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Seri Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Samsul Ramli Edisi Bundling Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Laporan Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri R. I. Dalam Rangka Kundjungan Ke Nusa Tenggara Barat Mimbar Pemilihan umum 1987
Indeks pemilu Pemeriksa Pengawasan/pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan pemerintah daerah Risalah dan hasil sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Kamus istilah otonomi daerah Kiat Sukses Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (Riset dasar di
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara) Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran Adat and Dinas Birokrat Mencari Keadilan Bahasa Indonesia
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI (KECAMATAN DATUK BANDAR) Dinamika pola
pengawasan dana otonomi khusus dan istimewa Organisasi perangkat Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Library of Congress Catalogs The Development of
Business Clusters in Indonesia Pemilihan umum tahun 1982 Kearsipan SMK untuk SMK/MAK Kelas X Kantor Menko Polkam, Departemen Dalam Negeri, Departemen
Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman, Departemen Penerangan Library of Congress Catalog Penganggaran sektor publik At the
Edges of States Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Yang berhabungan dengan tehnis penye-lenggaraan Pemilihan
Umum tahun 1977 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait KEBIJAKAN DANA DESA & KORUPSI DANA DESA DARI SABANG
SAMPAI MERAUKE Gelombang kebangkitan rakyat Kutai Kertanegara mempertahankan harga diri & membela Dr. Syaukani H.R., M.M. Surat keputusan bupati
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-...
Proklamasi kemerdekaan RI di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Akuntansi Berbasis Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah
Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah AKUNTANSI MANAJEMEN PADA ENTITAS PUBLIK Hukum Pemerintahan Desa The National Union Catalogs, 1963-

Akuntansi Sektor Publik Nov 24 2021
Library of Congress Catalog Oct 12 2020
Bahasa Indonesia Jul 21 2021 On grammar of Indonesian language and its application.
Adat and Dinas Sep 22 2021 This study focuses on the dynamics of community organization in contemporary Bali and of the ambivalent relationship between village institutions,
adat, and those of the Indonesian state, dinas. Focusing on the banjar--the civic community in Bali--the book traces its role in serving the needs of the its members and the tensions
implicit in its role as intermediary in the implementation of development policies.
Hukum Pemerintahan Desa Jul 29 2019 Buku ini disusun sebagai literatur dan pematik gagasan bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi di bidang hukum pemerintahan desa
untuk melakukan pengembangan kajian hukum dan sebagai pemandu penyelenggaraan pemerintahan desa yang ideal. Dalam perjalannya, desa sebagai satuan pemerintahan
terbawah sekaligus terdepan di Negara Republik Indonesia mengalami pasang-surut pengaturan dan perlakuan dari pemerintah. Mulai dari era penjajahan yang cenderung
memperlakukan desa sesuai dengan kepentingan penjajah, era orde lama yang cenderung fluktuatif antara sentralistis dan pemberian otonomi, era orde baru yang cenderung
sentralistis, orde reformasi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang cenderung belum mengarusutamakan desa sebagai pusat pembangunan kemasyarakatan, pelaksanaan kemandirian pemerintahan, dan pertumbuhan
ekonomi. Puncaknya adalah setelah disahkan Undang-Undang tentang Desa pada tanggal 18 Desember 2013 yang kemudian diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 yang
kemudian disebut sebagai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dibangun dengan konstruksi hybrid
fungsi self governing community dengan local self goverment, diharapkan melalui formulasi ini desa menjadi lebih berkembang maju tanpa meninggalkan kepribadian sesuai dengan
Nawa Cita yang dicanangkan pemerintah yaitu melakukan pembangunan dari pinggiran. Tiada gading yang tak retak, tiada hal yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yang Maha
Esa. Untuk penyempurnaan dan pengembangan buku ini penulis menanti saran dan masukan kepada semua pihak yang memiliki peminatan tentang hukum pemerintahan desa. Atas
terbitnya buku ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terwujudnya karya ini.
Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Oct 04 2022 Penggunaan keuangan negara menuntut proses pelaksanaan yang tertib, disiplin, tepat, dan akuntabel
maka dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dari semua pihak yang terlibat. Buku ini layak untuk menjadi pedoman dan referensi bagi semua pihak dalam menyusun
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan keuangan negara melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara swakelola. Sebuah langkah ikhtiar mewujudkan
pengadaan yang kredibel demi kesejahteraan rakyat. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. , Walikota Sukabumi Membaca buku ini akan membuka wawasan kita untuk memahami pernakpernik swakelola. Selama ini, masih banyak orang bahkan para pejabat pengambil keputusan yang beranggapan bahwa dengan swakelola maka “segalanya bisa dilakukan dengan
swakelola pula”. Buku ini akan meluruskan anggapan salah tersebut, dengan pemberian contoh-contoh yang aplikatif dan penjelasan yang mengalir runtut, baik tinjauan dari sisi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun perpajakan. Achmad Karsono, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Trainer dan PKA PB/J, Anggota P3I Kurangnya
rujukan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan swakelola merupakan kendala utama bagi para praktisi. Regulasi yang menjadi satu-satunya referensi harus kembali
dijabarkan dalam bentuk buku agar lebih mudah dipahami. Buku ini menjadi salah satu rujukan yang dapat memberikan arah yang benar mengenai pelaksanaan swakelola. Buku ini
tidak hanya sebatas menyalin kembali apa yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengurai lebih luas mengenai swakelola. Rahfan Mokoginta, PNS Pemda Kota
Kotamobagu-Sulawesi Utara, Praktisi & Instruktur Pengadaan Barang/Jasa, Anggota P3I -VisiMediaKearsipan SMK untuk SMK/MAK Kelas X Dec 14 2020 Buku ÒKearsipanÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru. Penerapan
kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari
pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered). Buku ini disajikan sedemikian sehingga
mudah dipahami dan diterapkan pada program keahlian. Buku ini dilengkapi dengan tur- tur berikut. 1. Kegiatan Pembelajaran, berisi materi-materi pembelajaran yang disusun
sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Rangkuman, berisi pokok-pokok materi dan pengertian istilah-istilah penting yang dibahas dalam kegiatan pembelajaran. 3.
Tugas Mandiri, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara mandiri. 4. Tugas Kelompok, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik
secara kelompok. 5. Uji Kompetensi, berisi soal-soal untuk mengasah kemampuan peserta didik terhadap materi yang dipelajari. 6. Uji Kompetensi Semester 1 dan 2, berisi soal-soal
pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik per semester
Seri Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Samsul Ramli Edisi Bundling Nov 05 2022 Bundling Buku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Samsul Ramli yang di
terbitkan oleh VisiMedia Pustaka terdiri dari: 1) Bacaan Wajib Para Prkatisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2) Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, 3) Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 4)Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah AuthorPackage
The National Union Catalogs, 1963- Jun 27 2019
Penganggaran sektor publik Sep 10 2020
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI (KECAMATAN DATUK BANDAR) Jun 19 2021
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjung Balai
memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjung Balai belum menyusun laporan keuangannya dengan baik dan
berkualitas sehingga diperlukan peningkatan atas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI di
periode yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Nasution (2019) ditemukan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem
pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada
Pemerintah Kota Tanjung Balai sehingga dianggap perlu untuk dilakukan peningkatan faktor-faktor tersebut dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan
dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai di periode yang akan datang. Dalam hal pertimbangan mengenai keterbatasan waktu dan pendanaan
yang dimiliki, maka pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan pada salah satu OPD lingkup Pemerintah Kota Tanjung Balai dengan mengambil salah satu populasi penelitian yang telah
dilakukan oleh Nasution (2019) secara acak (random). Berdasarkan hasil penentuan objek bimbingan teknis yang telah dilakukan secara acak, maka di pilih Kantor Camat Datuk
Bandar Kota Tanjung Balai sebagai OPD lingkup Pemerintah Kota Tanjung Balai yang akan menjadi objek bimbingan teknisuntuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada
masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapatterwujudnya keuangan
daerah yang akuntabel dan transparan sehingga melalui keuangan daerah dapat menjadi pondasi perekonomian Kota Tanjung Balai sesuai peruntukannya sebesar-besarnya demi
kepentingan rakyat. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan keahlian pegawai pengelola keuangan dalam meningkatkan kualitas
laporan keuangan sehingga laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai (Kecamatan Datuk Bandar) dapat lebih berkualitas di periode yang akan datang. Hasil pengabdian
kepada masyarakat ini menunjukkan peningkatan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas pada pemerintah kota tanjung balai (kecamatan datuk
bandar).Selain itu aparatur pemerintah kota tanjung balai (kecamatan datuk bandar) juga telah memahami konsep dasar dan aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan
sehingga memudahkan mereka dalam menyusun laporan keuangan OPD yang berkualitas.
Kamus istilah otonomi daerah Jan 27 2022 Indonesian dictionary of regional autonomy terms.
Gelombang kebangkitan rakyat Kutai Kertanegara mempertahankan harga diri & membela Dr. Syaukani H.R., M.M. Mar 05 2020 Polemic on the dualism of authority
holder for Kutai Kartanegara Regency, Kalimantan Timur Province, between Syaukani H.R. and Awang Darma Bakti during local election, 2005.
Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia Jan 03 2020 Penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam penyelesaian masalah pertanahan dimaksudkan sebagai upaya
memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan pokok UUPA, maka undang-undang
menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat Rechskadaster, artinya tujuan menjamin kepastian hukum dan
kepastian haknya sebagaimana diatur dalam UUPA. Melalui buku tuntunan ini, penulis menjelaskan dan merumuskan Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia secara
komprehensif. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Mimbar Aug 02 2022
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait May 07 2020 Buku Persembahan dari Penerbit VisiMedia Pustaka ini dilengkapi Sejarah Undang-

Undang tentang Desa dan Bagan tentang Pengaturan Desa Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 #UndangUndang
#UndangUndangDesa #Peraturan #PeraturanPemerintah #PeraturanMenteri #PeraturanMenteriDesa #Desa #PemerintahanDesa #KepalaDesa #PerangkatDesa #PeraturanDesa
#PengaturanDesa #DanaDesa #APBDesa #SKBTigaMenteri #MusyawarahDesa #PendampinganDesa #BUMD #SejarahUndangUndangDesa #DesaMandiri #EkonomiDesa
Yang berhabungan dengan tehnis penye-lenggaraan Pemilihan Umum tahun 1977 Jun 07 2020
Laporan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri R. I. Dalam Rangka Kundjungan Ke Nusa Tenggara Barat Sep
03 2022
Pemilihan umum tahun 1982 Jan 15 2021
At the Edges of States Aug 10 2020 Set in West Kalimantan, Indonesian Borneo, this study explores the shifting relationships between border communities and the state along the
political border with East Malaysia. The book rests on the premise that remote border regions offer an exciting study arena that can tell us important things about how marginal
citizens relate to their nation-state.
Library of Congress Catalogs Mar 17 2021
Birokrat Mencari Keadilan Aug 22 2021 Ukman dituduh menyalahgunakan wewenang, mengalirkan sebagian dana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan dana Bazis
(Badan Zakat Infak dan Shadaqah) untuk pembangunan Rumah Sakit Islam Al-Ihsan. Hukuman itu tak bisa diganggu gugat lagi karena sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Kecuali ada novum (bukti baru) yang bisa mementahkan hukuman itu lewat upaya PK. Peradilan terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Ketua Yayasan Rumah Sakit AlIhsan, Baleendah, Bandung memang diwarnai kontroversi. Bahkan ada nuansa perseteruan antara Nuriana sebagai Gubernur Jawa Barat waktu itu dan Ukman sebagai Wakil
Gubernur. Penulis tidak bermaksud mencampuri perkara itu. Apalagi keputusan itu sudah final (kecuali PK diterima). Dalam hal ini, hakim sebagai manusia, seperti dalam kasus-kasus
di atas bisa saja keliru dalam menjatuhkan vonis. Peradilan ini menarik perhatian karena ada hal-hal yang dinilai banyak kalangan tak memenuhi logika hukum. Ukman sendiri tetap
yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Keyakinan itu juga keyakinan para ulama dan cendekiawan pendukung pembangunan Rumah Sakit Islam Al-Ihsan itu, yang diekspresikan dalam
bentuk Maklumat dan pembentukan Forum Penyelamat Aset Umat Islam. Sosok Ukman sendiri merupakan fenomena menarik. Ia telah 35 tahun malang-melintang di lembaga
birokrasi, dan meraih jabatan Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Barat dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Meskipun ia seorang
birokrat, sarjana ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1964 ini juga seorang intelektual alumni HMI yang pernah memimpin ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim) Jawa
Barat. Apakah hakim keliru, atau Ukman berada dalam posisi yang salah? Wallahu’alam. Buku ini mencoba mengajak semua pihak untuk berpikir sehat, jujur dan objektif, bebas dari
sentimen dan prasangka. [Pustaka Jaya, Dunia Pustaka Jaya, Hasan Syukur, Biografi]
Pemilihan umum 1987 Jul 01 2022
AKUNTANSI MANAJEMEN PADA ENTITAS PUBLIK Aug 29 2019 Judul : AKUNTANSI MANAJEMEN PADA ENTITAS PUBLIK Penulis : Alexander Anggono Editor : Prasetyono
Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 320 Halaman No ISBN : 978-623-5687-43-8 Upaya mewujudkan corporate governance pada organisasi publik maupun institusi pemerintah merupakan
sebuah mimpi bagi seluruh masyarakat di belahan dunia. Terjadinya fraud dalam pengelolaan organisasi publik merupakan sebuah riak-riak dan fenomena yang tak terelakan,
mengingat beraneka ragam perilaku dan motivasi aparatur dan stakeholders. Ini menggambarkan pentingnya organisasi publik harus dikelola dan dikendalikan untuk mewujudkan
tujuan organisisasi yang optimal. Beda halnya dengan entitas privat yang berorientasi pada profit, entitas publik cenderung bertujuan untuk melayani dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Begitu juga dengan pengelolaan keuangannya, entitas publik tidak dapat mengelola keuangannya secara penuh. Kondisi ini disebabkan entitas publik tidak banyak yang
dapat mengelola penerimaan dan pemanfaatan keuangan secara langsung seperti pada entitas privat. Buku ini membahas urgensi perencanaan dan pengendalian manajemen, good
governance, aspek perilaku dalam organisasi, manajemen strategi, program dan penganggaran, pendapatan asli daerah, pusat pertanggungjawaban, manajemen keuangan, reward
dan punishment, pengukuran kinerja, manajemen risiko, pengendalian intern, evaluasi dan pelaporan pada entitas publik. Pembahasan dalam buku ini meliputi aspek teori, praktik
dan dilengkapi berbagai fenomena dan contoh sederhana yang terkait entitas publik. Buku ini cocok dibaca oleh akademisi dan peneliti yang bermaksud mendalami aspek akuntansi
manajemen pada entitas publik serta bagi praktisi yang diharapkan dapat menjadi masukkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Buku ini juga menjabarkan urgensi
penerapan good government yang secara konsep menopang dalam pengelolaan entitas publik. Seperti halnya entitas privat, organisasi sektor publik juga harus dikelola baik dengan
mendasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yakni perencanaan (plan), pelaksanaan (do), evaluasi (check) dan tindak lanjut (action). Oleh karenanya pembahasan dalam buku ini
juga mengarah pada PDCA yang terkait upaya entitas publik dalam mencapai tujuan dan kinerjanya serta dalam merealisasikan visi dan misinya. Adanya konsep PDCA ini menjadi
pemicu, alat strategi dan penilaian kinerja untuk aparatur dan entitas publik, sehingga dapat dirumuskan implementasi pengendalian yang tepat. Merupakan hal yang wajar jika
entitas publik harus dikelola dengan baik, sehingga harapan dan keinginan semua pihak agar entitas publik dapat melayani masyarakat dengan baik dan mewujudkan kesesjahteraan
masyarakat.
Kantor Menko Polkam, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman, Departemen
Penerangan Nov 12 2020 End-of-office report of former President Habibie's cabinet, May 1998-Oct. 1999.
Pemeriksa Apr 29 2022
Akuntansi Berbasis Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah Oct 31 2019 Buku ini memberikan gambaran tentang akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menerapkan
akuntansi berbasis akrual. Buku ini membahas secara lengkap/ menyeluruh dan mencakup seluruh aspek dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan menggunakan
pendekatan praktis, namun demikian buku ini disajikan secara sederhana, step by step mulai dari pemahaman dasar. Pada awal pembahasan diberikan pemahaman dasar akuntansi
pemerintahan secara sederhana, dan pada bahasan selanjutnya diberikan pemahaman lengkap mengenai siklus akuntansi pemerintahan mulai dari analisis dan pencatatan transaksi,
penjelasan tiap item/akun yang akan disajikan dalam laporan keuangan, hingga proses penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Buku ini sangat tepat menjadi pegangan bagi
para mahasiswa yang menempuh mata kuliah akuntansi pemerintahan I dan para staf pelaksana/pejabat pemerintah yang menangani secara teknis akuntansi pemerintah, atau para
pembaca yang ingin belajar akuntansi pemerintahan di Indonesia.
Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sep 30 2019 Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan
dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari
paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam
realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang
memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh
DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
KEBIJAKAN DANA DESA & KORUPSI DANA DESA DARI SABANG SAMPAI MERAUKE Apr 05 2020 KEBIJAKAN DANA DESA & KORUPSI DANA DESA DARI SABANG SAMPAI
MERAUKE PENULIS: Syahrul Mustofa ISBN : 978-623-7570-91-2 Terbit : Maret 2020 Sinopsis: Melalui konsep membangun Indonesia dari pinggiran, desa-desa yang ada di Indonesia
berusaha untuk di letakkan sebagai pondasi dan poros baru pembangunan Indonesia. Harapannya dengan desa yang semakin maju dan mandiri bangsa Indonesia akan semakin maju
dan mandiri. Namun, dalam kenyataannya, Dana Desa banyak yang dikorup. Kepala desa justeru tampil sebagai “juara” baru korupsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 900 Kepala
Desa dari Sabang sampai Merauke tersangkut kasus korupsi. Tidak berhenti sampai disitu, Korupsi Dana Desa terus berlanjut sampai sekarang, terjadi pada “desa adat” maupun
“desa dinas”, desa yang ada diujung pinggiran pesirir pantai hingga desa yang berada di atas Puncak Pengunungan Jayawijaya, tidak ada satupun desa yang terbebaskan dari korupsi.
Celakanya, korupsi yang terjadi tersebut berlangsung pada desa-desa yang miskin dan terbelakang. Buku ini akan mengungkap bagaimana kebijakan dan perkembangan Dana Desa di
seluruh Provinsi di Indonesia dan bagaimana korupsi Dana Desa berlangsung . Berbagai kasus korupsi Dana Desa , para aktor pelaku, jenis korupsi, sebab-sebab, modus dan pola
korupsi serta dampak korupsi di Desa serta bagaimana strategi pemberantasan korupsi Dana Desa berbasis desa akan dibahas dalam buku ini. Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
Kiat Sukses Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (Riset dasar di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara) Dec 26 2021 Buku ini menyajikan kontribusi
dalam bentuk teori, praktek dan kebijakan yang bermanfaat kepada pengguna sistem informasi, penyelenggara sistem informasi, dan managemen puncak Pemerintah. Kontribusi teori
dapat menjelaskan model kesuksesan sistem informasi menurut hasil penelitian ini yang dapat memberikan manfaat untuk pengembangan teori model kesuksesan sistem informasi
DeLon dan McLean di sektor publik khususnya pemerintah daerah Kontribusi praktek dapat menjelaskan bahwa penyelenggara dan pengguna sistem informasi mendapatkan
masukan berupa faktor-faktor kesuksesan sistem informasi yang dapat memperbaiki sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, serta
kontribusi kebijakan dapat menjelaskan kepada manajemen puncak untuk memperbaiki kebijakan yang mendukung kesuksesan sistem informasi di pemerintah daerah serta kebijakan
pemerintah pusat dalam pembuatan kebijakan sistem pengelolaan keuangan daerah. Akhir kata penulis mengharapkan semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak
yang berkepentingan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Surat keputusan bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Feb 02 2020
Risalah dan hasil sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Feb 25 2022
Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Jul 09 2020
Organisasi perangkat Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Apr 17 2021
Pengawasan/pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan pemerintah daerah Mar 29 2022 On financial controls of local government budgets.
Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-... Proklamasi kemerdekaan RI di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Dec 02 2019
Indeks pemilu May 31 2022
The Development of Business Clusters in Indonesia Feb 13 2021 This unique and thoroughly researched book examines small and medium-sized enterprises (SMEs) in
Indonesia, focusing on Indonesian government policy for developing industrial clusters. Aknolt Kristian Pakpahan elaborates on such challenges as a lack of political coordination as
well as cultural factors for the long-term growth of business clusters. He uses case studies of the footwear and ceramic industries to expand on the theoretical research, resulting in a

fascinating and useful text for researchers of industrial development.
Dinamika pola pengawasan dana otonomi khusus dan istimewa May 19 2021 Buku bunga rampai ini merupakan hasil kajian Tim Otonomi Daerah Pusat Penelitian Politik (P2P)
LIPI yang dilakukan selama tahun 2017. Kajian yang berjudul Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya (2016), yaitu
Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Hasil kajian tahun 2017 menunjukkan bahwa aspek pengawasan menjadi poin penting dalam pengelolaan dana otonomi
khusus (otsus) dan istimewa. Pelaksanaan pengawasan yang berlangsung di Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cenderung kurang efektif. Ketiga daerah tersebut
meskipun telah mendapatkan dana otsus dan istimewa, realitasnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas yang ada baik di pusat, di daerah maupun oleh civil
society belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal krusial, yaitu pertama, faktor kapasitas kelembagaan, terutama pemerintah pusat sebagai pihak pengawas masih
lemah; kedua, instrument pengendalian yang mengatur soal pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih belum jelas; ketiga kuatnya kepentingan politik elite,
baik pusat maupun daerah; dan keempat aspek lokalitas yang berlaku di daerah otsus dan istimewa turut pula mempengaruhi kualitas dan dinamika pengawasan yang terjadi. Melalui
buku bunga rampai ini, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengawasan dana otsus dan istimewa mengingat pengawasan yang berlaku sejak dana otsus
digelontorkan sampai saat ini masih bersifat pemeriksaan bukan pengawasan. Pemeriksaan dilakukan lebih kepada pemeriksaan teknis bukan substansi. Padahal, pemeriksaan dan
pengawasan yang substansial yang mengacu pada master plan dana otsus dan istimewa sangat diperlukan. Ini penting mengingat dana otsus Papua tidak lama lagi akan berakhir dan
demikian pula dengan dana otsus Aceh. Sementara itu, untuk dana istimewa DIY meskipun baru beberapa tahun dilaksanakan, tetap memerlukan pengawasan yang efektif. Kajian
dalam buku ini merupakan hasil studi kualitatif yang dilakukan melalui penelitian lapangan, Focus Group Discussion (FG), dan studi literatur. Buku bunga rampai ini diharapkan dapat
memberikan masukan bagi stakehiolders terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga pengawas sehingga percepatan efektivitas pengelolaan dana
otsus dan istimewa bisa segera terwujud dan bisa berdampak positif terhadap pembangunan pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat lokal pada khususnya
Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran Oct 24 2021
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