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Majalah Akses Edisi ke-30Menggandeng Negeri KangguruMajalah
Akses
e would like to welcome you to the ASIAN CONFERENCE ON
HUMANITIES, INDUSTRY, AND TECHNOLOGY FOR SOCIETY hosted
by, Dr Soetomo University on 30 - 31 July 2019 at Dr Soetomo
University, Surabaya, East Java, Indonesia. The conference aims to
provide all researchers with the opportunity to share their research in
the areas of Social Science, Industry, & Technology to the
International community. This Conference accepts all paper related to
Humanities, Industrial Revolution, Applied Technology and
Engineering for Sustainable Society and our Objectives is to promote
an exchange of research ideas and knowledge among local and
international researchers and alsi to provide a platform for research
collaborations among local and international researchers and
institutions of higher learning.
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We proudly present the proceedings of 3rd International Conference
on Economics, Business and Economic Education Science 2020 (ICEBEES 2020). It focuses on the relation of economics, business,
education, environment and sustainable development. The issue of
economics and sustainable development is important today, especially
in the time of Covid-19, not only globally, but also Indonesia nationally
to the local level. There are several important issues related to this,
both institutionally and the relationships between individuals and
groups in supporting the agenda of sustainable development. More
than 150 manuscripts were presented at this conference with around
49 of them selected to be published in proceedings. We hope by this
conference, discussions on the importance of sustainable development
will increasingly become an important concern together and bring
better response from the government and social relations for
development.
Buku Tinjauan Kepariwisataan adalah hasil penelitian para pihak
bertemakan “Masa Jeda Pariwisata Untuk Bangkit Kembali”. Harapan
seluruh umat manusia dan insan pariwisata adalah badai pandemi
Covid-19 ini segera berlalu. Masa Jeda Pariwisata ini mungkin
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memiliki makna positif dibalik segudang makna negatif yang telah
dirasakan oleh segenap sektor termasuk sektor pariwisata. Saatnya
untuk intropeksi dan persiapan langkah strategis menuju kebangkitan
pariwisata di masa depan.
Development of languages in Indonesia after New Order era.
Seri kisah-kisah Islam
ENGLISH DIPLOMA 3 JOURNAL COMPILATION
Jawa Tengah
Buku petunjuk pariwisata
Annida
Wana wisata
Kabupaten Semarang dalam angka
PEMIKIRAN KEPARIWISATAAN MASA JEDA PARIWISATA UNTUK
BANGKIT KEMBALI
Wisata sejarah
obyek rekreasi hutan di wilayah kerja Perum Perhutani unit I Jawa
Tengah
Directory of Indonesia; alphabetically by province.
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Iklim kewirausahaan sudah berubah. Banyak pebisnis konvensional ditantang untuk
menata dan merekonstruksi kembali model usahanya. Salah satu gambaran
yangmenonjol untuk tantangan itu, menurut Ambara Purusottama di rubrik Kinerja edisi
ini, terungkap dalam fenomena tren bisnis transportasi berbasis aplikasi di Indonesia,
khususnya di ibu kota. Beberapa pemain baru di bisnis ini belakangan benar-benar
menjadi Pengusik Kemapanan yang tak boleh dihiraukan kehadirannya.Maka, jawaban
pertama atas tantangan itu tentu saja harus dimulai dengan manusianya. Demikian,
Andreas Budihardjo di artikel Strategi menggaris bawahi pentingnya Sumber Insani
Wirausaha dipetakan karakteristik dan kompetensinya, agar sebuah bisnis dapat
sukses. Pemimpin yang Menggerakkan Semua misalnya, menjadi salah satu modal
manusia yang dibutuhkan untuk sebuah kewirausahaan inovatif,demikian Ade
Febransyah memaparkan di rubrik Horizon. Data-data menarik yang dipaparkan
Shellyana Junaedi dalam rubrik Diskursus,akan keberadaaan “creativepreneur”yang
seringkali justru Menggali Peluang dalam Cibiran menjadi bukti menarik akan besarnya
peran ide dari si pelaku usaha sebelumsebuah bisnis diwujudkan. Ide-ide kreatif yang
kadang justru menjadi olok-olok ketikadiperkenalkan, justru seringkali menjadi besar
dan batu loncatan gagasan bagi lahirnya bisnis-bisnis yang sukses. Olok-olok seperti
itu agaknya tercipta dari pola didik masyarakat Indonesia umumnya, yang menurut
Yodhia Antariksa pada artikel Strategi kali ini, banyak terdoktrinasi dari anggapan
bahwa kemampuan akademis lebih besar artinya dari pada pengalaman hidup yang
kreatif. Kecenderungan doktrinasi ini tidak akan banyak membantu negeri kita
menciptakan lebih banyak jumlah wirausaha, yang menurut datamasih sangat kurang.
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Oleh karena itu, Meningkatkan Life Skills, daripada Academic Skillitu jelas mendesak.
Menjawab tantangan digitalisasi media yang terus berlari, seluruh artikel majalahFM
mulai edisi ini dan seterusnya terbit dalam format digital dan tersebar di beberapa
distributor digital mitra kita. Semoga semakin menambah nuansa ketertarikan
pembacapada dunia manajemen yang terus berubah. Selamat Membaca! -Prasetiya
MulyaHistoric sites and buildings for tourists attraction in Indonesia.
Blurb Playing Victim: Jadi anak pertama itu berat. Kamu enggak akan kuat. Biar Dava
saja yang menanggungnya. Dava alberald Cohza. Anak pertama dari Alxi yang
tergabung dalam Squad Cohza. Memiliki 4 adik yang membuat semua kakak pasti
frustasi saat menghadapinya. Bahkan karena tingkah adik-adiknya yang salah
mengenali pacarnya. Dava tanpa sengaja malah menghamili saudara kembar dari sang
kekasih. Ketika akan bertanggung jawab pada Karina siapa sangka ternyata Katherine
juga hamil akan perbuatannya. 2 wanita. 2 kehamilan dalam waktu bersamaan. Siapa
yang harus dia nikahi. Siapa yang harus disalahkan. Dan siapa korban sebenarnya.
Dava bingung karena semua terlihat Playing Victim.
Buku biografi Arsitek Oei Tjong An ini adalah bentuk apresiasi dan penghargaan atas
kontribusinya sebagai praktisi arsitek dan perannya dalam bidang pendidikan Arsitektur
di era pascakemerdekaan. Terbagi menjadi empat bagian, buku biografi Oei Tjong An
diharapkan bisa menjadi pelita di tengah minimnya literasi tentang tokoh arsitek
Indonesia era orde lama. Kini karya, arsip dan tulisan Oei Tjong An telah menemukan
takdirnya, menjadi bagian dari narasi besar sejarah arsitektur modern di Indonesia.
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Mingguan hidup
Place Attachment
Research dedicated to defining what makes a place "meaningful" enough for place
attachment
Bahagia adalah sebuah pilihan
Ummat
Wirausaha Pengusik Kemapanan
Proceedings of the 3rd International Conference on Economics, Business and
Economic Education Science, ICE-BEES 2020, 22-23 July 2020, Semarang, Indonesia
Menggandeng Negeri Kangguru
Jawa tengah selayang pandang
ICE-BEES 2020
Gamma

Prize winning short stories in the 2006 Inspirational Short
Stories Contest.
Praise be to Allah Subhanahu wa ta’ala, The God Almighty for
His shower of blessings, guidance, mercy, and grace so I can
complete this jornal compilation well. I would like to
express my gratitude to all those who have supported me in
completing this journal compilation. Also here, I would like
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to convey my sincere appreciation to all people who have
supported me any valuable contributions in making this
journal compilation, and those people are: 1. Dr. Yoga
Pratama, M.Pd. as the Head of English Language and Culture
Department. 2. All the lecturers Diploma 3 of English
Language and Culture Department. 3. My beloved students
Diploma 3 who have written this journal and have contributed
in the publishing of this compilation which mostly talked
about the new era streaming and the impact of COVID-19
towards the tourism activities, hotels, public
transportation, restaurants, and supermarket. I am proud to
present these journal compilation, and to the students and
lecturers these journal compilation are dedicated.
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini
HARUS kalian miliki: - Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik
dan Berkompeten Buku ini ditulis oleh para penulis yang
berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing,
yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu
pengetahuan alam (IPA). Inilah yang membuat buku ini sangat
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layak dijadikan sebagai acuan belajar. - Berisi Soal-Soal
UN/USBN SMP/MTs yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini
menyuguhkan soal-soal UN/USBN yang telah diujikan pada tahuntahun sebelumnya, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Dan,
hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal USBN tahun 2020.
Dengan berlatih mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan
lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. - Dilengkapi Kunci
Jawaban dan Pembahasan Semua soal di dalam buku ini
dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya.
Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya mudah
dipahami. - Disertai Bonus CD Simulasi CBT UN/USBN SMP/MTs
dan Apps Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal
dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi
CBT UN/USBN SMP/MTs dan Apps Android. Jadi, kalian bisa
belajar dengan beragam cara yang asyik.
Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kekayaan
alam. Salah-satunya adalah mineral dan tambang. Dalam hal
pertambangan, kegiatan pascatambang berupa reklamasi mutlak
harus dilakukan. Reklamasi yang kreatif pun muncul dengan
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menjadikan lahan bekas tambang sebagai objek wisata yang
menyuguhkan keindahan dan memiliki nilai ekonomis yang tidak
kalah dari kegiatan pertambangan itu sendiri. Untuk itu,
diperlukan tata kelolayang baik oleh warga setempat,
perusahaan tambang, dan pemerintah setempat dalam membenahi
objek wisata bekas lahan tambang menjadi potensi peningkatan
ekonomi dari segi pariwisata.
Sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang
berbalasan dan reflektif. Namun bagi banyak orang,
persahabatan seringkali tidak lebih daripada kepercayaan
bahwa seseorang atau sesuatu tidak akan merugikan atau
menyakiti mereka. (Wikipedia) Ada banyak cerita, tawa, duka,
bahagia bersama sosok-sosok istimewa bernama sahabat. Semenyebalkan apapun mereka, tetap saja berharga. Se-kocak
apapun mereka, pasti memiliki cela. Tapi tak mengapa, setiap
cerita adalah napas dan semangat tak terbilang. Setiap
perhatian adalah suntikan energi tanpa lambang. Dua puluh
satu cerita tentang sahabat ada dalam buku ini, siap membawa
Anda dalam berbagai suasana persahabatan yang penuh
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kesan.Reguklah, cawan demi cawannya
20 Wisata Kabupaten Semarang
Taktik Jitu Raih Nilai 100 SD/MI Kelas 4
ACHITS 2019
Majalah Sastra Indonesia
Proceedings of the 1st Asian Conference on Humanities,
Industry, and Technology for Society, ACHITS 2019, 30-31
July 2019, Surabaya, Indonesia
Geliat Bahasa Selaras Zaman
Surah #04
Playing Victim
Decade of Dedication
Tentang Jodoh
Dari Hati
SURAH SASTRA, ruang kreativitas komunitas penggerak seni sastra. Kami bercita-cita menjadi teman
generasi muda yang tengah tumbuh dan menjadi wadah dialog nyaman serta dinamis. Sastra sebagai
pilihan karena dapat menggemakan apa saja: cerita bumi, agama, ihwal manusia dan segenap
kebudayaannya. “Surah Sastra bersama kaum muda di medan sastra dan kebudayaan Indonesia untuk
perbaikan kehidupan bangsa”Bagi kami, yang perlu dilakukan adalah mengenalkan dan mengembangkan
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bagi kaum muda melalui media: majalah, film dokumenter, dll; Memberi nilai-nilai kesusastraan yang
mendukung keindonesiaan yang berbudaya, adil, majemuk serta bermartabat; Kami berusaha mendorong
kaum muda berpartisipasi dan menjiwai keindonesiaan melalui sastra melalui program-program
pendidikan, pelatihan dan penerbitan buku. Surah Sastra didirikan kaum muda. Sejak 2004 kami
bersentuhan dan bergulat dengan pelbagai kalangan. Kami bertemu dan mengadakan workshop
kepenulisan, panggung kesenian, diskusi sastra, dan dialog-dialog kebudayaan. Mulai dari pesantren ke
pesantren, sekolah ke sekolah, komunitas ke komunitas di Indonesia. Belajar dari pengalaman, tidak
banyak “ruang terbuka kreatif” sebagai ajang interaksi, ekspresi, dan publikasi kaum muda yang notebene
amat cinta dan membutuhkan sastra. Utama bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi dan jauh
dari dunia teknologi. Kami yakin media cetak dan online bisa lebih ekspresif meski akhir-akhir ini cetak
makin payah. Seiring menjamurnya media yang bergerak ke dunia maya, pada saat bersamaan kami
kreasikan edisi Surah online. Dunia maya pada akhirnya bukan hanya milik orang berpunya, setidaknya
bukan lagi bagi mereka yang lebih beruntung secara ekonomi. Bagaimana nasibnya mereka? Dan
bagaimana pula nasib sastra yang konon sumber nilai-nilai negeri ini, tidak hanya di kota, tapi juga
berakar di kampung dan desa-desa? Dua pertanyaan di atas yang membimbing kami menerbitkan majalah
sastra dan meluncurkan versi online yang dapat menampung ekspresi, menyediakan ruang dialog, dan
menawarkan nilai-nilai, mendukung Indonesia lebih cerdas dan beradab. Kami tidak pernah bosan,
menerbitkan Majalah Surah dan Surah online: MENEMANI GENERASI MUDA YANG TENGAH
DAN MAU TUMBUH.
Meraih nilai tertinggi di setiap ulangan adalah hal yang diinginkan semua siswa. Wajar, jika terkadang
siswa menjadi takut gagal dalam menghadapi ulangan, baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester,
ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Pemahaman dan latihan soal dibutuhkan untuk
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membantu siswa dalam proses belajar mempersiapkan ulangan. Buku Taktik Jitu Raih Nilai 100 disusun
untuk membantu siswa SD, khususnya yang duduk di kelas 4 agar mahir menyelesaikan soal-soal ulangan
yang terdiri dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKn, dan Bahasa Inggris. Buku
ini terdiri dari soal ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester, yang
memberikan kontribusi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Selamat belajar dan semoga sukses
meraih nilai 100.
[08.32, 21/10/2020] Mba Nila Lr: Impian Nilam Sekar Wangi dan Bestari Hangga Widiyanto untuk
melabuhkan hubungan percintaan ke jenjang pernikahan terpaksa kandas karena satu alasan yang disebut
dengan mitos. Sayangnya, keluarga Bestari menganggap mitos itu sebagai bagian dari prinsip dan ajaran
yang dipercaya secara turun-temurun. Jika prinsip itu dilanggar, maka mereka hanya akan menemui
kehancuran. Berbagai cara dilakukan orang tua Bestari untuk memisahkan keduanya. Peringatan dan
ancaman juga selalu dilayangkan kepada Nilam supaya menjauh dari kehidupan Bestari. Hingga di satu
titik Nilam merasa kehilangan harapan untuk bersatu kembali dengan kekasih hatinya. Di saat yang sama
seorang pria dari masa lal… [08.33, 21/10/2020] Mba Nila Lr: Judul : EMPAT KALI JATUH CINTA
Nama Penulis : Iis Rusmiyati Najib Genre Cerita : Romance Blurb Novel : Bertemu cinta sejati
sebenarnya bukan sesuatu yang susah, hanya menuju ke sananya harus melaui jalan berliku lebih dulu.
Sakit hati dan rasa malu tak begitu berarti bila sudah menemukan cinta yang sebenarnya. Alin adalah
seorang gadis yang ditakdirkan menemukan pelabuhan terakhirnya dengan cara yang sederhana, dalam
waktu yang singkat setelah hatinya terluka. Tidak pernah diduga bahwa cinta yang dibutuhkan datang dari
orang yang tak terlintas dalam hidupnya. Dia dekat, tetapi jauh. Dia jauh, tetapi dekat. Jayapura adalah
kota di mana dua anak manusia itu mulai mewujudkan impian dan menjadikan cinta itu sebagai sesuatu
yang indah dan menakjubkan.
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Minimnya referensi Kota Semarang di bidang buku populer yang beredar di masyarakat, melandasi kami
untuk turut berpartisipasi dalam mengembangan seni literasi tentang Kota Semarang. Kami berpikir harus
ada bentuk dan materi yang berbeda yang kami coba tampilkan dalam bentuk sebuah buku karya,
akhirnya setelah beberapa tahap diskusi hangat, kami putuskan untuk mencoba mengkreasikan potret
Kota Semarang dalam bentuk sketsa. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan
literasi yang hangat.
Majalah Akses merupakan majalah non-profit yang dibiayai oleh Pemenrintah Indonesia dan di
produksi/ditulis oleh pegawai Direktorat Jenderal Asia Pasifik (aspasaf) Kementerian Luar Negeri.
Tujuan Majalah ini untuk memberikan informasi / akses kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
terhadap pasar luar negeri. Edisi Ke-7 ini membahas mengenai bisnis dengan Malaysia. ------- Akses
Magazine is a non profit Magazine financed by Indonesian Govenrment and produced by employees of
the Directorate General for Asia Pacific (Aspasaf) Ministry of Foreign Affairs. The purpose of this
magazine is to provide information / access to the Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) to
overseas markets. 7th edition is to discuss the business with Malaysia.
Freunde
Strategi dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di
Pulau Jawa-Bali Tahun 2015-2025
perubahan bahasa-bahasa di Indonesia pasca Orde Baru
Duta rimba
Majalah Akses Edisi ke-30
Sketsa Kota Semarang
Dunia EKUIN dan PERBANKAN
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Pers Indonesia
Super Cespleng Taklukkan UN USBN SMP MTs 2020
LR-Pro_RinMedia
Petunjuk perjalanan wisata remaja

Pengalaman tentang cinta ternyata membuat hati seorang Wardaniah Nabila semakin
berelegi. Ada keraguan yang masih tersisa untuk menerima pernyataan cinta dari
seorang Zai Nuril Ahnaf. “Pernah suatu ketika aku menemukan sisi baik yang aku cari
selama ini. Lalu, dengan berat hati aku melepaskan kembali bahkan membebaskan
kelular dari hati . . .”
Buku 20 destinasi pariwisata di Kabupaten Semarang ini tersusun dari awalnya berupa
tugas mahasiswa dalam mencari referensi objek-objek di sekitar Kabupaten Semarang.
Tugas itu lalu dikumpulkan dan dijadikan satu dalam bentuk sebuah buku untuk
menjadi salah satu karya yang berguna bagi masyarakat luas dengan menampilkan
berbagai objek wisata lengkap dengan gambar dan keterangan penjelasnya, serta
dilengkapi dengan peta dan bagaimana mencapai objek tersebut. Buku ini adalah buah
karya mahasiswa arsitektur UNTAG Semarang, sebagai salah satu bagian dari tugas
mata kuliah yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bentuk pengabdikan kepada
masyarakat.
Membangun dengan identitas
Biografi Arsitek Oei Tjong An Bagian 2: Siklus Kehidupan
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Buku pintar Nusantara
Rencana tata daerah Kabupaten Daerah Tk. II Semarang
Rp2 Jutaan Keliling Vietnam Dalam 15 Hair
enam kisah terbaik Inspirational Short Stories Contest (ISSC) : kumpulan kisah
inspiratif
Tata Kelola Wisata Bekas Lahan Tambang
Keliling Dunia dengan Google Earth dan Google Maps
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