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Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Peran Serta Pemerintah
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
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.
Buku ini merupakan pedoman bagi para praktisi bangunan dan petugas pemerintah daerah untuk memahami proses seluk beluk penerbitan sertifikasi Laik Fungsi (SLF), baik menyangkut kelengkapan administrasi dan persyaratan teknik untuk proses SLF pertama dan perpanjangannya.
Impact of globalization on socioeconomic conditions in Indonesia.
Buku Ajar dengan judul Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menekankan pada dua topik utama, yaitu (1) Pengaruh hutan terhadap kondisi suatu DAS serta (2) Pengelolaan DAS, sehingga dapat dikatakan bahwa topik tersebut merupakan topik yang sangat luas. Oleh karena itulah, untuk mendukung proses belajar mengajar, maka buku ini disusun dalam bab-bab yang dilengkapi dengan rangkuman dan soal-soal sebagai bahan diskusi. Penulis juga menyajikan topik-topik yang khas di Kalimantan Barat
untuk mengenalkan kondisi DAS Kapuas dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola DAS yang ada di Kalbar tidak hanya kepada mahasiswa Jurusan Kehutanan tetapi juga kepada masyarakat pembaca yang lebih luas.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengorganisasian Pengelola Desa Wisata
membangun model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah
Pembangunan berkelanjutan
Membangun Pariwisata dari Bawah
Pengaruh Hutan Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengambilan keputusan desa di Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
Tugas guru merujuk pada pekerjaan profesional, antara lain mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, menginspirasi, dan mengevaluasi perkembangan dan kemampuan peserta didik di mana ia melakukan tugas profesinya di ruang-ruang kelas sekolah maupun di luar sekolah. Jika demikian halnya, seperti apakah sebenarnya sosok guru yang ideal? Buku ini insya Allah dapat membantu menemukan sosok guru ideal yang dimaksud. Dalam buku ini berbagai seluk-beluk guru dijelaskan secara detail dan komprehensif sehingga bagi mahasiswa
yang bercita-cita menjadi guru ataupun guru itu sendiri dipastikan bisa memahami sosok guru; siapa dia, bagaimana dia, harus melakukan apa, bagaimana melakukan pekerjaan profesionalnya, baik secara teoretik maupun secara praktik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Buku ini terdiri dari sepuluh bab.Dari sisi pemaparan, gagasan tentang guru profesional telah dijelaskan secara komprehensif dengan bahasa yang lugas, meski juga tidak menanggalkan kaidah teoretik, dan bersifat praktis. Inilah yang membuat buku ini menarik dan unik sehingga layak untuk
dibaca dan dipelajari oleh mereka yang bercita-cita menjadi guru ataupun mereka yang telah menjadi guru. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
Assesses previous theories such as orthodox marxism, feminism, and nationalism, and proposes a unique new perspective for developing an alternative socialist vision.
Rural community participation in the economic empowerment program for coastal area in Kupang Regency, Nusa Tenggara Timur Province.
Pemberdayaan Wirausaha Santri Pondok Pesantren sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat
Aplikasi Teori di Indonesia
KATARAK ANGGARAN: INTERAKSI DAN SIMBOL KEBIJAKAN DEMI KEPENTINGAM RAKYAT
Keamanan Desa Bagian 2: Kelembagaan Sistem Keamanan
Suatu Studi Kasus Implementasi Akuntansi Perilaku (Behavioural Accounting)
Menjadi Guru Profesional
Rumah untuk seluruh rakyat
Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup: (1) Gambaran Umum Psikologi Pendidikan (2) Pendidikan berdasarkan Perkembangan Kognitif (3) Pendidikan berdasarkan Perkembangan Sosial (4) Pendidikan berdasarkan Perkembangan Moral (5) Variasi Individu (6) Variasi Kelompok (7) Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus (8) Manajemen Kelas (9) Asesmen Kelas.
The conference is hosted by Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (recognizably abbreviated as PPs UNSYIAH), the largest and the oldest national university in Aceh. The IGC will provide an excellent opportunity for academics, teachers, students, educators, researchers and education stakeholders to share knowledge and research findings as well as to present ideas raising awareness of the Sustainable Development Goals to promote research and action in Innovation,
Creativity, Digital and technopreneurship for Sustainable Development and technological Contexts.
Negara menguasai tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Amanah undang-undang inilah yang menjadi panduan pemerintah dalam menyelenggarakan dan mengurus kepentingan masyarakat. Terlepas dari fakta bahwa ada masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap tanah dan sumber daya lainnya, pemerintah harus menunjukkan kemampuan dan itikad positif untuk segera mencarikan
solusi yang terbaik. Persoalan pertanahan (alih fungsi lahan) misalnya dari lahan pertanian ke non pertanian yang disoroti dalam buku ini, hanyalah salah satu sisi masalah pertanahan yang dihadapi oleh pemerintah. Semua itu, tidak boleh menjadi penghalang untuk berhenti mencari upaya dan solusi, agar agenda-agenda pemerintah tetap jalan, tapi kepemilikan tanah oleh rakyat di sisi lain tetap terjamin. Tanah tidak pernah bertambah luas (kecuali ada upaya reklamasi),
namun disisi lain jumlah kebutuhan akan tanah terus bertambah dari waktu ke waktu.
Implementation and achievements of housing development programs in Indonesia.
Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Hutan Lestari
Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global
partisipasi masyarakat di Gili Gede dan Gili Air
Implementasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Bangunan Gedung di daerah
Proceeding of the First International Graduate Conference (IGC) On Innovation, Creativity, Digital, & Technopreneurship for Sustainable Development in Conjunction with The 6th Roundtable for Indonesian Entrepreneurship Educators 2018 Universitas Syiah Kuala October, 3-5, 2018 Banda Aceh, Indonesia

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 pluralisme-liberalisme 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 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 berjudul Pengelolaan Hutan untuk Kemakmuran Masyarakat Pulau-Pulau Kecil di Maluku merupakan kumpulan karya dari kaum intelektual yang peduli tentang pengelolaan hutan. Oleh karena itu kajian tentang kondisi, situasi bahkan problematik ekosistem hutan pulau-pulau kecil di Maluku dibahas secara mendalam, terang benderang berdasarkan hasil penelitian empiris dan pengamatan di lapangan. Fokus utamanya adalah persoalan pengelolaan hutan menyangkut eksistensi hutan sebagai paru-paru dunia, sumber
daya alam, modal sosial, kolaborasi kerja antara manusia dan alam, potensi ekowisata serta harapan masa depan masyarakat. Pengelolaan Hutan Untuk Kemakmuran Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Di Maluku ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Buku ini membahas tentang masalah SARA yang akhir-akhir ini mencuat terutama menjelang momentum pilpres 2019. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana peran Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia, sebagai dasar negara dan Ideologi nasional, dan sebagai sumber rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab tantangan kehidupan bangsa termasuk dalam menjawab persoalan SARA. Dilengkapi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya.
Untuk merawat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan upaya yang konkret dan sistemik untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai dan spirit Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Kebhinnekaan di Tengah Covid-19 dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang sarwanusantara dalam memanfaatkan kondisi
dan konstelasi geografi, dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang mengutamakan Persatuan dan Kesatuan bangsa serta Kesatuan Wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai Tujuan Nasional.
kajian pelaksanaan PEMP di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
EFEKTIVITAS ORGANISASI TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI
PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL BALITBANG TAHUN 2019 “PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI”
Marxism and Socialist Theory
Book Series Perkembangan Kontemporer Akuntansi di Indonesia: Dinamika Akuntansi di Masa Krisis Volume 1
Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat dalam Pengembangan Ekowisata

Adanya permasalahan efektivitas organisasi penyediaan minyak dan gas bumi, setelah diamati ternyata salah satunya dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap efektivitas tata kelola penyediaan migas.
Role of local culture on tourist industry in the Special District of Yogyakarta, Indonesia.
Buku ini, disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 3 tahun di berbagai kawasan Ekowisata di Jawa Barat. Penelitian itu sendiri berawal dari suatu pertanyaan tentang kesiapan Jawa Barat yang sangat dekat dengan Ibukota Jakarta terhadap pengembangan Ekowisatanya. Dari buku ini dapat diketahui bahwa untuk mengembangkan suatu ekowisata tidak hanya cukup dengan keindahan alam serta budayanya, tetapi kesiapan masyarakat untuk menerima wisatawan, ada rasa percaya antar
sesama, kepedulian dengan lingkungannya, kesiapan untuk berjejaring dan sebagainya.
Guru adalah rujukan keilmuan dan sikap bagi siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku dan cara berpikir seseorang banyak dipengaruhi oleh apa yang telah ditanamkan gurunya di sekolah. Untuk memperoleh peserta didik yang unggul keilmuan dan kepribadiannya, perlu dipersiapkan guru-guru yang andal dalam mendidik. Buku ini memberikan pemaparan yang detail dan menyeluruh tentang sosok guru profesional, yang tercakup dalam penguasaan metode pembelajaran, pengelolaan kelas,
pemecahan masalah di kelas, serta kemampuan evaluasi dan memotivasi siswa. Bagi Anda yang ingin menjadi calon guru profesional, Anda akan dibekali dengan pengetahuan seputar dunia belajar-mengajar dan bagaimana menguasai serta menerapkannya. Sedangkan, bagi guru yang ingin meningkatkan profesionalitas dalam mengajar, buku ini akan memperkaya wawasan Anda dalam pengajaran dan pembinaan siswa di sekolah.
pengetahuan anggaran, budaya kerja dan transparansi publik
Hak rakyat mengontrol negara
Pengelolaan Hutan Untuk Kemakmuran Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Di Maluku
Kebijakan Pembangunan Perkotaan
Psikologi Pendidikan
MERAWAT NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM KEBHINNEKAAN DI TENGAH COVID-19
"Di balik upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari terdapat proses-proses partisipasi, kolaborasi, dan konflik. Proses tersebut menjadi tanda sekaligus fokus intervensi kebijakan pengelolaan hutan yang diperlukan, yang biasanya justru diabaikan oleh sebagian pemangku kepentingan. Kasus-kasus pengelolaan hutan di berbagai daerah Nusantara yang dikupas dalam buku ini menjadi argument penting bagaimana seharusnya kebijakan pengelolaan hutan ditetapkan dan dijalankan. Oleh karena itu, buku ini perlu dibaca para pengambil kebijakan, praktisi, peneliti, mahasiswa, dan
masyarakat yang mempunyai perhatian pada kelestarian hutan." (Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo-?Guru Besar Kehutanan-Fakultas Kehutanan, Institute Pertanian Bogor (IPB))
Buku Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengorganisasian Pengelola Desa Wisata
Penyelengaraan pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, tidak hanya bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan serta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Buku ini adalah bagian terakhir dari seri Buku Keamanan Desa yang menyajikan bahan akademis dan empirik tentang membangun keamanan desa. Hal-hal yang dibahas adalah kelembagaan sistem keamanan, pemerintahan desa dan keamanan desa, partisipasi masyarakat, serta bagaimana praktik keamanan desa melalui beberapa studi kasus
yang disajikan sebagai lanjutan dari buku Bagian 1.
Civic participation in controlling governance at the local level in Indonesia.
MANAJEMEN PARIWISATA (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)
Pengelolaan pulau-pulau kecil
Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik
Pengaruh politisasi sara terhadap partisipasi masyarakat mengikuti pilpres 2019
Partisipasi masyarakat pesisir
Pemberdayaan Wirausaha Santri Pondok Pesantren sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat
Efforts of Emil Salim on environmental aspects for sustainable development in Indonesia; collection of articles.
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 2019.
Buku ini Perkembangan Kontemporer Akuntansi di Indonesia (Vol. 1. Dinamika Akuntansi di Masa Krisis) merangkum tulisan para peneliti, pengajar dan praktisi akuntansi di Indonesia mengenai dampak krisis terutama pandemi COVID-19 terhadap bisnis dan praktek akuntansi di Indonesia. Terdiri dari 11 bab yang mencakup topik yang bervariasi seperti penyesuaian standar akuntansi, strategi pemerintah daerah dan pusat, dinamika penganggaran, peran akuntan dan adaptasi praktik audit ditengah keadaan krisis yang melanda
seperti pandemi COVID-19. Para editor dan penulis berharap buku ini dapat menjadi rujukan dalam memahami dampak dan respon entitas bisnis dan pemerintah terhadap keadaan krisis yang kemungkinan besar akan terjadi lagi di masa depan.
Buku ini memaparkan relevansi kajian kebijakan pembangunan perkotaan dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik, khususnya sebagai bagian dari kajian analisis kebijakan secara substantif, yaitu keseluruhan proses pembangunan perkotaan. Pembahasan dimulai dengan membentangkan isu strategis pembangunan perkotaan dan ketersediaan infrastruktur perkotaan di dalamnya mencakup permasalahan demografi, hunian, urbanisasi, transportasi, ketersediaan lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan permasalahan pelayanan publik
lainnya.
HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT: Mengelola Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Sekolah
Globalisasi
peran dan kontribusi Emil Salim
Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
peluang atau ancaman bagi Indonesia
IGC 2018

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.
Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Buku ini membahas tentang FAKTOR PENGARUH KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK. Diharapkan buku ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya sekaligus para praktisi yang tertarik pada bidang minat manajemen khususnya terkait kebijakan publik.
Buku ini diterbitkan atas permintaan dari berbagai pihak yang berminat mempelajari hubungan sekolah dengan masyarakat. Buku ini merupakan hasil penelitian dan kajian-kajian reflektif dari pengembangan materi kuliah hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengemasan materi-materi pada buku ini merupakan materi yang dipandang sesuai dengan kondisi saat ini dalam pembahasan yang lebih luas. Kaitan dengan hubungan sekolah dan masyarakat, humas dalam sebuah lembaga pendidikan berperan untuk memasarkan dan membangun image yang baik, agar masyarakat
mampu percaya pada lembaga pendidikan tersebut. Selain itu humas dalam lembaga pendidikan juga berperan untuk membina dan mengelola hubungan yang baik dengan publik internal seperti antarkaryawan, karena hubungan yang baik dalam publik internal sangat dibutuhkan untuk membangun dan menjaga lembaga pendidikan itu sendiri. Selain dengan publik internal, humas dalam lembaga pendidikan juga berperan untuk membina dan menjaga hubungan yang baik dengan publik eksternal yaitu dengan masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,
humas harus mampu menjaga hubungan baik tersebut. Humas juga harus mampu mendengar keinginan dan opini masyarakat.
Menarik pengalaman pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih dari dua tahun sejak 2020, “era disruptif” bidang kesehatan berdampak luar biasa pada berbagai sektor kegiatan. Di lingkungan bisnis, supply-chain banyak yang terputus dan situasi kerja mengalami perubahan drastis. Tidak sedikit rencana kerja perusahaan terdisrupsi sehingga pendapatan dan laba perusahaan menurun dan memaksa manajemen melakukan efisiensi di segala bidang, termasuk efisiensi beban operasional, pengaturan shift kerja, pengurangan jam kerja, hingga pemutusan hubungan kerja
(PHK), dan bahkan menutup bisnis secara permanen. Akan tetapi di sisi lain beberapa entitas bisnis tetap mampu bertahan dan bahkan kinerjanya meningkat. Salah satu dampak positif dari pandemi COVID-19 adalah perubahan budaya kerja manual, menjadi serba elektronik. Kecepatan beradaptasi dengan teknologi informasi dan perubahan pola kerja memerlukan ketangguhan sumber daya manusia (SDM) sebagai human capital organisasi dalam mengatasi berbagai perubahan eksternal.
Kinerja pengawasan DPRD
MENJADI GURU PROFESIONAL
Mimbar kekaryaan ABRI.
Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekologi & Edukasi
Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani
BUNGA RAMPAI AKUNTANSI PUBLIK
Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang ditelaah dan pengelompokkan berbagai data empiris yang menggambarkan makna keseharian serta problematis dalam kehidupan seseorang. Aspek penting yang perlu dipahami dalam lingkup penelitian kualitatif. Antara lain: karakteristik; tipe; etika dan generalisasi; perbedaan; menggabungkan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif; metode pengumpulan data; langkah-langkah; analisis dan interpetasi data; validitas, reliabilitas dan objektivitas; menginterpretasikan hasil temuan, dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Lima keragaman penelitian kualitatif adalah penelitian naratif,
penelitian fenomenlogis, penelitian grounded theory, penelitian etnografis dan penelitian studi kasus. Salah satu metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang cocok digunakan jika pertanyaan penelitian yang akan dijawab berkenaan dengan how atau why adalah studi kasus.
Sragen merupakan salah satu kabupaten di Jawa tengah yang memiliki beberapa keuntungan karena potensi alam yang sangat bagus. Pariwisata baik alam maupun buatan saat ini mulai dikembangkan dengan baik di wilayah kabupaten Sragen. Namun, ada satu potensi besar yang terlewat dalam peta wisata tersebut, yaitu kawasan Waduk Kedung Ombo (WKO). Buku ini menawarkan apa-apa saja yang belum dipikirkan dan diperhatikan oleh pemangku kepentingan di WKO berdasarkan pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis ekologi dan edukasi. Pembangunan pariwisata harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
karena menyangkut kebutuhan generasi yang akan datang. Mewariskan alam dan lingkungan hidup yang lestari kepada anak cucu dan generasi yang akan datang adalah kewajiban kita sebagai bangsa yang beradab.
Pariwisata sangat berkaitan dengan proses pembangunan. Pemerintah bahkan banyak memberikan perhatiannya karena sumbangan yang sudah diberikan dan potensialnya dalam mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dan adil. Tumbuhnya kepariwisataan di Indonesia dikarenakan memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan dan prospektif. Selain itu pariwisata juga dapat menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha, menumbuhkan kebudayaan dan kesenian serta mengasah rasa cinta pada tanah air. Buku ini mengulas berbagai jenis bisnis pariwisata secara konseptual dan praktis, serta implementasinya di masyarakat. Diharapkan para
pembaca baik dari kalangan mahasiswa, akademisi maupun masyarakat akan bertambah cakrawalanya dan tertarik pada usaha yang sedang mengglobal ini. Hadirnya buku ini juga untuk mengisi kebutuhan literatur di bidang kepariwisataan yang masih terbatas jumlahnya. Keberagaman latar belakang penulis dalam buku ini memberikan nilai lebih, baik dari sudut pandang kajian maupun kasus dan pengalaman praktis yang dibagikan kepada pembaca.
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 22 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 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 penganggaran, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen.
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Page 1/1

Copyright : judgesindiancuisine.com

