Analisis Swot Sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran
Panduan Analisis SWOT untuk Kesuksesan Bisnis Panduan dan Aplikasi Penelitian Tindakan Kelas Evaluasi Diri untuk Pengembangan Kinerja
Analisis SWOT Pemasaran Olahan Salak di UD. Halwa Indoraya Desa Kedungrejo Megaluh JombangPENELITIAN TINDAKAN KELAS
(Teori dan Praktik Untuk Pengembangan Kompetensi Guru) TECHNOPRENEURSHIP PTK Dan Manfaatnya Bagi Guru Manajemen Strategis
STRATEGI DAN PERKEMBANGAN BATIK TULIS DI JAWA TIMUR MENYONGSONG GO INTERNATIONALPenelitian Tindakan
Kelas Teknologi OJS Dan Software R Penelitian Tindakan Kelas Penelitian Tindakan Berbasis Project Based Learning Kelas Pendidikan
Jasmani (PTK) & Kelas Olahraga (PTO) Menyusun PTK Era 4.0 Penelitian Tindakan Kelas PELATIHAN LESSON STUDY BAGI GURU Sistem
Perencanaan & Pengendalian Manajemen (ed.3) Koran Manajemen Produktivitas Perusahaan Metodologi Penelitian Olahraga MANAJEMEN
STRATEGIK Manajemen Strategis 1 (ed.10 ) Koran MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN Teknik Praktis
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Konsep Dan Aplikasi Dalam Perencanaan Pembangunan DaerahIntelijen dan Dinamika
Demokrasi di Indonesia Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi SWOT – BALANCED SCORECARD Konsep Sistem Informasi
dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat ANALISIS POTENSI WILAYAH PEDESAAN MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN DAN
BISNIS ISLAM (Panduan Praktikum Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam) Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi) POTENSI
DAN PROBLEMATIKA WILAYAH PERDESAAN : Menyoal Keberadaan Desa-Desa TertinggalBUKU KENANGAN WISUDA Disposisi
Guru EKONOMI KOPI RAKYAT ROBUSTA DI JAWA TIMUR Antasari Azhar Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI Pemasaran
Strategik: Perspektif Perilaku Konsumen dan Marketing Plan PILAR-PILAR PENGEMBANGAN PAUD BERBASIS KEMANDIRIAN
Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan di Tempat Kerja Meningkatkan Produktivitas MANAJEMEN STRATEGIK (sebuah kajian dalam
Pendidikan Islam) MANAJEMEN STRATEGIS Dilengkapi Kasus-Kasus Manajemen Strategis dari Perusahaan Indonesia yang Go Internasional
Right here, we have countless books Analisis Swot Sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran and collections to check out. We additionally
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difficulty as various extra sorts of books are readily manageable here.
As this Analisis Swot Sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran, it ends occurring mammal one of the favored book Analisis Swot Sebagai Dasar
Perumusan Strategi Pemasaran collections that we have. This is why you remain in the best website to look the amazing book to have.

Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi) May 30 2020 Menjadi tenaga pendidik dilingkungan Perguruan Tinggi tentunya menjadi

kehormatan bagi saya sendiri, karena dapat menyalurkan sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi amal jariyah bagi saya dan keluarga. Atas dasar itu
ada keinginan yang kuat untuk melahirkan sebuah karya ilmiah yang dapat dikonsumsi publik khususnya mahasiswa yang mengambil jurusan
Managemen Ekonomi. Buku ini sangat tepat jika dibaca bagi mahasiswa terkhusus yang ingin menjadi seorang pipinan atau seorang manajer, karena
dalam buku ini mengkaji dari berbagai aspek ilmu tentang tahapan-tahapan manajemen strategi . Dalam buku ini juga memberikan gambaran tentang
analis lingkungan ekternal dan lingkungan internal yang dapat membantu seorang pimpinan dalam menjalankan perusahaan nya, tidak itu saja dalam
pembahasan setiap bab memberikan suguhan pembahsan manajemen strategi seutuhnya sehingga bagi mahasiswa yang menginginkan menjadi seorang
pemimpin atau manajer sangat lah baik utuk mempelajari buku manajemen strategi dan aplikasi nya dapat di lakukan pembahasan yang di ada di dalam
buku ini sangat mudah untuk di pahami dan mudah untuk di aplikasikan. Tentunya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan
demi menuju kesempurnaan penerbitan buku selanjutnya, semoga Allah membalas setiap niat baik kita, Amin. Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori
Dan Aplikasi) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Penelitian Tindakan Kelas Sep 14 2021 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) telah menjadi top-hits dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa. PTK ini
penting dilakukan karena di dalam pelaksanaannya seorang peneliti telah menyusun sebuah rencana dengan menggunakan asas SMART. Selain itu,
PTK ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas peneliti terhadap objek penelitiannya. Buku PTK ini merupakan edisi revisi dari buku
sebelumnya. Buku edisi revisi ini, terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research-CAR); Penelitian
Tindakan Kelas Sebagai Kegiatan Pengem- bangan Profesi Guru; dan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Actions Research) Beserta Sistematika
Proposal dan Laporannya. Untuk memudahkan pembaca memahami setiap bagian di dalam buku ini, dilengkapi juga dengan pemberian contoh dan
kerangka penyusunan proposal, serta laporan PTK yang sesuai dengan sistematikanya.
PTK Dan Manfaatnya Bagi Guru Apr 21 2022 Buku yang berjudul PTK dan Manfaatnya Bagi Guru disusun untuk memberikan pengetahuan tentang
konsep penelitian tindakan kelas, sistematika penulisan, trik melakukan PTK, manfaatnya bagi guru dalam hal meningkatkan profesionalitas, dan
tujuan PTK untuk meningkatkan kualitas proses dan produk pembelajaran. Permasalahan yang kerap terjadi di lapangan diantaranya: mahasiswa
(bukan guru) melakukan PTK di kelas orang lain, terdapat guru yang mungkin belum pernah melakukan PTK di kelasnya sendiri, atau bahkan guru
yang ingin melakukan PTK namun terhambat karena minimnya wawasan mengenai PTK secara teoritis dan praktik. Sementara PTK merupakan salah
satu strategi untuk meningkatkan profesionalisme guru, bahkan hal tersebut telah menjadi program pemerintah dan instansi pendidikan sedari lama.
Dengan demikian, buku ini ditulis untuk menjembatani permasalahan yang terjadi dan harapan yang ingin dicapai mengenai pelaksanaan PTK dan
profesionalisme guru. Materi yang disajikan pada buku ini terdiri dari 8 bab, yaitu: (1) Konsep Penelitian Tindakan Kelas; (2) PTK dan
Profesionalisme Guru; (3) Kedudukan PTK dalam Penelitian Lain; (4) Sistematika PTK; (5) Pendahuluan di dalam PTK; (6) Landasan Teori di dalam
PTK; (7) Desain dan Model Penelitian Tindakan Kelas; dan (7) Pengumpulan dan Analisis Data Pada PTK. Materi-materi tersebut diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoritis maupun praksis bagi para pembaca, baik pembaca yang berprofesi guru maupun bukan guru.
PENELITIAN TINDAKAN KELAS (Teori dan Praktik Untuk Pengembangan Kompetensi Guru) Jun 23 2022 Kemampuan melakukan penelitian
khususnya penelitian tindakan kelas merupakan bekal keilmuan dan kemampuan yang harus dimiliki guru dan calon guru dalam rangka meningkatkan
keberhasilan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dan sekaligus untuk meningkatkan kompetensi seorang pendidik dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan penulisan buku ini adalah diperuntukkan bagi mahasiswa sebagai calon guru
khususnya dan tenaga pengajar umumnya yang konsen dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui buku Penelitian Tindakan Kelas ini

diharapkan dapat melengkapi buku-buku penelitian yang sudah ada, sekaligus sebagai baahan bacaan dan penambahan wawasan bagi tenaga pendidik,
mahasiswa dan pemerhati pendidik yang ingin mendalami penelitian khususnya penelitian tindakan kelas.
Disposisi Guru Feb 25 2020 Pandemi covid-19 yang belum mendapat kepastian kapan berakhir––dengan bekal keinginan untuk menuliskan tentang
kondisi yang terjadi. Saya membaca lanskap pendidikan sebagai sektor yang terdampak. Peranan pendidikan memang tidak bisa terlepas dalam
membangun peradaban. Saat menulis tentang problematika pembelajaran, teringat pada sekolah, guru, dan siswa. Mereka memilih untuk belajar dalam
nuansa berbeda (daring), namun semangat mempelajari ilmu pengetahuan sungguh luar biasa. Teknologi pembelajaran menjadi satu hal istimewa dan
memang memberikan pemahaman berbeda, kebutuhan atas teknologi tak terhindarkan. Dari pembelajaran daring ini pula menginspirasi saya untuk
menuangkan dalam tulisan-tulisan. Saya makin yakin bahwa dengan menulis topik pendidikan, sekurangnya ada juga topik ekonomi dan sosial
merepresentasi sesungguhnya sektor tersebut sangat penting untuk diberikan perhatian khusus. Cukup menantang ketika membahas topik tersebut,
terlebih masih banyak ruang yang membutuhkan pendekatan konstruktif. Beruntungnya saya mendapatkan wadah untuk menulis di Tabloid Pendidikan
Surya Rengganis, dengan sasaran pada satuan pendidikan tentu saja agar saya dapat menindaklanjutinya dengan berdiskusi bersama para guru di
Kabupaten Pangandaran.
Manajemen Produktivitas Perusahaan Jun 11 2021 Peningkatan produktivitas menjadi salah satu isu yang penting untuk mempertahankan dan
meningkatkan daya saing perusahaan, oleh karena itu setiap unit ekonomi atau badan usaha sangat berkepentingan dengan analisis produktivitas. Suatu
perusahaan industri merupakan unit proses yang mengolah sumber daya (input) menjadi output dengan suatu transformasi tertentu, dalam proses inilah
terjadi penambahan nilai jika dibandingkan proses sebelumnya.
PELATIHAN LESSON STUDY BAGI GURU Aug 13 2021 Buku ini didukung dari berbagai sumber buku referensi dan akses internet. Isi buku ini ingin
menjelaskan kebijakan inovasi pendidikan, roadmap penelitian, lesson study sebagai inovasi pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas berbasis lesson
study, beberapa kajian tentang paradigma baru model pembelajaran, dan profesionalisme guru. Buku ini dapat dibaca oleh pendidik yang merupakan
pengajar/guru yang akan mengadakan penelitian terutama penelitian tindakan kelas yang akan digunakan untuk naik pangkat. Besar harapan buku ini
dapat membantu dan menjadi rujukan bagi guru yang naik pangkat serta meningkatkan proses pembelajaran.
MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN Feb 07 2021 Buku Ini Membahas Tentang: 1. KONSEP UMUM
MANAJEMEN 2. KONSEP MANAJEMEN KEPERAWATAN 3. FUNGSI MANAJEMEN KEPERAWATAN 4. MANAJEMEN ASUHAN
KEPERAWATAN 5. ANALISA SWOT 6. PROSES MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN 7. PERILAKU ORGANISASI DALAM
KEPERAWATAN 8. MANAJEMEN MUTU DALAM PELAYANAN 9. MANAJEMEN KEPERAWATAN MASA KINI DAN MASA YANG
AKAN DATANG
Intelijen dan Dinamika Demokrasi di Indonesia Dec 05 2020
PILAR-PILAR PENGEMBANGAN PAUD BERBASIS KEMANDIRIAN Sep 21 2019 Menjadi satuan pendidikan yang berkualitas adalah obsesi
semua penyelenggara dan pengelola pendidikan. Berbagai upaya dan langkah dilakukan, namun banyak yang melupakan hal mendasar yang harus
dipertimbangkan oleh sebuah satuan pendidikan: yaitu membangun pondasi satuan pendidikan berbasis kemandirian. Berbekal pengalaman 10 tahun
menjadi General Manajer di sebuah yayasan pendidikan, penulis merangkum apa yang telah dilakukan sehingga sebuah lembaga tidak hanya survive
dalam mengeliminasi kelemahan dan move on menghadapi tantangan, namun berkembang dan menumbuhkan budaya inovatif di satuan pendidikan.
Anda perlu memilikinya.

MANAJEMEN STRATEGIK Apr 09 2021 Manajemen Strategi dapat menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam suatu perusahaan, terutama
yang berkaitan dengan persaingan, dimana para manajemenr diajak untuk berfikir lebih kreatif atau berfikir secara Strategik. Dalam buku ini akan
dibahas secara lengkap mengenai, Pengertian Strategi dan Manajemen Strategi; Konsep Strategi; Menetapkan Arah Perusahaan; Lingkungan Bisnis
Eksternal Dan Internal; Analisis Situasi Dan Strategi Perusahaan; Strategi Fungsional Dan Strategi Bisnis`; Implementasi Strategi; Pengendalian Dan
Evaluasi Strategi; Total Quality Management (Tqm); Business Process Reengineering; dan Benchmarking. Buku ini membemberikan pedoman yang
konsisten bagi kegiatan-kegiatan organisasi, agar membantu para manajer dalam membuat keputusan (memberikan banyak informasi) sehingga
meminimumkan kesalahan, untuk mencapai tujuan atau sasaran dan strategi yang telah dirumuskan. Melalui buku semoga dapat membantu organisasi
yang ingin beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga membuat organisasi tersebut menjadi lebih baik maupun menjadi efektif.
Manajemen Strategis 1 (ed.10 ) Koran Mar 08 2021
MANAJEMEN STRATEGIS Dilengkapi Kasus-Kasus Manajemen Strategis dari Perusahaan Indonesia yang Go Internasional Jun 18 2019 Memasuki
era Industri 5.0, suka atau tidak suka akan mendorong manajemen organisasi untuk mendesain ulang praktik manajemen strategis pada organisasi, agar
dapat mengeskalasi tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaan, sehingga lebih optimal menuju pencapaian tujuan organisasi. Tiga strategi untuk
meningkatkan kinerja organisasi, yaitu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat jaringan bisnis, dan penggunaan
teknologi yang tepat. Strategi- strategi yang mau diterapkan dalam sebuah organisasi merupakan wilayah kajian manajemen strategis. Manajemen
strategis menganalisis tentang bagaimana penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen dalam sebuah organisasi, baik
itu organisasi bisnis maupun nonbisnis. Manajemen strategis mengombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk
mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis memberikan arahan secara menyeluruh untuk perusahaan dalam merumuskan, mengimplementai,
mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut dalam kebijakan-kebijakan strategis organisasi, sekaligus untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di
era disrupsi menuju Industri 5.0 yang penuh dengan ketidakpastian. Peran strategis dari manajemen strategis adalah mengidentifikasi tujuan organisasi,
sumber daya, dan bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategis organisasi. Isi buku terdiri
atas 17 bab dan diperkaya dengan kasus-kasus manajemen strategis dari perusahaan-perusahaan milik Indonesia yang berskala bisnis multinasional dan
sudah go internasional. Pada bagian akhir, dimuat pula jurnal ilmiah hasil penelitian yang sudah diterbitkan oleh jurnal internasional bereputasi dengan
mengambil topik Persoalan Manajemen Strategis di Perbankan Syariah di Indonesia. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa program S-l, S-2, dan
S-3 di berbagai fakultas, baik Ilmu Ekonomi maupun fakultas lain yang mengambil mata kuliah Manajemen Strategis. Selain itu, buku ini juga
bermanfaat bagi manajemen perusahaan atau organisasi nonperusahaan nirlaba, seperti perguruan tinggi, yayasan, dll. dalam rangka merumuskan
strategi pengembangan, implementasi,evaluasi, dan tindak lanjut organisasi ke depan.
Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan di Tempat Kerja Meningkatkan Produktivitas Aug 21 2019 Pekerja yang sehat adalah aset, sebaliknya
pekerja yang tidak sehat bukan hanya merugikan diri pekerja namun juga keberlanjutan bisnis perusahaan dan ekonomi bangsa. Teori adalah ilmu,
aplikasi adalah seni. Buku ini dengan pendekatan ilmu dan seni memaparkan cara pencegahan gangguan kesehatan terkait pola hidup dan pola kerja
menuju pekerja sehat dan selamat, khususnya pencegahan tingkat primer sebelum pekerja sakit dengan melakukan promosi kesehatan terutama di
tingkat organisasi pada kelompok pekerja dan secara bersamaan di tingkat individu, didasarkan pada konsep dasar dan teori pembentukan perilaku
yang dikombinasikan dengan pengalaman dalam pengabdian kepada masyarakat di lapangan serta hasil penelitian yang dilakukan penulis bersama
kolega, mahasiswa, dan praktisi di dalam maupun di luar Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Indonesia. Buku ini terdiri dari 8 (delapan) bab yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian pokok bahasan. Bagian Kesatu, menyajikan konsep dasar,
teori dan model yang digunakan sebagai dasar pengelolaan promosi kesehatan di tempat kerja, membahas tentang perilaku kesehatan pekerja sebagai
objek empiris ilmu promosi kesehatan, dan teori perubahan perilaku serta teori pembelajaran sebagai konsep dasar promosi kesehatan khususnya
promosi kesehatan pada pekerja; Bagian Kedua, menjelaskan tentang manajemen promosi kesehatan di tempat kerja, yaitu tentang metode, apa dan
bagaimana mengembangkan program promosi kesehatan beserta langkah dan strateginya di tempat kerja atau tempat usaha yang terstruktur
organisasinya. Di samping itu, dijelaskan tentang peran petugas kesehatan di Puskesmas terutama dokter, Pembimbing Kesehatan Kerja dan
Promosionis yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya, termasuk masyarakat pekerja yang belum cukup tersedia akses
upaya promotif dan preventif di era baru BPJS sejak diberlakukannya pada tahun 2011. Bagian Ketiga, membahas cukup detail tentang aplikasi
perilaku hidup sehat dan perilaku kerja sehat, serta manajemen kelelahan di tempat kerja, dan manajemen stres di tempat kerja dengan program
pelaksanaannya di tempat kerja dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kapasitas kerja dan status kesehatan pekerja. Walaupun telah banyak
diterbitkan buku tentang promosi kesehatan pekerja, namundiharapkan bukuinidapat menjadipengantaruntukmengenallebihdalam dan dapat
dipraktikkan di lapangan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dokter, dokter kesehatan kerja (occupational health physician), perawat kesehatan kerja
(occupational health nurse), jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, serta lulusan sarjana K3 atau magister K3, dan profesional kesehatan
kerja lainnya termasuk pimpinan perusahaan, terutama yang mengelola sumber daya manusia (HRD), dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HSE),
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dunia usaha dan dunia kerja, serta profesional lainnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
maupun bidang lainnya, dalam menjalankan profesinya masing-masing.
Pemasaran Strategik: Perspektif Perilaku Konsumen dan Marketing Plan Oct 23 2019 Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu buku teks
utama mata kuliah Manajemen Pemasaran atau Strategi Pemasaran di Program Studi Manajemen atau Program Studi Administrasi Bisnis baik jenjang
sarjana maupun master. Buku ini dapat digunakan untuk memberikan wawasan teoritis dan praktis bagi para praktisi pemasaran yang bekerja di
perusahaan besar, menengah atau kecil.
Sistem Perencanaan & Pengendalian Manajemen (ed.3) Koran Jul 12 2021
Penelitian Tindakan Kelas Dec 17 2021 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai bagian dari penelitian tindakan (action research) bertujuan
memperbaiki, mutu praktik pembelajaran di kelas, makin banyak diminati. Tidak sedikit tenaga pendidik, melakukan PTK dalam upaya mereka
mengembangkan, profesinya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang PTK makin dibutuhkan. Masih banyak guru yang membuat Karya Tulis Ilmiah
menyebut tulisanriya sebagai PTK, tetapi sebenarnya belum atau bahkan bukan PTK. Buku ini berisi berbagai informasi mengenai PTK, yang
mendiskusikan dan menjawab berbagai pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana kegiatan PTK dapat dilakukan guru atau tenaga pendidik
yang lain dan juga kepala sekolah.
MANAJEMEN STRATEGIK (sebuah kajian dalam Pendidikan Islam) Jul 20 2019 Buku ini, di samping secara akademis sangat diperlukan, juga
sekaligus memberikan arah yang jelas bagaimana operasi ilmu Manajemen Strategis ini diterapkan untuk membangun kemajuan LPI dari aspek
manajerial dan leadershipnya. Dengan karya-karya semacam ini, yang tergabung dalam sistem keilmuan program studi MPI, kita dapat berharap secara
bertahap stigma terhadap LPI sebagai lembaga pendidikan “yang tahan hidup, banyak masalah, dan tidak maju” itu dapat kita atasi.
Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI Nov 23 2019 Buku dengan judul “Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI” terdiri atas 6 (enam) chapter.
Keenam chapter tersebut antara lain “Overview Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, “Pengembangan

Pusat Pertumbuhan di Wilayah Perbatasan”, “Penentuan Lokasi Prioritas Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan”, “Model Pengembangan
Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan”, dan “Kondisi Geografis Wilayah Perbatasan Merauke, Papua, dan Sumberdaya Lahan Wilayah
Perbatasan Merauke, Papua”. Keenam chapter tersebut dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, tetap mengacu ke dalam konsep
pengelolaan wilayah perbatasan NKRI. Buku dengan judul “Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI” mengawali pembahasan mengenai Kebijakan
Pengelolaan Perbatasan NKRI. Kebijakan pemerintah dinilai sangat menentukan kesejahteraan warga masyarakat. Kebijakan pemerintah tersebut dapat
berupa produk perencanaan (RTRW, MP3EI, MP4B) dan status kawasan perbatasan dalam RTRWN (PKSN, PKN, PKW, PKL, KPE, KEK). Chapter
kedua buku ini mengkaji mengenai Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Perbatasan. Di bagian ini, sumberdaya manusia memiliki peranan
yang sangat penting untuk kemajuan wilayah perbatasan. Namun, sumberdaya manusia yang mumpuni tidak akan berjalan dengan baik jika
pengembangan infrastruktur lumpuh/mati. Oleh karena itu, peranan antara sumberdaya manusia yang mumpuni dengan infrastruktur wajib memiliki
sinergi yang sejalan sehingga pertumbuhan di kawasan perbatasan dapat berlangsung secara optimal dan maksimal. Chapter ketiga membahas
mengenai Penentuan Lokasi Prioritas Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan. Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan hendaknya
ditentukan berdasarkan kemampuan potensi sumberdaya alam di wilayah itu sendiri, bukan dari kebutuhan sesaat semata. Pengembangan ekonomi
wilayah perbatasan perlu mendapatkan peranan lebih dari pemerintah pusat. Hal tersebut dimaksudkan agar negara tetangga tidak memberikan
pengaruhnya di wilayah perbatasan NKRI. Chapter keempat membahas mengenai Model Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas
Unggulan. Model pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan diupayakan berdasarkan potensi sumberdaya alam di daerah sendiri.
Strategi untuk mengembangkan potensi tersebut dapat diupayakan melalui input produksi, pengolahan produksi, pemasaran, penunjang, kondisi sosial
ekonomi, dukungan dan kebijakan, dan persepsi masyarakat. Chapter kelima mengkaji mengenai Kondisi Geografis Wilayah Perbatasan Merauke,
Papua. Chapter ini mengangkat mengenai wilayah Kabupaten Merauke. Kondisi geografis yang dipaparkan berupa kondisi fisik dan kondisi sosial.
Kondisi fisik dapat berupa kondisi iklim, geologi, penggunan lahan, lereng, dan ketinggian. Kondisi sosial dapat berupa kepadatan penduduk,
pendidikan, dan mata pencaharian. Sumberdaya Lahan Wilayah Perbatasan Merauke, Papua merupakan pembahasan terakhir buku ini. Wilayah kajian
yang diangkat adalah Distrik Oliokobel, Distrik Sota, Distrik Merauke, dan Distrik Naukenjerai. Tiap-tiap kajian dikaji berdasarkan kondisi sosial dan
kondisi fisik wilayah.
Teknik Praktis Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Konsep Dan Aplikasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Jan 06
2021 Sebagaimana kita ketahui bahwa rencana strategis merupakan sebuah perangkat penting bagi perangkat daerah. Oleh karena itu, sebagai langkah
awal yang sangat strategis dimulai dengan menata sistem pembinaan aparatur dengan memberikan bekal yang memadai terkait pemahaman dan
keterampilan penyusunan dokumen perencanaan bagi perangkat daerah. Perencanaan strategis tentu saja perlu melibatkan para pemangku kepentingan
untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi. Di samping itu, Renstra Perangkat Daerah juga menetapkan arah
dan tujuan ke mana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang, bagaimana
mencapainya dan langkah[1]langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Konsep Dan Aplikasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi Nov 04 2020 Buku Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tulisan yang disarikan
penulis berdasarkan pengalaman penulis selama menjadi tenaga ahli baik di Pemda Provinsi Lampung maupun di Pemda Kota Bandar Lampung, dan
hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. Buku penulis yang erat dengan isi buku ini adalah, Survei Tanah,

Evaluasi dan Perencanaan Penggunaan Lahan, Agropolitan, dan Pengembangan Wilayah. Buku ini dapat pula digunakan sebagai bahan penunjang
Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Buku ini merupakan pengembangan dari buku dengan judul yang sama yang disusun penulis sejak
tahun 2010 (Mahi dan Trigunarso, 2010). Di dalam buku ini, untuk memperkuat bahasan teori, dikemukakan beberapa studi kasus yang merupakan
hasil penelitian yang erat dengan bahasan teori perencanaan pembangunan. Untuk memudahkan pengkajian materi buku ini, maka dalam penulisannya
dimulai dari Bab 1 Konsep Perencanaan dan Pembangunan, pada bab 1 ini membahas berbagai konsep perencanaan dan perencanaan partisipatif,
konsep pembangunan, tolok ukur pembangunan dan pembangunanberkelanjutan. Pada Bab 2 Proses Perencanan Pembangunan Daerah, yang
membahas konsep perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Rencana Strategis SKPD. Pada bab ini juga dibahas
tentang analisis SWOT sebagai dasar penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bab 3 Pe-rencanaan Percepatan Pembangunan
Perdesaan dengan konsep Agropolitan, yang membahas konsep pembangunan perdesaan berdasarkan konsep Agropolitan, dan konsep Pertumbuhan
Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis. Pada bab ini juga dikemukakan studi kasus penelitian pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi
Masyarakat BerbasisAgrobisnis (Lampung Selatan dan Lampung Tengah). Bab 4 Penataan Ruang Wilayah Darat dan Pesisir, yang membahas tentang
konsep penataan ruang, penataan ruang wilayah darat yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang didasarkan dengan Undang- Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir danPulau Pulau Kecil (WP3K). Bab 5 Perencanaan Kota Pantai (Water Front City), membahas konsep dan tipologi water front city, dan studi
kasu perencanaan water front city Bandar Lampung. Bab 6 Mitigasi bencana, membahas konsep mitigasi, potensi bencana, tahapan mitigasi bencana,
dan studi kasus program mitigasi bencana Kabupaten Lampung Selatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Penelitian Tindakan Berbasis Project Based Learning Kelas Pendidikan Jasmani (PTK) & Kelas Olahraga (PTO) Nov 16 2021 Matakuliah
penelitian tindakan ini, memiliki capaian pembelajaran (CPL) dan capaian pembelajaran matakuliah (CP-MK) yang berusaha memenuhi standar
matakuliah KKNI level 8 tersebut. CPL adalah “Mahasiswa mampu meneliti pada permasalahan pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga/ PJOK
(penelitian tindakan kelas) dan pelatihan olahraga (penelitian tindakan olahraga) dalam bentuk artikel penelitian dan tesis”. Selain dasar bersumber dari
regulasi, yang mendasari pengembangan buku ini bermuara pada aspek perbaikan praktik dan kebaikan praktik. Koridor perbaikan dan kebaikan
praktik dalam buku ini adalah; 1) praktik pembelajaran guru di kelas; 2) praktik pelatihan seorang pelatih di lapangan; 3) praktik pelatihan seorang
praktisi di lapangan. Perbaikan praktik dalam pembelajaran, pendidikan & pelatihan (diklat) serta pelatihan olahraga abad 21 mengalami perubahan
pesat sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi yang ditandai dengan digitalisasi semua aspek kehidupan manusia (era-digital).
Antasari Azhar Dec 25 2019 Political motive behind the accusation of Antasari Azhar, Chief of the Corruption Eradication Commission, on the murder
of Nasruddin Zulkarnaen, director of state-owned company in Indonesia.
TECHNOPRENEURSHIP May 22 2022 Secara garis besar buku ini mencakup: hakikat technopreneurship, peluang usaha, analisis SWOT (strength,
weakness, opportunity, threat) berikut business model dan business plan. Selanjutnya untuk membekali mahasiswa dalam mengelola bisnisnya, maka
disajikan bahasan terkait dengan masalah manajerial: kepemimpinan, manajemen SDM, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Untuk
melengkapinya, diberikan contoh penyusunan Business Plan dan Business Canvas Model. Hadirnya buku ajar ini, oleh karenanya, dapat membantu
mahasiswa untuk memahami konsep-konsep bisnis, konsep technopreneurship dan aksi nyata di lapangan. Di samping itu, buku ajar ini didesain untuk
mengubah mindset mahasiswa dari mindset pencari kerja (karyawan) setelah lulus kuliah menjadi pembuka lapangan kerja (technopreneur) setelah

lulus kuliah. Keunggulan buku Technopreneurship ini yaitu pembaca dengan mudah memahami konsep dan penerapan dalam membangun rintisan
usaha (Startup) bidang teknologi. Sangat cocok untuk pembaca yang akan merintis usaha, para guru dan dosen, para pelajar dan mahasiswa, dan
masyarakat umum. Isi buku ini mencakup: 1. Hakekat Technopreneurship 2. Analisis Peluang Technopreneurship 3. Studi kelayakan
Technopreneurship (uji SWOT) 4. Analisis Bisnis model Technopreneurship (Business Model) 5. Analisis Perencanaan Bisnis Technopreneurship
(Business Plan) 6. Studi kepemimpinan dan manajemen keputusan 7. Manajemen Sumber Daya Manusia 8. Manajemen administrasi dan keuangan 9.
Manajemen pemasaran (Digital Marketing) 10. Contoh penyusunan Bisnis Plan, Busines Canvas Model, dan Pitching Deck
Penelitian Tindakan Kelas Teknologi OJS Dan Software R Jan 18 2022 Upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah fokus utama dalam
pembangunan pendidikan dewasa ini. Dan efektivitas oleh guru profesional adalah faktor utama peningkatan mutu. Guru sebagai pendidik profesional
dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik membutuhkan peningkatan
profesional secara terus menerus. Melalui Penelitian Tindakan Kelas, seorang guru memperoleh pemahaman tentang apa yang harus dilakukan,
merefleksikan diri untuk memahami dan menghayati nilai pendidikan dan pembelajarannya sendiri, dapat bekerja secara kontekstual, dan mengerti
sejarah tentang Pendidikan dan persekolahannya, demikian Stephen Kemmis dan Robbin McTaggart (dalam Aswandi, 2006). Sehubungan dengan itu.
Maka Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik
dan benar. Sesungguhnya kegiatan penelitian telah banyak dilakukan. Namun sayangnya kegiatan penelitian tersebut kurang dirasakan dampaknya
bagi peningkatan mutu pembelajaran. Menurut Raka Joni dkk. (1998) hal tersebut setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) pelaksanaan
penelitian bidang Pendidikan umumnya kurang melibatkan guru, (2) penyebarluasan (dissemination) hasil penelitian melalui publikasi ilmiah ke
kalangan guru di lapangan memakan waktu sangat Panjang. Selain itu, menurut penulis ini juga disebabkan karena kurangnya kesempatan guru
mengakses hasil penelitian untuk perbaikan mutu pembelajaran. Karena itu mari kita bicarakan Penelitian Tindakan (PTK) dan mari menyamakan
pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas Teknologi OJS Dan Software R ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Menyusun PTK Era 4.0 Oct 15 2021 Menyusun PTK ERA 4.0 yang disertai Contoh PTK ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis
seorang guru wajib menulis tulisan ilmiah, baik itu berupa karya tulis ilmiah, penelitian tindakan kelas, artikel/jurnal ilmiah, Khususnya yang berkaitan
dengan kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dengan menulis yang harus dipublikasikan lewat seminar tingkat sekolah, antar
sekolah, serta dalam wadah MGMP, Untuk itu penulis tertantang untuk menyusun Buku Pendidikan ini dapat membantu dan memberikan kesulitan
dalam menyusun kesulitan guru/dosen/penggiat pendidikan di lapangan untuk dapat naik pangkat sesuai dengan jenjangnya Yang Khususnya
menyelesaikan kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dari hasil diklat/seminar atau workshop. Pada akhirnya dengan terbitnya buku referensi ini
yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para praktisi pendidikan dan rekan-rekan guru.
Manajemen Strategis Mar 20 2022 Pimpinan organisasi atau top manajemen dihadapkan pada proses pengambilan keputusan yang semakin kompleks
dalam mengelola akti vitas bisnisnya, oleh karena itu diperlukan pemikiran yang strategis dalam proses manajemen. Buku ini disusun dengan
sistematika yang komprehensif dan runtut karena menggambarkan secara utuh tentang manajemen strategis, visi dan misi organisasi, etika bisnis dalam
organisasi, analisis tentang lingkungan bisnis, analisis perubahan struktur organisasi dan orientasi kepemimpinan, peranan budaya organisasi dalam
manajemen strategis, merumuskan tujuan dan strategi jangka panjang, perumusan strategi, implementasi strategi serta pengendalian dan evaluasi
manajemen strategis.

BUKU KENANGAN WISUDA Mar 28 2020 PANCA PRASETYA ALUMNI UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF KAMI ALUMNI
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF SIDOARJO DENGAN DILANDASI KEIMANAN KEPADA ALLAH SWT DAN DIJIWAI
SEMANGAT PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DENGAN INI BERJANJI : 1. BAHWA KAMI SENANTIASA MENGHAYATI,
MENGAMALKAN DAN MELESTARIKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 2. BAHWA KAMI SENANTIASA SETIA
DAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN ALMAMATER DIMANAPUN KAMI BERADA3. BAHWA KAMI SENANTIASA
MENGABDIKAN ILMU AMALIAH DAN AMAL ILMIAH KEPADA MASYARAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN NUSA, BANGSA DAN
UMAT MANUSIA 4. BAHWA KAMI DALAM MENJALANKAN TUGAS YANG DIBEBANKAN KEPADA DIRIKAMI SENANTIASA JUJUR,
DISIPLIN DAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB DENGAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM DIATAS KEPENTINGAN
PRIBADI DAN GOLONGAN 5. BAHWA KAMI SENANTIASA BERUSAHA UNTUK DAPAT MENGEMBANGKAN DIRI DAN PEKA
TERHADAP SITUASI DIMANAPUN KAMI BERADA.
Konsep Sistem Informasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat Sep 02 2020 Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif
dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Sistem Informasi. Sistematika buku Konsep Sistem Informasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Masyarakat ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 11 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya:
Pengertian Konsep Sistem Informasi, Kebutuhan Membangun Sistem Informasi Korporasi, ERP, Arsitektur ERP, SCM, Teknologi Dalam SCM, EBusiness Dan SCM, Pemahaman CRM, Kegagalan Proyek CRM, Mengkombinasikan CRM Dengan Survei, Membangun Aturan Sistem Informasi,
Teknologi Pada Organisasi Dan Analisis Strategi IS/IT.
Metodologi Penelitian Olahraga May 10 2021 Book chapter ini merupakan karya anak bangsa, yang ditulis secara kolaboratif oleh para akademisi
dari berbagai perguruan tinggi keolahragaan nasional dan para praktisi bidang keolahragaan nasional. Pelaksanaan acara dan penyusunan book chapter
ini merupakan suatu upaya untuk senantiasa melakukan “silaturahmi gagasan” dari berbagai civitas akademika seluruh Indonesia. Silaturahmi ini
sebagai ikhtiar untuk mengembangkan substansi keilmuan dalam bidang olahraga. Dalam book chapter ini, kami memilah gagasan yang dikirim dalam
beberapa tema sebagai berikut. (1) Pengantar Penelitian, (2) Proses Penelitian, (3) Pertanyaan dan Tujuan Penelitian, (4) Literatur Dalam Penelitian,
(5) Teori, Konsep dan Variabel, (6) Pengumpulan Data, (7) Analisis Data, (8) Menulis Laporan Penelitian, (9) Penelitian Tindakan Kelas, (10)
Penelitian Eksperimen, (11) Penelitian Deskriptif, (12) Penelitian dan Pengembangan, (13) Bibliometrik.
EKONOMI KOPI RAKYAT ROBUSTA DI JAWA TIMUR Jan 26 2020 Buku ini terdiri dari beberapa bagian, bagian pertama pendahuluan,
sejarah tanaman kopi, budidaya tanaman kopi, SNI kopi, konsep agribisnis, daya saing kopi, perilaku konsumen, perdagangan internasional. Buku ini
yang didedikasikan untuk menjawab kegelisahan presiden RI (Bapak Ir. Joko Widodo) yang pada banyak kesempatan kenegaraan senantiasa
mendorong kuat untuk mengolah, memberi nilai tambah dan mempromosikan komoditas yang melimpah di negeri ini. Contoh yang sering diangkat
adalah kopi. Bahkan beliau mengidekan berdirinya Fakultas Kopi.
ANALISIS POTENSI WILAYAH PEDESAAN Aug 01 2020 Paradigma pembangunan sudah bergeser, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini, wilayah pedesaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru karena wilayah pedesaan memiliki potensi dan
kekayaan sumber daya yang besar, yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Wilayah pedesaan yang identik dengan pertanian, perlu diberi perhatian
agar dapat berkembang. Ada banyak program pembangunan yang dilaksanakan saat ini, tanpa melalui perencanaan yang sistematis. Program atau
kegiatan umumnya disusun tanpa melalui kegiatan penggalian potensi, pengumpulan data, dan informasi wilayah sasaran. Konsekuensinya, banyak

program pembangunan yang gagalatau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan
dipersiapkan secara matang. Untuk itu, sebagai basis perencanaan dan tindakan, diperlukan metode pendekatan yang mampu menempatkan masyarakat
sebagai subjek (pelaku) bukan sebagai objek pembangunan desa. Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis terobsesi untuk menyusun sebuah buku
teks yang dapat menjadi buku pegangan bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi yang sering terlibat dalam program-program pendampingan serta
pemberdayaan masyarakat desa. Buku yang diberi judul Analisis Potensi Wilayah Pedesaan: Pendekatan Efektif dalam Perencanaan Pembangunan
Pertanian, menjadi materi solutif bagi mahasiswa dan para pendamping, serta para penyuluh pertanian dalam penyusunan program penyuluhan
pertanian dan untuk kepentingan lainnya. Buku yang berisi 10 bab ini, menguraikan secara mendalam tentang desa dan karakteristiknya; pemerintahan
desa dan perannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; pentingnya analisis potensi wilayah dan ruang lingkupnya; serta menguraikan tentang
metode dan teknik dalam analisis potensi wilayah pedesaan; pengumpulan data lapangan dan penerapan teknik PRA sampai dengan teknik penyajian
data dan informasi hasil PRA.
MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN DAN BISNIS ISLAM (Panduan Praktikum Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam) Jun 30 2020 Buku
ini disusun sebagai media analisis berbasis observasi dan riset yang up to date berdasarkan hasil laporan praktikum. Buku ini tentu relevan bagi upaya
menciptakan atmosfer tridharma perguruan tinggi, khususnya di lingkungan civitas akademika Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, baik
dalam dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam aspek pendidikan, pengembangan dan peningkatan kompetensi
menjadi concern IAI Al-Khairat, sehingga seluruh lulusan diharapkan memiliki profesionalisme di bidangnya masing-masing.Di samping penciptaan
kompetensi yang memadai,sumberdaya manusia juga seyogyanya memiliki karakter, kreatifitas, dan kemandirian, agar pembangunan
manusiaseutuhnya bisa terwujud. Karenanya, sejak tahun 2017 IAI Al-Khairat mengembangkan suatu budaya akademik yangkomprehensif dalam
three in one: Character, Competence, & Entrepreneur (CCE) guna merealisasikan lulusan yang kompetitif dan berdayasaing tinggi.
POTENSI DAN PROBLEMATIKA WILAYAH PERDESAAN : Menyoal Keberadaan Desa-Desa Tertinggal Apr 28 2020 Judul : POTENSI
DAN PROBLEMATIKA WILAYAH PERDESAAN : Menyoal Keberadaan Desa-Desa Tertinggal Penulis : Peribadi, Muhammad Arsyad, Samsul, La
Patuju, La Ode Marhini, Iwan Patta, dan Sitti Harnia Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 277 Halaman No ISBN : 978-623-497-061-6 Tahun Terbit :
September 2022 Sinopis Pertama, substansi buku ini adalah menyorot realitas wilayah pedesaan dari perspektif Indeks Desa Membangun (IDM) yang
menunjukkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebanyak 22 variabel dan
54 indikator. Kedua, upaya mempetajam potensi dan problematika wilayah pedesaan tertinggal dan sangat tertinggal ini dikembangkan dengan analisis
SWOT integralistik, sehingga kondisi internal dan eksternal tampak menjadi terang benderang sebagai sebuah realitas sosial pedesaan. Ketiga, telaah
kritis dalam perspektif fenomenologi terhadap: (1) Primadona areal persawahan di Desa Ranowila yang telah menjelmah menjadi sebuah lahan mati
karena faktor kerusakan bendungan dan irigasi; (2) Banjir yang kerapkali terjadi di sepanjang alur sungai Konaweha sejak keberadaan perkebunan
kelapa sawit; (3) Penggalian batu gunung secara besar-besaran di Kecamatan Moramo yang kini mulai sangat mencemaskan; (4). Keberadaan
tunakisma di Desa Mowila Kecamatan Mowila yang kini telah menjadi “poverty rackets” menuju kemiskinan”; (5) Keberadaan pertambangan nikel di
Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti yang telah merusak ekosistem serta menimbulkan konflik sosial; dan (6) Kecenderungan penyelewengan Dana
Desa melalui metode mark up atas harga barang dan bahan bangunan di atas harga aslinya, sehingga memberi peluang besar bagi oknum perangkat
desa untuk memperkaya diri sendiri. POTENSI DAN PROBLEMATIKA WILAYAH PERDESAAN Menyoal Keberadaan Desa-Desa Tertinggal
Panduan Analisis SWOT untuk Kesuksesan Bisnis Oct 27 2022 Ibarat menempuh sebuah perjalanan, SWOT laksana kendaraan yang dapat

mengantarkan kita menuju tujuan kita, dengan lebih cepat. Oleh sebab itu, para pebisnis sangat disarankan untuk melakukan analisis SWOT ketika
hendak memulai bisnis, juga ketika ingin mengembangkan bisnisnya. Buku ini akan menunjukkan bagaimana Anda bisa melakukan analisis dari faktor
internal dan faktor eksternal secara mendetail. Anda akan dipandu untuk memahami apa itu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, plus bonus
aneka strategi pengembangan bisnis yang dapat menjadi bahan bakar terbaik untuk perjalanan bisnis Anda menuju kesuksesan. Semoga sukses!
Evaluasi Diri untuk Pengembangan Kinerja Aug 25 2022 Stategi merupakan suatu proses yang paling penting dalam mencapai suatu tujuan. Untuk
meningkatkan kualitas suatu perguruan tinggi maka pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN) melakukan kebijakannya dengan
menetapkan suatu standar akreditasi yang bertujuan untuk menilai dan memberikan jaminan mutu program dan satuan pendidikan tinggi (quality
assessment assurance). Evaluasi diri yang merupakan evaluasi internal pada program dan satuan pendidikan tinggi, adalah langkah pertama yang
hasilnya dapat digunakan untuk memutahirkan pangkalan data program studi dan perguruan tinggi dalam bentuk profil yang komprehensif,
perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan program studi secara berkelanjutan, penjamin mutu internal program studi dan perguruan tinggi,
dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.
SWOT – BALANCED SCORECARD Oct 03 2020 Alat ukur yang paling banyak digunakan dalam dunia usaha saat ini adalah Analisis SWOT dan
Balanced Scorecard. Freddy Rangkuti menggabungkan dua model populer tersebut menjadi kekuatan baru yang berdampak sangat dahsyat terhadap
strategi dan kinerja perusahaan. Penggunaan kedua alat ukur ini secara sinergis akan menghasilkan kecepatan dan kemudahan dalam memantau dan
mengendalikan jalannya suatu bisnis. Dalam buku ini, pembaca tidak hanya sekadar mempelajari teori, tetapi juga diajak langsung
mengimplementasikan SWOT Balanced Scorecard. Buku ini membumikan SWOT Balanced Scorecard dengan berbagai contoh kasus agar mudah
diikuti oleh pembaca awam sekalipun. Anda juga akan menemukan beragam contoh kuesioner, seperti Kuesioner Riset SWOT Balanced Scorecard
Development Tool, Kuesioner OCAI, Kuesioner Riset SWOT, serta contoh kasus pengukuran risiko. Anda akan dipandu untuk menerjemahkan visi,
misi, strategi, dan program korporat ke dalam seperangkat ukuran yang tepat. Semua ukuran tersebut disusun secara komprehensif dan terintegrasi
dengan tujuan strategis, sasaran strategis, target, dan Key Performance Indicators. Dr. Freddy Rangkuti adalah pakar strategi bisnis dan marketing
dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam hal riset dan sebagai penasihat di berbagai perusahaan, seperti Asian Development Bank, SwissContact,
Pertamina, Trans Corps (Trans TV & Trans 7), PT. Semen Gresik Tbk, PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia), PT. Astra Otoparts
Tbk, PT. Cogindo, PLN, PT. LG Indonesia, Bank Riau Kepri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan berbagai perusahaan swasta di Indonesia.
Beberapa buku best seller yang ditulisnya antara lain Analisis SWOT (Cet.16), Business Plan (Cet. 9), dan Riset Pemasaran (Cet. 8), semuanya
diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama. Buku Swot Balanced Scorecard ini adalah karyanya yang ke-19.
Analisis SWOT Pemasaran Olahan Salak di UD. Halwa Indoraya Desa Kedungrejo Megaluh Jombang Jul 24 2022 Buku ini menjelaskan
tentang pemasaran produk berbagai olahan salak di UD. Halwa Indoraya Desa Kedungrejo Megaluh Jombang.
Panduan dan Aplikasi Penelitian Tindakan Kelas Sep 26 2022 Salah satu upaya pengembangan profesionalitas guru dapat dilakukan dengan
pembelajaran berbasis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Selain untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran, PTK juga mampu
menjadi solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran. Misalnya, terkait metode pengajaran, pembelajaran siswa,
penilaian yang akan digunakan, dan tata kelola ruang kelas. Lantas, bagaimana melaksanakan PTK? Buku ini akan menjawab pertanyaan tersebut
melalui pembahasan tentang PTK, langkah-langkah praktis penerapannya, serta contoh PTK. Dikemas dengan bahasa sederhana dan lugas, buku ini
sangat cocok untuk dijadikan panduan menyusun PTK. Baca buku ini dan jadilah guru yang mampu memperbaiki mutu pembelajaran di kelas!

Sellingpoint: 1. Hakikat PTK 2. Alur Penalaran dan Aspek Pokok PTK 3. Jenis dan Model PTK 4. Contoh PTK
STRATEGI DAN PERKEMBANGAN BATIK TULIS DI JAWA TIMUR MENYONGSONG GO INTERNATIONAL Feb 19 2022 Buku ini
berjumlah 7 (tujuh) bab terdiri dari Bab 1 Model dan Strategi Meningkatkan Keunggulan Daya Saing Batik Tulis Tanjung Bumi Bangkalan Menuju Go
International, Bab 2 Pemberdayaan Pengrajin Industri Kreatif Melalui Peningkatan Minat Kalangan Milenial dan Gen-Z Terhadap Produk Batik, Bab 3
Inklusi Keuangan UMKM Batik : Masalah dan Peluang, Bab 4 Penggambaran Potensi Alam Lumajang Menjadi Motif Batik sebagai Elemen Penciri
Bagi Penominasian Warisan Budaya Tak Benda, Bab 5 Pengembangan Batik Tulis Gentongan Tanjung Bumi bangkalan Madura, Bab 6 Penguatan
Usaha Batik tulis wangsa Singhasari Sebagai Produk Unggulan daerah Kabupaten Malang, dan Bab 7 Ektrakulikuler Batik Bagi Siswa Tingkat
Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 09 Kota Malang
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