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Buku ini mengupas tentang perundangan berkaitan
sumber manusia dan tadbir urus organisasi sektor awam
dan swasta di Malaysia. Penulisan dalam buku ini
dibincangkan mengikut tema yang khusus bermula
dengan perspektif hubungan majikan dan pekerja, isuisu perundangan dalam perhubungan pekerjaan dan
tadbir urus pekerja di sektor awam. Buku ini mampu
menyediakan pembaca dengan maklumat dan panduan
berkaitan isu-isu kontemporari tadbir urus dan sumber
manusia secara ilmiah. Kebelakangan ini, pelbagai
bentuk cabaran timbul dalam menguruskan sumber
manusia di sesebuah organisasi, sama ada organisasi
awam ataupun swasta. Segala isu dan permasalahan
berkaitan dengan sumber manusia perlu ditangani dan
diuruskan dengan sebaiknya. Paling penting, ia
hendaklah berpandukan kepada perundangan sedia ada
memandangkan perhubungan majikan dan pekerja
adalah berbentuk perhubungan yang terkawal serta
berada di bawah pemantauan undang-undang. Justeru,
undang-undang adalah satu aspek yang tidak boleh
dielakkan dalam menguruskan sumber manusia. Buku
ini bukan sahaja mensasarkan golongan pekerja, malah
meliputi majikan, pengurus, pelajar dan mereka yang
bakal menempuh alam pekerjaan untuk memahami isuisu yang berkaitan. Walaupun berkonsepkan
perundangan, maklumat dan kupasan isu-isu
dikemukakan menerusi pendekatan umum dan bersifat
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santai bagi memudahkan kefahaman pembaca. Hal ini
sekali gus dapat mendekatkan pembaca dengan bidang
undang-undang.
Rujukan terkini perundangan pendidikan yang lengkap
dengan contoh kes-kes salah laku di sekolah yang
pernah didakwa di mahkamah serta pekeliling-pekeliling
ikhtisas daripada Kementerian Pelajaran.
In attaining economic prosperity, efficient human capital
and thus higher education, has increasingly ranked
among the top of priorities in the Southeast Asian
countries. It is to this end that Malaysia, in particular, has
been working towards a reform in its higher education
system. Reform measures have greatly centred on the
issues of university autonomy. This book details the
careful findings of the project entitled Governance
Reforms in Malaysia Higher Education with Focus on
Institutional Autonomy and Its Effects of University
Governance and Management. As such, readers can
look forward to gaining a thorough understanding of the
reform measures taken in higher education governance
and the extent of their impact. Four areas of autonomy
are extensively covered: institutional, financial, academic
and human resource autonomy. The challenges faced in
the individual areas are painstakingly dissected and
presented, leading up to projections and
recommendations on the way forward in Malaysian
higher education governance.
MOHD RAFI hanya sebagai seorang tukang cuci kerjaya yang tidak pernah diangan kan oleh sesiapa pun.
Hakikatnya, kerjaya itulah yang membawanya ke tahap
yang lebih baik hari ini. Rasa malu yang menebal
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digantikan dengan usaha gigih untuk menjadi tukang
cuci yang terbaik. Hasil dorongan penyelianya, Mohd
Rafi berjaya membuktikan dirinya juga mampu berdiri
setanding orang lain. Kejayaannya bukan datang
bergolek. Dia berusaha tanpa berputus asa dan tanpa
mengira jemu berserta kesabaran yang jitu. Dia tidak
hanya berserah pada nasib, tetapi terus cuba
memperbaiki diri agar tidak perlu terus-terusan berasa
malu. Dia percaya, dia juga mampu berjaya seperti
orang lain. Buku ini pilihan tepat untuk anda yang
sedang mencari formula bagi membantu memecahkan
tembok kebal dalam diri yang sering menjadi penghalang
kejayaan. Tanpa keberanian dan kepercayaan pada diri
sendiri, mana mungkin kita dapat mengukir bintang di
langit? Sama ada mahu menjadi orang yang produktif
atau malas, menguntungkan atau merugikan, berguna
atau tidak berguna, penyumbang atau pemusnah,
berjaya atau kecundang, KITALAH yang
menentukannya!
Buku ini ditulis untuk para pentadbir sekolah, khususnya
Pengetua dan Guru Besar, Guru-guru Penolong Kanan
Hal Ehwal Murid, Guru-guru Penolong Kanan
Kokurikulum, SU kokurikulum, guru-guru pelaksana
aktiviti-aktiviti luar, guru-guru pelatih di institut-institut
pendidikan guru (IPG), para pelajar jurusan pendidikan
di universiti, dan mereka-mereka yang berminat dalam
pengurusan pendidikan luar di sekolah. Sering kali, pihak
penganjur aktiviti kurang arif atau pasti dengan tindakantindakan atau prosedur yang perlu dipatuhi apabila
hendak menganjurkan sesuatu aktiviti luar sekolah yang
melibatkan murid. Ketidakpastian ini menyebabkan
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mereka sama ada segan menganjurkan aktiviti luar
ataupun menganjurkan aktiviti luar mengikut gerak hati
dan budi bicara masing-masing. Pelanggaran prosedur
sering kali tidak disedari langsung kerana kesemua
peserta aktiviti luar pulang dengan selamat dan
kesalahan ini diulangi sehingga menjadi amalan biasa.
Apabila sesuatu insiden atau peristiwa yang tidak diingini
berlaku, barulah pihak penganjur sedar bahawa terdapat
tindakan-tindakan yang telah diambil sebelum itu adalah
salah. Menyedari hakikat itu, buku ini bertujuan untuk
memberi panduan kepada para pembaca dan pelaksana
aktiviti pendidikan luar agar mereka boleh membuat
rujukan yang cepat dan tepat apabila diperlukan. Buku
ini mengandungi tujuh bab. Enam bab ditulis khusus
untuk menghurai secara komprehensif jenis-jenis aktiviti
luar yang sering dianjurkan oleh sekolah. Untuk setiap
aktiviti yang disenarai, tindakan-tindakan pra, semasa
dan selepas yang perlu dilakukan dibincangkan. Carta
aliran pelaksanaan turut disertakan untuk memudahkan
pihak penganjur memahami langkah-langkah untuk
menjalankan aktiviti yang ingin dilaksanakan. Surat-surat
pekeliling, dokumen, prosedur, contoh kertas kerja, suratsurat, dan borang-borang berkaitan yang turut
disediakan di setiap penghujung bab bertujuan untuk
memudahkan rujukan dan memberi panduan kepada
pembaca dalam proses penyediaan bahan-bahan dan
pelaksanaan aktiviti. Ini adalah selaras dengan hasrat
penulis untuk membolehkan pembaca dan pengamal
aktiviti pendidikan luar di sekolah untuk menjalankan
tugas-tugas berkaitan dengan pendidikan luar dengan
mudah, tepat dan cekap.
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Business management of Islamic insurance companies
in Indonesia.
Perhubungan media merupakan aspek yang penting
dalam strategi komunikasi sesebuah organisasi. Dengan
demikian, amat kritikal bagi pengamal perhubungan
awam untuk membina hubungan yang berkesan dengan
personaliti media. Penulisan ini berfokus pada amalan
perhubungan media di Malaysia dengan memberi
tumpuan kepada empat isu iaitu polisi organisasi
korporat, amalan etika kewartawanan, persepsi editor
dan bahan perhubungan media. Kaedah analisis
kandungan digunakan untuk menganalisis bahan-bahan
siaran media yang diterima oleh dua organisasi media
iaitu sebuah akhbar harian dan sebuah stesen
televisyen. Selain itu, temubual mendalam dilaksanakan
untuk menganalisis pendapat para editor akhbar harian,
stesen televisyen dan agensi berita mengenai amalan
perhubungan media. Analisis menunjukkan para editor
media berpegang kepada polisi organisasi dalam urusan
perhubungan media dan seakan-akan tidak dipengaruhi
oleh pengamal perhubungan awam. Berdasarkan
analisis didapati pihak berkuasa politik dan pengiklan
mempunyai pengaruh kuat ke atas polisi organisasi
korporat yang mungkin memberi kesan pada amalan
perhubungan media. Dapatan menunjukkan para editor
berpandu kepada kod etika profesional dalam membuat
liputan secara adil dan saksama. Walaupun pemberian
hadiah oleh pengamal perhubungan awam kepada para
editor dilihat sebagai kebiasaan dalam perhubungan
media, namun amalan pemberian ini tidak
mempengaruhi keputusan editorial. Analisis juga
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mendapati para editor mengakui keprofesionalan
pengamal perhubungan awam dari segi format dan gaya
persembahan bahan siaran media, termasuk
kepelbagaian kandungan yang memenuhi jangkaan
mereka. Pelbagai faktor mempengaruhi perhubungan
media termasuk kurangnya hubungan interpersonal oleh
para pengamal perhubungan awam dengan para editor
media massa. Oleh itu, hubungan baik perlu
dimantapkan dalam usaha memperbaiki liputan aktiviti,
dan seterusnya untuk membina kepercayaan publik
kepada organisasi.
Sebagai sebuah agensi senggaraan dan pembaikan bagi
Tentera Darat ,kepentingan keselamatan dan kesihatan
pekerjaan bagi Kor JLJ DiRaja tidak dapat dipertikaikan.
Walaupun Kor DiRaja (sebagai sebuah sub-sistem
Angkatan Tentera) dikecualikan dari Akta Keselamatan
dan Kesihatan tidak diabaikan dan sebaliknya, telah
menjadi sebahagian dari budaya kerja organisasi ini dari
semenjak penubuhannya pada tahun 1957 lagi. Kor JLJ
DiRaja kini menggunakan peraturan-peraturan dan garis
panduan mengenai keselamatan dan kesihatan yang
diwarisi dari Angkatan Tentera British yang telah
diubahsuai bagi memenuhi keperluan dan kesesuaian
perkhidmatan sekarang. Di samping itu, Kor JLJ DiRaja
juga sentiasa sahaja menggubal peraturan tambahan
untuk memenuhi keperluan yang wujud dari masa ke
semasa. Proses penggubalan peraturan ini
bagaimanapun hanya dilaksanakan secara bersendirian
tanpa merujuk kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-peraturan.
Walaupun menyedari betapa mustahaknya Akta
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Keselamatan dan Kesihatan. Pekerjaan 1994 (Akta 514)
dan Peraturan-Peraturan, Kor JLJ DiRaja juga sehingga
sekarang tidak pernah berusaha untuk mengaplikasikan
akta berkenaan ke dalam perkhidmatannya. Justeru itu,
kajian ini telah dilaksanakan bagi mengenalpasti
kesesuaian untuk mengaplikasikan akta ini ke dalam Kor
JLJ DiRaja agar ia bukan sahaja dapat
mempertingkatkan tahap profesionalisme organisasi
tetapi dalam masa yang sama boleh menambah baik
moral dan keberkesanan setiap warganegaranya. Kajian
ini telah mendapati bahawa terdapat banyak peraturanperaturan keselamatan yang diguna pakai oleh Kor JLJ
DiRaja sekarang menyerupai dengan peraturanperaturan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-Peraturan,
walaupun ianya digubal secara berasingan. Kajian turut
mendapati bahawa penggunaan akta ini ke dalam Kor
JLJ DiRaja hanya akan melibatkan pengubahsuaian
sistem perundangan dan pentadbiran sekarang secara
minimun sahaja. Namun demikian ia hanya boleh
dilaksanakan apabila akta ini dibaca atau digunakan
secara bersama dengan Akta Angkatan Tentera 1972
(Akta 77) dan perundangan kecil yang berkaitan dan
tidak secara bersendirian. Akhirnya, kajian ini
merumuskan bahawa Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-peraturan
sesuai untuk diaplikasikan ke dalma Kor DiRaja semasa
organisasi ini melaksanakan tanggungjawabnya semasa
aman di pangkalan dan dalam keadaan statik.
Buku ini merupakan sebuah koleksi makalah bertema
yang cuba memperlihatkan kepetingan etika dalam
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negara. Makalah yang dimuatkan merangkumi aspek
asas berkaitan dengan etika seperti pengertian etika dan
kepentingannya dalam pembangunan manusia. Turut
dimuatkan ialah keadaan pembangunan yang gagal
memenuhi tuntutan beretika lantas mewujudkan masalah
dalam kehidupan masyarakat sama ada di kawasan
bandar mahupun luar bandar. Walaupun tidak banyak
makalah berkaitan kesan pembangunan yang kurang
ataupun tidak beretika, namun penyunting berandaian
bahawa kesemua makalah yang dimuatkan dalam buku
ini memadai bagi menggambarkan masalah
pembangunan yang berlaku disebabkan oleh isu etika.
8 Keunggulan Buku Panduan Lulus Seleksi CPNS
Tenaga Pendidik persembahan dari VisiMedia Pustaka:
1) Terdiri dari Paket Latihan Soal Seleksi CPNS yang
Lengkap dan Bervariasi, Sofware tidak perlu diinstal, 2)
Berisi soal-soal terpilih yang biasa keluar di seleksi
CPNS Kementerian Kesehatan, 3) Dilengkapi Tip dan
Trik Mengerjakan Soal Seleksi CPNS Kementerian
Kesehatan, 4) Dilengkapi 8 Langkah Rahasia
Menaklukkan Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan, 5)
Dilengapi Daftar Berkas Administrasi Seleksi CPNS
Metode CAT, 6) Dilengkapi Persiapan Sebelum dan
Setelah Lulus Seleksi CPNS, 7) Dilengkapi Cara
Menghitung Skor CPNS dan Nilai Ambang Batas
Kelulusan Seleksi CPNS, 8) Dilengkapi Kunci Jawaban
dan Pembahasan Soal Seleksi CPNS. Seleksi
Kompetensi Dasar: 1) Seleksi Wawasan Kebangsaan, 2)
Seleksi Inteligensia Umum, 3) Seleksi Karakteristik
Pribadi. Seleksi Kompetensi Bidang Kesehatan, Seleksi
Psikotes dan Wawancara. CPNS, CPNS 2015, Seleksi
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CPNS, Tes CPNS CPNS Kementerian Kesehatan,
Kementerian Kesehatan, Dokter, Perawat, Bidan, CPNS
Dokter, CPNS Perawat, CPNS Bidan, 2015 Download
software simulasi CPNS Kementerian Kesehatan: http://v
isimediapustaka.com/component/content/article/55-info/4
86-software-simulasi-tes-cpns-kementeriankesehatan-2015
Buku ini mengupas hak pengguna dari pelbagai aspek
perundangan. Bermula dengan latar belakang sejarah
undang-undang kepenggunaan, buku ini mengupas isuisu kepenggunaan dari sudut perundangan dan
mencadangkan kaedah yang dapat membantu
pengguna berlandaskan kaedah perundangan juga.
Perbincangan turut menyentuh sejarah ekonomi dunia
yang berkaitan kepenggunaan terutamanya sistem
ekonomi kapitalis dan sistem pasaran terbuka dalam
mendedahkan bentuk-bentuk manipulasi ke atas
pengguna. Isu-isu kompleks lain yang turut dibincangkan
termasuklah penipuan dalam Internet ke atas pengguna.
Implikasi perundangan dalam isu rumah terbengkalai
turut dikupas dengan mengutamakan hak pengguna
dalam tuntutan ganti rugi. Pelbagai kes dalam salah laku
perubatan dan pembedahan kosmetik boleh dijadikan
tauladan di samping pengenalan kepada beberapa Akta
dan Konvensyen yang berkaitan dengan kepenggunaan.
Ancaman racun serangga, bahan kimia, bahan tiruan
dan pengawet dalam makanan turut dikupas dari sudut
perundangan. Isu alam sekitar serta Tribunal Tuntutan
Pengguna turut dibincangkan dalam memperkasakan
hak pengguna. Buku ini bertujuan mendidik pengguna ke
arah bijak undang-undang dan tahu mengaplikasikan
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hak pengguna agar dapat mengelakkan pengguna
daripada menjadi mangsa manipulasi dan penipuan.
Arus globalisasi yang kian gencar menerpa kehidupan
yang tumbuh di masyarakat, kini menjadi suatu
tantangan tersendiri untuk membentengi diri dari
pengaruh buruk yang dapat mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa. Kendati demikian, kita sebagai bangsa
Indonesia memiliki dasar negara yang disepakati adalah
Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip untuk
mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara. Lima
prinsip Pancasila itu mencakup sila atau prinsip, yaitu:
Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat indonesia. Kelima sila tersebut dipakai
sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan
empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu:
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah indonesia; Meningkatkan kesejahteraan
umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan
sosial. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, namun
habitatnya sudah dipersiapkan jauh sebelum indonesia
merdeka, bahkan sejak Dinasti Syailendra, bangsa
Indonesia dengan gotong royong telah menghasilkan
karya megah, besar yang menakjubkan dunia berupa
Candi Borobudur. Tidak hanya itu, nilai-nilai lain pun
telah berkembang juga sebelumnya, seperti: nilai
kemanusiaan, nilai persatuan-kesatuan, nilai toleransi
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yang tinggi yang sudah tumbuh dan berkembang dari
masyarakat indonesia yang akhirnya menjadi jiwa
karakter dan kepribadian bangsa indonesia. Di sisi lain,
indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum
(rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan
(machtsstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem
konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan absolutism
(kekuasaan yang tiada batas). Sudah sepantas-nya
pembentukan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ruh undangundang. Untuk itu, muncullah pertanyaan bagaimana
cara menanam-kan ruh Pacasila dalam undang-undang?
Jawaban yang paling sederhana ialah dengan
mentransformasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.
Namun demikian, jawaban tersebut harus pula
dijelaskan secara ilmiah. Untuk itu, penulis uraikan
secara lengkap tahap demi tahap transformasi norma
fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) ke dalam
norma hukum, sehingga pembaca yang budiman secara
singkat memahami arti pentingnya Pancasila dalam
mengawal tujuan negara menuju negara yang sejahtera,
mandiri, dan terbebas dari pengaruh kekuasaan bangsa
lain. Buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna
bagi para legislator, khususnya bagi DPR Ri dan
Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan
kewenangan membentuk undang-undang dan pada
umumnya bagi mahasiswa yang hendak mengetahui
lebih lanjut mengenai transformasi nilai-nilai Pancasila
ke dalam pembentukan undang-undang serta
masyarakatyang ingin memunculkan ide dan gagasan
guna mendorong lahirnya pemikiran baru dalam
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merefleksikan Pancasila di tengah-tengah kehidupan
berbangsa dan bernegara. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Poin penting dalam buku ini, yakni mengenai asumsi
dasar yang dibangun oleh tim penyusun mengenai
reformasi instrumental Polri. Asumsi ini adalah kajian
politik atas instrumen-instrumen yang selama ini telah
ada, terutama yang menyangkut pengaturan
kewenangan dan fungsi Polri dengan mengambil periode
sejak dimulainya reformasi Polri pada tahun 1999
sampai dengan tahun 2011. Fokus kajian dalam buku ini
juga diarahkan pada langkah, evaluasi, dan pencapaian
yang sudah ada dalam reformasi instrumental Polri
selama periode tersebut. Oleh karena itu, instrumeninstrumen yang dapat digunakan untuk menganalisis
pencapaian dan evaluasi reformasi instrumental Polri
adalah melalui dua aspek. Pertama, perubahan
paradigma Polri sebagai civilian police (polisi sipil) dan
kedua, regulasi atau kebijakan yang mengatur Polri
setelah tahun 1998.
Penulis terlaris Mark Victor Hansen dan Robert G. Allen
telah mencetak buku mcgabcstseller The One Minute
Millonaire. Kini mereka kembali dengan strategi-strategi
baru untuk menghasilkan uang dengan cepat. Sekarang
semua orang perlu nasihat dan teknik yang tepercaya,
terbukti, dan praktis untuk mendapatkan uang dengan
cepat. Di dalam buku Cash in a Flash, dua pengusaha
tersukses ini akan menunjukkan bagaimana
menggunakan kemampuan dan sumber daya yang telah
Anda miliki untuk menghasilkan arus pemasukan yang
tetap dan berulang-ulang. Semua itu dalam 90 hari atau
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kurang. Hansen dan Allen menggabungkan informasi
berupa petunjuk untuk mengembangkan mindset
milyuner dan membangun kekayaan dilengkapi kisah
yang menginspirasi dari Michelle The One Minute
Millionaire. Di dalam sekuel yang tepat waktu dan
memang sudah lama ditunggu-tunggu, Hansen dan Allen
menyuguhkan pendekatan revolusioner untuk
kebebasan finansial Anda sekarang juga. “Buku ini
menjelaskan bagaimana mengubah ide menjadi uang,
mengubah masalah menjadi laba, dan banyak cara lain
untuk meraup keuntungan.” —Publishers Weekly “Buku
ini sangat menarik untuk memecahkan kendala mental
kita untuk meraih kemakmuran.” —Amazon.com
Bab 1; Perkahwinan dan perceraian di negeri Kelantan -Bab 2; Faktor penyumbang kepada masalah keluarga
dan perceraian -- Bab 3; Permasalahan ibu tunggal
dalam melaksanakan tanggungjawab pendidikan anakanak -- Bab 4; Komunikasi perkahwinan -- Bab 5;
Pengabaian tanggungjawab suama terhadap hak isteri di
kalangan orang-orang Melayu -- Bab 6; Wanita dan
peruntukan kewangan selepas perceraian -- Bab 7;
Persepsi terhadap hubungan seks sebelum berkahwin di
kalangan pelajar Universiti -- Bab 8; Semakan semula
terhadap perlaksanaan poligami dalam undang-undang
di Malaysia -- Bab 9; Hubungan keluarga ke atas
prestasi akademik pelajar -- Bab 10; Kesedaran
terhadap peranan bapa kepada anggota keluarga
mempengaruhi gejala keruntuhan akhlak remaja -- Bab
11; Institusi keluarga dan masalah sosial remaja di Johor
Darul Takzim -- Bab 12; Hubungan remaja dengan
keluarga sebagai pemangkin proses pemulihan -- Bab
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13; Penglibatan remaja dan perlumbaan motosikal
haram -- Bab 14; Gejala pelajar lembut di IPT -- Bab 15;
Kecenderungan remaja terhadap bidang keusahawanan
sebagai kerjaya masa depan -- Bab 16; Penggunaan
dan graftifikasi telefon selular dan hubungan
kekeluargaan di kalangan pelajar Universiti -- Bab 17;
Pandangan majikan terhadap perkhidmatan pembantu
rumah asing.
Innovations in 3D Geo Information SystemsSpringer Science
& Business Media
This book covers various aspects of spatial data modelling
specifically regarding three-dimensional (3D) modelling and
structuring. The realization of "true" 3D geoinformation spatial
systems requires a high input, and the developmental
process is taking place in various research centers and
universities around the globe. The development of such
systems and solutions, including the modelling theories are
presented in this book.
Tidak dapat dinafikan bahawa mana-mana bangsa atau
negara sekalipun di dunia ini mempunyai sejarahnya yang
tersendiri. Sejarah ini pula sebahagiannya ditinggalkan untuk
generasi akan datang dalam bentuk warisan. Boleh dikatakan
bahawa semua bangsa dan negara di dunia mempunyai
warisan tersendiri; dan warisan inilah yang menjadi salah
satu bukti kukuh tentang sesuatu bangsa atau negara
berkenaan.Penyataan ini menjadi salah satu alasan kepada
perlunya warisan berkenaan dijaga, iaitu salah satu aspek
penjagaannya ialah melalui pemuliharaan dan pemeliharaan.
Selain itu, warisan itu dapat dimanfaatkan oleh generasi akan
datang dengan menjadi salah satu produk pelancongan dan
subjek kajian ilmu.Oleh sebab aspek pemuliharaan dan
pemeliharaan warisan menjadi salah satu aspek penting
penjagaan warisan, maka bidang ini perlulah diberikan
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tumpuan yang khusus. Ia bukan sahaja menjadi tumpuan
yang khusus dan menjadi salah satu bidang tugas utama
agensi atau pihak tertentu, tetapi juga perlulah difahami dan
dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat secara langsung atau
tidak langsung, termasuk pemaju hartanah, kontraktor, badan
bukan kerajaan, tuan tanah, ahli-ahli profesional yang
berkaitan dan juga orang ramai secara umumnya. Hal ini
kerana jika sesuatu warisan tertentu hilang atau musnah, ia
tidak lagi dapat diganti untuk selama-lamanya. Salah satu
instrumen yang dikira berkesan dalam mencapai hasrat
menjaga warisan dalam aspek pemuliharaan dan
pemeliharaan adalah melalui peruntukan undangundang
bertulis. Nasib tinggalan warisan di Malaysia lebih baik
kerana kerajaan telah mewujudkan undang-undang khas
tentang hal tersebut, iaitu Akta Warisan Kebangsaan 2005, di
samping kewujudan beberapa akta lain yang turut membantu
menjayakan hasrat penjagaan (termasuk pemuliharaan dan
pemeliharaan) warisan. Buku ini membincangkan perkaraperkara di atas dengan mengemukakan empat kajian kes di
empat lokasi (dalam tiga negeri) yang merangkumi aspek
pengurusan, undangundang, konflik, usaha-usaha yang
dijalankan dan aspek-aspek lain seumpamanya yang
berkaitan dengan pemuliharaan dan pemeliharaan warisan.
Diharapkan buku ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak
yang berkaitan, khususnya pelajar di institusi pengajian tinggi
yang mengambil kursus yang berkaitan dengan pemuliharaan
dan pemeliharaan warisan sejarah.
The International Seminar on Islamic Jurisprudence in
Contemporary Society 2017
Rujukan terkini perundangan pendidikan yang lengkap
dengan contoh kes-kes salah laku di sekolah yang pernah
didakwa di mahkamah serta pekeliling-pekeliling ikhtisas dari
Kementerian Pelajaran.
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UMKM merupakan tulang punggung ekonomi
nasional yang memberikan kontribusi dalam
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan
pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, pembentuk
Produk Domestik Bruto (PDB) sampai sumber
ekspor nonmigas, serta secara khusus UMKM
bidang pangan dapat turut berkontribusi dalam
perbaikan gizi masyarakat. Menyadari potensi yang
dimiliki para UMKM lokal khususnya di bidang
pangan dengan jumlah yang semakin bertambah
dan persaingan yang semakin ketat, kiranya
diperlukan peningkatan dalam hal branding pangan
dan gizi dengan harapan agar produk yang
dihasilkan dapat lebih diminati konsumen dan lebih
maksimal dalam memberikan manfaat bagi
kesehatan. Oleh karena itu, Makan Baik sebagai
lembaga sociopreneurship yang peduli terhadap
perbaikan gizi dan kemajuan UMKM di bidang
pangan mencoba membuat kolaborasi dengan para
UMKM dengan membuat buku saku sebagai
panduan, menyelenggaraan pendampingan, serta
kolaborasi lainnya.
ASN, apa itu ASN? Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah. Status sebagai Aparatur Sipil Negara,
khususnya PNS, masih menjadi sebuah impian yang
sangat menggiurkan bagi sebagian orang. Oleh
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karena itu, jika ada seleksi CPNS, jumlah pendaftar
biasanya lebih besar daripada formasi yang dibuka.
Para peserta biasanya akan mempersiapkan diri
dengan baik untuk menghadapi seleksi tersebut,
misalnya membeli buku yang berisi latihan-latihan
soal seleksi CPNS. Buku ini hadir setelah melalui
proses yang panjang. Berbagai langkah dilakukan
agar menghasilkan sebuah buku yang benar-benar
dapat dijadikan sebagai pegangan bagi calon
peserta seleksi CPNS. Buku ini berbeda dari buku
yang sudah beredar luas di pasaran. Secara khusus,
buku ini membahas pola-pola soal yang sering
keluar pada CAT CPNS. Di dalam buku ini terdapat
Informasi CPNS, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi
Kompetensi Bidang, dan Prediksi CAT CPNS. Buku
ini adalah pilihan yang tepat! Buku ini dilengkapi
dengan aplikasi dan atau software CAT simulasi
dengan soal yang berbeda. Anda dapat
menggunakan buku ini dan bonus yang ada sebagai
latihan sehingga menjadi senjata ampuh dalam
menembus impian menjadi Aparatur Sipil Negara,
khususnya PNS. Jumlah soal yang fantastis, yang
tidak pernah ada di buku lain yang khusus
membahas CPNS. Semoga buku ini bermanfaat,
khususnya bagi calon peserta tes seleksi dan
umumnya bagi yang ingin mempelajari pola-pola
soal CPNS. Mau baca semua eBooks dari Genta
Smart dengan harga lebih murah? Buruan download
aplikasi Smart Book dengan cara kunjungi link di
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bawah ini! https://play.google.com/store/apps/details
?id=gs.com.smartbook ? (Genta Smart Publisher)
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