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sebelum ini, dalam konteks lokal Bali, mengembangkan BMB elektronik
dan sekaligus meminimalkan BMB fisik berarti mendukung
pembangunan Bali era baru yang sedang menjalankan program “Nangun
Sad Kertih Loka Bali”. Sederhananya adalah pengurangan penggunaan
kertas di samping penghematan dalam hal produksi dan distribusinya.
Lebih dari itu, pengembangan BMB ke jurnal elektronik adalah
penguatan kualitas dalam berbagai aspeknya. Terkait dengan itu semua,
pada edisi Volume 2 Nomor 3, Desember 2019 ditampilkan sejumlah
artikel, yaitu (1) “Transformasi Bidang Litbang Menjadi Badan Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi Bali” oleh I Made Agus Gelgel Wirasuta; (2)
Mencetak SDM Unggul di UPTD BLKIP Disnakeresdm Provinsi Bali” oleh
Ida Bagus Ngurah Arda; (3) “Modal Sosial Pembangunan SDM
Masyarakat Bali” oleh I Gusti Ayu Wimba; (4) “Analisis Capaian
Pembangunan SDM dan Faktor-faktor Pendorong Penyerapan Tenaga
Kerja di Provinsi Bali” oleh Theresia Mutiara Galistya; (5) “E-Budgeting
ATK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Gianyar” oleh I I Gusti Ayu Jasmiari, Wayan Gede Suka Parwita, Ni Putu
Suci Meinarni; dan “Tinjauan Penyaluran Dana BSPS di Desa Tusan,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung” oleh Ni Luh Putu
Juniartini. Bagian terakhir diisi dengan “Mulat Sarira”
Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar - Dra. Elianti

Bali Membangun Bali Volume 2 Nomor 3 Desember 2019 - I Made Agus
Gelgel Wirasuta 2019-12-06
Terbitan BALI MEMBANGUN BALI kali ini (Volume 2 Nomor 3,
Desember 2019) memberikan suatu transformasi yang positif dan
visioner dalam dua hal. Pertama, secara kelembagaan, adanya
transformasi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dari
sebelumnya bidang Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Bappeda
Litbang Provinsi Bali. Kedua adalah benar-benar dimulainya era digitasi
jurnal di mana BMB di terbitan ini tidak saja berwajah konvensional
berupa jurnal printed (cetak) tetapi juga mengalami modernasi dalam
bentuk e-journal (jurnal elektronik). Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali
pastilah menunjukkan semakin pentingnya peran riset dan inovasi dalam
pembangunan Bali menuju kesejahteraan lahir dan batin masyarakatnya.
Dengan demikian, kegiatan riset dan inovasi semakin fokus dan
bertanggung jawab dilakukan sehingga tujuan, sasaran, dan manfaat
yang diniatkannya akan relatif semakin bisa diwujudkan. Kedua, BMB
yang berdiri sejak 2018 melalui terbitan kali ini memasuki babak baru.
Keberadaan e-jurnal seperti diketahui merupakan kecenderungan umum
dunia perjurnalan global saat ini. Sebagaimana ditulis dalam editorial
verifikasi-proposal-bantuan
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Nurminah Saragih 2021-07-01
Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar yang dijadikan sebagai
judul kumpulan tulisan ini merupakan tema Hari Pendidikan Nasional
tahun 2021. Penulis menggunakan frasa Serentak Bergerak, Wujudkan
Merdeka Belajar karena dalam kata serentak bergerak mengandung
makna filosofis yang sangat dalam. Tulisan ini dibuat ketika Corona Virus
Disease (COVID-19) mulai memasuki Indonesia, sehingga proses
pembelajaran di tempat penulis bekerja dilaksanakan secara daring
(dalam jaringan) dan penulis lebih banyak di laboratorium komputer
untuk mempersiapkan materi pembelajaran bagi peserta didik. Serentak
Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL BALITBANG TAHUN 2019
“PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI” - Anggraeni
Rahmasari, SE., MM 2019-12-27
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
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
verifikasi-proposal-bantuan
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2019.
Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor (Hukum Kepailitan Buku 2) Elyta Ras Ginting 2016-09-01
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
mengakui rapat kreditor sebagai satu-satunya forum resmi untuk
memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan
harta pailit, atau forum untuk mengambil keputusan yang tidak
sepenuhnya berada dalam kewenangan kurator untuk memutuskannya.
Dalam praktik peradilan niaga, rapat-rapat kreditor adalah jantung
penggerak yang mendukung kelancaran dari pengurusan maupun
pemberesan harta pailit. Buku ini khusus membahas mengenai rapatrapat kreditor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dilakukan karena berdasarkan
pengamatan Penulis, sangat jarang ditemui buku teks hukum kepailitan
yang secara khusus dan mendalam memfokuskan telaahnya mengenai
rapat-rapat kreditor. Dalam buku ini, Penulis mengajak pembaca untuk
membedah lebih dalam rapat-rapat kreditor yang diatur dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mulai dari
asas-asas rapat kreditor, kegunaan masing-masing rapat, serta
prosedurnya. Diharapkan buku ini dapat menjadi sumber informasi untuk
memahami hukum kepailitan secara holistik terutama berkaitan dengan
pelaksanaan dari rapat-rapat kreditor tersebut.
Kiat Sukses UNAS SMK 2010 Jurusan Teknik : Teknologi,
Kesehatan & Pertanian - Primagama
panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut - 2005
Tabloid Reformata Edisi 49 Desember Minggu I 2006 - Yayasan
Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA) 2006-12-01
Pedoman untuk mempelajari berbagai dampak proyek REDD+
bagi mata pencarian - Jagger, P., Sills, E., Lawlor, K., Sunderlin, W.D.
2011-01-01
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Buku Ajar Pendekatan Ilmiah Lanjut - P. Wiryono Priyotamtama, SJ.
2020-07-01
Tulisan ini merupakan lanjutan dari buku ajar terdahulu berjudul Buku
Ajar Pendekatan Ilmiah Dasar: Memupuk Kemampuan Berpikir dan Rasa
Ingin Tahu. Kebijakan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka yang
dicanangkan oleh Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan
& Kebudayaan Republik Indonesia berorientasikan ke pembelajaran
mahasiswa menantang memicu hasrat penulis untuk melanjutkan
penulisan buku ajar ini. Mahasiswa dihadapkan kepada tantangan
kebutuhan masa depan dirinya, masa depan dunia usaha, masa depan
pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi di tanah air ini dan masa
depan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Penulis memaknai
tantangan bangsa ini sebagai isyarat Ilahi untuk mau bangkit kembali.
Isyarat macam ini diharapkan tidak hanya membangkitkan para
mahasiswa tetapi juga para dosen. Buku ajar ini ditulis dengan tujuan
membangkitkan daya imaginasi mahasiswa Program Studi Pendidikan
Biologi atau program studi bidang ilmu serumpun dalam menghadapi
tantangan-tantangan yang diisyaratkan di atas. [PRAKATA].
Asia-Pasifik - Sukawarsini Djelantik 2015
Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat luas, kaya perbedaan dan
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, dinamika politik dan keamanan
yang tinggi. Dihuni negara-negara ekonomi kuat, negara industri maju,
industri baru, dan rumah dari 40% penduduk dunia. Kawasan ini
merepresentasikan 54% GDP dunia, 44% aktivitas perdagangan dunia,
dan memiliki rute-rute perdagangan penting. Mengingat peran Indonesia
yang semakin besar sebagai salah satu pemain penting di kawasan,
mempelajari dinamika di wilayah ini menjadi sangat signifikan. Buku ini
membahas kawasan secara menyeluruh dan sistematis; meliputi
karakteristik, tantangan, konflik, dan kerja sama. Dibahas juga kerja
sama dengan benua Afrika yang semakin meningkat seiring dinamika
pembangunan di benua tersebut. Buku Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama,
dan Relasi Antarkawasan ini membahas Asia Pasifik dari sudut pandang
Indonesia, dan secara khusus memfokuskan pada kasus-kasus ekonomi,
politik, keamanan. dan strategis.
verifikasi-proposal-bantuan

Manajemen Pengembangan Desa Produktif - H. A. Tabrani Rusyan
2021-12-29
Desa yang produktif menjadi impian seluruh masyarakat. Untuk itu,
perlu upaya manajemen desa yang lebih baik agar tercipta desa yang
produktif. Buku ini menyajikan konsep desa produktif disertai dengan
strategi dan upaya mengembangkan desa agar lebih produktif. Buku ini
hadir sebagai acuan dan referensi bagi kepala desa dan pamong desa
untuk meningkatkan kinerja agar memenuhi standar kerja, tuntutan, dan
keinginan masyarakat.
Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial - Zaim Saidi 2006
Terbang Tinggi Menapak Bumi - Mohammad Iqbal 2018-10-01
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan perpanjangan tangan
perusahaan dalam berbagi manfaat kepada masyarakat. Keberadaan
CSR mendekatkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat,
sekaligus menjadikannya satu bagian yang utuh. Akan tetapi, kegiatan
CSR seperti apakah yang tepat sasaran dan sesuai harapan? Melalui
buku ini, PT Pamapersada Nusantara (PAMA) membeberkan kegiatan
CSR yang telah dilakoninya, hingga usianya kini yang memasuki 25
tahun. Dari pengalamannya, PAMA mengubah strateginya dari kegiatan
non-ekonomi menjadi kegiatan ekonomi yang disusun dalam sebuah
grand design. Tak disangka, perubahan ini mendatangkan kesejahteraan
dan kemandirian bagi masyarakat. Dari sudut pandang para pelaku, kita
akan semakin memahami bahwa diperlukan keterlibatan masing-masing
pihak untuk menciptakan sinergi yang saling membangun. Mereka
membuktikan bahwa semakin tinggi perusahaan berkiprah, semakin
besar pula tanggung jawab yang diemban bagi Tanah Air tercinta,
Indonesia.
KONTRIBUSI PEMUDA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT Best Practice Program Pejuang Muda Universitas
Islam Malang - Ahmad Zamil Marrom 2021-12-27
Buku ini berisi pengalaman mahasiswa Universitas Islam Malang yang
mengikuti Program Pejuang Muda dari Kementerian Sosial yang
termasuk dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan
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Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk merasakan pengalaman di luar
kampus selama 2 semester. Program Pejuang Muda Kementerian Sosial
merupakan pembelajaran dan kesempatan untuk berkontribusi dalam
pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah sosial sekaligus
peningkatan kompetensi sebagai agen perubahan sosial. Para Peserta
Program Pejuang Muda Universitas Islam Malang memanfaatkan ilmu
dan pengetahuannya untuk memberi dampaik sosial secara konktret
kepada masyarakat. Pengalaman yang didapat selama menjalani
program ini tertuang dalam buku ini, sehingga keberadaan buku ini
dapat memberikan persepsi yang berbeda serta manfaat yang positif dan
konstruktif bagi civitas akademika Unisma. Buku ini juga dapat dijadikan
sebagai refensi bagi pemangku kebijakan di dalam mengambil kebijakan
berikutnya untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan kebijakan
MBKM. Hal yang juga perlu diperhatikan bahwa buku ini dapat
memberikan informasi beragam bagi mahasiswa sebelum mereka
megikuti kegiatan MBKM, sehingga mereka akan lebih siap dalam
menjalankan program Pejuang Muda Kementerian Sosial.
Membangun Pariwisata dari Bawah - Janianton Damanik 2018-05-23
Terminologi desa wisata (tourism village) jarang ditemukan di dalam
literature. Para ahli mengakui kebingungan mengartikannya dengan
mengaitkan sejumlah aktivitas pariwisata yang berkembang di daerah
pedesaan (Parekh, 2010; Page dan Getz, 1997:4). Desa wisata dapat
diartikan sebagai desa secara sengaja dibangun – atau secara alami
memiliki kemampuan – untuk menarik kunjungan wisatawan karena
ketersediaan potensi atraksi alam dan budayanya. Konsep yang
digunakan perencana pembangunan pariwisata pedesaan di Indonesia
adalah bahwa desa wisata merupakan “bentuk integrasi antara atraksi,
akomodasi dan fasilitas yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan
masyarakat yang menyatu dengan tradisi setempat” (Republik Indonesia,
2009) Definisi operasional ini digunakan sebagai basis kebijakan
pengembangan pariwisata perdesaan di Indonesia. Oleh sebab itu di
dalam tulisan ini terminologi desa wisata dimaknai sama dengan
pariwisata perdesaan (rural tourism). Dibandingkan dengan konsep desa
verifikasi-proposal-bantuan

wisata, konsep pariwisata perdesaan sendiri lebih sering ditemukan di
dalam berbagai publikasi ilmiah (Youell, 1996;Page dan Getz,
1997;Kuvacic, et.al, 2010; Chuang, 2010). Namun demikian secara
subtansial tidak terlihat perbedaan yang siginifkan antar keduanya.
Chuang (2010:1313) dan Kuvacic, et.al, (2010: 1648) merangkum
pendapat beberapa ahli dan lalu memaknai pariwisata perdesaan dengan
menunjukkan suatu lingkungan geografis tempat terjadi/berlangsungnya
aktivitas pariwisata dan karakteristik asli berupa budaya tradisional,
budaya pertanian, lanskap pedalaman dan gaya hidup sederhana.
Konteks ruang (space) menjadi penting untuk memosisikan aktivitas dan
implikasi perkembangan pariwisata perdesaan. Ahli lain mengartikan
“rural tourism is one of the forms of sustainable development that
through promoting productivity in rural zones, brings about employment,
income distribution, preservation of village environment and lokal
culture, raising host community’s participation and presenting
appreciate methods to conform beliefs and traditional values with new
circumstances” Youell (1996: 136). Rural tourism adalah bentuk
alternative pariwisata yang mampu menyumbang perubahan-perubahan
positif terhadap sumberdaya social, ekonomi dan budaya di daerah
perdesaaan.
KONSEP DAN PRAKTIK Sistem Pengendalian Internal - Nurul Lathifah
2021-03-10
Laporan hasil-hasil pelaksanaan COP 13/CMP 3 United Nations
Conference on Climate Change - 2008
Report of the United Nations Conference on Climate Change.
Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial - Habibullah Habibullah
2020-08-31
Pendamping dan Relawan Sosial memiliki peran yang strategis dalam
pencapaian program kesejahteraan sosial. Jenis dan kuantitas
pendamping dan relawan sosial banyak namun masih terdapat berbagai
permasalahan antara lain: insentif yang bervariasi, koordinasi dan
komunikasi antar pendamping sosial belum terbangun, sistem
pembinaan di daerah yang terbatas, jenjang karier yang belum terskema
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dengan jelas, beban tugas yang sangat berbeda antar jenis pendamping
serta database pendamping dan relawan sosial belum terkelola secara
integratif. Pendamping dan relawan sosial menghadapi tantangan yang
semakin berat. Pada saat yang bersamaan era revolusi industri 4.0 dan
pandemi COVID-19 menyebabkan banyak terjadi perubahan-perubahan
akibat adanya kemajuan teknologi dan pandemi COVID-19 yang
menyebabkan kondisi VUCA merupakan singkatan dari Volatility,
Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Suatu kondisi saat ini yang
tidak menentu, tidak pasti, komplek dan ambigu. Oleh karena itu
diperlukan penataan pendamping dan relawan soisal yang dibina oleh
Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penataan tersebut meliputi:
Penyederhanaan dasar hukum, perubahan nomenklatur pendamping
sosial menjadi pendamping kesejahteraan sosial, pembentukan atau
refocusing satuan kerja pembina pendamping dan relawan sosial,
Peningkatan kapasitas, Pemberian Remunerasi dan Penjajakan peluang
sebagai menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Tabloid Reformata Edisi 38 Mei 2006 - Yayasan Pelayanan Media
Antiokhia (YAPAMA) 2006-05-01

kemerdekaan, untuk kemudian mengusulkan hak-hak baru bagi
masyarakat digital. Beberapa putusan di Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah Agung juga dibahas untuk menunjukkan perdebatan
konstitusionalitas dan legalitas. Buku ini akan menjadi awal untuk
membuka diskusi dan implementasi digital welfare state di Indonesia
masa depan.
Manifestasi Good Governance Lintas Sektor di Indonesia - Feni
Astuti 2022-08-25
Kumpulan policy brief ini menyajikan sejumlah tulisan policy brief yang
bertemakan “Manifestasi Good Governance Lintas Sektor diIndonesia”,
Tema ini dipilih dengan maksud bahwa aplikasi E-Government
merupakan sebuah sarana yang memudahkan untuk membantu
masyarakat dalam proses administrasi atau informasi dengan cepat dan
akurat. Lalu dengan adanya aplikasi e-government dapat menjalankan
roda pemerintahan dengan efektif dan efisien dengan menyelesaikan
masalah yang ada. Bahwasanya aplikasi ini dapat membantu dalam
setiap kegiatan secara lebih praktis dan mampu memebrikan keleluasaan
bagi masyarakat dalam mencapai kepentingan bersama secara
komprehensif
Buku Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Jawa:
berdasarkan IHPS I Tahun 2019 - Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan
Negara 2020-06-05
Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai
salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan
BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan
dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung tugas dan
fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan
pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI telah
membuat ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi. Ringkasan terhadap LHP atas 34

JARING PENGAMANAN DIGITAL: Kesejahteraan Rakyat dan Hak
Warga Negara di Era Disrupsi Disertai 29 Rekomendasi Kebijakan
Konkret - Ajisatria Suleiman 2021-02-24
Disrupsi digital telah mengubah pola kerja dan kegiatan ekonomi. Bisnis
konvensional menghilang. Kebutuhan lapangan kerja berubah. Risiko
hidup pun semakin tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih didominasi
pekerja informal dan serabutan sangat rentan terhadap disrupsi,
meskipun di saat yang sama mereka adalah pengguna terbesar teknologi
digital. Untuk itu, konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagai
jaring pengaman sekaligus pendorong konsumsi masyarakat perlu dikaji
ulang. Tidak hanya itu, hak-hak dasar warga negara perlu disegarkan
agar lebih relevan dengan konteks digital. Buku Jaring Pengaman Digital
ini dimulai dengan pembahasan mengenai wajah baru Indonesia yang
urban, milenial, dan digital. Kondisi masyarakat tersebut menjadi fondasi
untuk melihat secara historis konsep negara kesejahteraan sejak era
verifikasi-proposal-bantuan
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LKPD Provinsi. Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi ini
terbagi ke dalam 6(enam) buku yang dikelompokan berdasarkan 6(enam)
wilayah kepulauan dan gabungan kepulauan yang terdekat yaitu Wilayah
Pulau Sumatera, Wilayah Pulau Jawa, Wilayah Pulau Nusa Tenggara dan
Bali, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Sulawesi dan Wilayah
pulau Maluku & Papua. Diharapkan buku Ringkasan atas LKPD Provinsi
berdasarkan IHPS I tahun 2019 ini dapat memberikan informasi dan
bahan awal kepada DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dalam
pembahsan saat rapat dan Kunjungan Kerja untuk Mendorong Perbaikan
Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah yang transparan dan akuntabel.
Buku Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Maluku
dan Papua: Berdasarkan IHPS I Tahun 2019 - Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI 2020-06-05
Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai
salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan
BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan
dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung tugas dan
fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan
pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI telah
membuat ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi. Ringkasan terhadap LHP atas 34
LKPD Provinsi. Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah selama
periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Gatra - 2005

bakat yang menjadi potensi masing-masing individu yang bernilai
tambah secara finansial. Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia
menunjukkan performa yang sangat positif, dengan berbagai regulasi
dan kebijakan yang sangat pro terhadap pelaku ekonomi kreatif. Bahkan
saat ini pemerintah memberikan atensi khusus pada penggiat sektor
ekonomi kreatif, termasuk para pemuda yang menjalankan kegiatan
ekonomi kreatif pada setiap subsektornya
Membangun partisipasi menuju kesejahteraan - 2009
Economic empowerment program for farmers through innovations in
Kabupaten Temanggung.
Dunia EKUIN dan PERBANKAN - 2007
Krisis masa kini dan Orde Baru - Muhamad Hisyam 2003
Political conditions and economic policy during the New Order era
related to current socioeconomic and political conditions in Indonesia;
collection of articles.
Kisah Menegangkan Operasi Tangkap Tangan KPK Dengan Target Di
Sekitaran Kabinet - Pusat Data Dan Analisa Tempo
Kisah Menegangkan Operasi Tangkap Tangan KPK Dengan Target Di
Sekitaran Kabinet
Aceh baru - 2008
History of conflict and political reintegration process in Nanggroe Aceh
Darussalam; collection of articles.
Simulation - Stewart V. Hoover 1989
Simulation analysis and decision making - Elements of simulation
analysis - Developing simulation models - Simulation languages for
modeling - Analytic models and simulation - Data collection and analysis Random numbers and random variate generation - Model verification and
validation - Output analysis - Model experimentation and optimization Implementation of simulation results.
English Literature in Account With Religion, 1800-1900 (Classic
Reprint) - Edward Mortimer Chapman 2018-09-27
Excerpt from English Literature in Account With Religion, 1800-1900
Two lectures delivered at Yale in 1906, and en titled The Inﬂuence of

Membangun Ekonomi Kreatif Pemuda - jonni mardizal 2017-07-01
Di Indonesia ekonomi kreatif didefinisikan sebagai suatu aktivitas
ekonomi yang memanfaatkan kreativitas, inovasi, keterampilan serta
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Religion upon English Literature during the Nineteenth Century, con
tained the germ of this book and were indeed a sort of prefatory syllabus;
but no page of them is re produced in it. Portions of the Introduction and
of Chapter XIV have appeared in Reviews, but these also have been
recast. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of
thousands of rare and classic books. Find more at
www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be
replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of
imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
KEWIRAUSAHAAN PEDESAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA
- Emi Hidayati, M.Si
Buku ini dirancang sebagai referensi untuk proses belajar dan
pembelajaran mahasiswa yang ingin menguasai konsep tentang
kewirausahaan pedesaan dan pengembangan BUMDesa. Buku ini
diterbitkan sebagai bentuk respon pendidik dalam meningkatkan
kepekaan bangsa Indonesia khususnya mahasiswa terhadap dunia
kewirausahaan pedesaan dan BUMDesa yang mulai berkembang pesat di
masyarakat.
Tempo - 2005
Reintegrasi politik Aceh pasca MoU Helsinki - 2007
Political reintegration in Nanggroe Aceh Darussalam after Memorandum
of Understanding in Helsinki; collection of articles.
Kompendium PAUD - ÊDjoko Adi Walujo
Guru PAUD dituntut untuk melengkapi dan meningkatkan dirinya
dengan pemahaman yang holistik. Buku ini akan membantu memenuhi
tuntutan tersebut karena dikemas dalam sebuah bentuk tulisan yang
ringkas dan disusun dalam kategorial, sehingga guru akan lebih mudah
memahami tentang hakikat, prinsip, hingga cara memahami kondisi anak
verifikasi-proposal-bantuan
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usia dini. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
SMEs in Asian Developing Countries - Tulus Tahi Hamonangan
Tambunan 2009-08-28
Analyzing the development of small and medium enterprises (SMEs) in
Asian developing countries, the book is based on a survey of key
literature and data on SMEs with the focus on; recent development,
export performance, main constraints, competitiveness, innovation and
technology transfer, and female entrepreneurs.
GARUDA INSIDE STORY - Prof. (HC-UNS) Dr. Drs. Prasetio, Ak., CA,
S.H., M.Hum. 2022-10-18
Penulisan buku ini telah dimulai saat proses menyelamatkan Garuda
Indonesia berlangsung. Rencana isi buku ini saya rancang pada awal
Maret 2022, ketika prospek restrukturisasi Garuda Indonesia melalui
mekanisme PKPU masih belum menentu. Sejak awal, buku ini
dimaksudkan untuk mendokumentasikan proses yang bersejarah itu,
terlepas dari apakah hasilnya akan sesuai harapan atau tidak. Syukur
alhamdulillah, PKPU Garuda Indonesia akhirnya mencapai hasil
sebagaimana diharapkan. Riset, wawancara, dan penulisan buku ini
dikerjakan oleh penulis bersamaan dengan berlangsungnya proses
penyelamatan Garuda Indonesia. Dapat dikatakan, buku ini adalah buku
yang menceritakan Garuda in motion dalam arti sebenarnya. Ibarat kisah
perang kemerdekaan, buku ini tidak dibuat saat kemerdekaan sudah
tercapai, tetapi ia merupakan catatan-catatan yang dikumpulkan
bersamaan dengan perang itu sendiri. Proses pengerjaan buku ini
ternyata memiliki dampak positif karena ketika penulis dan kawan-kawan
di Garuda Indonesia saling mengemukakan pikiran dan gagasan dalam
mendokumentasikan “sejarah perjuangan” secara bersama-sama,
ditemukan kesamaan semangat, kesatuan hati, dan keterbukaan
terhadap berbagai kemungkinan perbedaan yang akan dicarikan
solusinya. Dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Penulis, maka
“terbaca” apa lagi yang menjadi impian terdalam dari teman-teman di
Garuda Indonesia. Pembaca mengenali Garuda Indonesia secara lebih
mendalam dan menimba semangat dari percakapan ketika
mendiskusikan isi buku ini. Buku ini bukan glorifikasi suatu perjuangan,
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melainkan potret langkah bersama yang telah diambil oleh orang-orang
yang memiliki semangat untuk melihat Garuda Indonesia tetap hidup dan
berkembang lebih baik lagi. Harapannya, buku ini dapat berguna sebagai
dokumentasi sepenggal perjalanan sejarah salah satu BUMN tertua di
Indonesia. Dengan uraian dalam buku ini, pembaca dapat menghayati
intangible value dari sebuah perusahaan yang demikian dicintai oleh
masyarakat serta perjuangannya untuk menjadi entitas bisnis yang
efisien dan produktif di masa mendatang. Tujuan lain dari penulisan
buku ini adalah sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha di
Indonesia, di tengah perekonomian Indonesia yang sedang tumbuh
menjadi salah satu perekonomian terbesar di dunia. Kisah perjalanan
Garuda Indonesia dalam buku ini saya harap memberi pembelajaran bagi
dunia bisnis, termasuk bagi Garuda Indonesia sendiri, dalam
menyongsong era yang menantang itu. Buku ini ditujukan juga bagi
dunia pendidikan, terutama pada ranah manajemen risiko dan hukum
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ekonomi, khususnya tentang kajian business judgment rule (BJR) yang
menjadi minat utama penulis. Diharapkan, buku ini dapat mengundang
kajian yang lebih mendalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasirekomendasi praktis, temuan-temuan ilmiah, dan bahkan menjadi
landasan bagi terciptanya teori-teori hukum ekonomi, manajemen risiko,
dan manajemen strategik.
Banking the Poor - 2009-01-01
Banking the Poor explores level and determinants of financial access in
54 countries, mostly in Africa. It collects information from two sources:
central banks and leading commercial banks in each surveyed country. It
explores associations between countries' banking policies and practices
and their levels of financial access, measured in terms of the numbers of
bank account per thousand adults. It builds on the previous work
measuring financial access through information from regulators, from
banks, and also from users' perspectives in household surveys.
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