
“Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual” 

Kami mengundang para pemeriksa BPK, peneliti, akademisi, atau pemerhati  
tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, untuk berkontribusi  

melalui penyampaian artikel bertema:  

J 
urnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keu-

angan Negara (ISSN 2460-3937) merupa-
kan media  untuk mendorong penelitian 

dan penulisan di  bidang tata kelola dan akunta-
bilitas keuangan negara.  
BPK  menerbitkan Jurnal Tata Kelola & Akunta-
bilitas Keuangan Negara dua kali dalam satu ta-
hun. Jurnal ini menerima naskah ilmiah hasil 
penelitian  maupun non penelitian yang dapat 
memberikan kontribusi dalam tata kelola dan 
akuntabilitas. 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL  

Artikel/naskah ilmiah BELUM PERNAH 

dipublikasikan sebelumnya. Tulisan dapat berupa 
hasil penelitian lapangan maupun non penelitian 

(artikel reviu). Artikel yang ditulis dalam Bahasa 
Inggris dapat diterima.  

Pengumpulan Artikel/Naskah 

1.Naskah diketik pada kertas ukuran A4 dengan 
jenis huruf Georgia, ukuran 11 poin, spasi       
exactly 15pt, before 8pt, after 8pt, batas atas 
dan kanan masing-masing 2 cm, sedangkan  
batas kiri dan bawah masing-masing 2,5 cm, 

dan tidak lebih dari 20 halaman.  

2.Dua salinan dan disk yang berisi file dibuat 
menggunakan MS Word harus diserahkan oleh 

penulis ke: Kantor Redaksi Jurnal, paling        

lambat 30 September 2016. 

3.Penulis wajib mengirimkan artikel yang 
dilengkapi dengan: 

a.Surat Pernyataan Orisinalitas Karya 
bermaterai 

b.Lembar Identitas Artikel  

c. Curriculum Vitae 

Format dapat diunduh di jurnal.bpk.go.id 

 

Redaksi menyediakan insentif sebesar Rp100.000/

lembar terbit bagi artikel berkualitas terpilih.  

Lingkup jurnal:  

 Akuntansi 
 Auditing (pemeriksaan)  
 Tata kelola keuangan negara  
 Akuntabilitas  keuangan negara 
 Kebijakan dan administrasi publik 

terkait keuangan negara 
 Hukum keuangan negara.  
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Gedung Arsip Lt . 2, Ruang 213 

website: jurnal.bpk.go.id 

e-mail  : jurnal@bpk.go.id 

telp: 021-25549000, ext. 3311/3296 

Redaksi Jurnal  
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas 

Keuangan Negara 

Pertanyaan dan konsultasi lebih lanjut,  

hubungi Redaksi Jurnal Tata Kelola & 

Akuntabilitas Keuangan Negara. 
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