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Teori Dan Konsep Dasar Negara
Kesejahteraan Welfare State
Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini
mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan
Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari
komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum
pendidikan tinggi dan keputusan Departemen
Pendidikan Nasional tentang Pendidikan
Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan
Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang
Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi.
Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
Mata kuliah ini membahas tentang masalah kontekstual
Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan
sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung
semangat kebangsaan dan cinta tanah air, Uang Poera,
1So, M. mengembangkan sikap positif dan menampilkan
perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban, dan
juga mengembangkan sikap positif dan menampilkan
perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan
keragaman.
Materi yang disusun dalam buku ini sangat kontekstual
dan diupayakan sesuai dengan tema-tema kajian yang
telah disepakati oleh para dosen matakuliah Pendidikan
Pancasila namun secara lebih khusus dalam buku ini
lebih kepada menonjolkan nilai-nilai Pancasila sebagai
core value dalam setiap bab yang dipaparkan dalam
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buku ini. Demikian, kami masih merasakan perlunya
penajaman pembahasan nilainilai Pancasila sebagai
landasan kehidupan masyarakat, muatan kandungan,
dan inti nilai dalam setiap kajian. Kami mengupayakan
pembahasan setiap bab-bab berbasis pendekatan nilainilai Pancasila.
Adapun tujuan dari Buku ini adalah untuk memberi
wawasan yang lebih baik bagi setiap pembacanya
terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Supaya lebih
mengerti tentang Hukum Administrasi Negara terutama
dalam hal konseptual dan teori yang dipaparkan dalam
pembelajaran mata Hukum Administrasi Negara.
Secara ringkas buku ini membahas mengenai konsep
dasar IPS. Bagian awal buku ini secara runtut mengupas
konsep dan ruang lingkup kajian IPS. Pembahasan
selanjutnya meliputi kurikulum dan pembelajaran.
Kemudian, pembahasan secara terstruktur analogis
mengenai stuktur pranata dan proses sosial, prinsip
dasar hukum dan pemerintahan, manusia dan
lingkungan, pengaruh budaya asing terhadap
kebudayaan sejarah perjuangan bangsa, perekonomian,
dan pembangunan nasional Indonesia.
Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat:
Pembangunan dan PemberdayaanYayasan Kita Menulis

Pemberdayaan masyarakat memiliki konsep dasar
sebagai dasar dalam menjalankan pemberdayaan
masyarakat. Istilah konsep merupakan generalisasi
suatu gagasan atau gambaran mental yang
dinyatakan sebagai simbol atau kata. Konsep dapat
juga diasumsikan sebagai komponen dari
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pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam
karakteristik. Definisi konsep yaitu penyusun utama
dalam filsafat pemikiran manusia dan pembentukan
pengetahuan ilmiah. Istilah konsep berasal dari
bahasa latin conceptum, yang artinya suatu yang
telah dimengerti. Buku ini membahas tentang : Bab
1 Hakikat Pembangunan dan Pelaku Pembangunan
Bab 2 Teori Pembangunan dan Strategi
Pertumbuhan Bab 3 Paradigma Pembangunan dan
Pemerataan Bab 4 Sumber Daya Pembangunan
Bab 5 Pembangunan Berbasis Masyarakat Bab 6
Pembangunan Berbasis Kebudayaan, Kearifan lokal,
dan Spiritual Bab 7 Konsep Dasar Pemberdayaan
Masyarakat Bab 8 Pembangunan Berbasis
Pemberdayaan Bab 9 Ruang Lingkup
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Bab 10
Tujuan dan Filosofis Pemberdayaan Masyarakat
Bab 11 Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Bab 12 Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Bab 13 Model
Luaran Pemberdayaan Masyarakat Bab 14
Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 15 Asset Based
Community Driven Development (ABCD)
Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
Kontemporer, yang ada di tangan pembaca ini
mengupas bagian-bagian penting pemikiranpemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer dan
diperuntukkan untuk menunjang kegiatan
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pembelajaran yang terkait dengan isu-isu ekonomi
Islam, khususnya matakuliah sejarah pemikiran
ekonomi Islam kontemporer. Pembahasan dalam
buku ini dibagi dalam sebelas bab. Islam
memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu
aspek penting untuk mendapatkan kebahagiaan
(falah), sebab tujuan akhir kegiatan ekonomi Islam
adalah sebagaimana tujuan syariat Islam itu sendiri
(maqashid asy-syariah), yaitu kebahagiaan di dunia
dan akhirat. Oleh karena itu, motif ekonomi dalam
Islam merupakan ibadah. Maka, kegiatan ekonomi
harus dikontrol dan dituntun agar sejalan dengan
ajaran Islam secara keseluruhan (kaffah). ***
Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
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 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 negaraPage 4/23
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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 pascasarjana 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.
Buku ini disusun untuk mengetahui, memahami, dan
memperluas pengetahuan tentang konsep dasar
keperawatan. Buku ini sangat berguna untuk
menambah wawasan bagi pembaca. Struktur
penyajian buku ini terbangun atas enam belas
pembahasan yaitu, Bab 1 Konsep Dasar Sejarah
Keperawatan Bab 2 Falsafah dan Paradigma
Keperawatan Bab 3 Standard Profesional Dalam
Pelayanan Keperawatan Bab 4 Keperawatan
Sebagai Profesi Bab 5 Dinamika Kelompok dalam
Keperawatan Bab 6 Model Praktik Keperawatan Bab
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7 Pendidikan Keperawatan Bab 8 Tren Keperawatan
di Masa Yang Akan Datang Bab 9 Sistem Pelayanan
Kesehatan Bab 10 Peran, Fungsi, dan Tugas
Perawat Bab 11 Berpikir Kritis dan Pengambilan
Keputusan Bab 12 Kode Etik dalam Keperawatan
Bab 13 Isu Etik Dalam Praktik Keperawatan Bab 14
Prinsip-Prinsip Legal dalam Praktik Keperawatan
Bab 15 Aspek Hukum dalam Keperawatan Bab 16
Perlindungan Hukum dalam Praktik Keperawatan
Sudah ditegaskan dalam Pasal 1 UUD 1994 bahwa
Negara Republik Indonesia merupakan negara
kesatuan yang berbentuk republik, ini berarti bahwa
kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan
berdasarkan hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan
atas kekuasaan (machstaat). Sebagai negara yang
menempatkan hukum sebagai landasan, tentu setiap
aktor dalam negara ini harus tunduk pada hukum,
baik penguasa, rakyat, bahkan negara itu sendiri.
Jika hukum ditempatkan di atas segalanya dalam
sebuah negara hukum, maka proses pembentukan
dan penyusunannya harus dicermati dengan baik. Di
depan pembaca hadir buku yang memuat tentang
pembentukan undang-undang. Akan diulas
bagaimana penjelasan tentang negara yang
berlandaskan hukum, bagaimana dasar
terbentuknya peraturan perundang-undangan,
landasan keberlakuan norma hukum pembentukan
perda (peraturan daerah), muatan-muatan apa saja
yang terkandung dalam peraturan perundangPage 6/23
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undangan, dan tahap-tahap apa saja yang harus
dilalui dalam pembentukan hukum. Di akhir, juga
disertakan dengan lengkap kerangka peraturan
perundang-undangan.
IPS sebagai mata pelajaran di tingkat sekolah dasar
pada hakikatnya merupakan suatu integrasi utuh
dari disiplin ilmu-IPS dan disiplin ilmu lain yang
relevan untuk merealisasikan tujuan pendidikan di
tingkat persekolahan. Implikasinya, berbagai tradisi
dalam IPS termasuk konsep, struktur, cara kerja
ilmuwan sosial, aspek metode, maupun aspek nilai
yang dikembangkan dalam ilmu-IPS, dikemas
secara psikologis, pedagogis, dan sosial budaya
untuk kepentingan pendidikan. Berdasarkan
perspektif tersebut, secara umum IPS dapat
dimaknai sebagai seleksi dari struktur disiplin
akademik ilmu-IPS yang diorganisasikan dan
disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk
mewujudkan tujuan pendidikan dalam kerangka
pencapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk
mewujudkan apa yang terurai di atas, diperlukan
suatu buku ajar bagi guru SD/MI, mahasiswa/ calon
guru SD/MI atau para pemerhati pendidikan yang
haus akan bidang keilmuan IPS. Secara ringkas
buku ini membahas mengenai konsep dasar IPS di
SD/MI. Bagian awal buku ini secara runtut
mengupas konsep dan ruang lingkup kajian IPS.
Pembahasan selanjutnya meliputi kurikulum dan
pembelajaran. Kemudian, pembahasan secara
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terstruktur analogis mengenai stuktur pranata dan
proses sosial, prinsip dasar hukum dan
pemerintahan, manusia dan lingkungan, pengaruh
budaya asing terhadap kebudayaan sejarah
perjuangan bangsa, perekonomian, dan
pembangunan nasional Indonesia.
Salah satu kata yang sangat populer terutama sesaat
setelah berakhirnya Pe- rang Dunia Kedua adalah
PEMBANGUNAN. Pembangunan diharapkan bisa
menjadi jalan keluar dari keterpurukan ekonomi akibat
perang. Dalam perjalanannya, pembangunan kemudian
juga sangat populer terutama bagi negara-negara miskin
dan sedang berkembang. Dengan pembangunan,
negara miskin diharapkan menjadi negara berkembang
dan negara berkembang diharapkan menjadi negara
maju. Sejauh itu, pembangunan sebatas dimaknai
sebagai pembangunan ekonomi. Muncul persoalan:
benarkan pembangunan ekonomi bisa menjadi cara
mengatasi kemiskinan dan ketimpangan atau justru
sebaliknya, kemiskinan dan ketimpangan merupakan
eksternalitas dari pembangunan? Buku ini membahas
cukup lengkap seluk-beluk pembangunan; mulai dari
konsep dasar teori pembangunan, paradigma dalam
pembangunan, indikator hasil-hasil pembangunan, teori
utama pembangunan sampai pada strategi
pembangunan yang berpusat pada rakyat. Sekalipun
didesain sebagai buku ajar, semua topik di atas dibahas
dengan bahasa yang lugas sehingga mudah dipahami.
Dengan demikian, selain mahasiswa, dosen, dan peneliti
di bidang ini; siapa pun bisa membaca buku ini dengan
Page 8/23

Where To Download Teori Dan Konsep Dasar
Negara Kesejahteraan Welfare State
enak.
Buku bertajuk Politik Hukum Penghapusan Kekerasan
Seksual di Indonesia berasal dari disertasi Ninik Rahayu
sebagai bagian dari ijtihad akademis penulis yang
memiliki kegelisahan atas maraknya kasus kekerasan
seksual, serta penanganannya yang belum maksimal.
Buku ini adalah dokumentasi dan advokasi banyak pihak
yang dengan perannya masing-masing dalam
memperjuangkan, memikirkan, dan mencoba menembus
kebutuhan-kebutuhan problem yang terkait upaya
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
Laboratorium merupakan suatu konsep yang kurang
familier jika disandingkan dengan konsep IPS.
Kebanyakan laboratorium yang sering kita dengar atau
kita ketahui adalah laboratorium IPA (seperti
laboratorium fisika, kimia, biologi), laboratorium bahasa,
laboratorium teknik, dan laboratorium komputer.
Keberadaan laboratorium IPS masih jarang ditemukan di
seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang
pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.
Laboratorium IPS dapat dijadikan sumber belajar dalam
kegiatan pembelajaran IPS sebagai tempat pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang berupa praktik. Sama halnya
dengan laboratorium yang lain, laboratorium
IPSberfungsi untuk menunjang kegiatan praktik
pembelajaran IPS,walaupun praktik dalam IPS berbeda
dengan praktik dalam bidang lainnya seperti IPA, bahasa
atau teknik. Praktik dalam bidang IPS lebih banyak pada
kegiatan berupa observasi, analisis, maupun penelitian
terhadap fenomena sosial. Fenomena sosial yang
memiliki sifat dinamis perlu diobservasi, dianalisis, dan
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diteliti sehingga permasalahan yang terjadi di lingkungan
sosial dapat dipahami dan dicarikan alternatif solusinya.
Kehadiran buku ini dimaksudkan sebagai referensi yang
memudahkan mahasiswa dalam mencerna materi kuliah
Pendidikan Pancasila yang penulis ampu. Karena
berdasarkan pengalaman penulis selama ini, mahasiswa
menemui berbagai kendala dalam memahami Pancasila.
Adapun faktor utama yang ditenggarai menghambat dan
mempersulit struktur kognitif mahasiswa dalam meresapi
Pancasila, yaitu materinya yang kurang kontekstual dan
terlampau filosofis. Dua faktor tersebut tanpa disadari
telah mengaburkan pandangan obyektif mahasiswa
terhadap kelebihan Pancasila dibanding ideologi lainnya.
Hal itu berimplikasi negatif pada persepsi mahasiswa,
yang merasa tidak memperoleh manfaat apapun setelah
mempelajari Pancasila. Parahnya lagi, mahasiswa keliru
menginternalisasikan Pancasila dalam kepribadiannya.
Pemahaman yang keliru tentunya mengantarkan
mahasiswa pada aras implementasi dan aktualisasi
Pancasila yang gagal pula. Pada tataran praktisnya,
Pancasila tidak termaknai dengan baik dalam kehidupan
mahasiswa. Kegagalan mahasiswa dalam mengintegrasikan Pancasila dengan pola pikir, sikap, dan
perilakunya menandakan telah terjadinya pergeseran
orientasi yang mengarah pada kemunduran peradaban
bangsa Indonesia. Tidak dapat dibayangkan betapa
mengerikannya kondisi Indonesia, bila Pancasila yang
notabene ideologi bangsa tidak mengakar kuat sebagai
fondasi intelektual generasi penerusnya.
Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan
pedoman dalam melaksanakan jalannya
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penyelenggaraan Negara Republik Indonesia dengan
sasaran menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur
melalui suatu tujuan nasional, yaitu melindungi segenap
bangsa dan tumpah darah indonesia. Pancasila dan
pendidikan anti korupsi di masa mendatang akan
mempertahankan otoritas negara dan penegakkan
hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga
negara sebagai manusia yang taat dan bermoral. Dalam
rangka untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu
dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang
implementasi Pancasila dan Korupsi serta
pemberantasan korupsi itu sendiri
Apa yang diulas oleh di dalam buku ini dimaksudkan
untuk membantu para pembaca dalam memahami
fenomena politik luar negeri dengan memusatkan
perhatian pada isu-isu yang menjadi perhatian publik
dan para aktor yang terkait dengan isu tersebut. Fokus
pada isu dan aktor itu didasarkan pada dua alasan.
Pertama, buku ini memuat beberapa kejadian yang
masing-masing diperlakukan sebagai kasus yang dipakai
untuk menggambarkan suatu isu tertentu. Isu itu
kemudian dianalisis berdasar kerangka teoretis tertentu.
Dengan cara itu, fenomena politik luar negeri yang
berlangsung dapat dipahami dengan baik. Kedua, aktor
diasumsikan memiliki agency yang memungkinkan
tindakan politik luar negeri tersebut dilakukan. Sebagai
bagian dari upaya memahami fenomena dan studi politik
luar negeri, kumpulan bacaan ini diarahkan untuk
menjawab beberapa pertanyaan dasar berikut: Apa yang
dipelajari oleh studi politik luar negeri? Pengetahuan apa
yang telah diperoleh tentang politik luar negeri?
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Bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Bagaimana
menggunakan pengetahuan itu untuk menjelaskan dan
memahami politik luar negeri suatu bangsa? Tujuan
kompilasi ini dianggap tercapai kalau para pembaca,
sesudah menyelesaikan bacaan ini, menjadi tertarik dan
mengembangkan minat untuk mempelajari fenomena
politik luar negeri secara akademik lebih lanjut. Selamat
membaca.

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
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perubahan cepat 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)
Buku yang ada di tangan pembaca ini
merupakanhasil riset tentang pengaturan syaratsyarat untuk menyatakan debitor pailit sebagaimana,
diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU, yang sama sekali tidak
memperhitungkan kondisi kemampuan debitor
(solvabilitas) dalam membayar utang-utangnya
untuk menyatakan debitor pailit padahal pengertian
umum pailit menunjuk kepada kondisi debitor yang
tidak mampu membayar utangnya lagi (insolvensi).
Persyaratan untuk menyatakan debitor pailit yang
hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat
1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU secara tidak langsung, dapat
mengganggu berlakunya asas kelangsungan usaha.
Padahal penormaan asas kelangsungan usaha
disebutkan sebagai dasar dari pengaturan Hukum
Kepailitan Indonesia, sebagaimana diatur dalam
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Ketiadaan metode Uji Insolvensi, juga menjadi
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kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Padahal dengan
menerapkan metode Uji Insolvensi sebelum
permohonan pailit diperiksa oleh hakim dapat
melindungi debitor. Asas kelangsungan usaha dalam
penerapan perkara pailit masih sering terabaikan,
mengingat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU menitikberatkan asas
tersebut pada proses pemberesan harta debitor pailit
setelah pernyataan pailit diucapkan. Kondisi tersebut
menimbulkan keniscayaan, bahwa hakim dalam
perkara niaga tidak pernah mempertimbangkan asas
kelangsungan usaha dalam pertimbangan untuk
menjatuhkan putusan pernyataan pailit. Padahal
nyata- nyata menempatkan debitor yang
perusahaannya masih memiliki prospek bisnis dan
solvabilitas yang baik dalam keadaan pailit akan
banyak menimbulkan kerugian bagi debitor.
Literasi politik memiliki posisi strategis di tengah
proses dan dinamika konsolidasi demokrasi
Indonesia saat ini. Ada dua problem utama yang
saat ini masih menjadi agenda pembangunan politik
substantif di Indonesia. Pertama, penguatan
kapasitas negara (state capacity), hal ini diperlukan
agar negara hadir dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat. Kedua, penguatan kapasitas warga
negara (citizen capacity) karena realitasnya kerap
muncul ketidakmampuan warga mengadaptasi
ragam persoalan politik yang mengemuka, baik
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dalam kapasitas personal maupun komunalnya.
Strategi pengarusutamaan literasi politik di Indonesia
tentu saja tidak bisa digeneralisasi untuk semua
segmen masyarakat. Butuh identifikasi, pengelolaan,
dan evaluasi program literasi politik di segmen
tertentu agar tepat guna dan tepat sasaran. Dalam
buku ini, banyak strategi literasi politik berbasis
khalayak sasaran. Di level makro dimulai dari potret
tentang isu-isu strategis literasi politik di dunia dan
Indonesia, kemudian desain kampanye literasi politik
di Indonesia. Sementara itu, di level mikro, terdapat
pembahasan penting seputar strategi literasi politik
di kalangan warga desa, buruh migran, penyandang
disabilitas, di media massa dan media sosial, di
partai politik, di komunitas keagamaan, di kalangan
guru, profesional, dan kelompok milenial. Tentu yang
tak kalah pentingnya adalah evaluasi gerakan literasi
politik di Indonesia. Jika tertarik mengkaji strategi
literasi politik berbasis khalayak sasaran, Anda perlu
membaca buku ini! Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si.
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan
Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta
Secara teoritis dan konsepsional, mediasi adalah
cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan,
namun dalam perkembangannya, mediasi
dimasukkan ke dalam cara penyelesaian sengketa
melalui pengadilan sehingga menimbulkan
pertanyaan banyak pihak. Buku ini menjawab
pertanyaan tersebut yang dirinci atas lima bab. Bab I
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tentang pendahuluan, Bab II tentang Konsep dan
Teori Peradilan, Bab III tentang Dari Sengketa
Perdata ke Gugatan Perdata, Bab IV tentang
Beberapa Aspek Mengenai Mediasi dan Bab V
tentang Mediasi; Dari Luar Pengadilan ke Dalam
Pengadilan yang dilengkapi dengan PERMA Nomor
01 Tahun 2008 serta Mediasi Perbankan
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan, merupakan
bagian penting dalam mencari penyelesaian secara
mediasi. Buku ini diperuntukkan bagi para penegak
hukum, praktisi hukum, pelaku usaha serta kalangan
mahasiswa
Penyusunan atau Pembentukan suatu Peraturan
Perundang-Undangan atau Legislatif Drafting selalu
mempergunakan pendekatan teori positivisme
hukum dan realisme hukum yang dalam
implementasinya lebih mengedepankan kekuatankekuatan dominan dalam masyarakat, seperti
keberadaan penguasa pembentuk hukum (baca:
undang-undang) dan kelompok mayoritas yang
sering disebut mewakili kata “sosial”. Positivisme
hukum yang memunculkan aliran normatif yuridis
dipergunakan untuk penyusunan dan atau
pembentukan peraturan perundang-undangan agar
memiliki kekuatan dan atau dasar yuridis yang jelas
dan pasti. Sementara itu, sosiologis empiris
dipergunakan untuk merekonstruksi gejala sosial
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masyarakat menjadi gejala hukum yang kemudian
dituangkan dalam norma peraturan perundangundangan dengan harapan peraturan perundangundangan yang dibentuk itu sesuai dengan
kebutuhan hukum masyarakat. Berpijak dari
pemahaman di atas buku ini diharapkan dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam merancang
suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini tidak
sekadar menggunakan pendekatan rule of law
melalui pendekataan positivistik yang
mengedepankan kepentingan penguasa dan
kepentingan mayoritas dalam perspektif multimakna,
tetapi juga menggunakan pendekatan rule of ethics.
Dalam mempelajari bidang apa saja, mahasiswa
harus memahami dan menguasai hal-hal yang
mendasar dalam bidang studi tersebut. Tanpa
penguasaan materi dasar, akan sulit bagi
mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan
dan kemampuannya pada tingkat lebih lanjut.
Mengingat pentingnya materi dasar itulah, maka
disusunlah buku ini sebagai bahan pembelajaran
bagi mahasiswa yang menekuni kajian bidang studi
hukum. Buku ini disusun secara sistematis dan
komprehensif untuk memudahkan pembaca dalam
memahaminya. Muatannya mencakup beragam
materi dasar seperti ruang lingkup ilmu hukum,
sejarah ilmu hukum, konsep dasar, teori-teori ilmu
hukum, kaidah-kaidah hukum, penafsiran dan
mazhab atau aliran dalam ilmu hukum, lembaga
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hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, buku
ini wajib dimiliki oleh mahasiswa hukum dan siapa
saja yang tertarik dengan studi ilmu hukum, baik di
ranah akademik atau praktis. Buku persembahan
penerbit PrenadaMedia
Ketika tulisan tentang hukum yang kerap kali bernuansa
normatif bermunculan, OK. Saidin mencoba untuk
membuka cakrawala baru menawarkan pendekatan
hukum dengan paradigma lain, yang sebenarnya bukan
juga hal yang baru. Sekalipun tulisan ini semula adalah
sebagian dari naskah disertasi beliau – yang oleh
penulisnya dimodifikasi dengan penambahan data dan
informasi ter- mutakhir – tetapi bagi siapa pun yang
membacanya akan larut dalam pemikiran penulisnya.
Pembaca akan terbawa jauh ke alam masa lampau,
ketika menelusuri perjalanan sejarah Undang-undang
Hak Cipta Nasional. Tidak itu saja pembaca akan
menukik ke kedalaman seolah-olah menyelam di dasar
laut, lalu terbang membubung ke angkasa ketika
pembaca masuk ke bab yang meng- uraikan tentang
pendekatan filosofis. Pembaca pun akan terbawa ke
jalan berliku dan terjal menembus lereng dan bukit ketika
pembaca mulai memasuki babak uraian tentang pilihan
politik hukum. Inilah paradigma hukum yang ditawarkan
oleh OK. Saidin dalam buku ini. Karenanya buku ini
menjadi perlu dibaca oleh siapa pun yang berkecimpung
dalam dunia hukum, antara lain: 1. Para akademisi dan
mahasiswa terutama mereka yang sedang melanjutkan
studi ke jenjang pendidikan S2 dan S3. 2. Para politisi,
terutama yang duduk di lembaga Badan Legislatif
Nasional. Dewan Perwakilan Rakyat dan siapa pun yang
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berkecimpung dalam proses pembuatan undangundang. 3. Para eksekutif dan para pengambil kebijakan
dalam bidang hukum Hak Cipta. 4. Para aparat penegak
hukum dan pelaku penemuan hukum, terutama polisi,
jaksa, advokat, notaris dan para hakim.
Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Qanun
Aceh Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 tentang
khamar, maisir, dan khalwat di Kota Subulussalam
belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena selain
masalah hukum qanunqanun, kebanyakan mempunyai
upaya konsolidasi politik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Tesis ini mendukung dan
menguatkan kesimpulan dari Michail Buehrel dalam
artikelnya yang berjudul The Rise of Shari’a by-Laws in
Indonesian Districts an Indication for Changing Patterns
of Power Accumulation and Political Corruption, (2008)
yang berpendapat bahwa formalisasi syariat Islam di
daerah merupakan alat konsolidasi politik penguasa
lokal terutama untuk mengeksplorasi finansial dalam
membangun, Buehler bahkan tidak menemukan gerakan
konservatisme dalam pemberlakuan syariat Islam di
daerah. Penelitian ini juga mendukung pendapat M.B
Hooker dalam karyanya berjudul Indonesian Syariah:
Defining a National School of Islamic Law, (2008) yang
menyatakan bahwa dalam proses legislasi syariat Islam
di Aceh terdapat banyak kendala dan hambatan, karena
hukum syariat yang ingin diterapkan mestilah sesuai
dengan sistem hukum nasional, sementara Pemerintah
Pusat menambah lagi keluasan otonomi bagi Aceh di
bidang hukum Islam untuk melegislasi qanun syariat di
bidang jina>ya>t. Tesis ini tidak sependapat dengan
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kesimpulan Harold Crouch dalam karyanya The Recent
Resurgence of Political Islam in Indonesia, “Islam In
Southeast Asia: Analysing Recent Development”, ed.
Anthony L. Smith, (Singapore: ISEAS, 2002) yang
mengatakan bahwa rentetan sejarah kegagalan partai
Islam dalam upaya menerapkan syariat Islam membuat
peluang untuk penerapan syariat Islam di Indonesia
sama sekali tidak ada. Pendapat Crouch hanya
mengatakan kalau penerapan syariat Islam harus dalam
arti mendirikan negara Islam. Data diperoleh dari
penelitian lapangan (field research) dengan metode
kualitatif dan menggunakan pendekatan sosio-legalhistoris. Data primer berupa dokumen dan hasil
waawancara serta observasi lapangan. Data primer
dalam bentuk dokumen adalah: UU No. 44 Tahun 1999,
UU No. 18 Tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2006, Qanun
No. 5 Tahun 2000, Qanun Nomor 12, 13, 14 Tahun
2003, Qanun No. 7 Tahun 2013, Qanun No. 6 Tahun
2014 dan Qanun No. 8 Tahun 2014. Adapun data primer
dalam bentuk hasil wawancara dan observasi bersumber
dari: Kantor Dinas Syariat Islam (DSI), Wilayatul Hisbah
(WH), Mahkamah Syar’iyah (MS), Kepolisian, Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh
(MAA). Data skunder berupa: 1) buku-buku mengenai
hukum Islam, sosiologi dan antropologi hukum, sejarah
perkembangan Islam di Indonesia; 2) Jurnal-jurnal dan
karya ilmiah lainnya yang mengkaji tentang hukum
Islam, penerapan syariat Islam, sosial dan
kemasyarakatn; 3) serta sumber-sumber lain yang
relevan seperti, makalah-makalah ilmiah, website, surat
kabar, majalah dan lain-lain.
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Sebagaimana diketahui, persoalan pembangunan suatu
masyarakat, baik di negara-negara berkembang maupun
di negara-negara maju, hingga saat ini masih berada
dalam suatu proses yang tak kunjung selesai dilalui. Di
Indonesia, di kawasan negara Asia Tenggara, bahkan di
Amerika Serikat-pun sebagai negara superpower yang
saat ini dilanda krisis ekonomi global, masalah
pembangunan menjadi suatu problem penting dan
menarik. Krisis multidimensional yang secara tiba-tiba
menyerbu dunia sejak tahun 1997 membuktikan
kegagalan paradigma pembangunan yang selama ini
dibangun dan diterapkan. Ketika itulah, secara umum
orang-orang sering menghubungkan krisi yang melanda
dunia sekarang ini dengan kegagalan pengelolaan
sistem pemerintahan, untuk menggambarkan suatu
pemerintah yang buruk. Buku yang ditulis oleh sdr. Agus
Suryono ini nampaknya tidak hanya berusaha
mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari
sekedar kebobrokan pemerintah yang dinilai totaliter dan
tidak demokratis, tetapi lebih dari itu yakni adanya
kegagalan-kegagalan dari implementasi teori-teori
pembangunan yang selama ni dianggap sakral dan
monumental.
In this second volume of The Information Age trilogy,
with an extensive new preface following the recent global
economic crisis, Manuel Castells deals with the social,
political, and cultural dynamics associated with the
technological transformation of our societies and with the
globalization of the economy. Extensive new preface
examines how dramatic recent events have transformed
the socio-political landscape of our world Applies
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Castells’ hypotheses to contemporary issues such as Al
Qaeda and global terrorist networks, American
unilateralism and the crisis of political legitimacy
throughout the world A brilliant account of social, cultural,
and political conflict and struggle all over the world
Analyzes the importance of cultural, religious, and
national identity as sources of meaning for people, and
its implications for social movement Throws new light on
the dynamics of global and local change
Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh
mahasiswa calon guru di Sekolah Dasar(SD) adalah
konsep dasar Ilmu Pengetahuan Sosial(IPS). Hal ini
tidak lain karena IPS merupakan materi wajib yang harus
dipelajari oleh siswa di Sekolah Dasar(MI) sebagaimana
diamanatkan dalam sistem dan peraturan perundangundangan pendidikan yang berlaku. Secara substansi,
IPS merupakan materi yang didapat dari berbagi sumber
dan pengalaman hidup sebagai makhluk sosial yang
mempunyai kecenderungan kuat untuk hidup bersama
dalam kelompok. IPS sangat berguna untuk berinteraksi
dengan lingkungan sosial yang dalam hal ini dilakukan
manusia pada setia harinya, termasuk didalamnya
permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh
manusia di dalam kehidupan.
Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani
“polis” yang berarti kota yang berstatus negara. Secara
umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam
kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses
menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan
melaksanakan tujuan itu. politik dapat diuraikan menjadi
beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan
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keputusan, kebijaksanaan umum dan pembagian atau
alokasi, sedangkan konsep politik yang paling utama
adalah negara. lmu politik merupakan ilmu yang
mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik
adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Masalah
politik yang sedang hangat di Indonesia saat ini adalah
persiapan akan dihelatnya pemilihan umum presiden di
tahun 2024 mendatang. Selama proses menuju
pemilihan umum, terdapat tiga isu yang menjadi sorotan
yaitu isu identitas, isu ekonomi dan isu tenaga kerja.
Masalah politik yang ada harus dicermati bagi tiap-tiap
masyarakat untuk berusaha membuka wacana baru
bahwa setiap pilihan dalam dunia politik pasti akan ada
nilai positif dan negative, dan adapula beragam pilihan
yang berbeda dengan pilihan kita.
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