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Buku ini berisikan tentang data alumni Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1949-1969. Selain berisi data buku ini juga berisikan kesan dan harapan dari setiap alumni kepada setiap sahabat yang membacanya juga berisikan nasihat bagi para generasi penerus bangsa dalam bidang kedokteran hewan dan bidang peternakan.
Buku berjudul “Interdisciplinary Project-Based Learning” ini disusun sebagai salah satu produk dari penelitian dasar berjudul “Revitalisasi Pembelajaran Program Produktif SMK Program Keahlian Teknik Mesin Melalui Penguatan Implementasi PjBL dan Pengembangan Karakter Pekerja Abad XXI untuk Menghasilkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi” yang didanai oleh DRPM Kemristekdikti tahun 2019. Penulisan buku ini terselesaikan
atas dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada: (1) Ketua LP2M UM yang telah memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian; (2) Para Kepala SMK dan Guru Kejuruan Program Keahlian Teknik Mesin yang telah berkenan menjadi informan/sumber data penelitian; dan (3) Para sejawat dosen yang telah berkenan memvalidasi isi dan tampilan buku ini.
Kehadiran buku ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman teoritik dan aplikatif tentang project-based learning (PjBL) bagi para guru kejuruan SMK khususnya, dan para mahasiswa calon guru kejuruan pada SMK dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran bidang kejuran. Sejalan dengan kondisi sekolah yang sangat variatif dan tuntutan dunia industri yang begitu tinggi terhadap kualitas SDM lulusan SMK, maka
implementasi PjBL dapat diterapkan dalam rentangan yang cukup luas, mulai dari model yang paling sederhana sampai dengan model yang paling kompleks, yang disebut sebagai interdisciplinary projectbased learning (I-PjBL). Model yang disebutkan terakhir tersebut sengaja dipilih menjadi judul buku ini didasarkan pada harapan agar mampu mematik semangat para guru, para pengembang pendidikan kejuruan, dan para calon guru kejuruan di SMK
untuk mengkajinya lebih lanjut dan berkontribusi dalam pengimplementasiannya di SMK. Tentu saja model I-PjBL juga sangat berpotensi dalam pengembangan karakter pekerja abad XXI secara terintegrasi dalam pembelajaran kejuruan di SMK.
Buku ini berawal dari catatan persiapan penulis untuk mengisi mata kuliah Administrasi Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo (sekarang IAIN Palopo) dan Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP). Namun, tentu saja, isinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pembaca umum terutama yang bergerak di bidang pendidikan (pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya) dengan harapan dapat membantu
memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan. Buku ini memuat beberapa hal, yaitu konsep administrasi pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, dan supervisi pendidikan. Konsep administrasi pendidikan dilengkapi dengan kiat-kiat dalam merencanakan pembelajaran. Kepemimpinan kepala sekolah dan supervisi pendidikan menjadi dua bagian yang saling melengkapi. Pemahaman tentang kepemimpinan kepala sekolah akan
sangat membantu dalam penyelenggaraan supervisi pendidikan.
Sekam padi merupakan sisa buangan daripada industri pertanian. Ia mengandungi silika (SiO2) yang boleh diekstrak dan digunakan dalam pelbagai bidang. Kajian ini membentangkan salah satu kaedah untuk menukar sisa buangan pertanian kepada bahan yang berguna, iaitu 'hasil bernilai tinggi'. Silika daripada sekam padi telah diekstrak dan digunakan sebagai fasa pegun untuk sintesis mangkin heterogen. Pengekstrakan dilakukan dengan
menggunakan kaedah pengekstrakan pelarut yang mempunyai ciri-ciri kimia hijau. Mangkin heterogen yang telah disintesis digunakan dalam beberapa tindak balas organik, termasuk tindak balas karbon dioksida. Gas karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah hijau yang telah banyak mengakibatkan kerosakan alam semula jadi. Syarahan ini membincangkan beberapa jenis pengubahsuaian yang telah dilakukan pada silika sekam padi. Logam
peralihan telah digabungkan dalam silika untuk menghasilkan mangkin yang sesuai untuk tindak balas Freidel-Crafts dan tindak balas pengoksidaan. Sifat fizikal mangkin yang terhasil dicirikan melalui kaedah spektroskopik dan dibincangkan secara terperinci. Silika juga telah digabungkan dengan ligan organik tertentu untuk menghasilkan mangkin silika-organik yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang turut dianalisis dan dibincang secara mendalam
dalam syarahan ini. Kajian ini menunjukkan potensi besar penggunaan silika yang diekstrak daripada sekam padi dalam bidang penjerapan dan mangkin heterogen. Silika yang diekstrak daripada sekam padi boleh menggantikan silika komersial yang ada di pasaran pada masa kini.
Sketsa Biografi dan Petualangan Intelektual Pendidikan Islam
ADMINISTRASI PENDIDIKAN (Menuju Sekolah Efektif)
Seronoknya Pengajian Tinggi Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh (Penerbit USM)
Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Employee Engagement Dan Organizational Citizenship Behavior
MANAJEMEN TIBAN (Suddenly Successful Management)

Logistik Halal di Malaysia Perlukan Perhatian Sejak melaksanakan MS1500 sebagai piawaian kebangsaan pada tahun 2004, Malaysia telah menjadi pemain penting dalam pasaran halal antarabangsa dan pertikaian piawaian global. MS1500 ialah piawaian kebangsaan untuk makanan halal. Ia merupakan garis panduan umum bagi pengeluaran, penyediaan, pengendalian, dan penyimpanan produk halal.
Buku pedoman ini dirancang untuk menerapkan model penguatan teknologi dari perguruan tinggi untuk diaplikasikan kepada peternak di Sentra Peternakan Rakyat yang meliputi program pemuliaan ternak, perbaikan manajemen inseminasi buatan serta pengendalian gangguan reproduksi ternak, kesehatan hewan, teknologi nutrisi pakan dan hijauan serta tata logistik
pakan yang secara keseluruhan bertujuan agar peternak dapat memahami dan melakukan program tersebut untuk meningkatkan produktivitas usaha peternakannya.
Mata Kuliah Evaluasi Program Pendidikan ini memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang konsep Evaluasi Program sebagai riset dan menjadi dasar pengetahuan untuk menyusun proposal penelitian Evaluasi.
Teknologi hijau membawa erti teknologi yang memerlukan sumber tenaga yang sedikit terutamanya tenaga yang tidak boleh diperbaharui berbanding dengan teknologi konvensional. Sudah pasti satu laluan penting untuk mencapai tahap kehijauan ialah melalui proses pemangkinan. Fotopemangkinan adalah sebuah teknologi hijau yang berpotensi besar dalam
pemulihan alam sekitar. Satu daripada fotomangkin utama ialah titanium dioksida, TiO2. Secara semula jadi, TiO2 menghablur dalam tiga bentuk kristal: anatas, rutil dan brukit. Anatas adalah fotomangkin yang paling berkesan dalam kalangan semua bentuk kristalit TiO2. Dalam fotopemangkinan TiO2, hampir kesemua bahan pencemar organik boleh ditukar menjadi
bahan CO2 dan H2O yang tidak merbahaya. Di samping itu, pencemar ion logam pula dapat dipulihkan kepada bentuk logam asalnya untuk tujuan kitar semula. Sungguhpun demikian, beberapa masalah intrinsik menghalang penggunaan meluas TiO2 dalam perawatan air buangan industri. Apabila ia digunakan dalam bentuk ampaian, sifatnya yang bersaiz nano
menyebabkan proses penapisan bahan ini menjadi terlalu sukar dan mahal. Sekiranya ia digunakan dalam keadaan terpegun pula, aktiviti fotopemangkinannya akan menurun dengan ketara sekali. Selain itu, sukar untuk mendapat sistem TiO2 yang mempunyai aktiviti fotopemangkinan yang mampan sepanjang ia dikitar semula untuk ulang guna. Di samping itu TiO2
mempunyai tenaga luang jalur yang agak tinggi menyebabkan ia memerlukan penyinaran cahaya ultra-ungu (UV) untuk mengaktifkannya dan ini agak merbahaya serta mahal pula kos pengendaliannya.
Memahami Teori-Teori Komunikasi
JOURNEY TO UK
Bunga Rampai Birokrasi (Isu-Isu Stratejik Seputar Birokrasi)
MyCAIS : Issue 7
Unik, merangkum begitu banyak profesi beserta tantangannya, … inspirasi bagi anak muda yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun yang akan mencari profesi sesuai hasrat mereka. -Basuki T. Purnama, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Apa sih kiat sukses menjadi pebisnis atau wirausahawan? Bagaimana kita tahu yang terbaik untuk memulai berbisnis? Belajar dari yang
sukses, itu jawabannya. Cari tahu bagaimana mereka memulai di sini. -Sandiaga Uno, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia … memberi gambaran kepada pembaca, terutama mahasiswa, tentang berbagai bidang profesi yang bisa mereka jalani sehingga mereka bisa lebih fokus dalam merencanakan masa depan. Sekaligus juga memberikan wawasan bahwa pengabdian tak harus selalu terkait dengan ilmu
yang dipelajari. Pengabdian bisa dilakukan di bidang apa pun, selama kita melakukan dengan penuh passion. -Haidar Bagir, pengusaha, dosen, aktivis sosial, penulis Menginspirasi para muda dalam meniti karier atau membangun usaha. Saya lihat profil yang tampil di buku ini benar-benar beragam, hampir semua sektor terwakili …. -Betti Alisjahbana, Majelis Wali Amanah ITB … berkontribusi bagi
pembangunan bisa dilakukan di bidang apa saja. Buku Work Your Passion: Warna-warni Profesi yang Menginspirasi ini berisi profil rekan-rekan alumni ITB Angkatan 1986. Dengan membaca buku ini, kita akan melihat betapa beragamnya dunia yang digeluti para alumni ITB 86, dan kesuksesan yang dicapai dengan perjuangan. -Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Semoga
buku ini menjadi guru bagi generasi muda dalam meniti karier atau membangun bisnis untuk kemajuan bangsa. -Arief Yahya, Menteri Pariwisata Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Memuat best practices dari para pelaku usaha dan profesional di berbagai bidang yang inspiratif. … sukses bisa diraih di mana saja, bidang apa saja. -M. Hatta Rajasa, mantan Menko Ekuin [Mizan Publishing, Referensi,
Panduan, Karir, Minat, Bakat, Kerja, Job, Indonesia]
Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah kumpulan kisah perjuangan anak-anak muda yang berhasil menjadi awardee beasiswa LPDP dengan tujuan kampus di UK. Menyajikan kisah-kisah pencapaian mimpi para awardee beasiswa LPDP, tiap tahapan yang dilalui, belantika persoalan dan bahkan cerita kocak keteledoran yang menghibur. Setiap sisinya disajikan secara jujur. Alur dan tahapannya
jelas, sehingga bisa langsung diikuti. Para pembaca bisa pula langsung memilah cerita yang berfokus pada tahapan tertentu yang ingin dipahami lebih jauh. Ada yang menarik dalam perjalanan beasiswa LPDP LN dari waktu ke waktu. Dimana peraturan yang berubah tiap tahunnya, skema seleksi yang bertambah dan sulit ditebak, sampai faktor ‘keberuntungan’ yang tidak bisa lepas mewarnai setiap
proses yang kami lalui. Pada saat pra-pendaftaran LPDP tersiar kabar bahwa kuota untuk negeri Ratu Elizabeth ini akan diperketat dan kesempatan semakin minim. Nyatanya, rumor itu tidak terbukti dan masih banyak awardee LPDP 2017 dengan negara tujuan studi UK yang diterima dan akan diberangkatkan di tahun 2018 maupun 2019. Kami menarasikan seluruh tahapan mendaftar LPDP dan
memilih universitas di Britania Raya dalam buku ini.
Buku ajar ini disusun dengan mempertimbangkan pentingnya kemampuan dan peran penerjemah lisan dalam memfasilitasi hambatan bahasa (language barrier) antara penutur bahasa sumber dan penutur bahasa sasaran. Peran alihbahasawan ini semakin dirasakan seiring meningkatnya kebutuhan global akan informasi dan berbagai kegiatan bisnis. Mengingat terbatasnya buku-buku, khususnya yang
membahas tentang penerjemahan lisan (Interpreting) di samping besarnya tantangan dan kualifikasi yang dituntut dari seorang alihbahasawan dalam bidang ini, penulis berharap buku ajar ini dapat memberi kontribusi terhadap pelajar dan mahasiswa serta siapa saja yang mendalami kajian-kajian yang menyangkut aktifitas interpretasi bahasa. Buku ajar ini membahas tentang jenis-jenis interpretasi,
prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami alihbahasawan, membuat catatan (note taking), serta langkah-langkah utama dalam melakukan interpretasi konsekutif.
Pertumbuhan dan perkembangan IPB selama 1963–2017 menyajikan muatan akademik, penelitian, dan kegiatan pengabdian. Kebutuhan bangsa Indonesia akan lulusan pertanian yang kompeten mewarnai perkembangan dan perubahan pola pendidikan. Pola pendidikan sarjana 6 tahun kemudian menjadi 4 tahun dengan standar kompetensi yang terus meningkat, mendorong IPB berpacu dalam
merancang sistem kurikulum dan standar pendidikan yang berkualitas. Institut Pertanian Bogor (IPB) telah dan akan terus berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) terkait bidang pertanian dalam arti luas yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Upaya pembaharuan dalam program-programnya
senantiasa dilakukan oleh IPB untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi lulusan, meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menghasilkan inovasi, memberi warna dalam perumusan kebijakan nasional, serta memperbesar manfaat bagi masyarakat dan bangsa.
AKTUALISASI NILAI-NILAI KECERDASAN EMOSIONAL DALAM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI PERGURUAN TINGI
ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN DENGAN REUMATHOID ARTHRITIS
Pedoman Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat
Farmakologi Obat Ulserasi Mukosa Mulut
Modul Pembelajaran Evaluasi Program Pendidikan
Statistika merupakan kumpulan tata cara dan aturan-aturan yang menyangkut pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data, sehingga disebut juga sebagai ilmu pembantu bagi bidang ilmu-ilmu lainnya, khususnya sebagai alat bantu dalam penelitian, baik dalam penyusunan model, pengumpulan data, penyajian data, analisis data, hingga membuat satu
kesimpulan serta membuat generalisasi terhadap satu skop yang lebih luas. Buku ini menguraikan secara detail berbagai alat bantu tersebut mulai dari pemahaman tentang statistika, penyajian data, peringkasan data, identifikasi karakteristik, dan pola penyebaran data, sampai kepada berbagai alat statistika untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan berdasarkan data. Dalam buku
ini dijelaskan dasar-dasar hitung peluang yang merupakan modal utama dalam memahami statistika induktif untuk melakukan pendugaan dan pengujian hipotesis mengenai pola sebaran data. Selain itu, dijelaskan juga mengenai sebaran hipotetik peubah acak, berbagai sebaran diskret, sebaran normal yang merupakan sebaran paling penting dan mendasari semua uji hipotesis dengan
statistika parametrik. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, diperlukan metode yang tepat sehingga menggeneralisasi data sampel terhadap populasi menjadi tidak berbias, penjelasan tentang berbagai metode penarikan sampel juga dijelaskan sekilas dalam buku ini. Selanjutnya untuk analisis statistika induktif, diuraikan bagaimana penggunaan ANOVA, analisis regresi, koefisien
korelasi, dan analisis data nonparametrik, serta di bagian akhir diuraikan contoh penggunaan piranti lunak statistika untuk pengolahan dan analisis data. Penjelasan berbagai alat statistika dalam buku ini diupayakan melakukan penjelasan verbal dan lebih menekankan pada pemahaman tentang kegunaan alat dan bagaimana menafsirkan hasil analisis, dengan contoh-contoh yang ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam penjelasannya penggunaan rumus-rumus matematika diupayakan seminimal mungkin, meskipun pendekatan matematis tidak sepenuhnya bisa dihindarkan. Hal inilah yang menurut penulis dapat membedakan dari buku statistika lainnya yang banyak menekankan pada perhitungan dan matematika, sehingga banyak orang yang menganggap
statistika itu tidak lebih dari sekedar penghitungan matematika biasa yang berhenti ketika perhitungan matematika selesai.
Wali kelas yang kompeten dalam melaksanakan tugas menjadi hal yang didambakan setiap sekolah dan siswa yang diwalikan. Dalam melaksanakan tugasnya wali kelas menghadapi berbagai kendala terutama dalam mengefektifkan waktu antara tugas sebagai guru mata pelajaran dan sebagai guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kendala- kendala yang dihadapi wali
kelas dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam mendapatkan data dan memberikan pembimbingan serta pelayanan yang dibutuhkan siswa belum teratasi secara optimal. Membantu wali kelas mengatasi kendala dan permasalahan yang mereka hadapi buku panduan manajemen tugas wali kelas berbasis teknologi informasi, menjadi sebuah solusi bagi wali kelas. Ulasan-ulasan tentang
tugas seorang wali kelas, fungsi- fungsi manajemen dalam tugas wali kelas, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk web menjadi nilai tambah dalam membantu wali kelas melaksanakan pekerjaannya. Buku panduan ini dilengkapi dengan aplikasi manajemen tugas wali kelas dalam bentuk web dan langkah-langkah penggunaan aplikasi yang membimbing wali kelas dalam
menjalankan aplikasi. Aplikasi ini sangat membantu wali kelas dalam mendapatkan data yang mereka butuhkan. Data ini bersumber dari guru mata pelajaran, guru bimbinan konseling dan juga dari siswa sendiri. Keterlibatan siswa, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling serta orang tua siswa dalam memberikan data dan informasi pada model manajemen tugas wali kelas ini
sangat membantu wali kelas untuk mendapatkan data tentang siswa, agar wali kelas dapat mengenal siswa yang dia walikan baik bidang akademik maupun non akademik. Aplikasi ini juga memuat bentuk komunikasi wali kelas dengan siswa yang diwalikan. Disamping itu aplikasi ini memberikan kemudahan kepada kepala sekolah dalam melakukan pengontrolan terhadap keterlaksanaan
tugas wali kelas dan pencapaian mutu setiap kelas baik bidang akademik maupun non akademik. Penggunaan buku panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu tugas yang dilaksanakan wali kelas dalam meningkatkan mutu pelayanan yang dibutuhkan siswa pada sebuah kelas. Jika mutu setiap kelas meningkat maka dapat membawa dampak kepada mutu lulusan sebuah sekolah. Buku
panduan ini dapat menjadi acuan, khususnya wali kelas SMA, sekolah, dan Dinas Pendidikan Propinsi/kabupaten/kota.
Judul : Sketsa Biografi dan Petualangan Intelektual Pendidikan Islam Penulis : Dr. Muhaemin, MA Editor : Dr. Muhammad Yunus, M.Pd Ukuran : 17,5 x 25 cm Tebal : 110 Halaman ISBN : 978-623-68723-7-6 BLURB Indonesia adalah satu pusat studi Islam di dunia saat ini selain Timur Tengah. Indonesia memiliki sejumlah Perguruan Tinggi yang didalamnya terdapat sejumlah pakar
Keislaman termasuk bidang Pendidikan Islam. Para Guru Besar Pendidikan Islam yang dikaji dalam buku ini adalah sosok yang inspiratif dan kontributif dalam dinamika studi Islam secara umum dan pendidikan Islam secara khusus. Yang lebih unik, banyak diantara para pakar tersebut menempuh pendidikannya dengan penuh tantangan, namun mereka tetap konsisten dalam menjaga
tradisi belajarnya hingga mampu meraih jabatan akademik tertinggi. Agar menghasilkan karya ilmiah yang bermutu di bidang pendidikan Islam selayaknya mengutip pendapat para pakar pendidikan Islam yang memiliki spirit keilmuan yang handal. Buku ini memberikan informasi awal para pakar tersebut sehingga layak dibaca dan menjadi salah satu referensi para peneliti dan pemerhati
pendidikan Islam
ADMINISTRASI PENDIDIKAN (Menuju Sekolah Efektif)Penerbit Aksara TIMUR
ADAPTIVE THINKING, 8 Tahun Perjalanan Transformasi UMSurabaya
Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru
Peta Jalan Restorasi Menuju Keunggulan Mutu Pendidikan Kelas Dunia
Kumpulan Kisah Inspiratif dalam Menggapai Mimpi Berkuliah di Inggris Raya
Sejarah Perjalanan Institut Pertanian Bogor : Buku I Pertumbuhan dan Perkembangan IPB

Krisis sumberdaya alam dan lingkungan global yang dialami dewasa ini sebenarnya bersumber dari kesalahan fundamental-filosofis dalam cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Paham antroposentrisme memandang bahwa manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Cara pandang ini menyebabkan manusia mengeksploitasi
dan menguras sumberdaya alam demi memenuhi kepentingan hidupnya. Paham ekosentrisme memusatkan pada pentingnya seluruh elemen punyusun ekologi. Pandangan ekoposentris ini, sebagaimana diulas di dalam buku ini, lebih sesuai dengan pandangan masyarakat lokal yang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Selain itu, buku ini juga mengulas banyak hal
terkait dengan manajemen atau pengelolaan sumberdaya hutan, antara lain tentang konservasi sumberdaya hutan, paradigma pembangunan kehutanan, dan lain sebagainya.
A biyearly bulletin focusing on activities of Centre for Academic Information Services (CAIS) in Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Buku ini adalah hasil penelitian, peneliti bisa merampungkan penelitian kolektif dengan berjudul Strategi Peningkatan Nilai-Nilai Kecerdasan Emosional Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini dengan lancar seduai yang diharapkan.
Organisasi merupakan suatu wadah bagi orang-orang untuk berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi tentunya perlu adanya hierarki pimpinan dan bawahan. Gaya kepemimpinan merupakan perilaku pemimpin yang digunakan seseorang ketika ingin memengaruhi orang lain. Bermacam-macam gaya kepemimpinan dapat digunakan oleh seorang pemimpin
untuk memengaruhi dan memotivasi bawahannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja bawahannya dalam melakukan pekerjaan. Evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menilai kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau institusi dari berbagai bidang dengan membandingkan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja biasanya
dilakukan dalam suatu periode tertentu, yaitu satu tahun sekali. Dengan adanya evaluasi kinerja maka dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika dikerjakan dengan benar, hal ini akan memberikan manfaat yang penting
bagi karyawan, atasan, serta departemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan perusahaan. Selanjutnya, kinerja merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerja sama di antara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.
Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen. Buku ini membahas konsep kepemimpinan, macam-macam gaya kepemimpinan, kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan, dan strategi yang harus diterapkan. Selain membahas gaya kepemimpinan, buku ini
juga membahas tentang evaluasi kinerja organisasi mulai dari konsep, jenis-jenis evaluasi kinerja, teknik penyusunan instrumen evaluasi kinerja karyawan, serta strategi penerapan dan pengolahan hasil dari evaluasi kinerja. Seyogyanya pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat menengah, dan pimpinan tingkat pelaksana dari suatu institusi atau organisasi baik pemerintah maupun swasta
menjadikan buku ini sebagai referensi dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan.
Bekerja di Masa Pandemi: Kumpulan Esai Bulan Menulis Kupasi 2020
Media Pembelajaran IPA SMP Desain Sederhana Hingga Berbasis ICT
Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Arsitektur Mutu Pendidikan Indonesia
Perilaku Kerja Inovatif, Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan: Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian
Orang bijak adalah orang yang mampu memuliakan sampah. Memuliakan sampah berarti ia memilah sampah berdasarkan jenisnya, meletakkan sampah pada tempat sesuai dengan kategorinya, dan kemudian mengelola sampah dengan kreatif. Pengelolaan sampah itu bisa melalui Bank Sampah, menjadikan sampah sebagai materi prakarya di
sekolah, atau bahan kerajinan daur ulang yang banyak dikelola masyarakat. Pendeknya, sampah adalah berkah dan bisa menjadi emas Buku persembahan penerbit Best Media (GalangPressGroup)
Buku ini ditulis berdasarkan keinginan penulis yang sering mengamati dan mengikuti pidato Bapak Rektor. Itu adalah salah satu bentuk kemampuan berbahasa lisan yang Beliau miliki. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis berusaha menyusun buku ini dengan memuat beragam pidato. Terselesaikannya penulisan buku ini juga
tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada yayasan UMAHA Sidoarjo karena telah memberikan support dan dukungan.
Pandemi COVID-19 telah memaksa pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Salah satunya adalah kebijakan bekerja dari rumah (WFH). Orang-orang melakukan pendidikan, pelatihan dan rapat-rapat melalui aplikasi Zoom dan yang sejenis itu. Setiap orang berlomba tampil di dunia maya, dan orang-orang tampak
lebih kreatif. Melihat sekilas, tampaknya semua oke-oke saja, kegiatan berjalan mulus-mulus saja. Tapi apakah benar sesederhana itu? Apa tantangan dan kendala yang dihadapi? Jenis pekerjaan apa saja yang bisa dan atau sulit dilakukan dari rumah? Apa sisi menyenangkan dan tidak menyenangkan bekerja dari rumah atau
bekerja di kantor dalam masa pandemi ini? ‘Kenormalan’ baru macam apa yang bakal terbentuk sebagai kultur baru dalam bekerja pasca pandemik? Para Kupasian menandai masa pandemi COVID-19 dengan menyelenggarakan Bulan Menulis KUPASI untuk berbagi pengalaman dan perspektifnya yang dituangkan dalam buku ini.
Sebuah buku berisi tentang catatan-catatan kecil perjalanan sebagai wakil rektor yang membidangi akademik, kemahasiswaan, alumni dan kerjasama dan pikiran-pikiran untuk memajukan UMSurabaya. Adaptive Thinking merefleksikan sebuah perjalanan akademis Pak Aziz Alimul Hidayat dalam pengabdiannya di Universitas
Muhammadiyah Surabaya (UMS). Buku ini tidak hanya memuat gagasan pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik, tetapi juga berhasil diterapkannya di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
GAYA KEPEMIMPINAN & KINERJA ORGANISASI
Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada Menuju Indonesia Maju 2045: Bidang Agro
Ragam dan Prospek Hubungan Antarwarga Indonesia-Tiongkok
Polemik Kajian Bahasa dan Terjemahan dalam Era Globalisasi (Penerbit USM)
Interdisciplinary Project-Based Learning

Teori Komunikasi seperti halnya teori dalam ilmu sosial lainnya terus berkembang dan bertambah jumlahnya, seiring dengan meningkatnya jumlah penelitian, dan juga perubahan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Selain itu, karena ilmu komunikasi sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lain, terutama dalam ranah ilmu sosial, mahasiswa
yang mempelajarinya seringkali kebingungan untuk membedakan apakah sebuah teori masuk ranah teori komunikasi atau bukan. Jumlah teori yang terus bertambah juga membingungkan mahasiswa untuk menerapkan teori-teori tersebut karena seringkali mempelajari teori tersebut dengan melepaskan dari teori induk atau pemikiran yang
melandasi teori tersebut sebelumnya. Penyusunan buku Memahami Teori-Teori Komunikasi ini dilandasi akan kebutuhan dosen Ilmu Komunikasi untuk memperkenalkan teori-teori yang ada di dalam ranah ilmu komunikasi tanpa harus menyajikan seluruh teori yang sudah ada, melainkan hanya menyajikan teori-teori ‘induk’ yang diperlukan
mahasiswa untuk memahami ilmu komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu, buku ini tidak menyajikan seluruh teori yang ada dalam ranah ilmu komunikasi dengan beberapa alasan, pertama karena jumlah teori yang begitu banyak, kedua pada umumnya jumlah pertemuan di kelas yang terbatas sehingga tidak memungkinkan bagi seorang dosen
untuk membahas seluruh teori komunikasi yang ada, dan ketiga karena menyesuaikan dengan kurikulum yang telah disusun untuk kepentingan perkuliahan di tingkat Strata 1 yang lebih bertujuan untuk memperkenalkan ketimbang pendalaman. Pendalaman masing-masing teori sendiri, akan bisa ditemukan dalam mata kuliah yang lain yang lebih
spesifik sesuai dengan kurikulum masing-masing penyelenggara pendidikan.
Berbagai perubahan semakin nyata terjadi di era disrupsi, hal tersebut memunculkan beberapa isu terkait peluang dan tantangan secara global antara lain: paradigma perubahan yang begitu cepat, masa depan yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi, kompleksitas akibat globalisasi dan arus informasi serta tuntutan masyarakat akan layanan
kesehatan yang berkualitas. Salah satu bagian penting dalam layanan kesehatan yaitu perawat.Perawat merupakan salah satu garda terdepan dan diperlukan tenaga perawat cukup tinggi di layanan kesehatan, diperlukan suatu proses pendidikan dan evaluasi yang berkualitas untuk dapat menghasilkan lulusan perawat yang profesional dan siap
bekerja di dunia kerja nyata, salah satu proses evaluasi dalam meningkatkan kualitas lulusan perawat yaitu OSCE. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) merupakan salah satu metode evaluasi keterampilan klinik mahasiswa keperawatan. OSCE juga digunakan dalam bagian Comprehensive Clinical Nursing Skills yang telah dikembangkan
oleh berbagai organisasi institusi pendidikan kesehatan antara lain AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia) dan beberapa instansi pendidikan Kesehatan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki tahap pembelajaran klinik. Aplikasi pelaksanaan OSCE sebagai metode penilaian atau evaluasi membutuhkan beberapa
persiapan dan strategi dalam menghadapi OSCE, baik dari pihak penyedia layanan pendidikan, dosen, mahasiswa, stakeholder dan lainnya. Buku ini membahas urgensi pendidikan perawat secara komprehensif untuk mencapai learning outcome atau pembelajaran berbasis OBE, konsep, aplikasi dan evaluasi OSCE, strategi serta tips trik menghadapi
OSCE.
Peningkatan kinerja karyawan selalu diupayakan dengan cara menyusun berbagai program di bidang Sumber Daya Manusia dalam rangka mengantarkan perusahaan mewujudkan visinya menjadi perusahaan yang besar. Demikian juga pada industri hotel non bintang, peningkatan karyawan dilakukan dengan membangun kepemimpinan etis,
program employee engagement, organizational citizenship behavior. Implementasi dari program ini diharapkan mampu membangun peningkatan kinerja karyawan pada industri hotel non bintang di Bali. Buku ini ditujukan untuk para mahasiswa, karyawan pada industri hotel non bintang, maupun para manajer hotel non bintang. Bagi mahasiswa
buku ini diharapkan dapat dipakai sebagai salah satu referensi untuk mempelajari dan memahami tentang aplikasi dari konsep kinerja karyawan, organizational citizenship behavior, employee engagement, dan kepemimpinan etis. Selain itu, dapat memberikan ide penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan etis, employee engagement,
organizational citizenship behavior, dan peningkatan kinerja karyawan.
Penerbit: Airlangga University Press ISBN:9786024737887 Buku ini kemudian hadir untuk mengisi kekosongan tulisan mengenai people-to-people connection antara Tiongkok dan Indonesia. Dalam buku ini, sejumlah penulis dari berbagai latar belakang, baik dari Indonesia maupun dari Tiongkok, berupaya untuk menghadirkan gambaran tersebut
melalui narasinya masing-masing. Harapannya, kehadiran buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pembaca mengenai hubungan diplomatik kedua negara melalui perspektif people-to-people connection.
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Mangkin untuk Tindak Balas Serba Hijau: Pengekstrakan dan penggunaan silika daripada sekam padi (Penerbit USM)
Biodiversitas Nudibranchia Indonesia
Idea-idea Novel dalam Pembangunan Teknologi Hijau Fotopemangkinan (Penerbit USM)
Work Your Passion
Dunia berubah selari dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Maka kita juga perlu berubah, untuk mengimbangi dan menyesuaikan dengan perubahan yang sedang berjalan dengan pantas sekali. Dalam konteks tersebut, buku ini ditulis berdasarkan kepada premis pendidikan jarak jauh dan pembelajaran dalam talian yang mengupas persoalan-persoalan yang
berikut: ü Apakah konsep dan teori dalam pembelajaran terbuka dan jarak jauh (PTJJ)? ü Apakah pengalaman institusi pengajian tinggi terbuka dan jarak jauh dalam pembangunan kurikulum dan objek pembelajaran? ü Bagaimanakah proses pelaksanaannya? ü Apakah cabaran-cabaran yang menjadi faktor kejayaan kritikalnya? ü Adakah kualiti pelajarnya sama seperti
pelajar penuh masa bertatap muka secara fizikal dalam kampus? Pelajar juga didedahkan kepada sejarah, kos dan jaminan kualiti, yang akan membantu mereka dalam pemilihan institusi pengajian tinggi (IPT) pemberi pendidikan tinggi, program yang diakreditasi dan kos yang terlibat. Selain itu, amalan baik sistem penyampaian pendidik jarak jauh membolehkan mereka
mendidik pelajar jarak jauh mengikuti pengajian dengan selesa dan yang diharapkan, serta luwes dalam pengendaliannya sebagai pemudah cara yang baik dan disukai oleh pelajar. Buku ini ditulis sebagai panduan kepada mereka yang baru terlibat dengan PTJJ, khasnya untuk pelajar (dan calon pelajar); pendidik jarak jauh, iaitu pengurus kursus/pengajar; dan
pengurus/pentadbir IPT. Diharapkan anda hanya mengambil iktibar, yang mana sesuai dengan perkembangan semasa untuk dijadikan panduan dalam pengurusan kursus dan program jarak jauh.
Kepulauan Karimunjawa memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Keanekaragaman biodiversitas menjadi faktor utama dalam pengembangan kawasan pariwisata. Biodiversitas berbagai jenis terumbu karang, lamun, dan mangrove yang terdapat di Kepulauan Karimunjawa mengindikasikan bahwa Kepulauan
Karimunjawa mampu memberikan nuansa baru dalam berwisata di pulau kecil. Indikator keberhasilan pembangunan di Kepulauan Karimunjawa dapat diketahui melalui rona lingkungan yang baik dan menarik, meliputi lingkungan biotik, abiotik, dan kultur. Identifikasi terkait biodiversitas laut maupun darat di Kepulauan Karimunjawa menjadi hal utama yang harus
dilakukan dalam pengelolaan kegiatan pariwisata. Daya tarik utama berada pada keberagaman ekosistem yang dimiliki oleh Kepulauan Karimunjawa. Berbagai jenis wisata yang berkembang ialah kegiatan wisata bahari dan wisata pantai. Wisata bahari meliputi kegiatan snorkeling dan menyelam untuk melihat berbagai biota bawah laut, seperti berbagai jenis terumbu
karang dan ikan. Kegiatan wisata pantai meliputi rekreasi pantai dan berperahu untuk melihat keindahan pemandangan di pantai, seperti sunset di sore hari. Pembangunan kegiatan ekowisata di Kepulauan Karimunjawa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul, yaitu pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang semakin tinggi sehingga menimbulkan
degradasi lingkungan pesisir. Degradasi lingkungan terjadi karena pemanfaatan sumber daya yang melebihi daya dukungnya. Analisis daya dukung digunakan sebagai pembatas dalam pemanfaatan sumber daya agar tidak merusak lingkungan dan kelestariannya tetap terjaga. Pengembangan berbagai objek wisata di Kepulauan Karimunjawa harus memperhatikan
berbagai parameter fisik agar sesuai dengan kemampuan lahan dan tidak melampaui daya dukung lingkungannya. Konsep daya dukung, yaitu kemampuan suatu kawasan wisata untuk menerima jumlah maksimum pengunjung sehingga dalam pengembangan objek wisata tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Analisis daya dukung terhadap akomodasi dan
kondisi pangan menjadi penting akibat tren pengunjung Kepulauan Karimunjawa yang semakin tinggi.
Buku ini merupakan pemikiran secara individual berdasarkan kompetensi masing-masing guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM). Dewan Guru Besar (DGB) menginisiasi penerbitan buku ini karena seorang guru besar UGM mempunyai nilai strategis bagi kemajuan bangsa. Seorang guru besar mempunyai kewajiban khusus membuat karya ilmiah dan
menyebarluaskan gagasan pembangunan Indonesia atas dasar ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena jabatan guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi diharapkan pemikirannya sudah sangat mendalam dan visioner. Dalam kaitan itulah, DGB memrogramkan penulisan buku “Pemikiran Guru Besar UGM Menuju Indonesia Maju 2045”. Tahun 2045
bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka, dari sekarang tinggal 24 tahun lagi. Suatu tahun pencapaian yang sangat urgen. Timbul pertanyaan kritis, apakah Indonesia sudah betul-betul merdeka dan berdaulat, tidak terjajah lagi oleh kekuatan asing? Apakah Indonesia sudah maju dan tidak tertinggal negara lain? Apakah kita sudah menikmati keadilan dan
kemakmuran dari hasil kekayaan dan pengolahan sumber daya yang kita miliki? Apakah kita sudah baldatun toyyibatun warobbun ghofur? Judul buku tersebut mengacu pada visi Indonesia 2045. Seperti diketahui, keseluruhan visi Indonesia 2045 diarahkan pada perwujudan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Visi tersebut menginginkan Indonesia menuju tahun 2045 menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa.
Pencapaian visi Indonesia dibangun dengan empat pilar pembangunan, yaitu pembangunan manusia serta penguasaaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Masing-masing pilar berisi bidang-bidang pembangunan dari pendidikan
hingga politik luar negeri yang harus dibangun dan dipercepat hingga tahun 2045 untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Secara keseluruhan, visi Indonesia 2045 mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari lima
kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis. Pemikiran GB dilakukan oleh seluruh anggota GB, baik anggota DGB maupun yang bukan anggota DGB secara individual sesuai dengan kompetensi masing-masing. Penulisan buku ini
sejalan juga dengan tugas khusus seorang GB, yaitu menulis buku, menyebarluaskan gagasan, dan membuat karya ilmiah. Buku ini juga merupakan oleh-oleh DGB periode 2016-2021 karena masa baktinya akan berakhir bulan Juli 2021. Penulisan buku ini dimaksudkan untuk mengaktualisasikan karya semi ilmiah atau ilmiah populer berisi pemikiran-pemikiran para
guru besar sesuai dengan kompetensi masing-masing dalam kerangka untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Semoga buku ini dapat dijadikan titik awal perangkuman pemikiran DGB UGM secara sistematis untuk mewujudkan Indonesia Maju di tahun 2045 Bidang Agro.
Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangan berbagai permasalahan yang dialami guru IPA SMP khususnya permasalahan dalam menggunakan media pembelajaran di kelas. Pada Bab I Pendahuluan dipaparkan tentang pengertian media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran dan media
pembelajaran dalam IPA. Pada Bab II dipaparkan beberapa media pembelajaran IPA yang dapat didesain secara sederhana namun dapat menjelaskan konsep IPA secara konkrit berikut cara pembuatan dan penggunaannya. Media sederhana yang dipaparkan meliputi media peraga listrik dinamis, media peraga kemagnetan, media peraga elektrolisis serta media peraga
biologi materi persilangan monohibrid/dihibrid. Pada Bab III dipaparkan media pembelajaran IPA berbasis ICT (Information and Communication of Technology) sebagai jawaban tantangan guru menghadapi era digital khususnya dalam pembelajaran IPA. Media berbasis ICT tersebut mencakup penggunaan software Physics at School dan PhET Interactive Simulations
berikut cara instalasi dan penggunaannya dalam pembelajaran IPA.
Penguatan Pendidikan Pro-Lingkungan Hidup di Sekolah-Sekolah Untuk Meningkatkan Kepedulian Generasi Muda Pada Lingkungan Hidup
Profil Alumni dan Keluarga Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan UGM 1949-1969
CHAYEN DI NEGERI GAJAH PUTIH 3
Era Perjuangan Profesi Veteriner dan Profesi Peternakan
BUKU PANDUAN MANAJEMEN TUGAS WALI KELAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Mutu terus bergerak dan berubah. Spesifikasi dan kualifikasi juga terus meningkat. Oleh karena itu, prinsip kompetisi berbasis mutu dan kompetensi perlu terus dibuka untuk semua. Spesifikasi mutu dan kualifikasi kompetensi dalam kompetisi, adalah suatu yang tidak bisa dikompromikan. Apa yang dulu bermutu sekarang sudah tertinggal, bahkan
dianggap usang dan tidak bermutu. Berkompromi dengan mutu adalah suatu tindakan tidak bermutu. Sedikit bermutu adalah tidak cukup bermutu. Cukup bermutu adalah tidak cukup bermutu. Mendidik dan memberi pembelajaran tanpa mutu berarti ssama dengan membagi-bagi ketertinggalan mutu dan perbaikan mutu maka sama artinya, dengan
membagi-bagi ketertinggalan mutu dan kebodohan. Sebab, pendidikan yang tidak bermutu dapat menjadi instrumen untuk membagi kebodohan kepada anak bangsa (education as an instrument to share of stupidity among nations). Gagasan dan pemikiran dalam buku ini, mencoba mengeksplorasi apa yang menjadi kebutuhan mutu terbaik bagi
pendidikan Indonesia di masa. Apa sistem yang perlu dibangun untuk memperoleh pendidikan bermutu? Ternyata ada banyak kebutuhan mutu yang harus dirajut dan dilakukan secara terpadu, seperti menyiapkan segala kebutuhan yang dipersyaratkan oleh mutu, membangun asritektur dan rumah mutu, memperkuat infrastruktur mutu, manajemen dan
tata kelola mutu, perbaikan mutu berkelanjutan, dan sebagainya. Ternyata ada sederet panjang masalah mutu dalam manajeme dan tata kelola pendidikan Indonesia. Penulis menemukan inspirasi cukup dengan satu kata "arsitektur", yang bisa merajut dan bisa menggambarkan semua kebutuhan mutu pendidikan Indonesia ke depan.
Buku ini sangat menarik karena ditulis oleh beberapa penulis yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda- beda. Dengan latar belakang tersebut maka memberikan curahan kisah yang khas serta goresan pena yang unik masing masing penulis. Seperti buku sebelumnya (Chayen di Negeri Gajah Putih 1 & 2), buku ini berupaya untuk memberikan
semangat kepada para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Thailand untuk terus berkarya dalam bentuk tulisan. Buku ini secara spesial kami persembahkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merayakan ulang tahun ke 71. Semoga hasil karya ini menjadi sebuah momentum bagi bangsa Indonesia dalam menorehkan sejarah pengalaman
warga negaranya yang sementara menempuh pendidikan di Thailand. Kelak, buku ini akan menjadi catatan yang layak untuk dijadikan sebagai bahan rujukan masyarakat Indonesia yang ada di Thailand dan yang akan ke Thailand.
Bahasa ialah wahana komunikasi yang bukan sahaja mencerminkan budaya dan tamadun sesebuah bangsa tetapi juga berperanan menyebarkan pelbagai disiplin ilmu. Seiring dengan peranan bahasa ini, bidang terjemahan turut memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan ilmu ke pelosok dunia. Dalam era globalisasi ini, usaha penyebaran ilmu
menerusi aktiviti terjemahan sangat mencabar dan memerlukan kemahiran khusus agar maklumat yang disampaikan itu tepat dan memberi impak kepada pembaca. Justeru, polemik dalam kajian bahasa dan terjemahan perlu diperhalusi dan didalami agar matlamat penyebaran ilmu dapat dilestarikan dengan lebih berkesan. Selaras dengan rasional ini,
syarahan ini akan merungkai pertautan antara bahasa dengan terjemahan daripada pelbagai perspektif agar semua pihak dapat memahami hakikat sebenar evolusi bahasa dan terjemahan. Dapatan serta bukti yang mendasari kajian ini ialah pengalaman saya sebagai penyelia bagi hampir 30 orang pelajar pascasiswazah mod penyelidikan dari dalam dan
luar negara. Dapatan lain ialah lirik lagu dalam filem, teks laras agama, tesis penyelidikan pelajar peringkat kedoktoran dan karya kesusasteraan pujangga dari Timur Tengah. Hasil pengamatan dan pemerhatian saya menunjukkan bahawa kajian bahasa dan terjemahan memerlukan minat yang sangat mendalam. Hal ini demikian kerana kajian dalam
bidang bahasa dan terjemahan sangat rumit dan mencabar. Hasil kajian bidang ini dapat dipersoalkan memandangkan ciri-ciri subjektiviti yang dapat dibangkitkan oleh penilai dan pembaca berasaskan pemahaman dan perspektif masing-masing. Dalam pada itu, perkembangan bahasa dalam era globalisasi ini juga turut meninggalkan pelbagai kesan
negatif dan positif. Konsep dunia tanpa sempadan seakan-akan telah mewujudkan bahasabahasa baharu apabila berlakunya proses penyerapan, peminjaman dan penggabungan istilah daripada bahasa-bahasa lain dengan sewenang-wenangnya. Senario ini mewujudkan kecacamarbaan dalam penggunaan bahasa dan mencetuskan isu salah tafsir makna.
Kesedaran tentang kepentingan menggunakan bahasa sama ada bahasa Melayu mahupun bahasa Inggeris dengan betul sudah mula diketengahkan oleh pelbagai pihak menerusi kajian ilmiah. Ijmalnya, saya berharap perkongsian ilmu ini sedikit sebanyak dapat membuka minda semua pihak tentang permasalahan kajian bahasa dan terjemahan dalam era
globalisasi. Justeru, diharap lebih ramai pencinta bahasa khususnya dalam kalangan pelajar tempatan dan luar negara akan melakukan kajian ilmiah untuk memperkasa serta memartabatkan kedudukan bahasa dan bidang terjemahan. Jika syarahan saya ini dapat dijadikan sebagai panduan, nescaya akan terbuka hati dan minda untuk menelusuri bidang
ini dengan lebih berkesan.
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Pelayanan Publik. Sistematika buku “Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 16 Bab, diantaranya : Bab 1. Konsep Dasar Pelayanan Publik yang
membahas tentang Konsep Administrasi, Konsep Manajemen, Konsep Pelayanan, serta Konsep Publik; Bab 2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik membahas tentang Ruang Lingkup Pelayanan Publik, Peran dan Fungsi Pelayanan Publik, serta Sasaran dan Fungsi Pelayanan Publik; Bab 3. Prinsip, Asas, dan Unsur Pelayanan Publik membahas tentang Prinsip
Pelayanan Publik, Asas-Asas Pelayanan Publik, serta Unsur-Unsur Pelayanan Publik; Bab 4. Hakekat Pelayanan Publik membahas tentang Latar Belakang Munculnya Pelayanan Publik, Pelayanan Publik dan Konsep Pelanggan, serta Hakekat Administrasi Pelayanan Publik; Bab 5. Siklus Pelayanan Publik membahas tentang Ragam Siklus Pelayanan Publik,
Penyusunan Standard Pelayanan Publik, serta Evaluasi Pelayanan Publik; Bab 6. Pola, Strategi, dan Kebijakan Pelayanan Publik membahas tentang Pola Pelayanan Publik, Strategi Pelayanan Publik, serta Kebijakan Pelayanan Publik; Bab 7. Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik membahas tentang Latar Belakang Pengukuran, Konsep Pengukuran Kinerja
Pelayanan Publik, serta Standard Pelayanan; Bab 8. Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang membahas tentang Definisi Standard Pelayanan Minimal (SPM), Latar Belakang dan Dasar Hukum SPM, serta Tujuan SPM; Bab 9. Budaya Pelayanan Publik yang membahas tentang Pengantar Budaya Pelayanan Publik, Hakekat Teori Pelayanan Publik, serta
Budaya Birokrasi Pelayanan Publik; Bab 10. Etika dalam Pelayanan Publik yang membahas tentang Landasan Etika Pelayanan Publik, Konsep Etika Pelayanan Publik, serta Pentingnya Etika dalam Pelayanan Publik; Bab 11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) membahas tentang Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator-Indikator IKM, dan
Rumus IKM, serta Dasar Hukum IKM; Bab 12. New Public Management (NPM) yang membahas tentang Sejarah New Public Management, Perbandingan Manajemen Publik dan Swasta, serta Karakteristik New Public Management (NPM); Bab 13. New Public Service (NPS) membahas tentang Sejarah New Public Service (NPS), Konsep Dasar New Public
Service (NPS), dan Perbandingan NPM dan NPS, serta Penerapan NPS; Bab 14. Pelayanan Publik dan Good Governance membahas tentang Good Governance, serta Reinventing Governance dan Optinalisasi Pelayanan; dan Bab 15. Paradigma Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik yang membahas tentang Paradigma Pelayanan Publik, Barang
Publik dan Jasa Publik, serta Karakteristik Barang Publik; serta Bab 16. Inovasi Pelayanan Publik yang membahas tentang Pengertian Inovasi, Prinsip, Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Digital, serta Urgensi Inovasi Pelayanan Publik di Masa Pandemi.
Konsep Dan Aplikasi Sukses Menghadapi Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
RISALAH MIMA Bil. 20/2022
Consecutive Interpreting
Kajian Pengelolaan Pesisir Berbasis Ekowisata di Kepulauan Karimunjawa
Statistika Terapan untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi
Buku ini memberikan informasi mengenai Nudibranchia sebagai biota asosiasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia dan menjadi daya tarik bagi pengunjung asing ataupun dalam negeri. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan Distribusi dan Habitat Nudibranchia di Perairan Teluk Jakarta, Morfologi,
Reproduksi, Sistem Pertahanan Diri, Genetika, serta Petunjuk Identifikasi Nudibranchia yang dilengkapi dengan foto.
Buku ini ditujukan untuk para mahasiswa maupun para pengelola bisnis khususnya pimpinan BPR. Bagi mahasiswa buku ini diharapkan dapat dipakai sebagai salah satu referensi untuk mempelajari dan memahami tentang aplikasi dari konsep perilaku kerja inovatif, budaya organisasi, dan kinerja karyawan. Juga dapat memberi
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inspirasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Bagi pimpinan BPR, buku ini bisa digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.
Ulserasi (sariawan) merupakan salah satu jenis lesi mukosa oral yang banyak dialami oleh masyarakat, sehingga dokter gigi perlu untuk menguasai berbagai jenis, penyebab, serta tata laksana ulserasi sesuai diagnosis. Terdapat berbagai macam faktor penyebab dan variasi gambaran klinis lesi ulserasi oral, sehingga
diagnosis dan penentuan terapi farmakologi lesi ulseratif oral menjadi cukup sulit. Terapi farmakologi harus didasarkan pada faktor penyebab atau faktor pemicu. Beberapa di antara obat yang sering digunakan untuk terapi lesi ulserasi mukosa mulut adalah: antiinflamasi steroid dan nonsteroid, antivirus, dan antijamur.
Penggunaan antiseptik kadang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder, sedangkan pemberian multivitamin diperlukan untuk membantu mempercepat penyembuhan lesi. Buku ini akan membahas mengenai penentuan terapi farmakologi (pemilihan obat) untuk terapi lesi ulserasi mukosa mulut yang sering ditemukan,
berdasarkan etiopatogenesis penyakit. Pembahasan dalam buku ini dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu ulserasi inflamasi, ulserasi terkait autoimun, dan ulserasi karena infeksi. Bagan etiopatogenesis berbagai macam penyakit ulserasi mukosa mulut juga melengkapi buku ini, sebagai dasar pertimbangan dalam
memutuskan memilih terapi farmakologis.
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