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DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini terutama membahas fungsi manajemen keuangan, khususnya: (1) konsep dasar/
fundamental perusahaan; (2) konsep penilaian perusahaan; (3) keputusan investasi; (4) keputusan
pendanaan jangka panjang; (5) keputusan pendanaan taktis; (6) manajemen modal kerja; dan (7)
derivatif, merjer, akuisisi, dan kebangkrutan, dan manajemen keuangan non profit. Fungsi
manajemen keuangan tersebut adalah pada perusahaan non-keuangan yang dimiliki oleh masyarakat
(perusahaan yang terdaftar di pasar modal). Di samping itu, sebagai pendukung dibahas juga topik-
topik khusus manajemen keuangan seperti portofolio, merger, holding company, manajemen risiko,
dan manajemen keuangan perusahaan multinasional. Sebagai tambahan, dibahas juga penggunaan
software yang pada umumnya digunakan dalam analisis manajemen keuangan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai kompetensi sebagai
berikut
.

a. Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan [Materi] (Elemen Kompetensi b):
 Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan (1) konsep dasar

dan konsep penilaian perusahaan, (2) keputusan investasi dan keputusan pendanaan
jangka panjang dan keputusan pendanaan taktis, (3) dan manajemen modal kerja
khususnya pada perusahaan non-keuangan yang dimiliki oleh masyarakat (perusahaan
yang terdaftar di pasar modal) beserta hasil-hasil penelitian yang terkait

 Kompetensi Pendukung:
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep merger, holding company,
dan manajemen risiko beserta hasil-hasil penelitian terkait

 Kompetensi Lainya:
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara pengoperasian software pada
pengelolaan keuangan.

b. Kemampuan Berkarya (Elemen Kompetensi c):
Mahasiswa mampu melakukan analisis secara tajam atas permasalahan manajemen
keuangan secara komprehensif, menyusun rancangan penelitian untuk pemecahan
masalah dalam bidang manajemen keuangan, dan mengembangkan konsep manajemen
keuangan.
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c. Sikap dan Perilaku (Elemen Kompetensi d):
Mahasiswa mampu:

 mengembangkan diri dalam rangka pengembangan konsep, peningkatan ketajaman
analisis, dan pemecahan permasalahan dalam bidang manajemen keuangan

 mengkomunikasikan analisis atas permasalahan manajemen keuangan yang telah
dilakukan, pengembangan konsep manajemen keuangan yang diusulkan, dan
rancangan penelitian dalam bidang manajemen keuangan yang potensial untuk
dilakukan, baik lisan maupun tulisan secara akademik

 bekerja dalam tim dengan baik

d. Landasan Kepribadian (Elemen Kompetensi a) dan Pemahaman Kaidah
Bermasyarakat [Etika] (Elemen Kompetensi e):
Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan menjaga etika akademik.

METODA PEMBELAJARAN

Dalam perkuliahan ini digunakan beberapa metoda pembelajaran sebagai berikut:
 Ceramah
 Diskusi kelompok untuk membahas kasus/masalah
 Presentasi dan diskusi kelompok atas kasus/masalah
 Presentasi dan diskusi atas makalah/proposal individual (project)

Masing-masing metoda digunakan sesuai dengan kebutuhan.

PENILAIAN
Penilaian terhadap prestasi mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 PR, Kuis, dan asistensi (K1)
 Evaluasi terhadap tugas tertulis (tugas akhir, dll) dan lesan (jika diperlukan) termasuk

Pengamatan dan wawancara dalam diskusi kelompok (K2)
 Ujian Tulis/ Ujian Kompetensi Dasar-UKD 1 (K3)
 Ujian Tulis/ Ujian Kompetensi Dasar-UKD 2 (K4)
 Pengamatan dan tanya jawab dalam presentasi dan diskusi (K5)
 Sikap & Perilaku, dan Etika akademik (K6)

Nilai final merupakan nilai rata-rata tertimbang yang sudah disesuaikan dengan sanksi (jika ada).
Bobot masing-masing komponen nilai adalah sebagai berikut.
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Catatan:
 Elemen Kompetensi “Landasan Kepribadian (a) ” dan “Pemahaman Kaídah Bermasyarakat

[Etika] (e)” tidak diberi bobot tetapi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan
nilai final.

 Sikap & Perilaku Berkarya meliputi:
o Kemampuan mengembangkan diri (kemandirian)
o Kemampuan bekerjasama dalam tim
o Kemampuan menyampaikan pendapat secara lisan (misalnya presentasi)
o Kemampuan menyampaikan pendapat secara tertulis (academic writing)

Untuk dapat dinyatakan kompeten (lulus), mahasiswa harus berhasil mencapai nilai masing-masing
komponen (K1 s/d K6) minimum 70. Mahasiswa yang belum berhasil mendapatkan nilai komponen
minimum 70 dapat mengajukan penilaian ulang kepada dosen dengan ketentuan sebagai berikut:

 Pelaksanaan penilaian ulang ditentukan oleh dosen sepanjang masa perkuliahan dalam
semester bersangkutan.

 Mahasiswa tidak melanggar etika akademik perkuliahan sebagaimana disebutkan di bawah
ini dan tidak dikenakan sanksi sehingga tidak dapat mengikuti penilaian ulang.

Pelanggaran Etika Akademik dalam Perkuliahan:

 Melakukan plagiat atau kegiatan sejenisnya dengan nama lain
 Melakukan kecurangan (misalnya menyontek pada waktu ujian tulis)
 Tidak hadir kuliah tanpa ijin karena:

o Sakit (dengan Surat Keterangan Dokter)
o Melaksanakan tugas Fakultas/Universitas (dengan Surat Tugas dari Pejabat terkait)
o Sebab lain yang dapat diterima oleh dosen (disampaikan kepada dosen paling lambat

satu hari kerja setelah sebab lain tersebut terjadi)
 Tidak hadir kuliah tetapi mengisi daftar hadir dengan bantuan orang lain (Mahasiswa yang

membantu mengisi daftar hadir juga termasuk melakukan pelanggaran etika akademik
perkuliahan)

 Melakukan pelanggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku (misalnya berpakaian tidak
sopan).

Penilaian menggunakan Standar Nilai sebagai berikut:
Skala 100 Nilai (Angka) Nilai (Huruf)

≥ 85
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64

4,00
3,70
3,30
3,00
2,70
2,00

A
A-
B+
B

C+
C
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55 – 59
< 55

1,00
0,00

D
E

BAHAN KAJIAN
 Brigham, Eugene F. dan Phillip R. Daves. 2007. Intermediate Financial Management. 9th

Edition, Thomson South-Western (atau edisi yang lebih baru).
 Publikasi terbaru atas data untuk analisis dan penelitian dalam bidang manajemen keuangan
 Artikel-artikel penelitian dan non-penelitian sesuai topik bahasan (Lihat daftar artikel

terlampir).
 Buku teks lain tentang manajemen keuangan.

RANCANGAN PEMBELAJARAN
(1)

Minggu
ke:

(2)
Kompetensi

(3)
Materi

Pembelajaran

(4)
Metode

Pembelajaran

(5)
Bentuk

Penilaian

1-4 b. Penguasaan Ilmu (materi):
oMampu menjelaskan

konsep dasar dan konsep
penilaian perusahaan (risiko
& return, penilaian saham
& obligasi, akuntansi untuk
manajemen keuangan &
analisis laporan keuangan,
perencanaan keuangan,
biaya modal, dan
manajemen berbasis nilai)

c. Kemampuan berkarya:
oMampu melakukan analisis

secara tajam atas
permasalahan manajemen
keuangan secara
komprehensif, menyusun
rancangan penelitian untuk
pemecahan masalah dalam
bidang manajemen
keuangan, dan
mengembangkan konsep
manajemen keuangan
khususnya tentang konsep
dasar dan konsep penilaian
secara komprehensif

d. Sikap dan Perilaku:
omengembangkan diri

dalam rangka
pengembangan konsep,
peningkatan ketajaman
analisis, dan pemecahan
permasalahan dalam bidang
manajemen keuangan

 Brigham & Daves
(2004) Bagian I & II

 Publikasi keuangan
perusahaan terkini
tentang laporan
keuangan

 Publikasi tentang
data perusahaan di
pasar modal

 Publikasi tentang
rasio keuangan

 Publikasi tentang
dasar hukum yang
mengatur Pasar
Modal

 Artikel I (Lihat
daftar artikel
terlampir)

Atau
 Peraturan dan

artikel tentang
keuangan negara/
daerah

 Ceramah
 Diskusi

kelompok
 Presentasi dan

diskusi

 Kuis/ujian
tulis (b)

 pengamatan
& tanya
jawab atas
kerja
individu
dalam
diskusi
kelompok
(b, c dan d)

 pengamatan
& tanya
jawab kerja
individu
dalam
presentasi
dan diskus
(b, c dan d)

 evaluasi
terhadap
pelaksanaan
tugas tertulis
(c dan d).
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khususnya tentang konsep
dasar dan konsep penilaian

omengkomunikasikan
analisis atas permasalahan
manajemen keuangan yang
telah dilakukan,
pengembangan konsep
manajemen keuangan yang
diusulkan, dan rancangan
penelitian dalam bidang
manajemen keuangan yang
potensial untuk dilakukan,
khususnya tentang konsep
dasar dan konsep penilaian
baik lisan maupun tulisan
secara akademik

o bekerja dalam tim dengan
baik

5-10 b. Penguasaan Ilmu (materi):
oMampu menjelaskan

keputusan investasi dan
keputusan pendanaan
jangka panjang dan
keputusan pendanaan taktis

c. Kemampuan berkarya:
oMampu melakukan analisis

secara tajam atas
permasalahan manajemen
keuangan secara
komprehensif, menyusun
rancangan penelitian untuk
pemecahan masalah dalam
bidang manajemen
keuangan, dan
mengembangkan konsep
manajemen keuangan
khususnya tentang
keputusan investasi dan
keputusan pendanaan
jangka panjang dan
keputusan pendanaan taktis
secara komprehensif

d. Sikap dan Perilaku:
omengembangkan diri

dalam rangka
pengembangan konsep,
peningkatan ketajaman
analisis, dan pemecahan
permasalahan dalam bidang
manajemen keuangan
khususnya tentang

 Brigham & Daves
(2004) Bagian III,
IV, & V

 Publikasi  terkini
tentang investasi dan
pendanaan jangka
panjang, dan
pendanaan taktis

 Artikel II (Lihat
daftar artikel
terlampir)

Atau
 Peraturan dan

artikel tentang
keuangan negara/
daerah

 Ceramah
 Diskusi

kelompok
 Presentasi dan

diskusi

 Kuis/ujian
tulis (b)

 pengamatan
& tanya
jawab atas
kerja
individu
dalam
diskusi
kelompok
(b, c dan d)

 pengamatan
& tanya
jawab kerja
individu
dalam
presentasi
dan diskus
(b, c dan d)

 evaluasi
terhadap
pelaksanaan
tugas tertulis
(c dan d).



6

keputusan investasi dan
keputusan pendanaan
jangka panjang dan
keputusan pendanaan taktis

omengkomunikasikan
analisis atas permasalahan
manajemen keuangan yang
telah dilakukan,
pengembangan konsep
manajemen keuangan yang
diusulkan, dan rancangan
penelitian dalam bidang
manajemen keuangan yang
potensial untuk dilakukan,
khususnya tentang
keputusan investasi dan
keputusan pendanaan
jangka panjang dan
keputusan pendanaan taktis,
baik lisan maupun tulisan
secara akademik

o bekerja dalam tim dengan
baik

11-12 b. Penguasaan Ilmu (materi):
oMampu menjelaskan

konsep manajemen modal
kerja khususnya pada
perusahaan non-keuangan

c. Kemampuan berkarya:
oMampu melakukan analisis

secara tajam atas
permasalahan manajemen
keuangan secara
komprehensif, menyusun
rancangan penelitian untuk
pemecahan masalah dalam
bidang manajemen
keuangan, dan
mengembangkan konsep
manajemen keuangan
khususnya tentang
manajemen modal kerja
khususnya pada perusahaan
non-keuangan secara
komprehensif

d. Sikap dan Perilaku:
omengembangkan diri

dalam rangka
pengembangan konsep,
peningkatan ketajaman
analisis, dan pemecahan

 Brigham & Daves
(2004) Bagian VI

 Publikasi  terkini
tentang manajemen
modal kerja

 Artikel III (Lihat
daftar artikel
terlampir)

Atau
 Peraturan dan

artikel tentang
keuangan negara/
daerah

 Ceramah
 Diskusi

kelompok
 Presentasi dan

diskusi

 Kuis/ujian
tulis (b)

 pengamatan
& tanya
jawab atas
kerja
individu
dalam
diskusi
kelompok
(b, c dan d)

 pengamatan
& tanya
jawab kerja
individu
dalam
presentasi
dan diskus
(b, c dan d)

 evaluasi
terhadap
pelaksanaan
tugas tertulis
(c dan d).
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permasalahan dalam bidang
manajemen keuangan
khususnya tentang
manajemen modal kerja
khususnya pada perusahaan
non-keuangan

omengkomunikasikan
analisis atas permasalahan
manajemen keuangan yang
telah dilakukan,
pengembangan konsep
manajemen keuangan yang
diusulkan, dan rancangan
penelitian dalam bidang
manajemen keuangan yang
potensial untuk dilakukan,
khususnya tentang
manajemen modal kerja
khususnya pada perusahaan
non-keuangan, baik lisan
maupun tulisan secara
akademik

o bekerja dalam tim dengan
baik

13-14 b. Penguasaan Ilmu (materi):
oMampu menjelaskan

konsep merger, holding
company, dan manajemen
risiko

c. Kemampuan berkarya:
oMampu melakukan analisis

secara tajam atas
permasalahan manajemen
keuangan secara
komprehensif, menyusun
rancangan penelitian untuk
pemecahan masalah dalam
bidang manajemen
keuangan, dan
mengembangkan konsep
manajemen keuangan
khususnya tentang merger,
holding company, dan
manajemen risiko secara
komprehensif.

d. Sikap dan Perilaku:
omengembangkan diri

dalam rangka
pengembangan konsep,
peningkatan ketajaman
analisis, dan pemecahan

 Brigham & Daves
(2004) Bagian VII

 Publikasi terkini
tentang merger,
holding company,
dan manajemen
risiko

 Artikel IV (Lihat
daftar artikel
terlampir)

Atau
 Peraturan dan

artikel tentang
keuangan negara/
daerah

 Ceramah
 Diskusi

kelompok
 Presentasi dan

diskusi

 Kuis/ujian
tulis (b)

 pengamatan
& tanya
jawab atas
kerja
individu
dalam
diskusi
kelompok
(b, c dan d)

 pengamatan
& tanya
jawab kerja
individu
dalam
presentasi
dan diskus
(b, c dan d)

 evaluasi
terhadap
pelaksanaan
tugas tertulis
(c dan d).
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permasalahan dalam bidang
manajemen keuangan
khususnya tentang merger,
holding company, dan
manajemen risiko

omengkomunikasikan
analisis atas permasalahan
manajemen keuangan yang
telah dilakukan,
pengembangan konsep
manajemen keuangan yang
diusulkan, dan rancangan
penelitian dalam bidang
manajemen keuangan yang
potensial untuk dilakukan,
khususnya tentang merger,
holding company, dan
manajemen risiko, baik
lisan maupun tulisan secara
akademik

o bekerja dalam tim dengan
baik

Alternatif Penilaian/ Rencana Kuliah
Penilaian:

Rencana komponen peniliaian:
1. Ulangan kelas (Quest)/ Partisipasi Kelas - maks. 15 %
2. Makalah/ Pekerjaan rumah - maks. 15 %
3. Presentasi Materi-kelompok - min 25 %
4. Tugas Akhir/ Criticle review/

Porposal/Artikel layak terbit )
5. Ujian Mid )
6. Ujian Akhir ) - min 45 %

100 %

Rencana Kuliah:
Rencana kuliah ini akan dilakukan secara fleksibel, dalam urutan pembahasannya. Untuk

memudahkan memahai buku referensi dilampirkan juga organisasi buku referensi.
Hari/

Tanggal
Sesi Topik Part Chapt Kelompok

1 An Overview of Financial Management/ 1 1 Pengampu
2 Risk and Return I 1 2 1

Risk and Return II 1 3
3 Bond Valuation 1 4 2

Stock Evaluation 1 5
4 Accounting for Financial Management 1 6 3

Analysis of Financial Statement 1 7
5 Financial Planning and Forecasting Financial Statement 2 8 4

Determining the Cost of Capital 2 9
6 Corporate Value and Value-Based Management 2 10 5



9

Capital Budgeting: Decision Criteria 3 11
7 Capital Budgeting: Estimating Cash Flow and

Analysing Risk
3 12 6

Option Pricingt with Aplication to Real Options 3 13
DISKUSI KASUS*) Acak

8 Capital Structure Decisions:Part 1 3 14 Pengampu
9 Capital Structure Decisions:Part 2 3 15 1

Distributions to Shareholders: Dividend and Repurchase 3 16
10 Initial Public Offerings, Investment Banking and

Financial Restructuring
4 17 2

Lease Financing 4 18
11 Hybrid Financing: Preferred Stock, Warrants, and

Convertables
5 19 3

Working Capital Management 6 20
12 Providing and Obtaining Credit 6 21 4

Other Topics in Working Capital Management 6 22
13 Derivatives and Risk Mangement 7 23 5

Bankruptcy, Reorganization, and Liquidation 7 24
14 Merger, LBOs, Divestitures, and Holding Companies 7 25 6

Multinational Financial Management 7 26
ARTIKEL LAYAK TERBIT*) Acak

16.  UJIAN AKHIR SEMESTER
*) Jika waktu memungkinkan

ORGANISASI BUKU
“Intermediate Financial Management”

Chap Part/CONTENTS SESION
Part I: Fundamental concept

1 An Overview of Financial Management 1
2 Risk and Return I 2
3 Risk and Return II
4 Bond Valuation 3
5 Stock Valuation
6 Accounting for Financial Management 4
7 Analysis of Financial Statement

Part II: Corporate Valuation
8 Financial Planning and Forecasting Financial Statement 5
9 Determining the Cost of Capital
10 Corporate Value and Value-Based Management 6

Part III: Strategic Investment Decisions
11 Capital Budgeting: Decision Criteria 6
12 Capital Budgeting: Estimating Cash Flow and Analysing Risk 7
13 Option Pricingt with Aplication to Real Options

Part IV: Strategic Financing Decisions
14 Capital Structure Decisions:Part 1 8
15 Capital Structure Decisions:Part 2
16 Distributions to Shareholders: Dividend and Repurchase 9

Part V: Tactical Financing Decisions
17 Initial Public Offerings, Investment Banking and Financial Restructuring 10
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18 Lease Financing
19 Hybrid Financing: Preferred Stock, Warrants, and Convertables 11

Part VI: Working Capital Management
20 Working Capital Management
21 Providing and Obtaining Credit 12
22 Other Topics in Working Capital Management

Part VII: Special Topics Opsional
23 Derivatives and Risk Management 13
24 Bankruptcy, Reorganization, and Liquidation
25 Mergers, LBOs, Divestitures, and Holding companies 14
26 Multinational Financial Management
27 Financial Manangement in Not-For-Profit Businesses --

Format, Isi, dan Pengetikan Makalah

HALAMAN JUDUL:
Judul Makalah

Tugas mata kuliah
Manajemen Keuangan

Disusun oleh:
Nama:
NIM:

Kelas Reguler

Program Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sebelas Maret
Bulan, Tahun

ABSTRAK
Tuliskan, maksimal 150 kata, isi makalah saudara secara ringkas. Sebaiknya berbahasa Inggris

PENDAHULUAN:
Jelaskan:

 Apa yang akan saudara tulis/ teliti (penjelasan judul)
 Mengapa topik yang saudara pilih menarik untuk ditulis (motivasi pemilihan topik)
 Bagaimana saudara akan membahas topik tersebut (sistematika penulisan)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN:
Jelaskan:

 Teori atau konsep manajemen keuangan (mengacu Buku Acuan Utama) yang saudara
gunakan untuk membahas masalah yang saudara pilih

 Analisis yang saudara lakukan terhadap data empiris/ kajian pustaka yang saudara gunakan
 Pembahasan atas hasil analisis tersebut.
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KESIMPULAN:
Jelaskan:

 Kesimpulan yang saudara peroleh dari hasil analisis dan pembahasan
 Keterbatasan analisis dan pembahasan saudara dan implikasi keterbatasan tersebut.

REFERENSI:
 Tulis referensi yang saudara gunakan dalam penulisan makalah.

LAMPIRAN:
 Lampirkan data empiris yang saudara gunakan (untuk riset mini).

KETENTUAN PENGETIKAN:
 Menggunakan MS-Word, font: Times New Roman 12, spasi ganda
 Minimum 6 halaman (tidak termasuk halaman judul dan lampiran), menggunakan kertas

ukuran kwarto.

DAFTAR ARTIKEL (Boleh artikel lain, yang sejenis, dan dari jurnal asing)

Artikel I

1. Ball, R., dan P. Brown. 1968. An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers.
Journal of Accounting Research, (Autumn): 159-178.

2. Beaver, W. 1968. The information content of annual earning announcement. Empirical
Research in Accounting, Supplement to Journal of Accounting Research 6: 67-92.

3. Ioannides, Michalis dan F. S. Skinner. 1999. Hedging Corporate Bonds. Journal of Business
Finance & Accounting 26 (7) & (8).

4. Lundblad, Christian. 2007. The risk return tradeoff in the long run: 1836–2003. Journal of
Financial Economics 85: 123–150

Artikel II

1. Verbeeten,  Frank H.M. 2006. Do organizations adopt sophisticated capital budgeting practices to
deal with uncertainty in the investment decision? A research note Management Accounting
Research 17: 106–120.

2. Bakera, Malcolm; Joshua Covala; dan Jeremy C. Stein. 2007. Corporate financing decisions
when investors take the path of least resistance. Journal of Financial Economics 84: 266–298.

3. Beattie, Vivien; Alan Goodacre; dan Sarah Jane Thomson. 2006. Corporate Financing Decisions:
UK Survey Evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 33(9) & (10),
November/December : 1402–1434.

4. Mills, Lillian F., dan Kaye J. Newberry. 2005. Firms’ Off-Balance Sheet and Hybrid Debt
Financing: Evidence from Their Book-Tax Reporting Differences. Journal of Accounting
Research Vol. 43 No. 2 May.

Artikel III

1. Deloof,  Marc. 2003. Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?
Journal of Business Finance & Accounting, 30(3) & (4), April/May 2003.
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2. Cote, Jane M. dan Claire Kamm Latham. 1999. The Merchandising Ratio: A Comprehensive
Measure of Working Capital Strategy. Issues in Accounting Education Vol. 14, No. 2. May.

3. Howorth, Carole dan, Paul Westhead. 2003. The focus of working capital management in UK
small firms. Management Accounting Research 14: 94–111.

4. Kato, Hideaki Kiyoshi; Uri Loewenstein; dan Wenyuh Tsay. 2002. Dividend policy, cash flow,
and investment in Japan. Pacific-Basin Finance Journal 10: 443– 473.

Artikel IV

1. Cartwright, Susan dan Richard Schoenberg. 2006. Thirty Years of Mergers and Acquisitions
Research: Recent Advances and Future Opportunities. British Journal of Management, Vol. 17,
S1–S5 .

2. Avkiran, Necmi Kemal. 1999. The evidence on e ciency gains: The role of mergers and the
benefits to the public. Journal of Banking & Finance 23: 991±1013.

3. Choi, Jongmoo Jay dan Yong-Cheol Kim. 2003. The Asian exposure of U.S. firms: Operational
and risk management strategies. Pacific-Basin Finance Journal 11: 121–138.

4. Hunter, William C. dan Stephen D. Smith. 2002. Risk management in the global economy: A
review essay. Journal of Banking & Finance 26: 205–221.

Untuk Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan disarankan untuk review kritis atas aturan-
aturan dan artikel mengenai:

 Manajemen Keuangan Pemerintah,
 Manajemen Keuangan Negara, atau
 Manajemen Keuangan Daerah


