Kebijakan Dan Manajemen
Publik
Getting the books Kebijakan Dan Manajemen Publik now is
not type of inspiring means. You could not solitary going once
book gathering or library or borrowing from your associates to
entrance them. This is an agreed easy means to specifically
acquire lead by on-line. This online publication Kebijakan Dan
Manajemen Publik can be one of the options to accompany you
taking into consideration having additional time.
It will not waste your time. consent me, the e-book will very
announce you new event to read. Just invest tiny get older to door
this on-line pronouncement Kebijakan Dan Manajemen Publik
as competently as evaluation them wherever you are now.

Kebijakan & manajemen
pembangunan wilayah Nyimas Dwi Koryati 2004
Pendidikan dalam Tinjauan
Administrasi Publik: Teori &
Praktik - Dr. Taufiqurokhman,
S.Sos., M.Si. 2021-02-18
Administrasi merupakan fungsi
yang memegang peranan
sangat penting terhadap
tercapainya kelancaran usaha
kegiatan, maupun aktivitas
yang dilakukan oleh
kebijakan-dan-manajemen-publik

perusahaan/organisasi.
Sehingga dapat dikatakan
administrasi merupakan urat
nadi perusahaan dan
administrasi juga dapat
memperlihatkan fakta dan
keterangan yang diperlukan
untuk perencanaan secara rinci
dan keterangan/data yang
meliputi catatan yang akurat,
formulir serta laporan yang
meliputi tugas administrasi.
Dalam buku ini dibahas hal-hal
yang merupakan pengantar
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ilmu administrasi, di antaranya
adalah pengertian administrasi
dan ilmu administrasi,
perkembangan administrasi,
unsur-unsur administrasi,
sejarah asal-usul administrasi,
dan pembangunan
administrasi. Diharapkan buku
ini bisa bermanfaat bagi
mahasiswa dan masyarakat
umum.
Dimensi Kebijakan Publik Dr. H. Didin Muhafidin, S.I.P.,
M.Si., 2020-12-11
Reformasi membawa iklim
perubahan dari era
sebelumnya. Segala praktik
yang dirasa tidak sejalan
dengan semangat perubahan
diganti, diamandemen,
disesuaikan, atau bahkan
dihilangkan. Hal ini karena
reformasi membawa semangat
transparansi dan keadilan.
Salah satu sektor yang
mendapat perhatian khusus
adalah kebijakan publik.
Kebijakan publik adalah hal
fundamental karena
berhubungan langsung dengan
masyarakat. Kebijakan publik
yang tidak membawa rasa
keadilan tentu akan berdampak
negatif bagi masyarakat. Oleh
kebijakan-dan-manajemen-publik

karena itu, wawasan akan
kebijakan publik perlu
diperluas demi munculnya
kebijakan publik yang ideal.
Buku Dimensi Kebijakan
Publik: EDISI REVISI ini
memaparkan segala hal
tentang dimensi kebijakan
publik dan sektor-sektor lain
yang berkaitan dengan
kebijakan publik. Buku ini akan
menambah wawasan dan
pengetahuan tentang kebijakan
publik sehingga pembaca akan
mendapat ilmu dan referensi
mengenai kebijakan publik,
birokrasi, pemerintahan, dan
sektor lainnya yang
berhubungan dengan kebijakan
publik. Buku ini cocok untuk
Anda yang memiliki minat
tentang politik, pemerintahan,
terutama bagi pelaku-pelaku
kebijakan publik itu sendiri.
Kebijakan & manajemen
privatisasi BUMN/BUMD Erma Wahyuni 2005*
Teori Administrasi Publik
dan Penerapannya di
Indonesia - Agus Dwiyanto
2022-07-05
Buku ini ditulis untuk mengisi
kekosongan pustaka ilmu
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administrasi publik yang
membahas kasus-kasus aktual
yang terjadi di Indonesia.
Pustaka yang ada selama ini
cenderung didominasi oleh
pustaka yang berasal dari
American public
administration. Sebagian dari
pustaka itu ditulis oleh
akademisi dari negara-negara
Barat seperti Inggris dan
Australia sehingga mereka juga
menggunakan kasus-kasus
yang berasal dari negaranya.
Akademisi dan peneliti di
negara-negara Asia, termasuk
Indonesia, umumnya kurang
banyak menulis buku teks yang
membahas kasus-kasus yang
terjadi di lingkungannya.
Akibatnya, pustaka
administrasi publik yang
tersedia lebih banyak
membahas konsep dan teori
mengenai kasus-kasus yang
terjadi di negara-negara Barat,
yang dalam banyak hal sering
kali kurang relevan dengan
problem yang terjadi di
lndonesia. Terbatasnya
ketersediaan buku teks yang
membahas kasus-kasus yang
terjadi di Indonesia sedikit
banyak berpengaruh terhadap
kebijakan-dan-manajemen-publik

proses pengajaran dan
pembelajaran di program studi
Ilmu Administrasi Publik
dan/atau Ilmu Administrasi
Negara di Indonesia. Banyak
dosen dan staf pengajar yang
tanpa mereka sadari lebih
banyak mengajarkan
"American public
administration", bukan ilmu
administrasi publik yang
relevan untuk menjawab
problem yang terjadi di
Indonesia. Konsep dan teori
administrasi publik yang
didiskusikan di kelas lebih
banyak berasal dari negaranegara Barat, yang jika tidak
dibaca dan dimanfaatkan
secara kritis dapat
menimbulkan problem baru.
Fenomena administrasi publik
umumnya terikat dengan ruang
dan waktu. la dipengaruhi oleh
budaya, sistem pemerintahan,
sistem politik, dan kemajuan
sosial ekonomi masyarakatnya.
Penggunaan konsep dan teori
yang berasal dari negaranegara maju di Barat untuk
menjelaskan fenomena
administrasi publik di
lndonesia, jika tidak dilakukan
secara hati-hati dan kritis
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dapat menghasilkan
pemahaman yang keliru dan
bias. Dengan semangat itulah,
buku ini mencoba membahas
berbagai isu dan problem yang
sekarang ini dihadapi oleh para
akademisi dan praktisi
administrasi publik, terutama
terkait dengan problem
praktikal yang sekarang ini
dihadapi oleh pemerintah. Ada
banyak problem yang sekarang
ini dihadapi oleh pemerintah
Indonesia dalam
mentransformasi dirinya
menjadi pemerintah berkinerja
tinggi, di antaranya: hubungan
antara pejabat politik dan
pejabat karier, hubungan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, penerapan
birokrasi Weberian yang
berlebihan, kualitas regulasi
yang buruk, fragmentasi
kelembagaan dan kekuasaan,
dan kemitraan antara
pemerintah dan swasta. Buku
ini dirancang untuk
mengembangkan konsep dan
teori yang dapat digunakan
untuk menjelaskan berbagai
problem tersebut. Dengan
membahas problem dan isu
kontemporer yang sekarang ini
kebijakan-dan-manajemen-publik

dihadapi oleh pemerintah,
diharapkan buku ini dapat
memberi kontribusi terhadap
pengembangan teori
administrasi publik
kontemporer, yang relevan dan
mampu memberi kontribusi
terhadap penyelesaian masalah
bangsa.
Kualitas Pelayanan Publik Pada
Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil - Taufik
Irfadat
Buku ini menjelaskan tentang
karakteristik pelayanan publik
yaitu prinsip dan komponen
pelayanan, asas-asas pelayanan
publik, strategi peningkatan
pelayanan publik, usaha untuk
meningkatkan semangat,
tugas, fungsi, dan struktur
organisasi pada kantor dinas
kependudukan dan pencatatan
sipil, SOP Alur pelayanan
administratif pada kantor dinas
kependudukan dan pencatatan
sipil.
Manajemen Publik - Andy Fefta
Wijaya 2014-01-01
Minimnya literatur yang
memadai tentang studi
manajemen publik di
Indonesia, membuat
pemahaman mengenai
4/20

Downloaded from
store.click-arm.com on by
guest

manajemen publik, baik itu di
kalangan praktisi dan
akademisi sering kali menjadi
wilayah abu-abu dan tumpang
tindih. Studi manajemen publik
yang sejatinya memberikan
pengaruh yang sangat besar
terhadap roda pemerintahan,
harusnya menjadi sebuah
kajian serius bagi para
ilmuwan dan praktisi
khususnya dalam bidang
administrasi publik. Sebuah
karya kecil ini menjadi sebuah
alternatif, meskipun tentu saja
masih jauh dari ideal, untuk
mengisi ruang-ruang kosong
literatur mengenai manajemen
publik.
Hukum dan kebijakan publik T. Saiful Bahri 2004
Perlindungan Hukum
Terhadap Tindakan
Pemerintahan - Dr. Tedi
Sudrajat, S.H., M.H 2021-02-23
Hakikatnya, pemerintah hadir
untuk mengurus dan mengatur
hubungan antar kepentingan
dalam masyarakat. Peran ini
hanya dapat diwujudkan
melalui serangkaian wewenang
untuk melakukan tindakan
pemerintahan, baik tindakan

faktual maupun tindakan
hukum. Namun dalam
realitasnya, tidak semua
tindakan pemerintahan sesuai
harapan dan kemudian
menyisakan persoalan
hubungan hukum. Pendekatan
inilah yang mengantarkan
pemikiran akan perlunya
pemahaman atas jenis tindakan
pemerintahan dan implikasi
hukumnya. Buku ini hadir
untuk menghubungkan konsep
kewenangan, jabatan,
keabsahan tindakan
pemerintahan dan bentuk
pertanggungjawaban hukum
jika terjadi penyalahgunaan
wewenang. Namun secara
praktis, buku ini lebih
difokuskan pada upaya
perlindungan hukum atas
dikeluarkannya Keputusan
dan/atau Tindakan
Administrasi Pemerintahan.
Perluasan kompetensi absolut
dari Peradilan Tata Usaha
Negara dan penempatan upaya
administratif sebagai primum
remedium dijadikan sebagai
media pemetaan perlindungan
hukum, baik bagi pemerintah
maupun masyarakat. Selain itu,
buku ini juga menyajikan upaya
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perwujudan tata pemerintahan
yang baik (good governance),
yang memposisikan pemerintah
untuk lebih mendekatkan diri
dengan memberikan layanan
yang sesuai dengan kebutuhan.
Collaborative Governance
(Dalam Perspektif Administrasi
Publik) - Siti Waliah
2022-11-17
Sistematika buku
“Collaborative Governance
(Dalam Perspektif Administrasi
Publik)” ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan
contoh penerapan. Buku ini
terdiri atas 13 Bab,
diantaranya : Bab 1.
Administrasi dan Administrasi
Publik; yang membahas
tentang Administrasi, dan
Administrasi Publik; Bab 2.
Governance membahas tentang
Konsep dan Definisi
Governance, Karakteristik
Governance, dan Faktor
Pendorong Governance, serta
Model-Model Governance; Bab
3. Good Governance membahas
tentang Good Governance :
Definisi dan Cakupan, Good
Governance dalam Pelayanan
Publik, dan Peluang dan
Tantangan dalam Penerapan
kebijakan-dan-manajemen-publik

Good Governance, serta
Membangun Strategi
Penguatan Good Governance;
Bab 4. Memahami Tentang
Collaborative Governance
membahas tentang Berawal
dari Good Governance, Awal
mUnculnya Collaborative
Governance, Tujuan
Collaborative Governance, dan
Ukuran Keberhasilan
Collaborative Governance,
serta Masa Depan
Collaborative Governance Bab
5. Pendekatan Collaborative
Governance membahas tentang
Collaborative Governance, dan
Pendekatan Collaborative
Governance; Bab 6. Tantangan
Collaborative Governance
membahas tentang Tantangan
Collaborative Governance,
Proses Kolaborasi, dan Faktor
yang Mempengaruhi
Collaborative, serta Integrasi
Fungsi Birokrasi; Bab 7. Model
Prinsip Collaborative
Governance membahas tentang
Model Collaborative
Governance, Prinsip
Collaborative Governance, dan
Prinsip (Collaborative
Governance); Bab 8. Kriteria
Keberhasilan dan Kegagalan
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Collaborative Governance yang
membahas tentang
Keberhasilan Collaborative
Governance, dan Kegagalan
Collaborative Governance; Bab
9. Collaborative Governance
dalam Perspektif Administrasi
Publik yang membahas tentang
Definisi Collaborative
Governance dalam Perspektif
Administrasi Publik, Tujuan
dan Prinsip dalam
Melaksanakan Collaborative
Governance, Collaborative
Governance dalam Inovasi
Pelayanan Publik, dan
Kolaborasi Quadruple Helix
dalam Mewujudkan Tatanan
Birokrasi yang Smart City
(Kota Cerdas), serta
DinamikaCollaborative
Governance dalam Kebijakan
Publik; Bab 10. Collaborative
Governance dan Inovasi
Kebijakan yang membahas
tentang Collaborative
Governance, dan Inovasi
Kebijakan; Bab 11.
Collaborative Governance
dalam Pembangunan
membahas tentang Konsep
Collaborative Governance,
Konsep Pembangunan, dan
Collaborative Governance
kebijakan-dan-manajemen-publik

dalam Pembangunan; Bab 12.
Kolaborasi Penta Helix yang
membahas tentang Tata Kelola
Kolaboratif, dan Konsep Penta
Helix; Bab 13. Kolaborasi Hexa
Helix membahas tentang
Kolaborasi, Pemangku
Kepentingan, dan Studi Kasus
Kolaborasi Hexa Helix.
Public Sector Management Open University 1994-05-11
Provides an overview of the
theory and practice of public
service management. Using a
number of key contributions to
the field, the text outlines the
social, political and economic
contexts in which management
has emerged as a central issue
in the public sector of
industrial nations.
Teacher Education and
Professional Development In
Industry 4.0 - Ashadi
2020-10-20
The main theme of the
proceedings of the 4th
International Conference on
Teacher Education and
Professional Development
(InCoTEPD 2019) is ‘’Teacher
Education and Professional
Development in Industry 4.0".
The papers have been carefully
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grouped under the subthemes
of teacher education and
professional development,
curriculum, learning materials,
teaching-learning process,
technology and media, and
assessment in Industry 4.0
education. They also cover
vocational education in the era
in question and one section is
devoted to Industrially
disadvantaged societies. As
these papers were presented at
an internationally refereed
conference dedicated to the
advancement of theories and
practices in education, they
provide an opportunity for
academics and professionals
from various educational fields
with cross-disciplinary
interests to bridge the
knowledge gap and promote
research esteem and the
evolution of pedagogy.
Kebijakan dan Manajemen
Pelayanan Kesehatan Jasmen Manurung 2021-09-24
Kesehatan merupakan aspek
yang sangat mendasar bagi
manusia. Pentingnya kesehatan
bagi manusia menjadikan
negara-negara dan lembagalembaga kesehatan di dunia

mengamanatkan bahwa setiap
individu berhak untuk
memperoleh pelayanan
kesehatan. Pernyataan yang
lebih tegas dituangkan dalam
The Universal Declaration of
Human Right (UNO, 1948).
Kesadaran akan pentingnya
kesehatan ini juga dapat kita
lihat dalam “Deklarasi Tujuan
Pembangunan Millenium”
(Millenium Development Goals)
yang ditetapkan di New York
pada tahun 2000. Semua topiktopik penting tersebut akan
dibahas dalam 8 BAB yang
tersaji dalam buku ini. Bab 1
Dasar-Dasar Kebijakan
Kesehatan Bab 2 Proses
Pembuatan Kebijakan
Kesehatan Bab 3 Organisasi
dan Administrasi Kesehatan
Bab 4 Manajemen Pelayanan
Kesehatan Bab 5 Manajemen
Puskesmas Bab 6 Manajemen
Mutu Layanan Kesehatan Bab
7 Manajemen Konflik Bab 8
Kebijakan dalam Pelayanan
Kesehatan Buku ini hadir untuk
menambah informasi penting
tentang kebijakan dan
pelayanan kesehatan. Buku ini
juga akan mebahas tentang
dasar-dasar kebijakan

kebijakan-dan-manajemen-publik
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kesehatan, bagaimana
prosesnya, bagaimana
penerapan manajemen
kesehatan di berbagai fasilitas
kesehatan, manajemen mutu,
demikian juga dengan
penerapan kepemimpinan
dalam pelayanan kesehatan.
Metode Riset Kuantitatif: Teori
dan Aplikasi pada Penelitian
Bidang Manajemen dan
Ekonomi Islam - Suryani
2016-01-01
Penelitian merupakan kegiatan
untuk memecahkan berbagai
persoalan yang ada di sekitar
kita, sekaligus sebagai motor
penggerak yang menghasilkan
ilmu pengetahuan. Melalui
buku ini, kita dapat memahami
bagaimana sebuah prosedur
penelitian mulai dari
penentuan masalah,
pelaksanaan sampai dengan
pelaporannya, sehingga sangat
komprehensif sebagai referensi
penelitian yang menggunakan
pendekatan kuantitatif.
Semoga dapat memberikan
acuan bagi semua dalam
proses dan pelaksanaan
kegiatan penelitian. Buku
persembahan penerbit
prenadaMedia
kebijakan-dan-manajemen-publik

Regulasi Pelayanan Publik Komarudin 2020-10-26
Salah satu faktor pendorong
keterlibatan swasta dalam
penyelenggaraan pelayanan
publik adalah terbatasnya
kapasitas pemerintah daerah
dalam menyediakan pelayanan
publik bagi masyarakat.
Namun pada sisi lain,
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh swasta
masih menyisakan berbagai
persoalan, seperti akses
layanan, eskalasi biaya,
kualitas layanan dan keadilan
bagi masyarakat miskin. Selain
itu, regulasi yang dikeluarkan
pemerintah daerah juga belum
berfungsi dengan baik
sehingga belum mampu
mengatasi berbagai persoalan
tersebut. Buku ini menganalisis
berbagai persoalan yang sering
ditemui dalam pelayanan
publik yang diselenggarakan di
tingkat daerah, baik yang
berasal dari pihak swasta
selaku penyelenggara layanan
maupun dari pemerintah
daerah sebagai pembuat
regulasi. Beberapa pendekatan
yang diulas dalam buku ini
untuk mengatasi berbagai
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persoalan tersebut antara lain
dengan menerapkan strategi
berbasis insentif baik keuangan
maupun nonkeuangan,
mengembang-kan kapasitas
pemerintah daerah dalam
menjalankan fungsi dari
regulasi dan melaksanakan
fungsi regulasi secara
menyeluruh mulai dari proses
legislasi, penegakan,
monitoring sampai dengan
evaluasi.
ICEMSS 2018 - Poppy
Febriana 2019-03-01
"New media and development
of gender roles: law, social,
and economic perspective.”
This theme was raised as an
effort to observe the
development of new technology
that has greatly affected
people’s lives. Formerly to seek
information, people can get it
through conventional radio
media, newspapers and
television. But now only use the
smartphone we can get very
much information that can be
obtained by accessing the
online media portal or sharing
and socializing through social
media. For decades it has been
stated that the media has the
kebijakan-dan-manajemen-publik

power to shape public opinion.
Media not only can form a
“worldview” of society, but also
able to create awareness and
individual belief in reality; a
reality that has been defined by
the media. Media has a
powerful and direct effect to
the audience (market).
Including how then the media
formed an opinion in the
community about gender roles
through the content provided
by the new media. Of course it
will be interesting to study
media related to the law,
social, and economic
perspective.
Konsep, Teori dan Teknik,
Analisis Implementasi,
Kebijakan Publik - Alexander
Phuk Tjilen 2019-02-01
Dalam konteks administrasi
publik, pemerintah memiliki
kewajiban untuk berperan aktif
di seluruh aspek kehidupan
publik terutama dalam
pemberdayaan masyarakat dan
pengentasan kemiskinan.
Kebijakan publik juga
mengandung arti apapun
pilihan pemerintah untuk
melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu, kebijakan
10/20

Downloaded from
store.click-arm.com on by
guest

publik merupakan rangkaian
keputusan yang dibuat oleh
pemerintah untuk mencapai
suatu tujuan tertentu dan
merupakan petunjuk yang
dibutuhkan untuk
menyelesaikan masalah publik
atau untuk mencapai tujuan
kebijakan tertentu, tanpa
menimbulkan gejolak yang
mengarah kepada munculnya
pertentangan atau penolakan
terhadap kebijakan itu dan
semua pihak dapat
menerimanya.
Review on Globalization Afni Regita Cahyani Muis
2021-08-20
This book is written in
response to an initiative to
boost research at University of
Darussalam Gontor (UNIDA),
Ponorogo. All the chapters in
this book have been written by
the lecturers of the
Department of International
Relations at UNIDA Gontor.
Although there is no unified
theme that links the ten
chapters, the book strives in its
entirety to reflect globalization
from the three sub-areas of the
discipline of International
Relations, namely: Security
kebijakan-dan-manajemen-publik

Studies, Business and
International Political
Economy, and Diplomacy with
the primary focus of analysis
from Islamic perspective.
ICESC 2019 - Julius Tanesab
2019-10-18
We are delighted to introduce
the proceedings of the 1st
International Conference on
Engineering, Science, and
Commerce (ICESC 2019).
Tourism is one of the fastest
growing industries and
contributes a great deal to
economies around the world.
However, it is inevitable that
activities in the development of
the tourism industry have
caused many problems both in
local culture and the
environment. What is the role
of Engineering, Science, and
Commerce to support
Sustainable Tourism? This
conference has brought
researchers, academicians and
practitioners to contribute to
the body of knowledge and
practical problem solving from
the field of engineering,
science, and technology that
are relevant to support
sustainable tourism.
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Engineering papers focused on
the role of renewable energy,
information technology, civil
and mechanical engineering
researches that support
sustainable tourism. In the
field of science, the papers
discussed achievements of the
latest technology in finding
environmentally friendly
products. The role of business
and accounting systems to
support the sustainable
tourism was indicated by more
than 20 papers. We hope that
the proceedings will be an
exceptional source for readers
who concern to the impacts of
the development of tourism on
natural resources, consumption
patterns, pollution and social
systems.
Manajemen Pelayanan
Publik: - Agus Dwiyanto
2018-07-12
Setelah kurang lebih satu
tahun buku ini diterbitkan,
Alhamdullilah buku ini dicetak
ulang. Penulis bersyukur
bahwa gagasan yang disam
paikan dalam buku ini
memperoleh sambutan yang
baik dari para maha siswa,
pemerhati, dan pakar
kebijakan-dan-manajemen-publik

adrninistrasi publik. Ketika
buku ini dicetak ulang penulis
mencoba memperkaya
pembahasan berbagai isu yang
ada di Bab I Mengembangkan
Sistim Pelayanan Publik Dalam
Negara Kesa tuan Yang
Desentralistik dan Bab V
Manajemen Kolabatif:
Kemitraan Antara Pemerintah
dan Lembaga Non-Pemerintah.
Sedangkan Bab-Bab lainnya
tidak mengalami perubahan.
Revisi Bab I dilakukan untuk
memperkaya analisis penulis
ten tang pembagian urusan
pemerintahan terkait dengan
peran pemerintah dalam
penyelenggaraan pelayanan
publik. Pembagian urusan
pemerintahan sampai sekarang
masih menjadi pekerjaan
rumah yang belum dapat
diselesaikan oleh pernerintah
dalam mendukung pelaksanaan
desentra lisasi dan otonorni
daerah. Kerancuan pembagian
urusan antara susunan
pemerintahan menjadi salah
satu sumber masalah dalam
penyelenggaraan pelayanan
publik yang efisien, efektif, dan
akuntabel. Perubahan dalam
Bab ini dilakukan untuk
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memperjelas pendapat penulis
mengenai bagai mana
seharusnya pembagian urusan
dalam penyelenggaraan
pelayanan dilakukan antara
pemerintah, provinsi, dan
kabupaten/kota dilakukan.
Perubahan juga dilakukan
dalam diskusi ten tang standar
pelayanan mini mal (SPM).
Dalam revisi ini penulis
menambahkan penjelasan
tentang berbagai sumber
kegagalan implementasi SPM
dan bagaimana seharus nya
perbaikan substansi dan
strategi implementasi SPM
dilakukan. Revisi Bab V
dilakukan untuk menambah
penjelasan ten tang
pengembangan manajemen
kolaboratif, yang didalam edisi
yang pertama masih sangat
minimal. Dalam edisi kedua ini
penulis menambahkan
penjelasan tentang bagaimana
pemerintah dan manajer sektor
publik seharusnya memilih
mitra kerjasama.
Teori Administrasi Publik Erika Revida 2020-10-05
Buku ini disusun untuk
mengetahui, memahami dan
memperluas pengetahuan
kebijakan-dan-manajemen-publik

tentang administrasi publik
dan pelayanan publik. Buku ini
sangat berguna untuk
menambah wawasan bagi
mahasiswa, aparatur
pemerintah, pemerhati, dan
pekerja dalam memberikan
pelayanan publik yang baik.
Struktur penyajian buku ini
terbangun atas sepuluh
pembahasan, yaitu: Bab 1
Konsep Dasar Administrasi
Publik Bab 2 Sejarah
Perkembangan Administrasi
Publik Bab 3 Teori Birokrasi
Bab 4 Kebijakan Publik Bab 5
Manajemen Publik Bab 6 Teori
Kepemimpinan Bab 7
Administrasi Kepegawaian
Negara Bab 8 Good Public
Governance Bab 9 Manajemen
Kinerja Bab 10 Etika
Administrasi Publik
Proceedings of the Second
International Conference of
Construction,
Infrastructure, and
Materials - Han Ay Lie 2022
This book comprises selected
proceedings of the 2nd
International Conference of
Construction, Infrastructure,
and Materials (ICCIM 2021)
focusing on topics such as
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structural engineering,
construction materials,
geotechnical engineering,
transportation system and
engineering, construction
management, water resources
engineering, and infrastructure
development. Its content will
be useful to researchers,
educators, practitioners, and
policymakers alike.
Lulus SMA Kuliah Dimana?
Panduan Memilih Program
Studi - Agung Bawantara
-KawanPustaka#SuperEbookDesember
Proceedings of the Tegal
International Conference on
Applied Social Science &
Humanities (TICASSH 2022) Yeni Priatna Sari 2022-12-11
This is an open access book.
The online conference hosted
by Universitas Pendidikan
Indonesia. This online
conference aims (1) to bring
together the researchers and
practitioners, students, and
civil society organization
representatives in the scientific
forum; (2) to share and to
discuss theoretical and
practical knowledge about
innovation in Post-pandemic
kebijakan-dan-manajemen-publik

sociological studies, Building
better education post-pandemic
era and bringing back tourism
after the pandemic.
Specifically, this conference
can be used as a scientific
forum for accommodating
discussion among researchers
in the field of education,
sociological studies and
communication science.
Analisis kebijakan dan
manajemen otonomi daerah
kontemporer - Hessel Nogi S.
Tangkilisan 2003
Manajemen dan Pembangunan
Berkelanjutan - Eljihad Akbari
Syukriah Mathory 2022-08-08
Kebijakan dan Manajemen
Kesehatan - Dr. Sandu Siyoto,
S.K.M., M.Kes.
Buku ini disusun untuk
memberikan pemahaman
kepada para pembaca terhadap
bagaimana kebijakan di bidang
kesehatan serta manajemen
yang mengatur konsep
reformasi di sektor kesehatan.
Dengan memahami prinsipprinsip kebijakan serta
manajemen dibidang kesehatan
diharapkan pembaca dapat
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turut serta memahami
kerangka konseptual
dilakukannya reformasi
dibidang kesehatan serta turut
melakukan reinventing di
dalam organisasi sehingga
dicapai peningkatan sistem
pelayanan kesehatan melalui
terlaksananya kualitas
pelayanan, akses yang lebih
mudah dicapai masyarakat,
ekuitas yang sesuai, kualitas
pelayanan yang prima serta
lebih menjamin keselamatan,
efisien serta berkelanjutan.
Administrasi Publik - Zul
Fadli 2022-09-27
Pemahaman Dan Pengertian
Teori Administrasi,
Administrasi Negara/Publik,
Dimensi – Dimensi Administrasi
Publik, Pergeseran Teori
Administrasi Negara, Teori
Governance, Teori Keagenan
(Agency Theory), Teori
Deliberasi, Teori Citizen
Charter, Teori Postmodern,
Teori Human Development Dan
Teori Corporate Social
Responsibility
Responsivitas dan
Akuntabilitas Organisasi
Publik - Sangkala 2022-04-06
Tujuan penyusunan buku ini
kebijakan-dan-manajemen-publik

adalah untuk memperkaya
khasanah bacaan responsivitas
dan akuntabilitas sektor publik
dalam paradigma administrasi
publik. Tujuan lainnya adalah
untuk membantu para
mahasiswa di dalam
memahami konsep-konsep
responsivitas dan akuntabiltas
sektor publik. Buku ini juga
berupaya menjembatani
pemahaman konsep
responsivitas dan konsep
akuntabilitas publik dengan
dunia praktik khususnya di
lingkungan pemerintah daerah.
Sehingga pada dasarnya buku
ini pembahasanya lebih fokus
pada beberapa konsep yang
berkembang di sektor publik
terkait responsivitas dan
akuntabilitas. Materi
pembahasan buku ini terdiri
atas 11 (sepuluh) bab. Dalam
buku ini digambarkan dan
diuraikan contoh kasus pada
pemerintah daerah di Provinsi
Gorontalo yang berkaitan
dengan bagaimana kondisi
nyata tingkat responsivitas dan
akuntabilitas rumah sakit
dalam memberikan pelayanan
kepada publik. Mengapa
daerah Gorontalo menjadi
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objek yang diteliti karena
Provinsi Gorontalo merupakan
salah provinsi baru pemekaran
dari Provinsi Sulawesi Utara
yang tingkat pertumbuhan
ekonominya yaitu 6,74%
sedangkan Provinsi Sulawesi
Utara yaitu 6,32%. Untuk ratarata nasional, pertumbuhan
Provinsi Gorontalo berada di
atas pertumbuhan ekonomi
nasional yaitu 5,1%. Namun
hasil penilaian lembaga formal
seperti Kementerian PAN-RB
justru tingkat akuntabilitasnya
rendah. Kondisi ini merupakan
sebuah anomali dalam
pembangunan yang
mengusung demokrasi.
Realitas dari anomali ini harus
bisa terpecahkan di dalam
sebuah strategi dan arah
kebijakan yang tepat bagi
setiap daerah kabupaten/kota
yang ada di wilayah Provinsi
Gorontalo.
Audit kinerja pada sektor
publik - I Gusti Agung Rai 2008
Performance audit on public
sector in Indonesia.
Inovasi Akuntansi
Pemerintahan dan Public
Welfare - Indrawati Yuhertiana
Isi buku ini membahas tentang
kebijakan-dan-manajemen-publik

Bab I menjelaskan tentang
bagaimana New Public
Management dan Manajemen
Perubahan ambil bagian dalam
suatu system pemerintahan di
era digital, Bab II menjelaskan
system pemerintahan di
Negara Amerika dimana
system pemerintahannya
menerapkan e-government
sebagai bentuk mengendalikan
demografi warga negaranya,
Bab III menjelaskan peran
besar negara Mercosur yaitu :
Argentina, Brazil, Paraguay,
Uruguay, Venezuela tujuan
meningkatkan system
pemerintahan di era digital,
Bab IV tentang definisi egovernment secara umum dan
bagaiamana perkembangan
tersebut di negara - negara
bagian, Bab V tentang
pemahaman e-disclosure efinance sendiri di negaranegara bagian di Amerika, Bab
VI menjabarkan pengertian efinance dan perkembangan itu
sendiri di negara bagian
Amerika, Bab VII
pembahasanya mengenai
bagaiamana perkembangan
pelaksanaan dan perbandingan
yang konklusif pada 10 negara
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bagian di Amerika, Dsb masih
ada penjabarang tentang IFR
serta kaitanya dengan public
welfare.
Manajemen Sektor Publik Eko Sudarmanto 2020-11-03
Kehadiran buku ini tentunya
mempunyai banyak kelebihan
dan keunggulan di dalamnya
meski pun tetap ada sisi
kelemahan dan
kekurangannya. Untuk itu,
penulis dengan senang hati dan
secara terbuka untuk
menerima berbagai kritik dan
saran dari para pembaca
sekalian. Hal ini sangat
diharapkan sebagai bagian dari
upaya kami untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan
karya berikutnya di masa yang
akan datang. Buku ini terdiri
dari 11 Bab yang menguraikan
tentang: Bab 1 Konsep
Manajemen Publik Bab 2
Paradigma Manajemen Publik
Bab 3 Reformasi Sektor Publik
Bab 4 Old Publik
Administration: Tradisi di
Inggris dan Amerika Bab 5
New Public Services Bab 6
New Public Management Bab 7
Manajemen Publik yang Efektif
dan Inovasi Pelayanan Bab 8
kebijakan-dan-manajemen-publik

Manajemen Kerjasama
Pemerintah-Swasta (Public
Private Partnership) Bab 9
Digitalisasi Bab 10 Good
Governance Sebagai Praktik
Manajemen Publik Bab 11
Kolaboratif dalam Manajemen
Publik
Manajemen publik - Hessel
Nogi S. Tangkilisan 2005
On quality management in the
public sector of local
governments in Indonesia.
Manajemen Public Relations
- Dr. Morissan, S.H., M.A.
2014-07-01
Buku ini mencoba
menghadirkan uraian seimbang
antara humas organisasi
nonbisnis dan humas
organisasi bisnis. ***
Persembahan penerbit
Kencana (Prenadamedia
Group)
MANAJEMEN STRATEGIS
SEKTOR PUBLIK - Dr. Drs.
Ismail, M.Si 2021-08-25
Manajemen strategi adalah
seperangkat keputusan dan
tindakan manajerial yang
menentukan kinerja suatu
perusahaan atau organisasi
dalam jangka panjang. (David
Hunger). Manajemen strategi
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berfokus pada proses
penetapan tujuan organisasi,
menciptakan,
mengembangkan, dan
menerapkan kebijakan dan
rencana untuk mencapai
tujuan. Kegiatan ini juga harus
dilakukan dengan
mengalokasikan sumber daya
untuk mengimplementasikan
kebijakan dan merencanakan
pencapaian tujuan organisasi.
ACEIVE 2019 - Sriadhi
2019-11-16
As an annual event, 3rd Annual
Conference of Engineering and
Implementation on Vocational
Education (ACEIVE) 2019
continued the agenda to bring
together researcher,
academics, experts and
professionals in examining
selected theme by applying
multidisciplinary approaches.
In 2019, this event will be hed
in 16 November at La Polonia
Hotel and Convention. The
conference from any kind of
stakeholders related with
Education, Information
Technology, Engineering and
Mathematics. Each contributed
paper was refereed before
being accepted for publication.
kebijakan-dan-manajemen-publik

The double-blind peer reviewed
was used in the paper selection
Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan - Ratna Sari Dewi
2022-11-07
Buku ini terdiri dari dua belas
bab terkait Administrasi dan
Kebijakan Kesehatan yang
mencakup Dasar-Dasar
Kebijakan Kesehatan, Proses
Pembuatan Kebijakan,
Kebijakan dalam Layanan
Kesehatan, Organisasi dan
Administrasi Kesehatan,
Manajemen Pelayanan
Kesehatan, Manajemen dan
Lingkungan, Etika dan Budaya
dalam Organisasi, Manajemen
Puskesmas, Kepemimpinan
dalam Pelayanan Kesehatan,
Manajemen Mutu Layanan
Kesehatan, Manajemen Konflik,
dan Isu-Isu Kesehatan.
Kebaruan Dalam Jurnal - Luki
Nurfanto, Amelia Puspita Sari,
Dara Manista Harwika, Tomy
Michael, Syofyan Hadi
2021-08-01
Karya ini merupakan hasil
penelitian Mahasiswa FH
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya dalam Mata Kuliah
Metode Penelitian Hukum.
Dalam penelitian yang
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menggunakan wawancara
sebagai metode ini menjadikan
tulisan yang memiliki kebaruan
tinggi. Artinya hal ini sangat
penting untuk mereka yang
belum memahami penulisan
jurnal secara konkret. Karya ini
ditujukan untuk menambah
literatur untuk memahami
metode penelitian hukum
dalam sudut pandang berbeda.
ICLSSEE 2021 - Meida
Rachmawati 2021-05-05
This book contains the
proceedings of the The
International Conference on
Law, Social Science,
Economics, and Education
(ICLSSEE 2021). Where held
on 6 Maret 2021 in Salatiga,
Central Java. This conference
was held in collaboration
Nusantara Training and
Research (NTR) with
Borobudur University Jakarta
and the Research and
Development Agency of the
Ministry of Home Affairs. The
papers from these conferences
collected in a proceedings book
entitled: Proceedings of The
International Conference on
Law, Social Science,
Economics, and Education
kebijakan-dan-manajemen-publik

(ICLSSEE 2021). The
presentation of such
conference covering multi
disciplines will contribute a lot
of inspiring inputs and new
knowledge on current trending
about: Law, Social Science,
Economics, and Education.
Thus, this will contribute to the
next young generation
researches to produce
innovative research findings.
Hopefully that the scientific
attitude and skills through
research will promote the
development of knowledge
generated through research
from various scholars in
various regions Finally, we
would like to express greatest
thankful to all colleagues in the
steering committee for
cooperation in administering
and arranging the conference.
Hopefully these seminar and
conference will be continued in
the coming years with many
more insight articles from
inspiring research. We would
also like to thank the invited
speakers for their invaluable
contribution and for sharing
their vision in their talks. We
hope to meet you again for the
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next conference of ICLSSEE.
Governance Reform in

kebijakan-dan-manajemen-publik

Indonesia and Korea - Ambar
Widaningrum 2011
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