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Rumah Sakit Ibu Dan Anak Healing Environment
“ ceritanya begitu mengalir, menghanyutkan, dan saling berkaitan; terutama pada tema-tema sosial dan persahabatan .”
—Dr. Ir. Salis S. Aprilian, M.Sc., President Director & CEO PT Badak NGL “ ...saya terhanyut dengan berbagai cerita
yang amat nyata dan kaya akan makna. Tidak banyak teori dan konsep yang disajikan, tetapi berbuat nyata dan
melakukan yang terbaik untuk kehidupan orang lain malah menjadikan buku ini sangat inspiratif .” —Nanang Abdul
Manaf, President Director, Pertamina EP “Bapak membawa perubahan besar yang mengajarkan kami arti hidup yang
sesungguhnya, yaitu menjadi manusia yang dapat memberikan manfaat untuk sesama.” —Ajat Sudrajat, Direktur
Sekolah Alam Ciomas “ membuat saya tersenyum sekaligus terharu, sebab tulisan-tulisannya sangat menyentuh
sanubari—hingga saya menitikkan air mata.” —Dewi Yuni Widyantari, Home Industry Kacang Mede Aneka Rasa dan
Klapertart “We are sure that whoever read this book, they will be motivated to do a lot of kindness during the day. The
more we read, the more we want to be better persons.” —Nur Rodiah and Susaniah, Students, Ar-Rahmah’s Members
Kita patut bangga menjadi bangsa Indonesia, sebab saat ini bahasa Indonesia semakin diminati oleh warga dunia.
Bahkan, beberapa negara telah memasukkan pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum sekolahnya dan membuka
jurusan bahasa Indonesia. Bukan tidak mungkin, suatu saat dengan makin banyaknya pengguna, bahasa Indonesia
dapat menjadi bahasa internasional. Dengan demikian, kita perlu melestarikan bahasa Indonesia, yaitu dengan
menggunakan bahasa sesuai dengan aturan yang dibakukan. Buku EYD dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan
persembahan penerbit dari Ruang Kata ini disusun untuk para pemakai bahasa Indonesia, agar dapat menjadi penutur
bahasa yang baik. Selain berisi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, buku ini juga memuat
aspek-aspek penting dalam penggunaan bahasa Indonesia, seperti pedoman umum pembentukan istilah, pembakukan
istilah komputer, singkatan dan akronim, daftar lengkap kata baku dan tidak baku, jenis kata dan pertalian makna kata,
gaya bahasa (majas), pantun, dan kumpulan peribahasa. Jadi tepatlah jika buku ini dijadikan panduan bagi setiap
pengguna bahasa Indonesia, baik pelajar, guru, mahasiswa, dan pemakai bahasa Indonesia pada umumnya yang
mempunyai komitmen untuk selalu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Perancangan arsitektur merupakan proses merencanakan dan merancang bangunan, lingkungan, dan kawasan dari
tidak ada menjadi ada. Arsitek harus mempunyai dasar-dasar argumentasi yang logis, benar, dan tepat. Ada banyak
metode perancangan. Namun, dalam buku ini pembahasannya dibatasi dengan hanya mengembangkan salah satu
sistem perencanaan dan perancangan yang diuraikan lebih mendetail dan rinci. Tahapan tersebut dibahas melalui 15
pokok permasalahan dengan sub-subdetailnya. Dengan demikian, dapat dicapai ketelitian dalam mengenal, mengerti,
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serta memahami permasalahan secara tepat dan akurat karena akan memengaruhi ketepatan pertimbangan yang harus
diambil dan ditentukan. Untuk mahasiswa arsitektur yang akan mengambil mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur
hendaknya lebih dulu memahami proses dalam buku ini dengan baik dan benar. Setiap tahapan merupakan bagian yang
akan dimanfaatkan pada tahap berikutnya. Dengan demikian, tahapan pola belajar dan kerja studio hendaknya
disesuaikan dengan urutan atau kronologi dalam buku ini. Untuk dosen, khususnya pengampu mata kuliah Studio
Perancangan Arsitektur diharapkan materi buku ini menjadi masukan yang dapat menyatukan pola pembelajaran dan
pola kerja studio. Dengan demikian setiap peningkatan pendalaman materi dapat tetap berada dalam koridor searah dan
tidak membingungkan mahasiswa. salam GRIYA KREASI toko buku online murah - penebar-swadaya.net
Nurdin Abdullah, seorang Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng (priode: 2008-2012) sebuah daerah berada di Sulawesi
Selatan yang berjarak sekitar 123 km dari kota Makassar. Nurdin Abdullah adalah seorang akademisi dan sebagai
pengusaha sukses menduduki posisi Presiden Direktur pada tiga perusahaan PMA asal Jepang. Nurdin Abddullah satu satunya Bupati yang bergelar professor di Indonesia, tidak heran jika ada yang menyebutnnya Bupati tercerdas di
Indonesia. Ketika awal harus mengambil keputusan menjadi Bupati memang menjadi dilema, hati kecilnya tidak pernah
bercita - cita, bahkan tidak pernah memimpikan menjadi seorang Bupati. Istri dan anak serta mertua tidak ada yang
menyetujui, termasuk profesornya yang ada di Jepang keberatan. Tetapi, ayahnya yang masih keturunan raja Bantaeng
yang memintanya, dengan alasan ini permintaan sang leluhur. Nurdin Abdullah juga didatangi sejumlah kyai (pemuka
agama) dari Bantaeng, katanya ingin menurunkan saya dari kenikmatan. Yang dimaksud 'menurunkan dari kenikmatan'
adalah adalah gaji Bupati sangat lebih kecil dibandingkan jika Nurdin Abdullah sebagai Presiden Direktur di perusahaan
yang ia pimpin. Selang beberapa hari, ribuan masyarakat Bantaeng mendatangi saya di perusahaan, bermohon agar
saya bersedia mencalonkan diri sebagai Bupati di Kabupaten Bantaeng. Mungkin sudah jalannya yang diberikan oleh
Allah swt. karena rakyat sendiri yang meminta. Sulit sekali Nurdin Abdullah untuk menolaknya. Dalam kurung waktu tujuh
tahun dalam kepemimpinannya, Bantaeng menjadi mentereng dikenal di berbagai pelosok di Indonesia, telah
memperoleh 50 penghargaan nasional dan terkenal pula dengan berbagai inovasinya dalam pelayanan kesehatan serta
keberhasilannya dalam transformasi teknologi pertanian. Atas prestasinya itu, Nurdin Abdullah mendapat penghargaan
meraih anugerah People of The Year (POTY) 2012 untuk kategori Kepala Daerah terbaik versi Harian Seputar
Indonesia, kemudian 2013 memperoleh Innovative Government Award (IGA) dari Menteri Dalam Negeri, membuat pula
Nurdin Abdullah makin banyak dikenal dan namanya kian populer. Berbagai undangan narasumber harus dihadiri serta
menjadi bintang tamu dalam berbagai acara talkshow di beberapa TV swasta. Diujung 2014 mendapatkan penghargaan
sebagai Kepala Daerah yang Mendapat Sentimen Positif Media Sosial. Kini, Nurdin Abdullah selalu disepadankan
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kepopulerannya dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ridwan Kamil, dan Tri Rismaharini Walikota Surabaya.
Dengan keberhasilan itu, membuat Nurdin Abdullah yang dikenal memiliki jiwa sosial ini, dapat melenggang dengan
mulus menduduki kursi Bupati pada priode kedua (priode: 2013-2018). Tak perlu banyak menguras tenaga dan dana
untuk kampanye, baginya memasang baliho bukan di pinggir jalan tetapi di hati masyarakat. [Mizan, Noura Books,
Sukses, Nurdin, Motivasi, Indonesia]
Buku ini merupakan hasil laporan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam menjankan program KKN-DR
Tahun 2020.
Manajemen sumber daya manusia rumah sakit merupakan sejumlah kegiatan mulai perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi pemeliharaan, dan
pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan rumah sakit.
Berbagai upaya dilakukan untuk perbaikan di era industri 4.0 saat ini, di mana tumbuh dan berkembangnya sebuah
rumah sakit sangat ditentukan dari efektivitas sumber daya manusia sehingga terjadi peningkatan kualitas.
Memanajerisasi sumber daya manusia rumah sakit secara optimal menjadi keperluan mendesak dengan tujuan
memberikan satuan kerja rumah sakit yang efektif. Buku ini akan membahas manajemen sumber daya manusia rumah
sakit berdasarkan pendekatan secara mikro yang memuat konsep, teori, metode, dan langkah-langkah dalam
manajemen sumber daya manusia rumah sakit yang dapat diterapkan pada sebuah rumah sakit. Hal ini diharapkan
dapat menambah pengetahuan mahasiswa bidang administrasi rumah sakit hingga manajer dan praktisi serta perumus
kebijakan sehingga dapat mewujudkan sebuah rumah sakit yang profesional dan bermutu.
“Layak dibaca dan membuka wawasan orangtua, calon orangtua, calon kakek dan nenek...” (DR. Dr. Didi Danukusumo,
SpOG-KFM – Konsultan Fetomaternal, Direktur Utama Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita)
Tingginya kelahiran prematur di negeri kita dan rumitnya permasalahan medis, sosial, dan kemanusiaan yang muncul
dalam merawat seorang bayi prematur, lebih dari cukup untuk menyadari pentingnya edukasi untuk seluruh orangtua,
calon orangtua, dan juga tenaga medis dalam memahami liku-liku perjalanan bayi prematur dan prinsip penanganannya.
Banyak hal yang tidak tampak di permukaan dan sering terabaikan. Takdir memang di tangan Tuhan, namun masa
depan bayi prematur memerlukan uluran tangan yang penuh pemahaman dan kasih sayang dari dunia di sekelilingnya.
Selamat menyelami arti hadirnya sosok-sosok mungil yang akan memberikan percik-percik kelegaan. Buku ini seolah
menjadi oasis bagi para orangtua bayi prematur yang awam dan minim informasi mengenai bayi prematur. Alus
pembahasan medis dituliskan dengan sangat baik dan mudah dicerna dengan perpaduan kisah keseharian penulis
sebagai seorang dokter yang merawat bayi prematur. Rangkaian kisah para orangtua juga menggambarkan hebatnya
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perjuangan yang harus dilalui, menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam situasi ini. (Dr. Agung Zentyo Wibowo,
BMedSc. – Dokter, Founder Komunitas Premature Indonesia) Membaca buku ini membuat saya langsung berlutut dan
memeluk anak-anak saya. Buku ini mengajarkan dengan manis (tanpa menggurui) tali kasih orangtua dan perjuangan
anak itu sendiri. Mengaduk-aduk relung hati sebagai seorang ibu dan semakin ingin memperbaiki diri untuk menjadi ibu
yang lebih kasih lagi. (Ita Sembiring – Penulis, Pekerja Seni) Membaca buku ini seolah menjalani kehidupan seorang
dokter spesialis anak yang setiap hari bertemu dengan bayi-bayi yang perlu penanganan segera dan tepat, dengan
segala kerumitannya. Buku ini menjadi lebih berharga karena juga mengungkap pemikiran dan perasaan penulis serta
menghadirkan kisah perjuangan para ibu membantu bayi prematur mereka melewati masa-masa kritis. (Adriana S.
Ginanjar – Psikolog, Konselor Pernikahan dan Keluarga)
This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The Role and Strategy of Higher Education
through the Results of Research and Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on November
23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This National Seminar was organized by Sari Mulia University, Banjarmasin,
Indonesia. This conference accommodates research topics and community service from various aspects such as health,
humanities, science and technology. We would like to express our appreciation and gratitude to the invited experts who
have provided insights to the participants of this national seminar, as well as the research committee and paper
reviewers who have worked hard until there are 95 papers worthy of publication in the NS-UNISM 2019 proceedings.
Papers in this proceedings are expected to provide academic benefits, especially in broadening our horizons of
understanding in our area of expertise as academics and practitioners. We realize that what we present for this
publication is far from perfect. Constructive criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the national seminar
committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia expressing my gratitude for
participating and congratulating the publication of the paper in the NS-UNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari
Mulia University, together with the Committee also want to say thank you so much to all persons who have supported
and actively participated in the success of this event. Hopefully this proceeding can be used as a reference in developing
academic studies, technology and improving learning activities in the fields of health, humanities, and science and
technology. This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The Role and Strategy of Higher
Education through the Results of Research and Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on
November 23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This National Seminar was organized by Sari Mulia University,
Banjarmasin, Indonesia. This conference accommodates research topics and community service from various aspects
such as health, humanities, science and technology. We would like to express our appreciation and gratitude to the
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invited experts who have provided insights to the participants of this national seminar, as well as the research committee
and paper reviewers who have worked hard until there are 95 papers worthy of publication in the NS-UNISM 2019
proceedings. Papers in this proceedings are expected to provide academic benefits, especially in broadening our
horizons of understanding in our area of expertise as academics and practitioners. We realize that what we present for
this publication is far from perfect. Constructive criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the national
seminar committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia expressing my gratitude for
participating and congratulating the publication of the paper in the NS-UNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari
Mulia University, together with the Committee also want to say thank you so much to all persons who have supported
and actively participated in the success of this event. Hopefully this proceeding can be used as a reference in developing
academic studies, technology and improving learning activities in the fields of health, humanities, and science and
technology. Best regards, Dr. Ir. Agustinus Hermino, M.Pd (Vice President III for Resources and Partnerships)
Shaquella Gricelle Anastasya, wanita yang terobsesi akan kekayaan. Karena obsesinya inilah ia bertemu dengan Taraska Melvin
Marcello. Gricelle rela menjadi babysitter putri pengusaha yang terkenal bertempramen buruk agar ia bisa mendekati Melvi.
Tujuan utama Gricelle disana adalah memikat hati Melvin dan menikah dengan pria kaya raya lalu membunuhnya. Namun
mendekati Melvin bukanlah perkara mudah, ditambah Melvin yang masi tak bisa bengkit dari bayangan mendiang istrinya. Gricelle
tak menyerah meski ia merasa rencananya tak semudah yang ia bayangkan. Apakah Gricelle akan berhasil dengan rencananya?
Atau dia akan terjebak dalam permainannya sendiri?
Dunia boleh makin modern dengan berbagai temuan teknologi canggih. Tapi, bila sampai pada urusan kesehatan jiwa raga-kata
kerennya: mind, body, and soul-pengobatan modern siap-siap saja makin ketinggalan zaman. Masyarakat kembali
mempercayakan kesehatan pada cara alternatif. Akupunktur, meditasi, ayurveda (cara pengobatan India), pijat aromaterapi, dan
obat herbal tidak lagi dipraktekkan di klinik tradisional, tapi sudah menjadi layanan rumah sakit modern. Bahkan negara seperti
Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan Cina menjadikan pengobatan tradisional sebagai daya tarik wisata kesehatan.
Pramitha mencintai make up dan selalu berpenampilan paling beda di rumah sakit tempat ia bekerja. Hal itu membuat beberapa
mata memandang gadis yang menjabat sebagai general manager ini sebagai orang yang hanya bisa berhias, tetapi belum tentu
berprestasi dalam karirnya. “Itu General Manager rumah sakit pasti kerja di sini karena udah gak diterima di tempat lain, kan?
Makanya kerja di rumah sakit milik bapaknya.” Pramitha geram kala mendengar ada yang bicara buruk tentang dirinya. Apa salah
jika seorang general manager rumah sakit lihai dalam berhias diri? Salahkah jika ia yang seorang pewaris rumah sakit, memiliki
hobi membuat tutorial make up dan menjadi beauty vlogger? Walaupun sudah terbiasa dipandang sebelah mata, Pramitha tetap
mencoba untuk bersabar demi mempertahankan citranya sebagai beauty vlogger, make up selebgram, general manager, dan
pewaris rumah sakit tempatnya bekerja. Bagi pencinta stilletto ini, fokus menjadi manusia yang bermanfaat jauh lebih baik
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daripada menggubris ucapan orang yang hanya memandangnya dari satu sisi. Namun kemudian, datanglah seorang dokter anak
pengganti ke rumah sakit milik keluarganya yang tiba-tiba bersikap sebagai antifans gadis itu. Pria ber-snelli ini langsung
memandang Pramitha sebelah mata. Gadis itu tidak paham, bagaimana bisa emosinya kerap melonjak hanya karena pandangan
pria itu kepada dirinya?
Pandemi corona virus Covid-19 telah memunculkan tantangan baru untuk diatasi oleh bangsa di seluruh dunia. Pemerintah telah
menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana non-alam berupa pandemik. Penetapan ini diikuti dengan
upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona melalui protokol kesehatan. Salah satu yang sangat merasakan dampak dari
musibah ini adalah dunia pendidikan. Menghadapi situasi Pandemi Covid-19 ini, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Parepare yang merupakan garda terdepan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi menghadirkan
gagasan dan pikiran, “Optimisme dalam menghadapi pandemi Covid-19”. Semua wajib optimis bahwa pandemi akan segera
berakhir dan dunia akan kembali sehat dan bebas dari virus corona. Sebuah buku yang sangat direkomendasikan untuk
membangkitkan sikap optimisme dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ekonomi dalam pelayanan kesehatan. Ini sudah lamaterjadi. Bukankahtak jarang orang mengeluh bahwa pelayanan rumah sakit
sudah terserang virus komersialisasi? Tetapi, sejauh mana sebenarnya pelayanan rumah sakit boleh mengadopsi ilmu ekonomi?
Tidak banyak orang yang tahu. Justru buku ini terbit untuk menjawabpertanyaan ini. Keunggulan buku ini terletak pada
kemampuan penulisnya menceritakan bagaimana sebuah rumah sakit harus dikelola sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang
efisien dan bermutu tanpa mengurangi porsinyaebagai lembaga sosial. Bagi penulisnya, apa pun produk yang dihasilkan rumah
sakit, ia harus memperhatikan aspek sosial. Tidaklah terlalu berlebihan bila buku ini pantas dibaca oleh pihak-pihak yang terkait
dengan pelayanan rumah sakit, mulai dari dokter, dokter spesialis, manajer rumah sakit, pasien hingga pemerhati kesehatan.
Perbedaan pembawa acara, MC, presenter, orator, dan protokol Melenyapkan rasa takut berbicara Keterampilan berbahasa
Ragam acara Bekal, penampilan, dan tugas pembawa acara Persiapan pembawa acara dan cara membawakan acara Berpidato
penuh kesan Speak like CEO Pidato-pidato yang mengubah dunia Ragam contoh pidato hari besar nasional Ragam contoh pidato
hari besar Islam Ragam contoh pidato resepsi pernikahan Ragam contoh pidato berkaitan dengan musibah
On tourism in Bandung, Indonesia.
250 SOAL DAN PEMBAHASAN
Buku ini merupakan Pedoman bagi para mahasiswarekam medis terkait dengan praktik klinis rekam medis. Diharapkan buku ini
dapat memberikan pengetahuan sebelum turun lapangan yang juga berisi soal sehingga mahasiswa atau praktisi dapat berlatih
secara mandiri.
Media Nusa Creative (MNC Publishing)NS-UNISM 2019Proceedings of the First National Seminar Universitas Sari Mulia, NSUNISM 2019, 23rd November 2019, Banjarmasin, South Kalimantan, IndonesiaEuropean Alliance for Innovation
Buku ini didesain untuk tujuan pembelajaran klasikal dan praktikal. Untuk tujuan pembelajaran dimaksudkan, buku ini siap untuk
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digunakan sebagai buku ajar dan buku teks bagi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
khususnya jurusan Akuntansi dan juga sesuai untuk mata kuliah yang sama atau mata kuliah Sistem Informasi di Sekolah Tinggi
atau Akademi Informasi dan Komputer (STIMIK/AMIK). Untuk tujuan praktikal, buku ini disiapkan bagi para petugas dan karyawan
di bagian akuntansi, pembukuan dan keuangan yang ingin memperdalam ilmu akuntansi nya sebagai bagian dari system
informasi yang ada dalam perusahaan. Arsitektur buku ini didesain untuk matakuliah Sistem Informasi Akuntansi dalam satu
semester dengan bobot tiga (3) SKS. Buku ini berisi 10 bab. Bila tersedia 14 minggu untuk tatap muka masing masing tiga (3)
jam, maka keseluruhan bab dalam buku ini akan dapat diselesaikan dalam satu semester atau enam belas (16) minggu lengkap
dengan pencapaian Tujuan Pembelajaran (Learning Objectives= LO). Dua (2) minggu dialokasikan untuk Ujian Tengah Semester
(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Sedang empat (4) minggu lagi dapat digunakan untuk berlatih (hands-on) untuk membuat:
Kode Akun, Formulir, Pedoman Penjurnalan, dan Prosedur Transaksi yang di arahkan secara spesifik sesuai jenis industri yang
dikehendaki.
""" Pada dasarnya, setiap dokter berusaha melakukan diagnosis seakurat mungkin dan pengobatan setepat mungkin—dokter tidak
menginginkan pasiennya mengalami kecelakaan atau cedera medis di luar penyakit yang diderita oleh pasien. Namun praktik
kedokteran modern yang begitu kompleks tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan—to err is human. Dengan menyadari
adanya kemungkinan itu, pihak pasien beserta keluarganya perlu bersikap aktif, cerdas, dan kritis saat menerima layanan medis
agar terhindar dari kesalahan atau cedera medis. Di lain pihak, pemberi layanan medis perlu meningkatkan kompetensi dan
menerapkan standar keselamatan pasien serta melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan medis. Karena itu, buku ini tak
hanya penting bagi pasien dan keluarganya, namun juga bagi para perawat, bidan, dokter muda, dokter yang berpraktik klinis,
serta para pengambil keputusan, seperti kepala puskesmas dan direktur rumah sakit. “Buku ini menguraikan dengan jelas bentuk
sistem layanan kuratif modern yang bertumpu pada tiga perkara: budaya keselamatan pasien, mutu pelayanan medis profesional
yang disertai perilaku yang berempati pada pasien, dan partisipasi aktif pasien dalam konsep otonomi pasien yang sadar akan
hak dan kewajibannya. Semoga banyak dokter dan masyarakat yang membaca buku ini.” —Prof. DR. dr. Daldiyono, Sp.PD KGEH.; Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia & Penulis buku “Praktik kedokteran modern,
yang semakin lama semakin kompleks dan efektif, berpotensi memunculkan kesalahan medis yang dapat berujung cedera pada
pasien dan menimbulkan tuntutan hukum. Berbagai kiat yang ada dalam buku ini sangat berguna untuk membantu pasien dalam
mencegah timbulnya kesalahan medis. Buku ini sangat perlu dibaca oleh para pasien dan keluarganya.” —DR. dr. Sutoto, M.Kes.;
Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit “Buku ini sangat menarik
dan penting. Dengan gaya penulisan ilmiah populer, buku ini menjadi enak dibaca. Buku yang menjelaskan secara terperinci
layanan yang bertumpu pada patient safety, professional quality, dan peran aktif pasien dan keluarganya ini sangat bermanfaat
bagi siapa pun yang menginginkan layanan medis terbaik dan aman.” —DR. dr. H.M. Alsen Arlan, SpB., KBD; Ketua IDI Provinsi
Sumatra Selatan"""
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Gadis itu memandangi cermin. Di sana ada bekas telapak tangan yang memerah di sekeliling lehernya. Dia tertegun, mengingat
kembali peristiwa semalam. Tangan-tangan dingin itu datang lagi, mencekiknya tanpa ampun. Tak hanya itu peristiwa mengerikan
yang terjadi di rumah mangga, kos misterius yang ia tinggali belum lama ini. Sepasang kakek nenek sering datang membawa
sekeranjang bunga kematian. Suara rintihan kesakitan, tulisan teror di tembok, hingga jerit amarah anak kecil yang terdengar
setiap malam, menghantui para penghuni rumah mangga. Sampai akhirnya mereka menemukan, ada seseorang diantara mereka
yang sangat mencintai kematian, dan melakukan apapun demi itu. [Mizan, Bentang Pustaka, Belia, Darklit, Thriller, Psycho,
DarkLit, Indonesia]
Banyak tenaga kesehatan menganggap promosi kesehatan menjadi suatu hal yang sangat familiar untuk didengar dan dilakukan
namun promosi kesehatan yang dilakukan tidak terlalu efektif dan efesien, sehingga tujuan promosi kesehatan yang dilakukan
tidak tercapai. Promosi Kesehatan menjadi suatu hal yang penting untuk dipahami terkait teori dan aplikasi dalam penggunaannya
dalam kehidupan sehari-hari di berbagai tempat. Buku Promosi Kesehatan lanjutan ini menggunakan bahasa yang sederhana dan
diharapkan mudah dipahami oleh praktisi kesehatan dan mahasiswa jika ingin mengaplikasikannya di masyarakat. Buku ini
diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dalam melakukan promosi kesehatan di berbagai tempat dan menjadi salah satu
buku panduan dalam pembuatan berbagai karya tulis terkait promosi kesehatan Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Bulan Ramadan dijuluki dengan sebutan sayyidusy syuhur (penghulu bulan-bulan). Dinamakan demikian karena bulan Ramadan
memiliki berbagai keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bulan lainnya. Dalam buku inilah, berisi kisah-kisah inspiratif pilihan
dari hasil lomba menulis kisah inspiratif tingkat nasional bersama Jejak Publisher. Beberapa kisah keberkahan bulan Ramadan
tersebut kami pilih dan persembahkan menjadi sebuah maha karya yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, bahwa
keberkahan bulan Ramadan bukan saja bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh manusia dan seisi alam. Semoga dengan kisah-kisah
dalam buku ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat membaca, selamat memetik dan menikmati keberkahan!
Sustainability Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan bersama Negara-negara di dunia yang mentransformasikan
tujuan-tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur pembangunan masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi,
partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerjasama kemitraan multi–pihak. Masing-masig Negara mempunyai cara atau
metode dalam pencapaian SDGs yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat serta budaya yang berkembang. Buku ini
menawarkan alternative dalam percepatan pencapain SDGs bagi Negara Indonesia yang didasarkan pada penelitian disatu
wilayah. Diharapkan generalisasi hasil penelitian ini bisa diterapkan diwilayah lain yang mempunyai karakteristik yang relative
homogeny dengan tempat penelitian yang dilangsungkan di Bukuini. Salah satu hal penting dalam percepatan pencapaian SDGs
yang ditawarkan dalam buku ini adalah dengan Pemberdayaan sumber daya manusia dari komunitas masyarakat. Pemberdayaan
ini harus disesuaikan dengan kondisi karakteristik budaya masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses memampukan sumber
daya manusia dengan melakukan transformasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Dalam proses percepatan
pencapaian SDGs, pemberdayaan diikuti oleh metode yang tepat yaitu dengan menerapkan Participatory Rural Appraisal (PRA).
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Metode ini sangat terkenal dan sudah diterapkan di berbagai belahan dunia khususnya di Negara-negara ketiga atau Negara
berkembang. Partisipasi masyarakat dengan memperlakukan masyarakat sebagai subyek pada pemberdayaan merupakan inti
dari penerapan PRA ini.
Buku Ketjap Nomor Doea ini bisa jadi akan menimbulkan kontroversi dalam dunia sales di Timur yang sebagian besar didominasi oleh
literatur Barat. Buku ini memberikan alternatif teknik menjual, jika bisa dibilang, teknik yang sarat dengan filosofi Timur. Bukankah kita lahir,
besar, dan menjual di wilayah Timur dunia? Terlebih lagi, orang yang akan membeli produk kita pun mayoritas orang Timur. Seyogyanya,
pendekatan yang digunakan pun dalam menjual adalah pendekatan Timur. Bagaimana pendekatan Timur bekerja dalam dunia sales, dunia
yang dipenuhi oleh untung-rugi dalam bertransaksi? Inilah uniknya, buku ini akan menjelaskan bagaimana kita menjual bukan dengan niat
menjual. Bagaimana menjelaskan produk kita dengan hukum paradoks Timur, yang mungkin membuat Anda geleng geleng kepala. Rahasia
besar ini sudah dipendam cukup lama oleh ingar-bingar metodologi menjual yang instan dan jauh lebih populer.
Proses pembelajaran di sekolah bisnis bertujuan tidak saja merupakan "transfer of knowledge" namun "transfer of wisdom". Konsekuensinya,
sekolah bisnis perlu menghadirkan realitas bisnis ke dalam kelas melalui diskusi kasus bisnis dan menghadirkan kelas ke dalam realitas
bisnis melalui program Immersion. MMUGM sebagai sekolah bisnis terkemuka di Indonesia secara konsisten telah melakukan kedua hal
tersebut dalam upaya mengembangkan pemimpin bisnis strategik yang berintegritas, kreatif dan berpengetahuan luas untuk melayani
masyarakat. Buku Kasus-Kasus Manajemen Perusahaan Seri 7 ini memiliki tema Leadership and Entrepreneurship in Digital Era dan
memuat sepuluh kasus yang diharapkan dapat memberikan contoh pengalaman bisnis yang berkembang di bawah kepemimpinan
wirausaha. Pemahaman peran seorang pemimpin yang dapat mendorong bisnis, baik di tingkat bisnis kecil hingga perusahaan besar, tentu
diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang semakin dinamis, terutama dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk melengkapi
penggunaan kasus bisnis, para penulis telah menyiapkan teaching notes yang membantu pengguna kasus bisnis untuk mengorkestrasi
diskusi kelas.
IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK
Semakin banyak jumlah rumah sakit, meningkatkan persaingan "bisnis" untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Dengan ini,
rumah sakit harus sadar untuk menerapkan manajemen pemasaran modern agar dapat mempertahankan eksistensinya, dan selalu
mengikuti perkembangan yang ada. Pedoman ini mengacu kepada kurikulum yang diperlukan dalam mengajar di jenjang tinggi bidang
Administrasi Rumah Sakit dan dibuat berdasarkan referensi standard, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementrian Kesehatan, juga
referensi offline maupun online, serta pegalaman pribadi selama di rumah sakit.
Buku yang berjudul Ilmu Kesehatan Masyarakat ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa dalam mempelajari seluk-beluk tentang
ilmu kesehatan masyarakat khususnya mahasiswa keperawatan beserta mempermudah mempelajari materi ilmu kesehatan masyarakat
terutama bagi kaum awam yang belum mengenal ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri.
Buku Pengantar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) menjelaskan konsep Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia dan
SIMRS. Dalam pengembangan sistem informasi tersebut diperlukan pemahaman terkait definisi dan layanan yang diberikan oleh rumah sakit
serta kebijakan yang diperlukan dalam membangun SIMRS. Buku ini juga menjelaskan konsep dasar sistem infor- masi/teknologi informasi,
manajemen proyek dan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di rumah sakit. Untuk mencapai kesuksesan implementasi
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SIMRS, selain pengetahuan teknis, dalam pengembangan SIMRS diperlukan pemahaman yang mendalam terkait tan- tangan nonteknis
yang akan dihadapi oleh manajemen. Untuk lebih memahami konsep yang diberikan dalam buku ini, buku ini juga memberikan contoh studi
kasus dalam pengembangan SIMRS.
Buku Ajar ini adalah buku acuan untuk mahasiswa yang menempuh Praktek Kerja Lapang Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKL MPK).
Materi yang ada didalamnya mencakup Manajemen Pelayanan Kesehatan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas dan di bagian akhir
dilampirkan Lembar Kerja Mahasiswa serta Form Penilaian. Buku ini sangatlah penting untuk dimiliki mahasiswa sebagai referensi dalam
melaksanakan Praktek Kerja Lapang, disamping untuk menambah Wawasan Keilmuan, juga dapat mempraktekkan Manajemen Pelayanan
Kesehatan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas.
Panduan dasar & lengkap - Kehamilan & persiapan menyusui - Masalah di hari-hari pertama menyusui - Masalah ASI & menyusui - Mitos vs
fakta ASI & menyusui - Penyapihan - Seputar Makanan Pendamping ASI (MPASI) - Resep MPASI homemade sehat & mudah dibuat “Buku
ini akan menjadi teman setia bagi calon ibu dan calon orangtua di Indonesia. Tidak saja membahas mengenai menyusui dan pemberian ASI
secara tuntas dari awal sampai akhir, tetapi juga menyusui dari sisi agama, persiapan saat hamil, hal-hal yang perlu diantisipasi dengan
hadirnya seorang bayi, sampai dengan tips-tips pemberian ASI untuk ibu bekerja dan serba serbi pemberian Makanan Pendamping ASI.”
Mia Sutanto, SH., LL.M. - Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). “Buku yang penting dibaca oleh setiap calon ayah dan ibu,
karena akan membuka mata mengenai apa yang terbaik untuk diberikan kepada setiap calon bayi mereka, yaitu ASI. Saya senang buku ini
mengulas tentang pentingnya persiapan ASI sejak kehamilan, dan juga membahas kesulitan menyusui yang paling sering diperdebatkan.”
Ringgo Agus Rahman - Aktor, Presenter. Buku Persembahan Penerbit KawanPustaka

Blurb Gemerlap pinggiran ibukota membawa Dian pada pergaulan yang jauh dari lingkungannya. Di tengah malam yang
penuh dengan kerlap-kerlip lampu disko, Dian bertemu dengan Edgar-pria berparas tampan sekaligus pengunjung tetap
club itu. Pesona, aroma alkohol, sentuhan, dan kehangatan membimbing Dian dan Edgar 'menyatu' tanpa paksaan.
Rintihan dan desahan adalah kenikmatan yang tak mampu mereka bantah. Mereka berpikir satu malam tak akan berarti,
namun sanggupkah mereka jika malam itu benar-benar akan 'berarti'?
Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen dan praktisi. Buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber
referensi dalam ilmu kesehatan, khususnya tentang kajian kesehatan ibu dan anak. Pada kesempatan ini, penulis
mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat tersusun
seperti saat ini. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada RISTEK-BRIN sebagai penyedia hibah
penelitian. Hasil riset yang dihasilkan dari bantuan hibah penelitian menjadi salah satu bahan penyusunan buku ini. Buku
ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan buku ini.
Semoga informasi dalam buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Kesehatan Ibu dan Anak (Dilengkapi dengan
Studi Kasus dan Alat Ukur Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
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Buku Konsep dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan menjelaskan konsep Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di
Indonesia dan penjelasan konsep Sistem Informasi di rumah sakit, puskesmas, klinik. Selain itu, buku ini juga
memberikan panduan/rekomendasi yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi pandemi di Indonesia. Buku
ini juga merupakan update dari buku Pengantar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dalam
pengembangan sistem informasi tersebut diperlukan pemahaman terkait definisi dan layanan Kesehatan yang diberikan
oleh fasilitas kesehatan serta kebijakan yang diperlukan dalam membangun SIK. Buku ini juga menjelaskan konsep
dasar sistem informasi/terknologi informasi, manajemen proyek dan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) di rumah sakit. Untuk mencapai kesuksesan implementasi SIMRS, selain pengetahuan teknis, dalam
pengembangan SIMRS diperlukan pemahaman yang mendalam terkait tantangan non teknis yang akan dihadapi oleh
manajemen. Untuk lebih memahami konsep yang diberikan dalam buku ini, buku ini juga memberikan contoh studi kasus
dalam pengembangan SIMRS.
Biographies of Indonesian ministers for religious affairs and the development of the Department of Religious Affairs,
1945-1998.
"Ardi datang mengembalikan mainan rubik Tania. Namun, dia tidak boleh masuk. Tania juga belum boleh main ke luar
rumah. Kenapa ya? Apa yang kemudian dilakukan Tania bersama Kak Tora? “Rubik Unik Corona” adalah buku perdana
dari Seri Buku Cerita Anak SIGAP. SIGAP (Siapkan Generasi Anak Berprestasi) adalah program pengembangan dan
pendidikan anak usia dini dari Tanoto Foundation, yang bertujuan untuk mendukung anak-anak usia dini tumbuh dan
berkembang secara optimal sesuai dengan usianya, dan menjadi siap belajar untuk jenjang pendidikan berikutnya.
SIGAP berkeinginan untuk menghadirkan buku-buku cerita yang berkualitas bagi anak-anak untuk memberikan stimulasi
bagi perkembangan mereka dan menanamkan kecintaan membaca sejak dini."
“Perempuan, seharusnya kalian menyadari begitu berharganya diri.” Aku, seorang bidan yang bekerja di Puskesmas.
Namun fokusku bukan di bidang menangani ibu-ibu melahirkan. Aku di sini juga sebagai konselor kesehatan reproduksi.
Itulah sepenggal kisah fiksi dari seorang perempuan yang juga memiliki profesi sebagai bidan. Ada berbagai kisah
perempuan hebat yang termuat di buku ini dengan berbagai peranan yang berbeda. Apakah dia sebagai seorang istri
yang sangat berperan penting bagi kesuksesan suaminya. Apakah sebagai seorang ibu rumah tangga yang kadang
dipandang sebelah mata. Apakah dia yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan produktivitasnya sebagai
guru. Dan banyak peranan perempuan lainnya. Betapa penting peranannya dalam kehidupan. Perempuan adalah tiang
negara. Dari rahimnyalah sosok generasi penerus bangsa lahir dan berkembang. Dialah madrasah pertama bagi
keluarganya, pun memiliki banyak nilai guna bagi sesama. Perempuan juga merupakan perhiasan, simbol keindahan
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yang harus dijaga sebaik-baiknya. Dan tentu hanya perempuan yang sadar akan betapa penting peranannya yang
mampu menghargai diri sendiri. Inilah berbagai kisah yang akan menyadarkan bahwa perempuan adalah keindahan
yang paling berharga. (Tim NuBar Area Jatim #21)
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