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HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, dan politik &
proses penyusunan/aplikasi HA-KHAM (hukum hak asasi
manusia) dalam masyarakat
On diplomacy concerning environmental management issues.

Perubahan global dan perkembangan studi hubungan
internasional
Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama
Global politics with reference to Indonesia's polical conditions.

Politik hukum ratifikasi konvensi HAM di Indonesia
Politik global dalam teori & praktik
Transformasi aktor dan isu Hubungan Internasional yang terjadi secara masif,
terutama pada masa pasca Perang Dingin, membuat studi HI memerlukan teoriPage 1/8
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teori baru di luar arus utama yang dapat memberikan deskripsi dan eksplanasi
logis bagi dinamika hubungan internasional, terutama yang melibatkan aktor nonnegara dan isu keamanan non-tradisional. 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 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.

Perkembangan studi hubungan internasional dan tantangan
masa depan
Discovery of national law and international law in Indonesian legal system; volume
commemorating the retirement of Yudha Bhakti Ardhiwisastra, an Indonesian law
professor in international law from Padjadjaran University.

Pengertian bernegara
Buku ini menguraikan mengenai substansi penting dalam Hukum Internasional,
mulai dari sejarah hukum internasional, hubungan internasional, subyek hukum
internasional, sumber hukum internasional, kedaulatan negara, yurisdiksi negara,
tanggung jawab negara, hingga penyelesaian sengketa dalam konteks hukum
internasional.

Politik bebas aktif
Organisasi Internasional
Hubungan internasional dan politik luar negeri
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
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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 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)

Jurnal politica
Penemuan hukum nasional dan internasional
Progress of regional development in Indonesia, 2004-2009.

Hubungan internasional kontemporer dan masalah-masalah
global
20 Buku Hubungan Internasional Paling Berpengaruh
Hubungan diplomatik Republik Indonesia
Sebuah kutipan dari sastrawan besar Indonesia mengisyaratkan betapa besar arti
sebuah tulisan. Sejarah umat manusia dimulai saat ditemukannya tulisan.
Peradaban berdiri juga berkat tulisan. Tulisan adalah jiwa peradaban manusia.
Tanpanya dunia gelap gulita. Manusia tak tahu tentang dunianya, realitas di luar
dunianya, bahkan dirinya sendiri. Itulah kenapa para penulis tak pernah mati.
Bukan raganya tetapi gagasannya. Selama para cerdik pandai menuliskan buah
pikirnya, kemudian gagasannya dibaca, dipelajari, dan dikritik, maka ia tetap hidup
di pikiran generasi-generasi berikutnya.

Indonesia dan hubungan antarbangsa
Reformasi birokrasi di Indonesia
Festschrift in honor of Daoed Joesoef, Indonesia's former Minister of Education and
Culture.

Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi
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International relationships according to Islamic teachings and Pantjasila.

sumber-sumber formil hukum internasional
Development of international relations studies in Indonesia; volume
commemorating the 25th anniversary of Pustaka Jaya publishing firm.

Jurnal ilmu politik
Reforming public administration in Indonesia; collection of articles.

Siap menghadapi ujian nasional 2009
Hubungan internasional
International and foreign relations of Southeast Asia and ASEAN in particular.

Silabus program pembelajaran SMA/MA
TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL
Ketahanan nasional
Diplomasi lingkungan
Sebagaimana ditulis pada kata pengantar untuk edisi awal, buku ini ditulis sebagai
respons atas tantangan yang sudah bertahun-tahun dihadapi para penulis,
terutama editor, ketika mengajar mata kuliah Teori Hubungan Internasional (THI).
Keterbatasan sumber bacaan yang memudahkan bagi para mahasiswa tahun
pertama yang mengikuti mata kuliah THI menjadi alasan utama penulisan buku ini.
Tujuannya, mempermudah para mahasiswa mengenal teori-teori dalam disiplin
Hubungan Internasional (HI) sebelum mereka mengeksplorasi kajian teori pada
level yang tinggi melalui sumber-sumber bacaan yang lebih luas. Dengan begitu,
mahasiswa diharapkan dapat membangun fondasi pemahaman dasar THI dengan
lebih mudah. Setelah mendapat berbagai masukan terhadap edisi sebelumnya,
edisi revisi ini disusun kembali dengan memperbaiki kekeliruan-kekeliruan teknis
yang sebelumnya ada. Di samping itu, dengan memperhatikan berbagai masukan
dari kolega sejawat, edisi revisi ini juga memasukkan dua bab tambahan, yaitu bab
yang membahas Neomarxisme dan bab yang menyajikan tentang English School,
di mana keduanya dianggap bagian penting yang perlu dimasukkan sebagai
bagian dari perspektif-perspektif klasik. Para kontributor buku ini telah berupaya
menyajikan masing-masing teori klasik hubungan internasional dengan gaya
penulisan yang seringan mungkin bagi mahasiswa hubungan internasional pada
tingkat awal —bahkan mungkin juga untuk kalangan umum non-hubungan
internasional yang berminat mengenal THI— sehingga dapat dengan lebih mudah
Page 4/8

Read Book Definisi Hubungan Internasional Menurut Para Ahli
mengenal dan memahami teori-teori yang tersedia. Buku ini lebih ditujukan
sebagai buku pengantar. Harapannya ialah, setelah membaca buku ini para
mahasiswa dapat dengan lebih mudah mencerna sumber-sumber rujukan lainnya
terkait dengan perspektif yang hendak dipahami. Buku ini menyajikan perspektifperspektif klasik dalam THI, diawali dengan uraian pengantar mengenai apa itu
teori, bagaimana kedudukan teori dalam hubungan internasional, serta apa saja
tujuan perlunya pemahaman teori dalam kajian HI. Selain perspektif-perspektif
klasik, masih ada juga teori-teori alternatif dalam HI, yang tentu akan lebih baik
dan lengkap jika teori-teori alternatif ini dalam kesempatan lain diterbitkan juga
dalam satu buku tersendiri.

Pend. Kewarganeg SMP/MTS Kls IX
Dasawarsa ASEAN, 1967-1977
Criticism on Indonesian law on international relations; results of a meeting.

Bersama menata perubahan
Hidup ber-internasional menurut Islamisme, Pantjasilaisme
atau Bersamaisme
Global changes of international relations in the post cold war; collection of articles.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3
Pasca runtuhnya Tembok Berlin, dan pecahnya Uni Soviet di akhir abad ke-20,
seluruh negara tak lagi dikotomis dalam menjalankan praktik kenegaraannya.
Ibarat pandan yang dianyam menjadi tikar, kini seluruh negara saling terhubung
antara satu dengan yang lain. Fenomena tersebut adalah ikhtiar seluruh negara
untuk memenuhi semua hajatnya. Upaya itu kemudian diwujudkan dalam bentuk
kerja sama internasional. Kerja sama yang dilakukan pun mencakup banyak aspek,
seperti: perdagangan, hukum, pendidikan, pangan, konservasi lingkungan, Hak
Asasi Manusia, hingga upaya dalam pencegahan aksi terorisme. Karena sifatnya
yang mengglobal, maka dibutuhkan sebuah wadah yang dapat menampung
berbagai negara. Lazimnya, wadah tersebut beranggotakan banyak negara yang
disatukan oleh visi bersama. Kita menyebutnya sebagai organisasi internasional.
Buku ini adalah sebuah pengantar yang menjelaskan peran organisasi
internasional dalam menyelesaikan beberapa masalah yang menimpa negara
anggota maupun non anggota. Walaupun bunga rampai ini topik utamanya adalah
organisasi internasional, akan tetapi buku ini tak melulu mengkaji negara “barat”
sebagai objek pembahasan. Buku ini berupaya menawarkan penjelasan yang lebih
membumi dan kontekstual. Upaya itu dilakukan dengan cara menjelaskan
implikasi positif dari kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa
organisasi internasional.

Hubungan internasional di Asia Tenggara
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International and foreign relations of Indonesia; collection of articles.

Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar
Negeri
Issues on international relation

Dasar-dasar Ilmu Politik - HC,Ed. Revisi
Silabus sekolah menengah kejuruan (SMK)
JSP
Ratification of convention on human rights according to the Indonesian political
laws.

Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional
Globalisasi menyebabkan perhatian dan kepedulian publik terhadap isu-isu yang
memiliki dimensi lintas negara meningkat. Globalisasi juga memunculkan
fenomena intermestic yaitu meningkatnya kesalingterkaitan antara dimensi
internasional dan domestik dari berbagai isu dan persoalan. Isu tenaga kerja
migran, sebagai contoh, berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan
perlindungan hak asasi manusia di negara asal maupun negara tujuan. Isu tenaga
kerja migran juga berhubungan erat dengan sejumlah isu lain seperti layanan
keimigrasian, perlindungan warga negara, perdagangan orang, penyelundupan
manusia, irregular migration, eksploitasi tenaga kerja, hingga kesenjangan
kesejahteraan antarnegara. Untuk dapat memaknai berbagai isu intermestic
secara utuh, kita perlu memahami konsep dan istilah di bidang hubungan
internasional dan diplomasi yang dewasa ini digunakan secara luas. Kamus
iniÐyang memuat lebih dari 1.300 entriÐdisusun untuk membantu pembaca
memahami konsep dan istilah tersebut. Penyusun kamus ini adalah seorang
diplomat di Kementerian Luar Negeri dengan latar belakang pendidikan di bidang
hubungan internasional dan diplomasi. Oleh karenanya perpaduan elemen praktis
dan akademis menjadi salah satu kekuatan kamus ini. Selain itu setiap entri juga
dijelaskan secara komprehensif namun dengan bahasa yang mudah dipahami
sehingga buku ini layak dijadikan referensi oleh semua kalanganÐmulai dari
pejabat publik, ASN pusat dan daerah, legislator, pekerja swasta, pegiat sosial,
jurnalis, dosen, peneliti hingga, pelajar dan mahasiswa.

Nalar dan naluri
Studi dan Teori Hubungan Internasional
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Masyarakat, kebudayaan dan politik
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