Manfaat Mempelajari Perbandingan
Administrasi Negara
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this
manfaat mempelajari perbandingan administrasi negara by online. You might not
require more time to spend to go to the ebook start as well as search for them.
In some cases, you likewise realize not discover the proclamation manfaat
mempelajari perbandingan administrasi negara that you are looking for. It will
entirely squander the time.
However below, next you visit this web page, it will be therefore certainly
easy to get as without difficulty as download lead manfaat mempelajari
perbandingan administrasi negara
It will not put up with many time as we notify before. You can do it even
though exploit something else at house and even in your workplace.
correspondingly easy! So, are you question? Just exercise just what we give
under as skillfully as review manfaat mempelajari perbandingan administrasi
negara what you later than to read!

MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA: Teori dan Kasus Noor Arifin, SE., M.Si Buku MSDM
(Manajemen Sumber Daya Manusia) ini merupakan kajian akademik yang berbasis
konsep Fungsi Sumber Daya Manusia dan merupakan materi inti Mahasiswa pada mata
kuliah MSDM, dan buku ini secara spesifik juga menyajikan tentang teori dan
kasus serta permasalahan yang coba diangkat dari masalah riil pada perusahaan.
Buku ini juga menjelaskan bagaimana mahasiswa perlu melakukan analisis kasuskasus di perusahaan dan melakukan tahapan mencari solusi serta pemecahan
masalah based on human resource theory. Dengan demikian mahasiswa akan bisa
memahami kasus personalia yang terjadi di perusahaan, dan mencari solusi
pemecahannya. Pada edisi ini ditampilkan juga kasus sederhana dengan
menggunakan perhitungan matematis sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui
aplikasi Microsoft Excel. Sistematika penulisan buku ini diulas menjadi 12 bab
dimulai dengan membahas pentingya MSDM dalam organisasi, perencanaan MSDM, Job
Analysis dan Job Design, Rekrutmen Tenaga Kerja dan Penempatan, Pengembangan
Tenaga Kerja, Penilaian Kinerja, Pengembangan Karir, Kompensasi, Hubungan
Industrial, Integrasi, Pemeliharaan Karyawan, hingga pada bab Pemutusan
Hubungan Kerja. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus sehingga tidak
hanya mendalami pada teori tentang MSDM namun juga praktik-praktik pada kasus
tertentu yang sering terjadi pada dunia perusahaan. Dengan membaca buku ini
diharapkan mahasiswa dapat mendalami ilmu MSDM dan kasus yang bisa terjadi pada
dunia perusahaan sehingga mampu memberikan solusi yang terbaik pada setiap
kasus yang ada. Buku ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari
kesempurnaan, karenanya saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami
nantikan. sehingga ke depan akan lebih baik
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Public Policy Analysis William N. Dunn 2015-07-22 Public Policy Analysis, the
most widely cited book on the subject, provides readers with a comprehensive
methodology of public policy analysis. Starting from the premise that policy
analysis is an applied social science discipline designed for solving practical
problems facing public and nonprofit organizations, the book bridges the gap
between theory and practice. It provides practical skills for conducting policy
analysis and communicating findings through memos, position papers, and other
forms of structured analytical writing. The book asks readers to critically
anazlye the arguments of policy practitioners as well as political scientists,
economists, and political philosophers.
Penyuluh landreform dan agraria 1974
A Textbook of Jurisprudence David Plumley Derham 1972
Reinventing Government David Osborne 1992-02-13 Describes how decentralization
and entrepreneurship can revitalize government and outlines ten principles
guiding an entrepreneurial public organization
Written Constitutions. A Computerized Comparative Study 1978
Hukum Administrasi Negara W. Riawan Tjandra 2021-03-31 Hukum Administrasi
Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi
Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang
diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli
melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya
pilar negara hukum (rechtstaat dan rule of law). UUD Negara RI 1945 telah
menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tanpa memberikan atribut
rechtstaat seperti di masa lalu. Dengan demikian, meskipun secara historis
Hukum Administrasi Negara di Indonesia tumbuh di atas fondasi sistem negara
hukum rechtstaat, namun, dapat diisi dan dilengkapi dengan prinsip-prinsip rule
of law. Substansi bukum ini memadukan konsep-konep Hukum Administrasi Negara
baik yang berkembang di atas fondasi rechtstaat di Eropa maupun di atas fondasi
rule of law di Anglo Saxon.
Politics and Administration Frank J. Goodnow 1900
Administrasi Publik dan Inovasi Birokrasi : Sebuah Pengantar Ainun Nazriah,
S.Pd., M.Sc. Teknologi informasi dan komunikasi dipandang sebagai sebuah alat
inovatif yang diadopsi oleh pemerintah, sebagai sebuah cara untuk menjadi
efisien dan efektif dalam melakukan inovasi birokrasi dan administrasi publik
di pemerintahan. Buku ini membahas administrasi publik dan inovasi birokrasi
yang selaras dengan perkembangan informasi teknologi dengan fokus pengembangkan
administrasi negara dan inovasi birokrasi dalam pemerintahan. Bagian pertama
dari buku ini membahas dan menganalisis secara global pada publik administrasi
dan informasi teknologi inovasi. Buku ini juga akan membahas tentang
keterbukaan pemerintah, perspektif media sosial, demokrasi, dan tantangan
manajemen komunikasi publik. Dalam Bab 1 akan membahas tentang keterbukaan
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pemerintah, yang bisa digunakan oleh sebuah demokrasi untuk memfasilitasi lebih
banyak transparansi dan pemerintahan yang kolaboratif. Pada Bab 2 membahas
tentang strategi administrasi publik dan evaluasi terbaik dalam penerapan
inovasi birokrasi. Dalam Bab 3 menjelaskan analisis dari lintas negara dengan
teknik statistik pemodelan persamaan struktural untuk menguji dampak tentang
perkembangan e-government dan dieksplorasi faktor hubungannya. Pada Bab 4
membahas tentang publik administrasi negara Italia menggunakan demokrasi
partisipatif berbasis partisipasi online dan dilihat dengan perspektif politik
kontemporer dan administrasi publik. Dalam Bab 5 menganalisa penerapan sosial
media pada administrasi publik, memeriksa teori yang mendukung penggunaan dari
sosial media, penggunaan utama dari teknologi untuk administrasi publik di masa
depan. Pada Bab 6 membahas tentang e-government dan mempertimbangkan apakah egovernment sebagai produk inovatif untuk sektor publik dan menyarankan egovernment sebagai produk inovasi pengelolaan birokrasi. Di bab ini, masingmasing teori dibahas dan spekulasi dibuat untuk penyelarasan komunikasi dalam
inovasi birokrasi. Dalam Bab 7 menyediakan wawasan lebih dalam terkait strategi
penyelarasan teknologi informasi dan administrasi publik yang berkaitan dengan
organisasi publik berdasarkan pada sebuah penilaian dari bukti-bukti empiris.
Oleh karena itu, Buku ini penting untuk dijadikan suatu pengantar dalam
administrasi publik, komunikasi publik dan inovasi birokrasi yang sejalan
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Legal Pluralism in Indonesia Ratno Lukito 2013 With the revival of Islamic law
and adat (customary) law in the country, this book investigates the history and
phenomenon of legal pluralism in Indonesia. It looks at how the ideal of
modernity in Indonesia has been characterized by a state-driven effort in the
post-colonial era to make the institution of law an inseparable part of
national development. Focusing on the aspects of political and 'conflictual'
domains of legal pluralism in Indonesia, the book discusses the understanding
of the state's attitude and behaviour towards the three largest legal
traditions currently operative in the society: adat law, Islamic law and civil
law. The first aspect is addressed by looking at how the state specifically
deals with Islamic law and adat law, while the second is analysed in terms of
actual cases of private interpersonal law, such as interfaith marriage,
interfaith inheritance and gendered inheritance. The book goes on to look at
how socio-political factors have influenced the relations between state and
non-state laws, and how the state's strategy of accommodation of legal
pluralism has in fact largely depended on the extent to which those legal
traditions have been able to conform to national ideology. It is a useful
contribution for students and scholars of Asian Studies and Law.
Kebijakan Kriminal Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum. 2021-08-30 Kebijakan hukum
pidana (criminal law policy), politik hukum pidana atau pembaruan hukum pidana
lebih ditekankan kepada perubahan peraturan perundang-undangan (pidana) yang
diselaraskan dengan kebutuhan pada satu saat dan waktu tertentu. Sebagai sebuah
kebijakan/policy, badan perundang-undangan dalam kenyataannya dihadapkan kepada
berbagai pilihan untuk menetapkan ketentuan hukum pidana yang lebih baik,
sekaligus sebagai garis-garis kebijaksanaan dalam menentukan langkah penegakan
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hukum sebagai usaha untuk mengkonkretisasikan aturan hukum yang telah dibuat
tersebut. Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori
kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana,
teori-teori pidana, pidana dan pemidanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek
kebijakan kriminal, dan urgensi kebijakan kriminal. Buku ini tidak saja dapat
digunakan oleh mahasiswa pascasarjana atau strata satu ilmu hukum, tetapi bagi
masyarakat luas yang menaruh keprihatinan terhadap maraknya aksi kejahatan dan
perlunya upaya penanggulangannya secara rasional, penegak hukum maupun lembaga
legislasi, buku ini dapat memenuhi harapan tersebut.
The New Public Service Janet V Denhardt 2016-09-16 This widely praised work
provides a framework for the many voices calling for the reaffirmation of
democratic values, citizenship, and service in the public interest. The
expanded edition includes an all-new chapter that addresses the practical
issues of applying these ideals in actual, real-life situations. "The New
Public Service, Expanded Edition" is organized around a set of seven core
principles: serve citizens, not customers; seek the public interest; value
citizenship and public service above entrepreneurship; think strategically, act
democratically; recognize that accountability isn't simple; serve, rather than
steer; and value people, not just productivity. The book asks us to think
carefully and critically about what public service is, why it is important, and
what values ought to guide what we do and how we do it. It celebrates what is
distinctive, important and meaningful about public service and considers how we
might better live up to those ideals and values. All students and serious
practitioners in public administration and public policy should read this book.
While debates about public policy issues will surely continue, this compact,
clearly written volume provides an important framework for public service based
on and fully integrated with citizen discourse and the public interest.
Hukum Administrasi Negara Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H 2021-03-01 Hukum
Administrasi Negara disajikan guna memperkaya referensi hukum administrasi
negara, yang sangat disayangkan, masih minim tersedia. Dewasa ini dapat dilihat
semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum, khususnya dalam
pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara kepada masyarakat.
Karenanya, sangat krusial untuk mempelajari dan memahami hukum administrasi
yang berlaku, sehingga dapat terwujud upaya penyelenggara pemerintahan yang
bersih, baik, dan berwibawa, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Buku
ini sejatinya merupakan buku ajar pada matakuliah hukum administrasi negara,
terutama pada Fakultas Hukum, FISIP, dan Fakultas Syariah. Karenanya, materi di
dalamnya telah disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. Mahasiswa akan
disuguhkan materi yang amat mendasar tentang hukum di bab pertama, disusul
dengan materi negara hukum, hukum administrasi negara dan berbagai teorinya,
hukum kepegawaian, wewenang, serta tindakan pemerintah. Pentingnya good
governance, perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara, lembaga
Negara Republik Indonesia, serta sanksi administrasi juga termasuk dalam materi
yang diajarkan. Tidak ketinggalan, penulis juga membahas hukum pemerintah
daerah di akhir buku. Buku ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan
mahasiswa pada khususnya, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, baik strata I, II,
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dan III. Kehadiran buku ini akan bermanfaat dan menambah wacana hukum
ketenagakerjaan di Indonesia serta menambah wawasan para pembaca yang
mempelajari hukum administrasi negara. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Sound Governance Ali Farazmand 2004 The economic, political, and cultural
forces of globalization affect every citizen of the world--and the institutions
that govern them. Against a backdrop of increasing resistance to these forces,
especially in the developing world, this volume establishes a new theoretical
and practical framework for analyzing the effects of globalization on nationstates, local governments, nongovernmental and international organizations, and
other administrative systems. Invoking a term attributed to Darius the Great
over 2,500 years ago--sound governance--editors Ali Farazmand and Rosalyn
Carter set the stage for a rich and multidimensional collection of essays on
emerging issues in public administration around the world. Topics include: The
impact and influence of the United Nations; Ethics and accountability in
government; Applying the total quality management model to public sector
institutions; Judicial and legislative reforms; Business-government
partnerships and improvements in the delivery of public services. The result is
a comprehensive study of innovations in public administration that will serve
as an essential resource for students, researchers, policymakers, and
practitioners alike.
Pengantar Ilmu Sosial Ryan Taufika, M.Pd 2022-11-28 Secara keseluruhan buku ini
terdiri dari sembilan bagian, masing -masing bab membahas tentang struktur satu
bidang disiplin ilmu -ilmu sosial, di anataranya Struktur Ilmu Sosial,
Sosiologi, Antropologi , Geografi, Ekonomi, Sejarah, Hukum, Politik dan
Psikologi . Buku ini termasuk buku yang cukup komprehensif. Segala kajian ilmu
-ilmu sosial menjadi bagian dari sajian dari buku ini. Tentu saja bermanfaat
bagi banyak kalangan akdemisi di bidangnya. Buku ini juga dapat menjadi media
komperasi dan pembelajaran bagi kalangan akademisi dan peneliti dalam
pengembangan keilmuan sosial.
The Intellectual Crisis in American Public Administration Vincent Ostrom 1989
This revised and expanded third edition extends Ostrom's analysis to account
for the most resent developments in American politics, including those of the
Clinton and Bush administrations.
The Study of public administration D. Waldo
Sejarah Pendidikan Islam Ahmad Shalaby 2021-09-30 Islam has many chaims upon
the admiration and gratitude of mankind. Much has been written of the
contribution made by the Muslim peoples to art, literature. science, politics.
None of these achievements would have been possible but for that devotion to
learning and education which has characterised those peoples throughout their
history; men and women who obeyed implicitly their Prophet’s command. “Seek
after knowledge even if it be in China”. To investigate and describe the
educational systems established in Islam is therefore obviously a most
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important and interesting task.
An Essay on the Principle of Population T. R. Malthus 2012-03-13 The first
major study of population size and its tremendous importance to the character
and quality of society, this classic examines the tendency of human numbers to
outstrip their resources.
Komunikasi Poltik Pencitraan. The Social Construction of Public Administration
(SCoPA) Burrhan Bungin 2018-01-04 Buku ini menyajikan gagasan konseptual yang
dapat memberikan pemahaman yang lebih besar tentang situasi, realita, usaha
organisasi, desain sosial, tindakan dan perilaku, diri, etika, dan lain-lain.
Ini adalah langkah penting dalam upaya memahami manusia dan masyarakat. Seiring
meningkatnya kemampuan seseorang untuk terlibat dalam dunia pribadi mereka,
mereka belajar untuk menikmati pemberdayaan, tantangan menghalangi formalisme,
proyek yang didorong oleh manajemen, peraturan, arahan, dan sebagainya. Mereka
belajar untuk menemukan makna dalam merekonstruksi organisasi danmengeksplorasi
alternatif tanpa mengorbankan tujuan organisasi atau kewajiban
fungsional.Dengan kondisi demikian, rasanya tidak mungkin untuk kembali ke
jenis turbulensi yang kita alami selama 1960-an dan awal 1970-an di Amerika
Serikat, periode di mana individu memberontak terhadap otoritas, menuntut
kebebasan dan hak individu. Mengingat kondisi terkini dari kontrol kelembagaan,
berkurangnya sumber daya, tuntutan akan kinerja dan pemberian layanan,
teknologi informasi, dan politik lokal dan global, maka kita harus berhubungan
baik dengan manajemen dan publik. Akan tetapi, akan lebih efektif jika kita
bertindak secara kolektif dalam mempertanyakan konsekuensi yang tidak
diinginkan dari pemerintahan hierarkis, pemecahan masalah, dan perubahan.
Proses partisipasi, dialog, dan pembagian kepentingan yang demokratis cenderung
memberikan kemungkinan yang lebihbanyak dibandingkan jika kita masing-masing
bertindak sendiri. Melalui pemberdayaan kolektif orang-orang yang terkena
dampak dari kebijakan dan tindakan tertentu, kemungkinan-kemungkinan tersebut
dapat dieksplorasi secara kritis dengan menekankan pada penafsiran makna-makna
yang berbeda dari objek yang kita hasilkan dan pengalaman individu yang dibawa
orang ke situasi tersebut. Buku ini mencoba memadukan karya-karya besar di
bidang komunikasi, pengelolaan negara dan kebijakan publik yang
diimplementasikan di negara-negara Asia, khususnya di Indonesia, sebagai negara
yang sedang mencari pilihan wajah yang tepat dalam pengelolaan demokrasi yang
sangat dinamis dan berkembang. Walaupun pada awalnya saya hanya ingin membahas
pikiran-pikiran kritis Jun \ dalam bukunya The Social Construction of Public
Administration, namun di luar sana ada banyak karya lain yang harus menguatkan
kajian Jun ini, sehingga saya harus juga membaca tulisan David E. Mcnabb, The
New Face of Government, Karya Mordecai Lee, Grant Neeley and Kendra Stewart,The
Practice of Government Public Relations, dan Postmodern Public Administration,
Karya Miller dan Fox. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
New Public Administration H. George Frederickson 1980-09-15 This book is
generally about public administration and particularly about new public
administration, a product of the turbulent late 1960s and the 1970s.
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Perbandingan antara Rule of Law dengan Droit Administratif A.V.Dicey, Nurhadi,
M.A. (Penerjemah), Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. (Penyunting) 2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Perbandingan antara Rule of Law dengan Droit
Administratif", merupakan buku yang berisi tentang "Pengantar Studi Hukum
Konstitusi" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan
bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah
pengetahuan hukum yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku
digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa
bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Warta ekonomi 1990
POLITIK PERPAJAKAN KOLONIAL DI INDONESIA Abdul Wahid 2021-10-26 Buku ini
membahas secara terperinci dan sistematis perubahan kebijakan perpajakan
kolonial di Indonesia, Jawa khususnya, beserta dampak sosial-politik yang
ditimbulkannya. Pembahasannya terfokus pada sistem pajak kolonial (pacth
stelsel), sebuah sistem pengumpulan pajak yang sudah ada sejak masa VOC, namun
diperluas penerapannya oleh pemerintah Hindia Belanda di sepanjang abad ke-19;
beserta sistem penggantinya di empat dekade awal abad ke-20. Sistem tersebut
merupakan sebuah mekanisme yang diadopsi negara kolonial untuk mengatasi
persoalan kekurangan personel dan lemahnya legimitasi politik, tetapi sekaligus
untuk memanfaatkan keberadaan orang-orang Cina yang memiliki posisi ekonomi
yang kuat sebagai pedagang perantara. Melalui sistem tersebut, pemerintah
kolonial Belanda memberikan sebagian wewenangnya untuk mengumpulkan pajak di
sektor konsumsi (terutama opium), jasa, dan perdagangan kepada pihak ketiga
yang didominasi oleh orang-orang Cina. Sepanjang sejarah pelaksanaannya, sistem
perpajakan ini memberikan keuntungan finansial dan politik, baik bagi
pemerintah kolonial maupun pengusaha Cina yang terlibat, melengkapi kesuksesan
Sistem Tanam Paksa dan Pajak Tanah. Namun demikian, keuntungan finansial
tersebut harus dibayar mahal dengan munculnya sejumlah masalah sosial; di
antaranya kemiskinan penduduk pribumi, eksploitasi yang tidak terkontrol,
perilaku korupsi, kriminalitas dan kekerasan, dan kecanduan opium yang meluas.
Atas berbagai pertimbangan itulah, pemerintah kolonial menghapus sistem pacth
stelsel pada akhir abad ke-19, dan menggantikannya dengan sistem baru yang
sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kolonial. Sistem baru tersebut terdiri atas
pajak-pajak yang dikelola langsung oleh negara dan jawatan negara di bidang
pengelolaan opium, pegadaian, dan garam. Namun demikian, hingga berakhirnya
periode kolonial, sistem baru tersebut dalam praktiknya tidak jauh berbeda
dengan sistem lama, yang menjadikan keuntungan finansial sebagai tujuan utama,
dan melupakan visi 'etis' yang semula digariskan. Dengan mengkaji perubahan
kebijakan perpajakan kolonial beserta dampak yang ditimbulkannya, buku ini
menawarkan penjelasan sistematis tentang salah satu aspek penting dari
pembentukan administrasi negara kolonial di Indonesia. Selain itu, dengan
evaluasi kritis terhadap pelaksanaan dan dampak sosial-ekonomi dari kebijakan
perpajakan kolonial tersebut, buku ini juga memberikan penilaian terhadap
karakteristik negara kolonial secara keseluruhan. Penilaian itu penting sebagai
renungan untuk memahami 'kontinuitas' dan 'diskontinuitas' dari 'tradisi
administrasi perpajakan' tersebut dalam konteks negara Indonesia dewasa ini.
manfaat-mempelajari-perbandingan-administrasi-negara

7/10

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 8, 2022 by guest

The Knowledge Executive Harlan Cleveland 1985
Implementasi Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik Frank
Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. sidney; Imam Baihaqi (Penerjemah), Rizal
(Penyunting) 2021-05-01 Buku digital ini berjudul "Implementasi Kebijakan
Publik", merupakan buku yang berisi tentang "Analisis Kebijakan Publik" yang
dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan sosial dan
politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini.
Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan
menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Administrasi negara 1970
PERBANDINGAN PENDIDIKAN Dr. H. Ahmad Qurtubi, M.A Buku ini merupakan hasil
karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam
melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang
signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku
ini dalam beberapa bagian bab.
Modern Political Constitutions C.F. Strong 1939
40 tahun UI 1990
Beberapa catatan kecil menyongsong dan melewati 2004 2003 Volume commemorating
the 46th anniversary of Lembaga Administrasi Negara, National Institute of
Public Administration.
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 liberteliberal, 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.
Pengantar Ilmu Pemerintahan Haudi, S.Pd., M.M. 2021-01-15 Buku ini berusaha
memperkenalkan bagaimana mengetahui dan memahami proses penyelenggaraan
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pemerintahan dalam suatu negara dengan berbagai fenomena dan problematika yang
terjadi. Dalam buku ini, tidak hanya mengutamakan pemahaman pada materi saja,
tetapi juga menjelaskan dengan tepat secara kontekstual. Untuk itu, sifat
penyajiannya lebih informatif dari pada substantif, mengingat karakteristik
buku pengantar yang meletakan dasar-dasar menuju pada pemahaman lebih lanjut
tentang Ilmu Pemerintahan.
Kejahatan dan Pengadilan Internasional Mangai Natarajan 2019-10-01
BUKU AJAR Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum. 2020-03-06 Mata kuliah Perbandingan
Hukum sebagai salah satu mata kuliah dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Buku Ajar ini akan menjadi arah
dan pedoman baik bagi Dosen maupun Mahasiswa dalam proses pembelajaran. Tugas
seorang akademisi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan memberikan kritik
akademik, karena disadari bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang dituangkan
dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak mengandung kelemahan.
Dengan demikian benarlah apa yang dinyatakan oleh Zweigert dan Kotzbahwa
Perbandingan Hukum menggambarkan “sebuah aktivitas intelektual dengan hukum
sebagai obyeknya dan perbandingan sabagai prosesnya”. Kehadiran Buku Ajar ini
diharapkan dapat membantu Mahasiswa dalam hal kesulitan yang dialami pada saat
memilih isu hukum. Oleh karena dalam Buku Ajar ini salah satu pokok bahasannya
tentang obyek perbandingan hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan
budaya hukum. Perbandingan Hukum sebagai suatu metode mengkaji perlunya
pendekatan perbandingan dalam mengkritisi sutu kebijakan hukum. Dalam konteks
tersebut mata kuliah Perbandingan Hukum meniliki pokok bahasan tentang fungsi
dan tujuan mempelajari Perbandingan Hukum. Untuk mempertajam pemahaman
Mahasiswa dalam Buku Ajar ini dipaparkan tentang unsur dan bagaimana tehnik
membandingkan suatu aturan dengan aturan lainnya. Dilengkapi pula beberapa
contoh perbandingan dalam hukum pidana, hukum tata negara dan hukum perdata.
Tractatus de legibus&consuetudinibus regni Angliæ, tempore Regis Henrici
secundi compositus, etc Ranulphus de GLANVILLA (Chief Justiciary of England.)
1673
Nubar - Manfaat Profesi (Jatim #103) Indah Budiastutik | Fathiyah Hakim
Sagitaningrum | Febry Yana | Sri Wiyanti | Maharani Eko Dewanti | Karmiladi |
Ani Muhammad | Nur Aeni Saadati | Mariati Sali | Endriyanti Kumalasari | Yafiah
Talita Hasna | Endrayani Tirtasari | Endah Pustakasari | Neni Utami 2020-10-03
Saat dilantik dan diangkat sumpah menjadi seorang prajurit TNI berarti telah
menyerahkan jiwa dan raga untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
menempatkan kepentingan tugas diatas kepentingan pribadi, sesuai dengan peran
dan tanggung jawab TNI yaitu menegakkan kedulatan Negara mempertahankan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berarti tugas
adalah segala-galanya. (Yasfiah Talita Hasna) Sebagai dokter, masih ingat
bagaimana perjalanan panjang proses pendidikan yang telah dilalui, seperti
selalu begadang setiap malam, harus menyelesaikan berbagai jenis laporan
praktikum dan penelitian, hingga menghadapi ujian yang seakan tidak ada
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akhirnya. Namun, bagaimanapun juga sekolah kedokteran adalah sebuah perjalanan
yang luar biasa. (Karmiladi)
Perbandingan administrasi negara ASEAN Ukasah Martadisastra 1984
Indonesia menapak abad 21 2000 Economic and political conditions in Indonesia;
collection of articles.
Tempo 2001
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