian akhir sudah ikut
dipelajari. 2. Kupas Tuntas Materi Hal kedua adalah tentang materi. Perdalam lagi materi dan poin-poin penting dari materi yang belum dipahami. Kalian harus tahu materi atau bab apa saja
yang sering keluar di SBMPTN. Semakin sering merangkum maka semakin paham poin-poin materinya. Pemahaman yang diperoleh dengan cara menulis biasanya akan melekat lebih lama
dalam ingatan kita. Buku ini sangat cocok kalian gunakan sebagai bahan belajar. Materi dalam buku ini disusun sistematis, lengkap, dan tepat sasaran. Belajar pun jauh lebih efektif. 3. Belajar
Soal-soal Tahun Lalu Hal ketiga adalah perbanyak mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya. Semakin sering dan banyak soal yang kalian kerjakan maka semakin banyak pula referensi dan
variasi soal SBMPTN yang diketahui. Model soal dari tahun-tahun lalu tidak jarang keluar lagi pada SBMPTN selanjutnya. Practice Makes Perfect! Buku ini sudah dilengkapi soal dan
pembahasan yang lengkap. Lebih dari 50 paket yang dapat kalian coba untuk berlatih. 4. Ikut Bimbel Ini memang memerlukan dana ekstra. Namun ada banyak keuntungan jika kita mengikuti
bimbel. Materi yang disajikan biasanya sudah terkonsep dengan baik. Selain itu, diberikan pula tips-tips praktis khas bimbel yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Biasanya
juga akan ada program try out berkala untuk mengukur kemampuan kita. 5. Doa dan Restu Orang Tua Dari semua aspek penting di atas, tentunya yang lebih terpenting dan lebih manjur
adalah doa serta restu dari orang tua. Tugas kita adalah berusaha, hasilnya kita pasrahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap yakin, tetap semangat, dan tetap optimis
On environmental law in Indonesia.
Siapa yang tidak menginginkan menjadi pribadi yang ideal, menarik, tangguh, hebat dan berprestasi? Siapa yang tidak bermimpi dan berharap jadi tokoh yang diidolakan, jadi panutan atau
diteladani? Coba bayangkan seandainya, diri kita yang jadi tokoh yang diidolakan dan dielu-elukan karena memiliki pribadi ideal, menarik, tangguh, hebat dan berprestasi…! Tentu sungguh
menyenangkan sekali, bukan?! Lantas yang jadi persoalan, bagaimana mewujudkan mimpi dan harapan kita menjadi pribadi ideal, menarik, tangguh, hebat dan berprestasi itu, bukan? Nah,
untuk tahu jawabanya, ayo kita ikuti kisah menarik “Karakter Mulia Empat Sekawan” ini. Pendek kata, kisah “Karakter Mulia Empat Sekawan” ini memberi contoh cara mewujudkan mimpi
dan harapan kita menjadi pribadi ideal, menarik, tangguh, hebat dan berprestasi jadi kenyataan. Kisah ini membantu kita mengatasi kesulitan, kelemahan dan hambatan kita dalam
mengembangkan pola kepribadian yang ideal, menarik, tangguh, hebat dan berprestasi. Tentunya, setelah kita mengikuti kisah “Karakter Mulia Empat Sekawan” ini dijamin kita dapat
petunjuk yang sederhana dan mudah kita terapkan membentuk karakter kepribadian yang ideal. Kita pun terpandu untuk menjadi orang dan mencapai kesuksesan, sebagaimana yang kita
harapkan, maupun harapan orangtua, saudara, teman, masyarakat dan negara. Mau bukti?! Ayo kita baca hingga tuntas kisah “Karakter Mulia Empat Sekawan” ini…
Buku terbitan WahyuMedia ini berisi ringkasan materi dan kumpulan rumus lengkap SD/MI kelas 4. 5. dan 6. Buku ini disusun secara runut. gamblang. dan ulasan langsung pada pokok
materi. Setiap mengulas definisi. rumus. contoh soal. hingga penyelesaian secara rinci. Pada akhir bab juga disertakan latihan soal-soal UASBN untuk mengukur kemampuan dan kesiapan
siswa dalam menghadapi ujian. Buku ini sangat membantu siswa untuk sukses menghadapi ulangan harian (UH). ujian tengah semester (UTS). ujian akhir semester (UAS). ujian kenaikan
kelas (UKK). dan UASBN. - Matematika - IPA - Bahasa Indonesia - Pkn - IPS Lihat Deskripsi Singkat -WahyuMedia(Genta Smart Publisher)
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Untuk mendapatkan nilai maksimal dalam ujian tidak cukup hanya dengan membaca saja. Siswa butuh berlatih dengan giat mengerjakan berbagai macam variasi soal. Dengan banyak belajar
dan berlatih, siswa akan terbiasa mengerjakan soal ujian dengan solusi yang cepat dan tepat. Buku Mega Book Pelajaran SD/MI dari Penerbit CMedia hadir sebagai solusi tepat bagi siswa
dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Tidak hanya untuk satu mata pelajaran saja, buku ini memuat lima pelajaran sekaligus. Siswa akan mendapatkan rangkuman materi yang diringkas
padat dan jelas. Setelah mempelajari materi yang diberikan, siswa akan mendapatkan ratusan soal dan pembahasannya. Siswa juga akan mendapatkan ratusan soal latihan dengan variasi
yang lengkap. Sebagai bonus, siswa akan mendapatkan akses gratis untuk beragam aplikasi android di Google Play Store. Siswa juga bisa menguji kemampuannya secara online dengan try
out gratis di situs www.rajatryout.com. Tidak lupa, sebagai bentuk apresiasi untuk siswa yang berprestasi, buku ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan beasiswa dengan
total Rp100 juta. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa untuk mencapai nilai maksimal dalam ulangan harian, UTS, UAS, dan US/M.
Selamat belajar dan salam sukses!
untuk mendalami ilmu tentang peran sosiologi kehutanan, penerapan pengetahuan sosiologi kehutanan, interaksi sosial masyarakat pada pengelolaan hutan, kelompok-kelompok sosial
masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, norma sosial pada pengelolaan hutan, pranata sosial pengelolaan hutan, struktur sosial masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, perubahan
sosial dalam penataan hutan, perubahan sosial masyarakat sekitar hutan, hubungan sosiologi dengan penyuluhan kehutanan, politik kehutanan dalam penegakan hukum lingkungan, bentukbentuk peran sosial agen pembangunan kehutanan, penerapan pengetahuan sosiologi pada perencanaan sosial dan pembangunan kehutanan.
Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi
Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Untuk versi
cetak, silakan kunjungi: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/4/kreatif-tematik-tema-9-kayanya-negeriku-untuk-sdmi-kelas-iv#.YWfzudVByUk Buku ini memuat materi dan kegiatan
yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pendekatan sains dengan konsep 5M, buku ini membiasakan peserta didik untuk Mengamati, Menanya,
Mencoba, Menalar, dan Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring. Buku ini mengaplikasikan konsep Contextual Learning sehingga materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena
menyajikan contoh konkret dari peristiwa sehari-hari. Buku ini mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh. Peserta didik
membiasakan diri menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menjadi problem solver. Buku ini juga membantu pembangunan karakter peserta didik
karena dilengkapi penilaian aspek sikap yang melibatkan orang tua dan guru. Setelah paham dan terampil, peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut
dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 93/P/2019
tentang “Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X”.
Menggugah mentalitas profesional & pengusaha IndonesiaGrasindo
Membaca ringkasan dan berlatih soal merupakan cara cepat untuk mengasah kemampuan terhadap penguasaan materi. Buku ini menyajikan ringkasan berupa poin-poin penting dan ditulis
dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Soal mulai dari yang paling mudah, agak sulit, sampai memerlukan analisis semua ada di buku Ringkasan Materi dan Latihan Soal IPA SD
Kelas 4. Bagaimana kamu tahu jawabanmu benar atau salah? Yup, buku ini juga memuat pembahasan tiap soal dengan runtut. ?
Buku ini mengulas secara lengkap dan gamblang semua materi pelajaran IPS dan PKn SD mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Setiap bab diulas per pokok materi, dari uraian definisi, penjabaran
materi, hingga contoh soal ujian semester. Semua materi di dalam buku ini dikemas secara detail, tuntas, dan mendalam. Sehingga setiap siswa mudah mengerti, memahami setiap materi,
dan mengerjakan soal dengan mudah, cepat, dan tepat. Selain itu, buku ini juga dilengkapi kumpulan soal uji kompetensi, soal ujian semester, dan soal-soal akhir semester. -CMediaBuku ini disusun untuk mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dan mahasiswa lainnya yang mengambil mata kuliah Manajemen
Penanggulangan Bencana. Buku ini juga sengaja disusun tidak hanya untuk memperkaya konsep teoretis, tetapi mengedepankan segi praktisnya sehingga bisa digunakan oleh para praktisi bidang
kesehatan lingkungan. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan materi perkuliahan Manajemen Penanggulangan Bencana. Setelah mempelajari buku ini mahasiswa diharapkan dapat
memperluas pengetahuan sehingga mampu memahami manajemen penanggulangan bencana secara sistematis.
Keberadaan Hutan bagi kehidupan manusia di planet bumi ini sangatlah penting. Keberadaannya seperti jantung pada tubuh manusia. Ketika jantung manusia sehat maka sudah bisa dipastikan bahwa
supply oksigen ke seluruh aliran darah di dalam tubuh manusia menjadi sehat. Begitu juga dengan hutan, ketika hutan dikelola dengan baik, dijaga kelestariannya, maka akan berdampak baik terhadap
kehidupan manusia. Tapi sebaliknya, ketika tingkat pertumbuhan hutan merosot dengan sangat tajam dan lahan-lahan kritis terjadi di mana-mana, maka semua manusia di planet bumi ini akan mengalami
dampaknya yang sangat buruk. Oleh karena itu, hutan haruslah dijaga dengan baik agar tidak mengalami kerusakan. Hutan Indonesia merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam hayati dan
menjadi negara ketiga pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Terutama kekayaan hutan yang ada di Papua yang merupakan taman firdaus yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Jika tidak dikelola
dengan baik, akan berakibat buruk di hari-hari mendatang. Bukan hanya kepada masyarakat di Indonesia tapi juga masyarakat di dunia. Karena hutan terakhir di Asia Tenggara berada di Papua. Tapi kondisi
hutan di Papua semakin hari semakin buruk. Hal itu disebabkan oleh penggundulan hutan, pertambangan dan perkebunan. Sementara kebanyakan dari populasi masyarakat Papua masih tergantung
sepenuhnya dari hutan dan sebagian masyarakat masih hidup sebagai pemburu dan peramu. Akibat dari pengundulan hutan, pertambangan dan perkebunan itu masyarakat Papua banyak kehilangan tanah
tradisionalnya. Padahal hilangnya hutan akan memiliki dampat yang sangat kuat pada masyarakat Papua. Karena kehilangan hutan akan menghancurkan mata pecaharian mereka. Lahan berburu menjadi
hilang, sungai-sungai menjadi mengering, sehinga mereka sulit mendapatkan ikan, dan dengan demikian masyarakat semakin miskin. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya hutan (alam) yang ada di
Papua haruslah dikelola dengan baik. Pengelolaan hutan itu harus didasarkan pada terciptanya kesejahteraan dan perbaikan hidup bagi masyarakat Papua terutama dengan tetap memperhatikan prinsip
kelestarian serta keseimbangan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Tapi yang sering terjadi belakangan ini, pengelolaan sumber daya hutan (alam) oleh Negara yang berlangsung selama ini di
Papua cenderung eksploitatif dan mengacuhkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kekayaan hutan di Papua di keruk secara massif tanpa mempertimbangan keberlangsungan
hutan itu sendiri. Pengelolaan sumber daya alam Papua berupa hutan selama ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap devisa Negara serta kesejahteraan sosial rakyat Indonesia serta
kelompok elit ngegeri ini tetapi di sisi lain menyisihkan berbagai persoalan besar di lokasi eksploitasi. Masyarakat Papua masih berada dibawah jurang kemiskininan. Belum lagi berbagai persoalan lainnya,
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berupa hancurnya keanekaragaman hayati, kemiskinan, rusaknya tata nilai masyarakat adat. Keberlangsungan hutan papua yang merupakan anugerah terbesar bagi manusia di planet bumi ini menjadi
tanggung jawab bersama. Tidak hanya kalangan pemerintah semata tapi masyarakat Indonesia secara luas. Setiap elemen masyarakat haruslah terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya alam Papua.
Setiap elemen masyarakat dituntut untuk mengawasi dan menjaga hutan di Indonesia terutama hutan di Papua. Hadirnya buku yang berjudul “SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA” menambah
khasanah pengetahuan kita bahwa kita memiliki kekayaan yang begitu melimpah, berupa kekayaan hutan sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha kuasa yang harus dijaga dan dilestarikan. Hadirnya buku
ini sangat mengembirakan kita, karena kita masih memiliki orang-orang yang sangat peduli terhadap keberlangsungan hutan dan kehidupan manusia di masa depan. Buku yang berada di tangan pembaca
ini adalah salah satu hasil riset tentang upaya pendampingan terhadap masyarakat papua. Riset ini dilakukan dalam rangka kampanye dan advokasi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat sipil di Papua. Buku ini wajib dimiliki terutama Pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan). Juga bagi kalangan aktivis dan
LSM yang peduli terhadap isu-isu pengelolaan sumber daya alam (hutan) sebagai buku acuan dan panduan di dalam melakukan pendampingan-pendampingan terhadap masyarakat Papua menuju
masyarakat papua yang sejahtera. Semoga terbitnya buku ini memberikan banyak manfaat kepada para pembaca dan membuka mata hati kita untuk peduli terhadap lingkungan kita terutama hutan kita demi
keberlangsungan manusia di muka bumi. Selamat membaca !!!
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