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Langkah Demi Langkah Membangun
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi-Dwi
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

Cahyono 2019-11-01 Penjaminan mutu (quality
assurance) bagi suatu organisasi adalah
merupakan suatu keharusan karena organisasi
yang menjamin mutunya merupakan organisasi
yang senantiasa memenuhi kebutuhan dan
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kepuasan pelanggannya, sebab pelanggan
(Customer) yang puas akan meningkat menjadi
pelanggan yang loyal dan hal ini berarti akan
memberikan benefit bagi organisasi yang
bersangkutan. Sejak dicanangkannya Standar
Nasional Pendidikan (SNP) pada tahun 2005
(Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005),
maka telah berkembang wacana tentang Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
Sejak saat itu pula implementasi SPM-PT
berkembang dan bervariasi di setiap PT,
mengikuti perkembangan organisasi dan kekhasan lokal masing-masing. Oleh karena itu,
SPM-PT di suatu PT tidak dapat diadopsi
langsung/penuh untuk diimplementasikan di PT
yang lain. Dengan organisasi PT dan organisasi
unit penjaminan mutu yang variatif, berkembang
pola-pola implementasi SPM-PT yang unik.
Keunikan dan kekhas-an lokal tersebut
mengandung praktik-praktik baik (good
practices) yang perlu disebarluaskan kepada PT
lain di Indonesia. Good practices tersebut
merupakan ilmu yang dapat digunakan untuk
meningkatkan (improving) efektifitas dan
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efisiensi sistem pengelolaan mutu di PT. Melalui
Buku “Langkah demi Langkah Membangun
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi” maka
masing-masing PT dapat melihat dan memahami
berbagai variasi implementasi SPM-PT, sehingga
dapat dipetik pelajaran yang dapat dipraktikkan
pada PT yang di kelola. Banyak PT mengalami
kendala yang beragam dalam
mengimplementasikan SPM-PT, mulai dari
komitmen manajemen, pendanaan, keterbatasan
SDM, keterbatasan sarana-prasarana dan juga
budaya lokal. Selain juga, beberapa PT
melakukan terobosan atau inovasi dalam
menjalankan SPM-PT yang patut mendapatkan
perhatian dan apresiasi. Hal ini merupakan
pengetahuan yang dapat menambah vi wawasan
dalam menjalankan SPM-PT. Agar pembaca
dapat mengikuti aplikasi Langkah demi Langkah
Membangun Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Teknik Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
Program Studi-Suwito 2019-12-22 Penyusunan
buku ini didasarkan atas keinginan penulis untuk
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ikut serta berkontribusi dalam mewujudkan
penguatan akreditasi Program Studi apalagi
instrumen yang digunakan adalah instrumen
baru yaitu Instrumen 9 Kriteria. Bagi banyak
orang yang pernah penulis tanya, instrumen baru
9 Kriteria yang digunakan untuk akreditasi
sangat sulit dibanding dengan instrumen lama,
yaitu Instrumen 7 Standar. Oleh karena itu,
dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat
membantu para penyusun Laporan Evaluasi Diri
(LED) dalam rangka akreditasi Program Studi
yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Buku ini
disusun berdasarkan pemahaman penulis
terhadap Peraturan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Instrumen Akreditasi Program Studi beserta
Lampiran-lampirannya. Buku ini bukanlah
panduan resmi BAN-PT untuk penyusunan LED
Program Studi (LED PS) melainkan pendapat
pribadi penulis yang didasarkan atas pengalaman
selama menjadi asesor Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan
pengalaman menjadi Pembimbing Teknis
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

Penyusunan Instrumen 9 Kriteria untuk
akreditasi Program Studi maupun akreditasi
Institusi (Perguruan Tinggi) di beberapa
Perguruan Tinggi dan Program Studi. Contohcontoh yang ada dalam buku ini bukanlah model
baku melainkan hanya sekedar pengantar dan
alternatif. Selain membaca buku ini, para
penyusun LED PS hendaknya langsung
berpedoman kepada Panduan dari BAN-PT baik
berupa Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi
Diri maupun Matriks Penilaiannya serta lainnya
agar tidak salah sasaran. Melalui buku ini, para
pembaca diperkenalkan Rambu-rambu Umum
Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED)
Program Studi, Contoh Penyusunan Ringkasan
Eksekutif, Pengisian Dasar Penyusunan,
Pengisian Tim Penyusun dan Tanggung
Jawabnya, Pengisian Mekanisme Kerja
Penyusunan LED, Pengisian Kondisi Eksternal
UPPS, Pengisian Kebijakan masing-masing
Kriteria, Pengisian Strategi Pencapaian Standar,
Pengisian Indikator Kinerja Utama (IKU),
Pengisian Indikator Kinerja Tambahan (IKT),
Pengisian Evaluasi Capaian Kinerja, Penjaminan
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Mutu, Pengisian Kepuasan Pengguna, Pengisian
Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut, serta
Analisis dan Penetapan Program Pengembangan
Unit Pengelola Program Studi Terkait Program
Studi yang Diakreditasi. Semua hal tersebut
disajikan dalam bentuk pengantar. Contohcontoh yang ada masih sangat banyak
kekurangan dan ketidaklengkapan sehingga
masih banyak perlu diisi dan dilanjutkan. Teknik
Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
ini adalah untuk LED PS dalam rangka
mempersiapkan akreditasi program studi jenjang
1) Sarjana, 2) Magister, 3) Doktor, 4) Diploma
Tiga, 5) Sarjana Terapan, 6) Magister Terapan,
dan 7) Doktor Terapan. Oleh sebab itu, para
penyusun agar memperhatikan secara teliti
perintah yang ada dari panduan. Perbedaan
utamanya adalah pada aspek penilaian.
Perbedaan penilaian dapat diperiksa lebih lanjut
pada masing-masing Matriks Penilaian setiap
jenjang. Selain itu, perlu dimaklumi bahwa oleh
karena format instrumen akreditasi Perguruan
Tinggi dan Program Studi dengan Instrumen 9
Kriteria sama maka dalam beberapa hal, isi
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contoh yang ada dalam buku ini dan buku Teknik
Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
ada kesamaan. Hal ini dimaksudkan agar para
penyusun LED PS dan LED PT mudah
memahaminya. Semoga buku ini bermanfaat
untuk membantu para penyusun LED PS dalam
rangka akreditasi Program Studi yang
menggunakan 9 Kriteria. Penulis sangat
mengharapkan saran dari para pembaca demi
perbaikan penerbitan selanjutnya. Terima kasih.

Manajemen Kualitas Jasa- Farid Firmansyah &
Rudy Haryanto 2019-08-02 Buku “Manajemen
Kualitas Jasa: peningkatan kepuasan dan
loyalitas pelanggan” merupakan adaptasi dari
laporan penelitian dengan judul “Pengaruh
Kualitas Layanan, Kualitas Produk terhadap
Kepuasan yang Berdampak pada Loyalitas
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah”.
Banyak ahli dan praktisi yang mengkaji perihal
peningkatan kualitas layanan dalam upayanya
meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Akan tetapi, hal ini tidak menyurutkan penulis
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untuk meneliti dan mengisi khazanah ini. Dengan
harapan, coretan-coretan ini dapat disandingkan
sebagai penyemarak literatur- literatur perilaku
konsumen

Ilmu Komunikasi-Ed: Dr. Farid Hamid, M.Si
2016-01-01 Inilah buku yang paling dapat
dipertanggungjawabkan ketika kita harus
berbicara tentang bentuk dan arah komunikasi di
masa kini dan yang akan datang. Disusun oleh
para akademisi dan praktisi komunikasi, tak
pelak menjadikan buku ini sebagai acuan penting
para mahasiswa komunikasi, sosiologi, dan
politik, serta perlu dimiliki oleh para praktisi.
Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Ilmu Komunikasi Sekarang Dan Tantangan
Masa Depan-Ed: Dr. Farid Hamid, M.Si & Heri
Budianto, S.Sos., M.Si. 2017-01-02 Revolusi
komunikasi telah melahirkan dua karakter baru
komunikasi yang disebut proses masifikasi
komunikasi dan demasifikasi. Yang pertama
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merupakan ciri komunikasi masyarakat industri
sedang yang lain disebut sebagai ciri masyarakat
informasi yang terjadi secara interaktif melalui
jaringan internert atau juga terkenal dengan
sebutan cyberspace community Masifikasi
komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat
industri yang biasanya “padat modal” melahirkan
deideologisasi dan dehumanisasi serta
melemahnya keadilan sosial akibat
berkembangnya kapitalisme, sekularisme, dan
pragmatisme. Sebaliknya, dalam masyarakat
informasi yang “kaya otak,” malah terjadi
ideologisasi, humanisasi, dan keadilan sosial
karena setiap individu memiliki banyak waktu
untuk melakukan berbagai kegiatan. Inilah buku
yang paling dapat dipertanggungjawabkan ketika
kita harus berbicara tentang bentuk dan arah
komunikasi di masa kini dan yang akan datang.
Disusun oleh para akademisi dan praktisi
komunikasi, tak pelak menjadikan buku ini
sebagai acuan penting para mahasiswa
komunikasi, sosiologi, dan politik, serta perlu
dimiliki oleh para praktisi. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup
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Kaya Gagasan Miskin Kesulitan-Suwito
2018-09-03 Hidup pada dasarnya adalah
tantangan. Tidak ada kehidupan manakala tidak
ada tantangan. Tantangan adalah juga ciri
kehidupan. Eksistensi hidup ada pada tantangan
tersebut. Tantangan juga adalah masalah. Tanda
suatu kehidupan adalah pada adanya masalah.
Adanya masalah berarti adanya kehidupan. Oleh
karena itu, masalah tidak harus dihindari
melainkan dihadapi. Masalah itu pada dasarnya
juga perubahan dan perubahan tersebut
merupakan hidup itu sendiri. Tidak mungkin
disebut hidup jikalau tidak ada perubahan.
Perubahan merupakan tanda bagi kehidupan.
Berani hidup berarti berani juga berubah.
Berdasarkan informasi kehidupan masyarakat
masa lalu, kehidupan bukan berarti diam. Diam
dapat berarti tidak eksis. Eksis ada pada hidup
yang berubah-ubah. Masyarakat yang statis
cenderung disebut sebagai masyarakat yang
tidak eksis. Eksistensi manusia dan masyarakat
ada pada perubahan. Perubahan itu dapat terjadi
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karena adanya gagasan. Gagasan yang selalu
muncul mengakibatkan banyak perubahan.
Gagasan muncul dapat dikarenakan untuk
menghadapi tantangan. Akan tetapi munculnya
suatu gagasan dapat juga karena menghadirkan
tantangan itu sendiri. Oleh karena itu gagasan
menjadi sentral bagi wujudnya perubahan.

Bimbingan & Kons SMA Kls XII (2005)-

Menulis Gagasan Mempercepat
Keberhasilan-Suwito 2019-05-20 Melalui buku
ini, Pembaca akan memperoleh sedikitnya 6 hal.
Pertama, transformasi IAIN menjadi UIN
ditargetkan terwujud dalam waktu 3 semester.
Target ini disampaikan sejak Rapat Kerja
Pimpinan (Rakerpim) IAIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang dilaksanakan tanggal 2-3
September 2000 dan terwujud menjadi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 20 Mei
2002. Banyak kegiatan yang digagas dan
dilaksanakan sebelum perubahan tersebut terjadi
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misalnya sosialisasi pemahaman terhadap
persyaratan sebuah universitas, perencanaan
program dan anggaran, penulisan naskah
akademik, penyusunan proposal pembukaan
program studi dan perubahan kelembagaan.
Kedua, upaya penguatan kelembagaan dalam
rangka mempersiapkan menjadi Universitas
misalnya pengadaan buku ajar, penguatan
laboratorium, pembenahan kurikulum, seleksi
calon mahasiswa, dan penguatan perpustakaan.
Ketiga, penguatan Fakultas dan Program Studi.
Berbagai kegiatan yang digagas dan
dilaksanakan untuk mempersiapkan menjadi
Universitas antara lain mencakup penguatan
kurikulum, pengembangan Fakultas dan Program
Studi, dan pengadaan dosen program studi, serta
penulisan karya ilmiah mahasiswa. Keempat,
Integrasi keilmuan. Sebelum beralih status
menjadi Universitas, telah dilakukan
pencanangan kebijakan tentang integrasi ilmu
agama dengan ilmu lain. Atas dasar ini maka
diktum yang tercantum dalam SK Presiden
Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002
mengenai alih status IAIN menjadi UIN Syarif
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

Hidayatullah Jakarta adalah “dalam rangka
memenuhi tuntutan perkembangan ilmu
pengetahuan serta proses integrasi antara ilmu
agama dengan ilmu lain”. Kelima, tertib
Administrasi. Tertib administrasi yang menjadi
prioritas untuk menyongsong kehadiran UIN
adalah dengan memperkuat komputerisasi dan
penyajian database secara online. Keenam,
sosialisasi kelembagaan. Setelah resmi menjadi
UIN terhitung sejak 20 Mei 2002 upaya yang
dilakukan selanjutnya adalah penyesuaian
berbagai tatanan universitas, dan sosialisasi
termasuk menjadi salah satu anggota SPMB
(Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) Perguruan
Tinggi Negeri yang anggotanya adalah semua
Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Adapun
pelajaran paling berharga dalam pengalaman
mempersiapkan transformasi IAIN menjadi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta ini adalah
ditemukannya kata-kata hikmah “Menulis
Gagasan Mempercepat Keberhasilan”.

Pendidikan tinggi Islam dalam sorotan- 2007
7/25

Downloaded from newmediaforce.com
on December 3, 2021 by guest

Development of Islamic higher education in
Indonesia; papers of a seminar.

Sketsa Biografi dan Petualangan Intelektual
Pendidikan Islam-Dr. Muhaemin, MA
2021-02-18 Judul : Sketsa Biografi dan
Petualangan Intelektual Pendidikan Islam Penulis
: Dr. Muhaemin, MA Editor : Dr. Muhammad
Yunus, M.Pd Ukuran : 17,5 x 25 cm Tebal : 110
Halaman ISBN : 978-623-68723-7-6 BLURB
Indonesia adalah satu pusat studi Islam di dunia
saat ini selain Timur Tengah. Indonesia memiliki
sejumlah Perguruan Tinggi yang didalamnya
terdapat sejumlah pakar Keislaman termasuk
bidang Pendidikan Islam. Para Guru Besar
Pendidikan Islam yang dikaji dalam buku ini
adalah sosok yang inspiratif dan kontributif
dalam dinamika studi Islam secara umum dan
pendidikan Islam secara khusus. Yang lebih unik,
banyak diantara para pakar tersebut menempuh
pendidikannya dengan penuh tantangan, namun
mereka tetap konsisten dalam menjaga tradisi
belajarnya hingga mampu meraih jabatan
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akademik tertinggi. Agar menghasilkan karya
ilmiah yang bermutu di bidang pendidikan Islam
selayaknya mengutip pendapat para pakar
pendidikan Islam yang memiliki spirit keilmuan
yang handal. Buku ini memberikan informasi
awal para pakar tersebut sehingga layak dibaca
dan menjadi salah satu referensi para peneliti
dan pemerhati pendidikan Islam

Landasan Pendidikan-Dani Nur Saputra
2021-07-20 Landasan pendidikan terdiri dari
beberapa jenis, landasan sejarah, landasan
filosofis, landasan sosiologi, landasan psikologi,
dan landasan religius, landasan merupakan
sebuah pijakan dalam melaksanakan pengelolaan
pendidikan kegiatan seseorang atau sekelompok
orang atau lembaga dalam membantu individu
atau masyarakat untuk mencapai tujuan
pedidikan. bantuan dalam praktek pendidikan
dapat berupa pengelolaan pendidikan
secaramakro maupun mikro, dan dapat berupa
kegiatan pendidikan bimbingan, pengajaran dan
dan latihan. Dalam pengertian yang sederhana
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landasan pendidikan merupakan hal yang positif
yang berpengaruh terhadap karakter, landasan
pendiedikan ini seorang pendidik dan tenaga
kependidikan mengajarkan nilai-nilai pergerakan
pendidikan yang mendukung pengembangan
sosial yang mempunyai nilai atau etik dalam
dalam proses pengelolaan pendidikan.

PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI-Masta
Haro, S.Kep., Ns., MH.Kes. 2021-09-17 Buku ini
membahas tentang sejarah perkembangan
komunikasi secara umum, konsep dasar
komunikasi, proses komunikasi, komunikasi
intrapersonal dan interpersonal serta komunikasi
organisasi dan organisasi publik dan opini publik.

Balanced Score Card Strategi,
Implementasi, dan Studi Kasus-Asep
Saefuddin Balanced ScoreCard Sebuah
instrumen yang tepat untuk memetakan
berdasarkan evaluasi aspek-aspek penting dan
digunakan untuk mengambil keputusan.Buku ini
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

menjadi menarik dibandingkan buku BSC. Pada
saat mengawali projek pengembangan politeknik
di Indonesia penulis telah bermitra dengan Ditjen
Kemendikbud untuk memetakan kinerja akademi
politeknik dan akhirnya digunakan dalam projek
PEDP (Polytechnic Education Development
Program) yang saat ini dilanjutkan di
kemenristek DIKTI RI. Buku ini perlu dibaca dan
penting utnuk pembelajaran dan diterapkan
dalam mengelola perusahaan atau organisasi
nirlaba

PANDUAN LENGKAP MASUK SEKOLAH
KEDINASAN-M. ARIF AHSAN 2013-04-22
PENULIS: M. ARIF AHSAN UKURAN: 19 X 26;
224 BW ISBN: 972 602 8922 62 3 APAKAH
KALIAN INGIN KULIAH GRATIS dan dapat uang
saku? Atau setelah lulus kuliah ingin langsung
dapat kerja? Nah, tidak salah lagi, pilihlah
sekolah kedinasan. Namun, peminat sekolah
kedinasan begitu besar sementara daya
tampungnya sangat terbatas. Tak heran jika
syarat masuk sekolah kedinasan lebih berat.
9/25

Downloaded from newmediaforce.com
on December 3, 2021 by guest

Proses seleksinya pun begitu ketat. KARENA
PERSAINGAN YANG SANGAT KETAT INILAH,
siswa harus jeli dalam memilih sekolah kedinasan
yang sesuai dengan kemampuan. Selain itu,
siswa harus mempersiapkan diri secara matang
untuk menghadapi berbagai ujian saringan
masuk sekolah kedinasan tersebut. BUKU INI
MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP
berbagai sekolah kedinasan favorit, termasuk
syarat dan prosedur pendaftaran serta jenis ujian
masuk yang diterapkan. Selain itu, buku ini
menyajikan beragam tip dan trik masuk sekolah
kedinasan berdasarkan pengalaman dari alumni
dan mahasiswa di sekolah kedinasan
bersangkutan. Buku ini juga dilengkapi
penjelasan dan contoh soal dari berbagai bentuk
tes yang sering diujikan. Nah, jadikan buku ini
sebagai senjata ampuh kalian untuk masuk
sekolah kedinasan favorit.

Dinamika Hukum dalam Paradigma Das
Sollen dan Das Sein-Ampuan Situmeang
2020-08-20 Buku ini berisikan berbagai macam
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masalah hukum yang diulas dengan lugas
sehingga dapat dipahami oleh pembaca dari
berbagai kalangan. Prof. Emiritus. Dr. H. Lili
Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M - Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Ulasan
dan pendekatan yang digunakan dalam book
chapter ini akan menambah khazanah keilmuan
bidang hukum yang terus-menerus mengalami
perubahan ke arah yang lebih baik. Prof. Dr. Ade
Saptomo, S.H., M.Si - Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Buku ini
sangat bermanfaat tidak hanya bagi pembaca
dari kalangan bidang hukum tetapi juga
masyarakat luas yang ingin mengetahui
perkembangan, permasalahan dan penyelesaian
hukum di Indonesia saat ini. Prof. Dr. H. Dudu
Duswara M., Drs., S.H., M.Hum. - Guru Besar
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana,
Bandung. Buku ini merupakan karya dari
pemikiran dan analisis kritis dari dosen dan
alumni Fakultas Hukum Universitas
Internasional Batam atas fenomena hukum yang
terjadi di masyarakat dalam rangka Dies Natalis
ke-20 Fakultas Hukum Universitas Internasional
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Batam. Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M.,
Ph.D - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta. Substansi tulisan pada
buku ini menggambarkan percikan pikiran yang
penuh optimisme, kaya gagasan ideal, inovatif
dan tetap menjaga sikap kritis di tengah sistem
hukum yang makin formalistik dan kultur
penegakan hukum yang makin menjauh dari
moralitas dan esensi keadilan. Prof. Dr.
Irwansyah, S.H., M.H. - Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

*Curriculum Innovation-

Kumpulan abstrak tesis dan disertasi
Institut Pertanian Bogor, Provinsi [nama
provinsi].: DKI Jakarta- 2006 Thesis abstracts
of the graduates of Postgraduate School, Institut
Pertanian Bogor; area coverage, all provinces in
Indonesia.
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Majalah AULA edisi September 2021 - Gelar
Muktamar di Masa Pandemi?- 2021-09-01
Gelar Muktamar Di Masa Pandemi? - Berdakwah
di media sosial menurut RA Ismail Khalili (Katib
Lajnah Turots Ilmi Syaikhona Kholil Bangkalan) Bahtsul Masail - Hukum Sholat Pasien Pemakai
Kateter Dan beberapa rubrik lainnya yang
menarik, berwawasan sekaligus menambah ilmu
Aswaja NU.

Pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia dan keterangan pemerintah atas
rancangan undang-undang tentang
anggaran pendapatan dan belanja negara
tahun anggaran ... serta nota keuangannya
di depan sidang Dewan Perwakilan-Indonesia.
President 2005

Pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia ... didepan sidang DPR-GR.Indonesia. President 2005
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RAHAYU NIR SAMBIKALA-Abd. Halim, dkk
2020-06-01 Suatu karya pada dasarnya tidak
lahir dari ruang hampa. Buku ini merekam
refleksi para akademisi di IAIN Surakarta.
Bergerak dari latar keilmuan yang beragam,
karya ini sengaja hadir dalam bentuk catatan
ringan dengan bahasa ilmiah populer agar
mudah dicerna publik. Isinya merentang mulai
dari isu agama dan spiritualitas, pendidikan, isu
kemanusiaan, ekonomi hingga psikologi. Buku
dengan judul Rahayu Nir Sambikala ini
bermakna agar kita semua selamat dari segala
cobaan dan gangguan, khususnya dari wabah
Covid-19.

Mingguan hidup- 2004-04

Desain Penelitian Kualitatif Sastra-Sugiarti
2020-02-20 Buku ini dapat menjadi pegangan
dalam melakukan penelitian sastra, utamanya
bagi mahasiswa. Hal ini menjadi penting karena
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

banyak ditemui mahasiswa yang kesulitan, alihalih menyusun rancangan penelitian, memahami
hakikat sebuah penelitian. Dengan mengacu
pada desain penelitian kualitatif, diharapkan
buku ini dapat menjadi “pemandu” mahasiswa
dalam memahami, merumuskan, dan merancang
desain penelitiannya. Sebagai sebuah ilmu
pengetahuan, pemahaman terhadap metodologi
penelitian sastra yang memusatkan pada sifat
objektifitas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah
perlu diketengahkan. Karenanya, buku ini
dirancang sedemikian rupa agar memudahkan
pembaca untuk merancang penelitiannya. Buku
ini tidak didesain untuk mengemukakan berbagai
perkembangan asumsi teoretis dalam penelitian
sastra, tetapi lebih mengedepankan prinsip
praktis. Artinya, dengan membaca buku ini,
diharapkan pembaca dapat memahami dengan
baik langkah demi langkah yang harus
dipersiapkan dan dilakukan dalam menyusun
desain penelitian sastranya.

Buku Referensi Perancangan Kurikulum
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Program Studi Dietisien-Cleonara Yanuar Dini
2017-01-01 Buku referensi ini akan menjabarkan
masing-masing capaian pembelajaran terkait 3
(tiga) bidang penekanan (emphasize area) yaitu
gizi klinik, gizi komunitas dan manajemen
penyelenggaraan makanan .Buku ini secara
umum tersusun dengan menggunakan
pendekatan konsep Nutritional Care Process
(NCP) dimana pada setiap tahapan asuhan gizi
harus melalui tahapan Pengkajian Status Gizi
(Nutritional Assessment), Diagnosa Gizi
(Nutritional Diagnosis), Intervensi Gizi (Nutrition
Intervention), serta Monitoring dan Evaluasi
(Monitoring and Evaluation). Namun untuk
bidang Manajemen Penyelenggaraan Makanan
penjabaran capaian pembelajaran berdasarkan
pada sistem manajemen penyelenggaraan
makanan. Buku referensi ini sangat bermanfaat
untuk para pembimbing maupun peserta
pendidikan dietisien dalam memahami tiap
kompetensi yang harus dicapai maupun cara
mencapainya. Manfaat bagi pembimbing adalah
dapat menjadi pedoman untuk mengatur
kegiatan pada tiap rotasi, penugasan yang
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

diberikan kepada peserta pendidikan profesi
maupun indikator untuk mencapai tiap tujuan
pembelajaran. Adapun untuk peserta dapat
dijadikan pedoman untuk mengetahui
kompetensi dan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai serta kegiatan apa saja yang akan
dilakukan selama pendidikan profesi maupun
evaluasinya sehingga peserta dapat
merencanakan pendidikannya dengan lebih baik
dan terarah.

Suara muhammadiyah- 2006

Lembaran dan Berita Negara mengenai
Pendidikan Tinggi-Duwi Handoko 2019-11-15
Bismillaa Hirrahmaa Nirrohiim
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi
wabarokaatuh Dengan nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya Allah
Yang Maha Mengetahui dan hanya kepadaNyalah dikembalikan segala sesuatu. Semoga
selawat dan salam-Nya dicurahkan kepada Nabi
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Muhammad beserta keluarga dan para
sahabatnya, selawat dan salam yang banyak
untuk selamanya. Puji dan syukur senantiasa
diucapkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala
atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga
penghimpunan regulasi dalam bentuk buku yang
penghimpun anggap sebagai salah satu urusan
penghimpun di dunia ini dapat diselesaikan
sehingga penghimpun dapat lebih termotivasi
untuk mengerjakan urusan yang lain, baik urusan
di dunia ini maupun urusan akhirat kelak. Buku
yang berada di tangan pembaca saat ini (sudah
pasti) bukan merupakan buku perdana di dunia
yang berisikan himpunan regulasi mengenai
perguruan tinggi, akan tetapi (mungkin saja)
buku ini merupakan buku perdana mengenai
perguruan tinggi yang dibaca untuk pertama
kalinya di dunia oleh pembaca. Penyusunan buku
ini terinspirasi dari beberapa peristiwa, yaitu:
Pertama, 6 (enam) pertanyaan dari penghimpun
kepada para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Persada Bunda, yang diajukan secara
bertahap, yaitu: Pertama, “Apa saja perbedaan
antara perikatan dan perjanjian?”. Kedua,
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

“Apakah perikatan hukum antara dosen dan
mahasiswa didasarkan atas perjanjian?”. Ketiga,
“Apakah yang menjadi dasar terjadinya perikatan
antara dosen dan mahasiswa?”. Keempat,
“Manakah yang lebih luas, antara perikatan dan
perjanjian?”. Kelima, “Apa saja contoh lain
terkait dengan terjadinya perikatan antara
subjek hukum yang tidak didasarkan atas
perjanjian?” Keenam, “Apa kesimpulan
akhirnya?”. Kedua, pertanyaan terkait dengan
akreditasi kampus dan akreditasi program studi
yang diajukan oleh salah seorang alumni Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda kepada
penghimpun. Ketiga, keterlibatan penghimpun
dalam proses akreditasi Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Persada Bunda. Sejarah singkat
pengundangan di bidang pendidikan tinggi
berdasarkan penelusuran penghimpun antara
lain adalah sebagai berikut: 1. Pada saat UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301) berlaku, maka: a. Undang-Undang Nomor
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48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan
dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2103); dan b. Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390),
dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Undangundang Nomor 48/Prp./1960 tentang
Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103)
berlaku, keadaan pada bidang pendidikan dan
pengajaran asing yang telah ada berdasarkan
Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan
Darat tanggal 14 April 1958 No.
Prt/Peperpu/09/1958 dan Peraturan Penguasa
Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Laut tanggal
16 April 1958 No. Z.1/l/10 tentang Pengawasan
Pengajaran Asing pada saat mulai berlakunya
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
ini tetap diakui dan berlaku, selama dan sekedar
tidak bertentangan dengan peraturan ini atau
ditentukan lain. Pada saat mulai berlakunya
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3390), maka: 1) Undang‐Undang
Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar‐dasar
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550); 2)
Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang‐undang Nomor 4
Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu
tentang Dasar‐dasar Pendidikan dan Pengajaran
di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 550); 3) Undang‐
Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961
Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2361); 4) Undang‐Undang Nomor 14 PRPS Tahun
1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80); dan
5) Undang‐Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965
tentang Pokok‐pokok Sistem Pendidikan Nasional
Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
81), dinyatakan tidak berlaku. 2. Undang-Undang
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Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menjadi salah satu dasar
hukum diundangkannya Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336). 3. Pada saat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6374)
berlaku, maka: a. Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini. 4. Dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4),
Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat
(2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal
61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Standar Nasional Pendidikan. Pada saat buku ini
selesai disusun peraturan pemerintah yang
dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670). 5. Dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat
(4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57
ayat (3), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2),
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Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74 ayat
(5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dosen.
Pada saat buku ini selesai disusun peraturan
pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007). 6.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7
ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6),
Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat
(7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pada saat buku
ini selesai disusun peraturan pemerintah yang
dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 7.
Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mulai
berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157) sepanjang mengatur mengenai
Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. Pada mulanya, penghimpun menduga
tidak terdapat banyak peraturan perundangundangan di bidang pendidikan tinggi, baik
dalam bentuk lembaran negara maupun dalam
bentuk berita negara. Akan tetapi, dugaan
penghimpun tersebut pada akhirnya tidak sesuai
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dengan kenyataan. Oleh karena itu, pada buku
ini dilampirkan file lampiran peraturan
perundang-undangan dalam bentuk berita
negara, yaitu sebagai berikut: 1. Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun
2009 tentang Perangkat Akreditasi Program
Studi Sarjana (S1); 2. Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non
Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi
Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi
Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 961); 3. Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 701); 4. Peraturan
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1496); 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 774); 6. Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462); 7.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan
Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173); 8.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149); 9.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
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Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta
Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523); 10.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1266); 11. Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40
Tahun 2018 tentang Prioritas Riset Nasional
Tahun 2017-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1351); 12.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1497); 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan
Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2015-2030
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

Nomor 144); 14. Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi
pada Perguruan Tinggi; 15. Keputusan Direktur
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 46/B/Hk/2019 tentang Daftar
Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi; dan
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang
Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. Indeks
dan biografi penghimpun ditempatkan sebelum
bagian lampiran di dalam buku ini. Akhir kata,
semoga himpunan regulasi terkait dengan
pendidikan tinggi yang disusun dalam bentuk
buku ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan
sebagaimana mestinya. Alhamdulillaa Hirabbil
‘Aalamiin Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi
wabarokaatuh Pekanbaru, 15 Nopember 2019
(Tanggal yang sama pada 16 Tahun yang lalu di
Tanah Merah) Penghimpun, Duwi Handoko, S.H.,
M.H.
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Profil top Indonesia- 2000 Biographies of
Indonesian eminent public figures.

AKTUALISASI NILAI-NILAI KECERDASAN
EMOSIONAL DALAM MANAJEMEN SUMBER
DAYA MANUSIA DI PERGURUAN TINGI-Dr.
Mohammad Thoha, M. Pd. dan R.
Taufikurrahman, M. Pd.I 2016-11-13 Buku ini
adalah hasil penelitian, peneliti bisa
merampungkan penelitian kolektif dengan
berjudul Strategi Peningkatan Nilai-Nilai
Kecerdasan Emosional Dalam Manajemen
Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam ini dengan lancar seduai yang
diharapkan.

Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam
Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era
Otonomi Daerah-Prof. Dr. Dede Rosyada Di
Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk
beragama Islam, madrasah seperti halnya juga
pondok pesantren memiliki peran yang tidak bisa
akreditasi-program-studi-sarjana-evaluasi-diri

diabaikan hingga kini. Secara historis, madrasah
merupakan lembaga pendidikan formal pertama
yang lahir dari kesadaran kritis kalangan umat
Islam di awal abad ke-20M. Kesadaran kritis
tentang ketertinggalan umat Islam Tanah Air di
tengah cengkeraman kuat kolonialisme Belanda
dan ketatnya penetrasi zending Kristen
melahirkan madrasah sebagai lembaga penting
pembangunan kehidupan umat Islam.ÊNamun
dalam perkembangannya, madrasah menemukan
beragam tantangan yang tidak sedikit. Mulai dari
dinamika keilmuan yang menuntutnya
mempertahankan sikap adaptif atas
perkembangan zaman hingga perhatian
pemerintah yang dinilai sangat jauh dibanding
perhatian yang diberikannya pada sekolahsekolah umum. Terlepas dari beragam tantangan
yang dihadapi, madrasah tetap berjalan dan
mempertahankan kontribusinya dalam kehidupan
masyarakat Muslim di Tanah Air hingga kini.
Buku ini merupakan kompilasi tulisan Kang Dede
yang pernah dipresentasikan atau dipublikasikan
di sejumlah kesempatan. Karena itu, jika
ditemukan kesamaan atau pengulangan, karya
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ini tidak dimaksudkan sebagai self-plagiarism.
Alih-alih demikian, karya ini merupakan bagian
dari ikhtiar kontekstualisasi sekaligus penegasan
gagasan tentang perlunya pengembangan
madrasah dan penguatan profesionalisme guru
sebagai bagian penting dalam pengembangan
pendidikan di Tanah Air. *** Persembahan
penerbit Kencana (PrenadaMedia)

MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS
ANALISIS CITRA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM-Iwan Aprianto, S.Pd.I.,
M.Pd 2021-06-14 Kehadiran buku manajemen
public relations analisis citra perguruan tinggi
keagamaan Islam, merupakan sebuah jawaban
bagi pengelola pendidikan khususnya perguruan
tinggi keagamaan Islam. Kemudian buku ini
merupakan sebuah kajian penelitian yang
dilakukan pada tiga perguruan tinggi keagamaan
Islam swasta di lingkungan kopertais Wilayah
XIII Jambi.
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Pengembangan Instrumen Karakter dalam
Pembelajaran IPA-Ani Rusilowati Pendidikan
karakter merupakan salah satu upaya untuk
membangun karakter unggul seperti
diamanahkan dalam tujuan pendidikan nasional.
Pendidikan karakter dilakukan sejak di
Pendidikan Anak Usia Dini hingga perguruan
tinggi. Salah satu kesulitan pendidik dalam
melaksanakan pendidikan karakter adalah
asesmen dan evaluasinya, sehingga sering kali
pendidik melaksanakan pembelajaran tanpa
menanamkan karakter dan penilaiannya. Buku
Pengembangan Instrumen Karakter ini
menjelaskan tentang konsep pengembangan
instrumen, khususnya karakter, dan teknik
analisis pengujian validitas dan reliabilitasnya.
Uraian detail tentang langkah pengembangan
instrumen, cara menganalisis hasil
pengembangan dan hasil pengembangan
mengantar pembaca untuk dapat mengikutinya
dengan mudah. Buku ini bermanfaat bagi calon
guru, guru, peneliti, dan para pemangku
kebijakan bidang pendidikan. Kelugasan bahasa
dalam menjelaskan konsep instrumen karakter
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sangat membantu para pemerhati pendidikan
dalam memahami teknik analisis kualitas
instrumen dan jenis instrumen karakter.
Penyajian instrumen mulai dari karakter disiplin,
tanggung jawab, toleransi, kreatif, local wisdom,
konservasi, Entrepreneurship, peduli, religius,
kepedulian sosial, rasa ingin tahu, hingga global
citizen. Berbagai instrumen untuk menilai
karakter disajikan dengan detail beserta hasil
validasi dari segi konten/isi dan reliabilitasnya.
Teknik perhitungan indeks validitas dan
reliabilitas juga disampaikan dengan runtut.
Teori tes klasik dan teori tes modern 1-parameter
logistik (Rasch Model) digunakan untuk
menganalisis validitas dan reliabilitas instrumen
yang telah dikembangkan. Buku Pengembangan
Instrumen Karakter ini dapat digunakan sebagai
contoh dalam pengembangan suatu instrumen,
khususnya karakter. Diharapkan buku ini
membawa manfaat bagi pelaku, peneliti dan
pemerhati pendidikan karakter dan segera
disusul dengan karya-karya tentang evaluasi
berikutnya.
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KESATUAN DALAM KEBERAGAMAN
Paradigma Mutakhir Bahasa, Sastra, dan
Pembelajarannya-Sugiarti 2020-10-21 Sejak
pandemik covid-19 melanda banyak perubahan
yang terjadi dalam dunia pendidikan. Hal ini
tidak hanya berkaitan dengan bagaimana proses
pembelajaran dilakukan, tetapi juga
perkembangan paradigma keilmuan, khususnya
dalam bidang Bahasa, Sastra, dan
Pembelajarannya. Sebagai salah satu rumpun
keilmuan Humaniora, dosen prodi Pendidikan
Bahasa Indonesia merasa perlu merespon
berbagai perkembangan yang saat ini terjadi.
Peran bidang ilmu humaniora harus memberikan
kontribusinya terhadap pembangunan Nasional,
utamanya pembangunan “manusia” Indonesia.
Buku ini terdiri dari 10 judul artikel mengenai
perkembangan yang terjadi dalam ilmu bahasa,
sastra, dan pembelajarannya. Kesepuluh judul
artikel ditulis oleh dosen Prodi Pendidikan
Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang.
Tema yang ditulis beragam, mulai dari
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permasalahan pembelajaran dalam situasi
pandemik, strategi kebijakan internasionalisasi
bahasa Indonesia, hingga perkembangan
paradigma mutakhir dalam kajian bahasa dan
sastra.

APLIKASI KEPERAWATAN PROFESIONAL
DI PUSKESMAS-Andy Nuriyanto 2020-08-01
APLIKASI KEPERAWATAN PROFESIONAL DI
PUSKESMAS Copyright © Andy Nuriyanto
Penulis: Andy Nuriyanto Kata Pengantar: Drs. H.
Supriyadi, S.Kp. M.Kep, Sp.Kom Editor: Akputra
dan Ira Indriani Penata Letak: Andy Nuriyanto &
Muhammad Satria Aji Penata Sampul: Agung
Muhammad Cetakan Pertama, (September, 2020)
x + 139 hal; 14,8 × 21 cm ISBN:
978-623-298-050-1 Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan secara terintegrasi di puskesmas salah
satunya dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan
Perkesmas. Perkesmas atau perawatan
kesehatan masyarakat sering disebut dengan
Public Health Nursing (PHN) yang pada akhirakhir ini lebih tepat disebut Community Health
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Nursing (CHN). Konsep ini sudah dikenal sejak
konsep puskesmas diterapkan. Sehingga
perkesmas dapat disebut sebagai program
penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis
komunitas tingkat dasar sesuai dengan konsep
dasar puskesmas pada sasaran individu,
keluarga, dan kelompok atau masyarakat.

Parlementaria- 1988

Pakan Itik Pedaging dan Petelur-Dwi Margi
Suci Buku ini berisi petunjuk lengkap mengenai
bahan pakan dan teknik memilih bahan pakan
alternatif. Selain itu, diterangkan pula cara
menentukan kebutuhan nutrien itik, menentukan
bahan pakan yang akan digunakan, teknik
menyusun berbagai formula pakan, dan cara
memberikan pakan yang efisien. Formulaformula pakan yang ditampilkan dalam buku ini
memberikan berbagai alternatif kepada peternak
atau pelaku usaha pakan itik sehingga dapat
diterapkan di lapangan. Buku ini juga dilengkapi
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dengan CD yang membantu peternak untuk
membuat formula berbagai pakan itik. salam
PENEBAR SWADAYA toko buku online murah penebar-swadaya.net

Pemantapan professionalisme akuntan
dalam perubahan lingkungan global-Ikatan
Akuntan Indonesia. Kongres 2002

Sikap dan pemikiran Suhartono SusiloSuhartono Susilo 1998

Jurnal hukum bisnis- 2003

How to Get a PhD-Estelle Phillips 2005 Reviews
of the third edition: This remains the best
general…introduction to working on the PhD.It is
well worth consulting by anyone considering the
PhD as a routeto take, either part-time combined
with employment, or full time asa route into
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academia. Social Research Association This is an
excellent book. Its style is racy and clear…an
impressivearray of information, useful advice and
comment gleaned from theauthors’ systematic
study and experience over many years…shouldbe
required reading not only for those
contemplating doctoral studybut also for
supervisors, new and experienced. Higher
Education Since the first edition of this
innovative book appeared in 1987 it hasbecome a
worldwide bestseller. Through it many thousands
of studentsin all faculties and disciplines have
been helped to gain their PhDs. Practical and
clear, this book examines everything students
need toknow about getting a PhD through
research in any subject. It also helpssupervisors
and examiners to better understand their role in
the process. New to this edition: Completely
updated throughout New section on increasingly
popular professional doctorates such asEdD, DBA
and D.Eng New material for overseas, part-time
and mature students, and theirsupervisors New
diagnostic questionnaire for students to selfmonitor progress Takes in the impact of the new
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Code of Practice of the QualityAssurance Agency
Includes stories of other PhD students, problems
they encountered andhow they dealt with them!
How to get a PhDis the essential handbook for
doctoral students!
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