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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Makalah Konsep Politik Pengantar Ilmu Politik Dunia Kamal by online. You might not require more get older to spend to go to the book
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categorically squander the time.
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It will not take on many get older as we explain before. You can get it even though play a part something else at house and even in your workplace. as a result easy! So, are you question? Just exercise just what we meet
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Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah - Dr. KH. Muchotob Hamzah, MM., dkk.
Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) adalah “Ahlu minhaj al-fikri ad-dînî al-musytamil ‘ala syu’ûn al-hayâti wa
muqtadhayâtihâ al-qâ’imi ‘ala asas at-tawâssuth wa at-tawâzûn wa at-ta’âddul wa at-tasâmûh” (Orangorang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang
berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi). Dari segi ini, prinsip dasar
yang menjadi ciri khas paham Aswaja adalah tawâsuth, tawâzun, ta’adul, dan tasâmuh; moderat, seimbang
dan netral, serta toleran. Keberadaan jam’iyah NU patut kita syukuri sebagai rumah (wadah) bagi umat
Islam untuk melaksanakan dan mempertahankan tradisi-tradisi amaliah Aswaja yang telah berlaku sejak
zaman Nabi SAW, ulama salaf, dan ditumbungkembangkan di Nusantara oleh Walisongo dan kiai-kiai
pesantren hingga saat ini. Sebagai jam’iyyah diniyyah Islâmiyyah ijtimâ’iyyah, NU bertujuan untuk
melestarikan berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Aswaja bagi terwujudnya tatanan masyarakat
yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.
Tradisi-tradisi dan amaliah Aswaja-NU inilah yang wajib terus kita bela dan pertahankan demi
keberlangsungan ajaran Aswaja An-Nahdliyah di Nusantara. Buku ini menjadi bacaan wajib bagi kaum
muda dan tua, mahasiswa dan dosen, dan masyarakat umum, untuk mengenal, memahami, mengamalkan,
dan mempertahankan marwah keberagamaan Islam kita ala thariqati ahlissunnah wal jama’ah annahdliyah.
Ilmu dalam perspektif moral, sosial, dan politik - Jujun Suparjan Suriasumantri 1986
PENGANTAR ILMU KEHUTANAN : Kehutanan sebagai Ilmu Pengetahuan, Kegiatan, dan Bidang Pekerjaan
- Endang Suhendang 2018-06-01
Sebuah buku teks dalam bidang Ilmu Kehutanan. Isi buku mengupas secara A mendasar, lengkap, dan utuh
materi-materi dalam ruang lingkup Ilmu Kehutanan, N mencakup konsep hutan, fungsi dan manfaat hutan,
perkembangan konsepsi dan T prinsip pengelolaan hutan, peran hutan bagi perkembangan peradaban
manusia; A karakteristik, keadaan, dan kekayaan hutan Indonesia, serta perbandingannya dengan R hutan
dunia, peran hutan Indonesia dalam menunjang pembangunan nasional dan I L sistem kehidupan dunia,
permasalahan global kehutanan, serta arah perkembangan M konsepsi dan praktik pengurusan hutan, Ilmu
Kehutanan, dan profesi kehutanan U dalam era globalisasi di masa mendatang. Pembahasan materi-materi
tersebut K Pengantar Ilmu dituliskan secara lengkap, ditinjau dari bidang kehutanan sebagai ilmu
pengetahuan, E bidang kegiatan, dan bidang pekerjaan. Buku ini memperkaya khazanah sumber H U
pustaka dalam bidang ilmu tersebut yang pada saat ini sangat sedikit jumlahnya. Kehutanan
Historiografi Islam & perkembangannya - Dr. Nyayu Soraya, M.Hum 2021-08-19
Historiografi adalah ilmu yang mempelajari praktik ilmu sejarah. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai
bentuk, termasuk mempelajari metodologi sejarah dan perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin
akademik. Istilah ini dapat pula merujuk pada bagian tertentu dari tulisan sejarah. Tersusunnya buku
“Historiografi Islam dan Perkembangannya” ini merupakan upaya untuk membantu pembelajarn dan
pengkajian perkembangan sejarah-sejarah Islam. Dalam buku ini memuat bahasan yang luas dari awal
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pengertian historiografi Islam, ruang lingkup, bahkan sejarah-sejarah Islam dari zaman pra-Islam sampai
perkembangan agama Islam. Selain itu, tersusunnya buku ini pula diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan bagi para pembaca terkhusus mengenai ilmu sejarah keislaman, serta dapat melengkapi
kepustakaan dan literatur yang telah ada.
Tak Bernyawa - Sdavincii 2022-03-01
Ketika kau dibunuh oleh manusia, maka kau akan merasa sakit sekali dan mati sekali. Namun sekali kau
dibunuh oleh cinta, ia tidak akan pernah membunuhmu sekali. Ia akan membunuhmu berkali-kali tanpa
henti. Tak peduli, kau tengah bertahan hidup atau sakit menahan mati. Buku persembahan penerbit
GradienMediatama #GradienMediatama
Gerak Kuasa - Wening Udasmoro 2020-07-27
Pandemi Covid-19 telah membuat ruang yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup demi keselamatan
bersama. Ruang virtual dipenuhi informasi yang bergerak cepat membangun beragam wacana. Kebenaran
informasi tidak lagi dipertanyakan, karena kebenaran adalah apa yang dipercayai. Orang berbondong ingin
videonya viral, meski kadang berbahaya atau memerkosa hak orang lain. Buku ini merupakan usaha untuk
menjelaskan teori-teori yang banyak dipakai dalam Kajian Budaya dan Media dan bagaimana teori-teori
tersebut digunakan untuk melihat situasi sosial masa kini. Tersaji dalam buku ini teori Paul Gilroy tentang
wacana diaspora, Paul Virilio tentang dromologi, Andy Bennett tentang neo-tribes, Henri Lefebvre tentang
produksi ruang, hingga Slavoj Žižek tentang subjek dan bahasa. Juga tersaji teori-teori yang sudah banyak
diperdebatkan sebelumnya namun terus menarik perhatian karena tajamnya perspektif mereka, seperti
Stuart Hall tentang representasi, Homi Bhabha tentang pascakolonialnya, atau Julia Kristeva tentang
bahasa sebagai bagian dari pembentukan subjek. Tak syak, buku ini penting dibaca oleh mereka yang
tertarik pada Kajian Budaya dan Media.
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI, edisi 8, jilid 1 - Karl E. Case
LEMBAGA ADAT DAN HAK-HAK ADAT MASYARAKAT DAYAK DALAM PUSARAN POLITIK - Jhon
Retei Alfri Sandi 2019-01-30
Kebijakan pembangunan sentralistis dan sistem politik otoriter pada masa Orde Baru telah menciptakan
kesenjangan dan marginalisasi masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pembangunan dan hasil pada
fakta hanya dinikmati segelintir masyarakat adat, sedangkan implikasi negatif seperti kemiskinan,
ketersingkiran atas akses sumberdaya ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan jauh lebih besar
dibanding manfaat. Ketidakberpihakan kebijakan pembangunan mendorong semangat perjuangan
masyarakat adat Dayak melalu lembaga Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT). Lembaga adat
yang dibentuk sebagai wadah penguatan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkokoh
keberadaan masyarakat adat Dayak dalam upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokal, pada kiprahnya tidak hanya bersikap, bertindak dan
menetapkan keputusan menyangkut permasalahan sosial belaka tetapi juga secara politis. Perilaku politis
lembaga DAD-KT didorong kepentingan perwujudan visi, misi dan tujuan organisasi dan pada ruang-waktu
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tertentu oleh kepentingan pemerintah, individu dan pihak lainnya. Oleh karena itu, amatlah menarik
mengamati bagaimakah perilaku politik Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT) dalam aktualisasi
hak-hak masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Menjadi tantangan ke depan: Apa saja faktor-faktor
yang berperan mendorong Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT) berperilaku politik dalam
aktualisasi hak-hak adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah? Semoga buku ini bermanfaat di dalam
upaya memberi penerangan bagaimana sebuah lembaga adat berjuang, sekaligus bergumul, dengan
masalah terkait hak-hak masyarakat adat di satu pihak dan pusaran politik nasional di pihak lain.
Pemartabatan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Konstelasi Politik dan Ekonomi
Dunia Dalam beberapa dekade terakhir ini, perkembangan Bahasa Indonesia telah meningkat pemakaiannya dari
bahasa nasional menjadi bahasa internasional. Di dalam perkembangan Bahasa Indonesia menjadi bahasa
internasional, maka berkembang pula bidang Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Dalam bidang
BIPA ini, internasionalisasi Bahasa Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Internasionalisasi Bahasa
Indonesia akan meningkatkan martabat Bahasa Indonesia di mata dunia internasional, yang secara tidak
langsung akan meningkatkan martabat bangsa dan negara Indonesia. Peranan pemerintah Indonesia dalam
memartabatkan Bahasa dalam beberapa tahun ini telah nampak dari berbagai upaya yang dilakukan oleh
lembaga kebahasaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.
Diplomasi budaya melalui Pengembangan BIPA di dunia internasional amat perlu dilakukan karena bahasa
mempunyai peran yang sangat besar dalam soft diplomacy. Dalam hal peningkatan peran bahasa sebagai
medium berdiplomasi ini, beberapa program telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Strategi
Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Badan Bahasa Pusat di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Dukungan diarahkan untuk meningkatkan peran bahasa untuk perdamaian dunia atau bahasa
untuk misi perdamaian dunia. Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan gaya hidup
yang melanda dunia, termasuk Indonesia, yaitu perkembangan sosial media yang begitu masif yang
ditunjang sepenuhnya oleh teknologi nirkabel internet. Pemakaian media sosial membuat kita bukan saja
menjadi warga negara tetapi juga menjadi warga jaringan internet (netizen/warganet) yang mengubah
segala hal yang terkait dengan gaya komunikasi kita. Di belahan dunia lain, khususnya di Amerika Serikat,
kebijakan presiden baru Donald Trump dalam kebijakan luar negerinya yang lebih mementingkan urusan
dalam negeri atau dikenal dengan America First, dikhawatirkan juga akan mempengaruhi laju percepatan
program internasionalisasi Bahasa Indonesia. Saat ini kita masih menunggu apakah kebijakan pemerintah
baru AS yang tidak pro imigran dan cenderung proteksionis akan berimbas terhadap dunia pendidikan
secara umum dan apakah juga ada pengaruhnya pada pembelajaran, pengajaran BIPA, dan
internasionalisasi Bahasa Indonesia. KIPBIPA X/2017 ini memilih tema : PEMARTABATAN BAHASA
INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN KONSTELASI POLITIK DAN EKONOMI DUNIA.
Pemilihan topik ini didasari atas adanya perubahan konstelasi politik dan ekonomi global, diantaranya:
terpilihnya Presiden Donal Trump di Amerika Serikat, keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit),
membanjirnya tenaga kerja asing di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ketiga fenomena tersebut
diperkirakan akan menjadi tantangan baru bagi diterimanya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa
Internasional, dan dengan demikian akan menjadi tantangan baru pula bagi pemangku kepentingan BIPA
untuk masa-masa yang akan datang.
Pengkhianatan Demokrasi a la Orde Baru - R. Eep Saefulloh Fatah 2000
PENGANTAR SOSIOLOGI POLITIK - Amelia Haryanti 2022-02-27
Buku ini di buat sebagai dasar pemahaman bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mau terjun
dalam politik, apa kajian dari sosilogi politik. Apabila sosiologi mengkaji mengenai masyarakat, lalu politik
mengkaji kekuasaan para pengambil keputusan, maka sosiologi politik mengkaji relasi antara kehidupan
masyarakat dengan keputusan keputusan yang diambil oleh penguasa. Konsep-konsep sosiologi politik
bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman sehingga menarik perhatian siapa saja yang
mengikuti dinamika politik. Manfaat terbesar dari bidang sosiologi politik adalah mencerdaskan pembaca
dalam menganalisis situasi sosial politik yang ada di sekitarnya.
An Introduction to Politics - Roger Henry Soltau 1963
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Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia - Sri Hajati 2019-09-18
Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia [HKD 101] merupakan salah satu Mata Kuliah Dasar Keahlian
Hukum (MKDKH) yang merupakan mata kuliah wajib nasional yang harus ditempuh bagi mahasiswa yang
menempuh program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum di seluruh universitas di Indonesia. Mata kuliah
Pengantar Hukum Indonesia memberikan dasar pengenalan dan pemahaman kepada mahasiswa (baru)
khususnya tentang hukum positif di Indonesia. Karenanya dalam mata kuliah ini akan dijelaskan terlebih
dahulu tentang tata hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia, serta upaya-upaya untuk mewujudkan
tata hukum nasional. Selain itu, juga dibahas bidang-bidang hukum yang ada (misal: Hukum Perdata,
Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan sebagainya), serta beberapa materi dari masing-masing bidang
hukum tersebut yang pokok dan relevan, dengan tetap mengindahkan sistem hukum dan tata hukum,
terlebih pada pembaruan hukum yang sedang berproses saat ini. Proses penegakan hukum juga menjadi
bahan kajian, untuk itu kedudukan, peran dan kompetensi dari masing-masing lembaga peradilan akan
mendapat perhatian pula. Mengingat penegakan hukum berperan sebagai inti dalam proses menuju tata
hukum nasional baik melalui pembentukan yurisprudensi maupun melalui proses penemuan hukum. Tujuan
mempelajari pengantar hukum Indonesia adalah agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan
hukum yang berlaku di Indonesia termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di
kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Dengan mempelajari
hukum Indonesia (Hukum Positif Indonesia), dapat diketahui perbuatan atau tindakan apa yang memiliki
akibat hukum dan perbuatan melawan hukum, juga bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat,
apa kewajiban dan wewenangnya menurut hukum Indonesia.
Indonesian Political Thinking 1945-1965 - Herbert Feith 2007
This collection of more than one hundred excerpts from speeches, lectures, articles, and pamphlets, most of
the not previously available in English, is regarded as the principal source book on Indonesian politics for
the post-revolution period of 1945-1965. Chosen to define and illuminate the country's complex issues, the
selections provide a balanced, comprehensive, and well-ordered survey of Indonesian political thinking
from just before independence to the fall of Sukarno. After an introduction by Herbert Feith in which he
discusses the Indonesian intellectual and his place in politics, the major and minor Indonesian figures of the
period express their political views and their responses to the events of the first twenty years of
independence. A commentary at the beginning of each chapter supplies background material relating to the
selections. Three appendixes offer brief biographies of the Indonesian authors, a glossary of unfamiliar
terms, and a chronological chart. Indonesian Political Thinking, now brought back to life in Equinox
Publishing's Classic Indonesia series, is a must-have resource for Indonesians and Indonesianists alike.
HERBERT FEITH was professor of Politics at Monash University, Victoria, Australia. He first became
familiar with Indonesian problems when he was an English Language Assistant with the Ministry of
Information of the Republic of Indonesia during the 1950s. He received the MA degree from the University
of Melbourne, the PhD from Cornell University, and was a Research Fellow in the Department of Pacific
History, Australian National University, 1960-62. Professor Feith is author of The Decline of Constitutional
Democracy in Indonesia, also a member of Equinox Publishing's Classic Indonesia series. LANCE CASTLES
graduated from Melbourne University, Australia, received the MA degree from Monash University, and the
PhD degree from Yale University. He is the author of Religion, Politics, and Economic Behavior in Java: The
Kudus Cigarette Industry.
Mendamaikan sejarah - Kasiyanto Kasemin 2004
Controversy of involvement of the Indonesian Communist Party in 1965 coup.
Pengantar Metode Penelitian Kualitatif - S. Aminah dan Roikan 2019-01-01
Buku ini menyampaikan materi kepada pembelajar tentang hal-hal yang perlu diketahui dalam memilih
metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai metode yang bisa diterapkan untuk
menjelaskan dan menganalisis fenomena politik problem-problem politik. Selain itu, buku ini juga dapat
dipakai untuk mengenalkan kepada peneliti pemula dalam rangka menyusun skripsi dan tesis, dan
merancang usulan penelitian (desain penelitian) dan tata cara menganalisis hingga menulis laporan
penelitian. Beberapa contoh diberikan dalam buku ini untuk memudahkan pembaca memahami penerapan
metode dalam mengkaji dan untuk mengembangkan dan desain penelitian ilmiah yang masuk akal dan
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sistematis menjelaskan fenomena politik untuk memahami dunia politik. Semoga buku ini bermanfaat
kepada para pembelajar Ilmu Politik Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
HAM dan Politik Internasional - Ani W. Soejipto
Pengantar Ilmu Pemerintahan - Muhtar Haboddin 2015-09-01
Sebuah buku yang paling fundamental dalam membahas ilmu pemerintahan. Dikatakan demikian karena
buku ini secara sistematis memetakan perdebatan makna ilmu pemerintahan, sistem pemerintahan, azas
pemerintahan, dan dinamika politik pemerintahan dalam satu tarikan napa keilmuwan. Empat poin ini
adalah konsep yang sangat mendasar untuk memahami, memperdebatkan, dan perkembangan ilmu
pemerintahan sebagai sebuah disiplin keilmuwan. Karena itu, perkembangan ilmu pemerintahan bisa
ditelisik melalui pergeseran objek kajiannya. Dimasa lalu, objek kajian ilmu pemerintahan berpusat pada
lembaga-lembaga formal pemerintahan sekarang objek kajiannya bergeser yakni pemimpin politik,
demokrasi, desentralisasi, dan lembaga pemerintah. Selain itu, buku ini juga merekam perubahan
paradigma pemerintahan dari government menjadi governance. Dalam konsep government, pemerintahan
diposisikan menjadi aktor yang memliki kuas penuh dalam tata-kelola pemerintahan. Tidak hanya itu,
dalam konsepsi government relasi kuasanya digambarkan sangat hirarkis dan berjenjang. Konsepsi
pemerintahan seperti ini berubah menjadi governance. Governance memuat tiga pilar penyelenggara
negara: pemerintah masyarakat, dan swasta. Karena itu dalam governance, pemerintah diharuskan berbagi
kuasa dengan masyarakat sipil dan swasta. Semangat yang terkandung dalam governance adalah
pengurangan kuasa pemerintah. Ideologi politiknya sangat liberal, yakni berusaha membangun pemerintah
minimalis atau bisa disebut ‘less government’ Perubahan objek kajian dan pergeseran paradigma
pemerintahan ditulis secara kritis dan argumentatif dengan menmpilkan sebuah fakta. Menariknya lagi
adalah dalam kerangka memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai perkembangan ilmu
pemerintahan, maka ditelaah pula sejumlah pemikir klasik misalnya Plato, Aristoteles, Polybios,
Machiavelli, Locke, Montesquieu hingga pemikir konteporer seperti Dahl dan Ryass. Pilihan menghadirkan
pemikir klasik dan konteporer ini karena memiliki kontribusi dalam khazanah perkembangan ilmu
pemerintahan modern.
Pengantar Politik - Efriza 2021-12-09
Secara ilmiah, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta
gambaran dan analisis sistem dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan
dalam pembuatan keputusan, peran, dan sistem pemerintahan termasuk dalam pemerintah dan organisasi
internasional, perilaku politik, dan kebĳakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilan pemerintahan dan
kebĳakan khusus dengan melakukan pemeriksaan dari berbagai faktor seperti stabilitas keadilan,
kesejahteraan material dan perdamaian. Kegiatan politik bukan kegiatan individu semata, melainkan
aktivitas yang melibatkan banyak individu berinteraksi di dalamnya. Buku ini terdiri atas 20 bab meliputi
Definisi Ilmu Politik, Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik, Teori-Teori Politik, Memahami Negara,
Demokrasi, Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Konstitusi, Sistem Pemerintahan,
Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif, Partai Politik, Pemilihan Umum, Sistem Politik,
Komunikasi Politik, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Hukum Tata Negara Suatu Pengantar - Johan Jasin 2014-08-20
Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai
literature yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum. Akan tetapi tuntutan tersebut
tidaklah mudah terpenuhi, penyebabnya ialah keterbatasan daya beli dan ketersediaan literature itu
sendiri. Dalam mata kuliah hukum tata negara khususnya, sesungguhnya telah banyak literature yang
terbit akan tetapi dengan mempertimbangkan materi perkuliahan yang akan disampaikan sekaligus
memudahkan mahasisiswa mendalami pokok-pokok materi yang tersebar dalam berbagai literature itu,
penulis terdorong untuk menyusun buku ini sebagai himpunan materi minimal yang bersumber dari
berbagai literature yang telah ada sebelumnya. Menyadari betapa luasnya ruang lingkup materi hukum tata
negara, penulis menyusun buku ini dalam dua jilid. Pada jilid satu ini yang terdiri dari lima bab akan
mengetangahkan uraian tentang pendahuluan, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata
negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan serta hak asasi manusia. Sementara pada jilid kedua
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direncanakan menguraikan antara lain: konstitusi, kelembagaan negara, pemilihan umum, partai politik,
otonomi daerah.
Konstelasi Politik Indonesia - Dr. Mhd Halkis
Bertitik tolak dari kritik Edmund Husserl terhadap dunia modern yang menekankan pada dunia yang
objektif, serba formalistik, materialistic, dan mekanik sebagai penyebab kehancuran nilai kemanusian di
zaman kita. Teknologi berhasil memanjakan kita akan tetapi kehidupan negara lahir dan ditata dari sebuah
konstitusi yang tidak berpijak pada lebenswelt (dunia kehidupan) suatu bangsa maka negara tersebut akan
jauh dari nilai nilai kemanusiaan. Hanya dua pilihan yaitu: kita akan jauh dari diri kita sendiri atau kita
akan berjuang untuk kembali kepada esensi kemanusiaan itu sendiri. Realitasnya dalam era informasi tidak
ada dominasi kekuasaan baik partai politik maupun kroni-kroninya, apalagi personal yang dapat
mendominasi negara secara utuh, kekuasaan terbagi dan tersebar di mana-mana. Tidak ada format
dialektika yang dapat merajut kehendak sejarah. Kritik terhadap ideologi dan berita hoax banyak
membingungkan, namun Pancasila tetap tegak. Refleksi Pancasila saat ini bukan terbatas apa yang
dikatakan Bung Karno sebagai pandangan hidup dan dasar negara, bukan saja alat negara yang dijelaskan
Pak Harto ataupun sumber dari segala sumber hukum sebagaimana dikatakan Mr. Soepomo, namun
Pancasila adalah dunia kehidupan (lebenswelt). Pancasila adalah local wisdom (kearifan lokal) bangsa
Indonesia sekaligus living law (hukum yang hidup dimasyarakat). Buku ‘Konstelasi Politik Indonesia:
Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika’ ini melakukan pemetaan ideologi bangsa Indonesia.
Interpretasi Pancasila dalam suatu waktu mungkin dapat dimonopoli, dijadikan alat untuk kekuasaan
melalui indoktrinasi. Lembaga pendidikan dan kebudayaan diprogram memproduksi nilai-nilai. Dalam
kenyataan kekuasaan dapat runtuh dan berganti, namun Pancasila tetap eksis, tak tergantikan. Pancasila
selalu menuntun dan menata kekuasaan di bumi pertiwi ini.
Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan - Robertus Robet 2014-04-01
Setelah sempat mati suri sebagai kajian akademik maupun isu politik, persoalan kewarganegaraan kembali
merebak pasca era 1990an akibat pelbagai perkembangan kontemporer. Homogenisasi kapital oleh arus
globalisasi neoliberal memunculkan persoalan mengenai hak-hak ekonomi warga. Globalisasi juga
memunculkan persoalan lain terkait politik identitas dan multikulturalisme, ketika kemudahan arus
imigrasi membuat komposisi etnis masyarakat suatu negara semakin beragam. Buku ini adalah buku
pengantar pertama berbahasa Indonesia yang merangkum pelbagai perkembangan pemikiran mengenai
kewarganegaraan. Buku persembahan penerbit MarjinKiri
Pengantar ilmu sejarah - Prof. DR. Kuntowijoyo 2005-04-05
JANGAN terkejut, kalau dalam Studium General (Kuliah Umum; Latin studium, Prancis kuno general) yang
pertama di Jurusan Sejarah (bahasa Arab syajara berarti terjadi, syajarah berarti pohon, syajarah an-nasab
berarti pohon silsilah; bahasa Inggris history, bahasa Latin dan Yunani historia, bahasa Yunani histor atau
istor berarti orang pandai) yang juga dihadiri mahasiswa tahun pertama, gambaran Anda tentang sejarah
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kuliah semacam itu memang tidak dimaksudkan untuk memberi
penjelasan tentang sejarah pada umumnya. Dosen yang memberi kuliah lebih menyesuaikan diri dengan
harapan teman-temannya sendiri daripada dengan tuntutan mahasiswa baru yang masih perlu penerangan.
Misalnya, dosen itu mempunyai keahlian American Studies dengan kekhususan Sejarah Hubungan
Internasional, dan ia akan menjelaskan tentang sikap Amerika terhadap penyerbuan Jepang ke Cina
sebelum Perang Dunia II. Amerika yang juara dalam menentang penjajahan, ternyata bersikap diam dalam
soal ini. Alasan yang dikemukakan Amerika ialah Jepang tidak merupakan bahaya yang jelas dan langsung.
Alasan lain ialah anggota militer Jepang yang sedikit akan terserap oleh rakyat Cina yang banyak itu. Yang
ingin disampaikan dalam kuliah itu sebenarnya ialah watak diplomasi Amerika yang selalu mengutamakan
kepentingan nasionalnya, meskipun dikemas dengan retorika menegakkan kemerdekaan. Kuliah itu justru
meresahkan mahasiswa baru, karena sejarah yang diberikan tidak seperti yang diajarkan di sekolah.
Pengalaman sehari-hari juga tidak banyak menolong. Amerika dikenal lewat bintang film, basketball dan
football; Jepang dikenal lewat turisme, motor-motor Honda-Suzuki, Yamaha di jalan dan film-film cartoon;
dan Cina dikenal lewat cerita silat, baterai, dan merek handuk. Rupanya pelajaran di sekolah dan
pengalaman modern melalui teknologi tidak ada gunanya. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan!
Baik pelajaran maupun pengalaman ternyata penting untuk Ilmu Sejarah. Pelajaran di sekolah setidaknya
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mengajarkan fakta sejarah dan pengalaman akan membuat orang lebih bijaksana, dua hal yang sangat
penting bagi sejarawan. [Mizan, Bentang, Sejarah, Referensi, Indonesia]
Demokrasi di Era Digital - Nasir Tamara 2021-11-16
“Makin dalam dan pentingnya teknologi digital satu dekade terakhir dan bagaimana teknologi itu telah
membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan selama pandemi Corona yang dimulai sejak awal
2020 membuat saya tertarik untuk menyunting sebuah buku berikutnya tentang demokrasi pada era digital
dan masa pandemi. Teknologi digital telah membantu hampir semua pemerintahan di dunia untuk terus
menjalankan pemerintahan tanpa perlu bertatap muka. Manusia sanggup terus menjalankan tugas-tugas
mereka dengan bekerja dari rumah menggunakan teknologi digital. Namun pada era pandemi banyak
kebijakan di Barat yang secara prinsip bertentangan dengan asas demokrasi, paling sedikit untuk waktu
yang pendek. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum membutuhkan informasi dalam bekerja.
Pada era digital banjir informasi menerjang semua orang sehingga dibutuhkan kepandaian dan sikap kritis
serta sumber informasi yang benar dan terpercaya untuk menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari.
Informasi digital melalui media sosial yang gratis dan cepat telah mengalahkan media-media cetak
tradisional. Semua orang bisa menjadi produser informasi tanpa perlu menggunakan kaidah-kaidah
pencarian informasi dan penerbitan baik cetak maupun digital yang biasa dilakukan oleh media-media
tradisional. Untuk kepentingan politik atau ekonomi, banyak pihak yang tidak segan-segan menyebarkan
hoaks, kabar bohong. Kita tahu peran media sosial dalam memenangkan Donald Trump menjadi Presiden
Amerika Serikat dan mempengaruhi orang Inggris untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum Brexit.
Suatu tantangan besar bagi kebebasan dan demokrasi sehingga banyak orang yang mempertanyakan masa
depan demokrasi di dunia. Apalagi algoritma media sosial juga telah membelah masyarakat. Tidak banyak
buku yang membahas tentang demokrasi yang memberikan sudut pandang yang komprehensif dari
berbagai disiplin yang terbit di Indonesia. Saya berharap buku Demokrasi di Era Digital akan dapat
memberi jawaban kepada pembaca Indonesia dan internasional untuk memahami pada apa yang telah,
sedang, dan akan terjadi pada demokrasi di dunia dan pengaruhnya terhadap ekonomi serta budaya
manusia.”
Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan - Luqman Hakim 2017-08-01
Ilmu Administrasi Pemerintahan adalah kumpulan pemikiran yang menghubungkan antara Kekuasaan
Politik Political Power) dan Proses-proses Administrasi Pemerintahan (The Governmental Process).
Fenomena sosial yang menarik minat para ilmuwan politik untuk mengembangkan pemikiran ini bahwa
perebutan kekuasaan, begitu juga bagaimana kekuasaan itu didistribusikan dan dipertahankan ada di
setiap sistem politik dan sistem pemerintahan. Dalam praktiknya, fenomena kekuasaan itu direalisasikan
dalam dalam sistem administrasi pemerintahan tertentu sesuai dengan filsafat, norma, kebiasaan dan
pemikiran politik yang berkembang secara universal ataupun secara lokal di tempat fenomena itu berada.
Oleh karena itu, bisa saja sistem administrasi pemerintahan di suatu negara berkembang berbeda dengan
sistem yang sama di negara-negara lain di dunia meskipun negara tersebut menganut filsafat politik,
misalnya demokrasi, yang bersifat universal. Misalnya, mengapa sebuah fenomena perebutan kekuasaan
politik untuk jabatan presiden di Amerika Serikat berbeda dengan fenomena yang sama di Swiss meskipun
kedua negara tersebut sama-sama berbentuk negara federal, mempunyai sistem politik demokrasi dengan
sistem pemerintahan parlementer. Fenomena serupa juga terjadi di tempat lain. Hal ini bisa terjadi karena
faktor lokalitas yang telah disebutkan. Itulah sebabnya mengapa ada persamaan fenomena yang universal
tetapi juga ada perbedaan yang bersifat lokal. Ilmu ini mempelajari persamaan dan perbedaan seperti itu,
dan menemukan pola-pola tertentu yang muncul karenanya. – Penulis
Pengantar Ilmu Politik: Suatu Dasar Bagi Pemula - Yusa Djuyandi, S.IP., M.Si.
Disadari atau tidak, aktivitas politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh
karena itu, sebutan zoon politicon (mahkluk yang berpolitik) pun lekat atau disematkan kepada manusia.
Sebagai zoon politicon, manusia telah mengembangkan politik baik sebagai ilmu maupun seni. Adapun saat
ini politik baik sebagai ilmu maupun seni telah berkembang dan dipelajari oleh pelbagai kalangan baik
secara formal maupun informal. Buku memperkenalkan kepada pembaca ihwal ilmu politik. Sebagai buku
yang ditujukan untuk pengantar terkait ilmu politik, buku ini membahas pelbagai hal. Di awal pembahasan
buku ini disampaikan mengenai konsep-konsep dasar ilmu politik dan perkembangan serta hubungan ilmu
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politik dengan ilmu-ilmu sosial. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang filsafat dan teori politik
serta ideologi-ideologi dunia. Berikutnya dibahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta
soal bangsa, negara dan pemerintahan. Lalu disambung dengan pembahasan mengenai trias politika dan
suprastruktur politik, serta infrastruktur politik dan pemilahan umum. Di bagian akhir buku ini ditutup
dengan pembahasan perihal politik dan globalisasi. Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa-mahasiswi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) khususnya yang berasal dari program studi ilmu politik dari
pelbagai perguruan tinggi di Indonesia. Di samping itu, dapat pula dijadikan bahan ajar bagi pengajar yang
mengampu mata kuliah pengantar ilmu politik. Praktisi dan kalangan masyarakat umum yang ingin
mengetahui tentang ilmu politik juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai bahan bacaan.
Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik - 1994
Journalism Today - Andi Fachruddin 2019-01-01
Industri televisi telah menjadi bisnis yang sangat penting dan dominan di Indonesia dengan simbiosis
mutualisme secara kelembagaan, profesi, hingga menjadi bagian konglomerasi media yang mengakar kuat.
Proses perkembangan industri televisi secara masif, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam
sejarah penyiaran di Indonesia. Semenjak era analog, keberadaan Board of Censorship, Regulasi Media,
Sistem Stasiun Berjaringan, Programming Radio/TV, bahkan tren era digitalisasi penyiaran akan secara
komprehensif dijabarkan dengan gaya penulisan yang mudah dipahami bab per bab. Buku persembahan
penerbit Prenada Media Group.
Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia - R. Moh. Ali
Buku ini berisi rekaman tentang perdebatan di kalangan sejarawan seputar penyusunan sejarah Indonesia
pada masa-masa awal pembentukannya. Di dalamnya, juga di ulas perkembangan sejarah nasional dan
evolusinya, dari yang semula begitu dipengaruhi oleh wacana kolonial hingga melahirkan historiografi yang
Indonesia-sentris
MAKALAH PENGANTAR ILMU POLITIK KEKUASAAN DALAM NEGARA - Sebastianus Pedia 2020-02-11
MAKALAH PENGANTAR ILMU POLITIK “KEKUASAAN DALAM NEGARA”
Jurnal ilmu politik - 1993
Demokrasi di Indonesia - Miriam Budiardjo 1994
Democracy in Indonesia; collected papers.
Citra Idealisasi Ebed Yahweh - Anita Inggrith Tuela 2020-07-01
Buku ini merupakan tesis magister teologi yang ditulis oleh penulis di Fakultas Teologi Universitas Kristen
Indonesia Tomohon.. Buku ini diberi judul "Citra Idealisasi Ebed Yahweh: Makna Panggilan Hamba Tuhan
dalam Kitab Yesaya 42:1-9". Nyanyian Hamba Tuhan atau Nyanyian Ebed-Yahweh merupakan citra
idealisasi yang diharapkan oleh Sang Nabi bagi umat, agar menjadi 'terang' bagi 'dunia yang gelap' ini.
Umat menjadi suri-tauladan' yang dapat dicontoh melalui sikap hidupnya. Citra idealisasi yang diharapkan
oleh sang nabi ini juga berlaku bagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bahwa hendaknya gereja dapat
menjadi terang dunia melalui hidup yang dapat menjadi teladan. Maksud dari buku ini telah terlihat sejak
pembaca melihat gambar cover buku ini. Lentera bersinar menerangi kegelapan dunia, sehingga manusia
dapat melihat sekitar, karena diterangi oleh lentera tersebut. Citra idealisasi bagaikan lentera tersebut,
yang diharapkan ditindakkan oleh gereja masa kini. Akhir kata, besar harapan penulis, bahwa kehadiran
buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi keilmuan teologi Perjanjian Lama pada umumnya dan gereja
Tuhan pada khususnya seperti yang terdapat pada saran-saran di akhir buku ini.
Ilmu Antropologi: Suatu Pengantar - Ismail
Buku ini merupakan pengantar untuk memahami ilmu antropologi. Di dalamnya membahas mulai dari
konsep dasar antropologi, objek kajian antropologi hingga aspek yang berkaitan dengan masyarakat.
Pengantar Politik Global - Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty 2019-08-01
1 September 2001: Pada satu pagi yang cerah di bulan September, sebuah jet penumpang terlihat
melayang, pada ketinggian yang sangat rendah, sepanjang kaki langit New York. Tepat pada pukul 8:46 AM
(waktu setempat), sebagaimana disaksikan oleh orang-orang dari jalan-jalan di bawah sana dan dari
gedung-gedung tinggi di sekitarnya, American Airlines Flight 11 menabrak menara utara World Trade
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Center; pesawat dan menara itu pun terbakar. Saksi mata dan media yang terperangah mulai berspekulasi
tentang penyebab “kecelakaan” spektakuler ini. Pada pukul 9:03, ketakutan terburuk mereka terbukti
ketika pesawat kedua, United Airline Flight 175, menabrak menara selatan World Trade Center dan
terbentuklah satu bola api.
Sejarah Terlengkap Peradaban Dunia - Rizem Aizid
Buku ini menyajikan pembahasan secara detail dan komprehensif mengenani peradaban-peradaban besar
manusia dari masa sebelum Masehi hingga modern. Total terdapat sembilan peradaban besar dunia yang
disajikan di dalam buku ini, yakni peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir Kuno, peradaban India Kuno,
peradaban Tiongkok Kuno, peradaban Mesoamerika, peradaban Persia, peradaban Yunani Kuno, peradaban
Romawi Kuno, dan peradaban Islam. Kesembilan peradaban tersebut dibahas dengan bahasa lugas dan
sederhana sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan pembaca. Penyajiannya pun sistematis, mulai
dari awal mula berdirinya peradaban, suku bangsa yang membangun perdaban, kerajaan-kerajaan yang
pernah berkuasa, raja-raja yang memerintah, perkembangan di semua bidang, hingga peninggalanpeninggalan sejarahnya. Plus gambar-gambar pendukung. Karenanya, dapat dikatakan bahwa buku ini
adalah buku sejarah peradaban besar dunia terlengkap!
Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar - Khaerul Umam Noer 2021-07-31
Buku ini adalah akumulasi kekesalan dan pengalaman penulis sebagai pengajar matakuliah Pengantar
Sosiologi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjelaskan jalinan konsep dan teori dalam
sosiologi dengan cara yang paling sederhana. Jika saya mengatakan interaksi sosial, semua orang
melakukan itu tanpa disadari. Namun memahami interaksi sosial secara teoritik adalah hal yang amat
berbeda. Sama halnya dengan berbagai konsep lain, misalnya stratifikasi sosial, konflik sosial, dan lain
sebagainya. Belajar dari pengalaman, bahwa mahasiswa yang saya temui mengalami kesulitan mendasar
untuk melihat keterkaitan antarteori, yang boleh jadi disebabkan karena dua hal. Pertama, boleh jadi
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karena mahasiswa yang saya temui bukan dari major sosiologi. Kedua, boleh jadi karena sebagai generasi
Z, mahasiswa ini cenderung untuk selalu kembali ke dunia maya untuk mencari jawaban. Jika saya bertanya
tentang konsep interaksi sosial, maka mereka hanya menjelaskan bahwa interaksi adalah hubungan antar
individu. Mereka tidak melihat, atau tidak merasa perlu melihat, bagaimana interaksi berkaitan dengan
pelapisan sosial, dengan gejala bahasa, dengan relasi kekuasaan. Maka tidak heran jika mereka memahami
konsep sepotong- sepotong tanpa melihat keterkaitan antar konsep. Menjawab kedua tantangan tersebut,
maka saya memilih untuk menjadikan buku ini bukan sebagai buku pegangan, melainkan pintu masuk
untuk masuk ke dalam belantara konsep dan teori dalam sosiologi. Keputusan saya untuk menjelaskan
berbagai konsep dan teori dalam satu payung besar, yang kemudian ditarik ke dalam pecahan dan
kerangka yang lebih kecil adalah cara saya untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara satu konsep
dengan konsep lainnya.
Pembina - 1964
Pengantar akuntansi 2 - Milla Seoliana Setyowati 2015-01-01
Penulis memberikan penjelasan perinci tentang kegiatan akuntansi, terutama berkaitan dengan kebutuhan
perusahaan yang sangat kompleks dan beragam. Selain soal harta lancar dan harta tetap, secara khusus
diulas mengenai investasi jangka panjang. Perusahaan lazim melakukan investasi dalam beragam bentuk,
termasuk investasi jangka panjang yang memengaruhi keuangan suatu perusahaan serta hubungan dengan
perusahaan lain. Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMediaPengantar Ilmu Hukum - Bergas Prana Jaya 2017-07-22
Ibarat peta yang dapat memberikan arah tujuan, sehingga kita tidak tersesat di tengah jalan. Pengantar
ilmu hukum adalah penuntun menuju ilmu hukum yang luas dan kompleks. Kodifikasi-kodifikasi hukum
yang begitu ragam dan menganggap bahwa setiap manusia sudah dianggap paham akan hukum. Maka
buku ini memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap seluk beluk hukum.
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