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Cetak Biru Pengembangan Teknologi Informasi Dan
Komunikasi
Buku ini berisi kumpulan artikel yang dipublikasikan dan merupakan bagian dari
output Tugas Akhir untuk Mata Kuliah Tata Kelola Pemerintahan Perkotaan,
dengan skema mahasiswa mengerjakan secara berkelompok dan diseleksi
secara ketat. Buku ini memberikan ulasan tentang fenomena tata kelola
pemerintahan berbasis smart city yang berkembang hingga abad ini. Selain itu,
buku ini mencoba untuk menuangkan telaah kritis terhadap optimalisasi konsep
smart city yang diadopsi oleh pemerintah terutama studi kasus Pulau Jawa.
Beberapa implementasi smart city pada sektor pemerintahan yang disajikan
pada buku ini diharapkan menjadi gambaran khususnya bagi penyelenggara
pemerintah bagaimana penerapan konsep smart city di daerah di Indonesia.
Mengembangkan smart city di masing-masing lokalitas bukanlah dengan
menjadikan IT dan solusi teknologi sebagai tujuan akhir-misalnya dengan
membuat command center yang mewah namun miskin fungsi, tetapi lebih fokus
kepada inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah prioritas dan atau
mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi, dan
kolaboratif antar sektor. Buku ini terdiri dari 9 artikel yang membahas mengenai
implementasi smart city dari berbagai elemen, seperti smart government, smart
living, fenomena urban sprawl, hingga pelayanan publik era digital yang
mendukung keberhasilan penerapan konsep smart city di sebuah kota.
Pada buku ini membahas tentang masalah yang sering terjadi di perusahaan
3PL yaitu penumpukan barang, yang dapat terjadi karena adanya perbadingan
yang cukup signifikan antara barang masuk dan barang keluar dan membuat
barang tersebut menjadi overload sehingga barang ditempatkan pada area stage
atau lorong rak. Dengan terjadinya penumpukan barang dan penempatan barang
yang tidak sesuai, itu dapat menggangu jalannya aktifitas lain. Dari
permasalahan tersebut, maka diperlukan peramalan jumlah barang masuk dan
barang keluar dikarenakan diperlukannya kesiapan dari pihak perusahaan. Hasil
dari peramalan tersebut dapat digunakan pihak perusahaan 3PL untuk
mempersiapkan pengelolaan kapasitas gudang yang dimiliki. Pada penelitian ini
menggunakan metode Single Exponential Smoothing. Hasil perhitungan akan
ditentukan keakuratannya menggunakan MAPE, nilai MAPE memiliki kriteria
yang menjelaskan bahwa semakin kecil nilai MAPE maka nilai akurasi semakin
baik.
Ocean and marine resources from the Koran perspective with reference to
marine resources management in Indonesia.
Persaingan kawasan secara keseluruhan di pasar dunia menjadi keniscayaan
dalam rangka mengurangi kemiskinan, peningkatan standar hidup dan
peningkatan kompetensi SDM. Unsur pentahelix yang terdiri dari akademisi,
kalangan bisnis, pemerintah, media dan komunitas harus bersinergi mewujudkan
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tujuan dimaksud. Melihat banyaknya beberapa hal yang harus ditingkatkan
dalam peningkatn SDM, maka Akademi Maritim Nusanatar memberikan
perhatian dengan mengadakan Cilacap National Conference on Maritime and
Multidisiplinary Study (NNC-MMS) dengan tema “Perguruan Tinggi di Era
revolusi Industri 4.0.
ASN, apa itu ASN? Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Status sebagai Aparatur Sipil
Negara, khususnya PNS, masih menjadi sebuah impian yang sangat
menggiurkan bagi seseorang. Oleh karena itu, jika ada tes seleksi ASN+CPNS,
jumlah pendaftar biasanya lebih besar daripada formasi yang dibuka. Para
peserta biasanya akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tes
tersebut, misalnya membeli buku yang berisi latihan-latihan soal tes seleksi
ASN+CPNS. Buku ini hadir setelah melalui proses yang panjang. Berbagai
langkah dilakukan agar menghasilkan sebuah buku yang benar-benar dapat
dijadikan sebagai pegangan bagi calon peserta tes seleksi. Buku ini berbeda dari
buku yang sudah beredar luas di pasaran. Secara khusus, buku ini membahas
pola-pola soal yang sering keluar pada CAT SKD CPNS. Soal CAT SKD CPNS
terbagi menjadi tiga tes, yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Inteligensi
Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes tersebut dibahas
secara detail di dalam buku ini. Buku ini juga berisi soal-soal SKB CPNS,
diantaranya Psikotes :TPA+TBS, PnP, TOEFL, Wawancara, Tes Kesehatan dan
Fisik serta Soal Soal SKB berbagai kementerian sebagai latihan menghadapi
SKB CPNS. Buku ini adalah pilihan yang tepat!! Buku ini dilengkapi dengan
software simulasi CAT SKD+SKB dengan soal yang berbeda. Anda dapat
menggunakan buku ini dan bonus yang ada sebagai latihan sehingga menjadi
senjata ampuh dalam menembus impian menjadi Aparatur Sipil Negara,
khususnya PNS. Jumlah soal yang fantastis, yang tidak pernah ada di buku lain
yang khusus membahas SKD CPNS. Semoga buku ini bermanfaat, khususnya
bagi calon peserta tes seleksi dan umumnya bagi yang ingin mempelajari polapola soal SKD CPNS. Buku ini dilengkapi dengan Bonus DVD yang berisikan
sebagai berikut : Video Tips dan Trik Pengerjaan Psikotes Video Panduan
Latihan Tes Kesehatan/ Kesamaptaan Software Simulasi Psikotes TPA+TBS
Software Simulasi CAT SKD+SKB CPNS Software Simulasi TOEFL Software
Simulasi TOEIC eBook lengkap : Petunjuk Pendaftaran CPNS, UUD 1945, PU
EBI, Tes Buta Warna Buku ini juga dilengkapi Bonus Aplikasi Android+ IOS yang
memudahkan Anda berlatih dimanapun dan kapanpun.
Era Revolusi Industri 4.0 Dan Paradigma Baru Kepala SekolahDeepublish
Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi terus menerus
berkembang ke arah yang lebih baik lagi, di mana perkembangan ini telah
dimulai sejak berabad-abad silam. Pesatnya kemajuan teknologi tidak bisa
dipungkiri semakin memanjakan manusia, contohnya dalam hal berkomunikasi.
Interaksi yang terjadi dengan adanya bantuan teknologi menjadi semakin mudah
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dan beragam. Keseluruhan materi dalam buku ini disajikan dengan bahasa yang
mudah dipahami dan terbagi dalam 14 bab sebagai berikut: Bab 1 Dasar-Dasar
Teknologi Informasi Bab 2 Etika IT Bab 3 Sejarah Teknologi Informasi Bab 4
Sistem Perangkat Lunak Teknologi Informasi Bab 5 Sistem Komputer Bab 6
Input dan Output Device Bab 7 Media Penyimpan Eksternal Bab 8 Perangkat
Lunak Sistem Bab 9 Perangkat Lunak Aplikasi Bab 10 Kecerdasan Buatan Bab
11 Teknologi Komunikasi dan Jaringan Bab 12 Internet Bab 13 Basis Data Bab
14 Sistem Informasi
Desain pembelajaran merupakan prinsip-prinsip penerjemah dari pembelajaran
dan instruksi ke dalam rencana-rencana untuk bahan-bahan dan aktivitasaktivitas instruksional (Smith and Ragan, 1993). Lebih lanjut mereka mengatakan
bahwa desain pembelajaran dapat di anggap sebagai suatu sistem yang berisi
banyak komponen yang saling berinteraksi. Komponen-komponen tersebut harus
di kembangkan dan diimplementasikan untuk kelengkapan suatu instruksional.
Journal of Information System Engineering and Business Intelligence (JISEBI)
focuses on Information System Engineering and its implementation, Business
Intelligence, and its application. JISEBI is an international, peer review,
electronic, and open access journal. JISEBI is seeking an original and highquality manuscript. Information System Engineering is a multidisciplinary
approach to all activities in the development and management of information
system aiming to achieve organization goals. Business Intelligence (BI) focuses
on techniques to transfer raw data into meaningful information for business
analysis purposes, such as decision making, identification of new opportunities,
and the implementation of business strategy. The goal of BI is to achieve a
sustainable competitive advantage for businesses.
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini telah mewarnai berbagai
bidang kehidupan termasuk didalamnya Bidang Pengembangan Perkotaan.
Buku ini hadir dalam rangka untuk memberikan pengetahuan tentang
pengembangan perkotaan dalam era TIK. Bagian awal mengemukakan tinjauan
teoritis pergerakan penduduk, lokasi, dan struktur keruangan kota. Bagian ini
mencoba mendudukkan kembali teori-teori tersebut dalam era TIK. Bagian kedua
menyajikan pemanfaatan TIK, terkait dengan perkembangan dan aplikasinya,
serta pengaruhnya terhadap pergerakan penduduk, lokasi, dan struktur
keruangan kota. Bagian ketiga dan keempat mengemukakan model
pengembangan perkotaan dalam era TIK yang dilengkapi dengan contoh-contoh
di beberapa kota baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam dua bab
tersebut juga dikemukakan konsep cyber city sebagai model pengembangan
perkotaan dalam era TIK. Bagian terakhir memuat artikel-artikel yang pernah
dipublikasikan penulis untuk menambah khasanah pengetahuan pembaca.
Blueprint of the Indonesian Constitutional Court, 2005-2009.
Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi berimplikasi besar pada seluruh tatanan
kehidupan. Hal-hal yang sebelumnya dinilai ajek mengalami perubahan
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fundamental dan sangat paradigmatis. Pendek kata dunia saat ini tengah
memasuki era disrupsi. Kondisi serupa juga berlangsung di sekolah. Temuan
neurosains bidang pendidikan baik dalam bentuk teori pendidikan, psikologi
pendidikan serta teknologi pendidikan yang berbasis digital telah mengubah
paradigma pengelolaan dan manajemen sekolah. Pengelolaan sekolah yang
dilakukan secara konvensional tidak mampu lagi mengejar derasnya perubahan
tersebut. Buku ini disusun dalam rangka memberikan informasi dan sekaligus
perspektif baru bagi kepala sekolah, guru serta pemangku kepentingan lainnya
dalam mengantisipasi dinamika yang terjadi. Buku ini merupakan
penyempurnaan dari buku yang berjudul Menjadi Kepala Sekolah yang
Profesional, Panduan Menuju PKKS yang diterbitkan sebelumnya.
Penyempurnaan tersebut berkaitan dengan perubahan kebijakan tentang tugas
kepala sekolah sekaligus berkaitan dengan perubahan paradigma yang
mengikutinya. Era Revolusi Industri 4.0 Dan Paradigma Baru Kepala Sekolah ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku ini sangat diperlukan sebagai referensi bagi mahasiswa dan dosen
mengenai materi mata kuliah Pengenalan Sistem Informasi, dan diharapkan
dapat membantu proses belajar mengajar di STMIK Pringsewu. Buku ini dapat
terbit berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak khususnya perguruan
tinggi STMIK Pringsewu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga kepada keluarga, seluruh civitas STMIK Pringsewu yang telah
memberikan dukungan penuh kepada penulis.
Keberadaan arsip bukan hal yang diciptakan secara khusus. Arsip lahir secara
otomatis sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan administrasi
yang terekam dalam bentuk media apa pun. Oleh karena itu, sangat diperlukan
prosedur yang jelas dalam sistem penyimpanan arsip yang baik dalam masa
arsip dinamis aktif, kemudian inaktif dan sampai pada tahap penyusutan.
Tentunya dalam penyimpanan telah mempertimbangkan sistem temu kembali
yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan arsip secara
manual yang telah dilakukan selama ini, mempunyai beberapa kelemahan,
antara lain: membutuhkan ruang dan tempat penyimpanan yang besar; risiko
kerusakan arsip akibat bencana, membutuhkan pegawai yang banyak dan waktu
pencarian yang lama. Oleh karena itu, untuk mengatasi beberapa kelemahan
tersebut perlu dicari solusinya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah
dengan melakukan manajemen arsip secara elektronik atau pengelolaan arsip
berbasis otomasi. Orang beranggapan bahwa untuk menjadi programer harus
kuliah di bidang komputer, ternyata kita bisa mengembangkan kemampuan kita
lewat internet dan pengalaman orang lain karena baik software maupun tata cara
penggunaannya bisa diakses melalui internet, seperti otomasi arsip (SIMARDI
dan SIKD). Buku ini juga dilengkapi dengan teori-teori tentang kearsipan secara
ilmiah yang dipaparkan oleh para pakar bidang kearsipan sehingga buku ini bisa
dimanfaatkan oleh civitas akademika, pegawai administrasi, dan masyarakat
umum.
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Buku ini disusun untuk membantu para pembaca, khususnya dalam kaitanya
dengan pemahaman terkait peningkatan peran perguruan tinggi di bidang
informasi dan teknologi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah
perbatasan dalam rangka ketahanan nasional. Konsepsi tersebut dijabarkan ke
dalam strategi-strategi yang ditetapkan untuk mensuseskan kebijakan tersebut
kemudian diuraikan ke dalam langkah-langkah lebih kongkret sebagai upaya
nyata. Dengan demikian, permaslahan di dalam peningkatan peran perguruan
tinggi di bidang informasi dan teknologi dapat memberikan kontribusi maksimal
dalam meningkatkan sumber daya manusisa. Pada akhirnya, hal tersebut
mempengaruhi ketahanan nasional.
Global perspectives of military sociology and its contribution to the transformation
of the Indonesian Armed Forces.
Koperasi Indonesia sebagai badan usaha bersama berdasarkan Konstitusi UUD 1945
saat ini dihadapkan dengan tantangan yang besar. Tantangan ini muncul setelah
diberlakukannya regionalisasi ekonomi ASEAN melalui masyarakat ekonomi ASEAN
(MEA) dan digitalisasi ekonomi dalam revolusi industri 4.0. Buku ini hadir untuk
menggambarkan tantangan koperasi Indonesia pada era global tersebut dan
memberikan solusi untuk koperasi di Indonesia agar mampu bersaing dalam ketatnya
persaingan ekonomi MEA dan ekonomi digital. Buku ini tidak hanya menggambarkan
koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan konvensional tetapi juga memberikan
gambaran tentang koperasi Indonesia masa depan yang mengglobal dan hi-tech.
Technopreneurship atau kewirausahaan digital memegang peran yang amat krusial
bagi pembangunan sumber daya manusia di tingkat pendidikan, khususnya di level
Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak hanya membekali para siswa untuk menjadi
lebih produktif, konsep ini juga dapat menjadi bekal pengetahuan bagi siswa untuk
mengembangkan bakat dan keahlian melalui teknologi. Buku ini hadir untuk melakukan
pemetaan kesiapan SMA-SMA di 12 kota di Indonesia untuk menuju kewirausahaan
digital. Melalui pemetaan ini diharapkan pembaca dapat mengetahui secara
komprehensif tentang kondisi dan perkembangan pada masa ini, dan bersiap untuk
menuju pengembangan yang lebih terarah di masa yang akan datang. [UGM Press,
UGM, Gadjah Mada University Press]
Mengapa para eksekutif di bidang Human Resources (HR) masih sangat jarang yang
sampai menduduki jabatan CEO (top eksekutif)? Apa yang kurang dimiliki oleh para
profesional HR tersebut? Di satu pihak, para CEO dan pemilik usaha banyak
mengeluhkan soal belum tercapainya standar harapan terhadap kualitas SDM. Di sisi
lain, para profesional di bidang HR hanya berkutat di bidang fungsionalnya saja, tapi
lemah dalam mengaitkan dan menghitung implikasinya terhadap pencapaian bottom
line dan target-target bisnis di tingkat korporat. SDM yang konon merupakan inti dan
aset perusahaan/organisasi tampaknya belum dikelola dengan cara-cara yang senafas
dan seiring dengan kemauan pimpinan puncak (CEO) apalagi pemilik bisnis (business
owner). Para profesional HR masih jarang bisa menjadi partner yang diandalkan, entah
sebagai strategic partner apalagi business partner. Pengalaman membuktikan kata
kuncinya adalah kompetensi Business Acumen yang lemah dan tingkat pengambilan
resiko yang rendah. Kerangka Kerja Psikologi Bisnis (Business Psychology
Framework) dibangun di atas pertemuan konstruktif pemikiran/gagasan dan
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pengetahuan yang berasal dari empat disiplin ilmu pengetahuan dan praktik, yakni
Psikologi Industri dan Organisasi, Manajemen Bisnis, HR Strategic Management dan
Ekonomi Keperilakuan (Behavioral Economics). Dengan kata lain, buku ini merupakan
pendekatan interdisiplin antara disiplin Psikologi dan praktik Bisnis, yakni bagaimana
Bisnis ditinjau dalam perspektif Psikologi, baik pada level individu, tim, organisasi
maupun sosial dan bagaimana menjadikan Psikologi sebagai bisnis atau industri yang
dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat modern (digital economy/IOT) di zaman
now.
Buku ini berisi tentang perkembangan konsep atau paradigma sistem dan usaha
agribisnis, mulai dari muncul/lahir, berkembang, populer, menuju kematangan
(maturity), dan implementasi dalam perekonomian nasional. Dengan membaca buku
ini, maka pembaca dapat memahami dan mengerti konteks lahir dan berkembangnya
pemikiran atau konsep atau paradigma sistem dan usaha agribisnis di indonesia.
A. Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara[1].
Pendidikan memang berkaitan erat dengan perubahan kelakuan dan perkembangan
anak didik. Pendidikan juga merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, perilaku,
kepercayaan keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda.
[Penerbit Deepublish, Deepublish, A.A. Ketut Jelantik, M.Pd.]
On public administration in Indonesia with reference to the Indonesian administrative
law.
Dalam dunia pendidikan guru berperan amat vital dalam menciptakan proses belajar
yang berkualitas. Dari proses yang berkualitas inilah diharapkan pendidikan berbekas
pada anak didik dan pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan secara umum.
Karena itulah pengembangan kapasitas bagi guru merupakan suatu keniscayaan. Buku
Pengembangan Kapasitas Guru ini memaparkan berbagai bentuk program
pengembangan kapasitas guru yang bisa dilakukan oleh sekolah. Uraian secara lugas
pada setiap bab diperkaya dengan beberapa teori terkait pengajaran serta cerita
tentang praktik yang sudah dilakukan oleh Sekolah Sukma Bangsa Aceh. Berbagai
pengalaman dan kondisi nyata yang dikisahkan secara apa adanya justru membuat
buku ini inspiratif sekaligus aplikatif sehingga bisa menjadi contoh bagi sekolah lain.
Berbagai upaya pengembangan kapasitas guru dikupas tuntas dalam buku ini, mulai
dari Swadidik Virtual, Pengembangan Kapasitas Melalui Tulisan,Mentoring,
Pendampingan Sejawat atau Peer Coaching, Pertukaran Guru, sampai Penelitian
Tindakan Berjamaah. Sekolah yang baik adalah yang senantiasa berproses menjadi
baik dan lebih baik lagi, bukan sekolah yang serba-sempurna sedari awal. Kiranya
demikianlah gambaran pengalaman Sekolah Sukma Bangsa yang tertuang dalam buku
ini.
Book cahpter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan
kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi
positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Teknologi Informasi.
Sistematika buku Penerapan Teknologi Infomasi di Berbagai Sektor ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 9 bab yang
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dibahas secara rinci, diantaranya: Penerapan TI di Sektor Pemerintahan, Penerapan TI
di Sektor Pendidikan, Penerapan TI di Sektor Perdagangan, Penerapan TI di Sektor
Transportasi, Penerapan TI di Sektor Perhotelan, Pertanian, Penerapan TI di Sektor
Keuangan, Penerapan TI di Sektor Perikanan dan Penerapan TI di Sektor Hukum.

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah
masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang
perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan
yang beragama nonmuslim. Sehingga ketika Indonesia telah merumuskan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi
Hukum Islam) seakan menjadi jawaban atas persoalan ini. Untuk melaksanakan
hukum keluarga Islam, maka keberadaan suatu sistem peradilan merupakan dua
sisi dari mata uang, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari legislasi Islam
melalui perundang-undangan dan pendirian pengadilan. Oleh karenanya dalam
melaksanakan aturan tersebut, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif
mengingat akan ada banyak sekali aturan yang akan dijalankannya. Maka
kehadiran buku yang ditulis oleh para hakim muda dari Lewoleba Kabupaten
Lembata ini patutlah untuk diapresiasi. Terlebih isi buku ini memuat deretan
perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Lewoleba yang
diperkuat dengan beragam data. Semoga hadirnya buku ini dapat menambah
referensi bacaan khususnya berkenaan dengan perkara-perkara di pengadilan
Islam. Sekaligus dapat memotivasi aparatur pengadilan untuk tetap semangat
dalam menjalankan tugasnya.
Buku ini hadir sebagai jawaban akan keterbutuhan tersedianya referensi
kepasarmodalan yang lengkap, aktual, dan komprehensif. Buku ini memuat
ulasan tentang Undang-Undang Pasar Modal serta sanksi dan prosedur bermain
di pasar modal. Buku persambahan penerbit Prenada Media Group.
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk
menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan
keselamatan dan kesehatan kerja maka diharapkan tenaga kerja dapat
melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman serta mencapai ketahanan fisik,
daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Tantangan K3 di era industrialisasi
dan globalisasi yang berjalan beririsan dewasa ini disamping memberikan
kemudahan proses produksi dapat pula menambah jumlah, ragam bahaya di
tempat kerja maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja. Buku ini diharapkan
dapat mengisi ruang-ruang kosong informasi yang dibutuhkan oleh para penggiat
kesehatan dan ketenagakerjaan dalam upaya menciptakan zero accident di
perusahaan atau lingkungan kerja. Buku ini membahas bagian-bagian menarik
dan penting seperti: Bab 1 Peranan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam
Dunia Industri Bab 2 Dasar Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dunia
Industri Bab 3 Faktor-Faktor Kecelakaan Kerja dan Pencegahannya Bab 4
Undang – Undang dan Organisasi Keselamatan Kerja Bab 5 Higiene Perusahaan
dan Kesehatan Kerja Bab 6 Keselamatan Kerja Bidang Kebakaran Bab 7
Keselamatan Kerja Bidang Transportasi dan Lalu Lintas Bab 8 Keselamatan
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Kerja Bidang Perminyakan, Pertambangan dan Perkebunan Bab 9 Bahan
Berbahaya dan Keselamatan Kerja Bab 10 Peralatan Perlindungan Diri Bab 11
Investigasi Kecelakaan Kerja dan Pencegahan Bab 12 Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan OHSAS
18001:2007 di Perusahaan Bab 13 Peranan Pemerintah dan Ikatan Profesi
Penyuluhan dan Latihan Keselamatan Kerja
Buku ini merupakan kumpulan komentar terhadap seorang dosen di Universitas
Gadjah Mada bernama Ashadi Siregar. Buku ini diterbitkan sebagai tanda
ucapan syukur purna-tugas Ashadi sebagai pengajar di Jurusan Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM pada 2010. Ashadi Siregar ialah dosen
UGM (Universitas Gadjah Mada), Yogyakarta, yang terkenal lewat karya novel
(yang kemudian menjadi film) berjudul Cintaku di Kampus Biru pada dasawarsa
1970-an. Novel ini kemudian menjadi awal julukan kampus UGM sebagai
"kampus biru". Novel itu, bersama Kugapai Cintamu dan Terminal Cinta
kemudian menjadi tonggak sastra Indonesia pada periode 1970-an. Mereka yang
menyumbang tulisan mengenai Ashadi adalah: - Agus Sudibyo - Amarzan Loebis
- Amir Effendi Siregar - Ana Nadhya Abrar - Arif Afandi - Bakdi Soemanto Budhy K. Zaman - Budiman Tanuredjo - Butet Kartarejasa - Daniel Dhakidae Dodi Ambardi - Emha Ainun Najib - Fitri Putjuk - Garin Nugroho - Goenawan
Mohamad - Hotman M. Siahaan - Ignatius Haryanto - Imam Yudotomo - J Anto Jacob Oetama - Maria Hartiningsih - Masmimar Mangiang - Mohtar Masoed Musa Asy'arie - Oka Kusumayudha - Rizal Mallarangeng - Rondang Pasaribu Rustam Fachri Mandayun - Saur_Hutabarat - Siti_Musdah_Mulia Slamet_Riyadi_Sabrawi - Soehadi Soekarno - St Sularto - Veven_Sp. Wardhana
- Zulkifly Lubis
Sektor telekomunikasi merupakan sektor yang sangat stategis dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara, hal ini didasarkan pada
pernyataan yang disampaikan oleh International Telecomunication Union (ITU),
bahwa setiap 1% pertumbuhan teledensitas akan meningkatkan 3%
pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio
dalam mendukung sektor telekomunikasi memberikan dampak berganda
(multiplier effect) yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Buku
dengan judul hukum merger, konsolidasi dan akuisisi (perspektif efisiensi dan
efektivitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada penyelenggara jaringan
bergerak seluler) berusaha membahas mengenai implementasi hukum merger,
konsolidasi dan akuisisi dalam industri telekomunikasi baik dari segi teori dan
praktek sekaligus. Materimateri yang disusun dalam buku ini didasarkan kepada
rujukan dari tulisan-tulisan ilmiah berbentuk buku, jurnal ilmiah, laporan
penelitian, kamus dan karya tulis ilmiah Hukum Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi
Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi (Pemanfaatan
Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler) ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Pemikiran dasar pembangunan kesehatan adalah pemikiran yang mendasar,
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yaitu yang mendalam, luas dan berjangkau ke depan tentang fondasi
pembangunan kesehatan. Pemikiran dasar pembangunan kesehatan tersebut
pada hakikatnya sama dengan paradigma pembangunan kesehatan. Dengan
catatan bahwa paradigma pembangunan kesehatan lebih menekankan
pentingnya kerangka berpikir yang mendasar dalam pembangunan kesehatan.
Sedangkan pemikiran dasar atau filsafat pembangunan kesehatan menekankan
pentingnya proses, perbuatan, dan cara memikir yang seksama tentang fondasi
pembangunan kesehatan. Tetapi paradigma dan pemikiran dasar pembangunan
kesehatan tersebut berisikan esensi dari substansi yang sama yaitu: 1.
Pelaksanaan, 2. Tujuan, dan 3. Dasar pembangunan kesehatan. Permasalahan
paradigma pembangunan kesehatan yang dihadapi dalam pembangunan
kesehatan pada pokoknya meliputi: 1) kurang diperhatikan pentingnya dasar
pembangunan kesehatan, 2) kurang mengacu pada tujuan jangka panjang yang
bermakna, 3) kurang bersifat komprehensif, 4) kurang bersifat implikatif, dan 5)
kurang fokus pada pentingnya peran manusia dan masyarakatnya sendiri dalam
pembangunan kesehatan. Maksud buku ini adalah untuk mengemukakan
kejelasan dan pertimbangan pentingnya pemikiran dasar atau filsafat
pembangunan kesehatan dan bagaimana perannya dalam meningkatkan
akselerasi, pemerataan, dan mutu pelaksanaan pembangunan kesehatan.
Pembangunan kesehatan melandaskan pada landasan idiil Pancasila, landasan
konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan
landasan operasional peraturan perundangan yang terkait dengan
penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah
upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sesuai ketetapan dalam SKN 2012,
bahwa untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pelaksanaan SKN,
pembangunan kesehatan perlu melandaskan pada pemikiran dasar
pembangunan kesehatan. 1. Mempercepat pelaksanaan pembangunan
kesehatan dan agar lebih terarah serta lebih meningkatkan sinergi di antara
subsistem-subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional. 2. Mendorong pentingnya
dan digunakannya makna dari lima unsur-unsur pemikiran dasar pembangunan
kesehatan, yaitu: a. Dasar pembangunan kesehatan, b. Tujuan pembangunan
kesehatan, c. Hakikat pembangunan kesehatan, d. Perkembangan
pembangunan kesehatan, dan e. Kedudukan manusia dalam pembangunan
kesehatan. 3. Mendukung penguatan dan percepatan pelaksanaan paradigma
sehat dalam pembangunan kesehatan. Manusia dipandang sebagai basis
filosofis pembangunan kesehatan. Dalam kaitan ini, pembangunan kesehatan
tersebut perlu berdasarkan pada Perikemanusiaan serta Etika Humanitas,
Ketuhanan, dan Etika Profesi. Oleh karena itu, dalam pembangunan kesehatan
tidak dibenarkan hanya berdasarkan aspek pragmatis, terutama aspek finansial.
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Dalam buku ini dikemukakan peningkatan pembangunan kesehatan yang
melandaskan pada pemikiran dasar pembangunan kesehatan, antara lain: 1.
Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional 2012, 2. Penyusunan dan
Pelaksanaan RPJPK 2005–2025, 3. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional, 4. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan, 5. Pengembangan Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta 6. Penyusunan
Agenda Post–2015 Bidang Kesehatan.
Asia adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling padat, mencapai 60%
populasi dunia. Kawasan ini telah menyediakan pasar yang sangat
menguntungkan bagi banyak perusahaan, besar maupun kecil, dari semua jenis
industri. Ekonomi internet di Asia Tenggara diperkirakan akan tumbuh 6,5 kali
dari US31 miliar pada 2015 menjadi US197 miliar pada 2025. Dalam buku ini,
Bapak Pemasaran Modern, Profesor Philip Kotler, berkolaborasi dengan dua ahli
pemasaran dari Asia, Hermawan Kartajaya dari Indonesia dan Hooi Den Huan
dari Singapura. Riset yang mereka lakukan menunjukkan bahwa pemasaran
tidak lagi bekerja secara vertikal, tapi telah mencakup paradigma baru:
horisontal. Penduduk Asia telah memiliki cara baru dalam memilih, membeli, dan
menggunakan produk atau layanan. Selain menawarkan konsep-konsep dan
kerangka kerja baru, Marketing for Competitiveness juga memberikan sejumlah
besar contoh nyata dari berbagai perusahaan di Asia. Buku ini akan
menggambarkan dengan detail teknik pemasaran perusahaan-perusahaan
tersebut dalam upayanya memenangkan persaingan di pasar Asia. [Mizan,
Bentang Pustaka, Ekonomi, Marketing, Pemasaran, Kotler, Indonesia] Spesial
Seri Bentang Bisnis & Startup
Penulisan buku ini merupakan suatu proses dalam mendapatkan dan
menyebarkan pengetahuan dan wawasan mengenai ASEAN Economic
Community yang akan segera diimplementasian di akhir tahun 2015. Buku ini
diharapkan mempu memberikan sumbangan pemikiran terkait kesiapan
Indonesia di semua lini dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)
atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penulisan buku ini juga merupakan
salah satu bagian pemenuhan kewajiban dalam mengembangkan profesi
sebagai Widyaiswara dengan menuangkan gagasan dan pengetahuan dalam
rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat luas pada umumnya dan
khususnya bagi para sumber daya manusia yang terkait erat dengan sektor
perdagangan. Kupas Tuntas dalam Buku Ini, [Penerbit Deepublish, Deepublish,
ASEAN]
On the use of information technology for dissemination of information on laws and legal issues
in Indonesia.
Ada dua perubahan besar yang terjadi di Indonesia pasca-Reformasi yang berimplikasi secara
langsung terhadap Peradilan Tata Usaha Negara: pertama, pada bidang ketatanegaraan,
terwujudnya tatanan demokrasi yang lebih baik, sehingga dimungkinkan pengejawantahan
aspirasi-suara rakyat, antara lain melalui legislasi berbagai undang-undang yang berimplikasi
langsung terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, perubahan yang
terjadi akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, yang mengakibatkan makin
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besarnya harapan (sekaligus kontrol) oleh publik terhadap kinerja Peradilan Tata Usaha
Negara dalam mewujudkan access to justice melalui penanganan perkara yang lebih
sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Senada dengan kedua perubahan besar tersebut, buku
ini terdiri atas tulisan hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara Pasca-Reformasi dan tulisan yang berkaitan dengan Peradilan Elektronik (e-Court)
pada Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap tulisan pada buku ini terdiri atas beberapa isu
hukum, yang kesemuanya akan dibahas dan selanjutnya dipreskripsikan pada setiap akhir
tulisan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Development of technological capabilities for industry in Indonesia.
Development information system for various needs in Indonesia; papers.
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