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Rural land use related to land suitability for agriculture in Indonesia.
On impact of livestock productivity towards climate changes in Indonesia; proceedings of a seminar.
Prosiding Simposium II Hasil Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, Bogor, 21-23 Nopember 1994: Pra panen
Dimensi sumberdaya alam
Prosiding Simposium II Hasil Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, Bogor, 21-23 Nopember 1994
Studi integritas dalam pelayanan publik di Indonesia
Economics and finance in Indonesia
Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat dalam Pengembangan Ekowisata

Traditional food in promoting tourist industry in southern Jawa Barat.
On flood and flood control in Jakarta, 1911-1985.
prosiding Lokakarya/Pelatihan Pemahaman Pedesaan Dalam Waktu Singkat (PPWS), Bogor, 28 April-11 Mei 1991
Bank Soal SMA IPA VOL 2
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERMUKAAN BERKELANJUTAN DI PERKOTAAN
Prosiding
Proceeding Pertemuan Teknis Penelitian Pola Usahatani Menunjang Transmigrasi, Cisarua, Bogor, 27-29 Februari 1984

Saat berkuasanya Rejim Orde Baru yang sangat sentralistik berlaku Undang- Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah di mana undang-undang tersebut secara tegas tidak mengatur kewenangan daerah
otonom untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah/lembaga/badan di luar negeri. Hubungan luar negeri dan politik luar negeri secara absolut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Namun demikian, pada saat UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah berlaku, beberapa daerah di Indonesia telah menjalin Sister City/Province dengan kota di luar negeri, seperti Bandung dengan
Braunsweigh (Jerman) pada tahun 1960 dan DKI Jakarta dengan Jeddah, Arab Saudi tahun 1979. Dalam perkembangannya, lahirlah Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional yang mengakui peranan pemerintah daerah sebagai salah satu aktor dalam hubungan luar negeri. Merujuk kepada UU No. 37 Tahun 1999 dan UU No. 24 Tahun 2000, maka undang-undang tentang
pemerintahan daerah yang kemudian lahir yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, maka kewenangan daerah untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri secara jelas diatur dalam pasal-pasalnya. Dampaknya adalah semakin banyak daerah yang menjalin kerjasama Sister City/Province di Indonesia
dengan kota-kota di luar negeri.
Traditional agricultural technology as a social response to the environment in Cianjur, Jawa Barat Province.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banggai Kepulauan
Cropping Systems Research in Indonesia
Patanjala
Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner
Teluk Jakarta
Profil keanekaragaman hayati Kabupaten Indragiri Hilir
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERMUKAAN BERKELANJUTAN DI PERKOTAANStudi Kasus Kota BogorPenerbit NEM
Management of groundwater in Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi area.
Lingkungan & pembangunan
Dukungan makanan tradisional dalam menunjang suguhan wisata di Jawa Barat Selatan
Studi Kasus Kota Bogor
Pemikiran guru besar Institut Pertanian Bogor
Gagalnya sistem kanal
teknologi peternakan dan veteriner untuk peningkatan produksi dan antisipatif terhadap dampak perubahan iklim, Bogor, 7-8 Juni 2011

Role of agriculture in economic development of Indonesia; collection of articles.
Buku ini merupakan salah satu output dari kegiatan penelitian: Strategi Mitigasi Penurunan Tanah dan Rob Banjir di Pesisir Utara Jawa. Di mana pengelolaan sumber daya air yang terencana dan berkelanjutan di wilayah hulu dan hilir menjadi kunci
penyelesaian problema yang ada. Isi buku ini merupakan rangkaian penelitian dari Dr. Muhammad Ramdhan selaku kontributor utama dalam pelaksanaan tugas belajar di IPB tahun 2016-2019. Penulis utama bekerja sama dengan para dosen dan civitas
akademika IPB sehingga berkesempatan untuk bekerja sama dengan Australia-Indonesia Centre dalam meneliti kota Bogor sebagai kota ramah air. Buku ini berjudul Pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan Berkelanjutan di Perkotaan (Studi Kasus: Kota
Bogor). Dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan para pemangku kepentingan di kota-kota besar di seluruh Indonesia dalam mengelola kebutuhan air bersih warga kotanya.
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SECARA TERPADU
pengendalian banjir Jakarta dari masa ke masa
Journal of regional and city planning
Seri Prisma
Sumber daya alam di Maluku dengan tekanan khusus pada sumber daya hayati hutan tropiknya
Seminar Nasional Reorientasi Pendayagunaan Sumberdaya Tanah, Iklim, dan Pupuk, Cipayung-Bogor, 31 Oktober-2 November 2000

Tiap tahun, sistem evaluasi pendidikan menengah yang diselenggarakan secara nasional menjadi perhatian bersama. Informasi mengenai jadwal ujian, sosialisasi materi yang akan diujikan, hingga hasil ujian banyak dinanti dan dicari dari berbagai media.
Namun, tahukah Anda jika istilah seleksi, materi ujian, dan sebagainya mengalami beberapa kali perubahan. Istilah sistem evaluasi standar pendidikan menengah pertama secara nasional mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai dari Ujian Negara
(UN), Ujian Sekolah (US), Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), Ujian Akhir Nasional (UAN), Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), Ujian Nasional (UN), Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hingga berganti menjadi
Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Materi ujian yang diberikan juga mengalami perubahan, baik secara susunan, jumlah soal, atau lainnya. Hal-hal tersebut menginspirasi kami untuk menulis buku ini. Buku ini berisi kumpulan soalsoal ujian sekolah menengah pertama berstandar nasional dari masa ke masa. Jadi, Anda dapat mengetahui dan memahami perubahan soal-soal ujian sekolah menengah pertama berstandar nasional. Buku ini berisi beberapa soal dengan pembahasan
yang dapat Anda jadikan bahan latihan untuk menghadapi ujian sekolah menengah pertama berstandar nasional. Buku ini disusun dan dikembangkan oleh tentor-tentor bimbingan belajar (bimbel), yang sudah paham seluk-beluk dan karakter soal-soal ujian
sekolah menengah pertama berstandar nasional. Selain itu, keunggulan dari buku ini terletak pada banyaknya soal dengan pembahasan yang rinci. Anda sebagai siswa SMP/MTs dan sederajat, dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu referensi
dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian sekolah menengah pertama berstandar nasional. Dengan buku ini, Anda dapat belajar secara mandiri, bahkan tidak perlu mengikuti bimbel. (Genta Smart Publisher)
Symposium on industrial crop research and development in Indonesia; proceedings.
sumber daya, sifat-sifat oceanologis, serta permasalahannya
Pengelolaan Sister City/Province dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Prosiding Seminar Nasional Tantangan Entomologi Pada Abad XXI, Bogor, 8 Januari 1997
Teknologi pertanian tradisional sebagai tanggapan aktif masyarakat terhadap lingkungan di Cianjur
Penguatan tata kelola pemerintahan di bidang lingkungan
Statistik lingkungan hidup Indonesia
On the need of groundwater in Jakarta, Bogor, Tangerang, and Bekasi.
Tiap tahun, sistem evaluasi pendidikan menengah atas yang diselenggarakan secara nasional menjadi perhatian bersama. Informasi mengenai jadwal ujian, sosialisasi materi yang akan diujikan, hingga hasil
ujian banyak dinanti dan dicari dari berbagai media. Namun, tahukah Anda jika istilah seleksi, materi ujian, dan sebagainya mengalami beberapa kali perubahan. Istilah sistem evaluasi standar pendidikan
menengah atas secara nasional mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai dari Ujian Negara (UN), Ujian Sekolah (US), Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), Ujian Akhir Nasional (UAN), Ujian
Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), Ujian Nasional (UN), Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hingga berganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Materi ujian yang
diberikan juga mengalami perubahan, baik secara susunan, jumlah soal, atau lainnya. Hal-hal tersebut menginspirasi kami untuk menulis buku ini. Buku ini berisi kumpulan soal-soal ujian sekolah menengah
atas berstandar nasional dari masa ke masa. Jadi, Anda dapat mengetahui dan memahami perubahan soal-soal ujian sekolah menengah atas berstandar nasional. Buku ini berisi beberapa soal dengan pembahasan
yang dapat Anda jadikan bahan latihan untuk menghadapi ujian sekolah menengah atas berstandar nasional. Buku ini disusun dan dikembangkan oleh tentor-tentor bimbingan belajar (bimbel), yang sudah paham
seluk-beluk dan karakter soal-soal ujian sekolah menengah atas berstandar nasional. Selain itu, keunggulan dari buku ini terletak pada banyaknya soal dengan pembahasan yang rinci. Anda sebagai siswa
SMA/MA dan sederajat, dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu referensi dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian sekolah menengah atas berstandar nasional. Dengan buku ini, Anda dapat
belajar secara mandiri, bahkan tidak perlu mengikuti bimbel. (Genta Smart Publisher)
Implementasi Pengendalian Kerusakan Daerah Tangkapan Air Sebagai Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem
Risalah Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV, Jakarta, 8-12 September 1986
Widyakarya Nasional Teknologi Pedesaan, Jakarta 12-15 Maret 1979
Indonesia membangun
perancangan pengembangan wilayah
Prosiding Seminar Nasional Sumberdaya Lahan dan Lingkungan Pertanian, Bogor, 7-8 November 2007
Workshop on rapid rural appraisal in Sukabumi, Jawa Barat Province; proceedings.
Natural resources and biological diversity and their contribution for sustainable development in Indragiri Hilir Regency.
Bank Soal SMA IPS VOL 2
Proceeding of the Twenty-ninth Annual Convention, Indonesian Association of Geologists, Bandung, November 21-22, 2000: Environmental geology & geological hazard
Potensi, kendala, dan peluang pembangunan pertanian di Sukabumi Selatan
studi kasus pengelolaan sumber daya air tanah di wilayah Jabodetabek
Jawa Barat dalam angka
Jalur Bogor-Puncak
Buku berjudul “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banggai Kepulauan” merupakan buku karya hasil penelitian yang di dalamnya berisi tentang: (1) Kebijakan Dasar tentang Kajian Lingkungan
Hidup Strategis sebagai bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) Potensi dan Daya Dukung Sumberdaya Alam, Sumberdaya Hayati,
Sumberdaya Manusia, Sosial Ekonomi, dan Budaya; (3) Permasalahan dan Akar Permasalahan yang terjadi pada setiap sumberdaya; dan (4) Rumusan Strategi dan Kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya,
serta strategi dan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia, sosial ekonomi, dan budaya untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dirinci ke dalam program-program pembangunan
berbasis potensi dan pemecahan permasalahan lingkungan. Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan wilayah yang strategis untuk penerapan
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini mengingat wilayah kajian secara geografis termasuk ke dalam kelompok pulau-pulau kecil, dan secara administrasi merupakan wilayah
kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai Kepulauan.
Buku ini, disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 3 tahun di berbagai kawasan Ekowisata di Jawa Barat. Penelitian itu sendiri berawal dari suatu pertanyaan tentang kesiapan Jawa Barat
yang sangat dekat dengan Ibukota Jakarta terhadap pengembangan Ekowisatanya. Dari buku ini dapat diketahui bahwa untuk mengembangkan suatu ekowisata tidak hanya cukup dengan keindahan alam serta
budayanya, tetapi kesiapan masyarakat untuk menerima wisatawan, ada rasa percaya antar sesama, kepedulian dengan lingkungannya, kesiapan untuk berjejaring dan sebagainya.
jurnal penelitian sejarah dan budaya
Feasibility studi pengeringan kopra mekanis di Propinsi Riau
kasus pelayanan kebutuhan air bawah tanah di Jabotabek
Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan
Land use and utilization of agricultural climatology and fertilizers in Indonesia; proceedings of a seminar.
On environmental law in Indonesia.
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