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merupakan gabungan dari ilmu hukum pidana dan hukum Internasional,
baik hukum materiil maupun hukum formalnya. Buku ini disusun ke
dalam empat bagian. Bagian ke satu merupakan bagian pendahuluan
yang menguraikan tentang hubungan antara hukum nasional dan hukum
internasional, kedudukan hukum pidana internasional dalam ilmu
hukum; istilah hukum pidana internasional; sejarah perkembangan
hukum pidana internasional; serta asas-asas hukum pidana internasional.
Bagian kedua membahas tentang tindak pidana internasional; jenis-jenis
tindak pidana internasional; subjek hukum pidana internasional;
pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana internasional; serta
tindak pidana transnasional dan transnasional terorganisasi. Bagian
ketiga membahas tentang peradilan pidana internasional sementara atau
ad hoc, antara lain: Peradilan Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia, dan
Rwanda. Selain itu dibahas pula peradilan internasional ad hoc
campuran (hybrid model) di mana di dalamnya mengulas tentang
Peradilan Sierra Leone, Kosovo, Kamboja, dan Timor Timur. Bagian
keempat yang merupakan bagian terakhir membahas tentang Mahkamah
Pidana Internasional (International Criminal Court). Buku ini patut

Diplomasi, Keprotokolan, dan Praktik Sidang Internasional:
Pengantar Singkat - Najamuddin Khairur Rijal 2020-12-30
Buku ini merupakan pengantar singkat yang membahas mengenai apa
dan bagaimana itu diplomasi, bagaimana keprotokolan internasional
khususnya di ASEAN, serta bagaimana praktik sidang internasional PBB
dan ASEAN. Buku ini didasari oleh kesadaran bahwa pengetahuan
tentang diplomasi, keprotokolan, dan praktik sidang internasional tidak
bersifat ekslusif. Maksudnya, bahwa pengetahuan tentang hal tersebut
seharusnya bukan dan tidak sekadar menjadi domain bagi penstudi
Hubungan Internasional, tetapi juga merupakan kebutuhan banyak
pihak, terutama menjadi kebutuhan praktis di era globalisasi.
Hukum Pidana Internasional - Tolib Effendi, S.H., M.H. 2014-07-01
Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat
pesat pasca-Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan sejarah kelam
dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan
hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal
milenium ini juga membawa banyak perubahan dalam hukum pidana
internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu yang
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dijadikan referensi oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang
hukum pidana internasional. Selain itu, dapat menjadi bahan rujukan
bagi mahasiswa Fakultas Hukum (konsentrasi Hukum Pidana dan Hukum
Internasional), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(konsentrasi Hubungan Internasional), serta masyarakat umum yang
tertarik pada kajian hukum pidana internasional. Buku persembahan
penerbit MediaPressindoGroup
Politik Hukum Kerjasama Penelitian Asing - Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H.,
M.H. 2021-03-25
Pembahasan buku ini mencakup beberapa permasalahan, yang berupa:
Bagaimana implementasi dan perlindungan hukum kerjasama antara
Peneliti Indonesia dengan Peneliti Asing dalam rangka pembangunan
ekonomi di Indonesia; dan bagaimana prinsip-prinsip hukum umum yang
dapat diberlakukan bagi penyelesaian sengketa kerjasama penelitian.
Memahami Terorisme - Jajang Jahroni 2016-12-01
salah satu pertanyaan yang menghantui banyak akademisi dan
pengambil kebijakan dewasa ini adalah mengapa aspirasi politik di era
kontemporer sekarang ini sering kali muncul dalam bentuk kekerasan,
paham radikal dan bahkan tidak jarang berubah menjadi tindakan
terorisme? Buku ini hendak menjawab pertanyaan tersebut sekaligus
memberi penjelasan tentang tindakan terorisme dengan memaparkan
faktor-faktor yang melatarbelakangi dan membuat profit. Diharapkan
penjelasan menjadi pengetahuan awal bagi para mahasiswa dan
masyarakat umum lainnya sehingga mereka memiliki pengetahuan yang
berfungsi sebagai peringatan dini terhadap bahaya terorisme. Perlu kita
sadari bahwa fenomena terorisme bukanlah monopoli satu agama atau
bangsa saja jadi buku ini bukan tentang terorisme dan Islam. Buku ini
bersifat umum meskipun dalam penjelasannya nanti ada penjelasan
munculnya terorisme di kalangan kaum Muslim. Buku persembahan
penerbit prenadaMedia -PrenadaMediaIndonesia merdeka karena Amerika? - Frances Gouda 2007

S.Pd.,M.Pd ISBN : 978-623-7752-78-3 Terbit : Februari 2020 Sinopsis:
Mata kuliah Manajemen Pendidikan merupakan mata kuliah universiter
dan bersifat wajib tempuh bagi mahasiswa program kependidikan. Mata
kuliah ini membahas konsep dasar, peranan, dan ruang lingkup
manajemen pendidikan, dilanjutkan dengan kajian yang mendalam
tentang pengelolaan terhadap bidang garapan manajemen pendidikan,
yang mencakup: peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas
pendidikan, pembiayaan pendidikan, ketatalaksanaan lembaga
pendidikan dan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, serta
kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan. Di harapkan kepada
Mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap
profesionalisme manajemen pendidikan. Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Manajemen Pendidikan - Inge Ayudia 2022-11-26
Buku ini merupakan buku yang disusun oleh sejumlah akademisi dan
praktisi dibidang pendidikan yang berasal dari berbagai daerah di
Indonesia. Kami berkolaborasi untuk menghasilkan buku dengan judul
“Manajemen Pendidikan”. Buku ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dibidang pendidikan, khususnya manajemen pendidikan. Buku
ini terdiri dari 14 bab, yaitu: Konsep dasar manajemen pendidikan,
Organisasi lembaga pendidikan, Kurikulum pendidikan, Sarana dan
prasarana pendidikan, Manajemen kepemimpinan, Manajemen kelas,
Manajemen berbasis sekolah, Manajemen mutu dan akreditasi,
Manajemen pembiayaan, Manajemen humas, Tata laksana lembaga
pendidikan, Problematika pendidikan Indonesia, Kebijakan pendidikan
Indonesia, dan Inovasi pendidikan Indonesia. Buku ini masih jauh dari
kata sempurna, oleh karena itu, kami menerima masukan dan saran dari
para pembaca terkait penyempurnaan buku ini.
Perkembangan studi hubungan internasional dan tantangan masa depan
- 1996
Development of international relations studies in Indonesia; volume
commemorating the 25th anniversary of Pustaka Jaya publishing firm.
Jangan Lepas Papua Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua
SebuahKajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM - Laksda (Purn)

PENGELOLAAN PENDIDIKAN - Lisa Septia Dewi Br.Ginting, S.Pd.,M.Pd
PENGELOLAAN PENDIDIKAN PENULIS: Lisa Septia Dewi Br.Ginting,
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Soleman B. Ponto, ST, MH
NKRI Tak Bisa Ditawar! NKRI Harga Mati! Jargon ini menjadi pemersatu
yang sering diteriakkan ketika kampanye pemilihan umum (pemilu)
berlangsung. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang
sudah final. Kita semua sepakat. Namun, sejak Timor Timur (Timtim)
melakukan referendum dan akhirnya lepas dari Indonesia pada tahun
1999, keutuhan NKRI mendapat gangguan (cobaan). Sejak saat itu
jargon tersebut menemukan momentumnya untuk terus
dikumandangkan. Terlebih-lebih, riak-riak gelombang gerakan
separatisme masih terjadi di beberapa bagian NKRI. Memang,
keberhasilan pencapaian perdamaian di Aceh memberikan sinyal bahwa
dengan pendekatan win-win solution dan asas saling menghormati
antara pemerintah Indonesia dan kaum separatis, konflik bersenjata
yang berkepanjangan pada akhirnya bisa diselesaikan. Namun, pola
tersebut tak bisa diterapkan dengan sederhana untuk mencapai
perdamaian di daerah konflik bersenjata lainnya, termasuk juga untuk
mengatasi konflik di Papua. Gerakan separatisme di Papua (Organisasi
Papua Merdeka/OPM) sepuluh tahun lebih tua dari gerakan separatisme
di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka/GAM). OPM dibentuk tahun 1965,
sedangkan GAM tahun 1976. Namun, ketika konflik Aceh sudah selesai,
konflik di Papua masih sering timbul. Padahal pemerintah, dalam hal ini
TNI, juga melakukan penanganan yang sama dengan mengirimkan
tentara untuk menghadapi kelompok bersenjata. Hanya saja, dilihat dari
segi hukum internasional, gerakan separatisme di Aceh dan gerakan
separatisme di Papua sangat berbeda. Di Aceh jelas pemimpinnya, jelas
wilayah yang dikuasai kaum separatis, dan jelas pula intensitas
serangan-serangannya. Sementara di Papua, meski ada pemimpinnya,
tetapi pemimpinnya banyak karena ada beberapa kelompok gerakan
bersenjata yang satu sama lain tidak ada saling keterkaitan. Ditinjau dari
hukum internasional, untuk mengatasi kelompok bersenjata di Papua,
selayaknya tidak dilakukan dengan mengirimkan pasukan TNI. Akan
tetapi, sangat disayangkan, TNI, berbekal Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia “melegitimasi” dirinya
untuk mengirimkan pasukannya ke sana. Ketidaksesuaian ini
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menimbulkan tanggapan yang berbeda dari kacamata dunia. Pengiriman
tentara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan efeknya
menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Masalah
pelanggaran inilah yang belakangan menjadi sorotan. Setiap kali terjadi
kontak bersenjata antara kelompok bersenjata di Papua dan pasukan
TNI, dunia segera “menjeratnya” dengan pasal-pasal HAM. Pasal-pasal
pelanggaran HAM ini hanya diterapkan untuk tentara yang terlibat
dalam konflik tersebut, tetapi tidak untuk anggota kelompok bersenjata
yang terlibat. Buku ini merupakan hasil kajian ilmiah yang telah
melewati proses pengujian di hadapan forum akademis. Dalam buku ini
dijelaskan, jika negara (dalam hal ini TNI) melakukan pelanggaran HAM,
Papua justru bisa lepas dari NKRI. Berbagai contoh fenomena diluar
negeri dijadikan referensi penguatan terhadap argumentasi yang
digunakan oleh Penulis. Buku ini layak dibaca oleh sejumlah kalangan.
Diantaranya: - TNI / Polri, baik aktif maupun purnawirawan - Pejabat di
Pemerintahan (Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian
dalam Negeri dan Luar negeri) - Pemerintahan Lokal (Provinsi dan
kabupaten/Kota) Papua - Kalangan Kampus (Dosen, Mahasiswa, Peneliti
dari jenjang S1 – S3) dari Fakultas Hukum, Fakutas Sospol (Hubungan
Internasional & Politik), Sejarah, dll. - Aktivis (LSM, Komnas HAM, dan
penggiat Perdamaian dan Resolusi Konflik) - Dan lain-lain.
Pengantar Ekonomi Pembangunan - Eni Susilowati 2022-11-04
Ekonomi Pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi,
yang secara spesifik mempelajari persoalan pembangunan industri,
perbankan, keuangan, dan bisnis. Hal-hal yang dipelajari dalam ekonomi
pembangunan berkaitan dengan persoalan pembangunan yang sudah,
sedang, dan akan terjadi di negara berkembang. Selain berfokus pada
metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan
sosial, ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi
penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan,
dan tempat kerja melalui sektor publik atau swasta. Ekonomi
pembangunan mencakup perumusan teori dan metode yang menentukan
kebijakan dan praktik dan dapat diterapkan di tingkat domestik maupun
internasional. Berbeda dengan bidang ekonomi lainnya, pendekatan
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ekonomi pembangunan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan
politik dalam pembuatan rencana tertentu. Selain itu, tidak ada
kepastian soal isu yang perlu dipelajari dalam ekonomi pembangunan.
Mempelajari ekonomi pembangunan dapat memberikan wawasan
pembaca tentang berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan
ekonomi saat ini, yang dihadapi dan ditemukan di negara-negara sedang
berkembang serta mampu mencari dan menemukan solusi dari berbagai
persoalan ekonomi secara kritis, kreatif, dan inovatif. Demi
menunjangnya pengetahuan tentang ekonomi pembangunan buku
“Ekonomi Pembangunan” ini mencakup bahasan berikut: 1) Konsep
Dasar Ekonomi Pembangunan; 2) Teori Pembangunan Ekonomi; 3)
Struktur dan Karakteristik Negara Berkembang; 4) Struktur Ekonomi; 5)
Masalah Utama Pembangunan; 6) Hambatan Pembangunan; 7)
Pembangunan Pertanian; 8) Pembangunan Industri; 9) Pendapatan
Nasional dan Pendapatan Per Kapita; 10) Kebijakan Ekonomi dalam
Pembangunan; 11) Sumber Pembiayaan untuk Pembangunan; 12)
Hubungan Internasional dalam Ekonomi Pembangunan Nasional.
Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia - Sri Mulyani
Esensi dari manajemen sumber daya manusia adalah meletakkan bahwa
sumber daya manusia sebagai aset sumber daya (resource) sehingga
nilainya harus selalu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan melalui
pelatihan dan pengembangan yang sistimatik dan koheren.
Pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan untuk
mempersiapkan sumber daya manusia agar senantiasa siap memenuhi
kebutuhan di masa yang akan datang demi tercapainya keseimbangan
yang dinamis
Studi dan Teori Hubungan Internasional - Bob Sugeng Hadiwinata
Transformasi aktor dan isu Hubungan Internasional yang terjadi secara
masif, terutama pada masa pasca Perang Dingin, membuat studi HI
memerlukan teori-teori baru di luar arus utama yang dapat memberikan
deskripsi dan eksplanasi logis bagi dinamika hubungan internasional,
terutama yang melibatkan aktor non-negara dan isu keamanan nontradisional. Dalam situasi ini, kehadiran perspektif alternatif seperti
Mazhab Inggris (English School) yang melihat hakikat hubungan
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internasional tidak hanya agresivitas antar negara (Realisme ala Thomas
Hobbes), tetapi juga dorongan untuk menahan diri dan mematuhi
norma/hukum internasional (Rasionalisme ala Hugo Grotius), dan juga
dorongan untuk menerobos sekat-sekat negara-bangsa dalam
membentuk perdamaian dunia (Revolusionisme ala Immanuel Kant).
Perspektif alternatif lainnya yang juga diperlukan dalam konteks ini
adalah Teori Kritis (Critical Theory) yang tidak saja mengkritisi
pemikiran menyimpang (distorted thoughts) dalam teori-teori arus utama
HI melainkan juga bertujuan untuk makin mendekatkan kajian HI pada
kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dari sisi penulis,
pengalaman mengajar matakuliah Teori-teori Hubungan Internasional
selama bertahun-tahun di tingkat sarjana dan pasca-sarjana di
Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Padjadjaran, dan beberapa
kuliah tamu di Technical University Dortmund dan Universitas Geissen,
Jerman membawa penulis pada pemikiran untuk melahirkan sebuah buku
tentang teori-teori hubungan internasional yang lebih komprehensif dan
mudah dibaca.
Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama - Dr. Umar
Suryadi Bakry
Salah satu pokok bahasan yang paling cepat pertumbuhannya. Buku ini
berisi dasar-dasar studi HI yang diharapkan berguna bagi siapa saja,
baik mereka yang baru menginjak tahap awal untuk memahami
hubungan internasional maupun mereka yang telah berada pada tingkat
lanjut. Buku ini selain penting bagi mahasiswa HI, juga perlu untuk para
praktisi dan pembuat keputusan tentang hubungan internasional. Selain
menyajikan berbagai pengertian dan ruang lingkup baru tentang HI
serta sejarah pertumbuhan studi HI sebagai sebuah bidang studi
interdisiplin, buku ini juga mengulas tentang berbagai konsep dasar,
teori-teori arus utama, mazhab-mazhab dalam studi HI, beberapa pokok
bahasan, aktor-aktor dalam hubungan internasional, metodemetode
analisis, isu-isu global kontemporer, hingga sejumlah pedebatan besar
yang terjadi dalam komunitas studi HI. Sebab itu, dengan berpedoman
pada buku ini, diharapkan dapat memahami dan menjelaskan berbagai
kecenderungan global maupun perkembangan dan perubahan cepat
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yang terjadi dalam praktik hubungan internasional kontemporer. Buku
ini dibagi dalam 11 bab atau bagian, yang keseluruhannya ditujukan
untuk memberikan panduan komprehensif mengenai dasardasar
hubungan internasional dan studi HI itu sendiri. *** Persembahan
penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Hukum Perdagangan Internasional - Sukarmi 2021-09-30
Perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara
untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Besar dan jayanya negaranegara di dunia tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitasnya dalam
perdagangan internasional. Esensi untuk bertransaksi dagang ini adalah
dasar filosofinya. Telah dikemukakan bahwa perdagangan ini merupakan
suatu “kebebasan fundamental” (fundamental freedom). Dengan
kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang.
Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku,
kepercayaan, politik, sistem hukum dan lain-lain. Dengan demikian
betapa pentingnya peran dari hukum perdagangan internasional, sebagai
salah satu alasan semakin diperlukannya hukum perdagangan
internasional adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang
stabil dan menghindari adanya perilaku-perilaku dan praktik-praktik
serta kebijakan-kebijakan yang akan merugikan negara lain. Dengan
demikian diperlukan adanya pengaturan hukum yang bisa memberikan
rambu-rambu dalam perdagangan internasional. Pemahaman yang
komprehensif mengenai hukum perdagangan internasional mengingat
luasnya cakupan dan ruang lingkup dari hukum perdagangan
internasional yang berkembang dewasa ini. Dengan kehadiran buku ini,
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atas referensi dan bahan
bacaaan di bidang hukum perdagangan internasional yang dirasakan
saat ini masih minim khususnya bagi para mahasiswa, praktisi hukum
dan ekonomi, pelaku usaha dan tentunya masyarakat umum.
Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional - Setyo
Widagdo 2019-01-31
Buku ini menguraikan mengenai substansi penting dalam Hukum
Internasional, mulai dari sejarah hukum internasional, hubungan
internasional, subyek hukum internasional, sumber hukum internasional,
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kedaulatan negara, yurisdiksi negara, tanggung jawab negara, hingga
penyelesaian sengketa dalam konteks hukum internasional.
Politik Luar Negeri - Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.TR (HAN).
ILMU NEGARA - Dr. Max Boli Sabon, S.H., M.Hum. 2019-06-27
Buku ini merupakan revisi dari buku Ilmu Negara: Buku panduan
mahasiswa, Jakarta, yang diterbitkan atas kerja sama APTIK dan
penerbit Gramedia Pustaka utama, tahun 1992. Perubahan Paradigma,
dari paradigma teknokratis struktural ke paradigma humanis
partisipatoris, merupakan hal yang menarik untuk dibaca dan disimak di
dalam buku ini. Lebih menarik lagi, telah terjadi perubahan paradigma
negara hukum. Negara hukum kesejahteraan dengan segala variannya,
dari negara hukum liberte-liberal, negara hukum formal, negara hukum
materiil, negara hukum kesejahteraan, negara hukum sosialis, negara
hukum neoliberal, hingga negara hukum sosial, telah mengalami anomali
dan krisis. Paradigma negara hukum yang saat ini sedang berkuasa
adalah negara hukum pembangunan. Apa dan seperti apa negara hukum
pembangunan itu? Jawaban tersaji di dalam buku ini! Buku ini disertai
dengan arahan kompetensi dasar yang diharapkan dari pembaca.
Dengan demikian pembaca dengan mudah menyimak isi dari buku. Buku
ini sangat cocok dibaca oleh para pemerhati negara, politisi dan
mahasiswa fakultas hukum dan ilmu politik.
Dasar-Dasar Kesehatan Masyarakat - Kori Puspita Ningsih 2022-09-05
Kesehatan masyarakat merupakan bidang antardisiplin, yang melibatkan
ilmu-ilmu seperti epidemiologi, biostatistika, ilmu sosial, dan manajemen
pelayanan kesehatan. Kesehatan masyarakat atau public health
didefinisikan sebagai “ilmu dan seni mencegah penyakit”,
memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas hidup dengan
melakukan upaya-upaya terorganisasi dan memberi pilihan informasi
kepada masyarakat, organisasi (publik dan swasta), komunitas, dan
individu. Diterbitkannya buku Dasar-Dasar Kesehatan Masyarakat
bertujuan agar para pembaca memahami lebih dalam tentang kesehatan
masyarakat, berikut ini isi bahasan yang terdapat dalam buku: 1) Dasar
Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2) Sejarah dan Konsep Kesehatan
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Masyarakat, 3) Hukum Kesehatan Masyarakat, 4) Sistem Pelayanan
Kesehatan Nasional, 5) Perilaku Kesehatan, 6) Konsep Pencegahan
Penyakit Dalam Pelayanan Kesehatan, 7) Konsep Dasar Epidemiologi, 8)
Konsep Dasar Biostatistik, 9) Konsep dan Upaya Kesehatan Lingkungan,
10) Issue Kesehatan Lingkungan Lokal, Nasional dan Global, 11) Konsep
Dasar Kesehatan Kerja, 12) Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Dan
Kependudukan, 13) Konsep Penyegahan Penyakit, 14) Administrasi
Kebijakan Kesehatan, 15) Konsep Edukasi Dan Promosi Kesehatan, 16)
Manajemen Obat, Obat Tradisional dan Penggunaan Obat Rasional. Buku
ini direkomendasikan untuk seluruh kalangan, karena berisi tentang
berbagai tema kesehatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Melalui buku “Dasar-Dasar Kesehatan Masyarakat” ini diharapkan
pembaca mampu memahami dan meningkatkan kualitas kesehatan
dalam kehidupan masing-masing individu.
sumber-sumber formil hukum internasional -

kembali komunisme. Apakah ada solusi yang ditawarkan komunisme
setelah runtuhnya kapitalisme?, akankah ada banyak negara beralih ke
Cina? Saya harapkan kita jangan terburu-buru mengambil kesimpulan
ini. Orientasi Cina yang dituangkan dalam kebijakan luar negerinya
“Road Belt Initiative” dipercayai hanya akan menambah dan
menciptakan ketergantungan abadi (permanent reliance) negara-negara
berkembang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat,
WTO, World Bank dan IMF. Ditempat yang sama, dunia juga meragukan
eksistensi negara berideologi yang sama dengan Cina seperti Rusia akan
menjadi negara pelindung Ummah atas dosa yang telah dilakukan Rusia
xii Mengenal Hubungan Internasional Madani terhadap Afghanistan dan
negara-negara pecahan lainnya.
Ekonomi Politik Keuangan Internasional: Handbook Hubungan Internasional - Walter
Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A Simmons; Imam Baehaqie
(Penerjemah), M. Rizal (Penyunting) 2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Keuangan Internasional", merupakan tulisan
yang berisi tentang "buku pegangan ilmu hubungan internasional" yang
dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan
bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi
khazanah pengetahuan Ilmu Sosial Politik yang mendasari penerbit
menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berharap
semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan
pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Politik bebas aktif - Mohamad Sabir 1987

Mengenal Hubungan Internasional Madani - Ali Musa Harahap
2022-08-21
Zaman kita sekarang adalah zaman kecemasan dan kegelisahan. Sebuah
perubahan tanpa terasa menguasai dunia. Orde lama sedang hancur; dan
yang baru, bagaimanapun belum datang. Sejarah memberi tahu kita
bahwa usia kegelisahan seperti ini merupakan periode kelahiran kembali
bagi kehidupan yang baik. Dunia sejauh ini berada dalam cengkeraman
ketegangan dan menunggu kebangkitan peradaban manusia abad terkini
yang baik. Runtuhnya ekonomi dan politik negara-negara superpowers
dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan krisis Ummah di
mana-mana. Hal ini membuktikan bahwa kapitalisme yang
mengagungkan demokrasi liberal sebenarnya bukanlah akhir dari
perkembangan ideologi seperti yang pernah dihipotesiskan oleh Francis
Fukuyama. Kemenangan kaum kapitalis atas komunis selama perang
dingin pun tidak membawa negaranegara tersebut ke puncak hegemoni
yang baik. Nasibnya tidak berbeda dengan ideologi lain. Jatuh satu demi
satu. Di tempat lain semisal, munculnya Cina di panggung hegemoni
global juga menarik perhatian Ummah yang seolah melihat kebangkitan
definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli

Perubahan global dan perkembangan studi hubungan
internasional - 1999
Global changes of international relations in the post cold war; collection
of articles.
Methodology in the Study of International Relations - Trygve Mathisen
1974
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berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep
5M(Mengamati-Menanya-Mencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk
Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan
pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara
berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa
dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan
orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah
sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa
diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam
sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini
membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan
untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa
terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa
diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
Dekonstruksi Syari'ah (Jilid 1) ; Wacana Kebebasan Sipil, HAM
dan Hubungan Internasional dalam Islam - Abdullahi Ahmed AnNa’im
dalam bukunya, Abdullahi Ahmed An-Na’im mengungkapkan bahwa
Reformasi Syari’ah tak mampu menjawab kebuntuan metodologis untuk
memecahkan paradoks yang selama ini melekat dalam Syari’ah yang
diskriminatif terhadap perempuan, non-Muslim, bahkan tetap
melegalisasi perbudakan. Karena itu, isu-isu penting untuk masa depan
kemanusiaan, seperti demokratisasi, penghormatan hak-hak asasi
manusia dan perdamaian dunia tak terjamah oleh Islam.
Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2 - Muhammad Bakri 2013-10-30
Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia atas dua jilid yaitu, jilid 1 tentang
"Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi" dan jilid 2 tentang "Asasasas Hukum yang Berlaku Di Indonesia". Dalam buku jilid 1 berisi,
gambaran umum namun cukup jelas tentang hukum yang berlaku di
Indonesia pada era Reformasi yang merupakan salah satu sistem (Sistem
hukum positif Indonesia). Dalam sistem hukum positif Indonesia terdiri
atas 3 komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi

Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia - Dr.
Sugeng, S.P., S.H., M.H. 2021-01-01
Perdagangan bebas dan globalisasi telah mendorong interaksi yang
semakin luas antara subjek-subjek hukum di berbagai negara. Kondisi ini
membuka peluang dan tantangan baru akibat perkembangan teknologi
komunikasi dan informasi yang berlangsung secara pesat. Kaidah dan
teori Hukum Perdata Internasional (HPI) diperlukan untuk mengatasi
masalah-masalah yang timbul dari hubungan dan peristiwa hukum yang
di dalamnya terdapat unsur asing (foreign elements), baik karena
personalitas para pihak maupun teritorialitas, yang menyebabkan dua
sistem hukum dari dua negara atau lebih saling bersinggungan. Buku
perseambahan Penerbit PrenadaMediaGroup
Teori-teori Hubungan Internasinal - Scott Burchill dan Andew Linklater
2019-02-01
Meski di era modern kita sudah akrab dengan gagasan tentang teoriteori dalam ‘ilmu alam,’ pemikiran bahwa dunia politik dan sosial juga
memiliki kemungkinan yang sama dalam perumusan teori menimbulkan
masalah bagi banyak pihak. Orang yang skeptis menyatakan, dalam
analisis hubungan internasional, misalnya, ‘kondisi historis itu terlalu
beragam dan terlalu kompleks bagi perumusan semua hal yang mungkin
disebut “sebuah teori” yang dapat diterapkan secara umum’. Jika dalam
kaitannya dengan teori orang yang skeptis tersebut merujuk pada
derajat kepastian (certainty) dan ketepatan (exactness), standar
pembuktian dan ‘ketepatan ilmiah’ umumnya dikaitkan dengan ilmu-ilmu
‘fisik’, maka ada benarnya ketika ia menyatakan ‘jika ada sebuah
kerangka teori, yang diuji dan dibuktikan dengan baik, yang diterapkan
pada rumusan hubungan luar negeri atau resolusi konflik domestik atau
internasional, maka keberadaannya tetap akan dirahasiakan rapat-rapat’.
Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk
SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI - Drs. Tijan, M.Si.; Drs. F.A. Sugimin,
M.Kom.
Buku EXPLORE PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan
sains yang pasti akan disukai siswa, karena memiliki keunggulan sebagai
definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli
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yaitu, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hukum adat
serta hukum kebiasaan. Dengan mengetahui dan memahami komponenkomponen dalam sistem hukum positif Indonesia itu, diaharapkan para
pembaca dapat mengetahui dan memahami samua hal yang berkaitan
dengan hukum yang sedang berlaku di Indonesia secara garis besar.
Dalam buku jilid 2 membahas tentang asas-asas hukum yang terdapat
dalam hukum yang sedang berlaku di Indonesia, baik hukum tertulis
maupun hukum tidak tertulis, dengan maksud untuk memberi bekal bagi
para pembaca dalam mempelajari dan mendalami hukum positif
Indonesia.
Hukum Perdagangan Internasional - Dr. Muhammad Reza Syariffudin
Zaki, S.H., M.A. 2021-06-01
Sebagai pengajar dan sekaligus pembelajar, dari buku ini saya
menemukan sesuatu yang selama ini saya cari, yaitu pemahaman yang
komprehensif A sampai Z tentang hukum perdagangan internasional,
baik dalam konteks hukum internasional publik maupun privat serta
hukum nasional. Buku yang ditulis seorang akademisi dan sekaligus
aktivis muda yang produktif ini sangat bermanfaat baik bagi pengajar
maupun pembelajar hukum perdagangan internasional, hukum
internasional publik, dan hubungan internasional serta politik ekonomi
internasional. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
(Kencana)
Jurnal politica - 2014

Burchill 2005-05-11
This is the first systematic and critical analysis of the concept of national
interest from the perspective of contemporary theories of International
Relations, including realist, Marxist, anarchist, liberal, English School
and constructivist perspectives. Scott Burchill explains that although
commonly used in diplomacy, the national interest is a highly
problematic concept and a poor guide to understanding the motivations
of foreign policy.
Theory and Practice of Paradiplomacy - Alexander S Kuznetsov
2014-10-17
This book examines and systematises the theoretical dimensions of
paradiplomacy - the role of subnational governments in international
relations. Throughout the world, subnational governments play an active
role in international relations by participating in international trade,
cultural missions and diplomatic relations with foreign powers. These
governments, including states in the USA and landers in Germany, can
sometimes even challenge the official foreign policy of their national
government. These activities, which are regularly promoting the
subnational government’s interests, have been labelled as
‘paradiplomacy’. Through a systematisation of the different approaches
in understanding constituent diplomacy, the author constructs an
integrative theoretical explanatory framework to guide research on
regional governments’ involvement in international affairs. The
framework is based on a multiple-response questionnaire technique
(MRQ) which provides the matrix of possible answers on a set of key
questions for paradiplomacy scholarship. This comprehensive analysis of
the phenomenon of paradiplomacy sheds light on the development of
federalism and multi-level governance in a new global environment and
contributes to the debates on the issue of 'actorness' in contemporary
international affairs. This book will be of much interest to students of
diplomacy, federalism, governance, foreign policy and IR, as well as
practitioners of diplomacy.
HUKUM DAGANG - Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H 2022-01-10
Pesatnya perkembangan dalam berbagai segi kehidupan manusia

Dharmasena - 1995
Globalisasi dan Politik Pembangunan Internasional - Joko Purnomo
2017-11-01
Buku ini mendorong pembaca untuk menganalisa secara kritis
problematika pembangunan internasional yang dibangun dalam konteks
globalisasi neoliberal dengan sejarahnya yang panjang. - Dr. Maharani
Hapsari Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah
Mada
The National Interest in International Relations Theory - S.
definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli
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pembaca saya ucapkan selamat membaca, menjelajahi dan menikmati
Buku Ajar yang ditawarkan oleh penulis. Kepada penulis saya ucapkan
selamat atas terbinya buku yang saya yakin sangat bermanfaat dan
memperkaya wacana tentang hukum dagang di Indoensia.
Artikel Hukum Internasional - Henda putra 2020-06-24
Buku yang membahas mengenai hukum internasional dan sejarahnya
Komunika -

terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan selalu akan
membutuhkan aturan hukum yang menjadi pedoman dalam
penyelenggaraannya. Dalam dunia perdagangan, peraturan tentang
perdagangan memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu,
undang-undang tentang hukum dagang di buat dan ditetapkan. Sebagai
salah satu cabang ilmu pengetahuan, ilmu hukum ternyata juga
mengajarkan betapa dokrin (ilmu pengetahuan) yang tersebar dalam
beberapa kitab hukum atau buku-buku hukum memegang peranan yang
penting untuk mengkaji dan mengungkap kedalaman subtansi hukum
(baik secara normatif maupun sosiologis). Untuk itu kehadiran sebuah
karya ilmian atau buku hukum haruslah disambut positif untuk
menambah perbendaharaan literatur hukum di Indonesia. Menulis buku
merupakan kerja yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, komitmen,
dan ketelitian. Sri Lestari Poernomo telah membuktikannya dan
melakukan dengan sangat baik di sela-sela kesibukan beliau. Buku yang
terbit ini merupakan bukti kapasitas beliau sebagai seorang akademisi
yang handal, berintegritas, dan berwawasan luas. Akhirnya, kepada
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Pengantar Hukum Indonesia - Wagiman 2022-08-25
Konsep Hukum: Dinamika Perkembangan Di Dunia & Kontribusinya Bagi
Dinamika Ilmu Hukum Di Indonesia, Sistem Hukum Di Dunia, Sistem
Hukum Indonesia, Element Of System Dalam Sistem Hukum Indonesia,
Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara,
Pengantar Hukum Internasional, Pengantar Hukum Dagang, Hukum
Islam, Hukum Pidana, Pengaturan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Dan Hak Asasi Manusia
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