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Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menyambut
baik hadirnya buku yang berjudul “MODEL KONSEPTUAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGURANGAN RESIKO BANJIR DI KOTA
PALEMBANG (Studi Kasus Program Gotong Royong Pemerintah Kota
Palembang) “ ini. Buku yang mengulas tentang bagaimana upaya
penanggulangan banjir di perkotaan melalui pemanfaatan kultur sosial
masyarakat yakni budaya gotong royong, berdasarkan hasil penelitian Saudara
Dr. Amiruddin Sandy, S.STP., M.Si ini tentunya akan menambah literatur dalam
kajian administrasi kebijakan lingkungan di Kota Palembang. Kota Palembang
sebagai kota tertua di Indonesia, saat ini menjadi salah satu kota yang
berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan
baik secara fisik maupun pembangunan kualitas sumber daya manusia. Buku ini
diharapkan mampu memberikan gambaran bahwa melalui pemanfaatan kultur
sosial khususnya budaya gotong royong lingkungan akan memberikan dampak
positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kualitas hidup yang
bersih, nyaman, dan tertib dapat diperoleh melalui model kebijakan yang tepat
dan sesuai dengan budaya asli bangsa Indonesia, yakni gotong royong. Untuk
Page 1/26

Read Free Keith Davis Perilaku Organisasi
itu, atas nama pemerintah Kota Palembang, saya menyampaikan apresiasi dan
terima kasih kepada Saudara Dr. Amiruddin Sandy, S.STP., M.Si yang telah
berhasil menyelesaikan penelitiannya dan menyusunnya menjadi sebuah buku
yang bermanfaat ini. Semoga buku ini dapat menjadi vii acuan bagi pengambil
kebijakan publik terkait perumusan kebijakan di bidang lingkungan dan
bermanfaat bagi masyarakat Kota Palembang pada umumnya. Terima kasih,
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Perkembangnya industri perbankan syariah dipengaruhi oleh para stakeholder.
Stakeholder memiliki peranan terpenting terhadap penilaian suatu organisasi.
Stakeholder dari perbankan syariah, yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur dan
pengawas bank, Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah
(DPS), perguruan tinggi atau lembaga akademis yang berkaitan dengan
pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dan masyarakat pada umumnya.
Masyarakat merupakan pengguna langsung jasa perbankan syariah sehingga
memiliki penilaian yang signifikan terhadap operasi yang dilakukan oleh
perbankan syariah. Dalam fenomena ini penulis, melalui buku ini, berupaya
membangun teori yang berkaitan dengan audit bank syariah, yang kelak teori
demi teori dapat memberikan makna yang berarti terutama dalam pelaksanaan
audit bank syariah. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memperluas
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cakrawala berpikir baik itu dalam memahami kegiatan audit, operasional bank
syariah dan mengatasi tantangan ekonomi dalam dunia perbankan yang terus
berkembang secara dinamis ini. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi
mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca
dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.
Salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa
merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi
kehidupan organisasi yang lebih baik. Sebagai bidang daripada multidisiplin,
perilaku organisasi ini sudah dipengaruhi dengan perkembangan pada sejumlah
disiplin ilmu, termasuk di dalamnya psikologi, sosiologi, ekonomi, teknik dan juga
pengalaman dari para praktisi itu sendiri. Studi tentang perilaku organisasi ini
memiliki peranan yang penting untuk dipahami, memprediksi, serta
mengandalkan perilaku setiap SDM dalam suatu organisasi, sehingga organisasi
tersebut bisa berjalan secara efektif.
Hand Out Mata Kuliah Organisasi Lembaga Pendidikan
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Human Behavior at Work
Kepemimpinan Pendidikan
Komunikasi Organisasi: Teori, Inovasi dan Etika
Audit Bank Syariah
naskah buku ajar ini, tidak sekadar untuk melengkapi materi kuliah, akan tetapi
menjadi ”inspirator” bagi mahasiswa untuk melakukan kajian riil di lapangan.
The 2nd Annual Conference of Engineering and Implementation on Vocational
Education (ACEIVE-2018) is a scientific forum for scholars to disseminate their
research and share ideas. This conference was held on November 3, 2018 on
the Digital Library of Universitas Negeri Medan, North Sumatra Province,
Indonesia. The ACEIVE’s theme is Engineering and Aplication for Industry 4.0.
The conference was attended by researchers, experts, practitioners, and
observers from all around the globe to explore various issues and debates on
research and experiences, discuss ideas of empowering engineering and
implementation on vocational education for Industry 4.0. This event has been
carried out well and produced many benefits to increase the knowledge of
conference participants based on research results, particularly the
implementation of vocational education for industrial revolution 4.0.
Fundamentals of organizational behavior, Leadership and its development;
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Organizational environment; Social environment; Communication and group
processes; Conclusion; Case problems.
Prilaku Organisasi adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh
mahasiswa manajemen, karena dapat memberikan pengetahuan dasar tentang
prilaku individu dan organisasi. Oleh karena itu mata kuliah ini sangat penting
dikuasai oleh mahasiswa manajemen, karena dapat membantu mahasiswa
nantinya dalam pengelolaan sumber daya utamanya sumber daya manusia.
Buku ajar ini disusun bagi mahasiswa program studi Manajemen dengan tujuan
untuk memudahkan pemahaman dalam perkuliahan, walaupun tidak menutup
kemungkinan dipergunakan juga oleh para alumni atau pihak lain yang
berkepentingan dengan masalah prilaku dalam organisasi. Buku ajar ini berisi
pengertian dan ruang lingkup masalah dalam prilaku organisasi.
Organisasi: Manajemen dan Kepemimpinan
KOMITMEN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH
INCEESS 2020
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi
Teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau
pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan
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keputusan. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang
mempelajari teori pengambilan keputusan, dan yang ingin
menggunakannya, baik sebagai bahan perbandingan maupun sebagai
bahan acuan atau bahan kepustakaan.
Iklim organisasi adalah saudara kembarnya dari budaya organisasi, namun
dalam perkembangannya, tidak banyak orang yang tertarik untuk mengkaji
tentang teori iklim organisasi. Sehingga kalah populer dibandingkan dengan
teori budaya organisasi. Kendati terminologi iklim organisasi sudah
dikenalkan oleh Kurt Lewin sejak tahun 1939 yang mengadopsi dari istilah
iklim psikologi, kendati demikian teori ini sesungguhnya banyak digunakan
dalam mengukur iklim organisasi pada dunia pendidikan. Buku ini
merupakan sebagai materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia
Lanjutan yang diberikan pada mahasiswa program studi manajemen
program magister (S-2) pada Universitas Indo Global Mandiri Palembang.
Buku Iklim Organisasi Era Digital ini merupakan buku kedua, dari
pengembangan buku pertama yang berjudul Manajemen Iklim Organisasi.
Pada buku pertama menghubungkan antara iklim organisasi dengan
beberapa variabel manajemen sumber daya manusia yang lain, sedangkan
pada buku dua ini, secara khusus hanya membicarakan tentang iklim
organisasi secara lebih mendalam lagi. Iklim Organisasi Era Digital
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(Konseptual & Operasionalisasi) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
Buku organisasi manajemen dan kepemimpinan ini terdiri dari tiga belas bab
yang mengandung berbagai unsur seperti konsep, teori, fungsi, pendekatan,
serta berbagai kajian tentang manajemen dan kepemimpinan. Buku ini
dapat membantu anda dalam berpikir secara teoritis dan praktis dalam
mengelola sebuah organisasi dengan prinsip manajemen dan kepemimpinan
yang efektif. Buku ini juga dapat membantu para pemimpin dan manajer
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam organisasi
dengan model kepemimpinan yang tepat. Pembahasan yang terdapat dalam
buku ini yaitu: Bab 1. Konsep dan filosofi manajemen Bab 2. Teori motivasi
dalam manajemen Bab 3. Perubahan dalam manajemen Bab 4. Manajemen
kepemimpinan Bab 5. Fungsi -Fungsi pimpinan di dalam manajemen Bab 6.
Kemampuan seseorang dalam fungsi manajemen Bab 7. Perbedaan
pemimpin (leader) dan manajer Bab 8. Kompetensi kepemimpinan Bab 9.
Kepemimpinan yang efektif Bab 10. Teori sifat dalam kepemimpinan Bab 11.
Pendekatan dan model kepemimpinan Bab 12. Hubungan antara organisasi,
manajemen, dan kepemimpinan Bab 13. Efektivitas Individu, Kelompok, dan
Organisasi.
Dalam bidang bisnis modern, istilah manajer dan manajemen sering kali
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diucapkan. Tidak dapat kita bayangkan perusahaan-perusahaan modern,
tanpa adanya manajer dan aktivitas manajemen. Apakah yang kiranya
dimaksud dengan istilah manajer (manager)? Rumusan berikut memberikan
pemahaman umum tentang konsep tersebut.1 ... Manajer ... dalam
penafsirannya yang paling fundamental, berarti seorang yang menduduki
posisi formal tertentu di dalam sebuah organisasi formal, yang bertanggung
jawab terhadap sedikitnya pekerjaan satu orang (bawahannya) dan yang
mempunyai wewenang atau otoritas formal atas orang tersebut. Merupakan
kebiasaan pada perusahaan-perusahaan tertentu, untuk menetapkan jumlah
minimum orang-orang atau bawahan, di dalam suatu kelompok tertentu
sebagai faktor yang menentukan, atau sebagai salah satu faktor yang turut
menentukan, dalam hal menerapkan nama jabatan “manajer” Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Manajemen Perilaku Organisasi
PERILAKU ORGANISASI
Perilaku Kebijakan Organisasi
Magnet Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru (Revisi) STO
mohon banyak disebar di Lampung
Pemahaman praktis manajemen sumber daya manusia
Magnet kepemimpinan guru, disarikan dalam ajaran Ki Hajar Dewantara.
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Secara singkat dapat dikatakan bahwa Ing Ngarso Sung Tulada, yaitu:
guru harus bisa memberi suri teladan kepada anak didik. Ing Madya
Mangun Karsa, berarti: ikut bergiat serta menggugah seManga, Manhua &
Manhwat di tengah anak didik. Tut Wuri Handayani, yaitu: memengaruhi
dan memberi dorongan dari belakang kepada anak didik. Dunia pendidikan
yang sampai kini seakan-akan seperti makanan cepat santap (fast food).
Istilah ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita telah dipenuhi
dengan berbagai standardisasi, linearitas dan berbasis melulu pada
pemikiran industrialisasi. Padahal manusia dilahirkan begitu sempurna,
sehingga ia memiliki bakat dan minat yang unik bagi tiap orangnya.
Otak manusia lebih kaya dan lebih dinamis ketimbang seperti yang
dipikirkan oleh para pendidik formal. Maka dari itu kita harus berani
mengubah konsep pendidikan yang instan dari pola pabrikan ke yang
mengedepankan proses seperti dalam penanaman bibit. Kita perlu sadar
bahwa perkembangan manusia bukanlah sebuah proses mekanik, melainkan
proses organik. Layaknya seperti petani, kita perlu menciptakan
kondisi di mana anak didik dapat berkembang.
Buku ini memaparkan Pendahuluan, Motivasi Berprestasi, Disiplin dan
Kepuasan Kerja Dalam Pendidikan, Kerangka Teoritik dan Hipotesis,
Deskripsi Hasil, Kesimpulan, Implikasi Dan Saran.
Penulis : Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd Ukuran : 21 cm x 14,5 cm
Tebal : 100 Halaman ISBN : 978-623-79438-8-4 blurb : Pemimpin yang
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memiliki perilaku positif senantiasa mampu mengarahkan dan
mempengaruhi perilaku setiap anggota organisasi, sehingga sangat
penting memiliki pemahaman yang baik, dan menyeluruh mengenai mengapa
dan bagaimana seseorang berperilaku dalam organisasi. Buku ini
membahas setiap detail yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang
visioner dan memiliki wawasan mendalam, sehingga strategi menuju
kesuksesan memimpin dan mengarahkan organisasi menjadi lebih terarah.
Buku Perilaku dan Budaya Organisasi ini berisi materi yang membahas
bagaimana seorang manajer mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan
contoh yang baik, sehingga mampu menghadirkan budaya positif bagi
suatu organisasi, buku ini hadir untuk memperkaya kahazanah kelimuan.
Secara khusus, buku ini dapat menunjang efektivitas pembelajaran dan
menjadi referensi penting dalam bidang ilmu Manajemen Pendidikan. Buku
ini hadir untuk menjawab kebutuhan perilaku dan budaya organisasi
dewasa ini. Selain memberikan wawasan dan informasi baru bagi pemimpin
dan perilaku organisasi mengenai strategi efektivitas directing untuk
mencapai visi dan misi organisasi, buku ini juga membahas mengenai
teori-teori kepemimpinan yang berkembang dan aplikatif untuk mengambil
tindakan yang tepat dengan menunjukkan perilaku yang positif sehingga
mampu mempengaruhi perilaku dan budaya organisasi.
Mengelola pendidikan bukanlah persoalan mudah, dibutuhkan pemikiran
dan analisis mendalam agar pendidikan yang dilaksanakan tepat sasaran
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dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Secara konseptual-filo-sofis
pendidikan digali dari identitas, karakteristik dan khazanah budaya
yang dimilikinya, sehingga pendidikan yang diterapkan tidak keluar
dari akar sejarahnya. Adapun dalam praksis-aplikatifnya, pendidikan
dikelola dengan manajemen yang baik agar konsep-filosofis pendidikan
tersebut dapat dibumikan secara efektif, efisien, dan produktif. Tanpa
sistem pengelolaan pendidikan yang baik, konsep-konsep tersebut tidak
mempunyai banyakarti. Oleh karena itu, manajemen mempunyai peran
sangatsignifikan dalam pelaksanaan pendidikan agar konsep dan tujuan
pendidikan dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan. Begitu
pentingnya fungsi manajemen di lembaga pendidi kan, maka dapat
dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada lembaga pendidikan yang buruk,
tetapi lembaga pendidikan dengan manajemen tidak baik. Buku ini
merupakan referensi dan sekaligus panduan teoritik-aplikatifdalam
mengelola pendidikan khususnya di sekolah/madrasah, oleh karenanya
buku ini layak menjadi referensi pegangan atau Handbook of Education
Management. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Perilaku Organisasi Sebagai Suatu Konsep & Analisis
Human Relations and Organizational Behavior
Teori dan Perilaku Organisasi
Organisasi dan Manajemen
Riset SDM Dalam Organisasi Husein Umar
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Hand-out merupakan bagian penting dalam mendukukung optimalisasi
pembelajaran, terlebih dalam suasana pembelajaran masa Covid-19 ini menuntut
media pendukung yang memadai untuk digunakan sesuai dengan porsi
pembelajaran yang baik dan tepat. Regulasi menuntut dosen untuk menyiapkan
Hand-out, pada setiap pembelajaran, untuk mengembangan bahan belajar digital,
learning object (LOM), melalui pendekatan analisis kurikulum. Dengan
pendekatan ini dimungkinkan terjadi sinergi antar para penyedia konten
pembelajaran, sehingga pada gilirannya dapat mempercepat pemenuhan
kebutuhan bahan belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Penggunaan
handout dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Seperti yang
disampaikan oleh Steffen dan Peter Ballstaedt dalam Prastowo (2013: 80), bahwa
fungsi handout antara lain adalah: (1) membantu peserta didik agar tidak perlu
mencatat; (2) sebagai pendamping penjelasan pendidik; (3) sebagai bahan
rujukan pesertadidik (4) memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar; (5)
pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan; (6) memberi umpan balik; dan (7)
menilai hasil belajar. Adapun, tujuan penyusunan handout ini, antara lain: (1)
untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi
pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik; (2) untuk memperkaya
pengetahuan peserta didik; dan (3) untuk mendukung bahan ajar lainnya atau
penjelasan dari dosen (4) Sebagai materi dalam intruksi LMS dan Gogle class
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room. Atas dasar itu, maka handout ini, berisi point-point penting dari materi
pelajaran yang akan dipelajari sesuai RPS, antara lain; Dimulai dengan; Konsep
Dasar Organisasi Kelembagaan; selanjutnya bertuturut membahas Lingkungan
Organisasi Lembaga Pendidikan; Bentuk Struktur Organisasi Lembaga
Pendidikan; Periaku dalam Organisasi Lembaga Pendidikan; Kekuasaan, politik,
wewenan dan tangungjawab dalam Organisasi Lembaga Pendidikan;
Kepemimpinan Organisasi Lembaga Pendidikan; Persepsi komunkasi dalam
Organisasi Lembaga Pendidikan; Pengambilan Keputusan dalam Organisasi
Lembaga Pendidikan; Motivasi Organisasi dalam Organisasi Lembaga
Pendidikan; Konflik dan Stres dalam Organisasi Lembaga Pendidikan; Iklim
Budaya Organisasi dalam Organisasi Lembaga Pendidikan; Efektifitas Organisasi
Lembaga Pendidikan; diakiri dengan Model Perubahan dan Pengembangan
Organisasi Lembaga Pendidikan. Berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaan
hand-out dalam pembelajaran maka hendaknya peserta didik mampu
mengunakan bahan ajar handout ini secara bijak.
Buku ini bersumber dari hasil penelitian yang berjudul The Effect of Interpersonal
Communication, School Organizational Culture, Job Satisfaction and Work
Motivation to Organizational Commitment of the State Primary School Principals
in North Tapanuli District. Sejalan dengan ini, isi buku memuat teori-teori
Komunikasi Interpersonal, Budaya Organisasi Sekolah, Kepuasan Kerja, Motivasi
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Kerja, dan Komitmen Organisasi yang sekaligus menjadi variabel penelitian.
Keseluruhan kerangka teori ini diarahkan pada tema penulisan, yaitu komitmen
kepala sekolah, khususnya kepala sekolah dasar (SD) Negeri di Kabupaten
Tapanuli Utara pada Tahun 2015 dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu,
penulis merumuskan judul buku ini menjadi Komitmen Kepala Sekolah dalam
Pengelolaan Sekolah. Buku ini terdiri dari tujuh bab pembahasan. Yang berisi
penjelasan tentang isu pendidikan di Indonesia, komitmen organisasi,
komunikasi interpersonal, budaya organisasi, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan
hasil-hasil penelitian sebagai referensi aktual tentang komitmen kepala sekolah
dalam pengelolaan sekolah.
Buku ini menguraikan tentang penerapan ilmu manajemen yang perlu dipahami
oleh para praktisi teknik dan mahasiswa teknik. Penulis sebagai seorang dosen
di Perguruan Tinggi yang mengajar mata kuliah manajemenn teknik menemukan
kurangnya buku bacaan manajemen teknik yang dapat dipelajari oleh mahasiswa
teknik dengan mudah. Karena itu penulis menguraikan ilmu manajemen dalam
buku ini secara sederhana yang merupakan kumpulan kuliah yang diberikan oleh
penulis didalam kelas. Manajemen Teknik (Untuk Praktisi Dan Mahasiswa Teknik)
ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Buku dengan judul Kepemimpinan Pendidikan merupakan buku ajar yang
disusun sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa. Buku ini diterbitkan
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sebagai sumber referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa yang sedang
memprogramkan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pokok-pokok bahasan
dalam buku ini mencakup: 1) Konsep-konsep Dasar Kepemimpinan; 2) Syaratsyarat dan Prinsip Kepemimpinan; 3)Kepemimpinan dan Manajemen; 4)
Pendekatan dan Model-model Kepemimpinan; 5) Tipe dan Gaya Kepemimpinan;
6) Pengembangan/pembinaan Organisasi; 7) Peran dan Fungsi Kepala Sekolah
sebagai Pemimpin Pendidikan; 8) Pemimpin Pendidikan yang Efektif; 9) Praktek
Kepemimpinan
ORGANISASI LEMBAGA PENDIDIKAN
The Handbook of Education Management
Dasar Dasar Public Relation
STRATEGI CERDAS DALAM PENGEMBANGAN, INOVASI DAN PERUBAHAN
ORGANISASI
ACEIVE 2018

Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem
organisasi bisnis. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak
hanya sekedar informatif tetapi juga haruslah persuasif, agar pihak lain bersedia
menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau
kegiatan. Komunikasi digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai
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macam jenis dan bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Oleh karena
itu komunikasi yang terjadi di dunia bisnis, tidak boleh melanggar norma-norma
bisnis.
Kehadiran Buku Perilaku Organisasi ini disusun oleh para akademisi dan praktisi
dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, tetapi
kami mengharapkan buku ini dapat menjadi referensi atau bahan bacaan dalam
menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai ilmu perilaku organisasi.
Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam tiga belas bab yang memuat
tentang Konsep Dasar Perilaku Organisasi, Teori Organisasi, Sistem Organisasi,
Kepemimpinan, Motivasi, Komunikasi, Politik dalam Organisasi, Pengambilan
Keputusan, Manajemen Konflik, Manajemen Stress, Nilai, Sikap dan Kepuasan
Kerja, Perilaku Individu & Kelompok, serta bab terakhir yaitu mengenai
Pengembangan Organisasi.
Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan berikut ini:
Pertama, kebutuhan akademik khususnya kebutuhan penulis sebagai pengampu
mata kuliah “Perilaku Organisasi” pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang diberi kepercayaan
dan tanggung jawab oleh Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
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tersebut untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran dalam mata
kuliah tersebut. Kedua, mengikuti perkembangan ilmu perilaku dan memenuhi
tuntutan moral sebagai seorang akademisi untuk terus mengembangkan
keilmuan yang menjadi spesialisasi/minat utama untuk berkarya dalam bentuk
tulisan atau buku seperti ini. Ketiga, turut memberikan sumbangan pemikiran,
pengembangan wawasan keilmuan dan bagaimana menerapkan praktik
keilmuan di bidang perilaku organisasi bagi mahasiswa sebagai calon pegawai
maupun yang sudah menjadi pegawai baik pada institusi pemerintah maupun
lembaga bisnis dalam membangun, membina, mempertahankan, dan
meningkatkan komitmen dan kepuasan kerja karyawan yang menjadi tanggung
jawabnya.
Pada dasarnya, budaya organisasi merupakan pola dasar yang diterima oleh
organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan
yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggotaanggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota
yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan
merasakan masalah yang dihadapi. Budaya organisasi merupakan nilai yang
memiliki karakteristik tertentu karena setiap organisasi memiliki perbedaan
mendasar antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Oleh karena itu
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budaya organisasi tidak akan sama antara satu organisasi dengan organisasi
lainnya. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa budaya organisasi
cenderung dibentuk oleh karakter manusia yang ada didalam organisasi,
terutama dari orang-orang yang mendirikan organisasi dan selanjutnya
berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi setiap saat dalam setiap
organisasi. Senada dengan ini, komitmen organisasi juga penting sebagai suatu
kondisi yang dirasakan oleh karyawan yang dapat menimbulkan perilaku positif
yang kuat terhadap organisasi kerja yang dimilikinya. Beberapa karakteristik
yang bisa digunakan sebagai pedoman telaah komitmen kerja, yaitu sdanya
keyakinan yang kuat dan penerimaan tujuan serta nilai-nilai yang dimiliki
organisasi kerja, terdapatnya keinginan untuk mempertahankan diri agar tetap
dapat menjadi anggota organisasi tersebut, serta adanya kemauan untuk
berusaha keras sebagai bagian dari organisasi kerja.
PERILAKU DAN BUDAYA ORGANISASI
Bisnis Islam Di Era Digital
Iklim Organisasi Era Digital (Konseptual & Operasionalisasi)
Hubungan Antara Motivasi Kerja Dan Pengalaman Kerja Dengan Kinerja Guru
Madrasah
Komunikasi Kontemporer
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Teori manajemen dapat membantu memajukan profesi manajemen. Kerja sama antara teoritisi
manajemen dengan praktisi manajemen dapat membuahkan hasil yang mengagumkan.
Perkembangan teori manajemen sampai pada saat ini telah berkembang dengan pesat. Tapi
sampai detik ini pula belum ada suatu teori yang bersifat umum ataupun berupa kumpulankumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
Buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu : Bab 1 Pengertian dan Fungsi Manajemen SDM
Bab 2 Kepuasan Kerja Bab 3 Disiplin Bab 4 Produktivitas Kerja Bab 5 Motivasi Bab 6 Prestasi
Kerja Bab 7 Kompensasi Bab 8 Kompetensi Bab 9 Produktivitas Kerja Bab 10 Kepemimpinan
Komunikasi dapat dikatakan merupakan nafas dalam eksistensi suatu organisasi, di mana
suatu organisasi tidak akan mampu berjalan tanpa adanya komunikasi. Hal ini menjadi latar
belakang munculnya studi tentang komunikasi organisasi. Dalam buku ini akan diulas dengan
komprehensif bagaimana pelaku organisasi yang memiliki tugas masing-masing saling
berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu sistem memerlukan komunikasi yang baik agar
kinerja dalam organisasi tersebut berjalan optimal. Buku ini membahas tentang: Bab 1 Konsep
Dasar Komunikasi Organisasi Bab 2 Teori-Teori Organisasi Klasik dan Transisional Bab 3
Komunikasi Kelompok dan Jaringan Komunikasi Bab 4 Pola, Arah Dan Aliran Komunikasi
Dalam Organisasi Bab 5 Budaya dan Iklim Organisasi Bab 6 Kepemimpinan dan Gaya
Komunikasi Dalam Organisasi Bab 7 Kekuasaan dan Pemberdayaan dalam Organisasi Bab 8
Konflik dan Hambatan dalam Komunikasi Organisasi Bab 9 Stres Dalam Komunikasi
Organisasi Bab 10 Manajemen Konflik Bab 11 Inovasi dan Teknologi Informasi dalam
Organisasi Bab 12 Etika dalam Komunikasi Organisasi
Buku/bahan ajar ini secara keseluruhan terdiri dari 8 (delapan) bab, untuk memandu dan
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mengarahkan mahasiswa dan pembaca lainnya, maka pada setiap akhir bab disertai
rangkuman dan refleksi berupa pertanyaan sebagai tugas latihan untuk dijawab, maupun
penugasan-penugasan kepada mahasiswa untuk didiskusikan. Perilaku Organisasi ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Adanya permasalahan efektivitas organisasi penyediaan minyak dan gas bumi, setelah diamati
ternyata salah satunya dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan
partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap efektivitas tata kelola penyediaan
migas.
Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia Edisi 2
Psikologi Manajemen
Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social
Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia
Perilaku Organisasi
EFEKTIVITAS ORGANISASI TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI

Buku ini diberi judul “Organisasi dan Manajemen” yang merupakan
rangkuman dari berbagai referensi dan sumber bacaan. Dengan
adanya buku ini, diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan dapat
memberikan gambaran terkait organisasi dan manajemen dalam
kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan suatu kegiatan
atau aktivitas kerja. Dalam buku ini terdapat pengetahuan mengenai
konsep organisasi dan manajemen serta penjelasan lebih lanjut
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lainnya yang bisa kita praktikkan dalam pekerjaan atau tugas kita.
Buku ini membahas: Bab 1 Konsep Dasar Organisasi dan Manajemen
Bab 2 Manajer Dalam Manajemen Bab 3 Teori Organisasi Bab 4
Struktur Organisasi Bab 5 Perilaku Organisasi Bab 6 Budaya
Organisasi Bab 7 Konflik dalam Organisasi Bab 8 Perilaku Organisasi
Dan Mengelola Stress Kerja Bab 9 Komunikasi dalam Organisasi Bab
10 Kepemimpinan dan Motivasi Bab 11 Kinerja Organisasi Bab 12
Pengembangan Organisasi
Manajemen merupakan sebuah proses kegiatan yang terdiri dari
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang
telah ditetapkan dan ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan
tertentu secara efektif dan efisien. Pendidikan karakter di sekolah
juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah.
Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter
direncanakan (planning), dilaksanakan (actuating), dan dikendalikan
(evaluation) dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara
memadai. Penerapan psikologi dalam situasi praktis berdasarkan pada
pengetahuan ilmiah tentang tingkah laku. Jadi bukan dengan cara
common sense, melainkan menggunakan prinsip-prinsip psikologi
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secara sistematis. Kehadiran buku ini merupakan bagian dari
sumbangsih pemikiran penulis untuk mengkaji/membahas tentang
psikologi manajemen karena psikologi merupakan ilmu tentang
tingkah laku. Pada hakikatnya tingkah laku manusia itu sangat luas,
semua yang dialami dan dilakukan manusia merupakan tingkah laku.
Semenjak bangun tidur sampai tidur kembali manusia dipenuhi oleh
berbagai tingkah laku. Dengan demikian objek ilmu psikologi sangat
luas, akan tetapi di dalam buku ini fokus membahas tentang psikologi
manajemen. Buku ini sangatlah penting bagi mahasiswa dan pendidik
yang sedang mendalami bidang psikologi atau pendidikan karakter.
Buku ini juga sangat penting bagi pendidik, tenaga pendidik, kepala
sekolah, dan peserta didik untuk memahami konsep psikologi.
Psikologi Manajemen ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
Dalam peraturan dunia bisnis saat ini, para manajer di setiap unit
kerap berhadapan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan
dengan sumber daya manusia, baik berupa perekrutan, optimasi,
efisiensi, efektivitas, sampai loyalitas. Dari kacamata tersebut, buku
ini berusaha mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan sumber
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daya manusia dengan tujuan memberikan para manajer kemampuan
untuk mendiagnosis dan merencanakan untuk kemudian menelurkan
solusi aplikatif yang sesuai dengan isu-isu sumber daya manusia yang
mereka hadapi. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam lima belas bab yang
memuat tentang Mengenal MSDM, Konsep Dasar Organisasi, Seleksi
dan Penentuan Calon Pegawai, Analisa Jabatan, Pelatihan dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kepuasan Kerja, Penilaian
Prestasi Kerja, Sistem Kompensasi, Motivasi Kerja, Komunikasi,
Kepemimpinan, Pemberdayaan SDM, Manajemen K3, Sistem PHK,
dan bab terakhir yaitu mengenai Manajemen Hubungan Industrial.
Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia
MODEL KONSEPTUAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
UPAYA PENGURANGAN RESIKO BANJIR DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus Program Gotong Royong Pemerintah Kota Palembang
Pesantren Efektif Model Teori Integratif Kepemimpinan – Komunikasi
- Konflik Organisasi
Manajemen Teknik (Untuk Praktisi Dan Mahasiswa Teknik)
PERILAKU ORGANISASI (Teori dan Konsep) Jilid 1
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Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Organisasi merupakan bentuk
kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan
struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang memegang posisi yang bekerjasama
secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan. Dengan kata lain, organisasi adalah suatu
wadah atau tempat di mana orang-orang dapat bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan
yang telah ditetapkan. Tanpa adanya organisasi, setiap orang tidak akan mengetahui bagaimana
cara melaksanakan kerjasama tersebut. Dalam buku ini ada beberapa Bab/sub tema yang akan
dibahas antara lain: Bab 1 : Evolusi Teori Organisasi Bab 2 : Struktur dan Desain Organisasi Bab
3 : Perbedaan Individu dalam Sebuah Organisasi Bab 4 : Sikap dan Kepuasan Kerja Bab 5 :
Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Pembentukan Kelompok Kerja Bab 6 : Komunikasi
dalam Organisasi Bab 7 : Perilaku Saling Percaya dalam Kerjasama Bab 8 : Pemicu adanya
Perilaku Politik Bab 9 : Manajemen Perubahan Organisasi
Mencermati potret dualisme pendidikan di Indonesia saat ini antara lembaga pendidikan Islam
dan umum. Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan Islam semakin menancapkan
eksistensinya dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Sebagian besar pesantren
bertransformasi dari sistem pengelolaan tradional ke arah modern dalam aspek manajerial,
kepemimpinan maupun kurikulum. Sebagai penyelenggara pendidikan yang aktif beroperasi
selama 24 jam tentunya menghadirkan berbagai macam problematik. Untuk itu pimpinan
pesantren harus memiliki kepekaan dalam hal mengelola konflik. Salah satu strategi dalam
pengelolaan konflik adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang efektif berperan signifikan dalam
resolusi konflik yang terjadi hingga pada akhirnya organisasi mampu mencapai visi dan misi yang
telah ditetapkan. Pencapaian visi dalam ilmu manajemen dikenal dengan efektivitas. Melalui
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penerbitan buku ini, para praktisi pendidikan -pengelola pesantren- dapat menanamkan sikap
kompetitif santri di era disrupsi saat ini. Buku ini juga menawarkan teori-teori, konsep efektivitas
organisasi, serta penerapan dalam organisasi. Pesantren Efektif Model Teori Integratif
Kepemimpinan – Komunikasi - Konflik Organisasi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak*
Buku ini membahas Isu kebijakan semenjak perubahan era baru dalam penerapan kebijakan
organisasi. Misalnya program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) yang ditandatangani oleh pemerintah pusat atau dengan kata lain sejak garis kebijakan
vertikal menjadikan kebijakan program BKKBN, Termasuk isu kebijakan yang sering diberitakan
bahwa sejak program BKKBN ini iotonomikan terdapat banyak pegawai dan tenaga penyuluh
BKKBN yang melakukan mutasi pindah ke instansi lains ebagai dampak dari banyaknya
karyawan yang melakukan mutasi umumnya adalah tenaga yang telah terlatih dan menguasai
pekerjaan penyuluh BKKBN sebagai aset dalam pengembangan program kelembagaan
mengalami pengurangan. Isu kebijakan program kelembagaan di era otonomi pemerintahan
daerah, terdapat adanya berbagai kesenjangan (gap) dalam pelaksanaan tugas yang diemban
terhadap publik, khususnya dalam pendampingan dan pemberian penyuluhan Kelembagaan di
tingkat kabupaten dan kota yang ditempatkan di kecamatan dan desa. Sebelum kebijakan
otonomi pemerintah daerah dalam satu kecamatan terdapat lebih dari dua orang Petugas
Penyuluh Lapangan BKKBN yang mengkoordinir Penyuluh Lapangan Desa (PLD), saat ini telah
ditetapkan hanya satu orang di kecamatan. Termasuk PLD BKKBN sebelum otonomi
pemerintahan daerah, 1 orang PLD BKKBN menangani satu desa, tetapi saat ini 1 orang PLD
BKKBN desa menangani tiga sampai empat desa, sehingga tidak efektif dalam melakukan
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pembinaan, pencerahan dan penyuluhan kepada publik khususnya masyarakat yang rentang
dengan reproduksi. Bagi pemerintah kabupaten/kota, program kelmebagaan adalah program
bupati tau/walikota yang tentunya kebijakan yang dikeluarkan harus mendukung kebijakan
utama yang menjadi prioritas dari bupati/walikota yang saat ini nampaknya program
kelembagaan bukan lagi sebagai program prioritas, melainkan program pendukung kebijakan
bupati/walikota, menjadi wajar jika jumlah penduduk bertambah, kesehatan masyarakat
mengalami perubahan yang stagnan dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami
penurunan, sehingga nampaknya program kelembagaan mengalami pengabaian dari programprogram pemerintah yang berskala prioritas, terkalahkan dengan kebijakan program peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai program kebijakan prioritas pemerintah daerah.
InCEESS is an international conference hosted by Pelita Bangsa University. This conference is
arranged to become an annual conference making room for scholars and practitioners in the area
of Engineering, ICT, Management, and all research in Social Science and Humanities to share
their thoughts, knowledge, and recent researches in the field of study
(https://inceess.pelitabangsa.ac.id/).
TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
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