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Sedunia Perbedaan Jul 24 2022
Mungkinkah Dia Aug 21 2019 Biarpun tiada janji syurga mahupun janji bahagia, namun Nisa tekad
dalam hati, ingin setia dalam berkasih. Meskipun, haruman cinta Qashfi yang kekadang seperti kuntuman
mawar mekar setaman dan kekadang membuatkan diri Nisa terasa dipinggirkan, namun Nisa tak mahu
biarkan ikatan cinta putus di tengah jalan. Qashfi: Kalau Arief dengan Delia sanggup tangguhkan
perkahwinan, inikan pulak kita yang belum buat apa-apa persediaan. Nisa: Aku nak kata apa lagi? Takkan
nak desak dia supaya hantar wakil untuk masuk meminang. Kalau tak hantar wakil, aku kahwin dengan
orang lain. Boleh ke main ugut-ugut macam tu? Nisa langsung tak hiraukan Naufal walaupun lelaki itu
cuba mencuri perhatiannya. Tak mudah hatinya berpaling tadah, walaupun rayuan Ryo berterusan. Ryo:
Janji dibuat untuk dimungkiri. Naufal: Kalaulah yang empunya senyuman dan ketawa itu belum
berpunya, balik ni terus saya hantar wakil untuk masuk meminang. Tapi, goyah sedikit rasa hati pabila dia
diekori peminat misteri. -Si Cantik Manis, anda sedang diperhati.- Hati sering tertanya-tanya, gerangan
yang mengulit rasa hati dalam kiriman mesej yang bisu. Mungkinkah 'gurauan' Qashfi untuk menduga
hati kasihnya?

Tempo Nov 04 2020
Love Hope (Alineapublishing) Sep 21 2019 Kembali aku mencurahkan isi hati kepada diary-ku. Dan
yang aku tulis ini, semua berpusat pada Dev. Dev. Dev. Dan akan selalu tentang Dev. Dev sahabatku,
sekaligus orang yang telah menyita seluruh pusat perhatian juga inti hatiku. “Aku mencintaimu dalam
diam. Tak perlu mengakui pada dunia jika memang aku mencintaimu. Dan aku akan terus mencintaimu
dari tempatku berada kini.” Dev, maafkan aku yang akhirnya harus kalah dengan perasaanku sendiri.
Entah sejak kapan ini dimulai, tapi kenyataannya aku memang menyayangimu lebih dari seorang sahabat.
Sekali lagi aku minta maaf, Dev, karena kamu harus mengetahui ini di saat semuanya sudah tidak lagi
mungkin untuk kita. Aku terlalu pengecut. Aku terlalu takut. Untuk mengakui perasaanku sendiri hingga
selalu bersembunyi dibalik persahabatan kita. Aku takut cinta akan merusak persahabatan kita, Dev, dan
membuatku kehilanganmu. Tapi pada kenyataannya, meski pun aku terus mengutamakan persahabatan
kita dibanding rasa cinta, aku tetap saja kehilanganmu. (diterbitkan oleh Alinea Publishing)
Rich Like Liem Sioe Liong Jun 30 2020 Awalnya Liem Sioe Liong hanya petani miskin dari desa terpencil
di Fuqing, China bagian selatan. Kemelaratan dan ancaman perang membuat Liem memutuskan untuk
pergi ke tanah Jawa. Memulai karirnya dari penjual baju, tukang mindring, penjual kopi, Liem terus maju
dan bisnisnya melesat hingga menduduki posisi sebagai perusahaan terbesar di Indonesia. Lalu bagaimana
Liem Sioe Liong mengelola bisnis UKM menjadi bisnis konglomerasi kelas dunia? Dialah sang pemilik
dari perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia, seperti BCA, Indofood, Bogasari, Indocement,
Indomobil, serta ratusan perusahaan lainnya. Terlepas dari cibiran soal kedekatannnya dengan penguasa,
Liem tetaplah pengusaha jempolan yang melakukan suksesi dengan sangat baik hingga saat ini. Anak
keturunannya masih menduduki peringkat sebagai orang terkaya di Indonesia. Temukan semuanya di
dalam buku ini!
Suara masjid Mar 20 2022
Bung Tardjo pejuang tanpa pamrih Oct 15 2021 Biography of Soetardjo Reksokario, a patriot and his role
in liberation struggle in Yogyakarta.
Negara ke-5 Nov 23 2019
Profil 100 Tahun Departemen Pertanian, Republik Indonesia Jun 11 2021
Sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 Dec 05 2020 History on the Declaration of Independence of
Indonesia.
Prediksi perubahan global Sep 02 2020
Kudeta Mekkah Aug 13 2021 Pada 20 November 1979, sebuah peristiwa besar terjadi di Kota Suci
Mekkah. Sekelompok orang bersenjata pimpinan Juhaiman al-Utaibi, seorang Islamis radikal, menguasai
Masjid al-Haram. Mereka memprotes kebobrokan Pemerintah Arab Saudi dan aliansinya dengan Barat.
Gejolak politik di tanah suci meledak. Lalu, baku tembak antara pengikut Juhaiman dengan tentara Arab
Saudi pun tak terelakkan. Mulanya, tentara Saudi dibuat keteteran oleh perlawanan Juhaiman dan
pengikutnya. Tetapi akhirnya, dengan bantuan beberapa pimpinan militer Prancis, tentara Saudi berhasil
melumpuhkan "pemberontakan" kelompok Islam radikal tersebut. Sebagai hukumannya, Juhaiman dan
pengikutnya yang tertangkap hidup-hidup kemudian dipenggal kepalanya--eksekusi penggal kepala ini
dilaksanakan di beberapa kota di Saudi sebagai peringatan bagi siapa pun yang berusaha makar terhadap
pemerintah. Merujuk fatwa para ulama berpengaruh, Pemerintah Saudi mendakwa mereka melakukan
tindakan sesat: mendeklarasikan munculnya Imam Mahdi--yang tewas dalam pertempuran itu--sebagai
penyelamat dunia; serta menguasai dan menjadikan Masjid al-Haram, tempat tersuci umat Muslim,
sebagai medan pertempuran dan kekerasan, yang sangat jelas dilarang oleh agama. Peristiwa itu menjadi
bagian penting dari sejarah modern Kota Mekkah. Meski demikian, kebanyakan orang, terutama kaum
Muslim, tak paham apa yang sejatinya terjadi saat itu. Maklum, ketika peristiwa itu berlangsung,
Pemerintah Saudi melarang keras media massa meliput dan memberitakannya. Tak hanya itu, jaringan
telepon, telegram, dan surat-menyurat pun diputus. Alhasil, tak ada celah bagi siapa pun untuk dapat
mengakses peristiwa itu dari luar tempat kejadian. Pada tahun 2006, dua puluh tahun kemudian, Yaroslav
Trofimov berusaha menyusun kembali serpihan sejarah atas kejadian itu. Untuk menyibak detail peristiwa
yang tak terkuak khalayak itu, Trofimov memburu sumber-sumber penting dan tepercaya, antara lain:
pelaku ‘gerakan 1979’ yang masih hidup; Paul Barril, kepala misi pasukan Prancis saat itu; tentara Arab
Saudi; Perpustakaan British, satu-satunya tempat di Eropa yang menyimpan pelbagai surat kabar Saudi

tahun 1979; arsip Pemerintah AS dan Inggris yang berisi laporan rahasia dari para diplomat dan matamata; serta CIA dan British Foreign Office. Para pengamat politik dan sejarawan menganggap kejadian
itu sebagai insiden lokal semata dan karena itu tak bersangkut-paut dengan peristiwa internasional yang
belakangan merebak: terorisme. Tetapi penulis buku ini, Yaroslav Trofimov, berpendapat sebaliknya.
Menurutnya, peristiwa itu merupakan akar sejarah gerakan terorisme global, terutama yang dimotori alQaeda. Siapa dan di mana Osama Bin Laden kala itu, sehingga petinggi al-Qaeda ini dihubung-kaitkan
dengan peristiwa tersebut? Padahal ketika peristiwa itu terjadi, keluarga besar Bin Laden termasuk dalam
barisan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mendukung penumpasan gerakan 1979.
Ekonomi Indonesia pasca boom minyak Apr 09 2021 Contemporary conditions of Indonesian
economy; collection of articles.
Dr. A.K. Gani Apr 21 2022 Biography of Adenan Kapau Gani, Indonesian politician and statesman,
includes articles.
Bangkitnya Negeri Sakura Nov 16 2021 Buku ini secara rinci mencoba memperlihatkan betapa faktor
budaya mendukung pembangunan Jepang. Rakyat Jepang bersemangat membangun kembali negerinya
yang luluh lantak akibat bom atom Amerika Serikat, dan menyadari bahwa kalah perang dari Amerika
Serikat adalah karena keunggulan teknologi Amerika. Mereka kemudian membangun kembali pendidikan
di Jepang agar dapat mengejar ketinggalan tersebut. Pada waktu itu murid-murid yang pandai ditawari
beasiswa untuk menempuh pendidikan guru, bahkan konon pertanyaan kaisar Hirohito setelah Jepang
menyerah adalah berapa guru yang tersisa di Jepang? Sekolah di Jepang termasuk di tengah-tengah kota
Tokyo dipelihara dan tidak digusur untuk pembangunan. Pembangun karakter siswa dan budaya Jepang
yang mendukung pembangunan karakter diperhatikan serta dipelihara dengan baik. Siswa diajarkan untuk
bekerja sama dalam tim; sikap inilah kemudian yang menjadi modal bagi Jepang dalam menghadapi
persaingan global.
SSTM: Lukisan Cat Minyak Jan 18 2022
The Land of Five Towers (English Edition) Jul 20 2019 "Alif had never set foot outside of West
Sumatra. He passed his childhood days searching for fallen durian fruit in the jungle, playing soccer on
rice paddies, and swimming in the blue waters of Lake Maninjau. His mother wants him to attend an
Islamic boarding school, a pesantren, while he dreams of public high school. Halfheartedly, he follows his
mother’s wishes. He finds himself on a grueling three-day bus ride from Sumatra to Madani Pesantren
(MP) in a remote village on Java. On his first day at MP, Alif is captivated by the powerful phrase man
jadda wajada. He who gives his all will surely succeed. United by punishment, he quickly becomes
friends with five boys from across the archipelago, and together they become known as the Fellowship of
the Manara. Beneath the mosque’s minaret, the boys gaze at the clouds on the horizon, seeing in them
their individual dreams of far-away lands, like America and Europe. Where would these dreams take
them? They didn’t know. What they did know was: never underestimate dreams, no matter how high they
may be. God truly is The Listener. The Land of Five Towers is the first book in a trilogy written by A.
Fuadi—a former TEMPO & VOA reporter, photography buff, and a social entrepreneur. He went to
George Washington University and Royal Holloway, University of London for his masters. A portion of
the royalties from the trilogy are intended to build Komunitas Menara, a volunteer-based social
organization which aims to provide free schools, libraries, clinics and soup kitchens for the less fortunate.
To learn more about Komunitas Menara and their activities, check out www.negeri5menara.com"
Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa Oct 03 2020 Dalam sejarah Indonesia, buruh adalah
sebuah kata yang tidak semua orang dapat menerimanya dengan baik karena berbagai alasan subjektif
masing-masing. Pada masa ketika sebuah rezim paranoid yang selalu mengalami ketakutan dan
kecurigaan yang berlebihan terhadap masa lalu seperti Orde Baru misalnya, kata buruh sama sekali tidak
memiliki hak hidup secara formal karena bayang-bayang tentang kelompok sosial ini yang selalu
dikaitkan dengan ideologi kiri revolusioner atau komunis yang dianggap sebagai musuh utama rezim yang
sedang berkuasa waktu itu. Buku ini tidak hanya menghadirkan kenyataan sejarah melainkan juga
kenyataan-kenyataan lain yang sangat bermanfaat untuk memahami Indonesia sebagai sebuah keutuhan
dengan menempatkan buruh sebagai aktor utama di dalam proses berbangsa dan bernegara. Bambang
Purwanto, MA., PhD (Pengajar Jurusan Sejarah UGM)
The Petroleum Resources of Indonesia Apr 28 2020 THE quadrupling of oil prices within a few months in

late 1973 and early 1974 brought to an abrupt end the era of inexpensive oil. Since then the continuing
increases in the price of oil traded in the international market and the higher prices of imports of manu
factured goods have seriously disrupted the foreign exchange balances of many developing countries and
forced them to replan their development programmes. The impact of high oil prices is felt in every
country, whether developed or developing, and has brought to world attention the fact that not only are
petroleum resources in limited supply and exhaustible but also that substitutes cannot be found easily or
quickly. In a world faced with the certainty of declining supplies of petroleum there is widespread interest
and concern among all the oil producing countries to evaluate the extent of their petroleum resources and
to examine more closely the problems of their development, rates of depletion and methods of
conservation. The present work reviews some of the above issues and problems in relation to Indonesia,
an OPEC member, and the major oil producing country in South-East Asia. More specifically, it seeks to
provide the reader with an overview of the petroleum resources of the country their nature, extent,
distribution as well as the problems of their development.
Politik lokal & pembangunan Feb 07 2021 Government policy in economic development in Indonesia;
collected articles.
Ganti Rezim Ganti Sistim - Pergulatan Menguasai Nusantara May 22 2022 Buku ini berlatar belakang
sejarah perpolitikan Indonesia sejak Soekarno sampai sekarang, dengan penekanan dan diawali oleh
Rezim Kekuasaan Partai oleh Soeharto. Saya menilai, bahwa dengan Rezim Kekuasaan Partai ini,
Indonesia terjebak dalam pemilihan pemimpin-pemimpin yang salah, dalam artian mereka yang terjaring
dalam sistim politik kepartaian itu bukan pemimpin yang berkwalitas, yang mampu memegang amanat
kerakyatan. Sebagai akibatnya, Indonesia terpuruk, sebagai negara yang kaya-raya akan sumber-sumber
kekayaan alam, tetapi mayoritas rakyatnya jatuh miskin; sedang kekayaan tersebut kemudian menjadi
jarahan rezim penguasa, pihak asing yang sejak awal memasuki abad 15 telah mulai mengincar kekayaan
alam Indonesia, serta orang-orang ECI, Etnis Cina Indonesia, yaitu para Aseng yang berjiwa tamak, yang
sudah juga mulai mengincar kekayaan alam Nusantara, bahkan sejak memasuki abad ke 5. Dengan
bantuan Rezim yang berkuasa Pasca Soekarno itu, para Aseng ini bersama-sama pihak Asing, pada
hakekatnya telah menjajah Republik Indonesia. Bahkan, dengan berbagai likku-liku permainan politik
mereka, para Asing dan Aseng ini telah berhasil memenangkan Pemilihan Umum 2014, dan sekarang
duduk sebagai Rezim Baru NKRI.
Hindia Belanda dan Perang Dunia 1 1914 - 1918 May 30 2020 Perang Dunia I baru saja pecah, tapi
pemerintah kolonial di Hindia Belanda justru bernapas lega. Sektor ekspor kolonial tidak ambruk dan
perang menawarkan prospek ekonomi baru; perwakilan gerakan nasionalis islam memanjatkan doa untuk
keselamatan Belanda dan tidak memanfaatkan kesempatan menyulut kerusuhan. Lebih lanjut, pemerintah
kolonial, yang terkesan akan pameran kesetiaan semacam itu mulai menjalankan langkah pembentukan
'milisi Bumiputra', bafatentara Jawa untuk membantu menghadang kemungkinan invasi Jepang. Namun
ada sejumlah masalah lain: para jemaah haji terlantar di Mekah, kecenderungan pro-Jerman oleh sebagian
besar orang Islam Indonesia karena keteriibatan Turki dalam perang, dan di atas segalanya status Hindia
Belanda sebagai stasiun penyelundupan yang dipakai kaum revolusioner India dan agen Jerman untuk
menyingkirkan kekuasaan Inggris di Asia, Pada 1917 optimisme tahun-tahun pertama perang menghilang.
Pembatasan dagang, perang laut, kurangnya tonase di seluruh dunia menyebabkan peluang ekspor
menyusut. Propaganda Komunis telah meradikalkan gerakan nasionalis. Pada 1918 terlihat bahwa koloni
sepertinya akan menyerah. Ekspor berhenti. Kelaparan adalah bahaya di depan mata. Makin banyak
keresahan di kalangan penduduk kolonial, angkatan darat, dan angkatan laut. Penguasa kolonial meminta
bantuan gerakan kebangsaan, menawarkan konsesi politik yang sangat besar, yang kemudian segera
terlupakan begitu perang berakhir. Kemerdekaan politik dan ekonomi, yang didapatkan Hindia Belanda
yang muncul karena buruknya saluran komunikasi dengan negara induk, juga menghilang. Kees van Dijk
mengkaji bagaimana pada 1917 atmosfer optimisme di Hindia Belanda berubah menjadi keresahan dan
ketidakpuasan, dan bagaimana setelah Perang Dunia I situasi kembali stabil seperti suasana politik dan
ekonomi sebelum perang. Kees van Dijk (1946) sudah bekerja sebagai peneliti di KITLV/lnsititut
Kerajaan Belanda untuk Studi Asia Tenggara dan Karibia sejak 1968 dan menjadi guru besar sejarah
Islam di Indonesia di Universitas Leiden sejak 1985. Buku-buku yang pernah diterbitkannya antara lain
adalah Rebellion under the banner of Islam; The Darul Islam in Indonesia (Leiden, KITLV Press 1981)

dan A Country in despair: Indonesia between 1997 and 2000 (Leiden, KITLV Press 2001). Buku
persembahan penerbit Banana
Perang berebut minyak May 10 2021 History of the Second World War in Kalimantan Timur; a violent
war for oil in Asia Pacific region, 1942-1945.
2020 Indonesia dalam Bencana Krisis Minyak Nasional Oct 27 2022 """Indonesia telah masuk ke
dalam era krisis minyak bumi. Harga minyak melambung, kapasitas produksi menyusut, sementara
inefisiensi kelembagaan maupun regulasi merebak. Masa keemasan bisnis minyak di Indonesia telah usai
dan sekarang minyak bumi malah menjadi beban. Di saat negara-negara produsen minyak mempersiapkan
diri memulai era keemasan minyak tahap kedua, Indonesia menuju era krisis energi. Dalam kondisi
seperti ini, apa yang bakal kita hadapi tahun 2020 dan bagaimana kita menghadapinya?
------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Rangkaian
kejadian seputar masalah migas di tanah air, tentu tidak terjadi dengan kebetulan. Ada kekuatan virtual
yang tidak menghendaki bisnis bernilai milyaran dollar ini berubah. Buku ini melengkapi dan
memperkaya wawasan kita tentang bagaimana kita memperlakukan sumber daya minyak kita.” -- Rhenald
Kasali, Founder Rumah Perubahan “Saat ini Indonesia telah menjadi negara net oil importer. Produksi
minyak kita berkisar 900.000 barel per hari, sementara kebutuhan BBM dalam negeri diperkirakan
mencapai 1,4 juta barel per hari dan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan subsektor migas
hilir. Peran migas yang vital dan strategis mulai bergeser dan dikhawati rkan malah membebani keuangan
negara. Demi mengembalikan peran penti ng dan strategis migas saat ini dan di masa depan, pengelolaan
migas harus dilakukan secara bijaksana dan seoptimal mungkin.” -- Saryono Hadiwidjoyo, Komite BPH
Migas “Tidak dapat dimungkiri, kebutuhan akan migas perlu dipenuhi jika kita menginginkan
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan mengenai migas tidak bisa ditentukan hanya
dengan memperti mbangkan segi tekno-ekonomis, tetapi juga sosio-politis. Buku ini dapat menjadi
referensi bagi para pengambil kebijakan dan stakeholder industri migas, serta masyarakat luas yang ingin
mendapat gambaran mengenai industri migas secara kontekstual.” -- Widhyawan Prawiraatmadja, Deputi
SKK Migas “Karakteristik industri migas: risiko tinggi dan investasi milyaran dollar. Sayangnya masih
banyak tantangan yang melingkupinya. Buku ini sangat layak dan perlu dibaca oleh mereka yang tertarik
dan sedang mendalami industri migas nasional.” -- Mardijono Nugroho, Patra Jasa “Ketahanan energi
merupakan pilar penting ketahanan ekonomi sebagai salah satu unsur utama dalam ketahanan nasional.
Namun pengelolaan energi di Indonesia saat ini tidak mendukung situasi yang diharapkan, seperti APBN
masih bergantung pada penerimaan migas, subsidi BBM, dan infrastruktur kurang memadai. Buku ini
menggambarkan secara historis dan memotret secara realistis kondisi perminyakan dan energi di
Indonesia. -- Tatang Arudji, Pertamina Tokyo Offi ce 2006-2009/Board Auditor PPT & CO Japan"""
CONNECT - Surfing New Wave Marketing Jan 26 2020 "Sebagai sekuel dari buku New Wave
Marketing, di dalam buku Connect! ini kami menjabarkan secara komprehensif mengenai "why", "what",
dan "how" untuk menjalankan pemasaran New Wave. Dalam buku ini, kami tidak hanya berbicara
tentang Connect! secara online, tapi juga offline. Karena penting untuk diklarifikasi bahwa New Wave
Marketing, sebuah orde baru di dunia marketing, bukan Internet Marketing, Digital Marketing atau Online
Marketing, meskipun Internet yang makin perkasa ini memaksa sebuah Company untuk terus Connect!
Online memang bisa menimbulkan excitement dan engagement, tapi offline bisa lebih jauh ke intimacy
dan enthusiasm! Dan, kalau keduanya digabung akan menjadi suatu Connection yang bersifat Physical,
Intellectual, Emotional, dan Spiritual! Untuk sukses dalam melakukan Connection secara holistik seperti
ini, pemasar perlu sadar akan tiga angkatan Connect! Yang pertama adalah mobile connect. Pertanyaan
testingnya adalah ""Are you well-connected?"" baik online maupun offline. Tingkat dua adalah
Experiential Connect. Pertanyaan yang relevan adalah ""How deep is your Connection?"" Bukan cuma
hanya ""Are you well-Connected!" Dan, tingkat paling tinggi dalam Connect adalah Social Connect!
Pertanyaan yang tepat sekarang adalah "How strong is the Connectivity?" Well-Connected is the Mobile
Connect! Deep-Connection is the Experiential Connect! Strong-Connectivity is the Social Connect!
Pemasar yang menunggangi ketiga hal tersebut untuk praktik 12Cs layak disebut sebagai The ConnectReady New Wave Marketer! Pemasar yang siap menjalankan 12Cs dari New Wave Marketing! Karena
itu, judul buku sekuel ini adalah Connect!: Surfing New Wave Marketing. Untuk melakukan surfing di
laut pun Anda mesti siap dengan segala macam perlengkapan. Maka dari itu, siapkan diri. Connect! untuk

mengurangi New Wave Marketing."
Analisis CSIS. Sep 14 2021
VAKSIN ILMIAH Kumpulan Esai Tentang Covid-19 dari Berbagai Perspektif Ilmu [Edisi II] Jan 06
2021 Buku berjudul VAKSIN ILMIAH berikut merupakan edisi kedua kumpulan tulisan Dosen Undana
dan beberapa peneliti dari berbagai elemen yang mengkaji permasalahan Covid-19 dari berbagai
perspektif keilmuan. Sebelumnya dalam edisi perdana sebagai tahap awal, telah mendapatkan respon
positif dari berbagai kalangan sehingga kali ini sebagai komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa maka
didedikasikan percikan ide sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Point pentingnya harus
kritis, konstruktif dan solutif namun tetap menjaga norma keilmiahan agar kelak menjadi pemantik ide
bagi berbagai pihak dalam melakukan pembenahan mengatasi masalah Covid-19 kini dan kedepannya.
Gedono gedini Oct 23 2019 Empat belas cerita pendek dalam Gedono Gedini ini lebih mencerminkan
ketajaman Satyagraha Hoerip dalam merekam kisah-kisah nyata dalam kehidupan keseharian.
Masingmasing cerita pendeknya terasa unik, sehingga kendati ada dua atau tiga buah yang secara sekilas
bertema sama, toh tetap saja tampak menonjol permasalahannya. (Balai Pustaka)
Catatan gemilang sebuah perjalanan kemitraan Dec 17 2021 Success stories of customers of Bank
Negara Indonesia.
Sarekat Islam pelopor nasionalisme Indonesia, 1905-1942 Aug 01 2020 History and development of
Sarekat Islam, a political party and a pioneer of nasionalism in the history of Indonesia between 1905 and
1942.
Mendobrak Sentralisme Ekonomi Feb 19 2022 Rizal Mallarangeng memperlihatkan bahwa gagasan
punya peran penting dalam proses liberalisasi ekonomi di Indonesia.
Dunia EKUIN dan PERBANKAN Jun 23 2022
Negara dan Buruh Migran Perempuan Aug 25 2022 Salah satu potret nyata dari keberpihakan pemerintah
dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan
perlindungan TKI di luar negeri. Negara, yang direpresentasikan oleh pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono dengan menganalisis tahun 2004-2010, terbukti tidak dapat melindungi buruh migran
perempuan, utamanya yang bekerja di negeri Jiran, Malaysia. Kasus kekerasan yang marak terjadi di
salah satu negara tujuan terbesar bagi buruh migran perempuan ini, mulai dari tidak dibayarnya gaji,
pemerkosaan, peniadaan hak cuti libur (sebagai bagian dari HAM) hingga kekerasan fisik, tentu
membutuhkan penyelesaian konkret dari pemerintah. Mayoritas buruh migran yang diwawancarai
menjelaskan bahwa mereka bekerja keluar negeri, tidak lain untuk memperbaiki perekonomian hidup.
Perempuan, jelas mengalami dilema dan beban ganda, yaitu keluar dari ranah domestik untuk bekerja
kembali di ranah domestik (sebagai Pekerja Rumah Tangga/PRT), guna menghidupi biaya hidup
keluarga. Pelabelan kerja domestik tersebut yang mengakibatkan opresi pola integrasi kapitalisme dan
patriarkhal. Bahwa, upah perempuan tidak layak besar, karena pekerjaan yang dikerjakan merupakan
kerja domestik, bukan publik. Selain itu, semakin murah upah yang dibayarkan bagi buruh migran
perempuan, semakin banyaklah permintaan dari negara-negara tujuan. Sekali lagi, perlindungan bagi
mereka sangat ditentukan oleh kebijakan perlindungan TKI di luar negeri yang seharusnya berperspektif
adil gender dan partisipatif terhadap perempuan.
................................................................................................................................................ Membaca buku
ini, mengulur tarik wacana politik feminis. Apakah ia masuk dalam wacana “baku” aliran mainstream
feminisme, atau hard politik dalam formalisme politik formal, atau sesungguhnya ruang negosiasi baru,
bahwa politik bisa sangat domestik dan individual yang dalam konteks gerakan kerap masih tembus
pandang? Yuniyanti Chuzaifah Ketua Komnas Perempuan dan Peneliti Isu Migrasi Melalui pendekatan
feminisme sosialis dalam mengupas relasi pemerintah dengan buruh migran perempuan, Ana melakukan
pembedahan terhadap kebijakan perlindungan pemerintah yang disusun pada 2004. Rupanya, sejak dalam
proses pembuatan kebijakan, partisipasi politik buruh migran diabsenkan, sehingga kebijakan itu
menegaskan kepentingan politik gender pemerintah ketimbang perlindungan terhadap buruh migran
perempuan. Buku ini patut dibaca karena memiliki kemampuan tidak terseret dalam pendekatan legalitik
dalam mengkaji sebuah kebijakan. Ruth Indiah Rahayu Peneliti Feminis di Institut Kajian Krisis dan
Studi Pembangunan Alternatif Mereka (red-buruh migran perempuan) kerap kali dipandang sebagai
pribadi yang “tidak penting” dalam proses pembentukan kebijakan perlindungan tenaga kerja indonesia di

Luar Negeri. Jika politik wajib dimaknai sebagai sebuah proses dan bukan tujuan, maka rangkaian proses
politik itulah yang harus dimiliki oleh buruh migran perempuan Indonesia melalui partisipasi politiknya
dalam kebijakan perlindungan yang ada. Buku ini memotret jelas rangkaian kekerasan yang terjadi pada
buruh migran perempuan Indonesia karena kebijakan perlindungan yang tidak akomodatif dan partisipatif
terhadap perempuan. Chusnul Mar’iyah Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia Buku ini
menggambarkan bahwa persoalan serius yang selama ini dihadapi buruh migran MERUPAKAN dampak
dari kebijakan Negara yang eksploitatif. Luputnya dimensi HAM dalam pengaturan Negara untuk buruh
migran terbaca sangat jelas dalam buku ini. Anis Hidayah Direktur Eksekutif Migrant CARE
Indonesia Melawan Amerika Konflik PD 1953-1963 Mar 08 2021 Yang dilakukan oleh Dr. Baskara T.
Wardaya dalam dalam bk ini adalah memperlihatkan konteks terbentuknya berbagai kebijakan Amerika
Serikat terhadap Indonesia, sambil dengan bagus menggambarkan tekan-tekanan dalam negeri yang
dialami para pejabat urusan luar negeri Amerika. Ditunjukan pula berbagai pergumulan internal yang ada
dalam tiap-tiap pemerintahan presiden A.S. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mencerminkan
dinamika internal itu. Tampak bahwa para Presiden A.S yang dibahas di sini (Truman, Eisenhower, dan
Kennedy) memiliki pandangan mereka sendiri mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia,
tetapi rupanya mereka juga amat bergantung pada para penasihat mereka. Dalam situasi seperti itu,
masing-masing presiden menjadi banyak ditentukan oleh siapa yang paling kuat pengaruhnya. Buku
terbitan penerbit Galangpress ini juga merupakan sebuah studi kasus yang penting mengenai pendekatan
Amerika terhadap persoalan pascakolonial setelah berakhirnya Perang Dunia II. Dalam kaitannya dengan
sepak terjang Amerika di Vietnam, buku ini menawarkan topik yang sangat penting dan menarik. — Dr.
Steven M. Avella (Pengajar sejarah politik luar negri A.S., Marquette University, Milwaukee, Wisconsin,
A.S.
Ancaman Virus Terorisme: Jejak Teror di Dunia dan Indonesia Feb 25 2020 Buku ini merupakan
kumpulan artikel-artikel yang penulis buat selama bertahun-tahun yang merupakan sebuah pengamatan
intelijen terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan ancaman terorisme serta keamanan baik di dunia
internasional maupun Indonesia, khususnya mengamati banyaknya kasus-kasus ancaman dari kelompok
teroris Islamic State (Negara Islam) dan Al-Qaeda, termasuk mencantumkan penjelasan dari para pejabat
negara, kepolisian dan lembaga-lembaga lain yang sedang menjabat saat artikel tersebut dibuat. Buku ini
merupakan pula rangkaian dari dua buku penulis yang telah diterbitkan lebih dahulu yaitu “Intelijen
Bertawaf, Teroris Malaysia Dalam Kupasan” serta “Misteri MH-370”. Menurut Sherman Kent’s Strategic
Intelligence pada situs CIA, intelijen mengutamakan basic intelligence atau dasar intelijen yang terdiri
dari “the basic descriptive element, current reporting dan estimates of the speculative evaluative element”.
Penulis menyertakan perkiraan unsur evaluatif spekulatif atau bahasa sederhananya sebuah ramalan
dengan menggunakan dasar intelijen yaitu menganalisis fakta dan data elemen dasar masa lalu dikaitkan
dengan kejadian masa kini.
Oil, Water, and Climate Mar 28 2020 Today's oil and gas are at record prices, whilst global energy
demand is increasing from population and economic development pressures. Climate change, resulting in
large part from the burning of fossil fuels, is exacerbating the impacts of the excelerated exploitation of
our natural resources. Therefore, anxieties over energy, water, and climate security are at an all-time high.
Global action is needed now in order to address this set of urgent challenges and to avoid putting the
future of our civilization at risk. This book examines the powerful interconnections that link energy,
water, climate and population, exploring viable options in addressing these issues collectively. Difficult
political decisions and major reforms in resource governance, policies, market forces, and use are needed
and this book provides excellent introductory material to begin to understand and to address these
problems.
Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia Sep 26 2022 Karena posisinya sebagai
acuan universal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila idealnya perlu dijiwai dan
dipraktikkan warga negaranya. Tak terkecuali mahasiswa, sebagai calon penerus bangsa yang di
pundaknya akan diletakkan masa depan orang banyak. Dalam konteks itulah, buku ini oleh para
penulisnya sengaja ditujukan khusus untuk mereka, agar dapat menganalisis kompleksitas permasalahan
sosial masyarakat menggunakan Pancasila sebagai landasan nilai dan acuan dasar. Secara umum, buku
ajar ini mengulas tentang urgensi pendidikan Pancasila, sejarah dan kedudukannya bagi bangsa Indonesia.

Di dalamnya juga diulas konsepsi filsafat Pancasila dan perannya sebagai pedoman moral dan etika sosial.
Ummat Jun 18 2019
The Army and Politics in Indonesia Dec 25 2019 A comprehensive description of the Indonesian Army's
history of political involvement. Crouch's incredible knowledge of so many facets of intrigue and
manipulation, of names, dates, enemies and friends, and specific circumstances under which each
attempted coup and counter effort was made if phenomenal. His attention to the supporting literature and
his own personal experiences in-country certainly would indicate that Mr. Crouch is a - if not the - leading
expert in this complex and bewildering subject. Highly recommended. - Perspective: Reviews of New
Books in Political Science The author has produced the most thorough and balanced account of
contemporary Indonesian politics yet to appear in print. - Canadian Journal of Political Science A
valuable contribution to our knowledge of modern Indonesia. - Journal of Southeast Asian Studies In this
highly-respected work, Harold Crouch analyzes the role of the Indonesian Army in that country's politics,
putting special emphasis on the Sukarno years, the gradual takeover of power by the military, and the
nature of Suharto's New Order government. The Army and Politics in Indonesia is now updated with a
new preface and epilogue that expands the book's coverage to the 1980s. HAROLD CROUCH is a Senior
Fellow in the Department of Political and Social Change, Research School of Pacific and Asian Studies,
Australian National University where his research is concerned with Southeast Asian politics. He taught
political science at the University of Indonesia in Jakarta from 1968 to 1971 and in the Department of
Political Science at the National University of Malaysia from 1976 to 1990.
Pendudukan Jepang di Indonesia Jul 12 2021 Keberadaan suatu bangsa tidak akan lepas dari proses dan
perjalanan panjang sejarah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sejarah menduduki
peranan yang penting dalam membentuk watak dan peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, tepatlah apa
yang dikatakan oleh Bung Karno, Jasmerah, Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Buku Pendudukan
Jepang di Indonesia ini mengajak kita untuk kembali menelusuri masa lalu dan menengok kembali
perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan. Memahami sejarah,
generasi muda sebagai penerus bangsa akan dapat menghargai pengorbanan para pahlawan serta
menumbuhkan sikap cinta tanah air.
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