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PERILAKU KESEHATAN ANAK SEKOLAH
PERILAKU KESEHATAN, PREVALENSI PENYAKIT DAN UPAYA
PENINGKATAN STATUS KESEHATAN ANAK SEKOLAH
Pustaka Abadi Monograf ini menguraikan perilaku kesehatan anak sekolah
(faktor risiko), khususnya sekolah di sekitar TPA, sebagai gambaran
perilaku anak sekolah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk
memperbaiki atau meningkatkan perilaku kesehatan yang sudah dilakukan
anak sekolah. Sedangkan penyakit yang sering terjadi pada anak sekolah
(efek dari faktor risiko) yang dapat diberat dengan kondisi lingkungan
sekolah dan tempat tinggal di sekitar TPA. Data yang digunakan dalam
monograf ini dari hasil penelitian yang dilanjutkan dengan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dengan topik yang sama, serta dari
sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tentang perilaku
kesehatan anak sekolah dan penyakit akibat perilaku kesehatan yang
kurang tepat serta penyakit yang sering terjadi di sekitar TPA, diantaranya
buku pedoman, keputusan/peraturan menteri dan proﬁl kesehatan
Kementerian Kesehatan RI, monograf dan jurnal kesehatan/keperawatan
nasional dan internasional serta sumber ilmiah lainnya.

SEKOLAH DASAR TANGGUH COVID-19 DI WILAYAH PESISIR
wawasan Ilmu Pendidikan dasar akan memberikan hasil yang optimal jika
semua elemen masyarakat dapat bekerjasama dengan baik. Buku ini
diharapkan bisa membantu mempercepat upaya adaptasi pembelajaran
dasar di masa Pandemi sehingga pembelajaran dasar dapat berlangsung

2

optimal dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta
didik dan masyarakat

BELAJAR DARI COVID-19: PERSPEKTIF EKONOMI DAN KESEHATAN
Yayasan Kita Menulis Pandemik Coronavirus (Covid-19) menjadi perhatian
di seluruh negara di dunia. Di mana penyebarannya sangat cepat dan
berdampak kepada kematian. Pada bulan Desember, 2019, di kota Wuhan,
Provinsi Hubei, Cina menjadi pusat wabah pneumonia yang tidak diketahui
penyebabnya. Pada tanggal 7 Januari 2020, ilmuwan Cina telah
mengidentiﬁkasi dan mengisolasi sebuah novel coronavirus, atau disebut
juga (SARS-CoV-2), sebelumnya dikenal sebagai (2019-nCoV) dari pasien
yang terinfeksi virus penyakit pneumonia. Penulisan buku ini dilakukan
secara berkolaborasi yang ditulis selama dua minggu sejak 20 Juni sampai
5 Juli 2020. Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, beberapa
dosen dari berbagai institusi melakukan kajian-kajian terhadap
permasalahan khusus pada bidang Ekonomi dan Kesehatan untuk
menghasilkan solusi demi kemaslahatan Bersama. Buku ini membahas: 1.
Gelombang Krisis Ekonomi Di Indonesia Akibat Pandemi Covid-19 2. Solusi
Ekonomi dan Keuangan Akibat Covid-19 3. Covid-19 : Implication of
Business 4. Memperkuat Ketahanan Pangan Pada Era Ekonomi Baru 5.
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Postur APBN 2020 6. Dampak Covid
19 Bagi Umkm Di Indonesia 7. Layanan Telehealth, Telemental dan
Telemedik di Indonesia dalam Penanganan Kesehatan Jiwa Anak dan
Remaja selama Pandemi COVID-19 8. Ancaman Kesehatan Mental di Tengah
Pandemi Covid-19 9. Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Dalam Tatanan
Keluarga 10. Upaya Promosi Kesehatan Dan Preventif Covid-19 Di Tatanan
Komunitas 11. Darurat Kesehatan Masyarakat Selama Pandemic Covid-19
(Siklus Hidup Reproduksi) 12. Peran Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Bayi di Era Covid-19 13. Imunisasi Balita di Masa Pandemi 14.
Epidemiologi COVID-19 15. Tringial Epidemiologi Pemutusan Rantai
Penularan Covid-19 16. Dampak Pandemic Covid-19 Pada Kesehatan Ibu
dan Anak 17. Pandemik Covid-19 Berpeluang Merubah Perilaku Kesehatan
Masyarakat 18. Belajar Dari COVID-19, Akankah Pandemi ini Berulang?
Sebuah Reﬂeksi Untuk Masa Depan Anak Indonesia

SCIENTIFIC PAPER ACADEMY (SPA) UKM-F DYCRES 2020
Penerbit NEM

DINAMIKA EMOSI ANAK USIA DINI
KAJIAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI MASA PANDEMI COVID-19
(JILID 1)
Penerbit NEM Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan yang agak
mendadak dan signiﬁkan pada semua lingkungan, termasuk masa kanakkanak. Untuk alasan ini, jika anak tidak dikonseling dengan baik,
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kesehatan mentalnya akan terganggu karena perubahan rutinitas. Dampak
pembelajaran jarak jauh pada anak PAUD adalah kecemasan yang dialami
oleh anak karena anak cenderung mengkhawatirkan kondisi mereka
selama pembelajaran jarak jauh. Pelecehan verbal oleh orangtua dianggap
normal. Anak-anak sangat mudah bosan karena bosan dengan
pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan mereka menatap layar ponsel
atau laptop berjam-jam tanpa henti. Anak-anak mudah marah karena dunia
mereka jungkir balik selama pandemi ini. Perkembangan sosial dan bahasa
anak terhambat karena tidak ada ruang untuk bersosialisasi. Hasil riset
yang ada juga memberikan gambaran dinamika emosi saat pembelajaran
jarak jauh pada anak Sekolah Dasar (SD). Efek atau dampak dari
pembelajaran jarak jauh pada anak SD adalah kecemasan, sulit
berkonsentrasi, lekas marah, depresi dan stres, pola tidur terganggu,
kebosanan dan kurang belajar. Strategi yang digunakan orangtua untuk
membimbing anaknya di rumah adalah mempersiapkan kebutuhan anak,
membantu anak memahami materi ajar, dan membina psikologis anak yang
tidak tertekan untuk belajar tatap muka maya dan saat menggunakan
utilitas. Dengan demikian, dampak belajar dari rumah terhadap kesehatan
mental anak usia 0-12 tahun menjadi nyata, penelitian dari jurnal dalam
dan luar negeri juga menunjukkan bahwa bagi anak-anak, penutupan
sekolah akibat pandemi COVID-19 dan pengalihan menjadi belajar dari
rumah (online) memberikan tekanan atau stres tersendiri. Hal ini
menyebabkan kecemasan, ketakutan, kemarahan dan sejenisnya pada
anak-anak, yang merupakan tanda gangguan kesehatan mental. Belum lagi
jika hal ini terjadi pada anak-anak dari keluarga dengan pendapatan
ekonomi rendah untuk memenuhi kebutuhannya, juga akan berdampak ke
kesehatan mental anak.

RISET KEPERAWATAN DI ERA PANDEMI COVID-19
Penerbit NEM Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan
penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis
corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat
menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome
(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah
diidentiﬁkasi sebelumnya, baik pada manusia maupun hewan. Virus
penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah
zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan
bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan
MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber
penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Dalam masa
pandemi ini fungsi penelitian dan pengembangan merupakan salah satu
komponen penting untuk mendukung upaya penanganan pandemi
COVID-19, khususnya dalam memberikan saran perbaikan kebijakan yang
berbasis bukti dan inovasi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri, baik
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bagi lembaga maupun organisasi yang bergerak dalam ruang lingkup
penelitian dan pengembangan, khususnya dalam upaya mendukung
keberhasilan mengatasi pandemi penyakit dengan tetap menjaga
keabsahan aspek ilmiah, etik penelitian dan kepentingan kesehatan
masyarakat, serta perekonomian bangsa. Buku ini mencakup informasi
terkait dengan penyelenggaraan penelitian di masa pandemi COVID-19
mencakup penelitian kesehatan baik untuk penelitian berbasis masyarakat
dan fasilitas kesehatan. Seiring dengan perjalanan waktu dan ilmu yang
terus berkembang, kami menyadari buku perdana ini masih perlu lebih
disempurnakan dan dilengkapi dan kami memberikan kesempatan terbuka
atas saran dan kritik yang membangun. Besar harapan kami sekiranya
buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi kalangan peneliti bidang
kesehatan dan bidang terkait dengan lainnya dalam situasi pandemi
COVID-19 ini.

PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA TELAGA BIDADARI PADA MASA
PANDEMI COVID-19
MBUnivPress Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan dalam
suatu wilayah sangatlah diperlukan terutama untuk daerah yang jauh dari
pusat kota, di Desa Telaga Bidadari ada petugas kesehatan yang berada di
desa. Untuk membantu warga masyarakat dalam memberikan pelayanan
kesehatan di Desa Telaga Bidadari tersedia sarana kesehatan yaitu
Puskesdes. Sedangkan petugas kesehatan yang ada Desa Telaga Bidadari
adalah 1 Bidan Desa, 1 Petugas Kesehatan. Untuk Pendidikan Desa Telaga
Bidadari terdapat 1 buah PAUD, 1 buah TK, 1 buah SD, sehingga anak-anak
yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi harus pergi ke desa lain
atau ke kabupaten

MULTIPERAN ASPEK KEDOKTERAN DALAM PROMOTIF, PREVENTIF,
KURATIF, DAN REHABILITATIF KESEHATAN
UMSurabaya Publishing

MODUL PENYAKIT DAN PENCEGAHAN MASALAH KESEHATAN ANAK DI
RUMAH
CV. AZKA PUSTAKA Anak sekolah dasar yaitu anak yang berusia 6-12
tahun, memiliki ﬁsik lebih kuat yang mempunyai sifat individual serta aktif
dan tidak bergantung dengan orang tua Anak usia sekolah ini merupakan
masa dimana terjadiperubahan. yang bervariasi pada pertumbuhan dan
perkembangan anak yang akan mempengaruhi pembentukan karakteristik
dan kepribadian anak. Periode usia sekolah ini menjadi pengalaman inti
anak yang dianggap mula bertanggung jawab atas perilakunya sendiri
dalam hubungan dengan teman sebaya, orang tua dan lannya. Selain itu
usia sekolah merupakan masa dimana anak memperoleh dasar-dasar
pengetahuan dalam menentukan keberhasilan untuk menyesuaikan diri
pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu (Diyantini,
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et al. 2015).

PENGANTAR PROMOSI KESEHATAN
Pradina Pustaka Buku dengan judul “Pengantar Promosi Kesehatan”
merupakan media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman belajar
bagi mahasiswa. Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap
mengenai materi apa saja yang akan mereka pelajari yang berasal dari
berbagai sumber terpercaya yang berguna sebagai tambahan wawasan.
Pokok-pokok bahasan dalam buku bunga rampai ini mencakup: Konsep
dasar promosi kesehatan; Strategi pendekatan promosi kesehatan;
Perencanaan promosi kesehatan; Monitoring dan evaluasi promosi
kesehatan; Konsep perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Prinsip-prinsip
promosi kesehatan; Faktor keberhasilan dalam promosi kesehatan;
Kebijakan pemerintah terkait promosi kesehatan; Strategi pembelajaran
yang efektif dalam promosi kesehatan; Psikologi dalam pendidikan
kesehatan; Metode penyuluhan kesehatan; Tren dan masalah dalam
promosi kesehatan; dan Pengembangan masyarakat dalam promosi
kesehatan.

BEST PRACTICES MANAJEMEN SEKOLAH
Penerbit Tsaqiva Bismillahirrahmanirrahiim, Best practice merupakan butir
kegiatan dari sub unsur pembuatan Pengembangan Profesi dan atau
Publikasi Ilmiah di bidang pendidikan. Best Practice masuk pada unsur
publikasi ilmiah jenis Tinjauan Ilmiah. Dengan demikian satuan hasil best
practice berupa laporan karya tulis kepala sekolah yang berisi uraian
ide/gagasan atau pengalamannyata dan terbaik penulis dalam upaya
mengatasi berbagai masalah pendidikan yang ada di satuan pendidikan.
Istilah best practice mengandung arti "pengalaman terbaik" dari
keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas,
termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan tertentu.
Sebuah best practice dalam pengelolaan sekolah dapat dilakukan oleh
Kepala Sekolah atau dengan dibantu oleh Pengawas Sekolah. Best Practice
Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengalaman terbaik yang dilakukan
Kepala Sekolah ketika mengelola sekolah/madrasah. Sebuah Best Practice
akan bermanfaat jika dituliskan dan disosialisasikan kepada teman sejawat
agar Kepala Sekolah yang lain dapat menerapkan praktek yang sama
dalam pengelolaan sekolah. Wujud Best Practice adalah laporan tentang
pengalaman terbaik dalam keberhasilan pelaksanaan tugas yang berkaitan
dengan manajemen di sekolah/madrasah. Tentu saja sebuah Best Practice
membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mencapai hasil sesuai
harapan. Oleh sebab itu, semua perencanaan, tahapan pelaksanaan,
keberhasilan, hambatan, dan reﬂeksi perlu dituliskan sebagai bahan
pelajaran bagi teman sejawat ketika berusaha menerapkan program atau
tindakan yang serupa. Suatu pengalaman dapat dikategorikan sebagai
Best Practice karena memiliki ciri khas sebagai berikut: 1)
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mengembangkan cara baru dan inovatif dalam mengatasi suatu masalah
dalam pendidikan khususnya Best Practices Pengelolaan Sekolah
pembelajaran: 2) memberikan sebuah perubahan atau perbedaan sehingga
sering dikatakan hasilnya luar biasa (outstanding result); 3) mengatasi
persoalan tertentu secara berkelanjutan (keberhasilan lestari atau
berlangsung lama) atau dampak dan manfaatnya berkelanjutan (tidak
sesaat); 4) menjadi model dan memberi inspirasi dalam membuat
kebijakan (pejabat) serta inspiratif perorangan, termasuk murid; dan 5)
cara dan metode yang digunakan bersifat ekonomis dan eﬁsien. Sebuah
best practice, seharusnya memiliki karakteristik sebagai berikut: 1.
Orisinalitas, topik dan bahasan merupakan ide yang memuat keaslian
maupun kreativitas dengan memadukan sejumlah gagasan maupun ide- ide
baru tanpa mengurangi keaslian sumber utamanya; 2. Inovatif, hasil yang
dicapai memuat ide kebaruan atau novelty, bukan jiplakan atau peniruan
apa adanya, dan berkaitan dengan peningkatan kualitas kinerja pengawas
sekolah yang lebih terampil, elegan, dan bermakna. 3. Elaboratif,
kepiawaian seseorang dalam menguraikan, merinci, menghubungkan suatu
konsep satu dengan lainnya sehingga menghasilkan gagasan/karya baru
yang lebih kompleks tetapi terurai. 4. Inspiratif, memberikan dorongan dan
motivasi maupun spirit dalam melaksanakan tugas pangawas sekolah bagi
orang lain. 5. Empirik; menunjukkan bukti nyata kinerja berbasis
pengalaman, dalam supervisi managerial maupun akademik untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran. 6. Aplikatif, hasil best practice dapat
direﬂikasi, dimanfaatkan, dan atau dikembangkan baik di sekolah sendiri
maupun di sekolah lain. Peran kepala sekolah dalam penyelenggaraan
pendidikan bukan hanya sebagai leader, tetapi juga sebagai manager dan
enterpreuneur. Sebagai leader, kepala sekolah harus tampil sebagai sosok
pemimpin yang berwibawa, tangguh, tegas, cekatan, menjadi tauladan,
dan tepat dalam mengambil keputusan. Sebagai manager, sosok kepala
sekolah diharapkan mampu berperan dalam mengorganisasi dan
mengoptimalkan seluruh potensi sekolah, termasuk mengubah pola pikir
(mind-set) para guru untuk membawa mereka menuju ke arah kemajuan.
Hal tersebut merupakan pekerjaan yang sangat mendasar dan menantang,
karena banyak guru yang menggeluti pekerjaannya karena terpaksa dan
belum memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pembelajaran
yang bermutu secara optimal. Hal ini menjadi tugas penting kepala sekolah
untuk menggerakkan tenaga pendidik agar mutu sekolah menjadi
meningkat, sehingga memperoleh prestasi yang dapat dibanggakan.
Sebagai sosok manajer, kepala sekolah juga dituntut untuk mampu
membangun sinergi dengan para stakeholders. Kepala sekolah juga harus
dapat mengevaluasi kinerja sumberdaya pendidikan yang ada di
sekolahnya, dan sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang ditemukan
dalam pengelolaan sekolah. Sebagai seorang enterpreuneur, kepala
sekolah harus memiliki jiwa yang kreatif, inovatif, dan selalu ingin
memajukan pendidikan yang ada di sekolah yang dipimpinnya. Peran
kepala sekolah sebagai leader, manager, dan enterpreuneur tampak
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terlihat ketika melakukan praktek terbaik di sekolahnya dan dilaporkan
dalam bentuk best practices. Program yang direncanakan oleh kepala
sekolah untuk mengatasi permasalahan harus dilakukan dengan
menerapkan ilmu manajemen yang memadai. Hambatan yang dialami
harus dapat dipecahkan secara tepat dengan tangguh dan berwibawa,
yang merupakan karakteristik seorang leader yang kuat dan mengayomi
warga sekolah. Sedangkan solusi yang diterapkan untuk penyelesaian
masalah harus merupakan solusi yang kreatif dan inovatif dengan
melibatkan berbagai stakeholder eksternal yang dapat mendukung
percepatan peningkatan mutu sekolah. Pengalaman terbaik yang dituliskan
oleh para kepala sekolah ini telah dinilai oleh Lembaga Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepala Sekolah dalam Uji Kompetensi Kepala Sekolah
(UKKS) jenjang SMP dan merupakan contoh dari best practice terbaik yang
dapat menginspirasi kepala sekolah, pengawas, pemerintah daerah dan
stakeholder lainnya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

THE ANALYSIS OF SENSE OF PLACE OF MALIOBORO SHOPPING
AREAS: A STUDY ABOUT PHYSICAL AND SOCIAL FACTORS IN A
HISTORIC COMMERCIAL AREA
Penerbit Universitas Ciputra We would like to give thanks for the
completion of the book, The Analysis of Sense of Place of Malioboro
Shopping Street, A Study about Physical and Social Factors in a Historic
Commercial Area. The book contains various factors aﬀecting the growth of
sense of place in Malioboro area which has become a tourism object
supporting the regional economy. Not only is The Malioboro area
historically and architecturally attractive, but it also has unique social
conditions and physical factors which will be discussed in this book. It is
hoped that factors perceived to be necessary from the views of the visitors
could serve as valuable feedback both theoretically as well as practically in
the ﬁeld.

REFLEKSI JURNAL : FORMULA MENGUAK MITOS KESEHATAN
Indonesia Emas Group Pengembangan inovasi dan teknologi di bidang
kesehatan melaju cepat seiring dengan perkembangan zaman. Cakupan
layanan kesehatan memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan dimanapun dan kapanpun. Manusia bebas memilih bentuk
layanan kesehatan yang diinginkan, termasuk memilih dengan siapa dan
bagaimana bentuk pemenuhan layanan kesehatan tersebut. Namun,
peningkatan upaya kesehatan melalui teknologi dan inovasi ternyata tidak
serta merta dapat memberikan perubahan terhadap perilaku sehat oleh
masyarakat yang berdasar pada hasil-hasil penelitian dan rekomendasi
para pakar. Masyarakat masih memegang teguh kearifan budaya daerah
yang terimplementasi dalam tata kehidupan setempat, termasuk dalam
pemenuhan kesehatan. Khasanah budaya inilah yang sebagian
berkembang sebagai mitos, namun sebagian ternyata juga bisa dibuktikan
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secara ilmiah. Buku ini membahas lengkap terkait mitos-mitos mulai dari
mitos sperma, santet, sampai pada mitos COVID-19 yang baru-baru ini
sangat meresahkan. Bukti-bukti empiris dengan kaidah ilmiah juga dapat
membuktikan bahwa tidak semua mitos itu bertentangan dengan
perkembangan zaman, namun bisa menjadi ide pengembangan dan
pembuktian ilmiah yang dapat mudah diterima oleh masyarakat.

KESEHATAN LINGKUNGAN KAWASAN PESISIR DAN KEPULAUAN
Deepublish Ilmu kesehatan masyarakat, berdasarkan deﬁnisinya,
menunjukkan adanya beberapa konsep manajemen yang menekankan pada
usaha yang terorganisasi dan pengorganisasian serta tujuan dari
manajemen. Pada hakikatnya pengorganisasian adalah upaya untuk
menghimpun berbagai sumber daya yang merupakan bagian dari
manajemen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa manajemen diperlukan
dalam segala bidang termasuk bidang kesehatan masyarakat untuk
menjamin tujuan yang diinginkan (Sumampouw, 2019). Buku ini membahas
tentang kesehatan lingkungan khususnya di kawasan pesisir dan
kepulauan seperti masalah vektor penyakit, mikroorganisme penyebab
penyakit, perilaku masyarakat dan sanitasi lingkungan. Penulis merasa
bahwa hal-hal inilah yang menjadi isu utama masalah kesehatan
lingkungan di daerah pesisir dan kepulauan. Kesehatan Lingkungan
Kawasan Pesisir Dan Kepulauan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19
Muhammadiyah University Press Tulisan pada buku ini merupakan hasil
penelitian terhadap implementasi kebijakan pendidikan, khususnya pada
masa pandemi covid-19, yang dilakukan oleh tim sesuai dengan yag
tertulis pada isi buku. Buku diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca
pada umumnya dan mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan pada
khususnya.

SALING JAGA ASA KALA PANDEMI
IAIN Parepare Nusantara Press Buku ini merupakan karya mahasiswa IAIN
Parepare pada kuliah Pengabdian Masyarakat, oleh karena itu proses
penyelesaian buku ini tidak terlepas dari keseriusan mahasiswa KPM. Buku
ini diterbitkan dengan menggunakan anggaran pengusulan ISBN perguruan
tinggi IAIN Parepare Nusantara Press. Oleh karena itu, penghargaan
setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kami
ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses
penulisan buku ini. Buku ini yang merupakan kumpulan tulisan mahasiswa
KPM angkatan 2020
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGOLAHAN KELOR
FORTIFIKASI SEBAGAI MP-ASI BALITA DI DESA WONOREJO,
KECAMATAN SINGOSARI, KABUPATEN MALANG
CV Literasi Nusantara Abadi Buku ajar ini akan memberikan infromasi
terkait bagaimana gambaran stunting di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Diharapkan dengan adanya buku ajar ini mampu memberikan manfaat
kepada pembaca terutama mengenai Stunting beserta cara mencegahnya
dengan management ASI Ekslusif dan juga MPASI bagi bayi dan balita.

OPTIMALISASI KEMANDIRIAN PANGAN DAN EKONOMI DALAM
PEMANFAATAN SDM DESA HILIR MESJID SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DIMASA PANDEMI COVID-19
MBUnivPress KKN Mandir 2021 Kelompok 15 dilakukan di desa Hilir Mesjid
Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala Dengan mengusung tema Optimalisasi
Kemandirian Pangan Dan Ekonomi Dalam Pemanfaatan SDM Desa Hilir
Mesjid Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Dimasa Pandemi
Covid-19. Adapun Kegiatan Kelompok Yang dilakukan pada Kelompok 15
disini 2 program utama yaitu Training Floating Farming dan juga
Pembuatan Tempat Cuci Tangan dengan inovasi covid-19 serta 2 program
kondisional yaitu Tanggap bencana dan penggalangan dana serta
Pengobatan Holistik care. serta dengan 9 program kerja tambahan yang
diambil dari program individu yang telah dikerjakan.

THE WORLD OF COUNSELOR: GRAFLIT
Anagraf Indonesia

PENGENDALIAN PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN
Yayasan Kita Menulis Penyakit berbasis lingkungan pertama kali
dikemukakan oleh Umar Fachmi Achmadi pada tahun 2015 dalam Rencana
Aksi Agenda 21 Bidang Kesehatan di Indonesia. Setelah Agenda 21,
rencana aksi dikembangkan dan dibahas kembali di Johannesburg dan
melahirkan komitmen Milenium Development Goals (MDGs) yang di
dalamnya tercermin adanya hubungan yang erat antara kejadian penyakit
menular yang bounded dengan kemiskinan, sanitasi dasar dan kondisi
lingkungan secara umum. Hal ini mengelaborasi secara integral pengertian
dan pemahaman bahwa lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat
bagaikan dua sisi mata uang yang tak bisa terpisahkan. Secara garis besar
dalam buku ini membahas bagian-bagian menarik dan penting antara lain:
Bab 1 Pengantar: Penyakit Berbasis Lingkungan di Indonesia Bab 2 Teori
Kejadian Penyakit dan Peran Lingkungan Bab 3 Lima Pilar STMB: Upaya
Pengendalian Penyakit Lingkungan Bab 4 ISPA: Penyebab Lingkungan dan
Pengendaliannya Bab 5 DIARE: Penyebab Lingkungan dan Pengendaliannya
Bab 6 TBC: Penyebab Lingkungan dan Pengendaliannya Bab 7 DBD:
Penyebab Lingkungan dan Pengendaliannya Bab 8 Tifoid: Penyebab
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Lingkungan dan Pengendaliannya Bab 9 Leptospirosis: Penyebab
Lingkungan dan Pengendaliannya Bab 10 Filariasis: Penyebab Lingkungan
dan Pengendaliannya Bab 11 Asbestosis: Penyebab Lingkungan dan
Pengendaliannya Bab 12 Kecacingan: Penyebab Lingkungan Dan
Pengendaliannya Bab 13 Gangguan Kulit Penyebab Lingkungan dan
Pengendaliannya Bab 14 Kanker: Penyebab Lingkungan dan
Pengendaliannya Bab 15 Alergi dan Asma: Penyebab Lingkungan dan
Pengendaliannya Bab 16 Gangguan Ginjal: Penyebab Lingkungan dan
Pengendaliannya

ILMU GIZI
Yayasan Kita Menulis Dewasa ini bangsa Indonesia harus menghadapi
berbagai macam masalah pokok, salah satunya adalah masalah Gizi. Untuk
memahami lebih mendalam mengenai Ilmu Gizi, buku ini sangat
direkomendasikan untuk dibaca khususnya bagi dosen, mahasiswa/i, dan
praktisi kesehatan baik Dokter, Bidan, maupun masyarakat awam, karena
di dalamnya dikupas tuntas tentang seluk beluk Ilmu Gizi, yang kemudian
terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Bab 1 Konsep Dasar Ilmu
Gizi Bab 2 Struktur dan Fungsi Zat Gizi Bab 3 Zat Gizi dan Analisis Zat Gizi
Bab 4 Pengelompokan Makanan Berdasarkan Kandungan Zat Gizinya Bab 5
Metabolisme Zat Gizi Dalam Tubuh Bab 6 Penggunaan Zat Aditif Pada
Makanan Bab 7 Dampak Kekurangan Jumlah dan Jenis Zat Gizi Dalam Tubuh
Bab 8 Permasalahan Gizi Utama Yang Ada Di Indonesia Bab 9 Menu Sehat
Seimbang Bab 10 Sifat Bahan Makanan Yang Saling Komplementer Bab 11
Penilaian dan Perencanaan Konsumsi Pangan Bab 12 Kecukupan dan
Kebutuhan Gizi Bab 13 Gizi Masyarakat dan Sosio Budaya Gizi Bab 14
Promosi Makanan Sehat dan Bergizi

KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA
Media Sains Indonesia Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan
praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan
dapat memberi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya terkait dengan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.
Sistematika buku Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana ini
mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan.

PROSIDING UNISMA
MODEL KKN TEMATIK UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT TANGGUH
GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI ERA PANDEMI COVID-19
Media Nusa Creative (MNC Publishing) Tema tersebut dipilih dengan alasan
untuk memberikan perhatian dunia akademik tentang pentingnya
masyarakat tangguh untuk percepatan pembangunan di era pandemi Covid
19 serta menjawab tantangan-tantangan ke depan. Para akademisi dari
perguruan tinggi di Indonesia telah banyak menghasilkan pengabdian
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tentang penguatan dan perkembangan percepatan pembangunan di era
pandemi Covid 19, namun masih banyak yang belum didesiminasikan dan
dipublikasikan secara luas, sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat
yang membutuhkan. Atas dasar tesebut, konferensi nasional ini menjadi
salah satu ajang bagi para akademisi nasional untuk mempresentasikan
hasil pengabdiannya di era pandemi Covid 19 saat ini, sekaligus bertukar
informasi dalam masalah pengabdian serta mengembangkan kerjasama
yang berkelanjutan.

DESA BERDAYA IMPIAN SEMUA MASYARAKAT DESA WOTAN
Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press Buku ini berisi tentang potensi
Desa Wotan Kecamatan Pulung berdasarkan hasil pengamatan, pengkajian
dan penerapan teknologi dari Dosen dan Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Ponorogo ketika melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di
Dukuh Babadan Desa Wotan pada tahun 2019. Semoga tulisan ini dapat
menjadi inspirasi dan sumber referensi bagi para pemangku kebijakan dan
pihak yang membutuhkan informasi terkait potensi Dukuh Babadan Desa
Wotan.

KESEHATAN MASYARAKAT PESISIR
YCAB Publisher Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, yakni
berada diantara dua benua dan dua samudera. Posisi ini mengantarkan
Indonesia sebagai Negara maritime yang memiliki sumber daya pesisir dan
laut melimpah. Di era Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan
strategis tentang pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu program tersebut
yakni menghubungkan antar pulau pulau di Indonesia dengan jalur
transportasi laut, program lainnya berupa pemanfaatan sumber daya laut
semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan para
nelayan. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir hendaknya memperhatikan
dampak kesehatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir, oleh karena
itu buku ini mengupas tentang persoalan kesehatan masyarakat pesisir.
Disadari atau tidak pembangunan yang tidak mengedepankan prinsip
kesehatan maka akan membawa efek negative bagi masyarakat itu sendiri.
Salah satu kajian buku ini yakni pencemaran yang terjadi di perairan. Buku
ini juga menampilkan kasus penyakit yang terjadi di Pulau Saponda,
Sulawesi Tenggara. Buku ini dapat digunakan oleh praktisi kesehatan,
Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, lembaga yang bergerak di bidang
lingkungan, serta berbagai kalangan yang tertarik dan berminat untuk
mempelajari dan menambah wawasan tentang tantangan kesehatan
masyarakat pesisir.

METAMORFOSIS DESA DI KABUPATEN KARAWANG (POTENSI DESA
YANG TERSEMBUNYI)
Media Sains Indonesia
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MERUBAH STIGMA SOSIAL PADA SESEORANG DENGAN COVID-19
(SEBUAH PEDOMAN PSIKOTERAPI)
CV Literasi Nusantara Abadi Buku Merubah Stigma Sosial Pada Sosial Pada
Seseorang Dengan Covid-19 (Sebuah Pedoman Psikoterapi) merupakan
sebuah buku yang dikembangkan berdasrkan hasil penelitian dan anlisis
kepustakaan selama tahun 2020. Buku ini di gunkan sebagai pedoman
dalam menurunkan stigma tentang Covid 19 di Masyarakat pada umumnya
melalui Psikoterapi. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan sebagai
jawaban tentang stigma Covid 19 di Masyarakat. Proses penyusunan buku
ini di susun berdarkan studi literatur dan kegiatan evidence based.
Penyusunan buku, uji kepakaran dan keterbacaan hingga uji coba sudah
dilaksanakan. Dan di implementasikan pada kelompok masyarakat di
Wilayah Kota/kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

SEBATIK VOL. 26 NO. 1 JUNI 2022
STMIK Widya Cipta Dharma SEBATIK is a collection of research articles,
scientiﬁc works, and dedication from all academic community in order to
integrate information. SEBATIK provides open publication services for all
members of the public, both in all tertiary educational and teacher
environments and other research institutions, with the freedom to
exchange information that is dedicated to facilitating collaboration
between researchers, writers and readers through information exchange.
SEBATIK was introduced and developed in the STMIK Widya Cipta Dharma
environment since 2001 and is wide open for continuous development.
SEBATIK is published periodically twice a year, namely June and December,
this Journal contains the results of research activities, discoveries and
ideas in the ﬁeld of ICT (Information and Communication Technology)
covering the topics of information systems, artiﬁcial intelligence,
multimedia technology, and others. SEBATIK is also open to topics of
research and service outside the ﬁeld of ICT topics such as topics on public
relations, economic improvement, and others. Hopefully with the articles in
cultivation researchers can share knowledge in order to advance Indonesia,
especially East Kalimantan.

BUNGA RAMPAI PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DARI TEORI KE PRAKTIK: BELAJAR BERTINDAK BERSAMA MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Nas Media Pustaka Buku ini berisi artikel ilmiah dari luaran kegiatan
pengabdian masyarakat yang telah dipresentasikan oleh para mahasiswa
Prodi PMI. Harapannya, sebagai sebuah catatan ilmiah dari pengalaman
praktik lapangan yang telah dilakukan oleh mahasiswa sehingga buku ini
dapat menciptakan ruang diskusi yang baik, menambah wawasan bagi para
pembaca, dan inovasi tentang praktik pemberdayaan masyarakat,
terutama untuk kalangan akademisi, praktisi, Lembaga Swadaya
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Masyarakat (LSM), pekerja sosial dan lebih luas lagi masyarakat pada
umumnya.

KESEHATAN LINGKUNGAN - EDISI REVISI
Prenada Media Hidup sehat merupakan interaksi empat faktor utama:
lingkungan, perilaku individu dan masyarakat, pelayanan kesehatan, serta
faktor bawaan (genetik). Bagaimana cara mencapai taraf hidup yang sehat
melalui keseimbangan lingkungan dengan lingkungan hidup yang
terencana, terorganisasi, dan yang dikelola secara baik dari semua faktor
yang ada pada lingkungan ﬁsik manusia. Dan, kajian ini telah menjadi studi
otonom yang disebut Ilmu Kesehatan Lingkungan. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup

PENGANTAR KEBIDANAN
Yayasan Kita Menulis Peranan tenaga kesehatan sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di bidang kesehatan.
Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah peningkatan
kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan dari segi kuantitas dan
kualitas. Pemahaman yang utuh mengenai konsep kebidanan sangat
penting dimiliki oleh seorang Bidan maupun calon Bidan sebagai garda
terdepan pemberi pelayanan kesehatan ibu dan anak yang harus
senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, sikap dan
perilaku yang profesional. Buku ini menguraikan “Pengantar Kebidanan”
secara komprehensif yang terdiri atas 11 bab, yaitu : Sejarah
perkembangan pelayanan dan pendidikan kesehatan, ﬁlosoﬁ dan konsep
kebidanan, paradigma asuhan kebidanan, kebidanan sebagai suatu profesi,
dasar pemikiran fokus dan tujuan dalam teori kebidanan, model konseptual
asuhan kebidanan, manajemen kebidanan, lingkup praktik kebidanan,
pengorganisasian praktik asuhan kebidanan, sistema penghargaan bagi
bidan, prinsip pengembangan karier bidan.

SEBATIK VOL 25 NO 1
STMIK Widya Cipta Dharma SEBATIK is a collection of research articles,
scientiﬁc works, and dedication from all academic community in order to
integrate information. SEBATIK provides open publication services for all
members of the public, both in all tertiary educational and teacher
environments and other research institutions, with the freedom to
exchange information that is dedicated to facilitating collaboration
between researchers, writers and readers through information exchange.
SEBATIK was introduced and developed in the STMIK Widya Cipta Dharma
environment since 2001 and is wide open for continuous development.
SEBATIK is published periodically twice a year, namely June and December,
this Journal contains the results of research activities, discoveries and
ideas in the ﬁeld of ICT (Information and Communication Technology)
covering the topics of information systems, artiﬁcial intelligence,
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multimedia technology, and others. SEBATIK is also open to topics of
research and service outside the ﬁeld of ICT topics such as topics on public
relations, economic improvement, and others. Hopefully with the articles in
cultivation researchers can share knowledge in order to advance Indonesia,
especially East Kalimantan. ISSN : 1410-3737 E-ISSN : 2621-069X

KESEHATAN DESA BAGIAN 1: KONSEP DASAR
Elex Media Komputindo Kesehatan merupakan suatu hal yang paling
penting dalam menentukan tingkat produktivitas suatu individu seharihari. Empat faktor utama yang memengaruhi tingkat kesehatan, yaitu
lingkungan, perilaku (life style), pelayanan kesehatan, dan keturunan
(genetik). Buku ini menyajikan bahan akademis dan empirik tentang
membangun kesehatan desa yang membahas tentang konsep dasar, desa
sehat, Desa Siaga sebagai upaya menjadi desa sehat, Desa Sehat dan
partisipasi masyarakat, serta bagaimana praktik membangun desa sehat
melalui beberapa studi kasus yang disajikan. Seri Buku Kesehatan Desa ini
terdiridari tiga bagian. Pada bagian pertama, buku ini membahas tentang
konsep dasar dan desa sehat.

DEVELOPMENT, SOCIAL CHANGE AND ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
CONTEMPORARY SOCIOLOGY AND EDUCATIONAL TRANSFORMATION
(ICCSET 2020), MALANG, INDONESIA, 23 SEPTEMBER 2020
Routledge Nowadays, the concept of SDGs (Sustainable Development
Goals) is starting to replace the concept of MDGs (Millennium
Developmental Goals). It is a global goal adopted by all United Nations
member states. It emphasizes the idea that the development of every
country can only be achieved by balancing other factors such as social,
economic, and environmental sustainability. It is already clear how
sustainable development works with environmental ethics and
management. However, there are still issues regarding the sustainable
development and human well-being. Sustainable development should focus
on ﬁnding a way for society to meet their present needs for the long term
without sacriﬁcing the ability of future generations to meet their needs.
This international seminar provides research results and literature
regarding the topic of sustainable development concept, the dynamics of
sustainable development and social change, and environmental
sustainability. The international seminar, entitled 1st International
Conference on Contemporary Sociology and Educational Transformation,
listed speakers from several countries providing an overview on human
and environmental resilience. This book contains a selection of papers
presented at the conference.
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WONG KITO NAK BEBAS COVID-19
Lembaga Chakra Brahmana Lentera Dengan mengucapkan puji syukur
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan
kesehatan sehingga buku yang berjudul ”Wong Kito Nak Bebas Covid-19”
dapat diselesaikan. Tak lupa juga penulis mengucapkan rasa terima kasih
yang sebanyak-banyaknya kepada setiap rekan dan pihak yang telah
mendukung serta membantu proses penyusunan buku ini. Buku ini memuat
informasi seputar Covid-19 terutama berbagai tips pencegahan dan
perawatan mandiri dalam Bahasa Palembang. Tujuan penulisan buku
adalah untuk memperkenalkan upaya-upaya pencegahan Covid-19 dari
berbagai aspek yaitu keperawatan, perilaku hidup bersih dan sehat,
kesehatan mental (Psikologis), dan gizi berdasarkan telaah literatur dan
dokumen dari berbagai sumber dengan mengedepankan budaya
Palembang. Bahasa Palembang yang digunakan dalam buku ini dikemas
dalam singkatan-singkatan menarik agar pembaca mudah mengingat
pesan yang disampaikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan
sehari-hari.

KESEHATAN IBU DAN ANAK
KONSEP DASAR TEORI PERSFEKTIF AKADEMISI DAN PRAKTISI
INDIE PRESS 1.KONSEP KESEHATAN IBU DAN ANAK Andriana, S.ST., M.Keb.
2.PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI Silﬁna Indriani, S.ST., M.Keb.
3.MENGENAL PENYEBAB DAN BAHAYA PERDARAHAN ANTEPARTUM SELAMA
KEHAMILAN Deﬁ Yulita, S.Sit, M.Biomed. 4.KONSEP DASAR PELAYANAN
SELAMA MASA PERSALINAN DAN KELAHIRAN Bd.NiraKirana, S.ST.
5.PELAYANAN SELAMA MASA NIFAS Syaﬂindawati, S.ST., M.Keb.
6.PELAYANAN BAYI BARU LAHIR Kristiova Masnita Saragih, S.ST., M.Kes.
7.PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Afrida Yelni, S.ST., M.Keb.
8.PELAYANAN KESEHATAN BAYI, BALITA, DAN ANAK Adevia Maulidya
Chikmah, S.ST., M.Kes. 9.PELAYANAN ANAK SEKOLAH DAN REMAJA
Dr.Yusriani, SKM., M.Kes. 10.POLA HIDUP SEHAT DAN PENCEGAHAN
STUNTING Lilis Maghfuroh, S.Kep., Ners., M.Kes. 11.EDUKASI GIZI PADA IBU
DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN STUNTING Istiqomah Dwi Andari, S.ST.,
M.Kes 12.PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DALAM MASA PANDEMI
COVID-19 Alyxia Gita Stellata, S.Tr.Keb., M.Keb. 13.OPTIMALISASI MUTU
PELAYANAN KIA DI MASA PANDEMI COVID-19 Riska Arsita Harnawati, S.ST.,
M.M(Kes) Editor : Lulu Mamlukah Rosmayanti, S.Tr. Keb., M.HKes

JURNAL MEDIA INOVASI
AYO CEGAH DIARE
Pantera Publishing DIARE. Adalah penyakit yang lazim hadir di semua
wilayah di Indonesia, dengan segala bentuknya karena perilaku hidup
sehat serta kebiasaan masyarakat sehari-hari. Sejumlah data menunjukkan
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bahwa diare adalah penyebab utama kematian bayi juga pada balita
dengan rentang usia 1 bulan hingga usia di bawah tahun di Indonesia.
Diare dapat membuat anak-anak mengalami masalah dehidrasi tingkat
tinggi sehingga menyebabkan kematian, dan yang parah adalah karena
dalam keadaan kondisi dehidrasi yang berat terkadang orangtua tidak
mengetahuinya. Kabanyakan para orangtua baru mengetahuinya setelah
anak dalam keadaan yang sudah kritis. Melalui buku akan diketahui
seluruh aspek yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengenali,
menanggulangi dan mencegah Diare. Anda tertarik untuk mengenal,
menanggulangi dan mencegah Diare dengan pendekatan pola hidup sehat,
maka buku ini penting untuk dibaca. Penulis, Nurhayati

JOAN OF ARC AND SPIRITUALITY
Springer Joan of Arc is an unusual saint. Canonized in 1920 as a virgin, she
died in 1431 as a condemned heretic. Uneducated, militant, and youthful,
she obeyed 'Voices' that counselled her to pursue an unprecedented
vocation. The various trial records provide a wealth of evidence about how
Joan and others understood her spiritual life. This collection explores
multiple facets of Joan's prayerful life. Two-thirds of the essays focus on
Joan in her own time; the later chapters study Joan's formative inﬂuence
upon modern women. Taken together, these essays oﬀer new perspectives
on the heroism of Joan's original way of sanctity.

INTRODUCTION TO HEALTH BEHAVIOR THEORY
Jones & Bartlett Learning Health Behavior, Education, & Promotion
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