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Salah satu potret nyata dari keberpihakan pemerintah dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah
dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Negara, yang direpresentasikan oleh pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono dengan menganalisis tahun 2004-2010, terbukti tidak dapat melindungi buruh migran
perempuan, utamanya yang bekerja di negeri Jiran, Malaysia. Kasus kekerasan yang marak terjadi di salah satu negara
tujuan terbesar bagi buruh migran perempuan ini, mulai dari tidak dibayarnya gaji, pemerkosaan, peniadaan hak cuti libur
(sebagai bagian dari HAM) hingga kekerasan fisik, tentu membutuhkan penyelesaian konkret dari pemerintah. Mayoritas
buruh migran yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka bekerja keluar negeri, tidak lain untuk memperbaiki
perekonomian hidup. Perempuan, jelas mengalami dilema dan beban ganda, yaitu keluar dari ranah domestik untuk
bekerja kembali di ranah domestik (sebagai Pekerja Rumah Tangga/PRT), guna menghidupi biaya hidup keluarga.
Pelabelan kerja domestik tersebut yang mengakibatkan opresi pola integrasi kapitalisme dan patriarkhal. Bahwa, upah
perempuan tidak layak besar, karena pekerjaan yang dikerjakan merupakan kerja domestik, bukan publik. Selain itu,
semakin murah upah yang dibayarkan bagi buruh migran perempuan, semakin banyaklah permintaan dari negaranegara tujuan. Sekali lagi, perlindungan bagi mereka sangat ditentukan oleh kebijakan perlindungan TKI di luar negeri
yang seharusnya berperspektif adil gender dan partisipatif terhadap perempuan.
................................................................................................................................................ Membaca buku ini, mengulur
tarik wacana politik feminis. Apakah ia masuk dalam wacana “baku” aliran mainstream feminisme, atau hard politik
dalam formalisme politik formal, atau sesungguhnya ruang negosiasi baru, bahwa politik bisa sangat domestik dan
individual yang dalam konteks gerakan kerap masih tembus pandang? Yuniyanti Chuzaifah Ketua Komnas Perempuan
dan Peneliti Isu Migrasi Melalui pendekatan feminisme sosialis dalam mengupas relasi pemerintah dengan buruh migran
perempuan, Ana melakukan pembedahan terhadap kebijakan perlindungan pemerintah yang disusun pada 2004.
Rupanya, sejak dalam proses pembuatan kebijakan, partisipasi politik buruh migran diabsenkan, sehingga kebijakan itu
menegaskan kepentingan politik gender pemerintah ketimbang perlindungan terhadap buruh migran perempuan. Buku
ini patut dibaca karena memiliki kemampuan tidak terseret dalam pendekatan legalitik dalam mengkaji sebuah kebijakan.
Ruth Indiah Rahayu Peneliti Feminis di Institut Kajian Krisis dan Studi Pembangunan Alternatif Mereka (red-buruh migran
perempuan) kerap kali dipandang sebagai pribadi yang “tidak penting” dalam proses pembentukan kebijakan
perlindungan tenaga kerja indonesia di Luar Negeri. Jika politik wajib dimaknai sebagai sebuah proses dan bukan tujuan,
maka rangkaian proses politik itulah yang harus dimiliki oleh buruh migran perempuan Indonesia melalui partisipasi
politiknya dalam kebijakan perlindungan yang ada. Buku ini memotret jelas rangkaian kekerasan yang terjadi pada buruh
migran perempuan Indonesia karena kebijakan perlindungan yang tidak akomodatif dan partisipatif terhadap perempuan.
Chusnul Mar’iyah Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia Buku ini menggambarkan bahwa persoalan serius
yang selama ini dihadapi buruh migran MERUPAKAN dampak dari kebijakan Negara yang eksploitatif. Luputnya dimensi
HAM dalam pengaturan Negara untuk buruh migran terbaca sangat jelas dalam buku ini. Anis Hidayah Direktur Eksekutif
Migrant CARE
Menulis Proposal Kajian Langkah Demi LangkahDr. ARM
On socioeconomic conditions, culture, and traditions of Rungus and Iranun ethnic groups in Sabah and of Malay ethnic
group in Malaysia Peninsular.
Buku ini menjelaskan tentang kajian dan solusi manajemen berbasis riset bagi usaha mikro kecil, dan menengah
(UMKM). Permasalahan yang dihadapi seiring dengan berkembangnya usaha semakin banyak dan diperlukan solusi
strategis yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teori yang diaplikasikan berbasis riset sehingga mampu
menyelesaikan permasalahan yang ada, sekaligus dapat meningkatkan dalam pencapaian kinerja usaha secara optimal.
Kajian Dan Solusi Manajemen Berbasis Riset Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
“Memahami cara pandang tradisional orang Nuaulu khususnya laki-laki Nuaulu terhadap perempuan Nuaulu, akan
menambah referensi pengetahuan kita tentang kedudukan dan peran kaum perempuan Nuaulu dari perspektif gender.
Memperlakukan perempuan dengan cara demikian, menunjukkan adanya kesepakatan sosial bersama sebagai satu
komunitas dalam mengembangkan dan memelihara totalitas environment mereka guna mencapai social order. Itulah
standar pengetahuan mereka yang menjadi salah satu pilar penting bagi survival strategy, sehingga sebagai outsider,
kita harus berhati-hati untuk membuat penilaian terhadap realitas dimaksud terutama dari perspektif gender. Selama
mereka merasa aman, damai, nyaman, dan semua kebutuhan hidup bersama sebagai satu komunitas bisa terpenuhi
oleh struktur sosial demikian, adakah orang yang berhak memberikan “penghakiman”? Jika ada pihak yang ingin
melakukan perubahan atas nama apapun terutama pembangunan, maka baiklah proses perubahan itu didorong secara
evolusioner dan diletakkan dalam kerangka budaya masyarakat setempat yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar tidak
terjadi blind spot yang dapat menimbulkan alienasi dan anomi yang mengganggu ketertiban hidup bersama masyarakat
Nuaulu yang selama ini telah terbangun atas dasar nilai-nilai adat.” (Prof. Dr. T. D. Pariela, MA,) Ketua Program Studi
Sosiologi Program Pascasarjana (PPs) Universitas Pattimura “Uraian Johan Nina sangat tajam bukan saja sebagai bukti
kerja kerasnya dalam melakukan penelitian lapangan melainkan lebih karena keterusterangan dan empatinya yang
dalam. Ia berada di tengah-tengah masyarakat Nuaulu, tinggal bersama mereka, bekerja bersama mereka, dan
mengamati perilaku hidup mereka baik laki-laki maupun perempuan. Melalui upaya itu, saudara Johan Nina mencoba
mencari akar permasalahan baik dari sisi falsafah hidup maupun kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Nuaulu.
Dengan demikian, diharapkan pembaca akan dapat memahami apa dan siapa perempuan Nuaulu itu.” (Prof. Dr. Mus
Huliselan, DEA) Guru Besar Antropologi Program Studi Pascasarjana (PPs) Universitas Pattimura
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"Biarpun kita berbeda, namun tetap bersaudara". Sebuah pesan mulia dari Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah yang
diungkapkan setelah beliau terlibat dalam sebuah diskusi dan perdebatan cukup hangat dengan sahabatnya, Yunus AshShafadi. Saat keduanya mengakhiri diskusi itu dan harus berpisah, sang imam segera mengambil tangan sahabatnya itu
lalu mengungkapkan kalimat luar biasa ini. Buku yang ada di hadapan Anda ini ditulis dengan spirit seperti di atas. Spirit
bahwa perbedaan pendapat di tengah umat Islam itu pasti akan selalu terjadi. Sebagaimana juga para ulama sejak
dahulu telah berbeda pendapat dalam berbagai masalah. Namun, perbedaan itu tidak selalu menyebabkan permusuhan
dan kebencian. Obyek utama pembahasan buku ini adalah sikap dan pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
Rahimullah terhadap perbedaan pendapat. Sengaja Ibnu Taimiyah yang menjadi sentral, karena pengaruhnya cukup
besar dan signifikan dalam sejarah pemikiran Islam hingga hari ini. Sekaligus juga ingin menjawab berbagai stigma yang
dilekatkan kepada tokoh ini seputar berbagai pandangan yang "dianggap" keras, bahkan ekstrim oleh beberapa pihak.
Tak pelak, buku ini layak Anda miliki untuk menambah wawasan keislaman Anda. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak
pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam
tindakan pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.
Essays on Indonesian law on business competition.
Accreditation is a certification of the academic quality of an institution of higher learning. Some countries require accreditation and
others consider it as optional. Some countries accredit through official government agencies while others appoint independent or
private organizations that oversee the whole educational accreditation process. In Malaysia, the Malaysian Qualifications Agency
(MQA) is the sole responsible body to monitor the accreditation process for all Higher Education Institutions (HEIs). This manual is
a standard reference to assist lecturers and teachers in preparing MQF documents. It sets to provide clear guidelines on details of
how to prepare all documents necessary for MQA accreditation.
Riset dalam keperawatan sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat memberikan asuhan
keperawatan pada klien. Riset keperawatan akan memberikan gambaran, data dan petunjuk tentang bentuk asuhan keperawatan
yang tepat dan terbaik. Hasil yang diharapkan setelah dilakukan penelitian keparawatan yaitu terjadi peningkatkan kualitas
perawatan, berkontribusi pada kebijakan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu penting untuk memahami tren perkembangan,
kolaborasi, dan distribusi sumber daya ilmiah dalam penelitian keperawatan. Buku ini disusun secara sistematis dan sangat
lengkap penjabarannya. Bab 1 Konsep Dasar Riset Keperawatan Bab 2 Sifat Riset dan Riset Keperawatan Bab 3 Tahapan Pada
Proses Riset Bab 4 Tradisi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Bab 5 Pertimbangan Etis Untuk Melindungi Manusia Sebagai
Subjek Riset Bab 6 Pemilihan dan Pernyataan Masalah Bab 7 Pengumpulan Data Bab 8 Pendekatan Riset Historis Dalam
Keperawatan Bab 9 Pendekatan Riset Deskriptif Bab 10 Pendekatan Riset Eksperimental Bab 11 Analisa Data Bab 12
Penggunaan Hasil Riset
Buku ini membahas mengenai perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, kebijakan pemerintah pusat, upaya dan inovasi
pemerintah daerah, serta bentuk partisipasi masyarakat dan penanganan berbasis kearifan lokal. Berhubung buku ini merupakan
kajian kepustakaan (library research) sehingga dilakukan analisis teks dan wacana dimana data bersumber dari buku, jurnal,
pemberitaan media massa, dan lain-lain. Adapun data yang digunakan sebagian besar berasal dari platform online, oleh karena
itu memungkinkan adanya perkembangan baru disaat buku ini telah sampai di tangan pembacanya, mengingat penanganan dan
perkembangan pandemi Covid-19 ini sangatlah dinamis.
Buku ini merupakan seri ke 2 buku yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan
Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Buku seri 1 sudah diterbitkan dengan judul “Filosofi Penelitian.” Buku seri 1 itu membahas fi
losofi dan pendekatan-pendekatan atau paradigma-paradigma dalam melakukan penelitian. Setelah peneliti menentukan
paradigma penelitian yang dipilih, tahap berikutnya adalah menentukan strategi penelitiannya. Buku seri ke 2 ini membahas
mengenai strategi-strategi penelitian yang dapat dilakukan. Strategi-strategi penelitian dapat dikelompokkan dua kelompok utama,
yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Strategi penelitian kuantitatif yang dibahas di buku adalah survei baik survei manual
maupun survei internet (bab 1, 2, dan 3), studi kasus kuantitatif (bab 4), eksperimen (bab 6, dan 7), dan analisis sitasi bibliometrik
(bab 11). Strategi penelitian kualitatif yang dibahas di buku adalah studi kasus kualitatif (bab 5), grounded theory (bab 8), etnografi
(bab 9), dan phenomenology (bab 10).
Beberapa karya yang telah dihasilkan oleh penulis antara lain, pada 2016 penulis telah menerbitkan buku berjudul “Konsep dan
Penerapan Ekonometrika: Menggunakan E-Views” yang telah dicetak sebanyak 2000 eksemplar dan beredar di seluruh toko
buku di Indonesia. Kemudian, pada 2017, melalui skema Program Hibah Ketahanan Buku UB, penulis berhasil menerbitkan buku
berjudul “Statistika Ekonomi: Konsep, Teori dan Penerapan” yang telah dicetak sebanyak 300 eksemplar. Keberhasilan pada
penerbitan dua buah sebelumnya menjadi pemicu semangat untuk terus berkarya menghasilkan karya buku-buku lainnya. Penulis
berkeyakinan bahwa karya berupa buku merupakan bagian penting dalam upaya menjaga dan mengabadikan ilmu yang tidak
pernah lekang oleh waktu.
Buku ini merupakan seri ke 2 dari buku yang berjudul “Kajian Topik-Topik Mutakhir dan Agenda Riset ke Depan” yang sudah
diterbitkan sebelumnya. Untuk membedakan dengan seri yang pertama, buku seri ke 2 ini diberi judul “Kajian Literatur dan Arah
Topik Riset ke Depan.” Buku ini masih membahas mengenai kajian penelitian-penelitian di bidang akuntansi, manajemen, dan
ilmu ekonomi. Struktur buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Pembagian materi di buku ini didasarkan pada pembahasan topik-topik
penelitian kegiataan di organisasi, di pasar modal, dan di ekonomi makro. Bagian pertama yang merupakan pembahasan
topiktopik penelitian kegiatan di organisasi terdiri dari 6 bab, yaitu bab 1 sampai dengan 6. Bagian kedua yang merupakan
pembahasan topik-topik penelitian di pasar modal terdiri dari 3 bab, yaitu bab 7, 8, dan 9. Bagian ketiga yang merupakan
pembahasan topik-topik penelitian di ekonomi makro terdiri dari 2 bab, yaitu bab 10 dan bab 11.
Tari bedhaya memiliki komposisi dengan jumlah penari tujuh sampai sembilan putri berpakaian (kostum) yang sama dengan tema
cerita yang dikreasikan tanpa dialog. Tari bedhaya berideologi seperti cerita-cerita rakyat jawa kuno. Cerita yang dihadirkan dalam
tari bedhaya adalah cerita rakyat Jawa bersumber dari pernikahan Panembahan Senapati dengan Kandjeng Ratu Kidul dan cerita
berkembang pada cerita babad, sejarah ataupun epos Mahabarata dan Ramayana. Tari bedhaya mempunyai cerita-cerita yang
syarat dengan makna dan nilai-nilai religius. Tari bedhaya pernah menjadi salah satu aktivitas religius kaum ningrat Jawa, karena
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latar belakang penyusunannya dipengaruhi oleh pola pikir Jawa Kuna yang bersifat syiwaistis yang kenyataannya terwujud dalam
sembilan penari dalam tari bedhaya serta memiliki hubungan keberadaan sembilan wujud syakti dalam ajaran Hindu. Sembilan
penari merupakan representasi dari ajaran Dewa Syiwa di Bumi Nusantara (Prihatini, 2007: 61).
Buku ini ditulis untuk mereka yang ingin menulis skripsi (calon Sarjana), dan juga untuk dosen pembimbing penulisan skripsi.
Namun, buku ini juga sangat bermanfaat bagi para mahasiswa program pascasarjana yang akan menulis tesis atau disertasi,
karena di dalamnya dimuat prinsip-prinsip dasar dan esensial yang juga dapat menjadi acuan dalam menulis sebuah tesis atau
pun disertasi.
Analysis of poverty, employment, and income distribution in Indonesia.
Buku ini menampilkan penjelasan dan perbincangan mengenai penulisan sebuah proposal kajian. Tanpa proposal kajian
sesebuah kajian itu tidak dapat dijalankan dengan baik dan sistematik. Proposal boleh diibaratkan sebagai sebuah bahtera yang
kukuh dan kuat yang membawa seseorang pelajar pascasiswazah untuk sampai ke destinasi yang ingin dituju. Kekuatan
sesebuah tesis bergantung kepada sejauh mana sesebuah proposal disediakan. Buku ini membicarakan langkah demi langkah
cara dan kaedah penulisan proposal kajian dengan baik. Pelajar diperingkat Ijazah Sarjanamuda, Master dan PhD perlu
mengetahui dan menguasai perkara-perkara asas dalam penulisan sesebuah proposal kajian. Gaya penulisan buku ini direka
agar mudah difahami dan dapat diserap dengan baik. Buku ini menggariskan setiap topik utama yang perlu ditulis didalam
sesebuah proposal kajian.
Evaluasi merupakan bagian integral dari pembelajaran. Evaluasi formatif adalah sebuah metode yang sistematik dan empirik
untuk merevisi pembelajaran guna memperbaiki efektifitas dan efisiensinya. Buku ini membahas tentang evaluasi formatif dalam
pembelajaran yang bersifat konseptual hingga praktis dan hasil penelitian. Didalamnya dijelaskan tentang berbagai evaluasi
formatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Buku ini terdiri dari atas sepuluh bab. Pada Bab 1 diuraikan tentang hakikat
evaluasi pembelajaran. Kemudian, pada bab 2 diuraikan aspek yang dievaluasi meliputi aspek kognitif, afektif,dan psikomotor.
Sementara itu pada Bab 3 dibahas tentang evaluasi formatif dan bedanya dengan evaluasi sumatif, jenis evaluasi formatif, dan
umpan balik evaluasi formatif. Memasuki Bab 4 dan 5 dibahas instrumen yang dapat digunakan dalam evaluasi formatif meliputi
tes dan non tes. Adapun di Bab 6 diuraikan kajian tentang evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Untuk mendapat tes yang
memiliki indek kesukaran, daya beda, dan keberfungsian distraktor yang baik dibahas pada 7. Berikutnya untuk mendapat tes dan
non tesyang valid dan reliable dibahas pada 8. Bab 9 membahas tentang pembelajaran Fisika. Terakhir, pada Bab X membahas
hasil penelitian tentang penerapan evaluasi formatif sehingga diperoleh dampaknya. Lewat buku ini diharapkan pembaca dapat
memahami konsep dan praktik evaluasi formatif dalam pembelajaran. Demi pengembangan buku ini di masa mendatang, kami
sangat menantikan kritik dan saran. © 2020 UNP Press
Judul : Penghasilan Komprehensif Lain Pada Perusahaan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia : Dampak Adopsi IFRS Penulis :
Dr. Amrie Firmansyah, M.Ak., Rohmat Suryanto, A.Md.Ak. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 138 Halaman No ISBN :
978-623-6233-14-6 Adanya adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia mulai tahun 2012 mengakibatkan adanya beberapa perubahan dalam struktur laporan keuangan perusahaan di
Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah hadirnya Penghasilan Komprehensif yang merupakan gabungan dari komponen
laba rugi yang bersumber dari aktivitas-aktivitas operasi dan komponen penghasilan komprehensif lain yang bersumber dari
aktivitas-aktivas non operasi. Penggunaan data perusahaan keuangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dalam ulasan
buku ini didasarkan bahwa perusahaan sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang paling berdampak dengan adanya
adopsi IFRS di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai pelengkap mahasiswa program S1/D4/S2 dalam
memahami kasus-kasus akuntansi keuangan. Selain itu, Buku ini juga dapat digunakan baik oleh akademisi maupun praktisi
dalam memahami aktivitas-aktivitas perusahaan yang berdampak dalam Penghasilan Komprehensif Lain.
Meningkatnya radikalisme agama dan terorisme kini muncul sebagai ancaman nyata di banyak negara, terutama Indonesia,
negara yang majemuk dengan kondisi geografis yang rawan dari ancaman kehadiran teroris lintas-negara atau Foreign Terorist
Fighters (FTFs). Lingkungan strategis yang berubah cepat juga telah menimbulkan tantangan baru bagi keamanan dan
pertahanan nasional. Ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dunia yang semakin terbuka dan derasnya arus globalisasi
menyebabkan negara-negara sulit terbebas dari ancaman terorisme global. Setelah surutnya ancaman dari kelompok Al-Qaeda
serta kelompok ISIS di Suriah dan Irak, ancaman dari terorisme global bukan berarti telah berakhir, karena ancaman kini bergeser
ke kawasan dan negara dengan pertumbuhan banyak simpatisan, pendukung, dan pengikut baru mereka. Meningkatnya
konservatisme dan radikalisme agama telah berkontribusi pada terbangunnya sel-sel tidur terorisme di beberapa negara,
khususnya Asia Tenggara. Kalangan pengamat,terutama mereka selama ini yang mencermati masalah terorisme dari dalam, juga
memiliki kekhawatiran yang mendalam mengenai pengaruh ISIS di wilayah Asia Tenggara. Melemahnya posisi ISIS di Suriah dan
Irak telah memicu munculnya gagasan menciptakan ‘Kekhalifahan Jauh’ ISIS di Asia Tenggara, sebagai opsi dan basis baru
perlawanan dan perjuangan khilafah global. Eksistensi ‘sel-sel tidur’ teroris telah membuat para pengamat mengingatkan para
pemimpin agama dan pembuat kebijakan di tanah air sadar akan bahaya dan sekaligus risiko pengaruh ideologi ekstrim ISIS
dewasa ini dan di masa depan
Kenaikan kelas (graduation) Indonesia menjadi bagian kelompok ekonomi pendapatan tinggi pada tahun 2045 (Centennial
Pertama) patut dijadikan sebagai komitmen politik nasional sekaligus sarana penghimpunan momentum akselerasi. Jika targetnya
adalah lunak untuk menyentuh batas bawah pendapatan tinggi, pertumbuhan total harus dipacu menjadi 5,6% per tahun selama
29 tahun atau sama dengan tingkat pertumbuhan dewasa ini. Namun, kecepatan sedang seperti itu rentan terhadap deselerasi.
Pada waktu itu, Indonesia perlu menduduki setidak-tidaknya bagian tengah kelompok pendapatan tinggi. Oleh karena itu,
pertumbuhan GNI total harus dipacu menjadi 9,1% per tahun. Gagasan buku ini menggarisbesarkan salah satu program
percepatan pertumbuhan yang lebih adil, yaitu melalui Mahasiswa Pengusaha. Seperti biasa, tidak ada obat mujarab dalam
pembangunan. Namun demikian, komitmen, keteguhan, dan kegigihan Indonesia hari ini untuk memajukan usaha rakyat, baik
melalui usaha rintisan mahasiswa maupun UMKM, termasuk UMKM yang berbasis sains dan teknologi, yang offline maupun
online, yang analog maupun digital, akan turut menentukan apakah dan sejauh mana Indonesia menduduki tempat yang layak di
antara bangsa-bangsa yang maju ketika ia merayakan centennial pertamanya pada tahun 2045.
On business cycle analysis using phase average trend in Indonesia; research report.
Buku ini adalah hasil dari desertasi Penulis, dalam buku ini membahas terkait dengan pembangunan model kerangka pengawas
sekolah yang berkesan. Dimana dalam kajian ini juga ingin mencari Kewajiban pengawas sekolah, Tanggung jawab, Ruang
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Lingkup dan wewenang Pengawas sekolah sekolah di Bintan Kepulauan Riau. Kajian ini di lakukan dengan cara expert pada
tenaga yang ahli atau pakar dalam di badang kepengawasan sekolah.
Buku ini diterbitkan untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi. Juga berguna untuk dosen dalam pembimbingan
skripsi. Berbeda dari buku metode penelitian atau pedoman penulisan skripsi yang ada, penulisan buku ini menggunakan
pendekatan proses dan chapter by chapter. Kedua pendekatan itu dipilih, karena diperkirakan dapat membantu mahasiswa
menerapkan pengetahuan tentang metodologi penelitian ke dalam penyusunan bab-bab skripsi. Ada empat jenis metode
penelitian yang dibahas dalam buku ini, tiga diantaranya pendekatan kuantitatif (korelasional, eksperimen, dan survey) dan satu
pendekatan kualitatif (grounded theory).
Research on bound newspapers in the collection of National Library of Indonesia; includes statistics.
Studi ini mengulas studi empiris tentang perbankan Islam dan berkonsentrasi pada temuan utama dan menyoroti arah penelitian
di masa depan. Literatur sebelumnya tentang perbankan Islam membangun fondasi menggunakan penilaian normatif, analisis
deskriptif, perkembangan teoritis, dan penilaian pengalaman di berbagai negara. Penelitian ini membahas masalah pergeseran
paradigma dalam sistem perbankan Islam secara teoritis dan praktik terkini. Penelitian selanjutnya berfokus pada penelitian di
Indonesia. Studi terbaru fokus pada krisis keuangan, solvabilitas, maqasid, pengungkapan dan inklusi keuangan, dan regulasi.
Bahkan dengan pengaruh pada bank Islam setelah krisis, beberapa bukti menunjukkan bahwa sistem tersebut berkinerja di
bawah bank konvensional. Penelitian ini membahas masalah-masalah yang relevan dengan perbankan Islam dan
mengidentifikasi jalan lain untuk penelitian di masa depan.
Buku teks ini mrupakan salah satu hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang relevan yang merupakan upaya
untuk mendesiminasikan hasil penelitian tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif, pemilihan umum
presiden, dan pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai khususnya di Daerah Pemilihan Banggai
3. Tujuan penerbitan buku teks ini adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan iklim demokrasi melalui
pemilihan umum yang langsung, jujur, dan rahasia di Indonesia sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Bab XVII tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 186 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya pada ayat (2)
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan ketentuan: (a) tidak melakukan keberpihakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon; (b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden; (c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan (d) mendorong
terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang aman, damai, tertib, dan
lancar. Kemudian pada Pasal 187 ayat (1) disebutkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dan pendidikan politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2), dapat dilakukan kepada Pemilih
pemula dan warga masyarakat lainnya melalui seminar, lokakarya, pelatihan, dan simulasi serta bentuk kegiatan lainnya.
Ilmu pengetahuan laksana seekor burung, agar tidak terbang jauh maka ilmu harus diikat dalam sebuah tulisan atau menjadi
buku. Pilosofi Inilah yang menginspirasi penulis untuk menulis buku ini Menulis sesungguhnya pekerjaan mudah, akan tetapi
memulainya tidak gampang. Kendala umum dihadapi mahasiswa ketika membuat tugas akhir seperti Tesis dihadapkan kepada
“bagaimana untuk memulai menulis tesis?”. Beranjak dari persoalan tersebut, penulis tertarik menyusun buku sederhana ini,
untuk dapat memberi guidance serta mensitumuli mahasiswa menerobos kendala dalam memulai menulis. Kekeliruan dasar yang
banyak terjadi memulai penulisan adalah, selalu didahului dengan menentukan judul. Sejatinya mengidentifikasi masalah terlebih
dahulu, dan merumuskan masalah dengan baik, baru kemudian mendapatkan topik penelitian yang dirumuskan sebagai judul.
Kemampuan mengidenfikasi masalah penelitian menjadi modal dasar untuk memudahkan penulisan selanjutnya.
Pendidikan taman kanak-kanak (TK) merupakan bentuk pendidikan untuk rentang usia empat sampai dengan enam tahun
(Masitoh, 2011). Pendidikan pada anak usia 4-6 tahun merupakan suatu bentuk stimulasi yang pada dasarnya adalah upaya
intervensi dengan menciptakan lingkungan sekitar anak usia dini agar mampu menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak.
Intervensi merupakan sejumlah informasi yang diatur melalui pembelajaran tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan, maupun
perubahan perilaku. Anak yang mengalami hambatan ataupun masalah perkembangan, tidak akan berkembang secara optimal
(Martani, 2012).
Buku A-Z skripsi berisikan tentang tips dan trik bagaimana mengerjakan skripsi dengan tepat dan efektif. Di dalamnya disajikan
beberapa pedoman penting yang terkait dengan teknik penulisan, pengutipan, analisis ekonometrika hingga beberapa tips dasar
menjalani proses pembimbingan yang baik. Dalam buku ini disajikan pengetahuan awal tentang beberapa piranti lunak (software)
yang wajib dikuasai oleh Mahasiswa S-1, seperti: Mendeley (managing bibliography), Eviews dan STATA (Ekonometrika),
Microsoft Word (Daftar isi dan tabel) serta tips pencarian sumber-sumber online yang kredibel. Buku ini ditulis dengan bahasa
yang santai dan sederhana, serta dilengkapi beberapa ilustrasi kartun sebagai penyemangat. Buku ini ingin memberikan sebuah
bacaan yang berbeda, menarik dan bermanfaat sehingga mampu mendorong mahasiswa yang skripsi untuk lebih serius tetapi
santai.
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