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Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang
Buku ini selain untuk mengenalkan keberadaan Museum Rekor Indonesia, juga menunjukkan prestasi-prestasi yang telah dibuat oleh anak
bangsa ini. Sehinggalebih mendorong insan-insan berprestasi untuk mencipta hal-hal baru di berbagai bidang yang dapat dibukukan sebagai
suatu rekor.
Indonesia telah menjadi tujuan dambaan para investor di sektor energi bersih berkat potensi energi terbarukan dan efisiensi energi yang luar
biasa serta ekonomi yang stabil dan dinamis. Namun, investasi energi bersih masih jauh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan energi bersih dan keuangan berkelanjutan Indonesia yang ambisius. Sebaliknya, investasi bahan bakar fosil terus mendominasi.
Indonesia Energy Policy, Laws and Regulations Handbook - Strategic Information, Policy, Regulations
National development in Indonesia; collected articles.
CNG IndonesiaEdisi ke-3APCNGI

?????????????????????????(????) ?????????????????
TIAP KENDARAAN YANG MELUNCUR DIATAS JALAN JAGORAWI DIKENAKAN TOLL (CUKAI) RESMI UNTUK
MENGEMBALIKAN INVESTASI. INILAH CUKAI JALAN PERTAMA DI INDONESIA. RENCANANYA AKAN DIBANGUN LAGI
DILAIN DAERAH.
Keberhasilan penangan sampah di desa Paksebali merupakan suatu sinergi yang apik dan cerdik antara pelaku-pelaku industri,
masyarakat, dan aparat pemerintah desa. Kalau dulunya sampah menjadi beban yang cukup berat bagi masyarakat di desa itu,
apalagi dengan terus berkembangnya sentra-sentra pariwisata di lingkup desa wisata yang punya konsekwensi timbulan sampah
baik sampah organik, non organik maupun B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sekarang sampah desa Paksebali dikelola oleh
Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa di
desa Paksebali yang mengadakan kerjasama dengan Indonesia Power anak perusahaan PLN yang menjalankan usaha komersial
pada bidang pembangkitan tenaga listrik. Saat ini Indonesia Power merupakan perusahaan pembangkitan listrik dengan daya
mampu terbesar di Indonesia.
“Saya sungguh mengapresiasi penyusunan buku ini. Saya berharap anak-anak intelektual saya terus bersemangat dan semakin
berdedikasi, namun tetap rendah hati bersama dengan segenap komponen bangsa lainnya membangun peradaban Indonesia.”
Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie Presiden ke-3 Republik Indonesia “Sekelompok anak muda yang berpotensi hasil
pembinaan luar biasa dari tokoh bangsa Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie telah tampil di tanah air. Mereka mempunyai beberapa
kekuatan yang mirip dengan Bapak Habibie: cerdas, percaya diri, menguasai bahasa asing dan mengenal budaya Eropa, Amerika
dan Jepang. Ini adalah aset besar Bangsa Indonesia yang tidak bisa dianggap remeh. Modal kita untuk menjadikan Indonesia
menguasai IPTEK dan diperhitungkan oleh bangsa lain. Buku ini menggambarkan sebagian profil mereka semua. Selamat dan
semoga berkah.” Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd Pendidik “Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1982, Program Habibie
telah mengirimkan sekitar 4000 tamatan SMA/sederajat dari seluruh Indonesia untuk belajar di negara-negara maju. Saat ini
sebagian besar di antara mereka telah berkontribusi nyata ke negeri ini di berbagai bidang dengan berderet prestasi dari level
nasional, regional, dan internasional. Mereka telah membuktikan bahwa masa depan Republik Indonesia ada pada manusianya.
Baca buku ini, dan cari tahu sepak terjang mereka!” Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA Ketua Umum ISMI Wakil Ketua Umum
ICMI Buku ini bukan ditulis oleh orang sembarangan. Mereka adalah “Anak-Anak Intelektual Habibie” yang sarat dengan prestasi.
Mereka adalah putra-putri terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Mereka adalah para insan yang tiada henti menebarkan
inspirasi. Para profil yang termuat dalam buku ini adalah potret dari ribuan alumni Program Habibie. Di sini, kita bisa belajar
banyak hal dari mereka – baik yang tersurat maupun yang tersirat. Mulai perjuangan pra-kuliah, liku-liku selama berada di negeri
orang, hingga kontribusi yang mereka persembahkan untuk negeri tercinta.
SUTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi) menjadi kontroversi di masyarakat yang mempermasalahkan bahaya SUTET bagi
kesehatan. Buku ini memaparkan masalah kontroversi menara SUTET ini dengan perspektif yang jernih tanpa memihak pendapat
yang pro maupun kontra
"Faktor utama terjadinya kecelakaan disebabkan oleh perilaku tidak selamat (unsafe behavior) pekerja maupun manajemen.
Perilaku tidak selamat ini bagaikan gumpalan gunung es yang tidak nampak di permukaan. Puncak gunung es baru akan terlihat
di permukaan laut dalam bentuk kecelakaan fatal atau cedera serius. Bagaimana cara memperkecil gunung es sehingga
kecelakaan yang dapat mengakibatkan segala bentuk kerugian dapat dilakukan? Perlu ada komitmen dari manajemen dan
pekerja untuk menumbuhkembangkan budaya keselamatan. Best practices penerapan budaya keselamatan yang dituangkan
dalam buku ini adalah contoh model pembelajaran untuk membantu mewujudkan iklim keselamatan yang kondusif (positif safety
climate) dan zero accident yang abadi di tempat kerja Anda. Buku ini disajikan untuk membantu siapa saja, di mana saja, yang
ingin bekerja dengan selamat. Karena, keselamatan merupakan kebutuhan kita semua dan tidak seorangpun di antara kita yang
mau celaka. "
Buku ini menyampaikan mengenai bagaimana para pencari keadilan dalam hal ini Wajib Pajak yang memiliki sengketa dengan
fiskus membantah, menyampaikan alasan atau menyanggah dalam gugatan atau dalam uraian banding mereka mengenai
keberatan mereka atas koreksi dari fiskus. Dengan menguasai materi dalam buku ini maka ada dapat mengukur posisi anda,
seberapa kuat posisi anda. Anda dapat belajar dari pengalaman-pengalaman Wajib Pajak yang terdahulu sehingga anda dapat
menyiapkan diri anda dengan lebih baik sebelum memutuskan untuk membawa kasus anda ke Pengadilan pajak. Screening Your
Tax Case & Measure Your Position Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
"""Indonesia telah masuk ke dalam era krisis minyak bumi. Harga minyak melambung, kapasitas produksi menyusut, sementara
inefisiensi kelembagaan maupun regulasi merebak. Masa keemasan bisnis minyak di Indonesia telah usai dan sekarang minyak
bumi malah menjadi beban. Di saat negara-negara produsen minyak mempersiapkan diri memulai era keemasan minyak tahap
kedua, Indonesia menuju era krisis energi. Dalam kondisi seperti ini, apa yang bakal kita hadapi tahun 2020 dan bagaimana kita
menghadapinya? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Rangkaian kejadian seputar
masalah migas di tanah air, tentu tidak terjadi dengan kebetulan. Ada kekuatan virtual yang tidak menghendaki bisnis bernilai
milyaran dollar ini berubah. Buku ini melengkapi dan memperkaya wawasan kita tentang bagaimana kita memperlakukan sumber
daya minyak kita.” -- Rhenald Kasali, Founder Rumah Perubahan “Saat ini Indonesia telah menjadi negara net oil importer.
Produksi minyak kita berkisar 900.000 barel per hari, sementara kebutuhan BBM dalam negeri diperkirakan mencapai 1,4 juta
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barel per hari dan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan subsektor migas hilir. Peran migas yang vital dan strategis
mulai bergeser dan dikhawati rkan malah membebani keuangan negara. Demi mengembalikan peran penti ng dan strategis migas
saat ini dan di masa depan, pengelolaan migas harus dilakukan secara bijaksana dan seoptimal mungkin.” -- Saryono
Hadiwidjoyo, Komite BPH Migas “Tidak dapat dimungkiri, kebutuhan akan migas perlu dipenuhi jika kita menginginkan
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan mengenai migas tidak bisa ditentukan hanya dengan memperti
mbangkan segi tekno-ekonomis, tetapi juga sosio-politis. Buku ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dan
stakeholder industri migas, serta masyarakat luas yang ingin mendapat gambaran mengenai industri migas secara kontekstual.” -Widhyawan Prawiraatmadja, Deputi SKK Migas “Karakteristik industri migas: risiko tinggi dan investasi milyaran dollar.
Sayangnya masih banyak tantangan yang melingkupinya. Buku ini sangat layak dan perlu dibaca oleh mereka yang tertarik dan
sedang mendalami industri migas nasional.” -- Mardijono Nugroho, Patra Jasa “Ketahanan energi merupakan pilar penting
ketahanan ekonomi sebagai salah satu unsur utama dalam ketahanan nasional. Namun pengelolaan energi di Indonesia saat ini
tidak mendukung situasi yang diharapkan, seperti APBN masih bergantung pada penerimaan migas, subsidi BBM, dan
infrastruktur kurang memadai. Buku ini menggambarkan secara historis dan memotret secara realistis kondisi perminyakan dan
energi di Indonesia. -- Tatang Arudji, Pertamina Tokyo Offi ce 2006-2009/Board Auditor PPT & CO Japan"""
"Ini merupakan peringatan yang lazim untuk para calon pembeli produk atau jasa apa pun. Pembeli semestinya memastikan
bahwa produk yang bakal dibeli memang dalam kondisi bagus sehingga mereka tidak menyesal kemudian.Tapi hal ini tidak
berlaku di dunia bursa saham. Sulit bagi calon pembeli mengetahui cara meneliti saham-saham yang ditawarkan di pasar modal.
Selain kurang paham membaca laporan keuangan, mereka juga tidak tahu cara memahami fundamental bisnis emiten.Buku ini
berisi ulasan singkat 100 perusahaan terpilih yang lahir dari keprihatinan tersebut di atas, sekaligus merupakan upaya
menawarkan konsep pemasaran strategis sebagai alat tambahan untuk memahami emiten di pasar modal.Topik pembahasan
buku ini adalah positioning masing-masing emiten yang masuk dalam daftar Kompas 100, yang disusun oleh Bursa Efek
Indonesia sejak Februari 2009. Dari tulisan-tulisan ini, para calon investor individu akan sangat dibantu untuk melihat bagaimana
fundamental sebuah perusahaan, positioning-nya, performanya, dsb. Bagi perusahaan yang masuk dalam Kompas 100, buku ini
merupakan alat yang sangat baik untuk memikat para calon investor. Emiten akan sangat terbantu untuk mempromosikan
perusahaannya secara halus dan elegan."
List of the Indonesian Records Museum awardees.

Menginspirasi orang itu pekerjaan yang penuh tantangan karena selain diperlukan kepandaian, dan seni, juga talenta.
Tak ada yang menyangkal, apalagi jika Anda adalah seorang penyelia, manajer, direktur atau pejabat di pemerintah atau
di departemen atau organisasi apa pun. Di buku inilah Anda akan menemukan cara dan kiat untuk menginspirasi,
menyeManga, Manhua & Manhwati dan menangani orang dan karyawan Anda. Jika Anda pernah membaca buku-buku
tentang cara pengelolaan bisnis, buku ini beda dan jarang ditemukan ketika kita belajar di bangku sekolah. Bacalah
artikel-artikel yang penuh pembelajaran dari seorang yang telah malang melintang di lapangan langsung yang
berhubungan dengan orang atau karyawan. Kita akan dengan mudah memahami karena salah satu kunci pengendalinya
adalah faktor manusia. Artikel yang ada di buku ini adalah kumpulan dari The Sunday Email, seorang Direktur Produksi
PT Indonesia Power. Tulisan ini diharapkan mampu menginspirasi untuk: • Memahami gaya manajemen yang cocok
untuk karyawan Anda. • Memotivasi karyawan untuk lebih bertanggung jawab dengan sukarela. • Mendukung para
pimpinan lini depan. • Membangun rasa percaya diri. • Mengajarkan orang semakin cerdas dan dapat belajar dari
kegagalan. • Membangun tim yang lebih berkinerja tinggi, dan • Mengelola atasan dengan lebih cerdas. Dari buku ini
pula kita dapat belajar: • Berorganisasi dan bekerja. • Gaya manajemen yang efektif di kantor Anda. • Bagaimana
memotivasi tim untuk berkinerja optimal. • Belajar dari hal-hal kecil. • Perlu terus mengembangkan diri. • Kepemimpinnan
dalam arti luas.
Investigasi - Di Balik Tender Pengadaan Turbin Pembangkit Listrik Borang
Buku ini disusun untuk menambah referensi tentang hakIkat Manajemen Perkantoran dan manfaatnya bagi kantor dalam
rangka mencapai tujuannya yaitu menyediakan data dan informasi yang akurat, cepat, tepat, akuntabel dan terpercaya,
sehingga ketika data dan informasi dibutuhkan, maka kantor akan segera dapat menyediakannya dengan baik. Adapun
susunan nuku ini terdiri dari pembahasan tentang: Bab.1. Konsep Dasar Manajemen Perkantoran Bab.2. Kegiatan dan
Aspek Manajemen Perkantoran Bab.3. Peranan dan Kewajiban Manajer Kantor Bab.4. Organisasi Kantor Bab.5. Tata
Ruang Kantor Bab.6. Korespondensi dalam Manajemen Perkantoran Bab.7. Penataan Arsip Bab.8. Penataan
Perlengkapan Kantor Bab.9. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Manajemen Kantor Bab.10. Efisiensi Pekerjaan
Kantor Bab.11. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
JAKARTA – PT PLN (Persero) akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 5 pertengahan tahun
depan. Kepada Tempo, Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan konstruksi PLTU Jawa 5 mulai
dibangun setelah PT Indonesia Power selaku pengembang proyek menyelesaikan skema pendanaan (financial closing)
pada Juni 2017. “Financial closing setelah studi kelayakan selesai pada Januari,” kata Supangkat, kemarin.
CNG Indonesia adalah media cetak yang membahas seputar dunia CNG dan BBG di Indonesia
Buku ini menyampaikan mengenai bagaimana para pencari keadilan dalam hal ini Wajib Pajak yang memiliki sengketa dengan
fiskus membantah, menyampaikan alasan atau menyanggah dalam gugatan atau dalam uraian banding mereka mengenai
keberatan mereka atas koreksi dari fiskus. Dengan menguasai materi dalam buku ini maka ada dapat mengukur posisi anda,
seberapa kuat posisi anda. Anda dapat belajar dari pengalaman-pengalaman Wajib Pajak yang terdahulu sehingga anda dapat
menyiapkan diri anda dengan lebih baik sebelum memutuskan untuk membawa kasus anda ke Pengadilan pajak. Struktur
penulisan dari buku ini disampaikan dan dijelaskan secara gamblang dengan bahasa yang sederhana, sehingga memudahkan
pembaca untuk memahami model kasusnya. Bahkan untuk beberapa kasus yang melibatkan model transaksi yang tidak umum,
penulis membuatkan gambar agar pembaca bisa melihat visualisasi secara keseluruhan model kasusnya. Kemudian setiap kasus
yang dibahas ditampilkan alasan koreksi dari Terbanding, kemudian pembelaan/alasan dari Pemohon Banding, terakhir dituliskan
pendapat, simpulan, dan putusan majelis. Screening Your Tax Case & Measure Your Position Persiapan Sebelum Membawa
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Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak Jilid 2 PPH Pasal 21 Dan 22 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
Muhamad Arifin lahir di Bandung pada tanggal 15 April 1954. Dibesarkan dan menempuh pendidikan dasar sampai perguruan
tinggi di Bandung. Berkarir di Perusahaan Listrik Negara sampai dengan pensiun pada tahun 2010. Sejak kecil gemar membaca.
Mulanya gemar membaca buku-buku komik, terutama komik bergambar seperti cerita wayang. Setelah remaja beralih ke bukubuku sastra karya pujangga-pujangga besar. Buku-buku sastra yang pernah dibacanya antara lain Di Bawah Lindungan Kabah,
Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (HAMKA), Layar Terkembang (Sutan Taqdir Alisjahbana), Siti Nurbaya (Marah Rusli),
Mencari Pencuri Anak Perawan (Soeman HS), Dewi Rimba (Nur Sutan Iskandar), I Swasta Setahun di Bedahulu (AA Panji Tisna),
dan banyak lagi. Meski latar belakang pendidikannya Teknik Elektro, barangkali karena kegemaran membaca itulah yang
memberikan kemudahan baginya untuk menuliskan buah pikirannya, baik dalam bidang teknik maupun non teknik. Ketika masih
dinas aktif, Penulis tidak punya cukup waktu untuk menulis. Oleh karena itu sebagian tulisannya sekarang dilatarbelakangi
kejadian-kejadian masa lalu yang masih lekat dalam ingatannya yang baru sempat dituliskan.
Membeli saham baik untuk di investasikan dalam jangka pendek atau panjang ataupun untuk trading semata di perlukan informasi
bagaimana emiten atau perusahaan yang menempatkan sahamnya di BEI. Informasi mengenai jenis usaha yang di jalankan
emiten, informasi kepemilikan dan komposisinya paling tidak menimal harus diketahui oleh para investor dan trader atau bahkan
para calon pemain saham yang masih dalam taraf belajar. Dalam buku ini mengungkap secara singkat latar belakang usaha
seluruh emiten yang listed di Bursa BEI, sampai dengan bulan Agustus 2015 ini sudah terdaftar 517 emiten dengan 517 kode
saham di BEI dari berbagai industri.
Membeli saham baik untuk di investasikan dalam jangka pendek atau panjang ataupun untuk trading semata di perlukan informasi
bagaimana emiten atau perusahaan yang menempatkan sahamnya di BEI. Informasi mengenai jenis usaha yang di jalankan
emiten, informasi kepemilikan dan komposisinya paling tidak menimal harus diketahui oleh para investor dan trader atau bahkan
para calon pemain saham yang masih dalam taraf belajar. Dalam buku ini mengungkap secara singkat latar belakang usaha
seluruh emiten yang listed di Bursa BEI, sampai dengan bulan April 2018 ini sudah terdaftar 573 emiten dengan 573 kode saham
di BEI dari berbagai industri.
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