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Managing Public Expenditure presents a
comprehensive and in-depth analysis of all aspects
of public expenditure management from the
preparation of the budget to the execution, control
and audit stages.
Buku berjudul Revitalisasi Negara Hukum Pancasila
ini merupakan buku kedua dari hasil riset penulis.
Buku ini berisi beberapa kajian. Mulai dari teori
negara hukum, negara hukum menurut hukum
Islam, negara hukum Pancasila, negara hukum
modern, teori pemisahan kekuasaan, teori organ,
teori konstitusi, teori legislasi, teori parlemen dan
sebagainya. Penulis mengucapkan banyak terima
kasih kepada pihak yang mengantarkan riset ini
menjadi sebuah buku. Ucapan terima kasih penulis
sampaikan kepada Promotor Prof. Dr. Deddy
Ismatullah, SH., MH., dan Co-Promotor Dr. Hj.
Widayati, SH., MH., yang mengantarkan riset ini
menjadi bernas. Penulisan buku yang lahir dari
penelitian sengketa antarlembaga negara yang
melibatkan DPD dengan DPR ini memiliki beberapa
kegunaan. Berbagai pandangan negara hukum
Pancasila dielaborasi lebih mendalam dan luas
dalam buku ini. Di antaranya dikemukakan Oemar
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Senoaji, bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila
merupakan sumber dari segala sumber hukum,
maka dinamakan negara hukum Pancasila. Ciri
utamanya adalah adanya jaminan kebebasan
beragama, yang dimaknai secara positif sehingga di
Indonesia tidak dikenal yang namanya atheis
ataupun propaganda anti agama. Ini yang
membedakan dengan konsep negara hukum baik
Eropa Kontinental maupun negara hukum common
law yang di dalam jaminan kebebesan individual
(HAM) lebih longgar terkait permasalahan hak
agama Sebagai negara hukum, maka berlaku
kesamaan antarmasyarakat di muka hukum.
Sebagaiamana ditegaskan dalam Pasal 27 UUD NRI
Tahun 1945 yaitu “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.” Konsepsi negara
hukum pasca mandemen yang dituju adalah negara
hukum yang demokratis disebutkan bahwa “Untuk
menegakkan dan melindungi hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundnag-undangan. Secara keseluruhan pasca
mandemen prinsip negara hukum dalam UUD NRI
Tahun 1945 tercermin dalam keseluruhan
pengaturan yang mencakup adanya pemisahan
kekuasaan antara cabang kekuasaan, paham
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konstitusionalisme, persamaan di muka hukum,
perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia,
Pemilu yang jujur dan adil, adanya kemandirian
kekuasaan kehakiman (peradilan yang bebas),
dibentuknya peradilan konstitusi, akuntabilitas dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara,
kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan
beragama, jaminan partisipasi masyarakat, dan
jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan
semakin lengkapnya prinsip-prinsip yang terkandung
dalam UUD NRI Tahun 1945, dapat dikatakan juga
bahwa Indonesai juga menganut negara hukum
yang sekaligus dikombinasikan dengan paham
negara kesejahteraan (welfare state). Semoga buku
ini menjadi bagian dari tambahan teori dan
pemenuhan bacaan literatur di kampus maupun
sekolah tentang negara hukum Pancasila.
Akuntansi keperilakuan merupakan perluasan dari
akuntansi tradisional. Akuntansi tradisional adalah
proses pengumpulan, penilaian, pencatatan,
peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan.
Akuntansi keperilakuan adalah dimensi akuntansi
perilaku manusia dan hubungannya dengan
pendesainan, penyusunan, dan penggunaan
informasi akuntansi secara efisien dan efektif untuk
mencapai keselarasan tujuan-tujuan. Akuntansi
keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara
perilaku manusia terhadap akuntansi dan informasi
yang dihasilkannya serta pengaruh informasi
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akuntansi terhadap perilaku manusia. Lingkup
akuntansi keperilakuan sangat luas, yaitu terdiri dari:
(1) aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan pada
desain dan penyusunan sistem akuntansi, (2) studi
reaksi manusia terhadap format dan isi laporan
keuangan, (3) cara-cara memproses informasi untuk
pembuatan keputusan, (4) pengembangan teknikteknik pelaporan untuk mengomunikasikan informasi
keperilakuan pada para penggunanya, (5)
pengembangan strategi untuk memotivasi dan
memengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia
yang mengelola organisasi. Akuntansi keperilakuan
telah berkembang menjadi akuntansi manajemen
keperilakuan, akuntansi keuangan keperilakuan,
auditing keperilakuan, sistem akuntansi
keperilakuan, akuntansi perpajakan keperilakuan,
akuntansi sumber daya manusia, akuntansi sosial,
dan lain-lain.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai
hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu
akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik
(nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu
tersebut menjadi 21 sub judul yang menarik untuk
dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat
menambah literatur bagi yang berminat mendalami
dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah
peristiwa penting yang menjadi milestone
perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM
pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan
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nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi
Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop
Akuntansi Publik “Posisi dan Teori Dasarnya” yang
dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se
Indonesia. Penyebutan kata “sektor” menempatkan
akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai
subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih
besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk
organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata
yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector).
Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki
hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis.
Beberapa argument yang mendukung diantaranya:
adanya perbedaan latar belakang pembentukan
organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara
pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat
pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan ini
memberikan konsekusensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada
aspek perencanaan dan pengang- garan, sistem
pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun
akuntansi mana- jemen. Dengan di terbitkannya
buku ini, kami penyunting mengucapkan banyak
terima- kasih kepada semua penulis yang telah
berkontribusi dalam buku ini dan juga penerbit yang
telah membantu proses penerbitan. Semoga buku ini
dapat memberi manfaat bagi pembelajaran,
pengembangan, pemahaman, dan menjadi inspirasi
untuk terbitnya buku-buku berikutnya.
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Interaksi antara pemerintah, masyarakat dunia
usaha dan globalisasi menimbulkan fenomena yang
berdimensi jamak. Pengaruh pemerintahan terhadap
masyarakat, dunia usaha dan globalisasi atau
sebaliknya mengandung dimensi politik, sosial,
maupun ekonomi. Dimensi ekonomi “peran
pemerintah” dalam hubungannya dengan
masyarakat, dunia usaha dan globalisasi inilah yang
dipelajari dalam manajemen keuangan publik ini.
Buku ini terdiri dari lima belas bab. Bab Pertama
Membahas Tentang Reformasi Manajemen
Keuangan Publik dan Perundang-Undangan, Bab
Kedua Tentang Peranan Negara, Bab Ketiga
Tentang Manajemen Sektor Publik, Bab Empat
Keuangan Publik, Bab Kelima Anggaran Publik, Bab
Enam Tentang Sistematik dan Klasifikasi Anggaran
Negara, Bab Tujuh Penganggaran Dasar Nol, Bab
delapan Siklus Anggaran Publik, Bab Sembilan
Pengelolaan Keuangan Publik, Bab Sepuluh Badan
Pemeriksaan Keuangan, Bab Sebelas Jaring
Pengaman Sistem Keuangan, Bab Dua belas
Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah, Bab
Tiga belas Kebijakan Perimbangan Keuangan, Bab
Empat Belas Pajak Daerah dan Bab Lima Belas
Tentang Retribusi Daerah.
Indonesian dictionary of forestry and forest products
terms.
Buku Ajar ini adalah buku acuan untuk mahasiswa yang
menempuh Praktek Kerja Lapang Manajemen Pelayanan
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Kesehatan (PKL MPK). Materi yang ada didalamnya
mencakup Manajemen Pelayanan Kesehatan baik di Rumah
Sakit maupun Puskesmas dan di bagian akhir dilampirkan
Lembar Kerja Mahasiswa serta Form Penilaian. Buku ini
sangatlah penting untuk dimiliki mahasiswa sebagai referensi
dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapang, disamping untuk
menambah Wawasan Keilmuan, juga dapat mempraktekkan
Manajemen Pelayanan Kesehatan baik di Rumah Sakit
maupun Puskesmas.
Indonesian dictionary of regional autonomy terms.
On public administration in Indonesia with reference to the
Indonesian administrative law.
Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai salah satu
tujuan pembangunan, dibutuhkan suatu upaya yang optimal
dari para stakeholder antara lain DPRD, pemerintah daerah,
pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan
daerah yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip
transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Buku in i
memaparkan fakta-fakta empiris berbagai persoalan carutmarut dalam pengelolaan keuangan daerah dan kemudian
menyumbangkan suatu pemikiran yang kritis untuk
memberikan solusi atas kondisi tersebut dengan
mengintegrasikan dua perspektif dalam pengelolaan
keuangan daerah, yaitu perspektif hukum dan politik. Buku
persembahan penerbit PrenadaMedia
Study on principles of accountability in waqf management di
Indonesia.
Temu Ilmiah Nasional Tahun 2019 dihadiri oleh beberapa
kalangan akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri maupun
Swasta, para praktisi maupun birokrasi dari Lembaga Litbang
yang berasal dari berbagai provinsi, kabupaten dan kota yang
akan membahas dan mendiskursuskan situasi problematik
yang dihadapi Desa dalam upaya mempercepat
kemandiriannya guna mengatasi kemiskinan dan
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan
hasil penelitian maupun kajian berupa 94 paper dari 166 yang
telah melalui proses seleksi dan review oleh para pakar yang
dilanjutkan dengan editing, maka diharpakan dapat
memberikan wawasan, masukan maupun best practice yang
relevan berkaitan dengan percepatan pengembangan desa
mandiri. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur
Jawa Timur yang telah berkenan membuka acara Temu
Ilmiah Nasional Tahun 2019 dan Keynote Speaker, para
Pembicara/Narasumber, Moderator, Reviewer, Editor dan
para Peserta serta Pemakalah yang telah menyumbangkan
pemikirannya melalui paper dalam prosiding ini. Disamping
itu disampaikan terima kasih pula kepada Universitas
Brawijaya Malang dan Program Pasca Sarjana Universitas
Islam Malang yang telah mendukung terselenggaranya acara
Temu Ilmiah Nasional 2019.

Panduan ini memuat tentang penyusunan proposal
skripsi, penyusunan skripsi, bimbingan skripsi, seminar
proposal, sidang skripsi, laporan skripsi. Diharapkan
panduan ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa,
dosen pembimbing, serta pihak lain yang
berkepentingan mengenai penyelesaian skripsi di
lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
UMTAS. Semoga panduan ini bermanfaat bagi semua
pihak, menjadi bagian dari perjuangan merealisasikan
visi dan misi UMTAS menjadi perguruan tinggi yang
Unggul, Islami, dan Terkemuka.
Pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, yang mempengaruhi keberhasilan
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penerapan SAP berbasis akrual adalah komitmen dari
organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam
pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu
sendiri, dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan
kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Buku ini
menjelaskan kepada mahasiswa akuntasi tentang
konsep standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis
akrual .
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai
mitra sejajar pemerintah daerah. Pemerintah telah
mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) di dalam berbagai peraturan, antara lain yaitu
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007. Peraturan-peraturan tersebut juga
menjelaskan bahwa DPRD memiliki hak-hak keuangan
yang dapat menambah penghasilan DPRD maupun
untuk melengkapi operasional DPRD. Terdapat
permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD. Oleh karena itu,
pengguna anggaran SKPD yang terkait dengan DPRD
maupun Pimpinan dan Anggota DPRD harus memahami
bagaimana pengelolaan keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD yang baik
The government budget should be the financial mirror of
society's choices. Yet most people view budgeting as the
epitome of eye-glazing subjects, rarely explained in a
way that is understandable to the non-specialist and too
often presented without adequate consideration of a
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country’s governance and institutional capacity.
Government Budgeting and Expenditure Management
fills a gap in the literature to redress these failings and
does so in comparative international perspective. This
book provides a comprehensive but pithy and easy-tounderstand treatment of public financial management,
taking into account a variety of special issues including
budgeting in post-conflict situations, at subnational
government levels, for military/security expenditures, and
in countries with large extractive revenues. Distilling the
lessons of budgeting reform in countries at different
levels of income and administrative capacity, each
chapter gradually progresses from the basic principles to
the more technical aspects and then on to
implementation issues, using concrete examples and
illustrations from around the globe. Government
Budgeting and Expenditure Management is ideally suited
as the primary text for advanced undergraduate or
graduate courses in government budgeting or public
financial management, or as a supplementary text for
courses in public finance, public economics, economic
development, public administration or comparative
politics. With its attention to practical implementation
aspects, the book will also be of direct interest to
practitioners, policy-makers, and government employee
training organizations.
The co-operation between the Netherlands Nationaal
Archief and the Arsip Nasional Republik Indonesia has
resulted in this catalogue of fifteen archives of VOC
(Verenigde Oostindische Compagnie) institutions in
Jakarta. The VOC records are included in UNESCO ?s
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Memory of the World Register
Solution to implement regional economy and to apply
good governance practices in Indonesia; volume
commemorating the 45th anniversary of Lembaga
Administrasi Negara.
Dalam paham demokrasi, anggara negara ditentukan dari
interaksi antara eksekutif dan legislatif. Stakeholder anggaran
itu mewakili suara rakyat dalam merencanakan
pembangunan untuk kepentingan rakyat. Anggaran
merupakan manisfestasi dari interaksi stakeholdernya dalam
bentuk angka. Anggaran itu tidak selalu dibaca eksistensial
kebenaran, tetapi ada kalanya ditangkal skeptik untuk
memungkinka n menerima reflektif melihat hiperrealitas.
Konsep simbol yang mensublimasi konsep nyata. Hal-hal
yang yang tak terumuskan, namun ada dan tak terelakkan. Di
sejumlah komunitas, kebohongan adalah siasat yang bisa
dimaklumi jika digunakan untuk menghindari konflik, menjaga
harmoni, dan mematuhi aturan sosial. Sejalan dengan
pernyataan Pablo Picasso bahwa “seni adalah kebohongan
yang memungkinkan kita menyadari kebenaran”. Anggaran
di satu sisi muatan janji politik, di sisi lain rencana kerja.
Dalam perjalanannya, sebenarnya tidak harus bermakna hal
yang sama, bisa berdiri sendiri, tetapi interaksi stakeholder
mengandung politisasi anggaran. Politisasi anggaran ini yang
melahirkan simbol-simbol kepentingan dan kekuasaan.
Politisasi anggaran yang berakar pada paham pluralismeliberalisme ini yang berkutat dalam tiga aliran besarnya,
relativisme etika, budaya dan agama. Politisasi anggaran
yang memburamkan suara rakyat adalah surat tuhan. Tuhan
dibaca sesuatu yang dipentingkan terhadap kepentingan dan
kekuasaan yang parsial. Keburaman dalam politisasi
anggaran dalam tulisan ini yang disebut sebagai katarak
anggaran. Anggaran yang keruh ditembus dengan nalar
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karena tertutup lapisan relativitas budaya dan etika.
Relativisme budaya berbeda dengan relativisme etika.
Relativisme etika berbicara tentang pengabaian prinsip dan
tidak adanya rasa tangggung jawab dalam pengalaman hidup
seseorang. Sebaliknya, relativisme budaya berbicara
mengenai pegangan yang teguh pada prinsip,
pengembangan prinsip tersebut, dan tanggung jawab penuh
dalam kehidupan dan pengalaman seseorang. Demi
kepentingan rakyat maka restorasi anggaran harus terus
gencar digalakkan sehingga anggaran sebagai suara rakyat
adalah suara tuhan. Tidak ada kepentingan lain yang
dipentingkan kecuali demi kepentingan rakyat
Buku ini terdiri dari berbagai bagian. Bagian pertama
membahas tahapan penciptaan arsip. Bagian kedua
membahas klasifikasi dan indeks arsip dalam rangka temu
kembali arsip. Bagian ketiga membahas tahapan
pemeliharaan arsip aktif. Di bagian akhir membahas
mengenai penyusutan yang berdasar atas jadwal retensi
arsip.
PANDUAN PENYUSUNAN SKRIPSIEDU PUBLISHER
Village community development regarding to the capacity
building of village institutional in Indonesia; case study in
Desa Baluk, Tepus, Tegalrejo, and Nagari.
Buku dengan judul Optimalisasi Kebijakan Penerimaan
Daerah, dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian
fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan
yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah
masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli
daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Saat ini
pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi
daerah, secara rata-rata nasional masih belum mampu
memberikan kontribusinya yang besar bagi pembentukan
pendapatan asli daerah. Untuk itu masih diperlukan upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dalam rangka
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mengoptimalkan penerimaan daerah. Selanjutnya
pengelolaan keuangan, yang salah satunya bersumber dari
pajak daerah, harus dilakukan secara komprehensif dan
terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi, agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
English-Indonesian encyclopedia of administrative
terminology.

Tulisan ini membahas optimalisasi dana sawit dan
pengaturan instrumen fiskal penggunaan lahan hutan
untuk perkebunan serta insentif ekonomi lainnya dalam
mendorong upaya mengurangi deforestasi dan
degradasi hutan sebagai bagian dari pencapaian
sasaran pem
Buku ini sebagai sebuah sumbangan pemikiran untuk
pembangunan daerah seshingga mempunyai
kebermanfaatan untuk seluruh lapisan masyarakat
khususnya. tujuan dari buku ini adalah dapat
memberikan solusi dan terobosan baru dalam konteks
"Daerah membangun" sebagai optimalisasi
penyelenggaraan pemerintah daerah. keberhasilan
membangun daerah tidak terlepas kaitannya dengan
kinerja pemerintah daerah. maka dengan membaca
buku ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi
permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam
membangun dan memngembangkan daerahnya sesuai
dengan visi dan misi yang telah ditentukan masingmasing daerah. buku ini, tidak hanya bersumber dari 1
(satu) kajian ilmu tetapi terkait dengan berbagai ilmu
yang mendukung "Daerah membangun" meliputi tentang
kebijkan pariwisata, kebijakan pendidikan, UMKM,
BUMDes dana desa, komunikasi, pembangunan daerah,
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pemberdayaan masyarakat dan manajemen. Maka,
diharapkan dengan adanya berbagai kajian ilmu ini
dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan
kalangan publik
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