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Tidak bisa kita elak lagi bahwa kebutuhan akan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting bagi kita semua terutama
bangsa Indonesia guna mempersipakan diri dalam rangka turut menyongsong gelombang perubahan. Perlahan lahan semua
sudah beralih ke arah digital. Sehingga interaksi antara manusia dan teknologi menjadi penting. Pemenuhan kebutuhan sehari
haripun kini sudah tersedia secara digital, mulai dari jual-beli barang, jasa, hingga transaksi pembayarannya pun menggunakan
digital. Dengan menggunakan tekhnologi digital maka tingkat efektifitas dan efisiensi waktu akan meningkat, karena waktu
merupakan hal vital dalam dunia industri. Buku ini memaparkan tentang bagaimana: Mempersiapkan Sumber Daya Manusia
Menyongosong Era Society 5.0; Pengembangan SDM Kreatif dan Inovatif untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0; Strategi
Mendorong SDM Tetap Unggul di Masa Pandemi; Jadilah Pribadi yang Tangguh Walau Badai Menghadang; Membangun
Mentalitas SDM yang Tangguh di Masa Pandemi Covid-19; Membangun SDM Tangguh dengan Kuadran Kompetensi;
Membangun Karakter Sumber Daya Manusia dengan Perkembangan Media Sosial; Pentingnya Membangun SDM Tangguh di
Tengah Pandemi Covid-19; Menjadi SDM yang Berkualitas; serta Tantangan dalam Membangun SDM Logistik yang Berdaya
Saing dan Kompeten di Tengah Revolusi Industri Logistik 4.0.
Berbicara sistem pelayanan kesehatan adalah struktur atau gabungan dari sub sistem didalam suatu unit atau didalam suatu
proses untuk mengupayakan pelayanan kesehatan baik preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif. Sehingga sistem
pelayanan kesehatan ini dapat berbentuk Puskesmas, Rumah sakit, Balkesmas dan unit-unit atau organisasi-organisasi lain yang
mengupayakan peningkatan kesehatan. Sesuai dengan tujuan sistem kesehatan, administrasi (manajemen) kesehatan tidak
dapat disamakan dengan administrasi niaga (business adminstration) yang lebih banyak berorientasi pada upaya untuk mencari
keuntungan finansial (profit oriented). Administrasi kesehatan lebih tepat digolongkan ke dalam administrasi umum/publik (public
administration) oleh karena organisasi kesehatan lebih mementingkan pencapaian kesejahteraan masyarakat umum. Sesuai
dengan tujuan sistem kesehatan, administrasi (manajemen) kesehatan tidak dapat disamakan dengan administrasi niaga
(business adminstration) yang lebih banyak berorientasi pada upaya untuk mencari keuntungan finansial (profit oriented).
Administrasi kesehatan lebih tepat digolongkan ke dalam administrasi umum/publik (public administration) oleh karena organisasi
kesehatan lebih mementingkan pencapaian kesejahteraan masyarakat umum. Dengan demikian, efisiensi dalam system
pelayanan kesehatan akan terwujud jika sumber-sumber daya kesehatan, baik alat, sarana, dana, teknik, metode dan informasi
tidak banyak yang terbuang sia-sia. Untuk mewujudkan keamanan dan rasa nyaman dalam pelayanan kesehatan harus didukung
adanya pola kebijakan dasar, dasar hukum, prosedur dan standar praktek dalam pelayanan kesehatan yang berorientasi pada
profesionalisme dan pemenuhan hak dasar rakyat. Jika faktor-faktor di atas dapat dibangun, maka tidaklah sulit untuk
mewujudkan pelayanan kesehatan dengan kepuasan masyarakat yang tinggi. Pentingnya manajemen kesehatan ini bisa
dianalogikan sebagai sistem dalam tubuh manusia. Di dalam sistem itu ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem
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ekskresi, ada sistem kekebalan tubuh, sistem syaraf pusat dan perifer dengan beberapa bagian otonom. Secara fungsional,
mereka memiliki fungsi dan peran yang jelas, tetapi terkoordinasi. Sementara secara anatomis, masing-masing juga memiliki
struktur dan masing-masing struktur memiliki peran spesifik dengan peran yang dimiliki. Untuk itu, buku ini disusun dengan
maksud memberikan pemahaman dan tambahan wawasan tentang lingkup manajemen khususnya manajemen bidang
kesehatan.
Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai jalur, diantaranya
melalui pendidikan. Pendidikan ini merupakan jalur pen-ingkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih menekankan pada
pembentukan kualitas dasar, misalnya keimanan dan ketakwaan, kepribadian, kecerdasan, kedisiplinan, kreativitas dan
sebagainya. Dalam pengembangan SDM, pendidikan memiliki nilai strategis dan mempunyai peran penting sebagai suatu
investasi di masa depan. Karena secara teoretis, pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi, dasar dari perkembangan
sains dan teknologi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan, dan peningkatan kualitas peradaban manusia
pada umumnya. Nilai strategis pendidikan yang makro ini, menyim-pulkan bahwa pendidikan menyimpan kekuatan luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan da-pat memberikan informasi paling berharga mengenai pegangan
hidup di masa depan serta membantu anak didik mempersiap-kan kebutuhan hidup yang esensial untuk menghadapi peru-bahan.
Ditinjau dari sisi sejarah, para ilmuan muslim adalah orang-orang yang memiliki komitmen terhadap Islam yang tinggi, karena
dalam perjalanan keilmuannya, sisi keduniaan dan keagamaan tetap berjalan seiring dan institusi pendidikan tidak memisahkan
kedua sisi tersebut. Tokoh-tokoh dan para ilmuan tersebut memiliki dedikasi yang tinggi terhadap keilmuannya di samping
fungsinya sebagai ulama dan mereka tidak menjadikan pendidikan keagamaan sebagai ajang mencari nafkah. Pendidikan
keagamaan pada awalnya dianggap sebagai kebutuhan mutlak disamping harus mempelajari bidang keduniaan untuk bekal
hidup. Hal ini memang merupakan tujuan pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia. Buku
Konservasi Sumber Daya Manusia dalam Ekosistem Pendidikan Islam ini terdiri dari delapan Bab, yang mengungkap secara
mendalam mengenai upaya-upaya me-ngembangkan Sumber Daya Manusia dalam perspektif Pendi-dikan Islam dengan segala
dimensinya. Bab I Pendidikan Islam dalam Dinamika Modernisasi dan Globalisasi, Bab II Pendidikan Islam dan Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, Bab III Manusia Sebagai Dimensi Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Quran, Bab IV
Implementasi Nilai-nilai Iman dan Taqwa dalam Pendidikan Islam, Bab V Implementasi Nilai-nilai Akidah (Tauhid) dalam
Perspektif Pendidikan Is-lam, Bab VI Dimensi Akhlak dalam Paradigma Pendidikan Islam, Bab VII Nilai-nilai Ibadah Salat 5 (Lima)
Waktu Ditinjau dari Pendidikan Islam, dan Bab VIII Membangun SDM Per-caya Diri dalam Paradigma Pendidikan Islam.
Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa akademi kebidanan dan dosen pengampu matakuliah psikologi kebidanan. Tujuan utama
buku ini mengajak pembaca untuk mempelajari psikologi secara umum, sekaligus memperdalam perilaku wanita sebagai objek
asuhan kebidanan secara profesional. Manfaat karya ini terutama dapat dilihat pada pengembangan wawasan psikologi
kebidanan. Dalam konteks ilmu psikologi di Indonesia, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan psikologi kebidanan sejauh
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pengetahuan penulis masih cukup terbatas. Oleh karena itu, karya bahan ajar ini diharapkan dapat melengkapi karya-karya ilmiah
psikologi kebidanan yang sebelumnya pernah ada. Di satu sisi mahasiswa dituntut dalam mempelajari perilaku manusia yang
akan menjadi objek pengabdiannya sebagai bidan. Tuntutan tersebut sebagai bentuk antisipasi agar bidan memahami, tidak salah
mengartikan dan tidak salah dalam mempersepsikan perilaku objek asuhan. Dengan demikian, mahasiswa mampu merespon
atas perilaku yang di lihatnya. Buku yang ditulis dalam bahasa yang relatif cukup sederhana ini memiliki struktur sebagai berikut:
teori dan konsep psikologi; teori dan konsep perilaku; dinamika perkembangan manusia: fase bayi; fase perkembangan fisik dan
psikologis masa kanak-kanak; fase perkembangan fisik dan psikologis masa remaja; fase perkembangan fisik dan psikologis
masa dewasa; fase perkembangan fisik dan psikologis masa lanjut usia; wanita dan proses adaptasinya terhadap perilaku fisik
dan psikologis: menstruasi, perkawinan, kemandulan, kehamilan; wanita dan proses adaptasinya terhadap perubahan fisik dan
psikologis: persalinan, nifas, menyusui, menopause; konseling kebidanan.
Buku ini dapat berguna dalam rangka menambah referensi dan wawasan, serta pengetahuan kita dalam memahami Kesehatan
dan Pengelolaan Lingkungan. Secara garis besar dalam buku ini membahas bagian-bagian menarik dan penting seperti: Bab 1
Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan Bab 2 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Bab 3 Kesehatan Lingkungan Kerja
Bab 4 Kesehatan Lingkungan Industri Bab 5 Kesehatan Lingkungan UKK Bab 6 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang
Kesehatan Lingkungan Bab 7 Kesehatan Lingkungan Perumahan
Seiring dengan kemajuan era globalisasi, seluruh kegiatan bisnis harus unggul secara kompetitif, yaitu bersaing untuk
memberikan nilai yang berkualitas dengan biaya yang efisien. Industri televisi telah menjadi bisnis yang sangat penting dan
sorotan berbagai pihak. Pada kondisi ini, saya tertarik untuk mendalami lebih detail sebagai organisasi yang dikelola dengan
manajemen yang modern. Jika dicermati lebih lanjut, perkembangan industri televisi semakin hari semakin menarik dan bergairah
untuk dikaji. Untuk itu saya ingin mencatatnya dalam tulisan ini.
"""Usia senja bukanlah masa yang menyedihkan. Masa ketika kondisi seManga, Manhua & Manhwat, kesehatan fisik, kecerdasan,
daya ingat, dan produktivitas menurun, bahkan drastis. Apalagi yang harus menderita pelbagai penyakit akibat ketika masih muda
mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan. Pernahkah kita di jalan raya menyaksikan kakek atau nenek tua panas-panasan
mencari nafkah, atau bahkan menjual kesakitan mereka dengan meminta-minta, di masa yang seharusnya menikmati
kemenangan usia?! Begitu pentingnya kesehatan. Dan kita akan tahu pentingnya ketika sudah lanjut usia. Beruntunglah para
pembaca yang masih dikaruniakan usia oleh-Nya untuk memiliki buku ini, karena selain banyak memperoleh ilmu serta contoh
pengamalan ilmu seputar hidup sehat di usia senja, pembaca juga akan banyak mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan
definisi sehat dari pelbagai sudut pandang, bahkan berkaitan pula dampaknya pada sisi kehidupan secara sosial, ekonomi,
beserta rohani. Di dalam buku ini pun akan dituturkan “Apa pentingnya hidup sehat?”; fenomena masyarakat kita yang begitu
sulitnya menikmati kesehatan di masa tua—bukannya mereka menikmati masa tua yang indah dan damai tetapi malah
menyusahkan pelbagai pihak, hilanglah impian kita berbahagia sepanjang waktu bersama anak cucu—, dan tentunya 100 kiat
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praktis hidup sehat yang telah terbukti dan teruji manfaat luar biasanya. Selain itu, pembaca juga akan diberi tip dan trik
melaksanakan 100 kiat tersebut secara benar dan tepat. InsyaAllah, buku 100 Kiat Praktis Sehat di Usia Senja, ini tidak hanya
mencerahkan tapi juga memberdayakan."""

Kegiatan penelitian ilmiah saat ini banyak dilakukan oleh lembaga penelitian baik oleh lembaga pendidikan seperti
perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun oleh pihak swasta. Untuk mendukung kegiatan penelitian saat ini di
Indonesia telah terdapat pusat kegiatan penelitian yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Standardisasi Nasional.
Manakala Lembaga Penelitian di masing-masing kementerian, Pusat Penelitian Air Kementerian Pekerjaan Umum,
Pusat Penelitian Pertanian, Pusat Penelitian Kehutanan juga menawarkan hibah dana penelitian kepada akademisi,
instansi, dan lembaga kemasyarakatan. Penelitian ilmiah dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang
terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa karya ilmiah dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti makalah,
laporan penelitian, buku-buku ilmiah, atau karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan. Buku Strategi Dan Teknik Penulisan
Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
Buku Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan, dibuat untuk memenuhi keperluan Mahasiswa maupun Dosen
dalam menunjang Pembelajaran Mata Kuliah Promkes. Promkes merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam
kita mengejar Pendidikan Kesehatan, Kesehatan didalam hidup seseorang merupakan hal yang penting, namun banyak
orang masih belum menyadari bahwa begitu pentingnya kesehatan didalam kehidupannya. Masyarakat memiliki hak
didalam memperoleh pelayanan kesehatan hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum didalam
pasal 28 ayat I. Untuk itu diperlukan suatu tindakan yang harus diambil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Tindakan yang perlu bagi masyarakat adalah salah satunya dengan promosi kesehatan dan Pendidikan
Kesehatan. Kami telah berusaha mempelajari konsep promosi kesehatan dan ilmu Pendidikan Kesehatan dari sumbersumber seperti, dari buku maupun internet. Namun, tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan maupun
kesalahan, maka kami sangat memerlukan saran dan kritik pembaca ataupun Dosen pengajar dalam pembenahan dari
Buku Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan ini.Didalam Buku ini akan dibahas mengenai Definisi Promosi
Kesehatan, dan Pendidikan Kesehatan.
Permainan tradisonal rakyat termasuk ke dalam folklor karena diperolehnya melalui warisan lisan (Danandjaja, 1965:
171). Anak-anak, dalam banyak kasus mempelajari permainan-permainan tersebut melalui mulut ke mulut di dalam
pergaulan mereka sehari-hari. Bahkan kebanyakan permainan rakyat tidak diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan
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atau melalui perantaraan orang dewasa. Permainan rakyat pada umumnya berdasarkan gerak tubuh seperti lari, dan
lompat; atau berdasarkan kegiatan sosial sederhana, seperti kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian, dan berkelahikelahian; atau berdasarkan matematika dasar atau kecekatan tangan, seperti menghitung, dan melempar batu ke suatu
lubang tertentu; atau berdasarkan keadaan untung-untungan, seperti main dadu (Brunvard, 1968: 227). Jika ditinjau dari
sifat permainan, maka permainan tradisional rakyat terbagi ke dalam dua golongan besar, yaitu permainan yang lekat
dengan aspek hiburan untuk mengisi waktu luang (rekreatif) sebagaimana ditemukan pada bekel (atau beklon), orayorayan, loncat tali, anyang-anyangan, petak umpet, engkrang dan sebagainya. Kedua, permainan yang juga bertujuan
sebagai pertandingan (kompetitif), misalnya adu kemiri (muncang), gundu atau kelereng, bebentengan, permainan dadu,
dan sejenisnya. Sebagai warisan tradisi lisan, berbagai permainan tradisional rakyat menyimpan banyak khazanah
budaya yang terkandung di dalamnya. Disamping fungsi hiburan bagi setiap orang yang memainkannya, permainan
rakyat juga merupakan pemersatu identitas dan banyak dimaknai sebagai simbol kesukuan, strata sosial bahkan bagian
dari ritual agama tertentu. Fungsi permainan tradisional yang menjadi fokus kajian sepanjang buku ini terkait dengan
aspek-aspek pembentukan karakter (character building) yang oleh Herton dan Smith definisikan untuk menyiapkan anakanak agar kelak dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat orang dewasa (Herton & Sutton-Smith, 1971:4.)
Berawal dari keprihatinan akan minimnya Laporan Temu Sosial Ilmiah SMAN 8 Jakarta nilai-nilai kehidupan pada diri
siswa, pihak SMAN 8 Jakarta akhirnya memutuskan untuk menciptakan sebuah laboratorium sosial dan spiritual dalam
bentuk kegiatan Temu Sosial dan Ilmiah SMAN 8 Jakarta (TeSIS) sejak tahun 2001. BukuBuku berjudul "Bunga Rampai
Karya Ilmiah Siswa: Laporan Temu Ilmiah Siswa SMAN 8 Jakarta" ini merupakan pertama kalinya hasil penulisan ilmiah
para siswa SMAN 8 Jakarta dibukukan sebagai buku kumpulan tulisan ilmiah, dan dibagi ke dalam lima jilid. Pihak SMAN
8 Jakarta pecaya bahwa karya tulis ilmiah harus bisa disebarkan seluas mungkin dan tak hanya berakhir sampai tahap
penilaian saja, tetapi juga bisa dibaca oleh orang banyak. Semoga dengan terbitnya buku ini, pengetahuan-pengetahuan
yang telah dicermati siswa dapat diketahui juga oleh para pembaca.
Sosiologi untuk KesehatanPenerbit SalembaKeperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam
KeperawatanFerry EfendiPromosi KesehatanEGCPendidikan Dalam KeperawatanPenerbit SalembaSosiologi
KeperawatanEGCEtika dan Perilaku KesehatanAbsolute Media
Ferizal Merupakan Manusia Pertama Di Sepanjang Sejarah Yang Dua Buku Inovasinya Diakui oleh dr. Hj. Renny Meilia
Yuliawatie (Surveior Akreditasi Puskesmas FKTP KEMENKES RI bidang UKP) dari Kepulauan Bangka Belitung tahun
2018 .. Kampung Cyber PHBS Sandogi artinya :: Kampung yang bernuansa dunia maya atau internet demi pencapaian
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dibawah naungan Sastra Novel Dokter Gigi Indonesia (Sandogi). Promosi kesehatan
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secara online dan offline. Ferizal merupakan ‘Sang Pelopor Sastra Novel Dokter Gigi Indonesia’. Telah menerbitkan 14
novel yang mempesona tentang Dokter Gigi.. Total ada 18 buku sastra yang telah di terbitkan Ferizal terkait profesi
Dokter Gigi. Ferizal merupakan manusia pertama di sepanjang sejarah yang menjadi PENGGAGAS Inovasi “Kampung
Cyber PHBS Sastra Novel Dokter Gigi Indonesia” (SANDOGI)… Sejarah era Akreditasi Puskesmas..
buku ajar ini disusun sebagai referensi yang lengkap bagi mahasiswa keperawatan agar mampu memahami tentang
politik yang berkaitan dengan kesehatan dan keperawatan dan mampu mengembangkan pemahaman awal terhadap
kegiatan keperawatan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dalam kehidupan.
Hidup sehat merupakan interaksi empat faktor utama: lingkungan, perilaku individu dan masyarakat, pelayanan kesehatan, serta
faktor bawaan (genetik). Bagaimana cara mencapai taraf hidup yang sehat melalui keseimbangan lingkungan dengan lingkungan
hidup yang terencana, terorganisasi, dan yang dikelola secara baik dari semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia.
Dan, kajian ini telah menjadi studi otonom yang disebut Ilmu Kesehatan Lingkungan. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
PEDOMAN TES UKUR OLAHRAGA untuk pedoman tes dan pengukuran dalam olahraga
Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini telah terbukti sangat vital dalam pertumbuhan
organisasi. Sejak awal abad ke-20, SDM telah diposisikan menjadi yang terutama, bahkan sudah ditetapkan sebagai “human
capital” dimana manusia dipandang sebagai faktor yang dapat menghasilkan modal. Artinya, SDM yang berkualitas dapat
menyusun business plan dengan baik sehingga dapat meyakinkan investor untuk membiayai proyek yang akan dilaksanakan oleh
organisasi tersebut. Sumber Daya Manusia selain diposisikan sebagai “human capital”, juga diposisikan sebagai “human
investment”, yang berarti bahwa SDM tersebut sebagai investasi. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan SDM melalui peningkatan
pendidikan formal, informal maupun nonformalnya. Akan tetapi, peningkatan kemampuan tersebut membutuhkan investasi yang
besar. Ketika “sudah berhasil”, manusia tersebut akan berfungsi bagaikan “tambang” bagi organisasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan
pengelolaan SDM dengan baik. Buku ini ditulis dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan subtema Membangun
Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. Penekanan pada tim kerja dipandang perlu mengingat sekalipun pegawai
sangat terampil, sangat berdisiplin, dan berkomitmen pada pekerjaannya, tetapi kinerja organisasi yang optimal tidak akan dapat
dicapai jika hanya mengandalkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, manusia harus dapat bekerja sama dengan baik dalam tim kerja.
Apabila tim kerja memiliki kinerja yang baik akan dengan sendirinya dapat meningkatkan kinerja organisasi.
Buku ini adalah hasil dari Tesis saya, dalam buku ini membahas terkait dengan pengendalian mutu sekolah, Issu tentang mutu
pendidikan terus berkembang sejalan dan sejurus dengan perkembangan kebutuhan dan kesiapan penyelenggaraan pendidikan.
Salah satu sebabnya adalah rendahnya peluang kerja bagi alumni tingkat sekolah menengah sederajat dan beratnya persaingan
bagi alumni Perguruan Tinggi (PT), sebagai tenaga potensial yang terampil dalam merebut dan memanfaatkan kesempatan kerja.
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Identifikasi terhadap kondisi tersebut dialamatkan pada rendahnya mutu lulusan, dalam arti pengetahuan, keterampilan dan
keahlian yang belum sesuai kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja. Lembaga pendidikan harus mampu merancang
program untuk mencapai lembaga yang bermutu, agar kelak lulusan dapat bersaing dalam bidang apapun setelah mereka berada
dilingkungan kerja.
Buku ini berisikan tentang informasi kesehatan masyarakat dalam konteks etika dan perilaku kesehatan lebih khususnya
membahas tentang ruang lingup dan sejarah kesehatan masyarakat, konsep sehat dan sakit, etika dan perilaku kesehatan. Kami
berharap buku ini dapat memberikan informasi tambahan kepada kita semua khususnya kepada mahasiswa kesehatan. Segera
Dapatkan Buku ini!!
Buku Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini memberikan Informasi tentang ruang lingkup sumber daya
manusia secara menyeluruh. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat meningkatkan pengetahuan dan memperluas cakrawala
pendidik, mahasiswa dan masyarakat tentang ilmu Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Buku ini membahas
tentang: Bab 1 Perubahan Sumber Daya Manusia Secara Alamiah Bab 2 Strategi Perencanaan Manajemen SDM Bab 3
Hubungan Individu Karyawan/ Organisasi Dan Retensinya Bab 4 Legalitas Equal Employment Opportunity (EEO) Bab 5
Mengelola Tenaga Kerja Secara Baik Bab 6 Kerja Dan Analisis Kerja Bab 7 Rekrutmen Melalui Pasar Tenaga Kerja Bab 8 Seleksi
Sumber Daya Manusia Bab 9 Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bab 10 Karier Dan Pengembangan SDM
Bab 11 Manajemen Kinerja Dan Penilaian Bab 12 Manfaat Manajemen Tenaga Kerja
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan yang luar biasa yang
diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat melalkukan aktivitas yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam keridhoanNya. Atas karunia-Nya juga penulis dapat menyelesaikan buku yang dengan judul “Nutrisi Ibu dan Anak Gizi Untuk Keluarga”.
Nutrisi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga kita harus dapat memahami kebutuhan
nutrisi pada ibu dan anak serta upaya pemenuhannya sebagai upaya yang harus dilakukan secara action dengan pendekatan
Komunikasi, Edukasi, Informasi, dan Motivasi (KEIM)) pada masyarakat. semboyan “ You Are What You Eat”.Melihat hal tersebut
penulis terinsfirasi untuk menyusun buku agar dapat menambah pengetahuan serta permasalahan mengenai Nutrisi pada
khususnya yang dapat mempengaruhi terhadap kemajuan generasi yang akan lahir. untuk menciptakan derajat kesehatan ibu dan
anak yang optimal. Buku ini membahas tentang konsep dasar ilmu gizi, kebutuhan gizi pada masa remaja, ibu hamil, ibu hamil
dengan kondisi khusus, ibu menyusui, bayi, balita, anak, serta upaya pemenuhannya. Hal lain yang juga dibahas adalah adalah
pedoman gizi seimbang serta menyusun menu seimbang,pendidikan gizi pada masyarakat. Buku ini akan sangat membantu
pembaca dalam memahami setiap pokok bahasan. Penulis menyadari sekali buku ini jauh dari sempurna, baik dari segi substansi
maupun susunan bahasanya. Untuk itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Secara
khusus penulis menghaturkan terimakasih tidak terhingga kepada seluruh pihak, keluarga, sahabat serta rekan-rekan kerja
,penerbit buku edu publisher yang telah memberikan dukungan hingga terbitnya buku ini. Secara khusus penulis
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mempersembahkan buku ini teruntuk orang-orang tercinta yang selama ini selalu memberikan motivasi kepada penulis . Selamat
membaca.semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam hangat penuh semangat!
Extinction of Melanesian people caused by social changes, political conditions, and diseases in Papua Province.
This book constitutes a through refereed proceeding of the 3rd International Conference on Environmental Risks and Public
Health, ICER-PH 2018 that held on 26-27 of October 2018, in Makassar, Indonesia. The conference was organized by the Faculty
of Public Health, Universitas Hasanuddin. The 39 full papers presented were carefully reviewed and selected from 45
submissions. The scope of the paper includes the followings: communicable diseases, non-communicable diseases, disaster and
environmental risks management, occupational and health safety, health system, maternal, neonatal, and child health, adolescent
and reproductive health, epidemiological studies and pandemics risks, nutrition and food safety, health promotion, ecology and
health, health economics, medical applied research, environmental science and technology, new emergencies diseases, and
entomology and zoonosis.
This book contains the proceedings of the The 5th Annual International Seminar on Trends in Science and Science Education
(AISTSSE) and The 2nd International Conference on Innovation in Education, Science and Culture (ICIESC), where held on 18
October 2018 and 25 September 2018 in same city, Medan, North Sumatera. Both of conferences were organized respectively by
Faculty of Mathematics and Natural Sciences and Research Institute, Universitas Negeri Medan. The papers from these
conferences collected in a proceedings book entitled: Proceedings of 5th AISTSSE. In publishing process, AISTSSE and ICIESC
were collaboration conference presents six plenary and invited speakers from Australia, Japan, Thailand, and from Indonesia.
Besides speaker, around 162 researchers covering lecturers, teachers, participants and students have attended in this
conference. The researchers come from Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Palembang, Jambi, Batam, Pekanbaru, Padang, Aceh,
Medan and several from Malaysia, and Thailand. The AISTSSE meeting is expected to yield fruitful result from discussion on
various issues dealing with challenges we face in this Industrial Revolution (RI) 4.0. The purpose of AISTSSE is to bring together
professionals, academics and students who are interested in the advancement of research and practical applications of innovation
in education, science and culture. The presentation of such conference covering multi disciplines will contribute a lot of inspiring
inputs and new knowledge on current trending about: Mathematical Sciences, Mathematics Education, Physical Sciences, Physics
Education, Biological Sciences, Biology Education, Chemical Sciences, Chemistry Education, and Computer Sciences. Thus, this
will contribute to the next young generation researches to produce innovative research findings. Hopely that the scientific attitude
and skills through research will promote Unimed to be a well-known university which persist to be developed and excelled. Finally,
we would like to express greatest thankful to all colleagues in the steering committee for cooperation in administering and
arranging the conference. Hopefully these seminar and conference will be continued in the coming years with many more insight
articles from inspiring research. We would also like to thank the invited speakers for their invaluable contribution and for sharing
their vision in their talks. We hope to meet you again for the next conference of AISTSSE.
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Berbicara mengenai sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek kuantitas dan aspek kualitas.
Aspek kuantitas bersangkutan dengan jumlah sumber daya manusia, sedangkan aspek kualitas bersangkutan dengan mutu
sumber daya manusia. Sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan merupakan unsur aktif, sedangkan unsur- unsur
yang lain merupakan unsur pasif yang bisa diubah oleh kreatifitas manusia. Oleh karena itu, dengan pengelolaan sumber daya
manusia pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas diharapkan dapat mengopimalkan potensi-potensi yang dimiliki agar
mampu mendukung terbentuknya pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini sumber daya manusia pendidik dan tenaga
kependdikan menjadi titik penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dunia pendidikan. Sumber daya manusia
pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan,
yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika
berbicara masalah pendidikan karena guru atau pendidik selalu terkait dengan komponen maupun dalam sistem pendidikan.
Buku ini banyak membahas tentang menjadi produktif dan tidak sekadar sibuk bekerja. Sebelum membahas lebih jauh, ada
baiknya kita berpikir ulang soal motivasi dan tujuan kita bekerja: apakah untukibadah, untuk uang, untuk meningkatkan skill, untuk
networking, atau lainnya? Apapun motivasinya, tidak jadi masalah ketika seseorang yang bekerja bisa bertanggungjawab dengan
pekerjaan yang dipilihnya. Lalu bagaimana menjadi lebih produktif? Jawaban atas pertanyaan itu bisa ditemukan setalah dalam
praktik nyata sehari-hari. Beragam teori dan gagasan mengenai produktivitas kerja bermunculan. Banyak orang mencoba
berbagai motode peningkatan produktivitas. Apakah semua efektif? Belum lagi masalah stress yang sering melanda di tengahtengah kesibukan kerja.
Jumlah anak stunting berdasarkan status gizi TB/U sebanyak 67 bertubuh pendek atau sekitar (72, 8 % ) dan sangat pendek
berjumlah 25 atau sebesar (27,2 % ) dari total anak yang berjumlah 92. Pengetahuan gizi ibu meliputi pengetahuan gizi ibu
tentang makanan dan zat gizi, sumber zat gizi yang terdapat pada makanan, makanan yang aman dimakan serta pemilihan dan
pengolongan bahan makanan memiliki hubungan dengan perkembangan motorik anak stunting usia 12 – 24 bulan di Kota
Kupang. Pengetahuan gizi ibu yang kurang memiliki risiko sebesar 342 kali dapat mengalami perkembangan motorik anak yang
abnormal menurut test Denver II dibandingkan dengan pengetahuan gizi ibu yang baik. Pola pemberian MP–ASI meliputi jumlah
asupan pagi, siang dan malam, jenis MP-ASI yang diberikan serta frekuensi pemberian MP–ASI dalam sehari tidak memiliki
hubungan dengan perkembangan motorik anak stunting usia 12 – 24 bulan. Pola pemberian MP-ASI yang tidak sesuai memiliki
resiko 856 kali dapat mengalami perkembangan motorik anak yang abnormal menurut test Denver II dibandingkan dengan pola
pemberian MP – ASI yang sesuai.
Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, yakni berada diantara dua benua dan dua samudera. Posisi ini mengantarkan
Indonesia sebagai Negara maritime yang memiliki sumber daya pesisir dan laut melimpah. Di era Presiden Joko Widodo
mengeluarkan kebijakan strategis tentang pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu program tersebut yakni menghubungkan antar
pulau pulau di Indonesia dengan jalur transportasi laut, program lainnya berupa pemanfaatan sumber daya laut semaksimal
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mungkin untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan para nelayan. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir hendaknya
memperhatikan dampak kesehatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir, oleh karena itu buku ini mengupas tentang
persoalan kesehatan masyarakat pesisir. Disadari atau tidak pembangunan yang tidak mengedepankan prinsip kesehatan maka
akan membawa efek negative bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu kajian buku ini yakni pencemaran yang terjadi di perairan.
Buku ini juga menampilkan kasus penyakit yang terjadi di Pulau Saponda, Sulawesi Tenggara. Buku ini dapat digunakan oleh
praktisi kesehatan, Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, lembaga yang bergerak di bidang lingkungan, serta berbagai kalangan
yang tertarik dan berminat untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang tantangan kesehatan masyarakat pesisir.

Manajemen Filsafat adalah petunjuk utama yang menggaris bawahi semua tindakan dari seorang manejer. Filsafat
manajemen adalah bagian yang terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk
menetapkan pemecahan permasalah manajerial.Filsafat manajemen memberikan dasar bagi pekerjaan seorang
manajer. Seorang manajer memerlukan kepercayaan dan nilai yang pokok untuk memberi petunjuk sesuai dan dapat
dipercaya guna menyelesaikan pekerjaan. Filsafat manajemen juga memberikan desain sehingga seorang manajer
dapat mulai berpikir. Filsafat manajemen amat berguna karena dapat digunakan untuk memperoleh bantuan dan
pengikut. Filsafat manajemen memberikan pemikiran dan tindakan yang menguntungkan dalam majamen dan
membantu kepada sifatnya yang dinamis dan memberi tantangan. Dalam filsafat manajemen, terkandung dasar
pandangan hidup yang mencerminkan keberadaan, identitas, dan implikasinya guna mewujudkan efisiensi dan
efektivitas dalam pekerjaan manajemen. Untuk merealisasikan tujuan diperlukan beberapa faktor penunjang sehingga
merupakan kombinasi yang terpadu, baik menyangkut individu maupun kepentingan umum.Hal ini dimaksudkan adanya
keseimbangan diantara faktor-faktor yang diperlukan dalam mencapai suatu kekuatan untuk mengejar hasil yang
maksimum.
Secara khusus, buku ini banyak mengupas kasus HIV dan AIDS dan perilaku berisiko penularannya yang menjadi
kegelisahan semua pihak baik secara lokal, nasional, maupun global. Kajian ini mengupas siklus penularan penyakit,
kebijakan pengendalian penyakit dengan berbagai kajian dan analisis mutakhir, serta komunikasi kejadian luar biasa
penyakit sebagai salah satu upaya penulis untuk ikut serta dalam penyediaan bahan kajian dalam program pencegahan
dan pengendalian penyakit yang berdampak luas bagi status kesehatan masyarakat.
Buku ini berisi materi yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para pembaca
umumnya untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia
di perguruan tinggi. Buku ini berisi 15 Bab yang membahas : Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Kebutuhan Manajemen SDM
Perguruan Tinggi Bab 3 Proses Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Bab 4 Dosen: Sumber Daya
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Manusia Perguruan Tinggi Bab 5 Peran Dosen sebagai Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Bab 6 Produktivitas
SDM Dosen Bab 7 Kualitas SDM Dosen Bab 8 Perencanaan Sumber Daya Manusia PT Bab 9 Pengorganisasian
Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Bab 10 Eksistensi Manajemen SDM Perguruan Tinggi Bab 11 Kondisi
Pengembangan SDM di Lembaga Pendidikan Bab 12 Tantangan dalam Manajemen SDM Perguruan Tinggi Bab 13
Mengelaborasi Berbagai Tantangan Imternal Perguruan Tinggi Bab 14 Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Proses
Pendidikan Bab 15 Peran Kepemimpinan Puncak Dalam Pengembangan Budaya Kerja
Setiap individu mempunyai harapan untuk kedamaian fisik, sosial dan mental, sehingga bisa melakukan hubungan sosial
di masyarakat. Agar bisa produktif dan sehat jiwa penting sekali memiliki kemampuan dalam perawatan jiwa sehingga
dapat membantu setiap individu mampu menyesuaikan diri pada lingkungannya, serta berintegrasi dan bersosialisasi
dengan baik, tepat, serta bahagia. Stuktur dalam buku ini akan dibahas tentang: Bab 1 Konsep Dasar Keperawatan Jiwa
Bab 2 Proses Keperawatan Kesehatan Mental Bab 3 Psikofarmaka dan Terapi Modalitas Bab 4 Keperawatan Kesehatan
Jiwa dan Masyarakat Bab 5 Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Masyarakat Bab 6 Penyalahgunaan Zat Adiktif dan
Psikotropika Bab 7 Asuhan Keperawatan Klien Harga Diri Rendah Bab 8 Asuhan Keperawatan Klien Isolasi Sosial Bab 9
Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi Bab 10 Asuhan Keperawatan Klien Risiko Perilaku Kekerasan (RPK) Bab 11
Asuhan Keperawatan Klien DPD (Defisit Perawatan Diri) Bab 12 Asuhan Keperawatan Klien Kehilangan dan Berduka
Bab 13 Asuhan Keperawatan Klien Ansietas Bab 14 Asuhan Keperawatan Jiwa Dewasa Dengan Masalah Perilaku dan
Kepribadian
Buku ajar yang ditulis oleh Dwi Vita Lestasi yang berjudul “Pengantar Manajemen Syariah” ini sangat bagus untuk
dibaca, terutama bagi mahasiswa. Penulis adalah salah satu dosen STAIN Sultan Abdurrahman yang saya ketahui
adalah salah satu dosen yang sangat aktif dan kreatif. Buktinya, dapat menerbitkan buku yang terkait dengan
perkuliahan. Buku ini bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan capaian kompetensi mahasiswa pada
mata kuliah Pengantar Manajemen Syariah. Dengan adanya buku ajar ini diharapkan agar mahasiswa dapat
mempersiapkan diri dalam mengikuti perkuliahan yang lebih baik dan nantinya dapat menjadi mahasiswa yang
berkompetensi di masyarakat, dan mendapatkan nilai yang memuaskan.
Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan YME atas lindungan dan rahmat-Nya karena para penulis dari berbagai Perguruan
Tinggi kembali mampu menyelesaikan naskah kolaborasi dengan Judul “Ilmu Kesehatan Masyarakat”. Yang
melatarbelakangi penerbit mengadakan kegiatan Menulis Kolaborasi adalah untuk membiasakan Dosen menulis sesuai
dengan rumpun keilmuannya, Buku dengan judul Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan buku ajar yang disusun
sebagai media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa. Pokok-pokok bahasan dalam
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buku ini mencakup: 1) Konsep Kesehaatan Masyarakat, 2) Penyakit-penyakit Tropis yang disebarkan oleh Bakteri, Virus,
dan Parasite, 3) Program Kesehatan yang Terkait dalam Peningkatan Status Kesehatan Ibu dan Anak, 4) Pelayanan
Kesehatan pada Anak: Bayi dan Balita, 5) Konsep Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, 6) Epidemiologi dalam Pelayanan
Masyarakat, 7) Upaya Promotive, Preventif, Kuratif dalam Pelayanan Kesehatan, 8) Kesehatan, Keselamatan Kerja dan
Keselamatan Pasien di Pelayanan Kesehatan, 9) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, 10) Kegiatan Pengembangan
Kemitraan, 11) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemberdayaan Masyarakat, 12) Kegiatan Promosi Kesehatan dalam
Pelayanan Masyarakat. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Editor Buku Bp Gunawan, HS. SMTW., S.Pd., M.M
yang telah mengarahkan dan membantu dalam mengeditori buku tersebut sehingga menjadi buku yang baik dan
bermanfaat. Akhir kata Dengan terbitnya buku ini, harapan penerbit ialah menambah Khazanah Keilmuan dibidang
Kesehatan dan dapat dinikmati oleh kalangan pembaca baik Akademisi, Dosen, Peneliti, Mahasiswa atau Masyarakat
pada Umumnya.
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