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Manajemen Risiko Perbankan - Eko Sudarmanto 2021-04-26
Buku ini terdiri dari beberapa bahasan, mulai dari bahasan tentang
pemahaman risiko dan manajemen risiko, dilanjutkan beberapa risiko
yang harus dihadapi oleh sektor perbankan, hingga tata kelola bank yang
baik. Dengan bahasan yang cukup lengkap tersebut, diharapkan
kehadiran buku ini dapat menjadi salah satu referensi bagi semua pihak
yang memerlukannya. Secara lengkap buku ini membahas tentang: Bab 1
Pemahaman Risiko dan Manajemen Risiko Bab 2 Risiko Perbankan dan
Regulasi Perbankan Bab 3 Permodalan Bank Bab 4 Risiko Kredit Bab 5
Risiko Pasar Bab 6 Risiko Likuiditas Bab 7 Risiko Operasional Bab 8
Risiko Strategi Bab 9 Tata Kelola Bank Yang Baik Semoga dapat
memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua
pihak terutama para akademisi, praktisi dan pihak-pihak yang tertarik
dalam pengembangan ilmu manajemen lebih khusus bidang manajemen
risiko di sektor perbankan.
Pension fund governance - Michael Orszag, John Evans, John Piggott
2008
'This collection of essays on a rapidly developing topic is a valuable
addition to the field and the editors must be congratulated on beginning
to bring the area to the attention of thinkers and government (not
necessarily the same thing), who are charged with dealing with the
challenge of controlling private pension provision.' - Robin Ellison,
Pensions
Manajemen Berbasis Nurani - 2006
KOMPUTER UNTUK AKUNTASI DAN BISNIS - Moh. Fauzi 2019-02-14
Buku ini berisi tentang dua kategori yang pertama tentang materi
imformasi akuntansi dan kedua tentang praktikum tentang membuat
aplikasi laporan keuangan simulasi pinjaman di bank aplikasi peng gajian
kariyawan secara otomatis dan aplikasi kasir, buku ini cocok untuk
mahasiswa yang menganpu matakuliah computer akutansi.
MANAJEMEN - Cahya Fajar Budi Hartanto 2020-08-20
MANAJEMEN Hasil pemikiran dari Para Dosen Berbagai Perguruan
Tinggi di Indonesia (book chapter-first edition) Chapter 1: KERJA TIM
DALAM ORGANISASI Chapter 2: STRATEGI PERENCANAAN USAHA
DALAM PERUSAHAAN Chapter 3: STRATEGI PEMASARAN
PERUSAHAAN DALAM E-BISNIS Chapter 4: REFORMASI INDUSTRI 4.0
BAGI MANAJEMEN DAN MANAJER Chapter 5: MODEL DAN REVOLUSI
BISNIS Chapter 6: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Chapter
7: EKSISTENSI DAN TANTANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) PADA ERA GLOBALISASI Buku manajemen ini
sangat menarik untuk dipelajari dan dibaca dengan baik dikarenakan
buku ini memberikan pemahaman dan pengertian yang baik dan
mencerahkan para pembacanya. Perkembangan bisnis sekarang sangat
luar biasa dengan berbagai transaksi bisnis online makin tinggi dan
menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan luar biasa dengan
transaksi non tunai yang semakin tinggi. Perkembangan yang lain juga
terlihat dari transaksi perdagangan dan sistem daring yang semakin
marak serta perkembangan moderisasi digital juga terlihat pada generasi
milenial yang cenderung menggunakan teknologi canggih berbasis
teknologi pintar yang luar biasa memanjakan. Perkembangan bisnis
tentunya akan mempengaruhi perkembangan teori bisnis khususnya
pada bidang manajemen. Maka dari itu, para akademisi juga harus
mengikuti perkembangan saat ini, sehingga pendekatan bisnis modern
dan milenial akan semakin baik dan terus menunjukkan fenomena baru
yangg semakin berkembang dan maju, seperti banyaknya anak muda
yang terus mengikuti perkembangan manajemen dengan cepat karena
perkembangan teori dan wawasan manajemen bisa didapatkan dari
berbagai sumber yang relevan dan banyak bertebaran di media online
seperti di youtube, FB dan media sosial lainnya bertebaran secara
virtual; tinggal bagaimana kita menggunakan dan membaca berbagai
informasi yang ada dan begitu banyak untuk pengembangan ilmu
pengetahuan. Praktik praktik manajemen juga telah di lakukan oleh
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banyak praktisi yang mungkin sudah mengikuti prinsip prinsip
manajemen tetapi belum terukur dan terintegrasi dengan perkembangan
manajemen itu sendiri. Sering terjadi adopsi teori dan praktik
manajemen terjadi di dalam teori dan perkembangan manajemen itu
sendiri; itu yang akan menjadikan semakin baik. dan berkembang. Maka
kunci dalam implementasi manajemen adalah masalah tranparansi dan
aturan yang jelas sehingga dapat menjelaskan aturan dan prosedurnya.
Peran stakeholder juga harus jelas dan terukur, oleh karenanya untuk
mendukung ini harus dibangun kepercayaan yang kuat kepada
manajemen agar manajemen mampu mengelola perusahaan dengan baik,
sehingga praktik manajemen yang baik bisa di terapkan dan
diimplementasikan dengan baik diberbagai perusahaan lainnya. Dapat
disimpulkan buku manajemen ini, baik dan bagus untuk menjadi bahan
bacaan bagi peminat dan pembaca ilmu manajemen untuk memperkaya
praktik manajemen yang baik dan untuk kemajuan perusahaan serta
kemajuan bisnis perusahaan
DIGITALISASI PERBANKAN: PROSPEK, TANTANGAN & KINERJA - Dr.
Edy Purwo Saputro, S.E., M.Si.
Buku ini terdiri dari 12 bab yang setiap bab-nya membahas diuraikan
secara rinci untuk lebih mempermudah pemahaman tentang apa,
bagaimana dan mengapa perlu ada modernitas layanan digitalisasi
perbankan. Rincian pembahasan di Bab 1 Pendahuluan, Bab 2
Modernitas Layanan, Bab 3 Era Online dan Perbankan, Bab 4 Persaingan
Perbankan, Bab 5 Layanan Online vs Offline, Bab 6 Adopsi E-banking,
Bab 7 Kualitas Layanan Perbankan, Bab 8 Smart Customer &
Digitalisasi, Bab 9 Risiko Layanan Perbankan, Bab 10 Mereduksi Risiko,
Bab 11 Kebijakan Perbankan, dan Bab 12 Edukasi dan Literasi Digital
Banking.
Model Transformasi Manajemen Perbankan - Nurul Setianingrum. S.E.,
M.M.
Wealth Management: Produk dan Analisis - Ikatan Bankir Indonesia
2017-03-13
Salah satu program sertifikasi kompetensi bidang perbankan di
Indonesia yang masih sangat dibutuhkan adalah bidang wealth
management. Beberapa waktu lalu, Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
menerbitkan beberapa buku yang membahas bidang-bidang tertentu,
seperti Mengelola Kredit Secara Sehat dan Bisnis Kredit Perbankan
untuk bidang perkreditan bagi low and middle management, serta
bidang lainnya, seperti manajemen risiko dan general banking. Sebagai
kelanjutan dari buku-buku tersebut, kali ini IBI menerbitkan dua buku di
bidang wealth management yang berjudul Wealth Management: Tata
Kelola dan Wealth Management: Produk dan Analisis, yang dapat
digunakan sebagai buku panduan uji kompetensi bidang wealth
management. Buku Wealth Management: Produk dan Analisis membahas
Investasi: Risiko dan Return yang Diharapkan, Manajemen Portofolio,
Pasar Uang, Pasar Modal, Obligasi, Saham, Analisis Sekuritas,
Reksadana, Hedge Fund, Properti, Komoditas, Derivatif dan Manajemen
Risiko, serta Venture Capital. Buku ini merupakan buku baru yang
sangat komprehensif dan bisa menjadi acuan bagi bankir yang berminat
menekuni bidang wealth management. Sumber utama buku ini adalah
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan berbagai
modul atau bahan pelatihan yang dilaksanakan oleh sejumlah bank serta
praktik yang terjadi di industri perbankan Indonesia, baik dari kalangan
akademisi maupun dari para praktisi dalam bidang wealth management.
Dengan menguasai buku ini, pembaca akan mempunyai bekal
kemampuan dalam batas minimal untuk membuat kebijakan seputar
produk wealth management bank.
Manajemen Risiko dan Asuransi serta Implikasinya - Rahmi
Hermawati 2021-01-06
SEBATIK Vol. 26 No. 1 Juni 2022 - P3M STMIK Widya Cipta Dharma
2022-06-01
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SEBATIK is a collection of research articles, scientific works, and
dedication from all academic community in order to integrate
information. SEBATIK provides open publication services for all members
of the public, both in all tertiary educational and teacher environments
and other research institutions, with the freedom to exchange
information that is dedicated to facilitating collaboration between
researchers, writers and readers through information exchange.
SEBATIK was introduced and developed in the STMIK Widya Cipta
Dharma environment since 2001 and is wide open for continuous
development. SEBATIK is published periodically twice a year, namely
June and December, this Journal contains the results of research
activities, discoveries and ideas in the field of ICT (Information and
Communication Technology) covering the topics of information systems,
artificial intelligence, multimedia technology, and others. SEBATIK is
also open to topics of research and service outside the field of ICT topics
such as topics on public relations, economic improvement, and others.
Hopefully with the articles in cultivation researchers can share
knowledge in order to advance Indonesia, especially East Kalimantan.
Perbankan Indonesia pasca krisis - Sukowaluyo Mintorahardjo 2002
Banking industries in Indonesia after 1997.
Kapital - 2001
Financial Technology: Sistem Keuangan Digital - Wahyuddin
Wahyuddin 2022-01-21
Industri Financial Technology (Fintech) merupakan salah satu inovasi
layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini dan
teknologi dengan konsep digitalisasi pembayaran menjadi salah satu
sektor dalam industri Fintech yang paling berkembang di Indonesia.
Dalam hal ini sektor Fintech paling diharapkan oleh pemerintah dan
masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakat
yang memiliki akses untuk dapat menggunakan layanan keuangan
Berikut bab yang dibahas pada buku ini: Bab 1 Financial Technology dan
Perkembangannya Bab 2 Road Map Financial Technology di Indonesia
Bab 3 Peta Persaingan Bisnis Financial Technology di Era Digital Bab 4
Konsep Bisnis Financial Technology Bab 5 Inovasi Digital di Bidang
Keuangan Bab 6 Transformasi Digital Perbankan Bab 7 Pelaku-Pelaku
Financial Technology Bab 8 Aplikasi Financial Technology Bab 9
Kemitraan Perbankan dan Financial Technology Bab 10 Crypto Currency
dan Blockchain Bab 11 Regulasi dan Kebijakan Pemerintah tentang
Financial Technology
Kiat Memimpin Bank Ritel Mikro dan Konsumer - Soetanto
Hadinoto 2013-02-11
Ditulis untuk mendalami seluk-beluk perbankan yang bergerak di bidang
ritel, mikro, dan konsumer, buku yang pernah menjadi best seller di
Indonesia, How to Develop Successful Retail Banking, kembali dengan
pengayaan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Konsumer, Fee
Based Income, Peran Information Technology Internet Protocol,
Pembinaan Nasabah Simpanan, Kredit Tanpa Agunan (KTA), dan Bank
Prioritas (Priority Bank). Buku ini memadukan antara pengalaman
(experience) dan teori perbankan (textbook) sehingga dapat
menghasilkan "practices knowledge" (pengetahuan praktis) perbankan.
Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks - Allen N.
Berger 1995
Warta ekonomi - 2007-07
Manajemen Risiko Finansial Internalisasi good corporate governance dalam proses bisnis 2005
Implementation of good corporate governance in business transactions in
Indonesia.
Risky Rewards - Andrew Hopkins 2019-07-23
Financial incentives have long been used to try to influence professional
values and practices. Recent events including the global financial crisis
and the BP Texas City refinery disaster have been linked to such
incentives, with commentators calling for a critical look at these systems
given the catastrophic outcomes. Risky Rewards engages with this
debate, particularly in the context of the present and potential role of
incentives to manage major accident risk in hazardous industries. It
examines the extent to which people respond to financial incentives, the
potential for perverse consequences, and approaches that most
appropriately focus attention on major hazard risk. The book is based in
part on an empirical study of bonus arrangements in eleven companies
operating in hazardous industries, including oil, gas, chemical and
manajemen-risiko-bca
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mining.
Akuntansi Keperilakuan - R.A. Supriyono 2018-07-03
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 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) caracara memproses informasi untuk pembuatan keputusan, (4)
pengembangan teknik-teknik 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 Referensi Intellectual Capital Improve Your Employee Productivity
And Performance - Dr. Elvie Maria Silalahi, M.M. 2021-05-01
Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat ditunjang dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu masif,
menuntut pemerintah, para pelaku bisnis dan para akademisi untuk
merespons perubahan tersebut secara tepat, ditambah lagi dengan
situasi pandemi Covid-19 saat ini. Intellectual Capital yang dikelola
dengan baik menjadi suatu jawaban dalam rangka menjawab tantangan
tersebut. Karena itu penulis berupaya ingin memberikan kontribusi yang
berarti bagi bangsa Indonesia dengan menulis buku yang berjudul
Intellectual Capital: Improve Your Employee Productivity and
Performance. Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia, walaupun rencana
ke depannya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa internasional lainnya.
Buku Referensi Intellectual Capital Improve Your Employee Productivity
And Performance ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak.
Deutsche Bank 2009 - 2009
Sustainability and Governance - 2015-09-07
This volume examines social life increasingly marked out by global
inequality, giving a voice to the marginalized. The researchers of this
volume lead the way in probing accounting's participation in significant
struggles of our times by examining contemporary rhetoric, governance,
politics and strategies.
Integrated Business Continuity - Geary W. Sikich 2003
Rapid change in the business environment is the new norm. The way
organizations operate is changing as new and better technologies
become available. The ability to effectively respond to and manage
disruptions in a timely manner are now the deciding factor in any
organization's survivability. Integrated Business Continuity: Maintaining
Resilience In Uncertain Times guides senior executives, operational
managers, and public officials step-by-step through developing and
assessing an effective business continuity plan. Develop and/or enhance
your business continuity plans with Sikich's: * assessment tools *
exercises * detailed examples * exclusive "Seven Actions" for positive
results * master "forms & tools" in back of book Using an integrated
approach, Integrated Business Continuity: Maintaining Resilience In
Uncertain Times includes all components important to business
continuity--life safety, disaster recovery, business resumption, crisis
management, and event management.
Manajemen Psikologi dalam Inverstasi Saham - Dr. Sri Utami, SE.,
MM
Buku ini berisi tentang kajian mengenai persepsi, sikap, dan motivasi
yang mendorong perilaku investor dalam pengambilan keputusan
investasi, khususnya pada pengambilan keputusan pembelian dan
penjualan saham.
Dunia EKUIN dan PERBANKAN - 2008
Strategi Pemasaran: Teori dan Pembahasan Kasus Berbagai
Sektor Utama Di Indonesia - Ronald Ronald 2021-06-10
Buku ini merupakan penjabaran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Program Studi Manajemen untuk perkuliahan Strategi Pemasaran dan
Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

Strategi Manajemen yang secara spesifik berisi tentang strategi
pemasaran yang telah dikembangkan dalam berbagai industri penting di
Indonesia. Strategi pemasaran yang tersebut termasuk analisis SWOT,
Bauran Pemasaran (7P), Analisa STP, serta pada akhirnya analisis dan
evaluasi dari strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh perusahaanperusahaan dari berbagai industri penting di Indonesia. Oleh karena itu,
buku ajar ini menjadi penting dalam manajemen pemasaran yang dapat
meningkatkan pemahaman mengenai stratejik manajemen untuk
mahasiswa Program Studi Manajemen, Magister Manajemen dan jurusan
lainnya sehubungan dengan stratejik pemasaran. Buku ini terdiri dari 11
bab, yaitu : Bab 1 Sektor Konsumsi: Garuda Food Bab 2 Sektor
Keuangan: BCA Bab 3 Sektor Pertambangan: PERTAMINA Bab 4 Sektor
Infrastruktur: WIKA Bab 5 Sektor Pertanian: ASTRA AGRO LESTARI Bab
6 Sektor Properti: CITRA Bab 7 Sektor Investasi: JENIUS Bab 8 Sektor
Pengelolaan: BUKAKA Bab 9 Sektor Penerbangan: GARUDA INDONESIA
Bab 10 Sektor Transportasi Darat: HONDA Bab 11 Sektor Perdagangan:
ACE HARDWARE INDONESIA
Buku Referensi Intellectual Capital Management Building Your
Employee Passion and Happiness - Dr. H. Deden Komar Priatna, S.T.,
S.IP., M.M., CHRA. 2021-09-01
Pada buku referensi ini, penulis menguraikan mengenai intellectual
capital management pada sisi peningkatan passion dan kebahagiaan
pegawai, serta perkembangan teknologi digital 4.0, yaitu bagaimana
teknologi digital dapat membantu kehidupan sosial para pegawai suatu
organisasi pada pembentukan intellectual capital management. Di
samping penguraian secara teoretis, juga penulis mencoba melengkapi
dengan kasus-kasus yang sesuai serta hasil penelitian lainnya. Buku ini
sangat cocok dijadikan referensi oleh para dosen MSDM, serta para
mahasiswa dalam pembelajaran maupun penulisan skripsi, tesis, atau
disertasi. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi para praktisi MSDM,
konsultan manajemen, instansi pemerintah, swasta, dan bahkan bagi
para pengusaha. Buku Referensi Intellectual Capital Management
Building Your Employee Passion and Happiness ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Tempo - 2006

sehingga diperlukan pula kajian maupun aturan hukum yang mengatur
mengenai kegiatan Financial Technology (Fintech) maupun sektor bisnis
yang berkaitan dengan Fintech agar kegiatan tersebut dapat berjalan
dengan baik, tertib dan dapat menciptakan literasi keuangan yang sehat
dan kondusif khususnya di Indonesia. Buku ini memberikan penjelasan
yang menyeluruh tentang ruang lingkup dan aspek hukum terkait
peraturan dimana berbicara dalam aspek hukum yang mengatur dalam
kajian hukum maupun bisnis dari Fintech di era modern seperti
sekarang. Beberapa bagian dari buku ini membahas mengenai
Pengertian Hukum Fintech, Dasar-dasar Hukum Fintech, Jenis-jenis
Fintech, dan perkembangan Fintech saat ini dan materi lainnya. Buku ini
berisikan 12 (Dua Belas) Bab, antara Bab pertama sampai terakhir yang
saling berkaitan, juga berisikan mengenai peraturan-peraturan baru
yang ada dalam Fintech dan perkembangannya saat ini.
Informasi & peluang bisnis SWA sembada - 2006
Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah - Dr. Dewi Hanggraeni, MBA.
2019-06-01
Buku ini menjelaskan tentang Negara Indonesia yang memiliki penduduk
muslim terbanyak di dunia, semestinya Indonesia dapat menjadi sentra
pertumbuhan serta inovasi penbankan syariah di Dunia. Bank syariah
dapat memenuhi permintaan masyarakat, terutama masyarakat muslim,
terhadap alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilainilai dan norma
keagamaan yang dianutnya. Selain itu, di tengah kredibilitas institusi
perbankan yang semakin menurun akibat berbagai episode krisis di
seluruh dunia, bank syariah dengan prinsip-prinsip pengelolaan
Islaminya menawarkan solusi pembiayaan yang lebih stabil dan
berkeadilan.
Panji masyarakat - 2000
ASEAN Corporate Governance Scorecard - Asian Development Bank
2014-06-01
Corporate governance principles provide guidance on how corporations
should operate. Adoption of international corporate governance best
practices leads to long-term sustainability and resilience, and can be a
competitive tool to attract foreign investments. The Asian Development
Bank, in partnership with the ASEAN Capital Markets Forum, have
jointly developed the ASEAN Corporate Governance Scorecard, an
assessment based on publicly available information and benchmarked
against international best practices that encourage publicly listed
companies to go beyond national legislative requirements. This report
can be used by capital market regulators and other stakeholders as a
reference to understand the current corporate governance standards
across the region. It is also a useful diagnostic tool to guide improvement
of corporate governance standards.
Manajemen Pemasaran Strategik Bank Di Era Global - Tatik
Suryani 2017-01-11
Buku ini menyajikan manajemen pemasaran bank yang berbasis riset
dalam konteks Indonesia dan mengacu pada standar materi ujian
sertifikasi general banking. Adanya buku ini diharapkan dapat menjadi
acuan utama dalam pengajaran manajemen pemasaran bank di Indonesia
yang sekarang ini diarahkan untuk mendukung kompetensi lulusan yang
bersertifikasi di bidang terkait. Diharapkan buku ini selain dapat
membekali mahasiswa untuk memahami manajemen pemasaran bank
juga membekali mahasiswa siap mengikuti ujian sertifikasi general
banking khususnya untuk materi yang terkait dengan bidang pemasaran,
produk dan jasa perbankan, serta pelayanan bank. Buku ini diharapkan
dapat menjadi acuan bagi praktisi yang berlatar belakang di luar bidang
manajemen pemasaran untuk menguasai dengan mudah Manajemen
Pemasaran Bank. Selain itu, buku ini diharapkan dapat digunakan oleh
peneliti untuk menjadi acuan penelitian tentang Manajemen Pemasaran
Bank dalam konteks Indonesia. Buku ini disajikan secara sistematis mulai
dari: nilai strategik orientasi pasar, manajemen pemasaran bank melalui
upaya penciptaan nilai unggul bagi nasabah, perencanaan strategik dan
penciptaan nilai bagi nasabah, lingkungan pemasaran bank,
pengembangan sistem informasi pemasaran berorientasi pasar, perilaku
nasabah, segmentasi, penentuan pasar sasaran dan positioning, produk
dan jasa perbankan, strategi saluran distribusi, strategi promosi, dan
kualitas layanan. Beberapa materi dalam topik yang dibahas didukung
dengan hasil penelitian yang terkait agar memudahkan dan
menginspirasi pembaca dalam melakukan penelitian atau
mengembangkan strategi dalam Manajemen Pemasaran Bank. Buku
Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
Risk Management -

MANAJEMEN VALUTA ASING Dasar Keputusan Keuangan
Perusahaan Multinasional - 2020-01-02
Buku ini akan memberi wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen
valuta asing sebagai dasar keputusan keuangan perusahaan
multinasional, buka diperlukan terutama mahasiswa program studi
manajemen, bisnis internasional baik S1 dan S2 serta Diploma. Buku ini
dapat menjadi referensi bagi praktisi untuk membantu mengambil
keputusan keuangan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksporimpor, bank, dan perusahaan yang akan melakukan kerja sama bisnis
dengan perusahaan multinasional.
BIC 2021 - Silvianetri 2022-08-17
The Proceedings of Batusangkar International Conference VI (BIC VI),
that was organized by Graduate Program of IAIN Batusangkar, was held
in hybrid platform on 11-12 October 2021 with the main theme "
Strengthening Life Harmony in 4.0 Era". The BIC VI conference includes
several interesting topics such as Science, Technology Literacy,
Engineering, Law, Economy, Education, and Religion. The participants
came from various universities and practitioners with a total of 140
papers that were published in a proceedings. It is expected that this
proceedings will bring contribution and insight, resulting in new
knowledge, inspirations, and collaborations. We are very grateful for
their participation. We hope to meet you again in the next edition BIC VII
or BICoSecH VII.
Open Wider, Please - Joseph Stanley Clark 1955
G20/OECD Principles of Corporate Governance - OECD 2015-11-30
Since they were issued in 1999, the OECD Principles of Corporate
Governance have gained worldwide recognition as an international
benchmark for good corporate governance.
BUKU AJAR FINANCIAL TECHNOLOGY LAW - Dr. Lukmanul Hakim.,
S.H., M.H., Recca Ayu Hapsari., S.H., M.H.
Judul : BUKU AJAR FINANCIAL TECHNOLOGY LAW Penulis : Dr.
Lukmanul Hakim., S.H., M.H., Recca Ayu Hapsari., S.H., M.H. Ukuran :
15,5 x 23 cm Tebal : 180 Halaman No ISBN : 978-623-5314-56-3 Tahun
Terbit : Juli 2022 Buku Ajar Financial Technology Law merupakan buku
yang disusun oleh Dr. Lukmanul Hakim., S.H., M.H dan Recca Ayu
Hapsari., S.H., M.H. Dimana salah satu alasan pembuatan buku ini
adalah pesatnya perkembangan sektor teknologi finansial di Indonesia
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