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Didirikan pada 2003, PrenadaMedia Gro-
up berkomitmen sepenuhnya mengha-
dirkan buku-buku ajar (textbook) dan 

buku referensi utama berkualitas bagi dunia 
akademik maupun umum. Komitmen tersebut 
terus dipelihara dan diwujudkan dengan kerja 
sama saling menguntungkan antara kami pe-
nerbit, penulis, dan masyarakat pembaca.

PrenadaMedia Group telah menerbitkan 
lebih dari seribu (1.000) judul buku, dan akan 
terus bertambah seiring dengan waktu dan 
dukungan dari para penulis lokal (Indonesia) 
dan penerbit luar negeri (buku-buku terje-
mahan). Untuk mendukung produktivitas pe-
nerbitan, PrenadaMedia Group mendirikan 
kantor cabang/perwakilan di berbagai kota 
besar utama di beberapa provinsi untuk men-
jaga keberlangsungan pendistribusian koleksi 
buku terbitan PrenadaMedia Group ke berba-
gai toko buku besar berjaring nasional, seper-
ti Gramedia, Toga Mas, perpustakaan kampus, 
dan toko buku menengah (lapak buku) di ling-
kungan sekitar kampus dan daerah.

Divisi Penerbitan  
PrenadaMedia Group

Divisi Kencana
Kencana merupakan divisi inti PrenadaMedia 
dengan fokus pada buku teks perguruan tinggi 
dan akademik dari berbagai disiplin keilmuan. 
Sumber naskah Divisi Kencana berasal dari 
karya para pengajar (dosen) dan pakar dalam 
negeri serta terjemahan naskah luar negeri.

Divisi Prenada
PrenaDa fokus menghadirkan buku-buku re-
ferensi utama berkualitas tinggi. Format dan 
gaya redaksional terbitan Divisi PrenaDa di-
buat dengan bahasa yang sederhana dan sis-
tematika yang nyaman (populer) dan mudah 
untuk dikonsumsi semua kalangan umum.

Divisi Siraja
SIraja merupakan wujud komitmen Prena-
daMedia Group untuk memberikan kontribu-
si bagi pembangunan spiritualitas bangsa. 
Buku-buku yang disajikan oleh divisi ini fokus 
pada masalah spiritiualitas dan religiusitas 
dengan sumber naskah dari dalam (lokal) dan 
luar negeri (edisi terjemehan).
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Divisi Kakilangit Kencana
KaKIlanGIT Kencana menerbitkan berbagai 
aspirasi dan imajinasi para penulis/pengarang 
buku cerita yang dituangkan dalam karya sas-
tra, fiksi, biografi/autobiografi, serta berbagai 
hal yang berkaitan dengan seni dan budaya, 
seperti seni batik dan pewayangan.

Prosedur Pengajuan Naskah Buku
1.  naskah dikirimkan via e-mail atau surat 

resmi ke alamat redaksi:
PrenaDaMeDIa GroUP
jl. Tambra raya no. 23 
rawamangun, jakarta 13220
e-mail: pmg@prenadamedia.com

2.  Item berikut ini harus disertakan dalam 
paket kiriman tersebut:
a. Daftar isi naskah buku.
b.  Minimal sepertiga dari keseluruhan bab 

yang disajikan dalam buku.
c.  Curriculum Vitae (cV) penulis yang ber-

isi antara lain: riwayat singkat penulis, 
jadwal penggunaan buku tersebut, dan 
kesesuaian dengan silabus/kurikulum.

3.  Keputusan layak terbit naskah buku tersebut 
akan disampaikan melalui surat, e-mail, atau 
telepon.

Standar Terbitan  
PrenadaMedia Group menerapkan standar 
penerimaan naskah buku, sebagai berikut:

1.  naskah buku ditulis dalam bahasa Indone-
sia yang baik dan benar.

2.  naskah buku disusun dengan sistematika 
pembahasan yang memudahkan pembaca 
memahami ”benang merah” pesan/infor-
masi yang disampaikan penulis.

3.  naskah buku tersebut tidak sedang dalam 
ikatan perjanjian penerbitan dengan pihak 
ketiga (atau penerbit lain).

4.  Minimal jumlah halaman yang dianjurkan: 
sekitar 250 halaman, ukuran kertas a4, 
font-type: Times new roman 12 pt., dengan 
spasi tunggal (1).

5.  Khusus buku teks perguruan tinggi/aka-
demik, beberapa hal berikut menjadi nilai 
tambah dalam pertimbangan editorial:
a.  Komprehensivitas konten dan tema 

yang disajikan (substansi naskah).
b.  Kelangkaan tema/topik naskah.
c.  Kebutuhan pasar/pembaca atas naskah 

buku tersebut.
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Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dalam 

Perkara Sengketa Ekonomi 
Syariah  

•	Dr. DrS. H. AmrAn SuADi, S.H., 
m.Hum., m.m. 

13,5 x 20,5 CM • 256 HLM
Harga: rp 85.000,-

Berkecedasan istimewa 
(Keberbakatan) pada Anak-anak  

•	FrAnz mönKS 
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Cross-Cultural Communication: 
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Culture for global Communication 
and Interaction Book 1  

•	PrOF. Dr. i WY. DirgEYASA, m.Hum.

15 x 22,5 CM • 200 HLM
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Fiqih nawazil: Empat perspektif 
pendekatan Ijtihad Kontemporer  

•	Dr. HElmi BASri, lC., m.A.
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interpersonal Skill: Kecakapan 
antarpersonal  

•	Dr. SuDArYOnO, S.P., S.PD., m.PD.

15 x 23 CM • 300 HLM
Harga: rp 103.000,-

Komunikasi Bisnis  

•	Dr. SuDArYOnO, S.P., S.PD., m.PD.

15,5 x 23 CM • 406 HLM
Harga: rp 133.000,-

model i-Teach (inclusive 
Teaching) bagi guru PAuD  

•	Dr. DiAnA, m.PD.
•	PrOF. Dr. SunArDi, m.SC.

•	PrOF. gunArHADi, m.A., PH.D.
•	PrOF. Dr. munAWir YuSuF, m.PSi.

13,5 x 20,5 CM • 138 HLM
Harga: rp 45.000,-

mudahnya menulis ilmiah: 
panduan praktis untuk guru dan 

Mahasiswa  

•	Dr. iu ruSliAnA, m.Si.

14 x 20,5 CM • 208 HLM
Harga: rp 68.000,-

Penegakan Hukum 
Penyalahgunaan narkoba di 

indonesia  

•	muHAmmAD HATTA, S.H., ll.m., PH.D.

14 x 20,5 CM • 208 HLM
Harga: rp 64.000,-

Politik Perpajakan Kontemporer: 
Pertautan Ekonomi, Politik, dan 

Demokrasi  

•	Dr. EDi SlAmET iriAnTO, m.Si.
•	Dr. SYAriFuDDin jurDi

15,5 x 23 CM • 302 HLM
Harga: rp 103.000,-
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Sejarah Komunikasi umat 
manusia  

•	mOriSSAn

15 x 23 CM • 368 HLM
Harga: rp 122.000,-

Strategi Belajar mengajar 
matematika  

•	OvAn, S.PD., m.PD.

14 x 20,5 CM • 252 HLM
Harga: rp 75.000,-

Strategi jitu guru Kreatif  

•	DiAn rOSDiAnA rAHAYu, S.PD.

14,8 x 21 CM • 166 HLM
Harga: rp 60.000,-





Daftar IsI

buku Baru 1
75 Tahun PGRI Mengabdi Negeri   ....................................................1
Akhlak Islami & Pola Edukasinya .......................................................1
Analisis Jaringan Media Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi Metode 

Jaringan Sosial untuk Membedah Percakapan di Media Sosial ..1
Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan di Era Revolusi  

Industri 4.0  ..................................................................................1
Aspek Hukum Informasi di Indonesia ................................................2
Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi: Suatu 

Refleksi, Teoretis, dan Empiris .....................................................2
Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam 

Mengawasi Hakim .......................................................................2
Belajar Komunikasi: Lewat Cerita dan Humor ...................................2
Bimbingan Konseling Populasi Khusus ..............................................3
Biostatistik: Statistik dalam Penelitian Kesehatan ..............................3
Buku Ajar Psikologi Perkembangan Anak .........................................3
Business Recovery Strategy: Strategi Komprehensif dalam 

Pemulihan Bisnis Pascakrisis .......................................................3
Cessie, Subrogasi, Novasi, dan Hawâlah dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah ..........................................................4
Circumstantial Evidence sebagai Alat Bukti dalam Perkara Kartel: 

Praktik dan Standar Pembuktian di Masa Depan ........................4
Citra Aktor Politik: Dalam Framing Media Lokal  ...............................4
Dakwah dan Filantropi: Jalan Menuju Kesejahteraan Umat 

(Edisi Kedua) ................................................................................4
Dana Haji Indonesia: Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan 

Teorisasi Keuangan Syariah ........................................................5
Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual    .....................................5
Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini  ................5
Dasar-dasar Penelitian Sosial  ...........................................................5
Etika Islam: Kajian Etika Sosial dan Lingkungan Hidup .....................6
Fikih Bisnis Syariah Kontemporer ......................................................6
Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya ............6
Fikih Persaingan Usaha dan Moralitas Antikorupsi: Reaktualisasi 

Teologi Berbisnis dan Bersaing Sehat .........................................6
Filologi Nusantara: Pengantar ke Arah Penelitian Filologi ................7
Filsafat Agama, Budi Pekerti, dan Toleransi: Nilai-nilai Moderasi 

Beragama .....................................................................................7
Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan 

Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer ...........................7
Filsafat Hukum: Pendekatan Komprehensif .......................................7
Filsafat Islam: Telaah Tokoh dan Pemikirannya ................................8
Freelancers Media dalam Era Digital .................................................8
Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas, dan Kapabilitas ..............8
Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional .....................8
Historiografi Islam  .............................................................................9
Hukum Adat Indonesia: Suatu Kajian Kepustakaan dan 

Perkembangannya .......................................................................9
Hukum Administrasi Negara  .............................................................9
Hukum Dagang  

(Edisi Ketiga) ................................................................................9
Hukum dan Penegakan Hukum: Seri Pemikiran Romli  

Atmasasmita ..............................................................................10

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)  .................................................10
Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis): Dalam Penyelesaian  

Sengketa Ekonomi Syariah ........................................................10
Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi 

Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia .................10
Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi ...............11
Hukum Kontrak: Teori dan Praktik ...................................................11
Hukum Lingkungan ..........................................................................11
Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN .............................................11
Hukum Pasar dalam Perspektif Hukum Nasional dan Ekonomi 

Islam: Ikhtiar Menjaga Pasar Tradisional...................................12
Hukum Pemerintahan: Dalam Perspektif Hukum Positif  

dan Hukum Islam .......................................................................12
Hukum Perdagangan Internasional  .................................................12
Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab: Disertai Aturan 

yang Berlaku di Indonesia ..........................................................12
Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Maqashid Al-Syariah  

(Edisi Revisi) ...............................................................................13
Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli 

Pidana ........................................................................................13
Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya 13
Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia  ............................................13
Ilmu Falak: Hisab Pendekatan Microsoft Excel ................................14
Ilmu Hukum  .....................................................................................14
Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim 

Indonesia Abad ke-20 (Edisi Baru) .............................................14
Jurnalistik Sinematografi ..................................................................14
Keterampilan Interpersonal: Pengembangan Pribadi Berintegritas 

dan Kerja Sama Menyenangkan ...............................................15
Kompilasi Hukum Administrasi Pajak: Distribusi Tugas, 

Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara 
FISKUS & WP  Jilid 1 ..................................................................15

Kompilasi Hukum Administrasi Pajak: Distribusi Tugas, 
Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara 
FISKUS & WP Jilid 2 ...................................................................15

Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan 
Kajian Putusan ...........................................................................15

Kontrak Publik  .................................................................................16
Konversi Hak Atas Tanah Barat  ......................................................16
Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku 

Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum (Edisi Ketiga) ..............16
Kumpulan Template Bukti Fisik Angka Kredit Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa: Versi Permenpan RB No. 29 Tahun 
2020 - Dilengkapi dengan CD  ...................................................16

Kurikulum Akademik Versus Kurikulum Pembiasaan: Kisah  
tentang Sekolah Captain Tsubasa ..............................................17

Linguistics Basic Theory and Roles in English Language Teaching  
(Second Edition) .........................................................................17

Mahir Meneliti Permasalahan Hukum .............................................17
Manajemen Keuangan untuk Wirausaha Mula: Entrepreneurial 

Finance Series  ...........................................................................17
Manajemen Kewirausahaan: Panduan Menghadapi Disrupsi  

Bisnis ..........................................................................................18
Manajemen Komunikasi Digital: Perencanaan, Aktivitas, dan 

Evaluasi ......................................................................................18



x KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Manajemen Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab........................18
Manajemen Perencanaan Keuangan: Inti Sari Pengetahuan dalam 

Merencanakan Tujuan-tujuan Keuangan untuk Mencapai 
Kehidupan yang Sejahtera .........................................................18

Manajemen Surat Kabar: Paduan Ilmu, Pengetahuan, Seni,  
Nurani, dan Intuisi ......................................................................19

Mari Menulis Naskah Artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional 
Bereputasi: Panduan Sederhana untuk Mahasiswa dan Dosen 19

Memahami dengan Mudah Statistik Nonparametrik Bidang 
Kesehatan: Penerapan Software SPSS dan STATCAL .............19

Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia.......................19
Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory,  

dan Mixed-Method: Untuk Penelitian Komunikasi, Psikologi, 
Sosiologi, dan Pendidikan ..........................................................20

Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak 
Pidana Korupsi Berbasis Keadilan .............................................20

Menggelorakan Moderasi Beragama untuk Indonesia Hebat .........20
Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan 

Narkotika di Indonesia ...............................................................20
Metode Sejarah: Teori dan Praktik ..................................................21
Mind-Skills: Konsep dan Aplikasinya dalam Praktik Konseling .......21
Neurosains: Menjiwai Sistem Saraf dan Otak .................................21
Organisasi dan Kepemimpinan Positif: Penerapan Psikologi Positif di 

Tempat Kerja ..............................................................................21
Pariwisata Syariah: Sebuah Pendekatan Teoretis dan Riset   .........22
Pegawai Negeri Sipil: Lepas dari Partai Politik Terjebak di Pilkada 22
Pelangi Pemikiran Komunikasi Antarbudaya ...................................22
Pembangunan dan Birokrasi ............................................................22
Pembaruan ke Arah Kesatuan Hukum Bidang Teknis Yudisial di 

Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.................23
Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di 

Indonesia ....................................................................................23
Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini  

(Edisi Revisi) ...............................................................................23
Pembelajaran Tematik SD/MI  .........................................................23
Pemrograman MATLAB untuk Sains dan Teknik: Panduan Cepat 

dan Mudah Menguasai MATLAB ..............................................24
Pendidikan Anak Usia Dini:  Teori dan Praktik Pembelajaran .........24
Pendidikan dalam Perspektif Post-Modernisme: Sebuah Kajian 

Awal ...........................................................................................24
Pendidikan Inklusif: Solusi dalam Mendidik Anak Berkebutuhan 

Khusus ........................................................................................24
Pendidikan Keguruan: Landasan Kerja Guru Milenial  ....................25
Pendidikan Karakter-Multikultural dalam Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia .........................................................................25
Pendidikan Pancasila .......................................................................25
Penelitian Diagnostik dan Prognostik: Langkah Praktis Analisis Data 

dengan Program JAMOVI, IBM-SPSS®, dan STATA® ............25
Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana 

Korupsi  ......................................................................................26
Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia  ........................26
Pengantar Pelaporan Korporat Kontemporer ..................................26
Pengembangan Pembuatan APE bagi Anak Usia Dini ....................26
Penulisan Karya Ilmiah  ...................................................................27
Penyusunan Perangkat Pelayanan Bimbingan dan Konseling ........27
Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif  27
Perencanaan Pembangunan Waterfront City dan Percepatan 

Pembangunan Perdesaan dengan Konsep Agropolitan: Teori 
dan Aplikasi ................................................................................27

Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam 
Pembiayaan Murabahah ............................................................28

Politik Santri dalam Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia: 
Tantangan dan Prospeknya Pasca-Orde Baru ..........................28

PR Writing: Pengantar dan Aplikasi di Era Digital ...........................28
Problematika Penggunaan Internet: Konsep, Dampak, dan Strategi 

Penanganannya .........................................................................28
Psikologi Agama ..............................................................................29
Psikologi Pendidikan: Penerapan Prinsip-prinsip Psikologi dalam 

Pembelajaran .............................................................................29

Public Relation Event:  Membangun Image, Reputasi dan Mutual 
Understanding ............................................................................29

Putusan Perkara Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ushul Fiqh ..29
Resep Merawat Hidup Bersama Bahagia dengan Menghadirkan 

Suasana Surga dalam Rumah Tangga (Butir-butir Mutiara  
dalam Kompilasi Hukum Islam Bidang Perkawinan) .................30

Sejarah Hukum Indonesia: Seri Sejarah Hukum ..............................30
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam  ..................................................30
Sketsa Pemikiran Politik Modern  ....................................................30
Sosiologi Hukum ..............................................................................31
SPSS Penelitian Keperilakuan: Teori dan Praktik ............................31
Statistik Pendidikan: Teori dan Praktik dalam Pendidikan Luar 

Sekolah  ......................................................................................31
Statistika Penelitian Pendidikan: Analisis Perhitungan Matematis  

dan Aplikasi SPSS ......................................................................31
Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih ...............................32
Studi Pengantar Ilmu Hukum  ..........................................................32
Studi Perbandingan Ushul Fiqh   ......................................................32
Tanabanda: Esai-esai tentang Mitos, Sejarah, Sosial, Budaya Pulau 

Banda Naira ...............................................................................32
Tata Cara Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah: Penerapan Ex 

Officio sebagai Senjata Cakra Pamungkas untuk Menyelesaikan 
Masalah, Apalagi Menambah Masalah  ....................................33

Teknik Membuat Keberatan Terhadap Surat Dakwaan...................33
Teknik Reportase: Dimensi Teoretis dan Praktis .............................33
Tenaga Kerja Sukarela: Pendamping dan Wirausaha Muda ...........33
Teori Belajar dan Pembelajaran: Menciptakan Pembelajaran yang 

Kreatif dan Efektif .......................................................................34
Teori Maalaatul Af’aal ......................................................................34
UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan .....34
Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam 

Istinbat Hukum ...........................................................................34

A Antropologi 42
Buku Ajar Antropologi Perdesaan dan Perkotaan ...........................35

Buku Antropologi lainnya 

Antropologi & Pembangunan Indonesia ...........................................35
Antropologi & Kebijakan Publik ........................................................35
Dinamika Pernaskahan Nusantara ...................................................35
Epidemiologi dan Antropologi: Suatu Pendekatan Integratif 

Mengenai Kesehatan .................................................................35
Environasionalisme: Suatu Wujud Pendidikan Konstruktivisme ......35
Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar   ...................................................35
Logika Antropologi: Percakapan (Imajiner) Mengenai Dasar 

Paradigma ..................................................................................35
Sejarah Teori Antropologi: Penjelasan Komprehensif  

(Edisi Kelima) .............................................................................35
Pengantar Kewirausahaan: Teori dan Aplikasi  ...............................43

E ekonomi, Bisnis, & Manajemen     44
Administrasi dan Perencanaan  Pengembangan Sumber Daya 

Manusia: Optimalisasi bagi Personel Sekolah dan Korporasi ...36
Akuntansi Pemerintahan Berbasis IPSAS: Suatu Pengantar ...........36
Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas 

Akuntansi: Konsep dan Aplikasi .................................................36
Audit Bank Syariah...........................................................................36
Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya .................................37
Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan  ...........................37
Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan ............................................37
Ekonomi Internasional  .....................................................................37
English for Business and Diplomacy: Sebuah Panduan Bahasa 

Inggris untuk Para Pelaku Bisnis, Kalangan Profesional, dan 
Praktisi Hubungan Antarbangsa (Edisi Revisi) ...........................38



xi KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Fundamental Manajemen Logistik: Fungsi-fungsi Logistik dalam 
Implementasi dan Operasi .........................................................38

Hadis-hadis Ekonomi  ......................................................................38
Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal (Edisi Kedua) ..38
Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah   ..........39
Kewirausahaan: Pola Pikir Pengetahuan Keterampilan 

(Edisi Kedua) ..............................................................................39
Konsep & Praktik Diagnosis, Rancangan dan Tata Kelola Proyek 

Perubahan ..................................................................................39
Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Faktor-faktor yang 

Memengaruhi .............................................................................39
Legal Risk Management BUMN  .....................................................40
Manajemen Merek dan Strategi E-Commerce: Pendekatan  

Praktis ........................................................................................40
Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global: Menciptakan 

Nilai Unggul untuk Kepuasan Nasabah .....................................40
Manajemen Perilaku Organisasi: Edisi Revisi..................................40
Manajemen Sumber Daya Manusia ................................................41
Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi ................41
Pemahaman Kewirausahaan: Strategi Mengubah Pola Pikir “Orang 

Kantoran” Menuju Pola Pikir “Wirausahawan” Sukses .............41
Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, dan Manajemen: 

Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi ................41
Pemeriksaan Akuntansi 1: Auditing 1 ..............................................42
Pengantar Bisnis Edisi Kedua ..........................................................42
Pengantar Bisnis Edisi Pertama .......................................................42
Pengantar Dasar Ilmu Manajemen  .................................................42
Pengantar Ekonomi Islam: Kajian Teologis, Epistemologis, dan 

Empiris .......................................................................................43
Pengantar Manajemen Edisi Revisi .................................................43
Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua ...............................43
Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan 

Nonlitigasi ..................................................................................44
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia ...................44
Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran  .................................44
Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu  .................................44
Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, 

dan Keinginan Konsumen ..........................................................45
Perilaku Organisasi ..........................................................................45
Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern: Sejarah Pemikiran 

Ekonomi .....................................................................................45
Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar    ...........................................45
Studi Ekonomi Syariah: Dari Paradigma Hingga Penelitian Ekonomi 

Syariah .......................................................................................46
Studi Kelayakan Bisnis: Edisi Revisi .................................................46
Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia ..............................46
Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke 

Aplikasi Edisi Kedua ...................................................................46
Budaya Organisasi ...........................................................................47
Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis ...............49

Buku Ekonomi, Bisnis & manajemen lainnya 

Advertising Edisi Kedelapan ............................................................47
Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah Edisi Revisi .......47
Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran 

dan Membangun Jaringan .........................................................47
Akuntansi untuk Firma dan Perseroan .............................................47
Akuntansi Manajemen: Informasi Biaya untuk Mengendalikan 

Aktivitas Operasi & Investasi Edisi Revisi   ................................47
Auditing I: Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi .............................47
Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua ........................47
Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja: Proses Terbentuk, 

Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi ..............47
Business Economics and Managerial Decision Making: Aplikasi 

Teori Ekonomi dan Pengambilan Keputusan Manajerial dalam 
Dunia Bisnis ................................................................................47

Cara Mudah Memahami Akuntansi: Inti Sari Konsep Dasar 
Akuntansi....................................................................................47

Corporate Entrepreneurship & Innovation: Melejitkan Semangat 
Intrapreneurship di Organisasi ...................................................47

Current Issues Lembaga Keuangan Syariah ....................................48
Ekonomi Makro ................................................................................48
Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis ....................................48
Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan ...48
Ekonomi Pembangunan Islam .........................................................48
Entrepreneur dan Entrepreneurship ................................................48
Etika Bisnis dalam Islam   .................................................................48
Etika Bisnis dalam Islam ...................................................................48
Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi ..................48
Hotel Room: Division Management .................................................48
How To Measure Human Resources Management Edisi Ketiga ....48
Human Resources Book: Manajemen Sumber Daya Manusia untuk 

Bisnis ..........................................................................................48
Investasi pada Pasar Modal Syariah Edisi Revisi ............................48
Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik  .............................48
Manajemen Perubahan (Management of Change)..........................48
Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia .............................49
Kepemimpinan dalam Perspektif Organisasi ...................................49
Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses 

Edisi Kedua.................................................................................49
Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoretis dan Empiris ............49
Kewirausahaan Syariah ...................................................................49
Mengelola Zakat Indonesia ..............................................................49
Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi .......................49
Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang 

Profesional Edisi Pertama  .........................................................49
Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan ................................49
Pemasaran Bank: Edisi Revisi ..........................................................49
Pemasaran Syariah: Teori & Aplikasi ...............................................49
Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah ..............................49
Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis ............49
Pengantar Akuntansi 2 .....................................................................49
Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif  ........................................50
Pengantar Keuangan Islam: Teori & Praktik ....................................50
Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia .....50
Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam ...............................................50
Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap 

Produk Halal ...............................................................................50
Perbankan Syariah ...........................................................................50
Pertumbuhan & Pendidikan Ekonomi Islam: Analisis Kesejarahan ..50
Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqâssid al-Syarî’ah ......50
Prinsip-prinsip Pokok Periklanan dalam Perspektif Global ..............50
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer  ............................50
Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta 

Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal..........50
Teori Akuntansi: Suatu Pengantar ...................................................50
Teori Akuntansi  ...............................................................................51
Teori & Aplikasi Statistik: Pendekatan Analisis Ekonomi Islam ........51
Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset ...........................51

F Filsafat 62
Aliran-aliran Filsafat dan Etika .........................................................52
Dasar-dasar Logika ..........................................................................52
Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan 

Edisi Kedua.................................................................................52
Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial  ..................................52
Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah ......................................53
Filsafat Hukum Perbandingan Antarmazhab-Mazhab Barat dan 

Islam ...........................................................................................53
Filsafat Ilmu  .....................................................................................53
Filsafat Ilmu: Cara Mudah Memahami Filsafat Ilmu ........................53
Filsafat Pendidikan Islam: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal ...

54
Filsafat Sains Menurut Ibn al-Haytham ...........................................54
Logika (Ilmu Mantiq) Edisi Revisi .....................................................54
Mozaik Filsafat Islam........................................................................54



xii KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu   .................................55
Spiritualisme Pancasila ....................................................................55

Buku Filsafat lainnya 

Epistemologi Islam: Argumen al-Ghazali atas Superioritas Ilmu 
Ma’rifat .......................................................................................55

Filsafat Ilmu Lanjutan .......................................................................55
Logika Terapan Teknik Berargumentasi: Berpikir sebagai Kecakapan 

Hidup ..........................................................................................55
Mengurai Kesenyapan Bahasa Mistik: Dari Filsafat Analitik ke 

Epistemologi Hudhûrî .................................................................55
Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar ............................................55

H Hukum & Perpajakan 66
Ajaran Kausalitas Hukum Pidana .....................................................56
Edisi Kedua .......................................................................................56
Akad Nominaat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa ..

56
Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata   .........................................56
Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah 

di Indonesia: Edisi Ketiga ...........................................................56
Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis ..................................................57
Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Dilengkapi 

Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cyber Crime ........57
Aspek Hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum 

dan Implementasinya di Pengadilan ..........................................57
Buku Ajar Hukum Adat ....................................................................57
Buku Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Versi Perpres No. 16 Tahun 

2018  Bonus CD Template File-file kerja PPK Terbaru 
Edisi Kedua.................................................................................58

Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan: Dalam Hubungan 
Kontrak Komersial .....................................................................58

Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana .................................58
Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara 

Hukum  .......................................................................................58
Copenhagen Psychosocial Questionnaire (Copsoq) Iii Omnibus 

Survei Faktor-faktor Psikososial ................................................59
Dinamika Hukum Agraria Indonesia: Dalam Rangka Memperingati 

70 Tahun Guru Kami, Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S. ................59
Diskursus Hukum untuk Kesejahteraan Rakyat: Sumbangan 

Pemikiran Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 
Indonesia ....................................................................................59

Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ...
59

Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak yang Berkepastian 
dan Berkeadilan di Indonesia dan Malaysia ..............................60

Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan 
Filsafat Hukum: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Guru 
Kami Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M. ..............................60

Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia Edisi Kedua ....................60
Etnografi Hukum: Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata .............60
Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan 

Hakim .........................................................................................61
Filsafat Hukum: Rasionalisme dan Spiritualisme .............................61
Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan 

Etika ............................................................................................61
Filsafat Hukum: Teori dan Praktik ....................................................61
Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan 

Hukum Tuhan  ............................................................................62
Filsafat dan Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di 

Indonesia ....................................................................................62
Fiqh Ekonomi Syariah:  

Fiqh Muamalah ..........................................................................62
Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 

sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002  
Edisi Kedua.................................................................................62

Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah 
Konstitusi ....................................................................................63

Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses 
Penahanan di Indonesia  
(Edisi Revisi) ...............................................................................63

Hukum Acara Pidana 
Edisi Ketiga .................................................................................63

Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang  .................................63
Hukum Agraria: ................................................................................64
Hukum Agraria dan Perkembangannya: Perspektif dan Politik 

Hukum ........................................................................................64
Hukum Bisnis ...................................................................................64
Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam 

Perspektif Syariah  .....................................................................64
Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori & Contoh Kasus Edisi 

Kedelapan ..................................................................................65
Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar ...............65
Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga 

Keuangan dan Bisnis Kontemporer ...........................................65
Hukum Ekonomi di Indonesia ..........................................................65
Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah 

Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum ........................66
Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar ......................66
Hukum Investasi ...............................................................................66
Hukum Investasi dan Pasar Modal: Sebuah Kajian Kritis Terhadap 

Kemudahan untuk Berusaha ......................................................66
Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia Edisi Revisi .........67
Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan 

Hukum Pidana Internasional ......................................................67
Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta 

Penerapan Hukumnya  ..............................................................67
Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ..........67
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia .............................................68
Hukum Ketenagakerjaan: Dalam Teori dan Praktik di Indonesia  ...68
Hukuman Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi ...........68
Hukum Kewarisan Islam  

Edisi Kedua.................................................................................68
Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia ...............69
Hukum Laut Internasional  

Edisi Kedua.................................................................................69
Hukum Pasar Modal ........................................................................69
Hukum Pasar Modal di Indonesia: Dalam Perkembangan ..............69
Hukum Penataan Ruang dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup ..........................................................................................70
Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda ..................70
Hukum Pengusahaan Mineral dan Batubara dalam Dimensi Hukum 

Agraria Nasional ........................................................................70
Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil di 

Indonesia ....................................................................................70
Hukum Perbankan ............................................................................71
Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi Ketiga .......................71
Hukum Perdata Indonesia ................................................................71
Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan 

Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
sampai Kompilasi Hukum Islam .................................................71

Hukum Perikatan Islam di Indonesia: Kajian Teori dan 
Penerapannya ............................................................................72

Hukum Perikatan Islam di Indonesia ................................................72
Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial ..

72
Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus  Edisi Kedua ..............72
Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, 

Hukum Islam, dan Hukum Administrasi .....................................73
Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori 

Neo-Receptie in Complexu ........................................................73
Hukum Perusahaan di Indonesia .....................................................73
Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP 

Edisi Revisi .................................................................................73
Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma, dan Praksis .................74
Hukum Pidana Islam ........................................................................74



xiii KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Hukum Pidana Transnasional: Suatu Studi Awal .............................74
Hukum Properti: Karakteristik Perjanjian Jual Beli Properti dengan 

Sistem Inden...............................................................................74
Hukum sebagai Pancaran Moral: Dalam Rangka Memperingati 70 

Tahun Guru, Sahabat, dan Bapak Kami Prof. Dr. Peter Mahmud 
Marzuki, S.H., M.S., LL.M. ........................................................75

Hukum Tata Negara Indonesia ........................................................75
Hukum Telematika Indonesia ...........................................................75
Integrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing 

75
Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata  .76
Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan 

Tematis dan Praktis  
Edisi Kedua.................................................................................76

Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia ...........................................76
Kapita Selekta: Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia ...........76
Kebijakan Kriminal [Criminal Policy] ................................................77
Ketentuan Pidana Korporasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup ......................................................................77
Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, 

Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum.........................77
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi ............................77
Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) sebagai 

Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya 
dalam Perspektif Hukum Islam ..................................................78

Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi: 
Hukum Acara dan Peradilan Elektronik .....................................78

Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum 
Edisi Kedua.................................................................................78

Logika dan Argumentasi Hukum  .....................................................78
Logika Hukum ..................................................................................79
Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim .................................79
Manajemen Risiko Lembaga Peradilan: Konsep dan Penerapannya 

di Indonesia 
(Edisi Kedua) ..............................................................................79

Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa ..........79
Maqâshid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami 

Maslahah ....................................................................................80
Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah .........80
Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem 

Hukum Pidana Indonesia ...........................................................80
Menguak Tabir Hukum   

Edisi Kedua.................................................................................80
Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ............................81
Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum ........................................................................................81
Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi ...........................................................................81
Pancasila & Undang-undang: Relasi dan Transformasi Keduanya 

dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ..................................81
Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan 

Persidangan Elektronik (E-Litigasi) ............................................82
Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak 

Menjadi Korban  .........................................................................82
Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara 

di Pengadilan Secara Elektronik ................................................82
Edisi Kedua  ......................................................................................82
Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah ....................................82
Pengantar Filsafat Hukum Islam  .....................................................83
Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi   ......83
Penelitian Hukum: Edisi Revisi .........................................................83
Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi: Studi 

Kasus BLBI  Edisi Kedua ............................................................83
Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI  84
Pengantar Hukum Indonesia ............................................................84
Pengantar Hukum Lingkungan 

Edisi Kedua.................................................................................84
Pengantar Hukum Penerbangan Privat ...........................................84
Pengantar Hukum Perusahaan ........................................................85
Pengantar Hukum Lelang Indonesia ................................................85

Pengantar Hukum Partai Politik .......................................................85
Pengantar Ilmu Hukum  ...................................................................85
Pengantar Ilmu Hukum ....................................................................86
Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi .................................................86
Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam ..86
Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian 

Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif terhadap 
Hukum ........................................................................................86

Pengantar ke Filsafat Hukum ...........................................................87
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia .........................87
Penyelesaian Sengketa Dagang Antar Negara dalam Free Trade 

Agreement (Fta) Dalam Kerangka Wto dan Asean ...................87
Peradilan Agama di Indonesia 

Edisi Revisi .................................................................................87
Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional ...............................88
Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata  .....................................88
Edisi Ketiga  ......................................................................................88
Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana yang 

Berkeadilan ................................................................................88
Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer  Edisi Revisi ................88
Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa 

Kewarisan di Indonesia   ............................................................89
Perkembangan Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia 

Pasca Reformasi: Studi Kasus Fatwa-fatwa Bidang Hukum dan 
Politik ..........................................................................................89

Perumusan Ketentuan Pidana dalam Hukum Pidana Administratif: 
Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana dalam 
Undang-Undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup 
terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....................89

Pokok-pokok Hukum 
Perlindungan Konsumen ............................................................89

Politik Hukum Pertanahan Indonesia ...............................................90
Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia ............................90
Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia .............90
Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: 

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ............................90
Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka 

di Indonesia ................................................................................91
Sejarah Hukum .................................................................................91
Sejarah Hukum Tanah Indonesia .....................................................91
Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia ..............................91
Serba-Serbi Hukum Perusahaan Khusus Badan Hukum: Teori dan 

Praktik ........................................................................................92
Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta 

dan Analisis  Edisi Kedua ...........................................................92
Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia .....................92
Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan: Konsep dan Penerapan 

Sistem Pengawasan Dini (Early Supervision System) di 
Mahkamah Agung ......................................................................92

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di 
Indonesia ....................................................................................93

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Ditinjau dari Teori 
dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, dan 
Yurisprudensi .............................................................................93

Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum....93
Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

Pasca-Amendemen 
Edisi Kedua ................................................................................93

Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana 
Korupsi di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama .........................94

Teori Hukum .....................................................................................94
Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di 

Mahkamah Konstitusi .................................................................94
Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan ..........94
Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum   ...........................95
Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan 

Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya ................95
Ushul Fiqh ........................................................................................95
Ushul Fiqh ........................................................................................95
Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian 



xiv KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Sengketa Ekonomi Syariah ........................................................96

Buku Hukum dan Perpajakan lainnya 

Abdul Manan: Ilmuwan dan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah 
Perjuangan .................................................................................96

Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya 
(Edisi Kedua) ..............................................................................96

Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia .............96
Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ........................96
Asas Kebebasan Berkontrak Syariah  .............................................96
Aspek-aspek Pengubah Hukum .......................................................96
Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia  ...............96
Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia .............................................96
Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia .....................96
Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa ....................................97
Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di 

Bawah Umur  .............................................................................97
Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru ...............................................97
Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit &  

Legal Opinion  ............................................................................97
Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu 

Kajian Teoretis & Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoretis 
Menuju Artikulasi Empiris ..........................................................97

Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain................97
Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada 

Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ .......................97
Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah (Edisi Kedua)  ..........................97
Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004 97
Dinamika Politik Hukum di Indonesia ...............................................97
Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi  ...................................................................................97
Doktrin, Subrogasi, Novasi, dan Cessie: Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Bugerlijk Wetboek, 
Code Civil Perancis, dan Common Law .....................................97

Economic Approach to Law: Seri II..................................................98
Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang 

Hukum Pengantar Seri I   ...........................................................98
Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam 

Sistem Peradilan Islam ...............................................................98
Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif 

Maqashid al-Syari’ah .................................................................98
Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum ........................................98
Filsafat Kebebasan Hakim................................................................98
Hakikat Sengketa Pajak: Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi 

Pengadilan Pajak ........................................................................98
Hak Asasi Tersangka Pidana ...........................................................98
Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun ..........................................................................................98
Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali ..98
Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN ..........................98
Himpunan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ..........98
Hukum Acara Perdata di Indonesia .................................................98
Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia ....................98
Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi  

Edisi Kedua.................................................................................98
Hukum Bisnis Syariah  .....................................................................99
Hukum dalam Pendekatan Filsafat ..................................................99
Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama ........................................................................................99
Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di 

Indonesia Edisi Kedua  ...............................................................99
Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia  

Edisi Revisi .................................................................................99
Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi ............99
Hukum Kepailitan .............................................................................99
Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis ....................................................99
Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-

undang .......................................................................................99

Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global & Integrasi 
Ekonomi .....................................................................................99

Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di 
Bidang Perpajakan .....................................................................99

Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian,  
dan Modal Usaha .......................................................................99

Hukum Pajak Indonesia ....................................................................99
Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional  .............................99
Hukum Penanaman Modal di Indonesia ..........................................99
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan ..................................................100
Hukum Perlindungan Konsumen  ..................................................100
Hukum Perumahan  .......................................................................100
Hukum Persaingan Usaha: Economic Analysis of Law dalam 

Pelaksanaan Merger ................................................................100
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik 

serta Penerapan Hukumnya   ..................................................100
Hukum Perselisihan (Conflictenrecht): Pertautan Sistem Hukum dan 

Konflik Kompetensi dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi ....
100

Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana 
Internasional Edisi Kedua  ........................................................100

Hukum Pidana Lingkungan ............................................................100
Hukum Tata Pemerintahan  ...........................................................100
Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 

Negara Indonesia .....................................................................100
Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum   .........100
Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia ...............................100
Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan 

Prosedur Pembebanan dan Eksekusi ......................................100
Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi: Norma-norma Baru dalam 

Hukum Kasus ...........................................................................100
Kamus Hukum & Yurisprudensi ......................................................100
Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia .....................................101
Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir 

dari Hubungan Kontraktual ......................................................101
Kamus Istilah Hukum Populer ........................................................101
Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah ..........................................101
Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui 

Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan 
Pengadilan ................................................................................101

Ketika Hukum Berbicara ................................................................101
Kode Etik Hakim Edisi Kedua .........................................................101
Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi ................101
Edisi Revisi  ....................................................................................101
Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim: Berbasis Hukum Progresif ..

101
Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 

1945 .........................................................................................101
Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 .......................101
Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi 

dan Hak Asasi Manusia ...........................................................101
Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia: Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya 101
Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi  ......101
Mahir Menulis Legal Memorandum Edisi Revisi ...........................101
Mahir Menulis Studi Kasus Hukum  ...............................................102
Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional ..........102
Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan  ....................................................102
Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan 

Hukum Nasional .......................................................................102
Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum .........102
Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan 

Implementasinya di Indonesia .................................................102
Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan  

dalam Bidang Hukum ...............................................................102
Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence): Volume 1: Pemahaman Awal ...................102



xv KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum   ..............................102
Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul 

Fiqh...........................................................................................102
Metodologi Penelitian Hukum Islam Edisi Revisi ...........................102
Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari 

Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara 
Madinah dan Masa Kini ...........................................................102

Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai 
Proses Penyelidikan Hingga Persidangan ...............................102

Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai 
Upaya Mencegah Kepailitan ....................................................102

Pemikiran Romli Atmasasmita: Tentang Pemberantasan Korupsi di 
Indonesia ..................................................................................102

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Edisi Kedua   ...........103
Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan 

Sifat Akta ..................................................................................103
Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia .................103
Pembaruan Hukum Islam di Indonesia ..........................................103
Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam .............................................103
Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama  

Edisi Kedua...............................................................................103
Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis  Edisi Ketiga ..........................103
Pengantar Hukum Tata Ruang .......................................................103
Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara 

Edisi Revisi ...............................................................................103
Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana ................103
Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya   ....103
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik   

Edisi Revisi ...............................................................................103
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & 

Mahkamah Syariah ..................................................................103
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah 

Hukum ......................................................................................103
Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia .103
Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah ...................................104
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi   .........................104
Peranan Perma & Sema: Mengisi Kekosongan Hukum Indonesia 

Menuju Peradilan yang Agung (Perma 1954-2014, SEMA 1951-
2014)  Edisi Kedua ...................................................................104

Perbankan Syariah   .......................................................................104
Perjanjian Utang Piutang   .............................................................104
Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat ...............................104
Perkembangan Akad Musyarakah    .............................................104
Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: 

Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana ...................................................104

Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan: Dalam Hukum Islam 
dan Implementasinya pada Pengadilan Agama ......................104

Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan 
Penegakan Hukum ...................................................................104

Perolehan Hak Atas Tanah ............................................................104
Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang ...........................................104
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana  

Korupsi .....................................................................................104
Perundang-undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan 

Khusus, dan Mahkamah Konstitusi: Edisi Revisi .....................104
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi   ......................................104
Edisi Ketiga .....................................................................................104
Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 

Ditinjau dari Hukum Islam ........................................................105
Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan 

Mahkamah Syar’iah di Indonesia Edisi Kedua ........................105
Politik Hukum: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ..................105
Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta 

Ekonomi Syariah  .....................................................................105
Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat ...........................................105
Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam ....................105
Potret Pajak Daerah di Indonesia ...................................................105
Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis 

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah .........................105

Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi ..................................105
Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum 

Acara Serta Kendala Implementasinya ...................................105
Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-

nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam  
Masyarakat ..............................................................................105

Resep Hukum: Sebuah Bunga Rampai    .......................................105
Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif 

Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum 
Pidana ......................................................................................106

Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ..................................106
Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV - XIX M .....................106
Sejarah Hukum Islam  ....................................................................106
Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Peran Pengadilan dalam 

Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase ....................................106
Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik ................106
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan 

Legislasi ....................................................................................106
Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah .......................106
Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan pada Umumnya ..........106
Seri Praktis Perpajakan: Solusi Masalah Pajak Penghasilan .........106
Seri Praktis Perpajakan: Solusi Masalah Pajak Pertambahan  

Nilai ..........................................................................................106
Sistem Peradilan Pidana Kontemporer ..........................................106
Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan ................106
Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis ......................106
Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct  

Investment) ..............................................................................106
Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia .107
Teori Hak, Harta & Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih 

Kontemporer ............................................................................107
Teori-teori dalam Sosiologi Hukum ...............................................107
Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang  

dan Jasa ...................................................................................107
Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia ...107
Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis 

Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya ...107
Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui 

Pengadilan   ..............................................................................107
Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah  .............................107
Upaya Hukum Kasasi & Peninjauan Kembali Perkara Perdata 

Agama Ekonomi Syariah, dan Jinayah ....................................107
Ushul Fiqh ......................................................................................107
Ushul Fiqh: Jilid 1 & Jilid  2 .............................................................107

K Kesehatan 119
Matematika Farmasi dan Ilmu-ilmu Lain yang Sejenis ..................108
Promosi Kesehatan Lanjutan dalam Teori dan Aplikasi ................108
Revolusi Olahraga: Suatu Analisis-Sintesis dari Sudut Sosiologi 

Olahraga...................................................................................108
Sosioantropologi Kesehatan: Integrasi Budaya dan Kesehatan  ...108

Buku Kesehatan lainnya 

Dasar-dasar Komunikasi bagi Perawat .........................................109
Gizi & Kesehatan Balita: Peranan Mikro Zinc pada Pertumbuhan 

Balita ........................................................................................109
Keperawatan Maternitas Volume 2: Persalinan ............................109
Keperawatan Medikal Bedah: Sistem Pencernaan  

Edisi Pertama ...........................................................................109
Kesehatan Lingkungan Edisi Keempat ...........................................109
Kimia Medisinal:Dasar-dasar dalam Perancangan Obat ...............109
Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar Komprehensif   .........109
Kumpulan Checklist dan Soal Skill dalam Ujian Metode OSCA .....109
Kumpulan Soal Pengetahuan dalam Ujian Metode OSCA ............109
Metode Student Center Learning: Aplikasi pada Pendidikan 

Keperawatan ............................................................................109



xvi KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Metodologi Penelitian Kesehatan ..................................................109
Metode Perawatan Pasien Gangguan Sistem Perkemihan: Aplikasi 

Konsep Orem “Self-Care Deficit” dan Studi Kasus ..................109
Panduan Penyiapan Pangan Sehat untuk Semua 

Edisi Kedua...............................................................................110
Pendidikan Konsumsi Pangan: Aspek Pengolahan dan  

Keamanan ................................................................................110
Pengantar Gizi Masyarakat ............................................................110
Pengantar Komunikasi & Konseling: Dalam Praktik Kebidanan   ..110
Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan ............................................110
Probiotik: Suatu Tinjauan Keilmuan Baru bagi Pakan Budi Daya 

Perikanan  ................................................................................110
Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik.......................110

K Komunikasi 125
Best Practice Humas (Public Relations) Bisnis dan Pemerintah: 

Manajemen Humas, Teknik Produksi Media Publisitas dan 
Public Relations Writing ...........................................................111

Buku Ajar Komunikasi Kesehatan ..................................................111
Corporate Communication [Komunikasi Perusahaan]: Teori, Aplikasi, 

dan Praktik Pengalaman Malaysia, Indonesia, dan Negara-
negara Lain ..............................................................................111

Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi ....111
Journalism Today ...........................................................................112
Komunikasi CSR Politik: Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika 

PR Politik ..................................................................................112
Komunikasi Intrapribadi: Integrasi Komunikasi Spiritual, Komunikasi 

Islam, dan Komunikasi Lingkungan .........................................112
Komunikasi Kesehatan: Pendekatan Antarbudaya ........................112
Komunikasi Korporat: Konteks Teoretis dan Praktis .....................113
Komunikasi Organisasi...................................................................113
Komunikasi Pemasaran: Pemasaran sebagai Gejala Komunikasi-

komunikasi sebagai Strategi Pemasaran .................................113
Komunikasi Pendidikan: Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi 

dalam Pembelajaran ................................................................113
Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas  

Profesional ...............................................................................114
Media Baru: Sebuah Pengantar  ....................................................114
Media Relations Kontemporer:  Teori dan Praktik .........................114
Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi: Filsafat dan Etika Ilmunya 

Serta Perspektif Islam ..............................................................114
Political Social Responsibility: Dinamika Komunikasi Politik Dialogis ..

115
Public Speaking: Gaya dan Teknik Pidato Dakwah ........................115
Reportase: Panduan Praktis Reportase untuk Media Televisi .......115
Spektrum Komunikasi Organisasi ..................................................115
Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Cybercommunity, Media 

Sosial dan Diskursus Teknologi Media Komunikasi  
Edisi Kedua...............................................................................116

Teori dan Riset Khalayak Media ....................................................116
Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa Edisi Revisi   ...............116
Teori Komunikasi Interpersonal: Disertai Contoh Fenomena Praktis ..

116
Wacana Digital (Digital Discourse): Bahasa Media Baru ...............117

Buku Komunikasi lainnya 

Agresi Perkembangan Teknologi  Informasi .................................117
Analisis Jaringan Komunikasi: Strategi Baru dalam Penelitian Ilmu 

Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya .......................................117
Aplikasi Teori dalam Sistem Komunikasi di Indonesia...................117
Audit Komunikasi: Pendekatan dan Metode Asesmen Sistem 

Informasi Komunikasi dalam Organisasi   ...............................117
Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi   ..........................................117
Etika dan Filsafat Komunikasi ........................................................117
Effective Public Relations: Edisi Kesembilan .................................117
Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan  ............117

Komunikasi Antarbudaya: Di Era Budaya Siber    .........................117
Ensiklopedia Teori Komunikasi Jilid 1 dan 2  .................................118
Ensiklopedia Teori Komunikasi (Lengkap Jilid 1 & 2) .....................118
Komunikasi Antarpersonal .............................................................118
Komunikasi Bisnis Silang Budaya Edisi Pertama    ........................118
Komunikasi dan Regulasi Penyiaran ..............................................118
Komunikasi Kedokteran: Konteks Teoretis dan Praktis .................118
Komunikasi Islam ...........................................................................118
Komunikasi Lingkungan: Penanganan Kasus-kasus Lingkungan 

Melalui Strategi Komunikasi ....................................................118
Komunikasi Pariwisata (Tourism Communication): Pemasaran dan 

Brand Destinasi ........................................................................118
Komunikasi Politik Pencitraan   ......................................................118
Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial ......................118
Media Massa dan Masyarakat Modern Edisi Kedua.....................118
Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi: Komunikasi sebagai Kegiatan 

Komunikasi sebagai Ilmu .........................................................118
Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya ........................118
Public Relations, Issue & Crisis Management: Pendekatan Critical 

Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif   ...........................119
Smart Trust Public Speaking: 34 Solusi Magicplus dalam  

Berpidato & Presentasi   ...........................................................119
Strategic Communication in Business and the Professions  ..........119
Teori Komunikasi Antarpribadi: Sebuah Pengantar.......................119
Teori Komunikasi Kontemporer .....................................................119
Teori Komunikasi Massa Edisi Kedelapan .....................................119
Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media 

Massa .......................................................................................119
Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)    .................................119
Teori-teori Mengenai Komunikasi Antar-Pribadi ...........................119
Teori-teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi 

Penelitian dan Praktik ...............................................................119
The Repotition of Communication in the Dynamic of Convergence: 

Reposisi Komunikasi dalam Dinamika Konvergensi ................119

K Kriminologi 135
Kriminologi: Suatu Pengantar ........................................................120
Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi  

Edisi Kedua...............................................................................120
Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis 

Terhadap Pemenjaraan ............................................................120

Buku Kriminologi lainnya 

Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar ..........................120
Kejahatan Terorganisasi [Organized Crime]: Akar dan 

Perkembangannya Edisi Keenam ............................................120
Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-

Collar Crime di Indonesia .........................................................120
Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model ....................120
Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal 

Edisi Ketujuh .............................................................................120
Prinsip-prinsip Dasar Kriminologi Edisi Kesebelas ........................121
Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi  Edisi Kelima...........121
Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme ................121

P Pendidikan 138
95 Strategi Mengajar: Multiple Intelligences Mengajar Sesuai Kerja 

Otak dan Gaya Belajar Siswa...................................................122
Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu .......................................122
Asesmen Kesulitan Belajar ............................................................122
Bahasa Indonesia Akademik: Strategi Meneliti dan Menulis .........122
Bahasa Arab untuk Bisnis:  Seri 1 ..................................................123
Bahasa Arab untuk Perbankan Syariah: Seri Kedua .....................123



xvii KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaran  
Aktif ..........................................................................................123

Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi ....................................123
Belajar Keterampilan Motorik ........................................................124
Dasar-dasar Ilmu Pendidikan .........................................................124
Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis 

Kompetensi: Implementasi Model ADDIE ...............................124
Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini: Menciptakan Pembelajaran 

Menarik, Kreatif, dan Menyenangkan .....................................124
English in Real Situation: Cara Efektif Membangun Percakapan 

Praktis, Dialog, dan Meeting Club ............................................125
Filologi Indonesia: Teori dan Metode (Edisi Revisi)   .....................125
Guru Dahsyat Menulis: Artikel Ilmiah dan Penelitian Tindakan  

Kelas .........................................................................................125
Hadis Tarbawi: Hadis-hadis Pendidikan   ......................................125
Ilmu Pendidikan Islam ....................................................................126
Instructional Technology & Media For Learning: Teknologi 

Pembelajaran dan Media untuk Belajar (Edisi Kesembilan)  ...126
Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI: Teori 

dan Aplikasi di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) ..126
Inti Sari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ..................126
Islamic Learning: In English Academic Purpose Edisi Revisi .........127
Isu-isu Kritis Pendidikan: Utama dan Tetap Penting Namun 

Terabaikan ...............................................................................127
Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Hadis:  

Telaah Historis Filosofis ...........................................................127
Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani .................................127
Konsep Dasar Matematika SD untuk PGSD ..................................128
Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Akreditasi 

Lembaga Edisi Kedua ..............................................................128
Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar .............................128
Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 

Edisi Kedua...............................................................................128
Media & Teknologi dalam Pembelajaran Edisi Kedua ...................129
Media Komunikasi Pembelajaran   ................................................129
Media dan Teknologi Pembelajaran Edisi Kedua  .........................129
Metode Belajar Anak Usia Dini ......................................................129
Metode Khusus Pendidikan dan Pembelajaran Agama Islam .......130
Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada PAUD ...130
Microteaching di SD/MI .................................................................130
Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas: Revitalisasi Adab-Ta’dib dalam Pendidikan .130
Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini: Teori dan Aplikasi ......131
Panduan Praktis Menulis Artikel   ..................................................131
Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam Edisi Kedua ................131
Paradigma dan Gerakan Keilmuan Universitas Islam Negeri  ......131
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) ..132
Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia ....................................132
Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

di SD/MI: Peluang dan Tantangan di Era Industri 4.0 ..............132
Pendekatan dan Model Kepemimpinan .........................................132
Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi  ........................133
Pendidikan Anak Usia Dini: Stimulasi & Aspek Perkembangan  

Anak .........................................................................................133
Pendidikan Islam di Era Milenial ....................................................133
Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya ............133
Pendidikan Kewarganegaraan .......................................................134
Pendidikan Kewarganegaraan  ......................................................134
Pendidikan Kewarganegaraan: NKRI Harga Mati .........................134
Pendidikan Islam dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif-Kuratif 

Dekadensi Moral dan Kehampaan Spiritual Manusia  
Modernis  .................................................................................134

Pendidikan Islam dan Neurosains: Menelusuri Jejak Akal dan Otak 
dalam Al-Qur’an Hingga Pengembangan Neurosains dalam 
Pendidikan Islam ......................................................................135

Perencanaan Pembelajaran di SD/MI Dilengkapi Tutorial 
Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 .
135

Pendidikan Pancasila dan Pluralisme.............................................135
Penelitian Kualitatif untuk Imu Pendidikan  ....................................135

Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur  .....................136
Pengembangan & Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar  ................136
Pengembangan Media Pembelajaran: Konsep & Aplikasi 

Pengembangan Media Pembelajaran bagi Pendidik di Sekolah 
dan Masyarakat .......................................................................136

Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran ............................136
Perencanaan Pembelajaran untuk Kejuruan..................................137
Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab .............................137
Permainan Tradisional dan Perannya dalam Mengembangkan 

Keterampilan Sosial Anak: Panduan Praktis bagi Guru TK/PAUD, 
SD, Serta Orangtua ..................................................................137

Pola Pembelajaran 9 Pilar Karakter pada Anak Usia Dini dan 
Dimensi-dimensinya.................................................................137

Sejarah Pendidikan Islam ...............................................................138
Sejarah Pendidikan Islam ...............................................................138
Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan ..138
Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia Taman  

Kanak-kanak ............................................................................138
Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak  ................................139
Teori Belajar dan Pembelajaran  

di Sekolah Dasar Edisi Kedua ..................................................139
Teori Manajemen Pendidikan ........................................................139
Terampil Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi ................139
Terampil Berbahasa Indonesia (Untuk Perguruan Tinggi) .............140
Wawasan Teknologi Pendidikan   ..................................................140
Visualisasi dan Virtualisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Versi Program Merdeka Belajar dalam Tiga Era (Revolusi 
Industri 5.0, Era Pandemi Covid-19, dan Era New Normal) ....140

Buku Pendidikan lainnya 

Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi .................................141
Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi  .................141
Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan Nirkreasi ....................141
Analisis Kebijakan Pendidikan: Mengurai Krisis Karakter Bangsa 141
Asesmen dan Evaluasi Pendidikan: Pilar Penyedia Informasi dan 

Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan   ..............................141
Ayo Berkreasi.................................................................................141
Belajar & Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan .141
Bermain Berbasis Kecerdasan Jamak ...........................................141
Bilingual Education Programs at Junior High Schools ...................141
Buku Ajar Bermain & Permainan Anak Usia Dini ..........................141
College Academic Writing A Genre-Based Perspective 

Revised Edition .........................................................................141
Dasar-dasar Pendidikan   ...............................................................141
Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam 

Lembaga Pendidikan ................................................................142
Desain Pengembangan Kurikulum 2013 di Madrasah ..................142
Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik: Bagi Anak Usia Dini 

TK/RA & Anak Usia Kelas Awal SD/MI ....................................142
Etika dan Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan ..............142
Filsafat Pendidikan .........................................................................142
Human Capital: Membangun Modal Sumber Daya Manusia 

Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas ...............142
Ilmu Pendidikan Islam ....................................................................142
Improving Reading Skill in English for University Student Book 1, 2, 

3 + Workbook 1, 2, 3 ................................................................142
Internalisasi Jiwa Kewirausahaan pada Anak ...............................142
Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning: Bagaimana 

Pendidik Memberdayakan Pemelajar di Era Pengetahuan .....142
Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer............................142
Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Pendidikan 

Islam dalam Bingkai Keindonesiaan ........................................142
Kepemimpinan Transformasional Profetik: Kajian Paradigmatik 

Ontos Integralistik di Lembaga Pendidikan Islam ....................142
Keterampilan Belajar (Study Skills) untuk Mahasiswa ..................142
Kompendium PAUD: Memahami PAUD Secara Singkat ..............142
Kreatif Mendongeng: Untuk Kecerdasan Jamak Anak ..................143
Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) .........................143



xviii KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Perkembangan Anak 
(Developmentaly Appropriate Practices) .................................143

Kurikulum: Hakikat, Fondasi, Desain & Pengembangan ................143
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Pendekatan 

Antarpersonal (A Relationship-Based Approach) ....................143
Landasan Ilmiah Ilmu Pendidikan ..................................................143
Manajemen Kelas Komprehensif Edisi Kesembilan ......................143
Learning and Instruction: Teori dan Aplikasi  Edisi Keenam .........143
Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju 

Perubahan Hidup .....................................................................143
Madrasah dan Profesionalisme Guru: Dalam Arus Dinamika 

Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah ................................143
Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam: Dari Idealisme 

Substantif Hingga Konsep Aktual  ............................................143
Manajemen Kelas: Untuk Guru Sekolah Dasar 

Edisi Kedelapan ........................................................................143
Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah  ........................................143
Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia  Edisi Keempat .........................................................143
Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren .....................143
Manajemen Pendidikan: Aplikasi, Strategi, dan Inovasi ................144
Manajemen Mutu Pendidikan ........................................................144
Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik .................144
Manajemen Peningkatan Kinerja Guru: Konsep, Strategi, dan 

Implementasi ............................................................................144
Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual: Konsep, Landasan, dan Implementasinya pada 
Kurikulum 2013 (Kurikulum Tematik Integratif/KTI).................144

Menjadi Guru Profesional ..............................................................144
Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinventing, 

Organisasi Pendidikan .............................................................144
Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan.........................144
Menulis Kreatif: Panduan Penulisan Ilmiah ...................................144
Menyemai Benih Teknologi Pendidikan  Edisi Kedua ....................144
Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Terpadu: Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD ..................144
Model Pendidikan Anak Usia Dini ..................................................144
Modul Hypercontent: Teknologi Kinerja (Performance  

Technology) ..............................................................................144
Mozaik Teknologi Pendidikan ........................................................144
Mozaik Teknologi Pendidikan: E-Learning .....................................144
Observasi Perkembangan Anak Usia Dini  Edisi Ketujuh ..............145
Panduan Menulis Tugas Akhir Kedokteran dan Kesehatan  .........145
Panduan Petugas Perpustakaan: Cara Mengelola Perpustakaan 

Sekolah Dasar ..........................................................................145
Paradigma Baru Mengajar .............................................................145
Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan   
Edisi Kedua...............................................................................145

Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi bagi Pendidik 
dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan  
Berkualitas ................................................................................145

Pedoman Katalogisasi: Cara Mudah Membuat Katalog 
Perpustakaan ...........................................................................145

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah ......................145
Pembelajaran Menulis Bahasa Arab: Dalam Perspektif  

Komunikatif ..............................................................................145
Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah ....................145
Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak (Multiple Intelligences): 

Mengidentifikasi dan Mengembangkan Multitalenta Anak .....145
Pembelajaran Kreatif Bahasa Indonesia: Kurikulum 2013   ..........145
Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern .................................145
Pembelajaran Standar Proses Berkarakter Matematika SMP 

Kelas 7, 8, dan 9 Berdasarkan KTSP (Buku Pengayaan): 
Memvisualisasikan Setiap Konsep dengan Alat Peraga .........145

Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis  
Kompetensi ..............................................................................145

Pembelajaran Terpadu: Untuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal 
dan Sekolah Dasar ...................................................................146

Pendidikan Agama Islam di SMP & SMA (untuk Guru)   ...............146
Pendidikan Anak Usia Dini: Dalam Berbagai Pendekatan .............146
Pendidikan Bela Negara Melalui Permainan Kecerdasan Jamak .146
Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an .........................................146
Pendidikan Holistik: Pendekatan Lintas Perspektif    .....................146
Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah .....................................146
Pendidik Ideal: Bangunan Character Building ................................146
Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia   

Edisi Revisi ...............................................................................146
Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah-tengah 

Milenium III ..............................................................................146
Pendidikan Islam: Dalam Perspektif Filsafat   ................................146
Pendidikan Islam: Memajukan Umat dan Memperkuat Kesadaran 

Bela Negara .............................................................................146
Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar & Implementasi   ................146
Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya .....................146
Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila Demokrasi dan 

Pencegahan Korupsi ................................................................146
Pendidikan Kewarga[Negara]an: Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi 

Manusia, dan Masyarakat Madani   Edisi Ketiga ....................147
Pendidikan sebagai Investasi  

dalam Pembangunan Suatu Bangsa ........................................147
Pendidikan Orang Dewasa dalam Al-Qur’an .................................147
Penelitian Tindakan Kelas  .............................................................147
Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal ..................147
Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan  ....................................147
Pengantar Teori & Metodologi Pelatihan Fisik ...............................147
Pengelolaan Lingkungan Belajar ....................................................147
Pengembangan Bahan Ajar Tematik: Tinjauan Teoretis dan Praktik  

Edisi Kedua...............................................................................147
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis ICT: Konsep dan 

Aplikasi pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ...........147
Pengembangan Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: 

Konstruksi Kerangka Filosofis dan Langkah-langkahnya ........147
Pengembangan Profesi Guru: Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke 

Profesional Madani ..................................................................147
Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-kanak .......147
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber 

Belajar Teori dan Praktik  .........................................................147
Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai 

Aspeknya .................................................................................147
Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Dini: Edisi Ketiga ...........148
Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran ............................148
Perspektif Pedagogi Entrepreneurship di Pendidikan Tinggi .........148
Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan 

Kurikulum 2013 Edisi Kedua ....................................................148
Prinsip Disain Pembelajaran (Instructional Design Principles): Buku 

Teks & Buku Kerja ....................................................................148
Prophetic Character Building: 

Tema Pokok Pendidikan Akhlak Menurut al-Ghazali ...............148
Reading Skill for Educators and Islamic Economic ........................148
Redesain Pendidikan Guru: Teori, Kebijakan, dan Praktik .............148
Revolusi Mengajar Berbasis Neurosains .......................................148
Second Language Acquisition  .......................................................148
Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di  

Nusantara   ...............................................................................148
Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era 

Rasulullah Sampai Indonesia ...................................................148
Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 

Indonesia ..................................................................................148
Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori untuk 

Praktik Profesional ...................................................................148
Sumber Belajar & Pusat Sumber Belajar: Teori dan Aplikasinya di 

Sekolah/Madrasah ...................................................................148
Seri Buku Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan:  
Untuk TK, sd/mi, smp/mts, smu/ma  ........................................149

Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-kanak..............................149



xix KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (sd/
mi) ............................................................................................149

Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (smp/
mts) ..........................................................................................149

Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (sma/
ma) ...........................................................................................149

Seri Buku Pendidikan Anti-Narkoba SD dan SMP .........................149
Bikin Gaul Lebih Indah: Cara Mudah Menolak Narkoba ................149
Narkoba?! Nggak, Dong! ................................................................149
Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi 

149
Syllabus Design for English Language Teaching Second Edition ..149
Teknik Iringan Lagu Anak: Penggunaan Keyboard sebagai 

Instrumen Ritmis ......................................................................149
Tafsir Ayat-ayat Pendidikan  ..........................................................150
Teori & Praktik Terjemah  

Indonesia-Arab .........................................................................150
Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis & 

Disertasi ...................................................................................150
The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik 

Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia   Edisi Kedua  ...150
Theories of Learning (Teori Belajar):  Edisi Ketujuh ......................150

P Politik & Ilmu Pemerintahan 175
Dasar-Dasar Hubungan Internasional  ...........................................151
Globalisasi dan Kebijakan Publik: Kajian Seputar Peranan 

Pemerintah Mewujudkan Kesejahteraan di Tengah Dunia Tak 
Bersekat ...................................................................................151

Jalan Tengah Desentralisasi bagi Daerah Otonom Berkarakteristik 
Kepulauan di Indonesia ............................................................151

Kebijakan Baru dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Aspek Hukum dan 
Tips Menghindari Permasalahan Hukum Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah .......................................................................151

Kontestasi Politik dalam Ruang Media: Perspektif Critical Discourse 
Analysis ....................................................................................152

Media dan Dinamika Demokrasi  ...................................................152
Memimpin Reformasi Birokrasi: Kompleksitas dan Dinamika 

Perubahan Birokrasi Indonesia  Edisi Revisi ............................152
pancasila Dasar Negara Paripurna  ...............................................152
Pancasila: Moderasi Negara dan Agama sebagai Landasan Moral 

Bangsa .....................................................................................153
Pemilihan Umum di Indonesia: Tata Kelola Pemilu, Kedaulatan 

Rakyat, dan Demokratisasi ......................................................153
Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi ......153
Politik Etnisitas Hindia-Belanda:  

Dilema Dalam Pengelolaan Keberagaman Etnis di Indonesia .153
Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia: Sejak 

Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi (1947-2013) ............154
Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro dan Mikro ............154
Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde  

Baru ..........................................................................................154

Buku Politik dan ilmu Pemerintahan lainnya

Administrative Reform Pakde Karwo: Birokrasi Itu Melayani .......155
Aparatur Sipil Negara: Pendukung Reformasi Birokrasi ...............155
Birokrasi & Dinamika Kekuasaan ...................................................155
Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi .........................155
Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia ......................155
Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: 

Perspektif Hukum dan Politik ...................................................155
Demi Agama, Nusa, dan Bangsa: Memaknai Agama, Kerukunan 

Umat Beragama, Pendidikan, dan Wawasan Kebangsaan .....155
Dinamika Ilmu Administrasi Publik.................................................155
Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ......................155
Glosarium Istilah Pemerintahan .....................................................155

Government Public Relations: Perkembangan & Praktik  
di Indonesia ..............................................................................155

Ilmu Administrasi Publik Kontemporer ..........................................155
Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid 1) ......................155
Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid 2) ......................155
Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan .............................................................................155
Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal ........................................156
Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia  Edisi Kedua ............156
Nalar Kerukunan: Merawat Keragaman Bangsa Mengawal  

NKRI .........................................................................................156
Pakde Karwo: Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka  ...............156
Pakde Karwo: Indonesia Incorporated Solusi Menghadapi MEA .156
Pelayanan Prima Instansi Pemerintah: Kajian Kritis pada Sistem 

Pelayanan Publik di Indonesia .................................................156
Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia 

Kontemporer Edisi Ketiga ........................................................156
Pengantar Ilmu Politik Edisi XIV  ....................................................156
Pengantar Hukum Pemilihan Umum .............................................156
Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi ..............156
Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi .........156
Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan ......156
Reformasi Birokrasi dalam Transisi ...............................................156
Rekonsiliasi Politik Umat Islam Tinjauan Historis Peristiwa ‘Am  

Al-Jama’ah ...............................................................................156
Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan 

Demokrasi ................................................................................156

P Psikologi 182
Antropobiologi Anak Usia Dini .......................................................157
Bimbingan Konseling di Sekolah & Madrasah ...............................157
Dinamika Perkembangan Remaja: Problematika dan Solusi .........157
Emosional Anak Usia Dini ..............................................................157
Konseling Kelompok Pendekatan Realita: Pilihan dan Tanggung 

Jawab .......................................................................................158
Konseling Kelompok ......................................................................158
Motivational Interviewing: Konsep dan Penerapannya .................158
Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur’an tentang  

Psikologi    ................................................................................158
Penelitian Eksperimen dalam Psikologi   .......................................159
Penyusunan Skala Psikologi ..........................................................159
Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini: Teori dan Praktik ...159
Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam ......................159
Psikologi Agama: Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku 

Beragama  Edisi Kedua ............................................................160
Psikologi Agama & Psikologi Islami: Sebuah Komparasi ...............160
Psikologi Bermain Anak Usia Dini .................................................160
Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik 

dalam Keluarga ........................................................................160
Psikologi Konseling: Teori dan Implementasi ................................161
Psikologi Konseling: Sebuah Pengantar bagi Konselor  

Pendidikan ................................................................................161
Psikologi Pemasyarakatan .............................................................161
Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini  ......................................161
Psikologi Perkembangan & Pendidikan Anak Usia Dini:  

Sebuah Bunga Rampai .............................................................162
Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar .......................................162
Sabar sebagai Psychological Strength untuk Mencapai Kesuksesan: 

Konsep, Indikator, dan Hasil Penelitian ...................................162
Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak 

Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir   ..................162
SFBC (Solution-Focused Brief Counseling) Konseling Singkat 

Berfokus Solusi: Konsep, Riset, dan Prosedur.........................163
Statistik Inferensial untuk Psikologi & Pendidikan  .........................163
Teori dan Praktik Pemahaman Individu: Teknik Testing ................163
Tujuh Dimensi Employee Engagement ..........................................163



xx KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Buku Psikologi lainnya

Bimbingan Karier ...........................................................................164
Bimbingan & Konseling di Sekolah: Konsep, Teori, dan  

Aplikasinya ...............................................................................164
Bimbingan & Konseling di Taman Kanak-kanak ............................164
Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar: Suatu Pendekatan  

Imajinatif ...................................................................................164
Depresi: Tinjauan Psikologis ..........................................................164
Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembangannya ................164
Ilmu Jiwa Agama The Psychology of Religion  ..............................164
Human Development (Psikologi Perkembangan): Bagian V s/d IX 

Edisi Kesembilan ......................................................................164
Human Development (Psikologi Perkembangan): Bagian I s/d IV 

Edisi Kesembilan ......................................................................164
Kamus Psikologi: Teori, Hukum, dan Konsep ................................164
Konseling di Sekolah: Pendekatan-pendekatan Kontemporer ......164
Konseling Islam ..............................................................................164
Masalah Sosial Anak: Edisi Revisi .................................................164
Memahami Dasar-dasar Konseling: Dalam Teori dan Praktik  .....164
Pemahaman Individu: Teknik Nontes Edisi Revisi .........................164
Pengantar Konseling: Teori dan Studi Kasus .................................165
Pengantar Psikologi untuk Kebidanan: Edisi Revisi .......................165
Pengantar Psikologi dalam Keperawatan ......................................165
Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan ................................165
Psikologi Dakwah ...........................................................................165
Psikologi Konseling  Edisi Revisi ....................................................165
Psikologi Industri dan Organisasi: Dalam Suatu Bidang Gerak 

Psikologi Sumber Daya Manusia Edisi Revisi .........................165
Psikologi Lintas Kultural: Pemikiran Kritis dan Terapan Modern  

Edisi Keempat ..........................................................................165
Psikologi Kepribadian: Teori dan Penelitian     

Edisi Kesembilan ......................................................................165
Psikologi Kespro: Wanita dan Kesehatan Reproduksinya Ditinjau 

dari Aspek Fisik dan Psikologi .................................................165
Psikologi Perkembangan ................................................................165
Psikologi Pendidikan Edisi Kedua ..................................................165
Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif   

Edisi Revisi ...............................................................................165
Psikologi Sosial  Edisi Kedua Belas  ...............................................165

P Publisistik 191
4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik .............166
Dasar-dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan 

Regulasi  Edisi Kedua ...............................................................166
Etika Jurnalis Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media 

Edisi Revisi ...............................................................................166
Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi Edisi Kedua    ................166
Panduan Produksi Acara Televisi Nondrama: Ide, Format, Sistem 

Kerja, Kerabat Kerja, Naskah, Tata Rias, dan Acuan Dasar 
Kamera .....................................................................................167

Buku Publisistik lainnya

Dasar-dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan 
Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing   .........................167

Jurnalistik Literary Journalism .......................................................167
Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi   .............................167
Jurnalistik Televisi Mutakhir ...........................................................167
Kreatif Siaran Televisi: Hard News, Soft News, Drama, Nondrama ..

167
Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi 

Edisi Revisi ...............................................................................167
Menjadi Produser Televisi: Profesional Mendesain Program Televisi  

167
Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism) ....................167
Pengantar Jurnalisme Multiplatform ..............................................167

Siaran Televisi Non-Drama: Kreatif, Produksi, Public Relation, dan 
Iklan ..........................................................................................168

Sistem Penyiaran Indonesia: Kajian Strukturalisme Fungsional  
Edisi Kedua...............................................................................168

Televisi & Masyarakat Pluralistik....................................................168
TV Programming: Sebagai Satu Kesisteman untuk Meraih Jumlah 

Audiens Secara Optimal ..........................................................168
Teori dan Praktik Penelusuran Informasi: Information Retrieval ...168

R riset dan Pengembangan 195
Asesmen Pembelajaran Berbasis Komputer dan Android ............169
Cara Mudah Belajar Statistik Analisis Data & Eksplorasi  ..............169
Dasar Pemrograman Web Menggunakan PHP dan MySQL ........169
Komunikasi Grafis: Dilengkapi Panduan Teknis Desain Layout 

dengan Aplikasi Software Grafis Indesign ...............................169
Media Pembelajaran Fisika dan Tutorial Animasi Flash ................170
Mengenal AWOS: Sistem Pengamat Cuaca Otomatis untuk Layanan 

Informasi Cuaca Penerbangan .................................................170
Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan  ..170
Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan ......................170
Edisi Keempat  ...............................................................................170
Metodologi Penelitian Kuantitatif: Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, 

Administrasi, Pertanian, dan Lainnya   ....................................171
Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya  Edisi Kedua 171
Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya ..................................................................171
Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis ................171
Penerapan Statistik untuk Penelitian Pendidikan  ..........................172
Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik .......................172
Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-

Mixed Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-
Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan 
(Edisi Kedua) ............................................................................172

Riset Kualitatif.................................................................................172
Spektrum Ilmu Pariwisata: Mitos sebagai Modal Budaya dalam 

Pengembangan Pariwisata Bali ...............................................173
Statistik untuk Ilmu Sosial: Aplikatif untuk Ilmu-ilmu Sosial  

Edisi Kelima ..............................................................................173
Statistik Pendidikan  .......................................................................173
Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial  .........173
Statistika Terapan untuk Perguruan Tinggi ....................................174
Tauhid & Fisika: Kenyataan Fisika dalam Kesadaran Tauhid .........174
Teknik Praktis Riset Komunikasi (Edisi Kedua) ..............................174

Buku riset dan Pengembangan lainnya

Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi 
dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya ...................................................175

Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana 
Media .......................................................................................175

Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis 
Teks Berita Media ....................................................................175

Analisis Regresi: Dasar dan Penerapannya dengan R ..................175
Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan ............................................................................175
Merancang Kuesioner: Konsep dan Panduan untuk Penelitian Sikap, 

Kepribadian & Perilaku .............................................................175
Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga   ...........................175
Metode Penelitian Pendidikan  .......................................................175
Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan ...........175
Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif 

dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, 
Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran ..............................175

Metode Penelitian Studi Media dan Kajian Budaya .......................175
Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS ....................................................175
Metode Penelitian Survei ...............................................................176



xxi KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah ....176
Metodologi Penelitian Politik ..........................................................176
Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam Edisi Kedua  .........................176
Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi ................................176
Prinsip dan Metode Epidemiologi ..................................................176
Statistik Sosial  ...............................................................................176
Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik 176
Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO .......................176

S Sains & Alam 202
Mikrobiologi ...................................................................................177
Pertanian dan Industri: Prospek, Strategi, dan Kebijakan di Masa 

Depan  ......................................................................................177

Buku Sains dan Alam lainnya

Algoritma dan Pemrograman Menggunakan Matlab (Matrix 
Laboratory) ...............................................................................177

Concept in Engineering: Pengantar Dasar Teknologi Edisi Kedua 177
DNA Barcode Fauna Indonesia......................................................177
Erosi ...............................................................................................177
Ilmu Kealaman Dasar   ...................................................................177
Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan ....................................177
Ilmu Ukur Wilayah dan Sistem Informasi Geografis    ...................178
Kalkulus Diferensial & Integral:  

Teori dan Aplikasi.....................................................................178
Matematika untuk Ekonomi dan Bisnis ..........................................178
Pangan Nusantara: Karakteristik dan Prospek untuk Percepatan 

Diversifikasi Pangan .................................................................178
Pembangunan Jalur Kereta Api Trans-Sulawesi ...........................178
Penanganan Segar Hortikultura untuk Penyimpanan  

& Pemasaran  ...........................................................................178
Pengelolaan Lingkungan Hidup......................................................178
Pengembangan Wilayah: Teori & Aplikasi .....................................178
Peran Transportasi Perkeretaapian dalam Pembangunan  

Nasional Melalui Analisis Input-Output   ..................................178
Perencanaan Pembangunan Transportasi Kereta Api...................178

S Sosiologi 205
Dasar-dasar Ilmu Budaya (Deskripsi Kepribadian  

Bangsa Indonesia)  ...................................................................179
Media dan Gender: Sebuah Pengantar  .........................................179
Menelusuri dan Menguak Nilai-nilai Luhur Olahraga: Pengantar 

Sosiologi Olahraga   .................................................................179
Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya) ...179
Pengantar Sosiologi Kapital ...........................................................180
Pengantar Sosiologi Pendidikan.....................................................180
Pengantar Sosiologi Perdesaan  ....................................................180
Pengantar Sosiologi Perkotaan  .....................................................180
Sosiologi Anak  ...............................................................................181
Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis Edisi Ketiga .................181
Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan 

Pencegahannya  .......................................................................181
Sosiologi Pendidikan: Memahami Pendidikan dari Aspek 

Multikulturalisme ......................................................................181
Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan Edisi Keempat ................182

Buku Sosiologi lainnya

Ensiklopedia Pemikiran Sosial Modern: Edisi Kedua .....................182
Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 

Edisi Ketiga ...............................................................................182
Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Edisi Ketiga ..................................182

Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, 
Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen, Serta Kritik Terhadap 
Peter L. Berger & Thomas Luckmann ......................................182

Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan 
Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya .............................182

Pengantar Sosiologi Dakwah  ........................................................182
Pengantar Sosiologi Ekonomi Edisi Kedua ....................................183
Pengantar Sosiologi Pasar .............................................................183
Pengantar Sosiologi Politik .............................................................183
Pengantar Teori Sosiologi  .............................................................183
Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik ...........................183
Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial  

Kontemporer  ...........................................................................183
Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam 

Interaksi Sosial .........................................................................183
Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat 

Post-Modernisme.....................................................................183
Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik ...............183
Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi 

Sosial ........................................................................................183
Sosiologi Perubahan Sosial ............................................................183
Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh ............................................183
Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi 

Sosial, & Perilaku Sosial   .........................................................183

S Studi Islam 211
Dialektika Islam dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi, Adaptasi 

Hingga Komodifikasi  ...............................................................184
Fenomena Beragama: Dari Dunia Arab hingga Asia Pasifik .........184
Fikih Kontemporer..........................................................................184
Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi ........................................184
Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf ..................................................185
Filsafat Ekonomi Islam: Ihktiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi 

Islam  ........................................................................................185
Fiqh dan Ushul Fiqh .......................................................................185
Fiqh Munakahat  ............................................................................185
Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antarbudaya .............186
Handbook Metodologi Studi Islam .................................................186
Historiografi Ibnu Khaldun: Analisis Atas Tiga Karya Sejarah 

Pendidikan Islam ......................................................................186
Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan  

Hukum Islam Edisi Revisi .........................................................186
Islam dalam Arus Sejarah Indonesia .............................................187
Islam & Ilmu Pengetahuan ..............................................................187
Islam Transitif: Filsafat Milenial......................................................187
Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis ......................187
Manajemen Dakwah ......................................................................188
Pedoman Lengkap Fikih Munakahat ..............................................188
Pengantar Tauhid ...........................................................................188
Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi  

Islam: Dari Perenialisme Hingga  Islamisasi Integrasi-
Interkoneksi dan Unity of Sciences  .........................................188

Problematika Autentisitas Hadis Nabi: Dari Klasik Hingga 
Kontemporer ............................................................................189

Rekonstruksi Peradaban Islam: Perspektif Prof. K.H. Yudian 
Wahyudi, Ph.D. ........................................................................189

Sejarah Peradaban Islam ...............................................................189
Sosiologi Dakwah  ..........................................................................189
Tafsir Al-Qur’an: Dalam Sejarah Perkembangannya ....................190
Teologi Islam: Telaah Sejarah dan Pemikiran Tokoh-tokohnya ....190
Ulumul Qur’an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur’an ............................190
Ushul Fiqh ......................................................................................190

Buku Studi islam lainnya

Agama & Pembentukan Struktural Sosial: Pertautan Agama, 
Budaya, dan Tradisi Sosial  ......................................................191



xxii KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Agama-agama Minor .....................................................................191
Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam: Dari Khawarij ke Buya 

HAMKA Hingga Hasan Hanafi ................................................191
Al-Qur’an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam 

Penafsiran ................................................................................191
Bangkitnya Kelas Menengah Santri: Modernisasi Pesantren di 

Indonesia ..................................................................................191
Dakwah Islam dan Tantangan Masyarakat Quraisy: Kajian Sejarah 

Dakwah pada Masa Rasulullah SAW ......................................191
Dakwah Rasulullah:  

Sejarah & Problematika ............................................................191
Dari Pesantren untuk Dunia:  

Kisah-kisah Inspiratif Kaum Santri ...........................................191
Dimensi Studi Islam Kontemporer .................................................191
Ensiklopedia Akidah Islam .............................................................191
Epistemologi: 

Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam ...........191
Fenomena Teologis pada Masyarakat Modern .............................191
Fikih Kontemporer..........................................................................192
Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam ...............192
Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban 

Islam .........................................................................................192
Fiqh Muamalat ...............................................................................192
Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-

rambu Syariah Edisi Revisi ......................................................192
Garis-garis Besar Fiqh....................................................................192
Garis-garis Besar Ushul Fiqh .........................................................192
Hadis & Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis 

tentang Hadis Nabi ...................................................................192
Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer ..............................192
Historiografi Islam: Konsepsi dan Asas Epistemologi Ilmu Sejarah 

dalam Islam ..............................................................................192
Ilmu Dakwah: Edisi Revisi ..............................................................192
Ilmu Kalam dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, 

Klasik, dan Kontemporer .........................................................192
Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2 ................................................................192
Islam & Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan 

Kesalehan Modern  ..................................................................192
Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara: Kajian Sosiologis 

Sejarah Indonesia  Edisi Kedua ................................................192
Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, 

Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad ......193
Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

& XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia  Edisi Perenial .......193
Kritik Nalar Fiqh Pesantren ............................................................193
Masail Al-Fiqhiyah .........................................................................193
Metode Dakwah: Edisi Revisi ........................................................193
Pemikiran Modern dalam Sunah: Pendekatan Ilmu Hadis ............193
Pemikiran Teologi Islam Modern ...................................................193
Pengantar Ilmu Falak .....................................................................193
Pengantar Sejarah Dakwah ...........................................................193
Pengantar Studi Al-Qur’an  ............................................................193
Peran Edukasi Tarekat Qadiriyyah Naqsabandiyyah dengan 

Referensi Utama Suryalaya .....................................................193
Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam.....193
Studi Hadis .....................................................................................193
Studi Ilmu Kalam ............................................................................193
Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan .....................193
Studi Islam Komprehensif ..............................................................194
Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka 

Edisi Revisi ...............................................................................194
Teroris dan Agama: Konstruksi Teologi Teoantroposentris ..........194
The True Da’wa: Menggagas Paradigma Baru Dakwah  

Era Milenial ..............................................................................194

Bp buku-buku Populer 226
Anakku ADHD, Autisme, atau Gifted? ............................................196
Anak-anak yang Bermasalah dalam Pendidikan: Masalah Trauma 

dan Kelekatan di Dalam Kelas .................................................196
Anakku Terlambat Bicara: Anak Berbakat dengan Disinkronitas 

Perkembangan: Memahami dan Mengasuhnya, 
Membedakannya dengan Autisme, ADHD, dan Permasalahan 
Gangguan Belajar .....................................................................196

Cerdas Istimewa di Kelas Inklusi: Buku Pegangan Guru dan Calon 
Guru ..........................................................................................196

Disleksia: Deteksi, Diagnosis, Penanganan di Sekolah  
dan di Rumah ...........................................................................197

Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis  ............................197
Gerakan Pembebasan Islam ..........................................................197
Handbook Ilmu Pariwisata: Karakter dan Prospek ........................197
Indonesia Bertakwa: Antologi Khutbah (Aktual, Transformatif, 

Menyejukkan, dan Menggembirakan) .....................................198
Jejak Islam dalam Kebudayaan Jawa ............................................198
Kitab Keluarga Qurrota A’yun: Cendera Mata yang  

Amat Berharga .........................................................................198
Membebaskan Pendidikan Islam ...................................................198
Mendidik dengan Cinta...................................................................199
Menjaga Indonesia: Dari Kebangsaan hingga Masa Depan Politik 

Islam .........................................................................................199
Moderasi Beragama Sumatera Utara: Kontribusi Awal Tjong A Fie ..

199
Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran, Ibadah,  

hingga Perilaku.........................................................................199
Pembangunan Karakter Islam: Perspektif Tasawuf .......................200
Perkembangan Sosial Emosional Anak Gifted ...............................200
Pertolongan Pertama pada Siswa Berkebutuhan Khusus   ...........200
Politik Global Tanpa Islam? Dari Timur Tengah hingga Eropa.......200
Sindroma Anak Manja: Anak-anak yang Terlantar Akibat 

Dimanjakan ..............................................................................201
Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. H. Ahmad Sabban el-Rahmaniy 

Rajagukguk, M.A. Dakwah Kerukunan dan Kebangsaan ........201
Titian Para Sufi & Ahli Makrifah: Keutamaan Thoriqoh 

Naqsyabandiyah, Jalan Lurus Menuju Allah ‘Azza wa Jalla 
Bersama Kafilah Ruhani Rasulullah Saw., Para Aulia, dan Guru 
Mursyid ....................................................................................201

Wajah MUI Medan Mewujudkan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin: 
Menyongsong 70 Tahun Prof. Dr. H. Mohd. Hatta ..................202

Buku Populer lainnya

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: 
Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas) Tanda-
tanda, Diagnosis, Terapi, Serta Penanganannya di Rumah dan di 
Sekolah .....................................................................................202

Anakku Gifted Terlambat Bicara: Masalah & Intervensi Bahasa  
pada Anak Gifted Plus SLI ........................................................202

Alpha Teach Yourself: Management Skills dalam 24 Jam ............202
Alpha Teach Yourself: Project Management dalam 24 Jam .........202
Deteksi dan Penanganan Anak Cerdas Istimewa (Anak Gifted): 

Melalui Pola Alamiah Tumbuh Kembangnya ..........................202
Efisiensi Kerja dalam Pekerjaan Rumah Tangga ...........................202
Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara  

di Bali Utara .............................................................................203
Ibadah Haji Perempuan: Menurut Para Ulama Fikih    ..................203
Indonesia, Revolusi & Sejumlah Isu Penting ..................................203
ISIS the Inside Story  ......................................................................203
Islam Geger Kendeng dalam Konflik Ekologis dan Rekonsiliasi Akar 

Rumput .....................................................................................203
Islam dalam Pandangan Marxisme ...............................................203
Islam di Tengah Kebhinnekaan: Memahami Islam dan Politik di 

Indonesia ..................................................................................203
Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna ..........................................203
Kado Anak Negeri untuk Sang Presiden: Membongkar Berhala 



xxiii KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP daftar isi

Sosial-Politik di Era Indonesia Modern ....................................203
Kesalehan dan Pilihan Politik:  Memahami Kebangkitan Islam-Politik 

dari Perspektif Indonesia..........................................................203
Kesulitan Bicara dan Berbahasa pada Anak: Terapi dan Strategi 

Orang Tua ................................................................................203
Kumpulan Tulisan M. Ali Hasan .....................................................203
Manajemen Bintang Lima: Aplikasi Manajemen Militer di Arena 

Bisnis ........................................................................................203
Manasik Hikmah-Falsafi Haji dan Umrah Menelusuri Mata Air 

Tauhid .......................................................................................203
Membalikkan Jarum Hati (Revolusi Rohani) ..................................203
Mengikuti Jejak Panglima Besar Jenderal Soedirman: Pahlawan 

Pembela Kemerdekaan 1916-1950 .........................................204
Menuju BPK Idaman    ...................................................................204
Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan ..............204
Militer Dalam Parlemen 1960-2004 ...............................................204
Militer Pasca Perang Dingin Militer Posmo ...................................204
Percikan Samudra Hikmah  Syarah Hikam Ibnu Atho’illah As-

Sakandari .................................................................................204
Pendekatan Pedagogik & Dikdatik pada Siswa dengan Masalah dan 

Gangguan Perilaku ...................................................................204
Pendidikan Anakku Terlambat Bicara ............................................204
Perfeksionisme & Faalangst: Anakku Cerdas Istimewa  

(Anak Gifted) ............................................................................204
PSR (Personal Social Responsibility) Aku, Kamu, Kita Bisa  .........204
Seri Sejarah Militer Serangan Jepang ke Hindia Belanda pada Masa 

Perang Dunia 1942 Perebutan Wilayah Nanyo .......................204

Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah ..........................................204
Seri Khotbah Jumat ........................................................................204
Islam untuk Kebersamaan ..............................................................204
Islam untuk Pemerintah yang Bersih .............................................204
Islam untuk Kedamaian dalam Perbedaan ....................................205
Islam untuk Kesejahteraan Masyarakat .........................................205
Islam untuk Hari-hari Besar Nasional ............................................205
Islam untuk Anak ............................................................................205
Islam untuk Kualitas Diri .................................................................205
Islam untuk Manusia Unggul..........................................................205
Suara Salafisme: Radio Dakwah di Indonesia ...............................205
Survival Handbook: Panduan Ketahanan Hidup Terlengkap dalam 

Berbagai Situasi dan Kondisi Edisi Ketiga................................205
The Complete Ideal’s Guide: Economics ........................................205
The Complete Ideal’s Guide: Global Economics .............................205
The Complete Ideal’s Guides: Brand Management........................205
The Complete Ideal’s Guides: Change Management .....................205
The Complete Ideal’s Guides: Direct Marketing .............................205
The Complete Ideal’s Guides: Investing  Edisi Ketiga ....................205
The Complete Ideal’s Guides: Journalism ......................................205
The Complete Ideal’s Guides: Motivational Leadership .................205
The Complete Ideal’s Guides: Office Politics ..................................205
The Mantra: Rahasia Sukses Berinovasi Jawara-jawara Industri 

dalam Negeri ............................................................................205
Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di 

Indonesia ..................................................................................206





1 KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP buku baru

75 Tahun PGRI Mengabdi 
Negeri  

Editor:

•	JeJeN Musfah
•	TRy haRIJoNo
•	CaTuR NuRRoChMaN okTavIaN

divisi: prEnada

14.8 x 21 CM • 276 HLM

ISBN: 978-602-383-085-5

Harga: rp 100.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini berisi sejarah organisasi profesi pgrI, biodata sing-
kat sebagian ketua umum, lembaga pendidikan pgrI, dan 
inovasi-inovasi pgrI, termasuk di era pandemi atau pembel-
ajaran berbasis daring. Harapannya buku ini bisa menam-
bah wawasan pembaca tentang kiprah 75 tahun pgrI bagi 
pendidikan Indonesia, dan mendorong para pengurus pgrI 
di semua tingkatan bekerja lebih baik dan inovatif untuk 
menjawab masalah-masalah pendidikan yang tidak terduga 
dan terus bermunculan.

akhlak Islami & Pola edukasinya

•	DR. MahMuD aRIf

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 216 HLM

ISBN: 978-623-218-854-9

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Berikut ini sebagian persoalan inti yang diulas dalam buku 
ini, antara lain: (1) sudahkah keluhuran akhlak menghiasi 
keberagamaan kita? (2) sudahkah akhlak kita mencerminkan 
akhlak profetik sebagaimana diteladankan Nabi? Lantas, jika 
belum (3) langkah edukatif apakah yang perlu kita lakukan 
guna merealisasikannya? 

analisis Jaringan Media sosial: 
Dasar-dasar dan aplikasi 
Metode Jaringan sosial untuk 
Membedah Percakapan di 
Media sosial

•	eRIyaNTo

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 398 HLM 

ISBN: 978-623-218-818-1

Harga: rp 130.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku ini menjelaskan teori, metode dan proses penelitian 
analisis jaringan media sosial, mulai dari mengambil data 
(crawling) hingga analisis data. Buku ini juga dilengkapi 
dengan studi kasus penelitian dan tutorial 3 perangkat lunak 
(software) yang banyak digunakan dalam analisis jaringan 
media sosial, yakni Netlytic, NodexL dan gepHI. Buku 
ini berguna bagi praktisi, pengajar, dan mahasiswa (ilmu 
komunikasi, politik, sosiologi, kebijakan publik dan ilmu 
sosial lainnya) yang sedang melakukan penelitian dengan 
menggunakan data berupa percakapan media sosial.

analisis kebijakan Pendidikan: 
pendidikan di Era revolusi industri 
4.0 

•	DR. JeJeN Musfah, M.a.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 348 HLM

ISBN: 978-623-218-881-5

Harga: rp 110.000,-

TerBITaN: MeI 2021

Buku ini ditujukan agar dapat dibaca oleh berbagai kalang-
an, karenanya penulis menyusun isu-isu pendidikan yang 
berkaitan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pendi-
dikan di Indonesia. Bagi mahasiswa dan dosen prodi Mana-
jemen pendidikan dan Fakultas pendidikan akan mendapat-
kan gambaran bagaimana kebijakan pendidikan pemerintah 
yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Kemenristekdikti, 
dan Kemenag. Bagi pengawas, kepala sekolah, dan guru 
akan memperoleh informasi bagaimana konsep dan praktik 
pendidikan yang terjadi dan belum terjadi (ide) di Indonesia. 
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aspek hukum Informasi di 
Indonesia

•	DR. MuhaMaD saDI Is, s.h.I., 
M.h.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 218 HLM

ISBN: 978-623-218-886-0

Harga: rp 72.000,-

TerBITaN: juNI 2021

Buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini 
membahas mengenai: hukum, hukum informasi, hukum in-
ternet, hukum telematika, hukum hak kekayaan intelektual, 
hukum hak cipta, hukum paten, hukum merek, hukum per-
lindungan varietas tanaman, hukum desain industri, hukum 
desain tata letak sirkuit terpadu, hukum rahasia dagang, dan 
terakhir membahas mengenai penyelesaian sengketa HKI.

Buku ini berguna bagi masyarakat pada umumnya, mahasis-
wa/i, pemerintah, Kemenkominfo, dan Dpr rI.

aspek hukum Pelayanan 
kesehatan, eutanasia, dan 
aborsi: suatu refleksi, teoretis, dan 
Empiris

•	PRof. DR. aNDI MuhaMMaD 
sofyaN, s.h., M.h.
•	M. aRIs MuNaNDaR, s.h., M.h.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 252 HLM

ISBN: 978-623-218-965-2

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

aspek hukum pelayanan kesehatan yang merupakan salah 
satu bagian terpenting hukum kesehatan perlu dimasyara-
katkan agar masing-masing pihak memahami kewajiban, 
hak, tugas, dan perlindungan hukum baginya. Tenaga 
kesehatan harus mengutamakan indikasi medis dan tidak 
diskriminatif, demi kepentingan terbaik bagi pasien yang se-
suai indikasi medis. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik dituntut 
berupaya maksimal agar tidak terjadi malapraktik yang 
berakibat kecacatan, kematian dan/atau kerugian lainnya 
bagi pasien.

Batas kewenangan Mahkamah 
agung dan komisi yudisial 
dalam Mengawasi hakim

•	DR. h. suNaRTo, s.h., M.h.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 324 HLM

ISBN: 978-623-218-814-3

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: juNI 2021

Buku ini merupakan paparan terkait eksistensi kemandirian 
hakim dalam kerangka hukum internasional dan nasional, 
serta adanya komparasi dengan negara jerman, perancis, 
dan amerika Serikat. Buku ini mengetengahkan ulasan 
tentang eksistensi dan komposisi hakim aktif pada Komisi 
Yudisial di Inggris dan Wales, perancis, Spanyol, Belanda, 
Kroasia, Belgia, Bulgaria, Denmark, Latvia, Skotlandia, dan 
Singapura. Memaparkan tentang fungsi pengawasan ter-
hadap hakim, kewenangan pengawasan Mahkamah agung 
dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim.

Belajar komunikasi: Lewat cerita 
dan Humor

•	PRof. DeDDy MulyaNa, M.a., 
Ph.D.

divisi: prEnada

15 x 22.5 CM • 390 HLM

ISBN: 978-602-383-087-9

Harga: rp 130.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2021

Banyak cerita dan humor mengejutkan yang bakal mem-
buat kita terbahak, bahkan terpana. para pembaca akan 
tersihir dengan isi buku ini sebagai pembelajaran berharga 
bagaimana cara berkomunikasi yang tepat sasaran dan 
menghadirkan solusi. Banyak buku tentang komunikasi yang 
beredar, namun baru kali ini saya menemukan buku komuni-
kasi bermutu yang bisa dijadikan panduan dalam berkomuni-
kasi. Lewat buku ini, saya belajar bagaimana berkomunikasi 
secara jenaka.
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Bimbingan konseling Populasi 
khusus

•	GusMaN lesMaNa, s.PD., M.PD.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 162 HLM

ISBN: 978-623-218-856-3

Harga: rp 54.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Konseling populasi khusus adalah proses pemberian ban-
tuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli (individu 
atau kelompok) yang mengalami suatu masalah dengan 
ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada 
waktu tertentu secara khusus, sehingga konseli mempero-
leh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, 
dan masalahnya. Serta mampu memecahkan masalah yang 
dihadapinya dengan mampu mengarahkan potensi yang 
dimiliki ke arah perkembangan yang optimal dan kemudian 
dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Biostatistik: Statistik dalam 
Penelitian Kesehatan

•	aRDaT ahMaD, M.PD.
•	DR. INDRa Jaya, M.PD.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 278 HLM

ISBN: 978-603-218-981-2

Harga: rp 92.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini hadir tidak saja membantu mahasiswa dalam 
mengikuti matakuliah biostatistik, namun karena pendekat-
an yang digunakan dalam penulisannya adalah pendekatan 
praktis dan sesuai, baik untuk penelitian seperti skripsi 
maupun tesis, maka buku biostatistik ini sangat tepat untuk 
digunakan sebagai tutorial bagi mahasiswa S-1 maupun S-2 
yang sedang menyelesaikan tugas akhir mereka. Tidak saja 
itu, karena pendekatan yang digunakan bersifat komunikatif, 
kontekstual, dan sederhana maka buku ini juga tepat dibaca 
oleh siapa saja yang ingin membaca dan memahami data 
statistik dengan baik.

Buku ajar Psikologi 
Perkembangan anak

•	DR. Muh. DauD, s.PsI., M.sI.
•	DR. DIaN NovITa sIswaNTI, 

M.sI., M.PsI., PsIkoloG
•	NovITa MaulIDya Jalal, 

M.PsI., PsIkoloG

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 226 HLM

ISBN: 978-623-218-802-0

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2021

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menjadi referensi atau 
panduan bagi peserta didik bidang psikologi pada umumnya 
dan khususnya untuk sumber referensi/bacaan studi psiko-
logi perkembangan anak dalam rangka memahami tumbuh 
kembang anak. pembahasan dalam buku ini cukup sistema-
tis dan lengkap, dimulai dari sejarah psikologi perkembang-
an, teori, konsep dan definisi, penjelasan masa pre-natal 
hingga masa anak akhir, dan sebagainya. Buku ajar ini 
diharapkan dapat mempermudah mahasiswa/peserta didik 
dalam memahami perkembangan psikologis anak secara 
teoretis, sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam 
mengamati perkembangan anak lebih dini.

Business Recovery strategy: 
Strategi Komprehensif dalam 
Pemulihan Bisnis Pascakrisis

•	NuGRoho J. seTIaDI, s.e., M.M., 
Ph.D.
•	DR. IR. haRRy suTaNTo, MBa.

divisi: prEnada

14.8 x 21 CM • 330 HLM

ISBN: 978-602-383-079-4

Harga: rp 100.000,-

TerBITaN: MeI 2021

Buku ini mengetengahkan panduan dan pemahaman terpa-
du atas pemulihan bisnis, dalam meredefinisi pandangan, 
sikap, dan strategi mengelola bisnis dalam New Normal. 
Diksi komprehensif dan holistik sangat diperlukan, untuk 
mendayagunakan seluruh sumber daya dan kemampuan 
manusia, baik dalam meredefinisi, rethinking, remodelling 
bisnis, penggunaan teknologi digital dan lainnya secara 
terintegratif. Seluruhnya dikemas dalam bentuk konseptuali-
sasi strategi pemulihan yang komprehensif.
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Cessie, subrogasi, Novasi, dan 
hawâlah dalam Penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah

•	DR. DRs. h. aMRaN suaDI, s.h., 
M.huM., M.M.

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 148 HLM

ISBN: 978-623-218-958-4

Harga: rp 58.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

pembahasan buku ini menemukan titik terang seputar peng-
alihan utang piutang dalam konsep hukum perdata maupun 
dalam sistem ekonomi syariah. ringkasnya, dalam hukum 
perdata pengalihan piutang dapat dilakukan dengan tiga 
mekanisme, yaitu: cessie, subrogasi dan novasi. adapun 
dalam hukum ekonomi syariah yang terejawantah dalam 
fatwa DSN-MuI, konsep pengalihan piutang dapat dilakukan 
melalui skema hawalah ataupun bai al-dain, meski yang 
terakhir ini masih diperdebatkan keabsahannya yang mana 
kemudian dua skema ini menjadi asas bagi terwujudnya 
subrogasi dan novasi berdasarkan prinsip syariah.

Circumstantial evidence sebagai 
alat Bukti dalam Perkara kartel: 
praktik dan standar pembuktian di 
Masa depan

•	DR. RosaNa kesuMa hIDayah, 
s.h., M.sI.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 276 HLM

ISBN: 978-623-218-971-3

Harga: rp 95.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

penulis mencoba merumuskan secara jelas syarat-syarat 
apa yang harus dipenuhi agar circumstantial evidence dapat 
diterima sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum 
di Indonesia, serta bagaimana konsep atau bentuk ideal 
circumstantial evidence agar dapat diakui keabsahannya 
sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan memiliki payung 
hukum yang jelas.

Karya ini merupakan sebuah upaya serta harapan penulis 
bahwa polemik berkepanjangan tentang keabsahan penggu-
naan circumstantial evidence dapat diakhiri dengan status 
yang jelas.

Citra aktor Politik: Dalam 
Framing Media Lokal 

•	NuRlaela syaRIf
•	BuRhaN BuNGIN

divisi: prEnada

14 x 20.5 CM • 230 HLM

ISBN: 978-602-383-078-7

Harga: rp 78.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Berdasarkan riset yang cermat dan sistematis, pembaca 
akan diajak untuk melihat bagaimana teknik dan sistematika 
analisis framing bisa dipakai untuk mengekspos dan mema-
hami peristiwa-peristiwa politik secara lebih mendalam dan 
jernih. Mengingat kualitas riset dan komprehensivitas pem-
bahasannya, buku ini dapat digunakan sebagai salah satu 
referensi penting untuk melakukan analisis framing dalam 
disiplin ilmu-ilmu sosial dan politik, terutama bagi mahasis-
wa, dosen, dan akademisi serta peneliti pada umumnya.

Dakwah dan filantropi: Jalan 
Menuju Kesejahteraan Umat 
(Edisi Kedua)

•	PRof. DR. MuRoDI

divisi: prEnada

14 x 20.5  CM • 182 HLM

ISBN: 978-602-383-082-4

Harga: rp 56.000,-

TerBITaN: MeI 2021

Buku ini menawarkan salah satu model dakwah terbaik saat 
ini, yaitu melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan 
filantropis. Selama ini dakwah terfokus hanya pada aktivitas 
spiritual, mengajak umat untuk memperkukuh keimanan 
dan keislaman saja. Bukan atau tidak memberikan solusi 
atas persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia, seperti 
kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lain. Karenanya, buku ini 
amat dianjurkan menjadi rujukan para aktivis sosial dan para 
da’i dalam melakukan aktivitas sosialnya di masyarakat agar 
mampu mendorong perubahan masyarakat menjadi lebih 
baik.
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Dana haji Indonesia: Harapan 
dalam paralogisme pengelolaan dan 
teorisasi keuangan syariah

•	DR. M. aRIef MufRaINI, lC., M.sI.

divisi: prEnada

14,8 x 21 CM • 268 HLM

ISBN: 978-602-383-071-8

Harga: rp 90.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2021

Menghadirkan potret penyelenggaraan haji dari masa ke 
masa secara umum untuk kemudian mengarahkan lensa 
pembahasan kepada pengelolaan dan pengembangan dana 
haji. pada fokus bahasan tersebut, penulis memaparkan ber-
bagai paralogisme yang terjadi dalam pengelolaan dana haji 
akibat dari keterkaitannya dengan sejarah pengelolaan yang 
diperkuat dengan undang-undang. Tulisan yang berbasis 
penelitian ini penting untuk dibaca oleh para akademisi dan 
juga pemangku jabatan, khususnya yang berkaitan dengan 
pengelolaan dan pengembangan dana haji.

Dasar-dasar hukum kekayaan 
Intelektual   

•	DR. RaChMaDI usMaN, s.h., M.h.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 600 HLM

ISBN: 978-623-218-945-4

Harga: rp 185.000,-

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Diuraikan secara sistematis, runtut, dan utuh kedelapan 
ranting kekayaan intelektual, yang meliputi hak cipta dan 
hak terkait, merek, indikasi geografis, paten, rahasia da-
gang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan 
perlindungan varietas tanaman. Terdapat tujuh perundang-
undangan di bidang kekayaan intelektual yang menjadi 
sumber inspirasi dalam penyusunan buku ini sebagai 
perwujudan komitmen Indonesia menerapkan berbagai 
perjanjian internasional kekayaan intelektual. ranting-ran-
ting kekayaan intelektual yang diuraikan dalam buku ini 
dikaji secara teoretis dan normatif, agar sajiannya bersifat 
ilmiah dan sesuai berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku saat ini. Melalui buku uraian yang 
seperti itu, setidaknya dapat memberikan kemudahan bagi 
kalangan akademisi, mahasiswa, analisis hukum, praktisi 
dan penegak hukum serta pencipta, inventor, dan desainer 
dalam memaknai prinsip dan norma hukum di bidang keka-
yaan intelektual sesuai dengan aturan, prinsip dan norma 
hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. 

Dasar-dasar Ilmu hukum: 
Memahami Hukum sejak dini 

•	DoMINIkus RaTo

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 282 HLM

ISBN: 978-623-218-931-7

Harga: rp 87.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Sasaran buku ini adalah untuk para pemula yaitu mereka 
yang baru belajar hukum. Oleh karena itu, diharapkan buku 
ini menjadi bacaan wajib para pemula dan pemerhati hukum 
dan ilmu hukum tersebut. Buku ini juga diharapkan menjadi 
buku pegangan tambahan bagi mahasiswa yang secara ti-
dak langsung membutuhkan hukum sebagai mata kuliahnya, 
seperti Fakultas ekonomi, Fakultas Ilmu administrasi, dan 
Fakultas Syariah. perubahan hukum di Indonesia baik kare-
na perkembangan teknologi, evolusi politik, pertumbuhan 
ekonomi, dan perubahan sosial karena virus Corona, maka 
buku ini memberikan pandangan-pandangan baru tentang 
hukum.

Dasar-dasar Penelitian sosial 

•	DR. heRI heRDIawaNTo, s.PD., 
M.sI.
•	JuMaNTa haMDayaMa, s.PD., 

M.sI.

divisi: kEncana

15 x 22 CM • 190 HLM

ISBN: 978-623-218-824-2

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku ini diharapkan akan memberikan informasi secara 
lengkap mengenai pengertian, macam atau jenis penelitian, 
metode dan teknik serta tujuan penelitian yang bersifat 
kuantitatif dan kualitatif, cara menyusun laporan ilmiah 
dan prinsip-prinsip etika dalam penelitian pada umumnya 
dan penelitian sosial pada khususnya. Buku ini sangat perlu 
dibaca terutama oleh para mahasiswa dan mereka yang 
ingin mengenal dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif 
khususnya dalam bidang ilmu sosial dan humaniora.
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etika Islam: Kajian Etika Sosial 
dan Lingkungan Hidup

•	PRof. DR. sukRoN kaMIl

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 308 HLM

ISBN: 978-623-218-840-2

Harga: rp 90.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Buku ini ditujukan menjadi bahan ajar matakuliah tertentu 
di uIN/IaIN (uiniversitas Islam Negeri/Institut agama Islam 
Negeri) atau perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia, 
terutama mata kuliah akhlak-Tasawuf di FIDKOM (Fakul-
tas Ilmu Dakwah dan Komunikasi) dan Fakultas psikologi. 
Namun, buku ini juga dimungkinkan menjadi bacaan umum 
bagi para peminat atau pembaca yang ingin belajar/menda-
lami ajaran Islam dalam konteks isu-isu sosial kontemporer 
dan juga lingkungan hidup. 

fikih Bisnis syariah 
kontemporer

•	fauzI MuhaMMaD, s.aG., M.aG.
•	DRs. BahaRuDDIN ahMaD, M.h.I.

divisi: kEncana

15.5 x 23  CM • 292 HLM

ISBN: 978-623-218-861-7

Harga: rp 94.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Buku ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para maha-
siswa dalam mempelajari dan memahami ketentuan hukum 
bisnis syariah di bidang hukum ekonomi Islam, khususnya 
bagi para mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum eko-
nomi Syariah di Fakultas Syariah, maupun ekonomi Islam di 
Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, di berbagai universitas 
Islam negeri dan/atau swasta. Di samping itu, buku ini juga 
cocok dijadikan rujukan bagi masyarakat luas dalam menge-
tahui ketentuan hukum syara’ tentang bisnis syariah.

fikih Nusantara: Dimensi 
Keilmuan dan pengembangannya

•	akMal BashoRI

divisi: kEncana

14 x 21 CM • 226 HLM

ISBN: 978-623-218-803-7

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2021

Buku ini menawarkan peran strategis dalam dimensi 
keilmuan fikih Nusantara dan pengembangannya, sehingga 
darinya diharapkan menemukan sifat otonom fikih, yakni 
fikih yang bercita rasa Nusantara, bukan fikih yang menjadi 
bayangan “semu” kedua mainstream di atas. Dalam konteks 
seperti itu, buku ini dihadirkan.

fikih Persaingan usaha 
dan Moralitas antikorupsi: 
reaktualisasi Teologi Berbisnis 
dan Bersaing Sehat

•	DR. h. haRuN al RasyID, s.h., 
M.huM., Cfe.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 324 HLM

ISBN: 978-623-218-876-1

Harga: rp 120.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Fikih telah memberikan guidance terkait dengan masalah 
persaingan usaha. Moralitas antikorupsi dalam aktivitas 
persaingan haruslah tetap terjaga. reaktualisasi teologi 
mesti ditransformasikan dan diwujudkan. Sifat-sifat ketu-
hanan dan cahaya-cahaya nubuwwah yang terdeskripsikan 
dari diri Nabi dalam berbisnis dan bersaing, wajib menjadi 
uswah dan qudwah yang tak tertawar.

Simak dan baca buku ini. Insyaallah anda akan menemukan 
jawaban sumbangsih fikih bagi terciptanya kompetisi usaha 
yang sehat bebas korupsi.
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filologi Nusantara: Pengantar ke 
Arah Penelitian Filologi

•	DRa. NuRhayaTI haRahaP, 
M.huM.

divisi: kEncana

14,8 x 21 CM • 322 HLM

ISBN: 978-623-218-902-7

Harga: rp 100.000,-

TerBITaN: juLI 2021

Buku ini menyajikan materi-materi perkuliahan filologi 
yang disusun ke dalam 12 bab. pembaca akan menjumpai 
materi mengenai pengertian filologi, tujuan filologi, objek 
filologi, dasar kerja filologi, sejarah perkembangan filologi 
di beberapa kawasan, serta hubungan filologi dengan ilmu-
ilmu lain. Buku ini secara khusus juga memberikan contoh 
konkret bagaimana seorang peneliti menerapkan teori 
filologi pada saat mengkaji naskah. Melalui contoh-contoh 
kajian naskah yang diuraikan secara ringkas dan padat, para 
pembaca semakin mendapat gambaran yang jelas bagaima-
na proses dan langkah-langkah mengkaji naskah.

filsafat agama, Budi Pekerti, 
dan Toleransi: Nilai-nilai Moderasi 
Beragama

•	DR. DRs. h. aMRaN suaDI, s.h., 
M.huM., M.M.

divisi: kEncana

13 x 19 CM • 198 HLM

ISBN: 978-623-218-897-6

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: MeI 2021

Buku ini membahas berbagai konsep penting di seputar aga-
ma dan filsafat, termasuk etika, toleransi dan peran agama 
secara sosial kemasyarakatan, fungsinya bagi moral/akhlak, 
kualitas hidup dan kemaslahatan manusia, hingga penjelas-
an tentang moderasi beragama. Semua tema dan konsep 
yang dibahas tersebut amat relevan dalam kehidupan kita 
sekarang ini. Oleh karenanya, buku ini sangat perlu dimiliki 
dan dibaca oleh semua kalangan.

filsafat hukum ekonomi 
syariah: Kajian Ontologi, 
Epistemologi, dan Aksiologi Akad-
akad Muamalah Kontemporer 

•	DR. Moh. MufID, lC., M.h.I.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 272 HLM

ISBN: 978-623-218-913-3

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini layak dijadikan bahan ajar bagi matakuliah Filsafat 
Hukum Islam atau Filsafat ekonomi Syariah yang diajarkan 
di program studi perbankan Syariah, ekonomi Syariah, 
Hukum ekonomi Syariah dan program studi lainnya yang 
relevan di perguruan tinggi Islam, STaIN, IaIN, dan uIN 
serta perguruan tinggi swasta lainnya yang menawarkan 
matakuliah yang sama.

filsafat hukum: Pendekatan 
Komprehensif

•	PRof. DR. faIsaR aNaNDa 
aRfa, M.a.
•	DR. zulkIflI Nas, M.a.

divisi: kEncana

14 x 20,5 CM • 234 HLM

ISBN: 978-623-384-002-6

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2021

Karya ini dimaksudkan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa 
pada matakuliah Filsafat Hukum di Fakultas Syariah dan 
Hukum. Buku ini disusun dalam 13 bab yang di antaranya 
terdiri dari pembahasan mengenai pandangan terhadap 
filsafat; pengertian filsafat hukum; sumber hukum, hukum 
dan negara; legislasi; kodifikasi; hak asasi manusia; dan 
lain sebagainya. Kajian dan pembahasan dalam buku ini 
telah ditelaah dan dijabarkan secara komprehensif sehingga 
mampu mengantarkan pembacanya pada pemahaman yang 
utuh dan menyeluruh terhadap topik yang sedang dibahas.
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filsafat Islam: Telaah Tokoh dan 
pemikirannya

•	PRof. DR. h. RIs’aN RuslI, M.aG.

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 136 HLM

ISBN: 978-623-218-892-1

Harga: rp 45.000,-

TerBITaN: juNI 2021

Dalam buku ini, penulis menelaah para cendekiawan Muslim 
beserta pemikirannya, di antaranya: intelektual filsafat al-
Kindi mengenai hubungan antara filsafat dan agama, serta 
falsafah al-Nafs; filsafat al-razi mengenai Lima Kekekalan; 
al-Farabi tentang filsafat al-Faidh dan al-Nafs; Ibnu Sina 
yang dikenal  dengan Filsafat Ibnu Sina; Ibnu Tufail me-
ngenai pemikirannya, falsafah Hay bin Yaqzan; al-ghazali 
dengan pemikirannya mengenai kritik terhadap filsuf; Ibnu 
rusyd mengenai kritik terhadap al-ghazali; Filsafat Ibnu 
Miskawaih; serta Ikhwan al-Shafa dengan konsep berpikir-
nya.

freelancers Media dalam era 
Digital

•	JaNDy luIk, Ph.D.
•	aGusly aRIToNaNG, M.a.

divisi: kEncana

13.5 x 20 CM • 106 HLM

ISBN: 978-623-384-072-9
Harga: rp 40.000,-

TerBITaN: DeSMeBer 2021

Dalam era digital, platform telah menjadi sebuah locus, 
sebuah (tambahan) wilayah untuk bekerja. Bagi freelancers 
media, era digital adalah suatu lapangan baru dengan paket 
keahlian baru. Namun, apakah era digital membawa sebuah 
semangat berbeda bagi para freelancers media? jika demi-
kian, bagaimana tatanan interaksi sosial dan makna bekerja 
mengalami disrupsi lewat platformisasi? 

Silakan menyimak pengalaman dan jawaban para freelance-
rs yang dituliskan dengan lugas dan sistematis dalam buku 
ini. Tiga kekuatan utama buku ini adalah pemetaan natur 
bekerja lepas di era digital, pemaparan utilisasi platform di-
gital oleh freelancers, dan analisis implikasi platform digital 
bekerja lepas.

Gagasan tentang Integritas, 
Intelektualitas, dan kapabilitas

•	DR. h. suNaRTo, s.h., M.h.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 336 HLM

ISBN: 978-623-218-820-4
Harga: rp 105.000,-

TerBITaN: juNI 2021

Dalam rangka menjaga integritas para hakim dan apara-
tur peradilan, Mahkamah agung telah melakukan langkah 
preventif sejak rekrutmen hingga pembinaan dengan proses 
promosi dan mutasi yang terpola, mekanisme uji kelayakan 
dan kepatutan (fit and proper test), profile assessment dan 
eksaminasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Dalam 
buku ini terdapat konsistensi materi yang dapat disimpulkan 
ke dalam tiga prioritas, yaitu tentang menjaga integritas, 
meningkatkan intelektualitas, dan mengukuhkan kapabilitas.

hak asasi Manusia dalam 
Perspektif hukum Nasional

•	DR. RuslaN ReNGGoNG, s.h., 
M.h.
•	Dyah aulIa RaChMa RuslaN, 

s.h., M.kN.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 230 HLM 

ISBN: 978-623-218-969-0

Harga: rp 74.000,- 

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini meliputi konsepsi dan pengertian HaM, perkem-
bangan HaM di beberapa negara termasuk di Indonesia, 
pengelompokan HaM dan generasi HaM serta pandangan 
Islam terhadap HaM. Diuraikan pula HaM tersangka, ter-
dakwa, saksi dan korban tindak pidana. 

Sebagai referensi tentang HaM, buku ini bermanfaat dibaca 
untuk semua kalangan baik pratisi hukum, mahasiswa hu-
kum, politisi dan para pemerhati HaM. 
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historiografi Islam 

•	wahyu IRyaNa

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 284 HLM 

ISBN: 978-623-384-064-4

Harga: rp 94.000,- 

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Buku Historiografi Islam ini mencoba memfokuskan 
perhatian pada perkembangan tulisan sejarah Islam, di 
dalamnya memuat uraian-uraian perjalanan panjang karya 
para sejarawan Muslim sebagai ahli pengetahuan spiritual, 
juga berisi tafsir kearifan buah pikir tentang sejarah Islam, 
dilengkapi karakteristik ketokohan yang perlu dijadikan 
teladan. Di samping itu, buku ini juga membidik karya-karya 
ulama Nusantara sebagai sebaran Islam awal untuk mene-
gasikan kesadaran berislam masyarakat Nusantara dengan 
karya-karya yang berkaliber dunia. Maka buku Historiografi 
Islam ini ditujukan sebagai bagian pilihan referensi berharga 
bagi mahasiswa, sejarawan, peneliti, dan seluruh lapisan 
masyarakat yang gandrung akan sejarah. Buku Historiografi 
Islam ini setidaknya dapat memberikan angin segar untuk 
wawasan intelektual bagi siapa pun yang ingin menyelami 
samudera ilmu sejarah Islam. 

hukum adat Indonesia: 
Suatu Kajian Kepustakaan dan 
Perkembangannya

•	DR. ellyNe DwI PoesPasaRI, 
s.h., M.h.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 338 HLM

ISBN: 978-623-218-838-9

Harga: rp 110.000,- 

TerBITaN: aprIL 2021

penyusunan buku ini merupakan sumbangsih penulis kepada 
pemerhati hukum adat. Terbitnya Hukum adat Indonesia: 
Suatu Kajian Kepustakaan dan perkembangannya diha-
rapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa (S-1, S-2, 
S-3) dan para praktisi yang berkecimpung di bidang hukum 
adat (hakim, pengacara, dan notaris), serta para pihak yang 
sedang memperdalam hukum adat dewasa ini.

hukum administrasi Negara 

•	DR. MuhaMaD saDI Is, s.h.I., 
M.h.
•	DR. kuN BuDIaNTo, s.aG., s.h., 

M.sI.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 282 HLM

ISBN: 978-623-218-832-7
Harga: rp 92.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku ini merupakan buku ajar pada matakuliah hukum admi-
nistrasi negara, terutama pada Fakultas Hukum, FISIp, dan 
Fakultas Syariah. 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 adminis-
trasi juga termasuk dalam materi yang diajarkan. 

hukum Dagang  
(Edisi ketiga)

•	PRof. DR. h. zaINal asIkIN, 
s.h., su.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 352 HLM 

ISBN: 978-623-218-809-9

Harga: rp 115.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2021

Hukum dagang adalah salah satu matakuliah dan substansi 
kurikulum yang diajarkan di berbagai Fakultas Hukum di 
Indonesia untuk membekali dan memperkuat pemahaman 
dasar para mahasiswa dalam mendalami aspek hukum 
perusahaan dengan berbagai perkembangannya seper-
ti: Hukum Surat Berharga, Hukum Hak atas Kekayaan 
Intelektual, Hukum pengangkutan, Hukum asuransi dan 
pasar Modal; dan sebagainya. Oleh sebab itu, buku ini perlu 
dimiliki dan dibaca oleh mahasiswa hukum dan semua pihak 
yang berkecimpung di dalamnya.
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hukum dan Penegakan hukum: 
Seri Pemikiran Romli Atmasasmita

•	PRof. DR. RoMlI aTMasasMITa, 
s.h., ll.M.

divisi: kEncana

15.5 x 23 • 456 HLM

ISBN: 978-623-218-888-4

Harga: rp 145.000,

TerBITaN: MeI 2021

Buku kedua mengenai pemikiran penulis dengan judul 
berbeda, Hukum dan penegakan Hukum, merupakan 
kelanjutan dari buku pertama yang diterbitkan pada tahun 
2016. Materi muatan buku kedua ini adalah buah pemikir-
an penulis mengenai keadaan dan masalah pembentukan 
hukum dan penegakan hukum periode setelah 2016 sampai 
tahun 2019. Serangkaian pemikiran penulis yang dituangkan 
ke dalam buku ini, kiranya dapat memberikan pemahaman 
dan memicu perdebatan kritis yang akan bermanfaat bagi 
perkembangan pembentukan hukum dan penegakan hukum 
di Indonesia. Karenanya buku ini dapat dijadikan buku re-
ferensi bagi para mahasiswa dan dosen, maupun pembaca 
lainnya.

hukum hak asasi Manusia 
(haM) 

•	DR. MuhaMaD saDI Is, s.h.I., 
M.h.

divisi: kEncana

15 x 23 • 272 HLM

ISBN: 978-623-384-068-2

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Buku Hukum Hak asasi Manusia (HaM) yang ada di tangan 
pembaca ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada 
umumnya di bidang hukum khususnya hukum hak asasi 
manusia, hukum humaniter, hukum internasional dan hukum 
nasional. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari 9 Bab 
yaitu Bab I Hukum; Bab II Negara Hukum; Bab III Hak asasi 
Manusia; Bab IV perioderisasi perkembangan Hak asasi 
Manusia; Bab V ruang Lingkup Hukum Hak asasi Manusia; 
Bab VI Kejahatan Hak asasi Manusia; Bab VII Hukum Hak 
asasi Manusia di Indonesia; Bab VIII pengadilan Hak asasi 
Manusia; dan Bab Ix Komnas HaM.

Buku ini berguna bagi; Mahasiswa/I, Komnas HaM, peme-
rintah, Dpr rI, dan Masyarakat pada umumnya.

hukum kepailitan syariah 
(al-Taflis): dalam penyelesaian 
sengketa Ekonomi syariah

•	DR. DRs. h. aMRaN suaDI, s.h., 
M.huM., M.M.

divisi: kEncana

13.5 x 20,5 • 192 HLM

ISBN: 978-623-218-885-3

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini menjelaskan perbandingan taflis dengan pailit 
sehingga memudahkan bagi para penegak hukum melaku-
kan treatment terhadap perkara kepailitan (taflis) menurut 
hukum Islam dan juga menjelaskan posisi Fatwa Dewan 
Syariah Nasional-MuI dalam setiap permasalahan yang 
berkaitan dengan ekonomi syariah sesuai dengan bunyi 
pasal 1 ayat (12) undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang perbankan Syariah.

hukum kompetensi Peradilan 
agama: Pergeseran Kompetensi 
Peradilan Agama dalam Hukum 
Positif di Indonesia

•	DR. DRs. h. zulkaRNaIN, s.h., 
M.h.

divisi: kEncana

15 x 22.5 CM • 264 HLM

ISBN: 978-623-218-993-5

Harga: rp 90.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2021

Buku ini mendeskripsikan perjalanan panjang eksistensi per-
adilan agama dalam hukum positif di Indonesia, khususnya 
tentang kompetensi peradilan agama yang selalu dinamis 
dari waktu ke waktu. Buku ini menguraikan secara kompre-
hensif penerapan hukum Islam antara  daerah satu dan da-
erah lainnya dan regulasi yang menjadi dasar kewenangan 
peradilan agama. Buku perlu dibaca oleh mahasiswa yang 
menekuni ilmu-ilmu keislaman dan semua pihak yang terli-
bat langsung maupun tak langsung dalam peradilan agama 
di tanah air untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan 
yang dibutuhkan, baik secara teori maupun praktik.
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hukum kontrak keuangan 
syariah dari Teori ke aplikasi

•	DR. MaRDaNI

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 336 HLM

ISBN: 978-623-218-920-1

Harga: rp 100.000,-

TerBITaN: juNI 2021

Hukum kontrak keuangan syariah merupakan matakuliah 
yang diajarkan di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, dan 
Fakultas ekonomi prodi ekonomi dan Bisnis Syariah. 
Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam mem-
pelajari matakuliah “Hukum Kontrak Keuangan Syariah”. 
pembahasan dalam buku ini mengenai kontrak-kontrak 
keuangan syariah dengan pendekatan teoretis dan aplikasi-
nya di LKS.  Materi dalam buku ini meliputi: hukum kontrak 
keuangan syariah; tinjauan umum tentang jual beli; kontrak 
jual beli; kontrak kerja sama dalam bisnis; kontrak sewa-
menyewa; dan kontrak jasa.

hukum kontrak: Teori dan Praktik

•	PRof. DR. h. JoNI eMIRzoN, 
s.h., M.huM. 
•	DR. MuhaMaD saDI Is, s.h.I., 

M.h.

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 178 HLM

ISBN: 978-623-218-909-6

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: juNI 2021

penulis menyusun buku Hukum Kontrak: Teori dan praktik 
untuk menjelaskan tiga hal pokok yang berhubungan dengan 
keterampilan penyusunan kontrak yaitu dasar -dasar hukum 
penyusunan kontrak atau perjanjian, tahap penyusunan kon-
trak mulai dari perencanaan kerja sama hingga penyusunan 
kontrak, serta struktur dan anatomi kontrak. Ketiga pokok 
bahasan tersebut dibahas secara sistematis dalam lima bab. 
Buku ini ditujukan, terutama bagi mahasiswa hukum dalam 
rangka memahami teknik penyusunan kontrak, dan tentunya 
juga layak dibaca oleh para praktisi hukum, dan masyarakat 
umum.

hukum lingkungan

•	DR. khalIsah hayaTuDDIN, 
s.h., M.huM. 
•	DR. seRlIka aPRITa, s.h., M.h.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 226 HLM

ISBN: 978-623-218-817-4

Harga: rp 75.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk mem-
bantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah “Hukum 
Lingkungan”. penulis membagi pokok bahasan dalam buku 
ini menjadi lima bagian utama, yakni: (1) Tinjauan umum 
tentang Hukum Lingkungan; (2) Kebijakan Lingkungan 
global, regional dan Nasional; (3) Sejarah peraturan 
perundang-undangan Hukum Lingkungan di Indonesia; (4) 
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup; (5) penegakan Hukum Lingkungan; (6) 
penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; (7) Instrumen 
ekonomi Lingkungan Hidup. 

hukum Pariwisata syariah di 
aseaN

•	DR. MuhaMMaD Reza 
syaRIffuDIN zakI, s.h., M.a., 
awP., CIQNR., CRMo.
•	aBDul RasyID, s.h.I., M.C.l., 

Ph.D.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 164 HLM

ISBN: 978-623-218-807-5

Harga: rp 60.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2021

Negara semacam Indonesia, Malaysia, Singapura, Bru-
nei Darussalam, dan Thailand senantiasa meningkatkan 
berbagai sektor guna mendukung pariwisata syariah di 
masing-masing negara. Berbagai lembaga standardisasi 
halal, pembangunan fasilitas ibadah bagi Muslim dan fasi-
litas penunjang lainnya, serta pemeliharaan berbagai objek 
pariwisata Islam dan promosi baik di dalam maupun luar 
negeri adalah beberapa langkah yang umumnya dilakukan 
oleh negara-negara aSeaN. Indonesia sebagai negara 
dengan mayoritas Muslim terbanyak di dunia, tentunya 
memiliki potensi pasar yang bagus di bidang pariwisata 
syariah untuk dioptimalkan. Optimalisasi ini dibuktikan 
dengan Indonesia menempati urusan atas dalam bidang 
pariwisata syariah dari berbagai lembaga riset. Namun, hal 
tersebut tidak berarti bahwa Indonesia telah berhasil secara 
maksimal dalam mengembangkan pariwisata syariah. Buku 
ini mencoba untuk merintis literasi tentang perkembang-
an aSeaN mengelola regulasi perkembangan pariwisata 
syariah di kawasan.
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hukum Pasar dalam Perspektif 
hukum Nasional dan ekonomi 
Islam: Ikhtiar Menjaga Pasar 
Tradisional

•	DR. MusTaPa khaMal RokaN, 
M.h.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 384 HLM

ISBN: 978-623-218-406-0

Harga: rp 125.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2021

penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis 
terhadap ketersingkiran pasar tradisional yang sebagian 
besar adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Tujuan 
hukum Islam (mâqashid al-syâriah) yang menghendaki 
terciptanya keadilan (al-‘adalah) dan terjaganya kebutuhan 
utama (dharuriyat) manusia akan keyakinan (hifzh al-dîn) 
hidup (hifzh al-nafs), intelektual (hifzh al-‘aql), properti (hifzh 
mâl), keturunan (hifzh nasl) menjadi penting dikaji untuk 
melihat persoalan ketidakadilan hukum yang terkait pasar di 
Indonesia.

hukum Pemerintahan: Dalam 
Perspektif Hukum Positif dan 
Hukum Islam

•	DR. MuhaMaD saDI Is, s.h.I., 
M.h.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 362 HLM

ISBN: 978-623-218-932-4

Harga: rp 115.000,-

TerBITaN: juLI 2021

Keunggulan, maupun perbedaan, menonjol buku ini adalah 
pembaca disuguhkan materi hukum pemerintahan yang 
komprehensif, yakni dalam konsep hukum positif serta 
dalam konsep hukum Islam. 

Buku ini ditulis menyesuaikan dengan kebutuhan maha-
siswa, khususnya mahasiswa strata dua (S-2) program 
pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum, baik uIN, IaIN, 
maupun STaIN, bahkan universitas di bawah Kemenristek-
dikti yang mempelajari hukum pemerintahan di Indonesia 
saat ini.

hukum Perdagangan 
Internasional 

•	DR. MuhaMMaD Reza 
syaRIffuDIN zakI, s.h., M.a.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 306 HLM

ISBN: 978-623-218-906-5

Harga: rp 95.000,-

TerBITaN: juNI 2021

Sebagai pengajar dan sekaligus pembelajar, dari buku ini 
saya menemukan sesuatu yang selama ini saya cari, yaitu 
pemahaman yang komprehensif a sampai Z tentang hukum 
perdagangan internasional, baik dalam konteks hukum inter-
nasional publik maupun privat serta hukum nasional. Buku 
yang ditulis seorang akademisi dan sekaligus aktivis muda 
yang produktif ini sangat bermanfaat baik bagi pengajar 
maupun pembelajar hukum perdagangan internasional, hu-
kum internasional publik, dan hubungan internasional serta 
politik ekonomi internasional.

—Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., ph.D.  
dosen Fakultas Hukum Universitas islam indonesia, Mantan rektor 
Universitas islam indonesia

hukum Perkawinan Islam 
Menurut empat Mazhab: disertai 
aturan yang Berlaku di indonesia

•	DR. holIluR RohMaN, M.h.I.

divisi: kEncana

14,8 x 21 CM • 348 HLM

ISBN: 978-623-218-955-3

Harga: rp 105.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

penulis mencoba dan berusaha sekuat tenaga untuk 
merangkum ragam pendapat dari berbagai kitab fikih dari 
masing-masing mazhab, seperti kitab-kitab Mazhab Syafi’i, 
Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, dan juga 
dari kitab campuran berbagai mazhab. Tujuannya adalah 
mengupas hukum perkawinan Islam secara spesifik dan 
memaparkan ragam pendapat dalam keempat mazhab, agar 
mahasiswa memperoleh penjelasan dan pemahaman yang 
komprehensif, sehingga pada akhirnya lebih mudah mem-
pelajari kajian hukum perkawinan Islam. Buku ini sangat la-
yak dijadikan buku ajar bagi para mahasiswa program studi 
perbandingan Mahzab yang mempelajari perbandingan Hu-
kum perkawinan Islam, maupun para mahasiswa program 
studi lainnya yang relevan di perguruan tinggi Islam, STaIN, 
IaIN, dan uIN serta perguruan tinggi swasta lainnya.
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hukum Perlindungan anak: 
Perspektif Maqashid Al-Syariah  
(Edisi Revisi)

•	DR. h. BuaNG yusuf, s.h., M.h.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 356 HLM

ISBN: 978-623-218-934-8

Harga: rp 110.000,-

TerBITaN: juLI 2021

Karya ini sangat inspiratif dan kritis dalam mengkaji 
permasalahan hukum perlindungan anak dalam perspektif 
yuridis normatif di Indonesia yang dimulai dari pengadilan 
Tingkat pertama, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali 
di Mahkamah agung. Di dalamnya, penulis secara spesifik 
membahas eksistensi, urgensi, dan penerapan perlindungan 
anak sebagai instrumen menjaga kehidupan umat manusia 
secara berkelanjutan di masa mendatang. 

Buku ini patut menjadi salah satu rujukan penting bagi 
banyak pihak, khususnya para hakim, akademisi, pengamat 
hukum, dan aktivis anak yang berkecimpung dalam hukum 
Islam dan perlindungan anak di Indonesia, serta yang peduli 
dengan nasib dan masa depan anak Indonesia dalam meng-
kaji dinamika dan permasalahan hukum perlindungan anak 
secara aplikatif.

hukum Pidana: Dalam Dinamika 
Asas, Teori, dan Pendapat Ahli 
Pidana

•	DR. faIsal, s.h., M.h.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 270 HLM

ISBN: 978-623-218-873-0

Harga: rp 88.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Buku ini adalah bagian dari rangkaian elaborasi tiga pilar 
penting dalam hukum pidana, yang di dalamnya terdiri dari 
beberapa materi penting. pada setiap bagian bab di dalam 
buku ini tampak sekali dinamika asas, teori, dan pendapat 
beberapa ahli pidana guna memperkaya wawasan ilmu 
pengetahuan hukum pidana. Buku ini juga merupakan bahan 
ajar pada matakuliah hukum pidana, dan dapat pula menjadi 
pegangan praktisi hukum dalam hal melakukan penegakan 
hukum pidana.

hukum wakaf di Indonesia 
dan Proses Penanganan 
sengketanya

•	DR. ahMaD MuJahIDIN, s.h., 
M.h.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 468 HLM

ISBN: 978-623-218-869-3

Harga: rp 150.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Skema baru fundraising tersebut tentu bukan tanpa kendala 
sama sekali, terutama jika meninjau status perusahaan dan 
manajemen e-commerce, mekanisme ikrar/akad wakaf, 
biaya administrasi transaksi, biaya alih dana, pajak pembe-
lanjaan sebagaimana ketentuan pemerintah, sistem bunga 
kredit perbankan, arah investasi wakaf produktif, alokasi 
dan berikut pelaporannya terhadap wakif dan persoalan-
persoalan yang perlu dicermati lagi yang akan muncul di 
kemudian hari sesuai dengan fleksibilitas e-commerce terse-
but. untuk itu, melalui buku yang berjudul Hukum Wakaf di 
Indonesia dan proses penanganan Sengketanya ini di anta-
ranya akan menguraikan hal tersebut secara komprehensif 
berikut pola penanganan dan penyelesaian sengketa wakaf 
yang saat ini banyak terjadi sengketa wakaf hampir merata 
di seluruh Indonesia yang ditangani oleh pengadilan.

hukum zakat dan wakaf di 
Indonesia 

•	DR. k.N. sofyaN hasaN, s.h., 
M.h.
•	DR. MuhaMaD saDI Is, s.h.I., 

M.h.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 184 HLM

ISBN: 978-623-218-986-7

Harga: rp 64.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia  yang ada di 
tangan pembaca sekarang ini ditulis untuk menambah 
referensi matakuliah Hukum Islam, Hukum Zakat dan Wakaf, 
dan Hukum Bisnis Islam serta untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa serta masya-
rakat pada umumnya di bidang hukum zakat dan wakaf di 
Indonesia. 

Buku ini terdiri dari 5 bab yang membahas mengenai: Sistem 
ekonomi Islam, Hukum Zakat di Indonesia, Hukum Wakaf 
di Indonesia, Hukum perwakafan Tanah Milik, dan penutup. 
Buku ini berguna bagi: Mahasiswa/I, pemerintah, Kemenag, 
BaZNaS, dan Dpr rI.
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Ilmu falak: Hisab pendekatan 
Microsoft excel

•	eNCeP aBDul RoJak

divisi: kEncana

15 x 22 CM • 274 HLM

ISBN: 978-623-218-831-0

Harga: rp 83.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Teknologi telah memungkinkan kita untuk melakukan 
penghitungan dengan metode yang lebih akurat. Salah satu 
perangkat tersebut adalah dengan menggunakan program 
komputer, yakni Microsoft excel. Buku ini memaparkan 
metode itu, dan tentunya materi yang disajikan dalam buku 
ini akan dapat menambah khazanah ilmu falak di Indonesia, 
menjadikan para pembacanya memperoleh manfaat teruta-
ma bagi para pegiat ilmu falak, mahasiswa, pengajar ilmu 
falak, dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Ilmu hukum 

•	DR. a’aN efeNDI, s.h., M.h. 
•	DR. Dyah oChToRINa susaNTI, 

s.h., M.huM.

divisi: kEncana

14,8 x 21 CM • 294 HLM

ISBN: 978-623-218-890-7

Harga: rp 90.000,-

TerBITaN: MeI 2021

Menyuguhkan lima belas topik, di antaranya banyak diulas 
baik itu pada wilayah teoretis maupun praktis hukum. Dibu-
ka pendahuluan; hukum; aneka pembedaan hukum; sumber, 
tujuan, dan fungsi hukum; doktrin hukum gustav radbruch; 
ilmu hukum; ilmu hukum sebagai disiplin otonom atau sui 
generis; teori keadilan; kepastian hukum; teori utilitas; teori 
fiksi hukum; hermeneutika hukum; ilmu hukum sosiologis; 
sosiologi hukum; dan metode penelitian hukum empiris 
sebagai pungkasan. Sasaran buku ini, para calon sarjana 
hukum dan semua yuris, apa pun profesi yang sedang 
dipanggulnya.

Inteligensia Muslim dan kuasa: 
genealogi Inteligensia Muslim 
Indonesia abad ke-20 (edisi Baru)

•	yuDI laTIf

divisi: kEncana

15,5 x 23 CM • 680 HLM

ISBN: 978-623-384-031-6

Harga: rp 210.000,- 

TerBITaN: NOVeMBer 2021

Buku ini menjadi kunci penting bagi diskusi mutakhir tentang 
peran Islam pada abad ke-20. Lebih dari sekadar tinjauan 
atas masa lalu, buku ini merupakan titik tolak untuk memi-
kirkan masa depan. Karya berkualitas tinggi ini merupakan 
sebuah studi dengan lingkup dan signifikansi yang luas 
dan penting. Studi sejenis ini tak ada bandingannya dalam 
kelimpahan khazanah literatur tentang Indonesia. Dengan 
mempertimbangkan cakupan yang luas dan argumen histo-
ris yang kritis, buku ini harus menjadi bacaan wajib dalam 
upaya memahami masyarakat Indonesia dan perkembangan 
politiknya terkini.

Jurnalistik sinematografi

•	RusMaN laTIef

divisi: kEncana

15,5 x 23 CM • 542 HLM

ISBN: 978-623-218-974-4

Harga: rp 168.000,- 

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini ditulis dari berbagai sumber, terutama dari buku-
buku yang ditulis oleh putra-putri terbaik Indonesia di bi-
dang ilmu jurnalistik, televisi, dan film. juga bersumber dari 
praktisi profesional yang penulis temui secara tatap muka 
maupun melalui media online, dan dari pengalaman penulis 
sendiri yang pernah bergelut dengan karya audio visual 
serta pengalaman mengajar di beberapa perguruan tinggi di 
bidang studi ilmu jurnalistik, produksi program televisi dan 
film.
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keterampilan Interpersonal: 
pengembangan pribadi Berintegritas 
dan kerja sama Menyenangkan

•	saRfIlIaNTy aNGGIaNI
•	CahyaDI Pakeh

divisi: kEncana

15 x 22 CM • 174 HLM

ISBN: 978-623-218-844-0

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku ini terdiri dari bagian-bagian yang dimulai dari pema-
haman dasar intrapersonal skill yang merupakan keahlian 
terhadap diri sendiri dan mengaplikasikan keterampilan ter-
sebut dalam berinteraksi dengan orang lain melalui tingkah 
laku yang efektif saat berinteraksi dengan berbagai macam 
pihak, mulai dari interaksi sosial individual, organisasi, 
profesi, bidang bisnis dan komunikasi-komunikasi penting 
lainnya.

kompilasi hukum administrasi 
Pajak: Distribusi Tugas, 
Kewenangan, Hak, dan 
Kewajiban perpajakan resiprokal 
antara FISKuS & Wp  jilid 1

•	M. faRouQ s., a.MD., s.e., s.h., 
s.h.I., BkP.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 658 HLM

ISBN: 978-623-384-051-4 (jIL.1)

Harga: rp 210.000,-

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi para praktisi; 
profesional; (staf, supervisor, manajer, hingga direktur 
perusahaan, konsultan/kuasa hukum pajak, akuntan dan 
advokat); pelaku/pemilik usaha; bagi para akademisi dosen, 
mahasiswa dan instruktur perpajakan); dan bagi stakeholder 
(fiskus di tingkat pemerintah pusat dan daerah, hakim dan 
panitera pengadilan pajak/Mahkamah agung); termasuk 
bagi setiap pemerhati masalah administrasi fiskal dan 
hukum pajak, sebagai ilmu pengetahuan hukum aplikatif di 
bidang perpajakan.

kompilasi hukum administrasi 
Pajak: Distribusi Tugas, 
Kewenangan, Hak, dan 
Kewajiban perpajakan resiprokal 
antara FISKuS & Wp jilid 2

•	M. faRouQ s., a.MD., s.e., s.h., 
s.h.I., BkP.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 434 HLM

ISBN: 978-623-384-052-1 (jIL.2)

Harga: rp 145.000,-

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Buku ini didedikasikan bagi khazanah ilmu administrasi dan 
hukum fiskal, khususnya bagi para praktisi; Wp profesional 
(Staf, Supervisor, Manajer dan Direktur perusahaan, Kon-
sultan/Kuasa Hukum pajak, akuntan dan advokat); pelaku/
pemilik usaha; bagi para akademisi (Dosen, Mahasiswa, 
dan Instruktur perpajakan); dan bagi stakeholder (Fiskus 
di tingkat pusat & daerah, Hakim dan panitera pengadilan 
pajak/Mahkamah agung); sebagai ilmu pengetahuan hukum 
aplikatif di bidang perpajakan.

kontrak Pemerintah: Konsep, 
Ragam, Perkembangan Regulasi, 
dan Kajian Putusan 

•	eDIToR: RICho aNDI wIBowo

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 340 HLM

ISBN: 978-623-218-959-1

Harga: rp 120.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini ditulis oleh akademisi-peneliti, aSN dan praktisi 
hukum yang menggeluti isu kontrak pemerintah. Sehingga 
buku ini mengkombinasikan “cita rasa” ilmiah sekaligus 
praktikal. Maka, buku ini cocok untuk aneka kalangan, baik 
praktisi maupun mahasiswa hukum, bahkan dari disiplin 
non-hukum, seperti teknik sipil, ilmu pemerintahan, dan 
lainnya.
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kontrak Publik 

•	DR. aNshoRI Ilyas, s.h., M.h.
•	DR. MuhaMMaD IlhaM 

aRIsaPuTRa, s.h., M.kN.
•	DR. h. MusTafa Bola, s.h., M.h.
•	DIaN uTaMI Mas BakaR, s.h., 

M.h.

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 216 HLM

ISBN: 978-623-218-874-7

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: MeI 2021

Buku ini mengkaji penggunaan instrumen kontrak dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kajian ini dapat 
dipahami bahwa penggunaan instrumen kontrak dalam pe-
nyelenggaraan pemerintahan tidak bisa sepenuhnya tunduk 
pada hukum privat, sebab penyelenggaraan pemerintahan 
tunduk pada hukum publik. Buku ini merupakan hasil pene-
litian tim penyusun dengan judul “Kontrak publik sebagai 
Instrumen pemerintahan” dengan menambahkan dan 
merevisi beberapa materi, khususnya menambahkan materi 
mengenai format standardisasi kontrak publik dan materi 
muatan kontrak publik, serta menyesuaikannya dengan 
aturan -aturan baru yang terbit di 2018, seperti peraturan 
presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/
jasa pemerintah yang menggantikan peraturan presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa 
pemerintah.

konversi hak atas Tanah Barat 

•	DR. (hkM. aGR.) B.f. sIhoMBING, 
s.h., M.h.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 156 HLM

ISBN: 978-623-218-908-9

Harga: rp 50.000,-

TerBITaN: juLI 2021

Buku ini menekankan telah berakhirnya hak-hak atas tanah 
Barat pada zaman penjajahan Belanda, dan menghidupkan 
pengakuan hak-hak atas tanah adat di Indonesia. penulis 
menekankan bahwa sejak lahir uupa, pemerintah republik 
Indonesia sudah mengenal jenis hak-hak atas tanah, ada ke-
pastian hukum, serta ada surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian. Selanjutnya, yang menarik dalam 
buku ini, penulis menguraikan dan menjelaskan awal proses 
lahirnya sertifikat hak atas tanah di Indonesia. Diterbitkan-
nya buku ini akan bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas 
Hukum, notaris/ppaT, advokat, pemangku jabatan, pihak 
swasta, serta masyarakat luas. 

kriminologi: kajian sosiologi 
terhadap kriminalitas, perilaku 
Menyimpang, dan pelanggaran 
Hukum  
(Edisi ketiga)

•	MuhaMMaD MusTofa

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 284 HLM

ISBN: 978-623-218-922-5

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: juNI 2021

Mempelajari kriminologi harus memberi manfaat bagi ma-
syarakat tempat kriminologi itu dikembangkan. Kriminologi 
untuk kesejahteraan mempromosikan perlunya mewujudkan 
kesejahteraan sosial sebagai kegiatan utama negara sebelum 
negara melakukan kriminalisasi terhadap warga negaranya 
yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Meskipun 
hukum pidana mengajarkan bahwa penghukuman adalah 
ultimum remedium dalam praktik pelaksanaan hukum pidana, 
aparat sistem peradilan pidana hanya mengedepankan pro-
ses hukum dan penghukuman.

kumpulan Template Bukti 
fisik angka kredit fungsional 
Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa: Versi permenpan rB No. 
29 Tahun 2020 - Dilengkapi 
dengan CD 

•	aGus aRIf RakhMaN, M.M.

divisi: kEncana

15 x 22 CM • 188 HLM

ISBN: 978-623-218-889-1

Harga: rp 90.000,-

TerBITaN: juNI 2021

Insyaallah buku ini merupakan satu-satunya buku pengada-
an barang/jasa yang membahas mengenai bukti fisik angka 
kredit, dan setahu saya juga merupakan satu-satunya buku 
yang membahas mengenai bukti fisik angka kredit fung-
sional aparatur Sipil Negara. Buku ini dilengkapi dengan 
CD berisi kumpulan file-file siap pakai (word/excel) pada 
masing-masing butir kegiatan untuk menunjang pengaju-
an angka kredit. Segala konten pada buku ini merupakan 
penafsiran penulis terhadap ketentuan yang berlaku terkait 
dengan bukti fisik angka kredit, apabila pada praktiknya 
pada instansi anda masing-masing ternyata berbeda de-
ngan penafsiran penulis, maka hal ini merupakan kebijakan 
pada masing-masing instansi.
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kurikulum akademik versus 
kurikulum Pembiasaan: Kisah 
tentang Sekolah Captain Tsubasa

•	alaMsyah saID

divisi: prEnada

14.8 x 21 CM • 162 HLM

ISBN: 978-602-383-076-3

Harga: rp 90.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Melalui buku ini, penulis ingin berbagi pengalaman tentang 
pendidikan dasar di jepang, setelah menyaksikan dan 
merasakan sendiri geliat pendidikan di sana, bagaimana 
mentalitas kuat dan kemandirian telah dibiasakan sejak dini. 
Buku ini memberikan perspektif yang tidak hanya fokus 
pada pengetahuan akademis, namun yang lebih penting, 
yaitu pembiasaan karakter sejak dini. Semoga dapat menja-
di inspirasi bagi pendidik maupun pembuat kebijakan untuk 
memberikan porsi lebih kepada pendidikan karakter dalam 
penyusunan kurikulum.

linguistics Basic Theory and 
Roles in english language 
Teaching  
(second Edition)

•	DR. kahaRuDDIN, s.IP., M.huM.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 268 HLM

ISBN: 978-623-218-928-7

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: juLI 2021

Buku ini menyajikan pembahasan teori linguistik meng-
gunakan gaya bahasa yang sederhana, serta diperjelas 
dengan contoh relevan dan konkret sehingga penjelasan 
tiap bab dalam buku ini lebih mudah dipahami. Di samping 
itu, penulis memberikan uraian yang komprehensif tentang 
linguistik dan peranannya dalam pengajaran bahasa, teru-
tama pengajaran bahasa Inggris. Dengan uraian tersebut, 
pembaca akan memahami betapa pentingnya keilmuan ini 
guna membentuk kemampuan mengajar dan belajar bahasa 
Inggris yang efektif.

Mahir Meneliti Permasalahan 
hukum

•	M. syaMsuDIN

divisi: kEncana

14.5 x 20.5 CM • 238 HLM

 ISBN: 978-623-218-815-0

Harga: rp 76.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Muatan buku ini memaparkan secara detail langkah-langkah 
operasional kegiatan penelitian hukum dari awal sampai 
akhir, yaitu sejak merumuskan ide atau gagasan penelitian, 
menyusun proposal penelitian, mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisis data, menyusun laporan penelitian dan terakhir 
publikasi hasil penelitian. Isi buku ini lebih bersifat memberi-
kan petunjuk praktis bagi para mahasiswa hukum yang akan 
melakukan penelitian hukum, terutama untuk menyusun 
tugas akhir berupa skripsi, tesis atau disertasi.

Manajemen keuangan untuk 
wirausaha Mula: Entrepreneurial 
Finance series 

•	DR. IR. suBIakTo soekaRNo, 
MBa., CfP., CwM.
•	DR. IsTI RaafalDINI MIRzaNTI
•	CyNThIa GhaIDa suBRoTo, 

MBa.
•	aRIef wITJaksoNo kauTsaR, 

s.e., MBa.

divisi: prEnada

14.8 x 21 CM • 172 HLM

ISBN: 978-623-383-080-0

Harga: rp 60.000,

TerBITaN: MeI 2021

Buku ini ditulis untuk mengisi kebutuhan para wirausa-
ha dalam memahami seluk-beluk manajemen keuangan 
yang sesuai untuk pengelolaan bisnis mula. Kebanyakan 
wirausaha bisnis mula lebih fokus terhadap pembuatan 
dan pengembangan produk dan layanan jasanya, padahal 
kemampuan untuk mengelola aspek keuangan bisnis mula 
sangat menentukan keberhasilan bisnis tersebut. 

Buku ini juga cocok digunakan oleh para mahasiswa 
kewirausahaan yang perlu memahami pengetahuan dasar 
pengelolaan bisnis mula. 
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Manajemen kewirausahaan: 
panduan Menghadapi disrupsi Bisnis

•	PRof. DR. h. suwaTNo, M.sI.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 344 HLM

ISBN: 978-623-218-984-3

Harga: rp 120.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Menghadirkan konsep-konsep manajemen kewirausahaan 
dengan perspektif yang lebih luas, karena diramu dengan 
sentuhan pengetahuan multidisiplin. Di dalamnya pembaca 
akan menemukan muatan pengetahuan manajemen in gene-
ral, strategi bisnis, manajemen SDM, manajemen pemasar-
an, manajemen keuangan, psikologi kepribadian, teknologi 
hingga hukum bisnis, namun semuanya diramu dalam satu 
framework “manajemen kewirausahaan”.

Manajemen komunikasi Digital: 
Perencanaan, Aktivitas, dan 
Evaluasi

•	DR. RullI NasRullah, M.sI.

divisi: kEncana

14,8 x 21 CM • 334 HLM

ISBN: 978-623-218-957-7

Harga: rp 105.000,-

TerBITaN: juLI 2021

Buku ini merupakan referensi dalam komunikasi digital. 
Tidak sekadar memaparkan teori atau konsep semata, tetapi 
juga memuat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai 
pada pengawasan serta evaluasi dalam melakukan komuni-
kasi dan pelayanan publik digital dengan memanfaatkan me-
dia sosial. Selain itu juga memuat: Karakter budaya digital; 
SOp pelaksanaan komunikasi digital; KpI dalam komunikasi 
digital; Manajemen SDM pengelola komunikai digital; peng-
awasan dan evaluasi komunikasi digital. Buku referensi bagi 
praktisi dan pranata humas di institusi maupun lembaga/
kementerian.

Manajemen kurikulum 
Pembelajaran Bahasa arab

•	ahMaD fIkRI aMRullah, 
s.huM., M.PD.I.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 170 HLM

ISBN: 978-623-218-877-8

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Mengingat kurikulum memiliki peranan strategis sekaligus 
penting dalam sebuah proses pendidikan yang diselengga-
rakan sekolah maupun pemerintah, maka buku Manajemen 
Kurikulum pembelajaran Bahasa arab ini disusun sebagai 
upaya agar proses pembelajaran bahasa arab di sekolah 
dapat berjalan dengan baik dan mendorong guru untuk 
menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi 
pembelajarannya.

Manajemen Perencanaan 
keuangan: inti sari pengetahuan 
dalam Merencanakan tujuan-
tujuan keuangan untuk Mencapai 
kehidupan yang sejahtera

•	DR. IR. suBIakTo soekaRNo, 
M.B.a., CfP®️., CwM®️., aePP®️.
•	DR. sylvIaNa Maya 

DaMayaNTI, s.T., M.B.a., CfP®️., 
CwM®️., aePP®️.

divisi: prEnada

15 x 23 CM • 248 HLM

ISBN: 978-602-383-088-6

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2021

Buku Manajemen perencanaan Keuangan pribadi ini adalah 
buku yang berisi pengetahuan mengenai bagaimana kita 
mengatur dan merencanakan tujuan-tujuan keuangan 
pribadi ataupun keluarga serta bagaimana cara untuk 
mencapainya sehingga kita mampu mencapai kehidupan 
yang sejahtera. Selama masa sekolah secara formal, kita 
mempelajari berbagai ilmu tetapi biasanya pengetahuan 
mengenai perencanaan keuangan pribadi tidak diajarkan. 
padahal pengetahuan ini merupakan life skills yang sangat 
diperlukan dalam menghadapi kehidupan modern yang 
semakin rumit.
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Manajemen surat kabar: 
paduan Ilmu, pengetahuan, Seni, 
Nurani, dan Intuisi

•	DR. IR. yuNI MoGoT-PRahoRo, 
M.sI., CPR.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 274 HLM

ISBN: 978-623-218-999-7

Harga: rp 82.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2021

Tata kelola perusahaan surat kabar bukanlah hal sederhana, 
namun demikian di dalam buku ini, penulis dengan teliti, 
sistematis, dan mendalam telah memahamkan kita sebagai 
pembaca untuk mengetahui dan memahami persoalan me-
dia cetak khususnya persuratkabaran.  Di sisi lain, buku ini 
tidak kehilangan intuisi dan ekspresi akademis yang harus 
dipenuhi suatu tulisan akademis, dan memenuhi kaidah-
kaidah keterukuran, sehingga membuatnya layak dibaca 
dan dijadikan referensi oleh kalangan akademisi maupun 
praktisi, dan insan-insan komunikasi.

Mari Menulis Naskah artikel 
untuk Publikasi di Jurnal 
Internasional Bereputasi: 
panduan Sederhana untuk 
Mahasiswa dan Dosen

•	aG. BaMBaNG seTIyaDI
•	GeDe eka PuTRawaN
•	hIshaM DzakIRIa

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 112 HLM 

ISBN: 978-623-218-895-2

Harga: rp 40.000,-

TerBITaN: MeI 2021

Buku ini terdiri dari 11 bab yang to the point dan bisa lang-
sung dipraktikkan. Bab 1 membahas tentang pengalaman 
penulis melakukan submission ke jurnal, ditolak dan akhir-
nya diterima. Bab 2 memberikan perkenalan dengan citation 
dan reference manager dan kenapa kita harus mengguna-
kannya saat menulis. Bab 3 membahas tentang bagaimana 
retorika bagian pendahuluan suatu naskah artikel agar ide 
lebih terorganisasi. Bab 4 membahas tentang bagaimana 
mempersiapkan format naskah artikel. Bab 5 membahas 
cara memilih jurnal internasional bereputasi. Di samping itu, 
terdapat juga secuil informasi tambahan tentang jurnal ber-
kualitas, kenapa terjadi penolakan naskah artikel oleh editor, 
penolakan artikel oleh reviewer saat pengajuan kenaikan 
pangkat dosen, indeks similaritas, dan cara mengecek ID 
Scopus yang masing-masing dibahas pada Bab 6 – 11.

Memahami dengan Mudah 
statistik Nonparametrik Bidang 
kesehatan: penerapan Software 
SpSS dan STaTCaL

•	vICToR TRIsMaNJaya hulu
•	RoBeRT kuRNIawaN

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 200 HLM 

ISBN: 978-623-218-865-5

Harga: rp 63.000,-

TerBITaN: juNI 2021

penulis adalah seorang dosen yang creative writing dan juga 
trainer di bidang statistik yang telah memiliki jam terbang 
dan penjualan yang tinggi. Membaca buku ini membuat kita 
memahami tentang SpSS dan STaTCaL khususnya bidang 
kesehatan. Buku ini penting untuk dibaca, mengingat setiap 
permasalahan kesehatan bisa dimaknai dengan statistik. 
Bagi saya, buku ini bukan hanya tentang statistik, tapi proses 
untuk mentransfer statistik lebih dekat ke masyarakat se-
hingga lebih banyak digunakan.

—Santy Deasy Siregar SKM., M.Kes., Dr. (C)
dekan Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas prima indonesia, 
Medan

Memahami hukum Perdata 
Internasional Indonesia

•	DR. suGeNG, s.P., s.h., M.h.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 256 HLM

ISBN: 978-623-218-769-6

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: MareT 2021

pada dasarnya, kuliah-kuliah HpI dimaksudkan untuk mem-
berikan pemahaman terhadap sistem hukum mana yang 
berwenang untuk menyelesaikan masalah hukum yang di 
dalamnya terdapat unsur asing (foreign elements); forum 
apakah yang akan digunakan untuk memeriksa dan memu-
tus suatu masalah HpI; dan sejauh manakah suatu putusan 
hukum pengadilan asing dapat dilaksanakan di negara lain. 
Hingga saat ini, buku-buku HpI dalam bahasa Indonesia 
masih terlalu sedikit jumlahnya. Buku ini diharapkan dapat 
mengisi kebutuhan tersebut, dan membantu para mahasis-
wa untuk memahami teori dan kaidah HpI.
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Memahami Metodologi studi 
kasus, Grounded Theory, dan 
Mixed-Method: Untuk penelitian 
komunikasi, psikologi, sosiologi, dan 
pendidikan

•	NuRIMaN, s.PD.I., M.eD., Ph.D.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 272 HLM

ISBN: 978-623-218-995-9

Harga: rp 85.000,- 

TerBITaN: SepTeMBer 2021

Dalam buku ini penulis memadukan skill dan seni dalam 
memaparkan isi mendalam melalui sentuhan bahasa yang 
mudah dipahami oleh semua kalangan, baik mahasiswa 
Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3), 
bahkan kalangan non-akademik sekalipun. Kehadiran buku 
ini telah membuka tabir baru untuk memahami metodologi 
penelitian dalam disiplin ilmu sosial, sehingga membantu 
mereka memilih metode sesuai untuk karya-karya akade-
mik; skripsi, tesis, dan disertasi.

Membangun Model Ideal 
Pemidanaan korporasi Pelaku 
Tindak Pidana korupsi Berbasis 
keadilan

•	DR. lIlIk MulyaDI, s.h., M.h.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 350 HLM

ISBN: 978-623-218-837-2

Harga: rp 130.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku ini membahas bagaimana membangun model ideal pe-
midanaan korporasi pelaku tindak pidana korupsi berbasis ke-
adilan dengan titik berat pengembalian aset (asset recovery) 
korporasi dari perspektif kekinian, masa mendatang, dan 
kajian perbandingan. Model ideal tersebut dibangun sesuai 
kultur, filosofi, dan jiwa pluralistik masyarakat Indonesia me-
lalui beberapa perspektif antara lain: pertama, rekonstruksi 
dan harmonisasi regulasi terkait perumusan formulasi norma 
pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana korupsi. Kedua, 
pembaruan formulasi double track system sanksi pidana 
denda dan/atau sanksi pidana tambahan berupa tindakan 
pembubaran korporasi, dan lain-lain. 

Menggelorakan Moderasi 
Beragama untuk Indonesia 
hebat

eDITOr:
•	DR. ChaBIB MusThofa, s.sos.I., 

M.sI.
•	Mevy eka NuRhalIzah, M.sos.

divisi: prEnada

15.5 x 23 CM • 600 HLM

ISBN: 978-602-383-090-9

Harga: rp 188.000,-

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Buku ini berisi enam bagian terkait moderasi beragama 
di Indonesia, yakni hambatan, harmoni sebagai solusi, 
budaya moderasi, wujud dakwah moderat,  profiling  
moderatisme keberagamaan, dan kontekstualisasi teks 
moderat. enam bagian tersebut terdiri dari berbagai ma-
cam  genre tulisan yang berbeda. Suguhan yang berbeda 
akan menjadikan pembaca dapat  berpetualang  menjela-
jahi  makna  dari  setiap  kata,  kalimat,  dan  keseluruhan 
dari tulisan yang disajikan.  Buku di tangan pembaca ini 
hadir untuk sedikit berani mengajak anda mencermati 
moderasi secara lebih akademis, walau bukan lahir dari 
proses akademis yang sangat ketat secara metodologis. 
Buku ini akan membawa pembaca menuju pintu gerbang 
terkait fakta dan pemahaman  perihal beberapa hambatan 
moderasi di  Indonesia. 

Menumpas Bandar 
Menyongsong fajar: Sejarah 
penanganan Narkotika di 
Indonesia

•	aRDhI suBaNDRI
•	suRaDI
•	ToTo wIDyaRsoNo

divisi: prEnada

14 x 21 CM • 204 HLM

ISBN: 978-602-383-093-0

Harga: rp 78.000,-

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Sejarah perdagangan narkotika sejak zaman kolonial sampai 
saat ini menunjukkan sejumlah hal yang patut dijadikan 
pelajaran. Fakta sejarah adalah informasi edukatif. Dengan 
mengenal sejarah, para penentu kebijakan, praktisi dan pub-
lik sebagai warga bangsa selayaknya dapat belajar banyak, 
agar tidak mengulang kesalahan masa lalu. Buku ini sebagai 
salah satu cara untuk mewujudkan upaya tersebut. 



21 KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP buku baru

Metode sejarah: Teori dan 
Praktik

•	PRof. DR. M. DIeN MaDJID

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 172 HLM

ISBN: 978-623-384-001-9

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2021

Sebisa mungkin, penulis menghindari penyajian buku ini 
laiknya guru yang berdiri dan menerangkan suatu materi 
di depan kelas. aneka teori mencari data, merekonstruksi 
temuan-temuan sejarah atau penulisan sejarah tentu tidak 
akan dijumpai secara teoretis di sini. penulis menjadikan 
buku ini sebagai ajang berbagi pengalaman penelitian yang 
dilalui. jadi, kesan monografis berdasar pada pengalaman 
akan sangat terasa dalam buku ini. Tidak ada usaha menja-
dikan penulis sebagai tumpuan, namun diharapkan pembaca 
dapat memetik sejumlah hikmat dari pengalaman penelitian 
ini.

Mind-skills: konsep dan 
aplikasinya dalam praktik konseling

•	MulawaRMaN, Ph.D.
•	eNI RINDI aNTIka, M.PD.

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 118 HLM 

ISBN: 978-623-218-496-1

Harga: rp 38.000,- 

TerBITaN: juNI 2020

Mind-skills merupakan keterampilan internal yang bermuara 
pada keterampilan eksternal konselor. Mind-skills menga-
rahkan perasaan, tindakan, dan pola komunikasi konselor 
menjadi lebih positif dan terarah. Implikasi mind-skills dalam 
keterampilan eksternal tampak pada dimensi vokal, verbal, 
dan bahasa tubuh konselor. Buku ini membahas tentang 
mind-skills dalam konseling, mulai dari pemahaman konsep 
yang disertai dengan contoh aplikatif sampai dengan format 
yang dapat membantu konselor untuk berlatih menciptakan 
mind-skills yang membantu disertai dengan ilustrasi kasus.

Neurosains: Menjiwai sistem 
saraf dan otak
•	DR. MuhaMMaD akIl MusI, 

s.PD., M.PD.
•	DR. NuRJaNNah, s.koM., M.PD.

divisi: kEncana

15 x 22 CM • 328 HLM

ISBN: 978-623-218-961-4

Harga: rp 110.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Kehadiran buku Neurosains ini diharapkan dapat memberi-
kan “secercah pencerahan” dalam khazanah pengembangan 
ilmu pengetahuan dalam menyibak dan membuka jendela 
untuk menyaksikan “extra-ordinary”-nya organ kehidupan 
yang bernama otak. Dilengkapi dengan “caption” khusus, 
buku ini be rusaha untuk membawa kita pada suatu proses 
saintifikasi dan memahami otak secara alamiah dan ilmiah. 
Teori lupa, otak pria dan wanita, serta kapasitas memo-
ri yang selama ini selalu menjadi diskusi yang menarik 
semuanya tersaji dalam buku ini yang dapat menjadi bacaan 
“ringan”. 

organisasi dan kepemimpinan 
Positif: penerapan psikologi 
positif di Tempat Kerja

Editor: 

•	M. TaufIQ aMIR, Ph.D.
•	DR. NuRlaIla effeNDy
•	DR. wusTaRI l. MaNGuNDJaya

divisi: prEnada

14 x 20.5 CM • 214 HLM

 ISBN: 978-602-383-075-6

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Sebagai bagian dari program asosiasi psikologi positif 
Indonesia (ap2I), diharapkan hadirnya buku ini dapat 
menjadi sumber rujukan bagi pengembangan ilmu, yang 
dapat digunakan di Fakultas psikologi, terutama mendalami 
psikologi industri dan juga program studi yang mengajarkan 
ilmu-ilmu keorganisasian atau kepemimpinan. Begitupula 
diharapkan dapat menjadi landasan untuk mempraktikkan 
dan pengembangan ilmu di industri oleh para profesional di 
dunia industri.
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Pariwisata syariah: Sebuah 
Pendekatan Teoretis dan Riset  

•	NuRul huDa
•	Nova RINI
•	MuslIkh
•	slaMeT hIDayaT

divisi: kEncana

14 x 20,5 CM • 200 HLM

ISBN: 978-623-218-826-6

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku ini membahas tentang pariwisata syariah secara kom-
prehensif, di mana pembahasannya terdiri dari lima bab, 
yang masing-masing membahas tentang ruang Lingkup 
Halal dan Haram, pariwisata perspektif Islam dan Kebijakan 
di Indonesia, persoalan utama pengembangan pariwisata 
Halal Indonesia, Strategi pengembangan pariwisata Halal 
Indonesia; dan tentang Hotel Syariah pendukung pariwisata 
Halal. Buku ini dapat dijadikan referensi baik dunia perguru-
an tinggi, Kementerian pariwisata, dan para stakeholder pe-
ngelola pariwisata, dan tentunya buku ini dapat menambah 
wawasan semua pihak akan pentingnya pariwisata syariah.

Pegawai Negeri sipil: Lepas dari 
partai politik Terjebak di pilkada

•	eNGlIsh NaINGGolaN, s.h., 
M.h.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 258 HLM

ISBN: 978-623-384-048-4

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: NOVeMBer 2021

Dalam pilkada langsung, pNS dan para pejabatnya sep-
ertinya tidak akan pernah netral secara utuh dan bulat. 
apalagi yang menjadi kandidat kepala daerah adalah 
petahana, dinasti atau yang didukung petahana, atau 
kandidat baru. Dampak besar dari sistem pilkada langsung 
yang berbiaya besar antara lain maraknya mutasi pejabat, 
jual beli atau suap menyuap untuk mempertahankan atau 
memperoleh jabatan.

Dua substansi penting dalam buku ini yaitu keanggota-
an pNS dalam parpol dan sistem pilkada yang pernah 
diterapkan di Indonesia bagian dari sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Dengan membaca buku ini, kedua hal tersebut 
akan terang benderang dapat dipahami pembaca. refe-
rensi utama yang kuat dalam tulisan ini adalah berbagai 
peraturan perundang-undangan sebagai bentuk formulasi 
politik hukum negara dan/atau pemerintah dan literatur 
lainnya yang bersesuian.

Pelangi Pemikiran komunikasi 
antarbudaya

•	PRof. DR. alo lIlIweRI

divisi: kEncana

15,5 x 23 CM • 416 HLM

ISBN: 978-623-218-512-8

Harga: rp 135.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku ini membahas beragam fenomena komunikasi antar-
budaya dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga 
pembaca akan memperoleh wawasan dan pengetahuan yang 
lebih mendalam dan luas, mulai dari perspektif refleksi dan 
analisis kritis, bagaimana budaya bisa berubah, bergeser dan 
berkembang, pentingnya memahami multikulturalisme dalam 
dunia yang saling berkoneksi karena kemajuan teknologi, dan 
lain sebagainya. esai-esai dalam buku ini sangat perlu dibaca 
oleh semua mahasiswa terutama di jurusan komunikasi dan 
orang-orang yang terlibat langsung dalam dunia komunikasi 
di era milenial ini.

Pembangunan dan Birokrasi

•	aGus sukRIsTyaNTo
•	BaGoNG suyaNTo

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 290 HLM

ISBN: 978-623-218-940-9

Harga: rp 95.000,-

TerBITaN: juLI 2021

Buku pembangunan dan Birokrasi ini memaparkan pem-
bahasan dalam empat bagian, yaitu: (1) pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat; (2) pembangunan birokrasi; (3) 
pembangunan demokrasi; (4) dan catatan akhir.  Melalui 
buku ini pembaca dapat memahami bagaimana konsep 
dan praktik pembangunan terus mengalami perubahan dan 
perkembangan seiring dengan perubaham zaman, dan pem-
baca akan memperoleh wawasan yang signifikan tentang 
pembangunan beserta dampak-dampaknya di berbagai 
bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan birokrasi.
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Pembaruan ke arah kesatuan 
hukum Bidang Teknis yudisial 
di lingkungan Peradilan agama 
Mahkamah agung RI

•	DR. DRs. h. aCo NuR, s.h., M.h.
•	DR. DRs. h.M. syaRIf 

MaPPIasse, s.h., M.h.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 248 HLM

ISBN: 978-623-218-850-1

Harga: rp 89.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Buku ini ditulis sebagai bahan sosialisasi untuk para hakim, 
panitera atau panitera pengganti, dan juru sita pengganti di 
lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia. Di samping 
itu, juga bertujuan sebagai bahan pembinaan kesatuan hukum 
teknis yudisial di lingkungan peradilan agama Mahkamah 
agung rI guna turut mempercepat terwujudnya peradilan 
yang agung.

Pembaruan hukum Dispensasi 
kawin dalam sistem hukum di 
Indonesia

•	DR. MaRDI CaNDRa, s.aG., 
M.aG., M.h.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 218 HLM

ISBN: 978-623-218-852-5

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: aprIL 2020

Buku yang sudah ditunggu banyak pembaca ini menganalisis 
dengan tajam dan holistik terkait pembaruan hukum dispen-
sasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia. pembaruan 
tersebut tidak saja mengatur tentang batasan umur, akan 
tetapi lebih dari itu juga mengubah berbagai sistem, terma-
suk tata cara persidangan yang mengubah wajah peradilan 
Indonesia yang ramah dan peduli anak. Misalnya dalam 
persidangan dispensasi kawin diatur dalam hakim tunggal, 
hakim dan panitera sidang tidak memakai atribut persidang-
an, banyaknya pihak-pihak yang dilibatkan, serta berbagai 
hal penting lainnya yang diungkap dalam buku.

Pembelajaran di Pendidikan 
anak usia Dini  
(Edisi revisi)

•	PRof. DR. aNITa yus, M.PD.
•	wINDa wIDya saRI, M.PD.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 192 HLM

ISBN: 978-623-218-350-6

Harga: rp 60.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2020

Khusus bagi guru pauD, buku ini diharapkan dapat mem-
bantu guru meningkatkan kemampuan mengembangkan 
model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan 
kebutuhan perkembangan anak, menentukan model dan 
pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, me-
ngembangkan atau mengadopsi model dan pendekatan 
pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 
perkembangan anak, serta merancang model dan pende-
katan pembelajaran yang digunakan di lembaga pauD, dan 
melaksanakan berbagai model pembelajaran yang dapat 
menginspirasi anak untuk belajar.

Pembelajaran Tematik sD/MI 

•	MaulaNa aRafaT luBIs, M.PD.
•	NashRaN azIzaN, M.PD.

divisi: kEncana

14 x 20,5 CM • 236 HLM

ISBN: 978-623-218-550-0

Harga: rp 68.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2020

Melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin 
pesat, buku ini sangat menarik dan layak untuk diminati 
para akademisi sebagai bahan dasar dalam meningkatkan 
mutu pembelajaran di SD/MI. Buku ini dapat menjadi bahan 
bacaan yang mudah dipahami serta mampu mengubah pola 
pikir para akademisi dalam melaksanakan proses pembela-
jaran ke arah yang lebih baik. Buku ini disampaikan tujuan 
bagaimana seharusnya proses pembelajaran tematik berda-
sarkan Kurikulum 2013 yang berlangsung di SD/MI dengan 
membimbing peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi/
HOTS (Higher Order Thinking Skills).
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Pemrograman MaTlaB untuk 
sains dan Teknik: panduan Cepat 
dan Mudah Menguasai MaTLaB

•	aMIR TJolleNG

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 330 HLM

 ISBN: 978-623-384-041-5

Harga: rp 112.000,-

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Selain itu, buku ini  juga cocok digunakan untuk programmer 
level menengah sebagai penyegaran tentang fungsi-fungsi 
dalam program MaTLaB. Secara garis besar, topik-topik 
utama pemrograman MaTLaB yang dibahas dalam buku ini 
mencakup pengenalan lingkungan kerja MaTLaB, konsep 
dan operasi matriks dan vektor, grafik data 2D dan 3D, 
dasar dan prosedur pemrograman MaTLaB, analisis data 
dan fungsi, penyelesaian masalah matematika kalkulus de-
ngan MaTLaB, perancangan desain antar muka pengguna 
grafis dengan guIDe dan app Designer, hingga fitur-fitur 
tambahan MaTLaB, seperti, plot Tabs, Live Script, MaTLaB 
answers, File exchange, dan lain sebagainya. Materi yang 
dibahas  dalam buku ini dilengkapi dengan konsep dasar, 
contoh, serta latihan soal untuk membantu pembaca dalam 
memahami materi yang disajikan.

Pendidikan anak usia Dini:  
Teori dan Praktik Pembelajaran

•	DR. DaDaN suRyaNa, M.PD.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 304 HLM

 ISBN: 978-623-218-997-3

Harga: rp 95.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2021

Konsep pembelajaran bagi anak usia dini harus sesuai 
dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya hal 
itu akan berpengaruh kepada proses keberlanjutan tahap 
perkembangan selanjutnya. proses kegiatan pembelajaran 
bagi anak usia dini harus melibatkan seluruh perangkat yang 
berada di lingkungan anak seperti: pihak sekolah, guru, dan 
orangtua. Kerja sama antara guru dan orangtua sangat me-
nentukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pendidikan dalam Perspektif 
Post-Modernisme: sebuah kajian 
awal

•	elly M. seTIaDI
•	alIf Melky RaMDaNI

divisi: kEncana

14 x 20,5 CM • 250 HLM

ISBN: 978-623-218-518-0

Harga: rp 75.000,- 

TerBITaN: aprIL 2021

Buku ini merupakan hasil riset di program Magister pendi-
dikan Sosiologi Sekolah pascasarjana universitas pendi-
dikan Indonesia. Kehadiran  buku ini sebagai jawaban atas 
berbagai pertanyaan tentang  bagaimana tantangan dan 
respons pendidikan di era milenial. Buku ini  juga mengajak 
para pembaca untuk mengkaji berbagai teori tidak hanya 
sebatas di ruang diskusi dalam kelas, melainkan bagaimana 
membumikan teori untuk kepentingan pembelajaran di ma-
syarakat, sehingga teori menjadi implementatif dan solutif 
terhadap perkembangan zaman.

Pendidikan Inklusif: Solusi dalam 
Mendidik anak Berkebutuhan 
Khusus

•	DR. IRDaMuRNI, M.PD.

divisi: kEncana

14 x 20,5 CM • 216 HLM

ISBN: 978-623-218-365-0

Harga: rp 52.000,-

TerBITaN: aprIL 2020

Buku ini menguraikan pula pembahasan bagaimana karak-
teristik anak berkebutuhan khusus berdasarkan identifikasi 
tertentu. Tak lupa juga dijelaskan terkait pengembangan 
kurikulum serta bagaimana manajemen sekolah pada 
pendidikan inklusif. Buku ini sangat cocok digunakan oleh 
mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan program 
studi pendidikan luar biasa. Di lingkungan tenaga pendidik, 
hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi 
para praktisi penyelenggara pendidikan dalam upaya me-
ningkatkan mutu pendidikan inklusif.
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Pendidikan keguruan: Landasan 
kerja Guru Milenial 

•	TasRIf

divisi: kEncana

14 x 20,5 CM • 330 HLM

ISBN: 978-623-218-845-7

Harga: rp 96.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku pendidikan Keguruan: Landasan Kerja guru Milenial 
ini adalah literatur untuk menjawab problematika profesi 
keguruan, memperluas horizon pengetahuan pendidikan/
pembelajaran mahasiswa dan guru agar dapat bertindak 
efektif dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Ha-
rapan lain, buku ini dapat dijadikan sebagai landasan kerja 
profesional para decision maker dan guru agar tidak terjadi 
penyimpangan profesional serta terhindar dari malpraktik 
pendidikan.

Pendidikan karakter-
Multikultural dalam 
Pembelajaran Bahasa dan 
sastra Indonesia

•	PRof. DR. saRwIJI suwaNDI, 
M.PD.

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 178 HLM

ISBN: 978-623-218-758-0

Harga: rp 58.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku ini membahas secara komprehensif tentang pendi-
dikan karakter-multikultural dalam pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia. Dalam arti, pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia digunakan sebagai cara dan strategi 
dalam memberikan pemahaman dan menginternalisasikan 
nilai-nilai pendidikan karakter-multikultural ini. 

Dengan model inilah, maka buku ini akan bisa menjadi 
prototipe untuk dikembangkan dalam pembelajaran mata 
pelajaran lainnya dalam kaitan didesain pembelajaran 
yang bisa memberikan pemahaman dan menanamkan 
pendidikan karakter-multikultural pada peserta didik.

Pendidikan Pancasila

•	DR. h. IshaQ, s.h., M.huM.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 248 HLM

ISBN: 978-623-218-916-4

Harga: rp 75.000,-

TerBITaN: juLI 2021

penyusunan buku referensi ini ditujukan untuk membantu 
mahasiswa dalam proses belajar mengajar matakuliah pen-
didikan pancasila. Namun demikian, materi yang disajikan di 
dalam buku ini bersifat mendasar, sehingga layak juga men-
jadi bacaan referensi bagi masyarakat luas, dan sepatutnya 
untuk seluruh warga negara Indonesia.

Penelitian Diagnostik dan 
Prognostik: Langkah praktis 
analisis data dengan program 
JaMovi, iBM-spss®, dan stata®

•	DR. haRDIsMaN, MhID., Ph.D.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 208 HLM

ISBN: 978-623-218-822-8

Harga: rp 68.000,-

TerBITaN: juLI 2021

program SpSS dan STaTa adalah program komputer berli-
sensi berbayar (proprietary) yang untuk penggunaannya yang 
cukup banyak digunakan oleh para peneliti dan akademisi 
di Indonesia. adapun jaMOVI dikembangkan dengan kode 
pemrograman terbuka (open source) berbasis bahasa 
pemrograman r yang kemudian dirilis dengan lisensi publik 
(gpL) dan dapat digunakan secara bebas dan tidak berbayar. 
jaMOVI tidak hanya free, namun juga mempunyai kemam-
puan dalam analisis data yang dapat menyamai IBM-SpSS 
dan STaTa dan mempunyai kelebihan pada beberapa sisi. 
Sehingga peneliti mempunyai piihan IBM-SpSS dan STaTa 
dengan membeli lisensi secara legal, atau jaMOVI yang 
tersedia secara gratis.
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Penetapan kerugian keuangan 
Negara atas Dugaan Tindak 
Pidana korupsi 

•	PRof. DR. aBDul laTIf, s.h., 
M.huM.
•	DR. MafTuh effeNDI, s.h., M.h.
•	MuhaMMaD Dzul IkRaM, s.h., 

M.h., CTl.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 300 HLM

 ISBN: 978-623-384-053-8

Harga: rp 95.000,- 

TerBITaN: DeSeMBer 2021

uraian-uraian di dalamnya, antara lain mengenai pene-
tapan sebagai tindakan hukum administrasi pemerintahan; 
keabsahan tindak administrasi pemerintahan; tindakan 
kebijakan dalam hukum administrasi pemerintahan; figur 
hukum penyelesaian kerugian keuangan negara; dan kontrol 
yudisial terhadap penyalahgunaan wewenang badan/peja-
bat pemerintahan melalui sarana hukum administrasi dan 
sarana hukum pidana; serta kerugian keuangan negara se-
bagai unsur tindak pidana korupsi pada pengadilan umum. 
Tulisan ini layak dijadikan referensi bagi para mahasiswa, 
penegak hukum; juga bagi para elite penyelenggara negara 
dan pemerintahan agar terhindar dari tindakan penyalah-
gunaan wewenang dan tindakan kesewenang-wenangan 
dalam menjalankan fungsinya, yang menimbulkan kerugian 
keuangan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan 
umum bagi rakyat sebagai tujuan utama dalam kehidupan 
penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. 

Pengantar hukum Persaingan 
usaha di Indonesia 

•	PRof. DR. h. suDIaRTo, s.h., 
M.huM.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 268 HLM

 ISBN: 978-623-218-828-0

Harga: rp 80.000,- 

TerBITaN: juNI 2021

Buku ini ditujukan sebagai buku ajar mata kuliah Hukum 
persaingan usaha yang diajarkan di Fakultas Hukum, baik di 
jenjang sarjana (S-1) maupun pascasarjana (S-2), di seluruh 
perguruan tinggi di Indonesia. Buku pengantar ini akan 
membantu para mahasiswa untuk memahami persaingan 
usaha dan aturan hukum yang mendasarinya. Karenanya, 
buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana agar 
mudah dipahami, tidak hanya bagi para mahasiswa, namun 
juga bagi para pengusaha yang ingin mengetahui dan me-
mahami hukum persaingan usaha.

Pengantar Pelaporan korporat 
kontemporer

•	DR. aRIe PRaTaMa, s.e., M.ak., 
CPsak., CPMa., CeRTIfR., 
CeRTIPsas., CPa.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 224 HLM

ISBN: 978-623-218-941-6

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini dapat digunakan di semua jenjang strata pendidik-
an D-3, D-4, S-1, S-2, dan S-3 oleh mahasiwa, dosen, dan 
juga periset terutama pada bidang ilmu akuntansi dan juga 
manajemen bisnis. Buku ini dapat menjadi buku pegangan 
untuk matakuliah pelaporan Korporat, akuntansi Sosial, 
Topik Khusus akuntansi, atau Seminar Ilmu akuntansi atau 
Seminar akuntansi Kontemporer. Buku ini juga dapat menja-
di buku referensi bagi para periset yang berminat untuk 
melakukan riset-riset terkait dengan pelaporan korporasi.

Pengembangan Pembuatan aPe 
bagi anak usia Dini

•	Tesya CahyaNI kusuMa, M.PD.
•	heNI lIsTIaNa, M.PD.I.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 200 HLM

ISBN: 978-623-218-834-1

Harga: rp 68.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Buku ini dilengkapi dengan gambar ape, alat dan bahan, 
peruntukan usia, cara membuat, cara memainkan, aspek 
perkembangan yang hendak dicapai, indikator ape, serta 
keunikan dari ape ini. Sehingga dengan membaca buku ini, 
guru bisa langsung mempraktikkannya sendiri. ape yang 
dibuat ini sengaja dipilihkan dari bahan-bahan yang ramah 
lingkungan. Selain itu, unsur kemudahan dalam memperoleh 
bahan menjadi pertimbangan yang sangat utama.
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Penulisan karya Ilmiah 

•	DRa. zulMIyeTRI, M.PD.
•	DR. NuRhasTuTI, M.PD.
•	safaRuDDIN, M.PD.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 212 HLM

ISBN: 978-623-218-360-5

Harga: rp 57.000,-

TerBITaN: aprIL 2020

Buku penulisan Karya Ilmiah hadir untuk memudahkan para 
peneliti dalam menyusun secara tepat bagaimana penulisan 
karya ilmiah yang benar. Mengawali pembahasan tentang 
hakikat karya ilmiah, buku ini menguraikan pula seputar 
kerangka penulisan karya ilmiah, teknik penulisan, bahasa 
dan tata penulisan, isi dan sistematika penulisan, hingga 
penjabaran terkait plagiarisme dan tindakan hukumnya. 
Tidak hanya itu, buku ini juga menguraikan sistematika 
penyusunan proposal penelitian yang disesuaikan dengan 
kebutuhan penelitian, seperti penelitian kuantitatif, kualitatif, 
dan sebagainya. 

Penyusunan Perangkat 
Pelayanan Bimbingan dan 
konseling

•	GusMaN lesMaNa, s.PD., M.PD.

divisi: kEncana

14 x 20.5 CM • 206 HLM

 ISBN: 978-623-218-859-4

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Buku ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis 
berupa langkah-langkah praktikal dalam menyusun dan 
mengembangkan program BK. Lebih dari itu, jika petugas 
BK dan konselor menginginkan capaian dan target yang 
betul-betul maksimal dan mampu memunculkan perubahan-
perubahan yang positif dalam diri peserta didik, maka pe-
ngelolaan dan pengembangan program ataupun layanan BK 
harus memanfaatkan pendekatan manajemen yang rasional 
dan ilmiah. Kehadiran buku ini akan membantu petugas BK 
dan konselor memiliki penguasaan yang memadai tentang 
asumsi pokok, prinsip dasar, serta acuan konseptual yang 
melatarbelakangi penyusunan suatu program. 

Perbankan syariah: tinjauan 
Hukum normatif dan Hukum positif 

•	NuR wahID

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 320 HLM

ISBN: 978-623-218-867-9

Harga: rp 100.000,-

TerBITaN: MeI 2021

Buku perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan 
Hukum positif terdiri dari sepuluh bab. BaB I: Mengenal 
Konsep Hukum perbankan Syariah; Bab II: jenis dan Kegi-
atan usaha perbankan Syariah; Bab III: Konsep Dasar akad-
akad Tradisional Islam; Bab IV: produk dan Model akad di 
perbankan Syariah; dan seterusnya.

Buku ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi 
mahasiswa dan akademisi di lingkungan pTaI/pTu, praktisi 
perbankan di lingkungan perbankan syariah, dan masyara-
kat umum yang ingin belajar perbankan syariah.

Perencanaan Pembangunan 
waterfront City dan Percepatan 
Pembangunan Perdesaan 
dengan konsep agropolitan: 
teori dan aplikasi

•	PRof. DR. IR. alI kaBul MahI, 
M.s.

divisi: kEncana

15 x 22 CM • 260 HLM

ISBN: 978-623-218-842-6

Harga: rp 88.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Tulisan ini dimaksudkan untuk mendalami ilmu perenca-
naan pembangunan, dengan berbagai aspek pendukung-
nya seperti konsep perencanaan, konsep dan tolok ukur 
pembangunan, perencanaan pembangunan berkelanjutan, 
perencanaan kota pantai (waterfront city), penataan ruang 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta percepatan 
pembangunan perdesaan dengan konsep agropolitan. Buku 
ini dapat digunakan sebagai bahan penunjang matakuliah 
perencanaan pembangunan daerah, serta pembangunan 
wilayah dan kota. 
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Perlindungan hukum bagi Bank 
syariah dan Nasabah dalam 
Pembiayaan Murabahah

•	DR. faIsal, s.aG., s.h., M.huM.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 268 HLM

ISBN: 978-623-218-963-8

Harga: rp 87.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini layak dijadikan buku rujukan penting bagi banyak 
pihak, khususnya para mahasiswa yang berkecimpung 
mempelajari hukum perbankan syariah, para dosen peng-
ajar, dan tentunya sangat layak dibaca oleh para praktisi 
dan pemangku kebijakan perbankan syariah, agar dapat 
meningkatkan perlindungan hukum bagi bank syariah mau-
pun nasabah.

Politik santri dalam Pembaruan 
Pendidikan Islam di Indonesia: 
Tantangan dan prospeknya 
pasca-Orde Baru

•	DR. MusTaMaR IQBal sIReGaR, 
M.a.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 344 HLM

ISBN: 978-623-218-983-6

Harga: rp 115.000,- 

TerBITaN: SepTeMBer 2021

Buku ini layak dibaca karena pada satu sisi membentangkan 
realitas polarisasi ideologi politik pendidikan kaum santri 
pasca-Orde Baru ke dalam dua kutub, yakni Islamisme dan 
moderatisme, dengan tiga model pembaruan pendidikan 
Islam, yaitu salafi, tradisional, dan modern. Namun di sisi 
lain, kenyataan itu justru membuat pendidikan Islam lebih 
survive dalam situasi politik apa pun.

PR writing: pengantar dan aplikasi 
di Era digital

•	halIDa BahRI
•	MasRIaDI saMBo

divisi: kEncana

15 x 22 CM • 228 HLM

ISBN: 978-623-218-863-1

Harga: rp 72.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Dalam buku ini pembaca dipandu memiliki beberapa ke-
mampuan sekaligus. Sehingga bisa menjadi pekerja hubung-
an masyarakat yang kompeten. Menjadi pekerja hubungan 
masyarakat, sejatinya memahami mekanisme kerja jurnalis 
dan berbagai jenis media massa era modern ini. Tentu, juga 
harus memahami regulasi hukum yang berlaku di Tanah air 
terkait media massa. Buku ini cocok sebagai buku referensi, 
khususnya bagi para mahasiswa yang mempelajari public 
relations, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik di berbagai 
universitas, maupun bagi para pekerja yang telah berkecim-
pung di bidang hubungan masyarakat.

Problematika Penggunaan 
Internet: konsep, dampak, dan 
strategi penanganannya

•	Editor: MulawaRMaN

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 188 HLM

ISBN: 978-623-218-497-8

Harga: rp 50.000,-

TerBITaN: juNI 2020

Secara umum buku ini akan membahas mengenai deskrip-
si perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya, 
problem-problem yang terkait penggunaan smarthphone, 
game online, cyberpornography, dan sejumlah strategi 
intervensi atau terapi psikologis dalam mengatasi berbagai 
problem akibat penyalahgunaan internet. Melalui buku ini 
pula semoga menjadi pemantik dan menambah khazanah 
keilmuan khususnya bagi mahasiswa, pemerhati pendidikan, 
psychological helper serta masyarakat dalam memahami 
fenomena penyalahgunaan internet yang kian meluas.
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Psikologi agama

•	DR. MulyaDI, s.aG., M.PD.
•	aDRIaNToNI, s.PD.I., M.PD.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 296 HLM

ISBN: 978-623-384-058-3

Harga: rp 95.000,-

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Secara umum buku ini akan membahas mengenai deskrip-
si perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya, 
problem-problem yang terkait penggunaan smarthphone, 
game online, cyberpornography, dan sejumlah strategi 
intervensi atau terapi psikologis dalam mengatasi berbagai 
problem akibat penyalahgunaan internet. Melalui buku ini 
pula semoga menjadi pemantik dan menambah khazanah 
keilmuan khususnya bagi mahasiswa, pemerhati pendidikan, 
psychological helper serta masyarakat dalam memahami 
fenomena penyalahgunaan internet yang kian meluas.

Psikologi Pendidikan: Penerapan 
Prinsip-prinsip Psikologi dalam 
Pembelajaran

•	PRof. DR. MuDJIRaN, M.s., 
koNs.

divisi: kEncana

14 x 20,5 CM • 210 HLM

ISBN: 978-623-218-898-3

Harga: rp 62.000,-

TerBITaN: juLI 2021

psikologi pendidikan: penerapan prinsip-prinsip psikologi 
dalam pembelajaran sangat dibutuhkan oleh semua pem-
baca yang mempelajari psikologi pendidikan. Buku ini mem-
berikan kemudahan bagi pembaca dalam menguasai materi 
pokok psikologi pendidikan dan penerapannya dalam proses 
belajar dan pembelajaran. Buku ini memang hanya memuat 
materi -materi pokok saja, karena itu para pengguna buku ini 
perlu memperkaya wawasan keilmuannya dengan referensi 
lain yang relevan.

Public Relation event:  
Membangun Image, Reputasi dan 
Mutual Understanding

•	MaRTha TRI lesTaRI 

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 CM • 118 HLM

SBN: 978-623-218-943-0

Harga: rp 40.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku v ini terdiri dari 14 bab yang disajikan apik, dimulai 
dari materi pengertian event, dampak positif dari pr event, 
budgeting, dan pengelolaan keuangan event, legalitas 
event, digital endorsement, proposal pr event, hingga 
pengaplikasian membuat event di bab terakhir.

Buku ini cocok dijadikan sebagai bahan pengetahuan yang 
dapat membantu mahasiswa untuk memahami event dalam 
ranah public relations. Selain itu, buku ini juga sangatlah 
berguna bagi calon-calon praktisi public relations (pr) untuk 
membantu memahami dan menguasai konsep-konsep dasar 
event dalam ranah public relations.

Putusan Perkara ekonomi 
syariah: Analisis Fikih dan Ushul 
Fiqh

•	DR. fITRIyaNI zeIN, M.h.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 280 HLM

ISBN: 978-623-218-989-8

Harga: rp 93.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2021

rangkaian pembahasan dalam buku ini dapat memperkuat 
pengetahuan praktik hukum perjanjian/perikatan dalam 
Islam di lembaga keuangan syariah dan perbedaannya 
dengan hukum perikatan dalam undang-undang Konvensio-
nal. Selain itu, buku ini juga mengupas persoalan hukum dan 
sengketa yang muncul di industri keuangan dan ekonomi 
syariah. Karenanya, buku ini layak dibaca, tidak hanya bagi 
kalangan pengadilan agama, tetapi juga bagi para akademisi 
yang menggeluti ekonomi dan bisnis syariah.
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resep Merawat Hidup Bersama 
Bahagia dengan Menghadirkan 
Suasana Surga dalam rumah 
Tangga (Butir-butir Mutiara 
dalam Kompilasi Hukum Islam 
Bidang perkawinan)

•	DR. DRs. h. a. MukTI aRTo, s.h., 
M.huM.

divisi: prEnada

14.8 x 21 CM • 584 HLM

ISBN: 978-602-383-086-2

Harga: rp 215.000,- 

TerBITaN: SepTeMBer 2021

Setiap insan di dunia ini pasti mendambakan hidup bersama 
bahagia dengan pasangannya dalam rumah tangga yang 
sakinah, mawadah, dan rahmah sehingga hidupnya terasa 
sudah berada dalam surga. Buku ini menyajikan sekelumit 
pengalaman hidup dan ilmu yang diajarkan oleh berbagai 
doktrin dalam kehidupan yang dikemas menjadi resep mera-
wat hidup bersama bahagia dengan menghadirkan suasana 
surga dalam rumah tangga.

sejarah hukum Indonesia: seri 
sejarah Hukum

•	PRof. DR. suTaN ReMy 
sJahDeINI, s.h.

divisi: kEncana

15,5 x 23 CM • 462 HLM

ISBN: 978-623-218-947-8

Harga: rp 150.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini tidak hanya membahas sejarah hukum, melainkan 
juga membahas sejarah badan-badan peradilan seperti 
peradilan umum dan peradilan militer, termasuk Mahkamah 
agung rI dan Mahkamah Konstitusi rI. Serta badan-badan 
peradilan internasional, yakni badan peradilan internasio-
nal ad hoc dan permanen. Di samping itu, juga dipaparkan 
sejarah hukum sejak zaman kuno—sejak dunia mengenal 
kodifikasi hukum; serta sejarah tradisi hukum yang dominan 
di dunia. Buku ini sejatinya ditujukan sebagai buku ajar 
matakuliah Sejarah Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer 
(STHM). Namun demikian, materi yang terkandung di 
dalamnya patut dipelajari oleh para mahasiswa Fakultas Hu-
kum, maupun para pembaca yang berminat dengan sejarah 
hukum Indonesia.

sejarah Pemikiran ekonomi 
Islam 

•	saPRIDa, M.h.I.
•	DR. QoDaRIah BaRkah, M.h.I.
•	zuul fITRIaNI uMaRI, M.h.I.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 240 HLM

ISBN: 978-623-218-851-8

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Buku ini disusun demi memudahkan mahasiswa dan mahasis-
wi memahami matakuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam, 
buku ini diawali dengan pembahasan pengertian sejarah dan 
ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam pada masa rasul-
ullah saw., masa pemerintahan al-Khulafa al-rasyidin, masa 
Dinasti Muawiyah, Dinasti abbasiyah, masa tiga kerajaan 
besar dan sejarah pemikiran ekonomi Islam para cendekia-
wan Muslim.

sketsa Pemikiran Politik 
Modern 

•	felIx BeReNskoeTTeR (eD.)

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 448 HLM

ISBN: 978-623-218-829-7

Harga: rp 145.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa lebih ak-
rab dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda terhadap 
analisis konsep dan potensinya untuk digunakan dalam 
penelitian politik dunia. Tujuannya adalah meningkatkan wa-
wasan tentang evolusi historis dan makna yang plural dari 
istilah-istilah penting, mendorong pemikiran yang kritis dan 
produktif terhadap konsep penting dan menunjukkan bagai-
mana analisis konsep dapat membantu dalam menganalisis 
politik. Buku ini menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh 
semua mahasiswa ilmu sosial dan politik mulai dari jenjang 
S-1 sampai pascasarjana dan doktoral.
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sosiologi hukum

•	DR. seRlIka aPRITa, s.h., M.h.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 296 HLM

ISBN: 978-623-218-976-8

Harga: rp 102.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku Sosiologi Hukum ini membahas sosiologi dalam 
implementasi dan hukumnya, materi pokok dalam perkuliah-
an, yaitu: pengertian dan ruang Lingkup Sosiologi Hukum; 
Metode dalam Sosiologi Hukum; Sosiologi Hukum Menurut 
perintisnya; perubahan-perubahan Sosial dan Hukum; Fung-
si Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat; Hukum dan 
penyelesaian Konflik; Hukum sebagai Kontrol Sosial; dan 
penerapan dan efektivitas Hukum. Buku ini perlu dimiliki 
oleh mahasiswa ilmu hukum dan sosiologi untuk mem-
perluas dan memperdalam pemahaman baik itu di ranah 
akademik maupun praktis.

sPss Penelitian keperilakuan: 
teori dan praktik

•	MuhaMMaD zakIy, s.e.I., M.sC.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 206 HLM

ISBN: 978-623-218-979-9

Harga: rp 75.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini dibuat dengan tujuan memberikan kemudahan 
bagi mahasiswa baik sarjana, magister maupun tingkatan 
doktoral yang melakukan penelitian konsentrasi keperilaku-
an menggunakan SpSS sebagai alat analisis datanya, dan 
buku ini dapat  digunakan sebagai bahan ajar bagi dosen 
di perguruan tinggi yang mengampu matakuliah komputer 
statistik atau semacamnya.

statistik Pendidikan: teori dan 
praktik dalam pendidikan Luar 
sekolah 

•	PRof. DR. solfeMa, M.PD.

divisi: kEncana

15 x 20.5 CM • 190 HLM

ISBN: 978-623-218-988-1

Harga: rp 58.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2021

Buku statistik untuk kepentingan pendidikan secara umum 
sudah banyak ditulis oleh para penulisnya, namun sulit dite-
mukan buku yang memaparkan teori-teori dan memberikan 
contoh-contoh dalam bidang ilmu pendidikan luar sekolah/
pendidikan nonformal/pendidikan masyarakat.
penerbitan buku ini dimaksudkan untuk membantu para pene-
liti atau calon peneliti, praktisi dan mahasiswa yang bergerak 
dalam pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal/pendi-
dikan masyarakat dalam menganalisis data  data kuantitatif 
sesuai keperluan.

statistika Penelitian Pendidikan: 
analisis perhitungan Matematis dan 
aplikasi spss

•	RahMI RaMaDhaNI, s.PD.I., 
M.PD.
•	NuRaINI sRI BINa, s.PD., M.PD.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 422 HLM

ISBN: 978-623-218-936-2

Harga: rp 130.000,-

TerBITaN: juLI 2021

Buku ajar ini mencakup materi statistik penelitian mulai dari 
jenis data penelitian, statistik deskriptif, hingga statistik infe-
rensial yang disusun dari konsep dasar hingga perhitungan, 
baik menggunakan perhitungan matematis maupun dengan 
bantuan alat statistika, yakni SpSS. Dengan adanya buku 
ini, diharapkan para akademisi, guru, dosen, hingga maha-
siswa di berbagai level pendidikan (S-1, S-2, dan S-3) dapat  
mengetahui data statistik yang digunakan hingga teknik 
analisis statistik yang sesuai dengan penelitian pendidikan 
yang dilakukan.
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studi awal Perbandingan 
Mazhab dalam fikih

•	DR. h. saPIuDIN shIDIQ, M.aG.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 338 HLM

ISBN: 978-623-218-849-5

Harga: rp 110.000,-

TerBITaN: MareT 2021

Kehadiran buku ini diharapkan mampu untuk  memenuhi 
kebutuhan bagi pelajar, mahasiswa, dosen, dan khalayak 
umum yang ingin mengetahui tentang ilmu perbanding-
an mazhab dan hal-hal yang terkait dengannya. Buku ini 
menampilkan tema-tema: pembahasan tentang Syariat dan 
Fikih,  Ilmu perbandingan Mazhab, Taqlid dan Talfiq, Ikhtilaf 
dan permasalahannya, Ijtihad sebagai Sumber Hukum Is-
lam, empat Imam Mazhab dan Sumber Hukum dalam Islam 
serta Mengenal Mazhab Syiah, Khawarij, dan Zahiri.

studi Pengantar Ilmu hukum 

•	DR. holIJah, s.h., M.h.

divisi: kEncana

13,5 x 20,5 CM • 206 HLM

ISBN: 978-623-384-007-1

Harga: rp 62.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2021

Studi pengantar Ilmu Hukum disusun untuk mencapai tujuan 
tersebut. Materi dasar yang disuguhkan bagi mahasiswa 
dimulai dari pengertian ilmu hukum, ruang lingkup ilmu 
hukum, hingga penyajian contoh kasus dari setiap bab dan 
subbabnya. Bahasa yang sederhana dan penjelasan yang 
singkat namun tetap sistematis dan komprehensif, menjadi-
kan buku ini layak ditempatkan sebagai buku acuan utama 
bagi para mahasiswa agar lebih mudah mempelajari hukum, 
baik di ranah akademik maupun praktis. Studi pengantar 
Ilmu Hukum merupakan sebuah teks pengantar yang lugas 
untuk menuntun mahasiswa mengembangkan kemampuan-
nya dalam bidang hukum.

studi Perbandingan ushul fiqh  

•	PRof. DR. h. RoMlI sa, M.aG.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 298 HLM

ISBN: 978-623-218-812-9

Harga: rp 96.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Secara akademik, kompleksitas ilmu ushul fiqh dengan 
keragaman mazhab dan berbagai perbedaan (ikhtilaf) yang 
muncul di dalamnya, sebenarnya, adalah sangat positif. 
Bahwa keragaman dan perbedaan tersebut merupakan 
segmen dan unsur penting dalam menuju kesempurnaan 
konstruksi bangunan cabang ilmu ini—di samping luasnya 
contents dan banyaknya aspek yang menjadi bahasannya. 
Dengan demikian, kehadiran buku yang ada di tangan anda 
sekarang ini patut diapresiasi, karena telah cukup responsif 
atas berbagai persoalan yang menjadi perdebatan di dalam-
nya.

Tanabanda: Esai-esai tentang 
Mitos, sejarah, sosial, Budaya pulau 
Banda naira

•	MuhaMMaD faRID

divisi: prEnada

13 x 19 CM • 176 HLM

 ISBN: 978-602-383-083-1

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: juLI 2021

Menarik membaca narasi dalam buku ini.  Bahasanya ringan 
tapi argumentasinya cukup resourcefull.   Saya justru berte-
rima kasih ikut mengomentari buku hebat ini.

—rICKY HaNDaYaNI, pimred Harian rakYat MErdEka

Buku ini berhasil menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki 
jaringan sejarah-sosial-budaya yang terbentuk sejak lama. 
Kita jadi lebih mengenal jati diri bangsa Nusantara.

—Dr. aBDuL HarIS FaTgeHIpON, Universitas negeri 
Jakarta
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Tata Cara Pemeriksaan Perkara 
ekonomi syariah: Penerapan 
Ex Officio sebagai Senjata Cakra 
Pamungkas untuk Menyelesaikan 
Masalah, Apalagi Menambah 
Masalah 

•	DR. DRs. h. a. MukTI aRTo, s.h., 
M.huM.

divisi: kEncana

15.5 x 23 CM • 604 HLM

ISBN: 978-623-218-836-5

Harga: rp 210.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Buku ini disusun secara sistematis dan logis, sehingga 
pembaca tidak akan kesulitan memahami konten di dalam-
nya. penulis juga menggunakan redaksional bahasa yang 
telah disesuaikan dengan sasaran pembaca buku ini, yaitu 
para mahasiswa studi ekonomi syariah dan hukum yang 
berkaitan, para peneliti yang berkecimpung di bidang yang 
sama, serta bagi para praktisi, terutama yang bergerak di 
pengadilan agama yang mengurusi perkara ekonomi syari-
ah. Karenanya buku ini menjadi satu buku yang direkomen-
dasikan sebagai buku acuan bagi para pembaca.

Teknik Membuat keberatan 
Terhadap surat Dakwaan

•	GaToT suPRaMoNo

divisi: kEncana

14 x 20.5 • 208 HLM

ISBN: 978-623-218-871-6

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Berbagai hal perlu diketahui agar seseorang yang terlibat 
dalam perkara pidana mampu merancang materi keberatan 
dengan baik. Buku ini merupakan sebuah media yang diha-
dirkan penulis bagi masyarakat agar teredukasi dengan baik 
mengenai pengajuan keberatan terhadap surat dakwaan 
dalam suatu perkara hukum. Karenanya, buku ini sangat 
cocok dijadikan buku referensi berbagai kalangan, bagi para 
mahasiswa yang mempelajari hukum pidana, maupun bagi 
masyarakat umum yang masih minim mendapatkan edukasi 
tentang praktik hukum. Semoga bermanfaat.

Teknik Reportase: Dimensi 
Teoretis dan praktis

•	lukMaN hakIM, s.I.koM., 
M.sos.

divisi: kEncana

13.5 x 20.5 • 198 HLM

ISBN: 978-623-384-066-8

Harga: rp 64.000,-

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Kelebihan lain dari buku ini adalah sudah ada bab khusus 
yang membahas strategi reportase di masa pandemi agar 
tetap aman dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal terse-
but masih sangat langka bahkan belum ada yang membahas 
di teks buku-buku lain dengan tema yang sama. Nilai plus 
berikutnya, buku ini ditulis berdasarkan bacaan dan penga-
laman selama lebih dari 4 tahun menjadi reporter sehingga 
pembaca bisa mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan 
komprehensif. 

Buku ini dapat dijadikan referensi untuk matakuliah Teknik 
reportase/Liputan, pengantar/Dasar jurnalistik, penulisan 
Berita, dan matakuliah lain yang relevan. Sebagian besar 
matakuliah tersebut diajarkan pada prodi jurnalistik, prodi 
ilmu komunikasi, dan prodi Komunikasi penyiaran Islam 
(KpI) di perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Tenaga kerja sukarela: 
pendamping dan Wirausaha Muda

•	DR. IR. kaRTIB Bayu, M.sI.
•	BeRy koMaRuDzaMaN, s.h.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 172 HLM

ISBN: 978-623-218-839-6

Harga: rp 58.000,- 

TerBITaN: MareT 2021

Buku ini penting karena membahas faktor keberhasilan 
seorang TKS dalam menjalankan tugas sebagai pendamping 
usaha produktif masyarakat dan pencipta lapangan kerja se-
cara mandiri dengan menjadi wirausaha muda sarjana. Buku 
ini sangat baik untuk dijadikan bahan referensi, pegangan, 
dan petunjuk praktis bagi peserta TKS aktif, TKS purna, 
para guru, dosen, mahasiswa, sarjana baru, pendamping/
konsultan pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun daerah yang membidangi ketena-
gakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan kewirausahaan.
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Teori Belajar dan Pembelajaran: 
Menciptakan Pembelajaran yang 
Kreatif dan Efektif

•	DR. h. MuhaMMaD soleh 
haPuDIN, M.sI.

divisi: kEncana

14.8 x 21 CM • 268 HLM

ISBN: 978-623-218-924-9

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: juNI 2021

Buku Teori Belajar dan pembelajaran: Menciptakan pem-
belajaran yang Kreatif dan efektif ini merupakan wujud 
kepedulian penulis untuk meningkatkan mutu pembelajaran, 
dengan harapan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i, calon 
guru, dan juga bagi guru, bagi kepala sekolah, pengawas, 
sekolah serta para pemerhati pendidikan khususnya yang 
berkaitan dengan kegiatan belajar dan pembelajaran 
sebagai upaya peningkatan mutu belajar, karena melalui 
pembelajaran ini dapat diukur kualitas hasil belajar.

Teori Maalaatul af’aal

•	DR. helMI BasRI, lC., M.a.

DIvISI: KENCANA

13.5 x 20.5 CM • 126 HLM

ISBN: 978-623-218-953-9

Harga: rp 45.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini merupakan penelitian literatur yang membahas  te-
ori tersebut, yang intinya ada pada upaya memprediksi ke-
maslahatan atau kemudaratan yang akan ditimbulkan oleh 
suatu perbuatan atau sikap dan tindakan, untuk kemudian 
prediksi tersebut akan dijadikan sebagai barometer dalam 
membolehkan atau melarang perbuatan tersebut. Buku ini 
membahas dan memberikan penjelasan tentang teori dan 
mengaplikasikannya pada permasalahan kontemporer yang 
terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

uMkM di Indonesia: 
perkembangan, Kendala, dan 
Tantangan

•	Tulus T.h. TaMBuNaN

divisi: prEnada

15 x 23 CM • 350 HLM

ISBN: 978-602-383-091-6

Harga: rp 115.000,-

TerBITaN: DeSeMBer 2021

Buku ini secara umum ditujukan bagi masyarakat luas yang 
selama ini mempunyai perhatian besar terhadap seluk-beluk 
perkembangan uMKM di Tanah air. pembahasan teori dan 
penjabaran empiris mengenai isu-isu yang dibahas di dalam 
buku ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyara-
kat mengenai karakteristik-karakteristik penting dari proses 
perkembangan uMKM dan permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi oleh kelompok usaha tersebut di Indonesia 
hingga saat ini. Namun buku ini juga sangat cocok sebagai 
buku wajib utama bagi matakuliah uMKM dan koperasi dan 
sebagai buku tambahan  bagi matakuliah perekonomian 
Indonesia yang merupakan dua matakuliah wajib di fakultas 
ekonomi di perguruan tinggi di Tanah air. Selain itu, buku 
ini sangat berguna bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang 
menulis tesis mengenai perkembangan uMKM dan perma-
salahannya di Indonesia di dalam program S-2 dan S-3.

ushul fiqh Terapan: Urgensi dan 
aplikasi kaidah Ushul dalam istinbat 
Hukum

•	DR. helMI BasRI, lC., M.a.

divisi: kEncana

15 x 23 CM • 224 HLM

ISBN: 978-623-218-949-2

Harga: rp 72.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa kaidah ushul 
secara garis besar dapat dikategorikan kepada dua bentuk, 
yaitu Qawaid ushuliyah Lughawiyah dan Qawaid ushuli-
yah Tasyri’iyyah. Buku yang berada di tangan pembaca ini 
tidaklah membahas kedua jenis kaidah ushul  tersebut, akan 
tetapi hanya fokus pada kaidah-kaidah ushul yang bersifat 
kebahasaan seperti amar dan nahy; mutlaq dan muqayyad; 
musytarak dan lain sebagainya. Sesuai dengan judulnya 
buku ini lebih ditekankan pembahasannya pada berbagai ka-
idah ushul fiqh yang diterapkan pada berbagai hukum furu' 
yang diistinbatkan melalui kaidah ushul tersebut. 
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buku antropologi lainnya

Antropologi & Pembangunan 
Indonesia

•	Amri	mArzAli

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	258	hlm	
iSBN:	979-3925-16-7	

hArgA:	rp	72.000,-	

TerBiTAN:	juli	2016

Antropologi & Kebijakan Publik

•	Amri	mArzAli

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	302	hlm

iSBN:	978-602-9413-03-8

hArgA:	rp	69.000,-

TerBiTAN:	SepTemBer	2014

Dinamika Pernaskahan Nusantara

•	Editor:	mu’jizAh

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	168	hlm

iSBN:	978-602-422-136-2

hArgA:	rp	55.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2017

Epidemiologi dan Antropologi: 
Suatu Pendekatan Integratif 
Mengenai Kesehatan

•	BuchAri	lApAu
•	AchmAd	FedyANi	SAiFuddiN

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	318	hlm

iSBN:	978-602-1186-79-4

hArgA:	rp	91.000,-

TerBiTAN:	mei	2015

Environasionalisme: Suatu Wujud 
Pendidikan Konstruktivisme

•	ridwAN	BAchTrA
•	AchmAd	FedyANi	SAiFuddiN

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	122	hlm

iSBN:	978-602-1186-73-2

hArgA:	rp	35.000,-

TerBiTAN:	mei	2015

Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar  

•	m.	dieN	mAdjid	
•	johAN	wAhyudhi	

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	278	hlm

iSBN:		978-602-1186-10-7

hArgA:	rp	69.000,-	
TerBiTAN:	jANuAri	2018

Logika Antropologi: Percakapan 
(Imajiner) Mengenai Dasar 
Paradigma

•	AchmAd	FedyANi	SAiFuddiN,	
ph.d.		

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	306	hlm

iSBN:	978-602-1186-13-8

hArgA:	rp	84.000,-

TerBiTAN:	NovemBer	2016

Sejarah Teori Antropologi: 
Penjelasan Komprehensif (Edisi 
Kelima)

•	pAul	A.	erickSoN	
•	liAm	d.	murphy

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	298	hlm

iSBN:	978-602-422-611-4

hArgA:	rp	90.000,-

TerBiTAN:	SepTemBer	2018

Buku Ajar Antropologi 
Perdesaan dan Perkotaan
•	DrS. I NyomAN SAmA, m.Hum.

Divisi: Kencana

14	x	20.5	cm	•	176	hlm

iSBN:	978-623-218-678-1

hArgA:	rp	52.000,-

TerBiTAN:	NovemBer	2020

kehadiran	buku	ajar	ini	diharapkan	menjadi	pengantar	untuk	
mempelajari	istilah,	pengertian,	dan	konsep-konsep	dasar	
tentang	antropologi	perdesaan	dan	perkotaan.	Selain	itu,	
buku	ajar	ini	dapat	memberikan	pemahaman	pemula	bagi	
mahasiswa	yang	ingin	mempelajari	fenomena	kehidupan	
sosial	budaya	masyarakat	perdesaan	dan	perkotaan.	Semo-
ga	materi	dan	pembahasan	di	dalamnya	dapat	memancing	
diskusi	hangat	di	kalangan	mahasiswa,	khususnya	mereka	
yang	menjalani	matakuliah	antropologi	perdesaan	dan	
perkotaan.
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Administrasi dan Perencanaan  
Pengembangan Sumber Daya 
manusia:	Optimalisasi bagi Personel 

Sekolah dan Korporasi

•	Dr. H.m. JoHArIS LuBIS, m.m., 
m.PD. 
•	Dr. HAIDIr, m.PD.

Divisi: Kencana

15	x	21	cm	•	374	hlm

iSBN:	978-602-422-995-5

hArgA:	rp	110.000,-

TerBiTAN:	SepTemBer	2020

kehadiran	bidang	Administrasi	pendidikan	memberikan	
andil	yang	besar	dalam	menjawab	segala	tantangan	pen-
didikan,	guna	menyelenggarakan	suatu	sistem	pendidikan	
yang	mampu	memenuhi	misi	dan	tujuan	sebagaimana	
dicita-citakan.	para	pemimpin,	guru,	maupun	tenaga	pelak-
sana	di	lapangan	perlu	dibekali	dengan	bidang	ini	karena	
mereka	berhadapan	langsung	dengan	corak	tantangan	yang	
beragam	yang	membutuhkan	suatu	penataan	secara	efektif	
dan	efisien.

Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis IPSAS: suatu Pengantar

•	Dr. DINI roSDINI, S.E., m.AK., 
AK., CA., QrGP., CErTIPSAS.
•	rof. Dr. NuNuy Nur AfIAH, 

S.E., m.SI., AK., CA.
•	Dr. ArIE PrATAmA, S.E, m.AK., 

CPSAK., CPmA., CErTIfr., 
CErTIPSAS., CPA.
•	ADHI ALfIAN, S.E., m.AK., m.I.m.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	242	hlm

iSBN:	978-623-218-738-2

hArgA:	rp	80.000,-

TerBiTAN:	deSemBer	2020

Secara	spesifik,	buku	ini	mengupas	elemen-elemen	pada	
ipSAS	yang	dapat	diimplementasikan	pada	sektor	publik,	
terutama	sektor	pemerintahan	di	indonesia.	dalam	upaya	
membantu	pembaca	untuk	lebih	memahami	ipSAS,	penulis	
pun	telah	memberikan	penjelasan	secara	sederhana	untuk	
setiap	istilah	yang	digunakan.	dengan	demikian,	besar	ha-
rapan	penulis	bahwa	buku	ini	dapat	bermanfaat	bagi	maha-
siswa	dan	praktisi	akuntansi	sektor	publik	untuk	menambah	
wawasan	pada	bidang	akuntansi	sektor	publik.	

Akuntansi Pemerintah Daerah 
Berbasis Akrual pada Entitas 
Akuntansi: Konsep dan Aplikasi

•	Prof. Dr. NuNuy Nur AfIAH, S.E., 
m.SI., C.A.
•	SrI muLyANI, S.E., m.SI., C.A.
•	ADHI ALfIAN, m.AK., m.Im.

Divisi: Kencana

15.5	x	23	cm	•	182	hlm

iSBN:	978-623-218-312-4

hArgA:	rp	50.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2020

Buku	ini	sangat	berguna	untuk	dijadikan	pegangan	bagi	
pegawai	pemerintah	daerah,	instruktur	yang	bergerak	di	
bidang	pengelolaan	keuangan	daerah,	mahasiswa	akuntansi	
pemerintahan,	dan	masyarakat	umum	untuk	mengetahui	
praktik	akuntansi	pemerintahan	yang	dijalankan	pada	enti-
tas	akuntansi	(Skpd).	diharapkan	dengan	terbitnya	buku	ini	
memberikan	kontribusi	dalam	peningkatan	kualitas	pengelo-
laan	akuntansi	pemerintahan	di	indonesia,	khususnya	pada	
entitas	akuntansi	(Skpd).

Audit Bank Syariah
•	Dr. ABDuL NASSEr HASIBuAN, 

S.E., m.SI.
•	rAHmAD ANNAm, S.E., m.PD. 
•	NofINAwATI, S.E.I., m.A.

Divisi: Kencana

14	x	20.5	cm	•	266	hlm

iSBN:	978-623-218-427-5

hArgA:	rp	70.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2021

Buku	ini	berupaya	membangun	teori	yang	berkaitan	dengan	
audit	bank	syariah,	yang	kelak	teori	demi	teori	dapat	mem-
berikan	makna	yang	berarti	terutama	dalam	pelaksanaan	
audit	bank	syariah.	dengan	demikian,	pembaca	diharapkan	
dapat	memperluas	cakrawala	berpikir	baik	itu	dalam	mema-
hami	kegiatan	audit,	operasional	bank	syariah	dan	menga-
tasi	tantangan	ekonomi	dalam	dunia	perbankan	yang	terus	
berkembang	secara	dinamis	ini.
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Bank & Lembaga Keuangan 
modern Lainnya
•	SyAfrIL, S.E., m.m.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	470	hlm

iSBN:	978-602-218-466-4

hArgA:	rp	125.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2022

isi	buku	ini	terdiri	dari	tiga	bagian	pada	Bagian	pertama	
terdiri	dari	sembilan	bab	yang	membahas	tentang	lembaga	
keuangan	bank	yang	terdiri	dari:	(1)	overview	lembaga	
keuangan;	(2)	Sejarah	Bank;	(3)	Bank	indonesia;	(4)	Bank	
umum;	(5)	kegiatan	menerima	dana;	(6)	kegiatan	menya-
lurkan	dana;	(7)	kegiatan	layanan	jasa;	(8)		Bank	Syari-
ah;	dan	(9)	Bpr.	pada	Bagian	kedua	membahas	tentang	
lembaga	keuangan	nonbank	yang	terdiri	dari:	(1)	Fintech;	(2)	
perusahaan	pembiayaan	infrastruktur;	(3)	leasing;	(4)	Anjak	
piutang;	(5)	kartu	kredit;	(6)	modal	ventura;	(7)	pegadaian;	
(8)	Asuransi;	(9)	pasar	modal;	(10)	pasar	uang	dan	valuta	
Asing;	dan	(11)	dana	pensiun.	pada	Bagian	ketiga	buku	ini	
terdiri	dari	dua	bab	yang	membahas	tentang	lembaga	keu-
angan	independen	merupakan	suatu	hal	yang	baru	secara	
terpisah	dari	lembaga	keuangan	bank	dan	nonbank.

Dasar-dasar manajemen 
Keuangan Perusahaan 
•	moKHAmAD ANwAr, PH.D.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	204	hlm

iSBN:	978-602-422-875-0

hArgA:	rp	67.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2021

Buku	yang	membahas	secara	komprehensif	tentang	“ma-
najemen	keuangan”	ini	sangat	cocok	digunakan	oleh	para	
pemula	yang	ingin	belajar	mengenai	“manajemen	keuang-
an”	suatu	usaha	(bisnis),	terutama	bagi	para	mahasiswa	
program	studi	sarjana	S-1,	S-2,	dan	diploma	dalam	mema-
hami	prinsip-prinsip	dasar	pengelolaan	organisasi	perusa-
haan.	Sekalipun	demikian,	buku	teks	ini	juga	dapat	dijadikan	
sebagai	rujukan	utama	bagi	para	pengusaha	baik	usaha	
kecil	dan	juga	menengah	dalam	memahami	prinsip-prinsip	
dasar	manajemen	keuangan	suatu	usaha	(bisnis).

Ekonomi Industri: Teori dan 
Kebijakan
•	Dr. AHmAD ALBAr TANJuNG, 

m.SI.
•	Dr. DEDE ruSLAN, m.SI.

Divisi: Kencana

14	x	20.5	cm	•	202	hlm

iSBN:	978-623-218-324-7

hArgA:	rp	50.000,-

TerBiTAN:	NovemBer	2019

ilmu	ekonomi	industri	diajarkan	di	Fakultas	ekonomi	dan	
Bisnis	sebagai	matakuliah	aplikasi.	matakuliah	ini	menjadi	
cukup	penting	sejalan	dengan	booming-nya	revolusi	industri	
4.0	yang	melanda	dunia.	di	sisi	lain,	penulisan	buku	ekonomi	
industri	ini	didasari	pada	langkanya	literatur-literatur	ilmu	
ekonomi	industri,	baik	yang	berbahasa	indonesia	maupun	
berbahasa	asing.	Buku	ini	diharapkan	bermanfaat	bagi	para	
mahasiswa	dan	dosen	di	Fakultas	ekonomi	dan	Bisnis	serta	
para	stakeholder	yang	terlibat	dalam	industri.

Ekonomi Internasional 
•	ALI IBrAHIm HASyIm

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	336	hlm

iSBN:	978-623-218-562-3

hArgA:	rp	98.000,-

TerBiTAN:	juli	2020

pertimbangan	mendasar	penulisan	buku	ini	berawal	dari	
penentuan	buku	pegangan	yang	cocok	bagi	mahasiswa	dan	
dosen	dalam	pengajaran	matakuliah	landasan	perdagangan	
internasional	atau	yang	lebih	lengkap	yaitu	matakuliah	eko-
nomi	internasional	yang	cukup	representatif.	Buku	ini	dibagi	
dalam	dua	bagian,	pertama	memuat	teori	perdagangan	
internasional	dan	bagian	kedua	memuat	teori	dan	kebijakan	
moneter	internasional.
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English for Business and 
Diplomacy: Sebuah Panduan 

Bahasa Inggris untuk Para Pelaku 

Bisnis, Kalangan Profesional, dan 

Praktisi Hubungan Antarbangsa 

(Edisi Revisi)

•	yASmI ADrIANSyAH, PH.D.
•	fADHILAH wIrIATmA, S.IP.
•	JAImE BErrILL

Divisi: Kencana

14	x	20.5		cm	•	184	hlm

iSBN:	978-623-218-487-1

hArgA:	rp	58.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2021

“mastering	the	english	language	is	a	career	accelerator	that	
allows	young	diplomats	to	learn	new	skills	in	diplomacy,	
conveying	opinion	from	different	perspectives.	yasmi	and	
Fadhilah	have	developed	a	useful	and	pragmatic	guide	to	
understand	the	english	language	that	is	full	of	important	
information	for	those	who	want	to	achieve	great	success	in	
international	business	relations	and	diplomacy”.

—fachry Thaib

Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan  negara-negara OKi Kamar 
Dagang dan industri indonesia

fundamental manajemen 
Logistik: Fungsi-fungsi Logistik 

dalam Implementasi dan Operasi

•	Dr. Ir. SuNToro, m.T.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	326	hlm

iSBN:	978-623-218-761-0

hArgA:	rp	98.000,-	

TerBiTAN:	deSemBer	2020

Buku	ini	menekankannya	pada	aspek-aspek	aktivitas	logistik	
dalam	sistem	logistik,	sehingga	keterkaitan	aktivitas-akti-
vitas	logistik	betul-betul	dipahami	dalam	rangka	untuk	
meningkatkan	kemampuan	proses	logistik	yang	efisien,	
sementara	pemahaman	manajemen	logistik	memerlukan	
pendekatan	terpadu	dan	holistik	(antara	transportasi,	per-
sediaan/penyimpanan,	gudang,	jaringan	fasilitas	dan	proses	
operasi).	

Buku	ini	sangat	bermanfaat	bagi	mahasiswa,	pelaku	bisnis	
logistik,	dan	siapa	pun	yang	ingin	mengenal	lebih	dekat	
logistik.

Hadis-hadis Ekonomi 
•	ISNAINI HArAHAP
•	yENNI SAmrI JuLIATI NASuTIoN
•	mArLIyAH
•	rAHmI SyAHrIzA

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	280	hlm

iSBN:	978-602-0895-32-1

hArgA:	rp	86.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2021

Buku	hadis-hadis	ekonomi	ini	merupakan	salah	satu	upaya	
untuk	mengembangkan	ekonomi	islam	dengan	mengkaji	ke	
sumbernya	(hadis).	dalam	buku	ini,	beberapa	konsep	eko-
nomi	seperti	kepemilikan,	produksi,	buruh,	profit,	penetapan	
harga,	distribusi,	konsumsi,	distorsi	pasar,	riba,	filantropi,	
keuangan	negara,	dan	pembangunan	ekonomi	ditelaah	sesuai	
dengan	hadis-hadis	yang	terkait	dengan	permasalahan	
tersebut.	untuk	kepentingan	yang	sifatnya	praktis,	penjelasan	
konsep-konsep	tersebut	lebih	ditekankan	pada	aspek	matan	
hadis,		dan	konteksnya	dalam	ekonomi	islam	pada	saat	ini.

Kebijakan fiskal dan moneter: 
Teori dan Empirikal (Edisi Kedua)

•	Prof. Dr. I wAyAN SuDIrmAN, 
S.E., S.u.
•	Dr. PuTu JuANA wIrAATmAJA, 

S.E., m.SI.
•	Dr. I mADE SuryA NEGArA 

SuDIrmAN, S.E., AK., m.m.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	224	hlm

iSBN:	978-623-218-884-6

hArgA:	rp	60.000,-

TerBiTAN:	April	2021

peran	penting	kebijakan	fiskal	dan	moneter	ini	dapat	dipa-
hami	melalui	historical	aplikasi	kebijakan	dimaksud.	Buku	ini	
menguraikan	siklus	kegiatan	ekonomi,	kebijakan	ekonomi	
makro,	sasaran	kebijakan,	keseimbangan	antar-sasaran,	
efektivitas	dan	strategi	kebijakan,	target	dan	pengendalian	
kebijakan,	serta	peranti	dan	sarana	pendukung	kebijakan.

dengan	kandungan	substansi	atau	isi	buku	yang	kompre-
hensif,	didukung	teori	moneter	yang	mutakhir	serta	riset	
dan	studi	kasus	yang	mendalam,	buku	ini	sangat	penting	un-
tuk	para	mahasiswa	studi	ekonomi	dan	manajemen,	praktisi	
dan	birokrat,	serta	pelaku	usaha/bisnis.
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Keuangan Publik Islami: 
Pendekatan Teoretis dan Sejarah	 	

•	Nurul	Huda	
•	acHmad	aliyadiN	
•	agus	suprayogi	
•	decky	mayricko	arbaiN
•	Hastomo	aji	
•	restukaNti	utami	
•	rika	aNdriyati	
•	ToToK HArmoyo

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	382	hlm

iSBN:		978-602-9413-45-8

hArgA:	rp	100.000,-	
TerBiTAN:	April	2019

Buku	ini	mengeksplorasi	warisan	negarawan	intelektual	
muslim	dalam	implementasi	nilai	islam	pada	pengelolaan	
keuangan	sektor	publik.	disusun	dengan	sistematika	pe-
ngelolaan	keuangan	sektor	publik	yang	ada	sekarang,	maka	
peran	yang	dimainkan	negara	dalam	pengelolaan	sektor	
publik	dari	sudut	pandang	ekonomi	islam	menjadi	menu	
pembuka.	kemudian	dilanjutkan	dengan	konsep	pendapat-
an	dan	belanja	negara	dan	peran	serta	konsep	zakat	dan	
nonzakat	dalam	kedua	hal	tersebut;	kebijakan	fiskal	dalam	
bingkai	konsep	kemaslahatan;	dan	utang	negara.

Kewirausahaan: Pola Pikir 

Pengetahuan Keterampilan 

(Edisi Kedua)

•	Dr. SArfILIANTy ANGGIANI, 
m.m., mBA.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	252	hlm

iSBN:	978-602-422-612-1

hArgA:	rp	82.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2021

inti	dari	kewirausahaan	atau	entrepreneurship	adalah	pola	
pikir	(mindset),	pengetahuan	(knowledge),	dan	keterampilan	
(skill).	Banyak	sekali	pengertian	kewirausahaan	dari	para	
ahli	dan	profesional.	pertama	kali	istilah	entrepreneurship	
diperkenalkan	pada	1730	oleh	richard	cantilon	seorang	
ekonom	yang	menyatakan	bahwa:	entrepreneur	adalah	
individu	yang	mengelola	usaha	sendiri	dengan	pendapatan	
yang	tidak	menentu.	Adapun	d.c.	mccelland	pada	1961	me-
nyatakan	bahwa	entrepreneur	adalah	individu	yang	memiliki	
motivasi	akan	prestasi	yang	tinggi.

Konsep & Praktik Diagnosis, 
rancangan dan Tata Kelola 
Proyek Perubahan

•	DrS. m. fATHur roHmAN, m.m.

Divisi: Kencana

14	x	20.5	cm	•	200	hlm

iSBN:	978-623-218-018-5

hArgA:	rp	60.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2019

diilhami	oleh	pemikiran	akan	sebuah	kebutuhan	buku	kecil	
praktis	yang	merangkum	cara-cara	mendiagnosis	kebutuhan	
perubahan,	merancang	proposal	proyek	perubahan	sekaligus	
tata	kelola	proyek	perubahan	sampai	implementasi	laborato-
rium	kepemimpinan,	penulisan	buku	ini	berusaha	menjelaskan	
sebagaimana	beberapa	agenda	penting	dalam	judul	buku	ini.	
Buku	ini	merupakan	pelengkap	dari	modul/bahan	ajar	yang	su-
dah	dibuat	oleh	lAN.	dengan	tetap	mengacu	kurikulum	silabus	
dari	lAN,	penulis	mencoba	menawarkan	perspektif	baru	dalam	
menjawab	kebutuhan	para	peserta	diklatpim	yang	haus	akan	
sumber	belajar	yang	dibutuhkan	dalam	menghadapi	tantangan	
pemimpin	perubahan.

Kualitas Sistem Informasi 
Akuntansi dan faktor-faktor 
yang memengaruhi
•	Dr. mEIryANI, S.E., AK., m.m., 

m.AK., C.A.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	202	hlm

iSBN:	978-623-218-471-8

hArgA:	rp	54.000,-	

TerBiTAN:	mAreT	2020

Sistem	informasi	akuntansi	yang	ada	tidak	ada	dengan	
sendirinya	tetapi	melalui	proses	perencanaan,	perancangan	
dan	analisis	serta	implementasi	sistem	informasi	akuntansi.	
informasi	akuntansi	yang	berkualitas	memiliki	ciri	relevan,	
tepat	waktu,	akurat,	dan	lengkap.	Sistem	informasi	akun-
tansi	dipengaruhi	oleh	e-commerce,	teknologi	informasi,	
kecurangan	akuntansi,	partisipasi	pemakai,	pengendalian	
internal,	kompetensi	pengguna,	budaya	organisasi,	ketidak-
pastian	lingkungan	eksternal,	dan	manajemen	perubahan	
organisasi.
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Legal risk management BumN 
•	Dr. wAwAN zuLmAwAN

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	338	hlm

iSBN:	978-623-218-099-4

hArgA:	rp	106.000,-

TerBiTAN:	mei	2019

Buku	ini	memperlihatkan	penerapan	manajemen	risiko	di	
BumN	masih	belum	maksimal	karena	manual	yang	dibuat	
adalah	hasil	pemikiran	sendiri	dan	tidak	sesuai	standar	yang	
berlaku.	Sumber	daya	manusia	yang	menjadi	eksekutor	
juga	belum	memiliki	kompetensi	yang	memadai.	Akibat-
nya	BumN	masih	belum	bisa	mengantisipasi	munculnya	
risiko	hukum	sebagai	risk	residual	(sisa	risiko)	dari	kegiatan	
usahanya.	Buku	dapat	memberikan	pemahaman	mengenai	
legal	risk	management	di	BumN,	sebagai	upaya	untuk	
menyeragamkan	cara	berpikir	BumN	di	dalam	penerapan	
manajemen	risiko,	termasuk	sebagai	upaya	meminimalkan	
risiko	hukum	kegiatan	usaha	BumN.

manajemen merek dan Strategi 
E-Commerce: Pendekatan Praktis

•	Dr. DAvID SuKArDI KoDrAT, 
m.m., CPm.

Divisi: Kencana

14	x	20.5	cm	•	260	hlm

iSBN:	978-623-218-727-6

hArgA:	rp	76.000,-

TerBiTAN:	deSemBer	2020

Buku	ini	ditunjukkan	untuk	para	praktisi,	peminat	branding,	
dan	bagi	setiap	orang	yang	percaya	bahwa	merek	meru-
pakan	keunggulan	kompetitif	untuk	kemajuan	suatu	produk	
atau	jasa.	di	akhir	setiap	bab	diberi	test	formatif	dan	test	
unjuk	kerja,	sehingga	buku	ini	sangat	cocok	digunakan	untuk	
para	mahasiswa	S-1	dan		S-2	di	perguruan	tinggi,	dan	pan-
duan	workshop	terkait	branding	yang	diadakan	oleh	dinas	
perindustrian	dan	perdagangan;	dinas	koperasi	dan	umkm	
dan	workshop	branding	lainnya.

manajemen Pemasaran 
Strategik Bank di Era Global: 
menciptakan	Nilai	unggul	untuk	

kepuasan	Nasabah
•	Prof. Dr. DrA. TATIK SuryANI, 

PSI., m.m.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	246	hlm

iSBN:	978-602-422-213-0

hArgA:	rp	75.000,-

TerBiTAN:	April	2020

Buku	ini	dapat	menjadi	referensi	bagi	matakuliah	manajemen	
pemasaran	Bank	di	indonesia	yang	sekarang	ini	diarahkan	
pada	tercapainya	lulusan	yang	kompeten	dan	bersertifikasi.	
Beberapa	materi	seperti	produk	dan	jasa	perbankan	serta	
pelayanan	bank	dalam	buku	ini,	disesuaikan	isinya	dengan	
materi	ujian	Sertifikasi	general	Banking,	sehingga	dapat	
membekali	mahasiswa	siap	mengikuti	ujian	Sertifikasi	gene-
ral	Banking.

manajemen Perilaku organisasi: 
Edisi Revisi

•	Prof. Dr. J. wINArDI, S.E.

Divisi: Kencana 

15	x	23	cm	•	506	hlm

iSBN:	978-979-3465-42-5

hArgA:	rp	117.000,-

TerBiTAN:	juli	2019

pembahasan	yang	dapat	ditemukan	dalam	buku	ini	antara	
lain:	dasar-dasar	manajemen	dan	organisasi;	ilmu	sistem	
dan	pendekatan	sistem	dalam	bidang	manajemen;	perilaku	
individual	dan	kelompok;	pemimpin	dan	kepemimpinan	
dalam	organisasi;	konflik	dan	manajemen	konflik.
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manajemen Sumber Daya 
manusia
•	Prof. Dr. H. EDy SuTrISNo. 

m.SI.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	254	hlm

iSBN:	978-979-1486-76-7

hArgA:	rp	70.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2020

dalam	percaturan	dunia	bisnis	saat	ini,	para	manajer	di	se-
tiap	unit	kerap	berhadapan	dengan	berbagai	permasalahan	
yang	berkaitan	dengan	sumber	daya	manusia,	baik	berupa	
perekrutan,	optimasi,	efisiensi,	efektivitas,	sampai	loyali-
tas.	dari	kacamata	tersebut,	buku	ini	berusaha	mengupas	
berbagai	hal	yang	berkaitan	dengan	sumber	daya	manusia	
dengan	tujuan	memberikan	para	manajer	kemampuan	untuk	
mendiagnosis	dan	merencanakan	untuk	kemudian	menelur-
kan	solusi	aplikatif	yang	sesuai	dengan	isu-isu	sumber	daya	
manusia	yang	mereka	hadapi.

manajemen zakat: Histori, 

Konsepsi, dan Implementasi

•	rAHmAD HAKIm

Divisi: Kencana

14	x	20.5	cm	•	202	hlm

	iSBN:	978-623-218-340-7

hArgA:	rp	50.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2020

dalam	buku	ini	dibahas	secara	mendalam	perihal	mana-
jemen	zakat	dalam	perspektif	historis,	konseptual	serta	
implementasi	di	era	kontemporer,	pada	beberapa	organisa-
si	pengelola	zakat	(opz)	di	indonesia.

dengan	komposisi	bahasan	di	atas,	buku	berjudul	manaje-
men	zakat:	histori,	konsepsi,	dan	implementasi	ini	perlu	un-
tuk	dibaca.	Terutama	bagi	sivitas	akademika	yang	memiliki	
concern	pada	bidang	ekonomi	syariah	atau	ekonomi	islam,	
ekonomi	zakat,	serta	fikih	dan	manajemen	zakat.

Pemahaman Kewirausahaan: 
Strategi mengubah Pola Pikir 
“orang	kantoran”	menuju	pola	

pikir	“wirausahawan”	Sukses
•	ArIf yuSuf HAmALI, S.S., m.m.
•	DrA. EKA SArI BuDIHASTuTI, 

m.m.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	256	hlm

iSBN:	978-602-422-151-5

hArgA:	rp	73.000,-

TerBiTAN:	mei	2019

Buku	ini	memberikan	pemahaman	tentang	kewirausaha-
an,	sejarah	kewirausahaan,	nilai-nilai	dan	karakteristik	
wirausahawan,	kepribadian	wirausahawan,	prinsip-prinsip	
berwirausaha,	kiat-kiat	sukses	berwirausaha,	kepemimpinan	
dalam	berwirausaha,	pemilihan	bidang	usaha,	pengambilan	
keputusan	dalam	berwirausaha,	pemasaran	dalam	berwi-
rausaha,	negosiasi	dalam	berwirausaha,	studi	kelayakan	
bisnis,	perencanaan	bisnis,	strategi	menyusun	proposal	
bisnis	serta	etika	bisnis	dalam	berwirausaha.

Pemahaman Praktis 
Administrasi, organisasi, dan 
manajemen: Strategi	mengelola	

kelangsungan	hidup	organisasi
•	ArIf yuSuf HAmALI, S.S., m.m.
•	DrA. EKA SArI BuDIHASTuTI, 

m.m.

Divisi: Kencana

15	x	22	cm	•	302	hlm

iSBN	978-602-422-610-7

hArgA:	rp	93.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2019

keberhasilan	suatu	organisasi	sangat	ditentukan	oleh	
kebijakan-kebijakan	administrasi	dan	manajemen	yang	
dibuat	dan	diterapkan	oleh	pimpinan	organisasi	secara	sis-
tematis	dan	terpadu.	kebijakan-kebijakan	administrasi	dan	
manajemen	tersebut	akan	lebih	berdaya	guna	jika	didukung	
oleh	penyusunan	dan	penerapan	strategi-strategi	lainnya	
di	bidang	perilaku	organisasi,	sistem	informasi	manajemen,	
motivasi	karyawan,	peran	dan	fungsi	kepemimpinan,	mana-
jemen	konflik,	komunikasi	organisasi,	kerja	sama	kelompok,	
sistem	pengendalian	mutu,	dan	management	by	objective.
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Pemeriksaan Akuntansi 1: 
Auditing 1

•	rAHmAT HIDAyAT LuBIS, S.E., 
AK., m.SI.
•	rATNA SArI DEwI, S.E., S.PD., 

m.SI.

Divisi: Kencana

15	x	22	cm	•	258	hlm

iSBN:	978-623-218-331-5

hArgA:	rp	70.000,-	

TerBiTAN:	FeBruAri	2020

Buku	ini	secara	keseluruhan	membahas	tentang	standar	
audit,	laporan	audit,	tingkatan	dan	keputusan	mengenai	
materialitas,	tanggung	jawab	manajemen,	tanggung	jawab	
auditor	dalam	menemukan	salah	saji	yang	materialitas	dan	
menemukan	tindakan	ilegal,	asersi	manajemen,	tujuan	audit	
atas	transaksi,	saldo,	penyajian	dan	pengungkapan,	jenis	
bukti	audit,	dokumentasi	audit,	perencanaan	audit,	prosedur	
analitis,	dan	diakhiri	dengan	audit	atas	pengendalian	internal.	
Buku	ini	tepat	untuk	dibaca	sebagai	buku	referensi	bagi	para	
mahasiswa	S-1	dan	S-2	akuntansi,	dan	para	praktisi	yang	
bekerja	pada	kantor	akuntan	publik.	

Pengantar Bisnis 
Edisi Kedua
•	Dr. DrS. EC. SENToT ImAm 

wAHJoNo, m.SI.
•	Dr. DrA. ANNA mArINA, m.SI., 

AK., CA.
•	Dr. DrA SITI mAro’AH, m.PD.
•	Dr. wIDAyAT, S.E., m.m.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	278	hlm

iSBN:	978-623-218-398-8

hArgA:	rp	85.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2020

Buku	ini	didesain	untuk	tujuan	pembelajaran	klasikal	dan	
praktikal,	artinya	di	dalam	dan	di	luar	kelas.	di	dalam	kelas,	
pembelajaran	diarahkan	pada	pengertian	dan	pemahaman	
atas	suatu	konsep	dan	kemungkinan	inovasinya	dengan	
diskusi	dan	kerja	kelompok	melalui	teknik	pembelajaran	
mind-mapping,	procons,	maupun	teknik	pembelajaran	
modern	yang	lain,	termasuk	penugasan	membuat	bussines	
house	yang	menghubungkan	setiap	bagian	rumah	dengan	
fungsinya	yang	similar	atau	mirip	dengan	fungsi	bisnis.	di	
luar	kelas,	pembelajaran	melalui	kunjungan	ke	industri,	per-
usahaan,	atau	unit	bisnis	yang	lainnya	baik	swasta	maupun	
perusahaan	milik	negara	atau	daerah	(BumN	atau	Bumd).

Pengantar Bisnis 
edisi	pertama
•	SADoNo SuKIrNo 
•	wAN SABrI HuSIN
•	DANNy INDrIANTo 
•	CHArLES SIANTurI
•	KurNIAwAN SAEfuLLAH

Divisi: Kencana

18.5	x	23	cm	•	464	hlm

iSBN:	978-979-3465-74-6

hArgA:	rp	176.000,-

TerBiTAN:	SepTemBer	2019

Buku	ini	lebih	mengedepankan	pengertian	bisnis	dalam	
tataran	keindonesiaan,	terutama	pada	koneksinya	yang	
krusial	pada	arus	deras	persaingan	global.	dirancang	dan	
disusun	oleh	pakar-pakar	dari	berbagai	disiplin	ilmu	ekono-
mi,	marketing,	manajemen,	fi	nan		sial,	bisnis,	dan	teknologi	
informasi	agar	sesuai	de	ngan	tuntutan	sebuah	buku	teks	
yang	kontemporer.

Pengantar Dasar Ilmu 
manajemen 

•	muHAmmAD ANwAr H.m.

Divisi: Kencana

14	x	20.5	cm	•	138	hlm

iSBN:	978-623-218-355-1

hArgA:	rp	38.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2020

manajemen	sudah	menjadi	sesuatu	yang	penting	di	berba-
gai	bidang	kehidupan,	mulai	dari	unit	terkecil	seperti	keluar-
ga	hingga	ke	level	perusahaan	besar	dan	negara,	bahkan	di	
ranah	internasional.	mengingat	dunia	terus	berkembang	dan	
disertai	dengan	tantangan	dan	peluang	yang	baru,	maka	
ilmu	manajemen	juga	terus	berkembang.	Buku	ini	memuat	
informasi	yang	sangat	bermanfaat	untuk	digunakan	sebagai	
referensi	dan	rujukan	baik	di	ranah	teori	atau	akademik	
maupun	praktis.
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Pengantar Ekonomi Islam: 
Kajian Teologis, Epistemologis, dan 

Empiris

•	Dr. AHmAD DAHLAN, m.S.I.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	208	hlm

iSBN:	978-623-218-241-7

hArgA:	rp	57.000,-

TerBiTAN:	April	2021

Buku	pengantar	ekonomi	islam	dibagi	dalam	tiga	bagian:	
pertama,	landasan	teologis	ekonomi	islam.	kedua,	tentang	
epistemologi	ekonomi	islam	yang	dibahas	dalam	bagian	
keempat	(peta	pemikiran	ekonomi	islam),	dan	bagian	kelima	
(hierarki	pemikiran	ekonomi	islam).	ketiga,	tentang	kajian	
empiris	sistem	ekonomi	islam.	dibagi	dalam	bagian	keenam	
(perkembangan	perbankan	islam	di	dunia),	dan	bagian	ke-
tujuh	(ekonomi	islam	di	indonesia).	Bagian-bagian	tersebut	
diharapkan	dapat	memberikan	pengetahuan	dan	metodologi	
dalam	memahami	ilmu	dan	sistem	ekonomi	islam.	hal	yang	
sedang	berproses	menuju	pada	peradaban	islam	di	bidang	
ilmu	pengetahuan	ekonomi.

Pengantar manajemen 
Edisi Revisi

•	ErNIE TISNAwATI SuLE 
•	KurNIAwAN SAEfuLLAH

Divisi: Kencana

17.5	x	23	cm	•	378	hlm

iSBN:	978-623-218-063-5

hArgA:	rp	155.000,-

TerBiTAN:	April	2019

Buku	ini	cocok	untuk	praktisi,	akademisi,	maupun	maha-
siswa	yang	bermaksud	untuk	mempelajari	mata	kuliah	
pengantar	manajemen,	manajemen	Bisnis,	maupun	secara	
umum.	Buku	ini	juga	mengantarkan	pembaca	untuk	menda-
patkan	topik-topik	yang	diperlukan	untuk	mempelajari	ilmu	
manajemen	lebih	lanjut.

Pengantar Kewirausahaan: 
Teori dan Aplikasi 
•	muHAmmAD ANwAr H.m. 

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm		•	164	hlm

iSBN:		978-602-7985-73-5

hArgA:	rp	50.000,-	
TerBiTAN:	FeBruAri	2020

Topik	penting	dalam	buku	ini	antara	lain:	pengertian	wirau-
saha	dan	kewirausahaan;	konsep	dasar	kewirausahaan;	ide	
dan	peluang	kewirausahaan;	tantangan	dan	cara	mengatasi	
problema	dunia	kewirausahaan;	kompetensi	kewirausahaan;	
peningkatan	produktivitas	usaha	melalui	motivasi	kewi-
rausahaan;	urgensi	kewirausahaan	di	era	globalisasi;	etika	
kewirausahaan;	kepemimpinan	dalam	kewirausahaan;	dan	
kewirausahaan	dalam	konsep	islam.

Pengantar manajemen 
Keuangan  
Edisi Kedua

•	KASmIr, S.E., m.m.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	364	hlm

SBN:	978-602-1186-37-4

hArgA:	rp	96.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2019

disusun	dalam	bahasa	yang	mudah	dipahami	dan	sistema-
tika	yang	runut	serta	dilengkapi	dengan	contoh	kasus,	buku	
ini	membahas	tema-tema	utama	dalam	manajemen	keuang-
an,	yaitu:	badan	usaha	perusahaan;	pasar	uang	dan	modal	
serta	lembaga	keuangan;	analisis	laporan	keuangan;	rasio	
keuangan;	peramalan	dan	perencanaan	keuangan;	analisis	
titik	impas;	manajemen	kas	dan	surat-surat	berharga;	serta	
manajemen	modal	kerja,	piutang	dan	pinjaman,	sediaan,	
dan	pendanaan	jangka	pendek.
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Penyelesaian Sengketa Ekonomi 
dan Bisnis Syariah: Litigasi dan 

Nonlitigasi 

•	Dr. mArDANI

Divisi: Kencana

14	x	20.5	cm	•	222	hlm

iSBN:	978-623-218-491-6

hArgA:	rp	65.000,-

TerBiTAN:	deSemBer	2020

Buku	ini	diterbitkan	dengan	tujuan	membantu	mahasiswa	
Fakultas	Syariah,	Fakultas	hukum	dan	Fakultas	ekonomi	
prodi	ekonomi	dan	Bisnis	Syariah	dalam	mempelajari	“pe-
nyelesaian	Sengketa	ekonomi	dan	Bisnis	Syariah”.	dalam	
buku	ini	dibahas	penyelesiaan	sengketa	secara	litigasi	di	
pengadilan	agama	dan	penyelesaian	nonlitigasi,	seperti	me-
lalui	musyawarah/negosiasi,	mediasi,	dan	arbitrase	syariah.	
Selain	itu	buku	ini	juga	bisa	dijadikan	referensi	oleh	praktisi	
hukum	dan	praktisi	ekonomi	dalam	penyelesaian	sengketa	
ekonomi	dan	bisnis	syariah	di	indonesia.	

Penyelesaian Sengketa Ekonomi 
Syariah di Indonesia
•	yuSuP HIDAyAT

DIvISI: KENcANA

15	x	23	cm	•	238	hlm

iSBN:	978-623-218-310-0

hArgA:	rp	65.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2020

dinamika	perkembangan	ekonomi	syariah	di	indonesia	
perlu	diimbangi	dengan	mekanisme	penyelesaian	sengketa	
yang	dapat	menjaga	dan	mendorong	keberlanjutan	ekonomi	
syariah	itu	sendiri.	Sebelum	lembaga	peradilan	memiliki	
otoritas	dalam	penyelesaian	sengketa	ekonomi	syariah,	ar-
bitrase	sebagai	sebuah	model	penyelesaian	sengketa	telah	
hadir	untuk	melayani	para	praktisi	ekonomi	syariah	ketika	
berhadapan	dengan	sengketa	yang	dihadapi.	

Perekonomian Islam: Sejarah	
dan	pemikiran 

•	Dr. H. fAKHry zAmzAm, m.m., 
m.H.
•	HAvIS ArAvIK, S.H.I., m.S.I.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	240	hlm

iSBN:	978-602-422-752-4

hArgA:	rp	70.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2020

Buku	ini	sangat	berguna	sebagai	bahan	ajar	untuk	matakuli-
ah	Sejarah	pemikiran	ekonomi	islam	dan	bahan	pendukung	
dalam	disiplin	ilmu	ekonomi	islam	yang	digunakan	di	seluruh	
universitas	islam	Negeri	(uiN),	institut	Agama	islam	Ne-
geri/Swasta	(iAiN/iAiS),	dan	Sekolah	Tinggi	Agama	islam/
Swasta	(STAiN/STAiS)	di	seluruh	indonesia,	serta	masyara-
kat	lainnya	yang	ingin	mengetahui	perkembangan	ekonomi	
islam.

Periklanan: Komunikasi 

Pemasaran Terpadu 

•	morISSAN

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	406	hlm

iSBN:	978-602-8730-18-1

hArgA:	rp	102.000,-

TerBiTAN:	mei	2019

perkembangan	dan	kecenderungan	ini	dibingkai	oleh	penulis	
dengan	membincangkan	konsumen:	perilaku	dan	berbagai	
faktor	yang	memengaruhi	mereka	dalam	membuat	kepu-
tusan	membeli	di	bagian	awal,	kemudian	dilanjutkan	dengan	
menyajikan	berbagai	aspek	periklanan	dan	implikasinya	
dalam	pembuatan	saluran	pemasaran	terpada.	maka	rentang	
bahasannya	pun	dimulai	dari	iklan,	strategi	kreatif	dalam	
beriklan	dan	diakhiri	dengan	proses	persiapan	media.
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Perilaku Konsumen: Perspektif 

Kontemporer pada Motif, Tujuan, 

dan Keinginan Konsumen

Edisi Ketiga

•	Dr. NuGroHo J. SETIADI, S.E., 
m.m.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	420	hlm
iSBN:	978-979-3465-18-0
hArgA:	rp	125.000,-
TerBiTAN:	April	2019

konsumen	adalah	entitas	yang	mudah	berubah.	keinginan	
mereka	tak	selalu	lurus,	kadang	berbelok	dengan	amat	cepat.	
untuk	itu	diperlukanlah	suatu	studi	tentang	perilaku	konsu-
men	agar	segala	gerak	mereka	mudah	diantisipasi.	dalam	
buku	ini,	pemasar	akan	dapat	mempelajari	keinginan,	per-
sepsi,	preferensi,	dan	perilaku	konsumen	serta	menyiapkan	
kebijakan,	seperti	produk	berciri	tertentu,	harga,	saluran	dis-
tribusi,	penyampaian	pesan,	dan	unsur-unsur	penting	lainnya	
dari	bauran	pemasaran.	dalam	buku	ini,	penulis	menjelaskan	
perilaku	konsumen	mulai	dari	sisi	konseptual	hingga		aplikasi	
dan	implikasinya	untuk	strategi	dan	penelitian	pemasaran.

Perilaku organisasi
•	m. TAufIQ AmIr, PH.D.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	234	hlm

iSBN:	978-602-422-142-3

hArgA:	rp	70.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2019

Buku	perilaku	organisasi	ini	membahas	tentang	bagaima-
na	karyawan	berpikir,	emosinya,	dan	berperilaku.	Siapa	
pun	pengelola	organisasi	ingin	memastikan	semua	pikiran,	
emosi,	dan	perilaku	itu	selaras	dengan	tujuan	organisasi	
sehingga	bila	perlu	mereka	harus	“membentuk”-nya.	Buku	
ini	disiapkan	untuk	mahasiswa	pada	program	studi	jenjang	
S-1	di	bawah	naungan	Fakultas	ekonomi,	seperti	program	
studi	manajemen	ataupun	Akuntansi.	juga	bermanfaat	men-
jadi	rujukan	mereka	yang	belajar	pada	jenjang	S-2	seperti	
magister	manajemen.	Struktur	yang	ada	di	dalamnya	diha-
rapkan	memfasilitasi	proses	belajar	mengajar.

Sang maestro Teori-teori 
Ekonomi modern: Sejarah 

Pemikiran Ekonomi

•	mArK SKouSEN

Divisi: PrenaDa

15	x	23	cm	•	576	hlm

iSBN:	978-979-3464-18-3		
hArgA:	rp	135.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2019

Sejarah	pemikiran	ekonomi	tak	segersang	yang	diba-
yangkan	orang.	“Sejarah	ekonomi	modern”	itu	seperti	kisah	
dengan	plot	yang	cerdas,	yang	setara	dengan	plot	kisah	
novel	historis	terbaik.

inilah	buku	pertama	yang	mengungkapkan	“rahasia”	di	balik	
berkembangnya	pemikiran	ekonomi	selama	masa	awal	ke-
lahirannya	sampai	perkembangannya	yang	pa	ling	mutakhir	
dengan	cara	yang	benar-benar	lain	daripada	buku-buku	
tentang	sejarah	ilmu	ekonomi	lainnya.

Sistem Ekonomi Islam: Prinsip 

Dasar	 	

•	Dr. muHAmmAD SHArIf 
CHAuDHry, m.A., LL.B., PH.D.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	406	hlm

iSBN:		978-602-9413-34-2

hArgA:	rp	110.000,-	
TerBiTAN:	jANuAri	2020

Buku	ini	adalah	salah	satu	buku	rujukan	ekonomi	islam	yang	
menjadi	rujukan	akademisi	dunia.	rentang	tema	utama	yang	
disusun	dengan	sistematika	ilmu	ekonomi	modern	memu-
dahkan	mereka	yang	menaruh	minat	untuk	mengetahui	apa	
dan	bagaimana	konsep	islam	dalam	soal	produksi,	distri-
busi,	utang	piutang,	pendapatan,	dan	belanja	negara.	Tema	
utama	tersebut	juga	masih	dilengkapi	dengan	berbagai	
bahasan	pendukung	seperti	bunga,	hak	milik,	pertanahan,	
tenaga	kerja,	dan	analisis	komparatif	antara	sistem	ekonomi	
yang	dominan	saat	ini	dengan	islam.
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Studi Ekonomi Syariah: Dari 

Paradigma Hingga Penelitian 

Ekonomi Syariah

•	Dr. fAHrur uLum, m.E.I.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	238	hlm

iSBN:	978-623-218-238-7

hArgA:	rp	60.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2020

Semua	pembahasan	mulai	dari	urgensi	ekonomi	syariah,	
prinsip	dan	tujuan	ekonomi	syariah,	filsafat	dan	ilmu	eko-
nomi	syariah,	sistem	ekonomi	syariah,	pemikiran	ekonomi	
syariah,	industri	keuangan	dan	non-keuangan	syariah,	
politik	ekonomi	syariah	serta	riset	ekonomi	syariah,	dibahas	
dalam	buku	ini.

Studi Kelayakan Bisnis: Edisi 

Revisi

•	Dr. KASmIr, S.E., m.m. 
•	JAKfAr, S.E., m.m.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	276	hlm

iSBN:	978-602-9413-09-0

hArgA:	rp	72.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2020

Buku	ini	membahas	tuntas	studi	kelayakan	bisnis	yang	harus	
dilakukan	oleh	setiap	perusahaan	yang	hendak	membuka	
usaha	atau	menanamkan	investasi	baru.	pembahasan	dimu-
lai	dari	konsep	dan	pengertian	dasar	hingga	seluruh	aspek	
yang	terkait	dengan	studi	kelayakan	bisnis,	yaitu	aspek	
hukum,	pasar	dan	pemasaran,	keuangan,	teknik	operasi,	
manajemen,	organisasi,	ekonomi,	sosial,	dan	lingkungan.	

Teori-teori manajemen Sumber 
Daya manusia
•	Dr. muHAmmAD BuSro

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	390	hlm

iSBN:	978-602-422-287-1

hArgA:	rp	117.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2020

dalam	buku	ini,	dijelaskan	mengenai	teori-teori	manajemen	
sumber	daya	manusia	yang	dapat	menghubungkan	antara	
variabel	satu	dengan	variabel	yang	lainnya	sesuai	dengan	
kerangka	berpikir	yang	dibangun.	Selain	itu,	model	hipotetik	
dapat	berupa	hubungan	dua	variabel	(bivariate)	maupun	hu-
bungan	yang	memiliki	banyak	variabel	(multivariate).	dengan	
demikian,	buku	ini	sangat	tepat	untuk	menjadi	acuan	mata-
kuliah	mSdm,	metodologi	penelitian,	manajemen	Strategik,	
penyusunan	skripsi,	tesis,	dan	disertasi.		

ushul fiqh Ekonomi dan 
Keuangan Kontemporer: Dari 

Teori ke Aplikasi 

Edisi Kedua

•	Dr. moH. mufID, LC., m.H.I.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	282	hlm

iSBN:	978-602-422-307-6

hArgA:	rp	85.000,-

TerBiTAN:	okToBer	2021

kelebihan	buku	ini	kaya	referensi,	dengan	penulisan	yang	
sistematis	sehingga	menjadi	pegangan	bagi	mahasiswa	
program	Sarjana	(S-1	dan	S-2)	jurusan	hukum	ekonomi	
Syariah/muamalat,	perbankan	Syariah,	ekonomi	dan	Bisnis	
Syariah.	disertai	beragam	contoh	aplikatif	yang	memudah-
kan	pemahaman	secara	utuh	dan	komprehensif,	karena	
memberikan	gambaran	utuh	tentang	metodologi	ijtihad	
ekonomi	Syariah	kontemporer.	ditulis	pertama	kali	dalam	
bidang	ushul	fiqh	yang	disertai	contoh	praktis	inovasi	akad	
perbankan	syariah	dan	ekonomi	keuangan	kontemporer.
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buku Ekonomi, bisnis, manajEmEn lainnya

Advertising 
Edisi Kedelapan

•	SANdrA	moriArTy
•	NANcy	miTchell
•	williAm	wellS

Divisi: Kencana

19	x	26	cm	•	786	hlm

iSBN:	978-602-8730-52-5

hArgA:	rp	242.000,-

TerBiTAN:	juNi	2018

Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi 
dalam Rupiah 
Edisi Revisi

•	drS.	iSmAil,	mBA.,	Ak.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	330	hlm	

iSBN:	978-979-1486-85-9

hArgA:	rp	95.000,-	

TerBiTAN:	juNi	2018

Akuntansi dan manajemen zakat: 
Mengomunikasikan Kesadaran dan 
Membangun Jaringan

•	m.	AriF	muFrAiNi,	lc.,	m.Si.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	268	hlm	

iSBN:	979-3925-01-9

hArgA:	rp	75.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2018

Akuntansi untuk firma dan 
Perseroan

•	hery,	S.e.,	m.Si.

Divisi: Kencana 
19	x	26	cm	•	106	hlm

iSBN:	978-602-8730-068

hArgA:	rp	47.000,-

TerBiTAN:	April	2010

Akuntansi manajemen: Informasi 
Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas 
Operasi & Investasi 
Edisi Revisi 	

•	l.m.	SAmryN,	S.e.,	Ak.,	m.m.,	
cA.

Divisi: Kencana

18.5	x	23	cm	•	460	hlm	

iSBN:		978-602-9413-36-6

hArgA:	rp	154.000,-

TerBiTAN:	juNi	2015

Auditing I: Dasar-dasar Pemeriksaan 
Akuntansi

•	hery,	S.e.,	m.Si.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	122	hlm

iSBN:	978-602-8730-73-0

hArgA:	rp	29.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2015

Bank dan Lembaga Keuangan 
Syariah 
Edisi Kedua

•	dr.	ANdri	SoemiTrA,	m.A.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	522	hlm

iSBN:	978-602-422-062-4

hArgA:	rp	150.000,-

TerBiTAN:	okToBer	2018

Budaya organisasi

•	proF.	dr.	h.	edy	SuTriSNo,	
M.Si.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	248	hlm

iSBN:	978-602-8730-02-0

hArgA:	rp	72.000,-

TerBiTAN:	NovemBer	2018

Budaya organisasi Kepemimpinan 
& Kinerja:	Proses Terbentuk, Tumbuh 
Kembang, Dinamika, dan Kinerja 
Organisasi

•	proF.	dr.	h.	iSmAil	NAwAwi	
uhA,	mpA.,	m.Si.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	288	hlm

iSBN:	978-602-7985-33-9

hArgA:	rp	68.000,-	
TerBiTAN:	SepTemBer	2017

Business Economics and managerial 
Decision making: Aplikasi Teori 
Ekonomi dan Pengambilan Keputusan 
Manajerial dalam Dunia Bisnis

•	Nugroho	j.	SeTiAdi,	ph.d.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	254	hlm

iSBN:	978-979-1486-18-7

hArgA:	rp	77.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2018

Cara mudah memahami Akuntansi: 
Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi

•	hery,	S.e.,	m.Si.

Divisi: PrenaDa

15	x	23	cm	•	166	hlm

iSBN:	978-979-3464-77-0

hArgA:	rp	39.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2015

Corporate Entrepreneurship & 
Innovation: Melejitkan Semangat 
Intrapreneurship di Organisasi

•	m.	TAuFiq	Amir,	ph.d.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	240	hlm

iSBN:	978-602-0895-40-6

hArgA:	rp	77.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2016
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Current Issues Lembaga Keuangan 
Syariah
ediTor:

•	Nurul	hudA
•	muSTAFA	edwiN	NASuTioN	

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	406	hlm

iSBN:	978-979-1486-65-1

hArgA:	rp	90.000,-

TerBiTAN:	juNi	2014

Ekonomi makro

•	Ali	iBrAhim	hASyim

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	314	hlm

iSBN:	978-602-0895-49-9

hArgA:	rp	93.000,-

TerBiTAN:	okToBer	2017

Ekonomi makro Islam: Pendekatan 
Teoritis

•	Nurul	hudA	
•	muSTAFA	edwiN	NASuTioN
•	hANdi	riSzA	idriS	
•	rANTi	wiliASih		

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	286	hlm

iSBN:	978-979-1486-12-5

hArgA:	rp	83.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2018

Ekonomi Pembangunan: Proses, 
Masalah, dan Dasar Kebijakan

Edisi Kedua

•	SAdoNo	SukirNo

Divisi: Kencana

19	x	25	cm	•	360	hlm

iSBN:	979-3925-37-x

hArgA:	rp	146.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2017

Ekonomi Pembangunan Islam

•	Nurul	hudA,	dkk.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	260	hlm

iSBN:	978-602-1186-699-2

hArgA:	rp	75.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2017

Entrepreneur dan Entrepreneurship

•	proF.	dr.	j.	wiNArdi,	S.e.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	344	hlm

iSBN:	979-3465-28-x

hArgA:	rp	80.000,-

TerBiTAN:	okToBer	2017

Etika Bisnis dalam Islam 	

•	dr.	ikA	yuNiA	FAuziA,	lc.,	m.e.i.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	232	hlm

iSBN:	978-602-9413-81-6

hArgA:	rp	56.000,-	
TerBiTAN:	mei	2017

Etika Bisnis dalam Islam

•	drS.	FAiSAl	BAdroeN,	mBA.	
•	SuheNdrA,	S.Ag.,	m.m.
•	m.	ArieF	muFrAeNi,	l.c.,	m.Si.
•	AhmAd	d.	BAShori,	m.A.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	204	hlm

iSBN:	979-3925-43-4

hArgA:	rp	42.000,-

TerBiTAN:	mei	2018

Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam 
Perspektif Hadis Nabi

•	proF.	dr.	h.	idri,	m.Ag.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	398	hlm

iSBN:	978-602-1186-04-6

hArgA:	rp	112.000,-

TerBiTAN:	okToBer	2017

Hotel room: Division Management

•	drA.	irA	meiriNA	chAir,	m.pd.
•	heru	prAmudiA,	S.T.,	T.pAr.,	
m.Sc.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	324	hlm

iSBN:	978-602-422-100-3

hArgA:	rp	85.000,-

TerBiTAN:	AguSTuS	2017

How To measure Human resources 
management Edisi Ketiga

•	jAc	FiTz-eNz	
•	BArBArA	dAvidSoN

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	372	hlm

iSBN:	978-602-8730-41-9

hArgA:	rp	77.000,-

TerBiTAN:	juNi	2012

Human resources Book: Manajemen 
Sumber Daya Manusia untuk Bisnis

•	liN	greNSiNg-pophAl

Divisi: PrenaDa

18.5	x	23	cm	•	288	hlm

iSBN:	978-979-3925-22-1

hArgA:	rp	79.000,-

TerBiTAN:	AguSTuS	2012

Investasi pada Pasar modal Syariah 
Edisi Revisi

•	Nurul	hudA	
•	muSTAFA	edwiN	NASuTioN

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	266	hlm

iSBN:	978-979-3925-86-8

hArgA:	rp	48.000,-

TerBiTAN:	juNi	2014

Islamic Corporate Social 
responsibility (I-CSr) pada 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS): 
Teori dan Praktik 

•	dr.	muhAmmAd	yASir	yuSuF,	
M.a.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	228	hlm

iSBN:	978-602-422-171-3

hArgA:	rp	70.000,-

TerBiTAN:	juli	2017

manajemen Perubahan 
(management of Change)

•	proF.	dr.	j.	wiNArdi,	S.e.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	200	hlm

iSBN:	978-3465-91-3

hArgA:	rp	80.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2016
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masa Depan Pasar modal Syariah 
di Indonesia 

•	dr.	ANdri	SoemiTrA,	m.A.		

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	444	hlm

iSBN:		978-602-7985-85-8

hArgA:	rp	135.000,-	
TerBiTAN:	okToBer	2016

Kepemimpinan dalam Perspektif 
organisasi

•	SuTArTo	wijoNo

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	234	hlm

iSBN:	978-602-422-341-0

hArgA:	rp	65.000,-

TerBiTAN:	AguSTuS	2018

Kewirausahaan: Pendekatan 
Karakteristik Wirausahawan Sukses 
Edisi Kedua

•	proF.	dr.	yuyuS	SuryANA
•	dr.	kArTiB	BAyu

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	312	hlm

iSBN:	978-602-7985-23-0

hArgA:	rp	88.000,-

TerBiTAN:	mei	2018

Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian 
Teoretis dan Empiris

•	proF.	dr.	hj.	wiNwiN	yAdiATi,	
S.e.,	m.Si.,	Ak.,	c.A.

•	ABdulloh	muBArok,	S.e.,	m.m.,	
Ak.,	c.A.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	210	hlm

iSBN:	978-602-422-132-4

hArgA:	rp	66.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2017

Kewirausahaan Syariah

•	FArid,	S.e.,	m.m.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	386	hlm

iSBN:	978-602-422-170-6

hArgA:	rp	109.000,-

TerBiTAN:	AguSTuS	2017

Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan 

Teoretis dan Praktis

•	Nurul	hudA	
•	mohAmAd	heykAl	

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	404	hlm	

iSBN:	978-602-8730-12-9

hArgA:	rp	119.000,-

TerBiTAN:	mei	2018

mengelola zakat Indonesia

•	yuSuF	wiBiSoNo	

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	276	hlm

iSBN:	978-602-1186-49-7

hArgA:	rp	77.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2016

manajemen Perbankan: Dari Teori 
Menuju Aplikasi

•	drS.	iSmAil,	mBA.,	Ak.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	196	hlm

iSBN:	978-602-8730-31-0

hArgA:	rp	53.000,-

TerBiTAN:	AguSTuS	2018

manajemen Perbankan: Menuju 
Bankir Konvensional yang Profesional 
Edisi Pertama	
•	proF.	dr.	i	wAyAN	SudirmAN,	S.e.,	

S.u.

Divisi: Kencana

18.5	x	23	cm	•	260	hlm

iSBN:	978-602-9413-80-9

hArgA:	rp	80.000,-

TerBiTAN:	FeBruAri	2013

Pemahaman Strategi Bisnis & 
Kewirausahaan

•	AriF	yuSuF	hAmAli,	S.S.,	m.m.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	304	hlm

iSBN:	978-602-0895-75-8

hArgA:	rp	92.000,-

TerBiTAN:	April	2016

Pemasaran Bank: Edisi Revisi

•	kASmir,	S.e.,	m.m.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	338	hlm

iSBN:	979-3465-50-6

hArgA:	rp	95.000,-

TerBiTAN	mei	2018

Pemasaran Syariah: Teori & Aplikasi

•	Nurul	hudA,	dkk.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	192	hlm

iSBN:	978-602-422-185-0

hArgA:	rp	58.000,-

TerBiTAN:	okToBer	2017

Pembayaran Ganti rugi 
pada Asuransi Syariah
•	dr.	h.	deSmAdi	SAhAruddiN,	lc.,	

m.A.	

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	280	hlm

iSBN:		978-602-1186-19-0

hArgA:	rp	85.000,-	
TerBiTAN:	April	2016

Penelitian Ilmu manajemen: 
Tinjauan Filosofis dan Praktis	

•	dr.	juliANSyAh	Noor,	S.e,	
M.M.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	310	hlm

iSBN:	978-602-9413-85-4

hArgA:	rp	64.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2015

Pengantar Akuntansi 2

•	millA	SepliANA	SeTyowATi,	
dkk.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	278	hlm

iSBN:	978-602-0895-61-1

hArgA:	rp	95.000,-

TerBiTAN:	deSemBer	2016
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Penelitian Bisnis: Pendekatan 
Kuantitatif	

•	ASep	hermAwAN
•	huSNA	leilA	yuSrAN

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	178	hlm

iSBN:	978-602-422-210-9

hArgA:	rp	52.000,-

TerBiTAN:	okToBer	2017

Pengantar Keuangan Islam:  
Teori & Praktik

•	zAmir	iqBAl	
•	ABBAS	mirAkhor

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	424	hlm

iSBN:	978-979-1486-35-4

hArgA:	rp	124.000,-

TerBiTAN:	juli	2018

Pengaruh Era Globalisasi Terhadap 
Hukum Bisnis di Indonesia

•	dr.	edy	SANToSo

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	258	hlm

iSBN:	978-602-422-191-1

hArgA:	rp	81.000,-

TerBiTAN:	mAreT	2018

Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam

•	muSTAFA	edwiN	NASuTioN
•	Budi	SeTyANTo
•	Nurul	hudA	
•	m.	ArieF	muFrAeNi	
•	Bey	SApTA	uTAmA

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	342	hlm

iSBN:	979-3925-56-6

hArgA:	rp	90.000,-

TerBiTAN:	SepTemBer	2017

Peran Negara dalam Perlindungan 
Konsumen muslim Terhadap 
Produk Halal

•	dr.	zulhAm,	S.hi.,	m.hum.

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	568	hlm

iSBN:	978-602-422-245-1

hArgA:	rp	160.000,-

TerBiTAN:	AguSTuS	2018

Perbankan Syariah

•	drS.	iSmAil,	mBA.,	Ak.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	244	hlm

iSBN:	978-602-8730-81-5

hArgA:	rp	60.000,-

TerBiTAN:	jANuAri	2017

Pertumbuhan & Pendidikan Ekonomi 
Islam: Analisis Kesejarahan

•	dr.	liSTiAwATi,	m.h.i.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	210	hlm

iSBN:	978-602-422-042-6

hArgA:	rp	72.000,-

TerBiTAN:	SepTemBer	2016

Prinsip Dasar Ekonomi Islam: 
Perspektif Maqâssid al-Syarî’ah

•	dr.	ikA	yuNiA	FAuziA,	lc.,	
m.e.i.	

•	dr.	ABdul	kAdir	riyAdi.	lc.,	
m.S.Sc.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	324	hlm

iSBN:	978-602-7985-58-2

hArgA:	rp	78.000,-

TerBiTAN:	juNi	2018

Prinsip-prinsip Pokok Periklanan 
dalam Perspektif Global

•	moNle	lee	
•	cArlA	johNSoN	

Divisi: Kencana

18.5	x	23	cm	•	420	hlm

iSBN:	978-979-3925-94-3

hArgA:	rp	91.000,-

TerBiTAN:	mei	2011

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 
Kontemporer 

•	hAviS	ArAvik,	S.h.i.,	m.S.i.

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	220	hlm

iSBN:	978-602-422-224-6

hArgA:	rp	60.000,-

TerBiTAN:	okToBer	2017

Seri Pengetahuan Pasar modal: 
Reksa Dana dan Peran Serta 
Tanggung Jawab Manajer Investasi 
dalam Pasar Modal

•	guNAwAN	widjAjA	
•	AlmirA	prAjNA	rAmANiyA

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	202	hlm	

iSBN:	978-979-3925-79-5

hArgA:	rp	33.000,-	

TerBiTAN:	AguSTuS	2009

Teori Akuntansi: Suatu Pengantar

•	proF.	dr.	wiNwiN	yAdiATi,	S.e.,	
m.Si.,	Ak.

Divisi: Kencana

18.5	x	23	cm	•	176	hlm

iSBN:	978-979-1486-07-1

hArgA:	rp	74.000,-

TerBiTAN:	deSemBer	2015
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Teori Akuntansi 

•	hery,	S.e.,	m.Si.,

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	270	hlm

iSBN:	978-979-1486-90-3

hArgA:	rp	73.000,-

TerBiTAN:	juli	2018

Teori & Aplikasi Statistik: 
Pendekatan Analisis Ekonomi Islam

•	Nurul	hudA
•	hArdiuS	uSmAN

Divisi: Kencana

15	x	23	cm	•	274	hlm

iSBN:	978-602-422-002-0

hArgA:	rp	94.000,-

TerBiTAN:	April	2016

zakat Perspektif mikro-makro: 
Pendekatan Riset

•	Nurul	hudA
•	NovAriNi
•	yoSi	mArdoNi
•	ciTrA	permATA	SAri

Divisi: Kencana

13.5	x	20.5	cm	•	268	hlm

iSBN:	978-602-0895-02-4

hArgA:	rp	71.000

TerBiTAN:	SepTemBer	2015
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Aliran-aliran Filsafat dan Etika
•	ProF. Dr. JuhAyA S. PrAJA

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 218 hlm

ISBN: 978-979-3465-22-7

harga: rp 52.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Buku aliran-aliran Filsafat dan etika ini, merupakan upaya 
penulis mempersembahkan kontribusi positif sekaligus 
menawarkan alternatif kolaborasi aliran filsafat Barat de-
ngan Islam. Demi pemahaman komprehensif tentang pokok 
bahasan, bagian awal buku ini dijadikan wadah pemaparan 
segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan dasar 
tentang filsafat. Sasaran pembaca: mahasiswa Fakultas 
aqidah Filsafat Universitas Islam, mahasiswa jurusan Filsa-
fat dan khalayak luas.

Dasar-dasar Logika
•	BAmBAng kuSBAnDriJo

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 156 hlm

ISBN: 978-602-422-061-7

harga: rp 42.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2019

Buku Dasar-dasar logika membahas hal-hal yang berka-
itan dengan proses penalaran (pemikiran) manusia secara 
sistematis dan normatif menuju kebenaran. proses berpikir 
atau menalar perlu memperoleh perhatian yang serius karena 
akan mengantarkan pada suatu hipotesis atau kesimpulan. 
Dengan demikian, setelah menyimak buku ini, pembaca dapat 
memahami pola pikir sesuai kaidah-kaidah logika. Selain itu, 
pembaca mampu mengidentifikasi permasalahan dan men-
definisikannya sesuai makna logika, dan menyelesaikannya 
berdasarkan penalaran yang tepat.

Falsafah Pancasila: 
Epistemologi Keislaman 
Kebangsaan 
Edisi Kedua
•	Dr. Fokky FuAD 

WASitAAtmADJA

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 298 hlm

ISBN: 978-623-218-415-2

harga: rp 70.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2020

ruang ide manusia Indonesia menempatkan nilai spiritu-
alisme dalam dirinya. Ia menjadi basis pikir, baik dalam 
bermuamalah maupun meletakkan sendi-sendi bernegara 
dan berbangsa. Falsafah Ketuhanan dengan nilai reli-
gio-magis menjadi suatu nilai konstanta yang dengannya 
manusia Indonesia bergerak dinamis, sebagai manusia yang 
monopluralis. melalui pembahasan buku ini, manusia Indo-
nesia dapat mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam lingkar 
ide-ide spiritualisme. 

Fenomenologi: Dalam 
Penelitian Ilmu Sosial 
eDitor:

•	Dr. muhAmmAD FAriD, m.SoS. 
•	Dr. h. moh. ADiB, DrS., m.A.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 200 hlm

ISBN: 978-602-422-634-3

harga: rp 60.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2020

Buku ini penting dan direkomendasikan bagi mahasiswa 
ilmu sosial di semua jenjang studi, juga bagi para dosen, 
pengamat, dan peneliti sosial. Dengan membaca buku ini, 
akan membuka mata siapa pun dari hamparan peristiwa hi-
dup sehari-hari yang sering kali menenggelamkan. Dengan 
fenomenologi, cara pandang dan pemahaman kita diaktif-
kan kembali dengan metodologi baru; dari pinggiran, dari 
peristiwa-peristiwa kecil, dari cetusan hidup sehari-hari, dari 
pengalaman fenomenologis (phenomenological experience).
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Filsafat hukum islam & 
maqashid Syariah
•	muhAmmAD Syukri ALBAni 

nASution
•	rAhmAt hiDAyAt nASution

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 314 hlm

ISBN: 978-623-218-429-9

harga: rp 84.000,-

TerBITaN: mareT 2020

pengkajian dari sisi maqashid syariah tidak terlepas dari 
filsafat hukum Islam. Sehingga penulis mencoba mengola-
borasi keduanya, agar pembaca bisa memperoleh penge-
tahuan yang mendalam. apalagi, dalam buku ini ditampil 
contoh-contoh yang memperjelas keduanya. harapannya, 
buku ini dapat menjadi pelengkap dari buku-buku yang 
sudah ada.

Filsafat hukum Perbandingan 
Antarmazhab-mazhab Barat 
dan islam
•	ProF. Dr. JuhAyA S. PrAJA

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 268 hlm

ISBN: 978-602-422-160-7

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: oKToBer 2020

Buku ini membahas seluk-beluk filsafat hukum dalam 
Islam, yang mencakup konsep-konsep dasar, asas, mazhab, 
kompilasi, perbandingan mazhab hukum Islam, dan lain-lain, 
serta komparasi dengan pemikiran falsafah dari Barat yang 
berkaitan dengan bidang hukum. Buku ini sangat kompre-
hensif, sehingga harus dimiliki oleh mahasiswa hukum pada 
khususnya dan semua pihak yang bergelut atau tertarik 
dengan hukum baik itu di ranah akademis maupun praktis.

Filsafat ilmu 
•	Dr. nunu BurhAnuDDin, Lc., 

m.A.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 260 hlm

ISBN: 978-602-422-298-7

harga: rp 72.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

Filsafat yang semula merupakan induk semua ilmu perlahan 
berkembang menjadi bagian dari ilmu itu sendiri. Filsafat 
turun gunung dari puncak keindahannya untuk membimbing 
ilmu, sehingga lahir filsafat ilmu, filsafat hukum, dan filsafat 
pendidikan. Buku ini mencoba mendekatkan pemahaman 
tentang pengalaman keilmuan, mulai era Babilonia-mesir, 
Yunani, abad pertengahan, era kegemilangan dunia Islam 
hingga pengalaman keilmuan modern dan kontemporer. Ke-
kuatan tema-tema yang dikemas dengan konteks kekinian 
menjadi alasan lain signifikansi buku ini bagi para mahasis-
wa dan kalangan terpelajar.

Filsafat ilmu: Cara Mudah 
Memahami Filsafat Ilmu

•	WELhEnDri AzWAr
•	muLiono

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 272 hlm

ISBN: 978-602-422-705-0

harga: rp 78.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2021

Filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi rasional, kritis, 
dan radikal mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan. 
refleksi rasional merupakan perenungan ilmiah yang tidak 
bersandar pada rasio atau akal dan penalaran. Filsafat 
merupakan “seni bertanya”, mempertanyakan apa pun 
tanpa tabu, mempertanyakan tentang apa yang ada (being) 
maupun yang mungkin ada, sehingga filsafat kerap juga 
disebut berpikir spekulatif. pertanyaan yang diajukan filsafat 
memiliki ciri khas yang mendalam (radikal). Kedalaman per-
tanyaan inilah yang menjadi distingsi antara filsafat dengan 
ilmu pengetahuan
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Filsafat Pendidikan islam: 
Membangun Kerangka Pendidikan 

Ideal

•	ProF. Dr. h. SAmSuL nizAr, 
m.A.
•	Dr. zAinAL EFEnDi hASiBuAn, 

m.A.

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 278 hlm

ISBN: 978-623-218-405-3

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Secara historis, filsafat pendidikan telah melahirkan 
berbagai pandangan yang memperkaya pengembangan 
pendidikan. pengaruh berpikir filsafat telah mampu mela-
hirkan berbagai aliran filsafat (idealisme, eksistensialisme, 
pragmatisme, realisme, humanisme, perenialisme, dan 
lainnya). Kesemuanya menambah demikian dinamisnya 
manusia berpikir tentang kebenaran, termasuk pendidikan.  
menyadari akan keterbatasan sebagai insan dhaif, buku 
sederhana ini lahir sebagai bahan bacaan agar generasi 
tak lupa akan sejarah dan tetap mengembangkan kerangka 
berpikir filsafat.

Filsafat Sains menurut  
ibn al-haytham
•	uSEP mohAmAD iShAq

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 290 hlm

ISBN: 978-623-218-744-3

harga: rp 88.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2020

Buku ini menitikberatkan pada kajian falsafah sebagaima-
na digagas oleh Ibn al-haytham. pandangan-pandangan 
filosofisnya telah memberikan beberapa dasar perkembang-
an ilmu sains dan pada saat yang sama, tulisan filsafatnya 
telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam 
bidang ilmu tersebut yang relatif independen dan tak kalah 
dengan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani kuno. pembaca, 
baik dosen, mahasiswa maupun kalangan umum yang terta-
rik dengan filsafat, khususnya filsafat Islam, dapat memper-
oleh wawasan yang bagus dengan membaca buku ini.

Logika (ilmu mantiq)  
Edisi Revisi

•	DrS. h. A. BASiq DJALiL, S.h., 
m.A.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 180 hlm

ISBN: 978-602-9413-07-6

harga: rp 45.000,-

TerBITaN: aprIl 2019

Buku ini menyajikan paparan komprehensif tentang topik-
topik sentral dalam ilmu mantiq, yang disampaikan dengan 
bahasa yang mudah dimengerti dan contoh penerapan 
kaidah-kaidah tersebut dalam keseharian maupun dalam 
disiplin ilmu keislaman lainnya. Di antara topik ini yang 
dapat ditemukan dalam buku ini adalah: pengertian dan 
pembagian Dilalah, lafadz, Qadhiyah, Istidlal, Qiyas, dan 
lawahiq Qiyas.

mozaik Filsafat islam
•	ProF. Dr. h. hASAn BAkti 

nASution, m.A.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 276 hlm

ISBN: 978-602-218-410-7

harga: rp 68.000,-

TerBITaN: mareT 2020

perpaduan ajaran Islam yang berbasis pada wahyu dengan 
pemikiran filsafat menjadi saah satu khazanah keilmuan 
Islam yang signifikan dan ikut memengaruhi perkembangan 
peradaban, bukan hanya peradaban Islam, tetapi juga per-
adaban di seluruh dunia pada umumnya. Banyak pemikir-
pemikir dan filsuf, baik dari golongan muslim maupun non-
muslim,  selama berabad-abad dipengaruhi oleh pemikiran 
filsafat Islam. Buku ini memaparkan sejarah dan  perkem-
bangan pemikiran filsafat yang dapat membantu peminat 
filsafat Islam pada khususnya dan filsafat pada umumnya 
untuk mengenal secara lebih luas perkembangan dan pola 
pemikiran filsafat Islam.
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orientasi ke Arah Pemahaman 
Filsafat ilmu  
•	ProF. Dr. mukhtAr LAtiF, 

m.PD. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 354 hlm

ISBN:  978-602-7985-68-1

harga: rp 88.000,- 
TerBITaN: JaNUarI 2020

Secara personal manusia memiliki keterbatasan pemahaman 
hanya pada tataran nalar dan logika, pengalaman hidup, dan ba-
han bacaan yang pernah melekat dalam ingatan (benak) memori 
sadar dalam rentang kehidupan. Berdasar pandangan filosofis, 
ilmu yang dimiliki seseorang hanya sebatas pengalaman dan 
langkah hidupnya; pengetahuan seseorang hanya sebatas kata 
dan kalimat yang pernah dibacanya; kecakapan seseorang hanya 
sebatas perbuatan dan tindakannya. Berdasar kenyataan dan ke-
butuhan akademik, buku teks dan referensi utama tentang filsafat 
ilmu pengetahuan yang masih langka ini sangat dibutuhkan, baik 
untuk mahasiswa tingkat persiapan (S-1) hingga magister dan 
doktoral (S-2 dan S-3).

Spiritualisme Pancasila
•	hEri hErDiAWAnto
•	Fokky FuAD WASitAAtmADJA
•	JumAntA hAmDAyAmA

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 308 hlm

ISBN: 978-602-422-267-3

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2019

pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara saat ini 
menghadapi tantangan yang sangat besar baik itu dari 
dalam maupun dari luar. globalisasi memunculkan nilai-
nilai yang mengantarkan pada perubahan pola dan tatanan 
hidup, seperti gaya hidup modern, instan, dan hedonis yang 
banyak diminati oleh generasi muda. melihat perubahan 
tersebut, buku ini hadir untuk memberikan pengetahuan dan 
pemahaman kembali akan eksistensi dan kukuhnya nilai-
nilai pancasila.

buku filsafat lainnya

Epistemologi islam: Argumen  
al-Ghazali atas Superioritas Ilmu 
Ma'rifat

• Dr. aKhmaD SoDIQ, m.a.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 180 hlm

ISBN: 978-602-422-180-5

harga: rp 50.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2017

Filsafat ilmu Lanjutan

• Dr. aceNg rahmaT 
• proF. Dr. coNNY SemIawaN
• proF. Dr. DIaNa NomIDa 
• proF. Dr. ISmaIl arIaNTo
• Dr. KINaYaTI DJoYoSUroTo, 

m.pD. 
• proF. Dr. marTINI DJamarIS
• proF. Dr. NaDIroh 
• Dr. NUSa pUTra
• proF. Dr. SaBarTI aKhaDIah, 

m.K.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 270 hlm 

ISBN: 978-602-8730-94-5

harga: rp 61.000,-

TerBITaN: mareT 2015

Logika terapan teknik 
Berargumentasi: Berpikir sebagai 
Kecakapan Hidup

• DoNNY gahral aDIaN
• herDITo SaNDI praTama

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 174 hlm

ISBN: 978-602-7985-28-5

harga: rp 44.000,- 
TerBITaN: JUlI 2016

mengurai kesenyapan Bahasa 
mistik: Dari Filsafat Analitik ke 
Epistemologi Hudhûrî

• Dr. mUhammaD SaBrI, m.a.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 314 hlm

ISBN: 978-602-422-229-1

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: oKToBer 2017

Studi hermeneutika: Kajian 
Pengantar

• Dr. eDI SUSaNTo, m.FIl.I.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 134 hlm

ISBN: 978-602-422-041-9

harga: rp 40.000,-

TerBITaN: oKToBer 2017
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Ajaran kausalitas hukum 
Pidana

edisi Kedua
•	Dr. AhmAD SoFiAn, S.h., m.A.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 366 hlm

ISBN: 978-623-218-475-6

harga: rp 108.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang secara 
khusus mengulas ajaran kausalitas secara mendalam dalam 
hukum pidana di Indonesia. Di dalamnya disajikan materi-
materi yang menarik sebanyak tujuh bab, termasuk penda-
huluan dan penutup. pembahasannya meliputi: kerangka 
teori dan konseptual dalam ajaran kausalitas, evolusi ajaran 
kausalitas dalam hukum pidana, ajaran kausalitas dalam 
hukum pidana Indonesia, perbandingan ajaran kausalitas, 
dan penerapan ajaran kausalitas dalam tindak pidana yang 
menyebabkan kematian pada putusan pengadilan. 

Akad nominaat Syariah: 
Implementasi dan Penyelesaian 
Sengketa

•	Dr. h. imron roSyADi, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 274 hlm

ISBN: 978-623-218-074-1

harga: rp 84.000,-

TerBITaN: JUlI 2019

Buku ini membantu bagaimana konsep ekonomi syariah te-
rimplementasi dalam kehidupan di era milenial kini. Konsep-
konsep yang menjadi bahasan para ahli hukum Islam masa 
lalu, dengan berbagai tuntutan kebutuhan praktis di masyara-
kat, ternyata telah melahirkan beberapa varian akad syariah. 
masyarakat kini diperkenalkan dengan berbagai akad syari-
ah, yang sesungguhnya belum dikenal dalam berbagai kitab 
fikih. melalui fatwa Dewan Syariah (DSN) mUI, beberapa 
bentuk akad syariah telah diperkenalkan sekaligus ditetapkan 
syarat dan rukunnya agar memiliki legalitas kesyariahan, dan 
menjadi akad bernama atau al-aqd al-musamma.

Asas-asas hukum Pembuktian 
Perdata  
•	ProF. Dr. AchmAD ALi, S.h., 

m.h. 
•	Dr. WiWiE hEryAni, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 192 hlm

ISBN:  978-602-9413-12-0

harga: rp 55.000,- 
TerBITaN: FeBrUarI 2021

Buku ini berbicara berbagai hal yang berkaitan tentang hu-
kum pembuktian perdata, dari dua perspektif yang bertolak 
belakang: teoretis dan praktis. Dengan penekanan lebih 
kepada tema beban pembuktian hukum perdata, di antara 
tema pokok yang diperbincangkan antara lain: serba-serbi 
pengantar hukum pembuktian; asas yang mendasari hukum 
pembuktian perdata; alat-alat bukti dalam proses perdata 
dan tujuan pembuktian; beban pembuktian: pengertian, 
asas, teori, sifat, berbagai permasalahannya dan tinjauan 
sosiologi hukum terhadapnya; perjanjian pembuktian.

Aspek-aspek hukum dalam 
Perbankan dan Perasuransian 
Syariah di indonesia: Edisi Ketiga

•	Dr. gEmALA DEWi, S.h., LL.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 376 hlm

ISBN: 979-602-422-150-8

harga: rp 102.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2019

Buku ini menghadirkan sejumlah aspek legal perbank an 
dan perasuransian syariah, seperti hukum kontrak yang 
melandasi transaksi syariah, pengaturan mengenai struktur 
kelembagaan dan operasional syariah, kebijakan pemerin-
tah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta 
isu lainnya yang dipaparkan di bagian awal buku.
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Aspek hukum Ekonomi dan 
Bisnis

eDitor: 
•	ShiDArtA
•	ABDuL rASyiD

•	AhmAD SoFiAn

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 388 hlm

ISBN: 978-602-422-692-3

harga: rp 115.000,-

TerBITaN: aprIl 2019

Bisnis, ekonomi, dan hukum adalah area-area problematis 
 yang saling bertumpang-tindih. Dari irisan itulah kemudian 
muncul terma-terma analog hukum, seperti hukum bisnis 
dan hukum ekonomi. Buku ini memaparkan problematika 
tentang irisan-irisan ini yang ditulis dengan bahasa lugas 
dan sederhana, sehingga mudah dicerna, bahkan untuk 
penstudi pemula yang baru belajar hukum atau mahasiswa 
nonhukum yang ingin tahu lebih jauh tentang apa itu hukum 
beraspek ekonomi dan bisnis,  atau sebaliknya!

Aspek hukum Perbankan 
Syariah di indonesia: Dilengkapi 

perlindungan Nasabah Terhadap 

Kejahatan cyber crime
•	WALDi noPriAnSyAh, S.h.i., 

m.S.i.
•	m. ungguL, S.Sy., m.S.i.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 168 hlm

ISBN: 978-623-218-262-2

harga: rp 53.000,-

TerBITaN: mareT 2021

Tidak banyak buku perbankan syariah yang ditulis oleh 
penggiat ekonomi syariah, yang membahas terkait sisi-sisi 
lain perbankan syariah, namun buku ini mengulas aspek lain 
perbankan syariah dari sisi perlindungan hukum nasabah 
terhadap kejahatan cybercrime di perbankan syariah. Buku 
ini dipandang perlu diterbitkan, urgensi kehadirannya bisa 
memberikan nuansa untuk berpikir bagi pembaca khususnya 
bagi nasabah dan penggiat ekonomi syariah bahwa keja-
hatan cybercrime adalah ancaman nyata di era teknologi 
modern, sehingga diperlukan pertahanan dan perlindungan 
secara hukum. 

Aspek hukum Perlindungan 
Anak: Perkembangan Produk 

Hukum dan Implementasinya di 

Pengadilan

•	Dr. DAni rAmDAni, S.h.i., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 218 hlm

ISBN: 978-623-218-559-3

harga: rp 65.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2020

Buku ini menghadirkan sekaligus menawarkan konsep 
perlindungan anak dalam beberapa kasus, di antaranya 
dispensasi kawin, hak asuh anak, perwalian, pengangkatan 
anak, dan hak keperdataan anak luar kawin. perlindungan 
anak bermakna perlindungan akan harkat dan martabat, 
serta pengakuan terhadap hak asasi anak, di antaranya 
hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, 
perlindungan, dan partisipasi. hadirnya buku ini diharap-
kan dapat membuka mata dan membantu edukasi kepada 
masyarakat betapa krusialnya isu perlindungan anak saat ini 
di Indonesia.

Buku Ajar hukum Adat
•	ProF. Dr. Sri hAJAti, S.h., m.S. 
•	Dr. ELLynE DWi PoESPASAri, 

S.h., m.h.
•	Dr. SoELiStyoWAti, S.h., m.h.
•	E. JoEni AriAnto kurniAWAn, 

S.h., m.A.
•	chriStiAni WiDoWAti, S.h., 

LL.m.
•	oEmAr moEchthAr, S.h., 

m.kn.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 310 hlm

ISBN: 978-602-422-728-9

harga: rp 86.000,-

TerBITaN: JUNI 2021

Buku ini digunakan terutama bagi para mahasiswa hukum 
yang harus mempelajari hukum adat sebagai salah satu 
subjek yang terdapat di dalam kurikulum Fakultas hu-
kum di seluruh universitas di Indonesia. Namun demikian, 
kalangan-kalangan lain juga dapat memanfaatkan buku ini, 
untuk mengetahui hukum adat Indonesia di dalam garis 
besarnya.
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Buku kerja Pejabat Pembuat 
komitmen Versi Perpres no. 16 
tahun 2018  Bonus cD template 
File-file kerja PPk terbaru 
edisi Kedua

•	AguS AriF rAkhmAn, m.m.

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 410 hlm

ISBN: 978-623-218-810-5

harga: rp 140.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2021

Buku ini juga dapat dijadikan referensi ilmu pengetahuan 
buat para mahasiswa yang mempelajari hukum maupun 
ekonomi karena minimnya referensi buku pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang masuk pada kurikulum di 
Fakultas hukum maupun Fakultas ekonomi. Dengan buku 
ini saya berharap pengadaan barang/jasa pemerintah dapat 
dijadikan matakuliah tersendiri dan lepas dari matakuliah 
yang lain karena pengadaan barang/jasa merupakan “core 
business” sebuah organisasi apa pun, kesuksesan suatu or-
ganisasi sangat tergantung kualitas dan strategi pengadaan 
barang/jasanya.

cara mudah memahami 
Wanprestasi & Penipuan: Dalam 

hubungan Kontrak Komersial
•	Dr. yAhmAn, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 190 hlm

ISBN: 978-602-0895-70-3

harga: rp 60.000,-

TerBITaN: aprIl 2019

Buku ini akan menguraikan secara mudah dan lugas untuk 
dapat memahami batas wanprestasi dan tindak pidana 
penipuan, buku ini juga dilengkapi dengan “Daftar putusan 
pengadilan yang terbukti sebagai tindak pidana penipuan dan 
Daftar putusan pengadilan yang tidak terbukti sebagai tindak 
pidana penipuan/wanprestasi.” Sudah barang tentu, referensi 
buku ini sangat bermanfaat tidak saja untuk kalangan pene-
gak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat/pengacara), 
tetapi juga dipakai sebagai referensi utama bagi akademisi 
dalam bidang ilmu hukum serta masyarakat luas.

cepat dan mudah memahami 
hukum Pidana
•	komBES. PoL. Dr. iSmu 

gunADi, S.h., cn., m.m.
•	Dr. JonAEDi EFEnDi, S.h.i., m.h. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 396 hlm

ISBN: 978-602-7985-78-0

harga: rp 106.000,-

TerBITaN: aprIl 2019

referensi hukum ini dimaksudkan untuk membantu masya-
rakat awam yang tidak mengerti hukum, namun penting un-
tuk diketahui. Sebab, hukum pidana merupakan bagian dari 
komponen hukum yang paling banyak dihadapi sebagian 
besar masyarakat. Karena itu, dibutuhkan referensi hukum 
pidana yang cara penyajian dan pembahasannya ringan, 
lugas, dan mudah dipahami. 

constitutional complaint & 
constitutional question dalam 
negara hukum 
•	Dr. ASmAEny AziS
•	izLinDAWAti, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 268 hlm

ISBN: 978-602-422-305-2

harga: rp 72.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2019

apabila dilihat dari kewenangan mahkamah Konstitusi 
secara umum di dalam UUD NrI Tahun 1945, maka ada dua 
kewenangan yang belum memperoleh legitimasi konstitusi-
onal, yakni constitutional complaint atau hak gugat warga 
negara yang hak konstitusionalnya dilanggar dan constituti-
onal question. 

Buku ini bisa menjadi bacaan wajib bagi akademisi, hakim, 
jaksa, advokat, anggota parlemen, dan warga negara seca-
ra umum.
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copenhagen Psychosocial 
questionnaire (copsoq) iii 
omnibus Survei Faktor-faktor 
Psikososial
•	Dr. hEnnDy ginting, PSikoLog
•	hAry FEBriAnSyAh, Ph.D.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 294 hlm

ISBN: 978-623-218-750-4

harga: rp 85.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2020

Buku mengupas tuntas delapan domain psikososial di 
tempat kerja, masing-masing dalam satu bab. Total terdapat 
45 faktor di dalam copSoQ III. apa saja faktor tersebut, 
bagaimana konsep dan operasionalisasinya, pertanyaan 
pengukurannya, serta keterkaitan dengan variabel lainnya 
dijelaskan secara perinci dan mendalam di dalam buku 
ini. Disertakan juga item-item kuesioner untuk mengukur 
faktor-faktor psikososial. Buku ini sangat cocok dijadikan 
referensi bagi para peneliti, maupun praktisi, serta pemilik 
perusahaan, untuk memahami secara menyeluruh konsep 
dan faktor-faktor psikososial di tempat kerja.

Dinamika hukum Agraria 
indonesia: Dalam Rangka 

Memperingati 70 Tahun Guru Kami, 

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

eDITor: 

•	oEmAr moEchthAr

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 602 hlm

ISBN: 978-623-218-713-9

harga: rp 180.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2020

mengingat sumber daya agraria mempunyai kedudukan 
yang strategis bagi kehidupan ekonomi, dan memiliki ke-
dudukan yang sentral di tiap kehidupan masyarakat, maka 
dari itu permasalahan-permasalahan di bidang agraria ini 
dijawab oleh para pakar di bidangnya dan menjadi suatu 
kumpulan tulisan dari para kontributor yang dibukukan 
dalam satu naskah buku Dinamika hukum agraria Indone-
sia ini. Buku ini dipersembahkan untuk guru kami, prof. Dr. 
Sri hajati, S.h., m.S., guru besar di bidang hukum agraria 
Fakultas hukum Universitas airlangga yang telah menjalani 
purna tugas sebagai pegawai Negeri Sipil. Kumpulan tulisan 
ini merupakan hadiah kecil dari para kontributor naskah atas 
dedikasi beliau dalam pengembangan ilmu hukum, khusus-
nya hukum agraria di Indonesia.

Diskursus hukum untuk 
kesejahteraan rakyat: 
Sumbangan pemikiran alumni 

program Doktor Ilmu hukum 

Universitas Indonesia
•	tim PEnuLiS iLuni S-3 Fh ui

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 458 hlm

ISBN: 978-623-218-088-8

harga: rp 130.000,-

TerBITaN: aprIl 2019

Buku ini merupakan hasil diskursus para alumni program 
Doktor Ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Indonesia 
terhadap hukum positif yang ada pada saat ini. Sebanyak 
23 orang alumni program Doktor Fh UI berkontribusi 
menghadirkan rangkaian tulisan dari berbagai aspek hukum 
berangkat dari aneka perspektif dalam melihat hukum dan 
dinamikanya di lapangan. Tulisan ini ditujukan kepada pe-
mangku Kebijakan dan pembentuk hukum, para akademisi 
dan praktisi hukum, serta bagi segenap masyarakat peminat 
bidang hukum sebagai program pertama dari terbentuknya 
Ikatan alumni S-3 Fh UI.

Eksekusi Jaminan dalam 
Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi Syariah

•	Dr. DrS. h. AmrAn SuADi, S.h., 
m.hum., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 326 hlm

ISBN: 978-623-218-114-4

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2021

Buku ini mengulas seputar hukum jaminan, asas, subjek, dan 
bentuk-bentuk hukum jaminan yang dikenal dalam ranah hu-
kum perdata di Indonesia, inklud dengan pemaparan secara 
normatif mengenai eksekusi jaminan dalam menyelesaikan 
sengketa ekonomi syariah serta menyajikan praktik ekse-
kusinya yang meliputi: eksekusi Jaminan hak Tanggungan 
Syariah, eksekusi hipotek Kapal laut dengan akad syariah, 
eksekusi gadai Syariah, eksekusi Jaminan Fidusia, dan resi 
gudang yang dilakukan dengan menggunakan akad syariah.
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Eksekusi Putusan Perkara 
hak kuasa Asuh Anak yang 
Berkepastian dan Berkeadilan di 
indonesia dan malaysia
•	Dr. DAni rAmDAni, S.h.i., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 214 hlm

ISBN: 978-623-218-560-9

harga: rp 65.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2020

Buku eksekusi putusan perkara hak Kuasa asuh anak yang 
Berkepastian dan Berkeadilan di Indonesia dan malaysia 
menyelami bidang hukum terapan perdata keluarga—khu-
susnya hukum hak asuh anak (hadlanah), dan hukum acara 
perdata—khususnya hukum eksekusi putusan pengadilan 
dalam perkara hak asuh anak, baik di Indonesia maupun di 
malaysia. eksekusi merupakan upaya menjalankan putusan 
secara paksa yang berpotensi menimbulkan kekerasan. 
Dalam perkara kuasa asuh anak, maka konsekuensinya anak 
menjadi objek eksekusi.

Eksistensi, Fungsi, dan tujuan 
hukum dalam Perspektif 
teori dan Filsafat hukum: 
Dalam Rangka Memperingati 80 

Tahun Guru Kami Prof. Dr. Frans 

Limahelu, S.H., LL.M.

•	EDitor: oEmAr moEchthAr

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 416 hlm

ISBN: 978-623-218-420-6

harga: rp 105.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2020

Tulisan yang berhasil dihimpun dalam buku ini merupakan 
kontribusi para kolega dosen, para praktisi/profesi, maupun 
para sahabat beliau. mereka para alumnus program S-1, 
S-2, maupun S-3 Fakultas hukum Universitas airlangga, 
maupun yang berasal dari kampus lain. Judul berbagai 
tulisan dalam buku ini sangat beragam sesuai dengan latar 
belakang keahlian dan perspektif masing-masing kontributor 
naskah. hal itu tidak menjadi soal, justru menggambarkan 
keberagaman pemikiran yang sejatinya saling melengkapi 
satu sama lain. 

Etika dan hukum kesehatan di 
indonesia 
Edisi Kedua

•	Dr. muhAmAD SADi iS, S.hi., 
m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 328 hlm

ISBN: 978-623-218-061-1

harga: rp 86.000,-

TerBITaN: JUNI 2019

Buku ajar (textbook) untuk mata kuliah hukum Kesehatan 
ini, mendorong kalangan akademisi untuk merumuskan dan 
membahas tema utama kajian Ilmu hukum, sebagaimana 
disajikan dalam buku ini. membahas 10 topik utama: (1) hu-
kum kesehatan di Indonesia; (2) politik hukum kesehatan; (3) 
Teori hukum kesehatan; (4) hukum malapraktik; (5) hukum 
kebidanan; (6) hukum kedokteran; (7) hukum rumah sakit; 
(8) hukum kefarmasian; (9) hukum rekam medis/rekam 
kesehatan; dan (10) Kode etik profesi.

Etnografi hukum: Budaya 

hukum masyarakat cina Jelata
•	Dr. Fokky FuAD 

WASitAAtmADJA

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 272 hlm

ISBN: 978-623-218-343-8

harga: rp 76.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

memotret kehidupan budaya hukum ekonomi warga pe-
dagang kecil cina Benteng Kampung Sewan dalam sudut 
etnografi hukum, masyarakat cina Benteng memahami bah-
wasanya berbuat baik, meyakini adanya darma dan karma, 
diperoleh melalui leluhur dan juga masukan dari ajaran-ajaran 
leluhurnya. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh warga cina 
Benteng dipengaruhi oleh nilai budaya dan filosofi yang 
diyakininya. Buku ini ditujukan bagi para peneliti dan penstudi 
ilmu hukum, antropologi, para pemerhati masalah humani-
ora, serta masyarakat umum yang ingin mengetahui perilaku 
berhukum sebuah komunitas etnik.
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Filsafat keadilan: Biological 

Justice dan Praktiknya dalam 

Putusan Hakim

•	Dr. DrS. h. AmrAn SuADi, S.h., 
m.hum., m.m.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 244 hlm

ISBN: 978-623-218-529-6

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: aprIl 2021

Buku ini mengkaji dan mengurai hakikat hukum dalam mela-
yani kebutuhan keadilan—biological justice— masyarakat, 
karena hukum seharusnya dapat dipahami secara utuh dan 
menyeluruh, sehingga dapat memenuhi tujuannya untuk 
memberikan keadilan kepada pencari keadilan. Selain itu 
juga membahas filsafat keadilan yang mampu melakukan 
interaksi sirkuler yang dikaitkan dengan institusi dan kolekti-
vitas kehidupan manusia—keajekan yang berkolerasi antara 
kehidupan masyarakat yang berevolusi antara kepastian 
hukum dan kebenaran.

Filsafat hukum: Rasionalisme 
dan Spiritualisme
•	Dr. Fokky FuAD 

WASitAAtmADJA

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 314 hlm

ISBN: 978-602-422-745-6

harga: rp 86.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

Keadilan bukan kehendak manusia semata, tetapi ia berwu-
jud dari kehendak Tuhan. prinsip ini juga terkandung dalam 
gagasan ilmu pengetahuan bahwa ilmu adalah milik-Nya, 
dan setiap manusia berusaha untuk meraih ilmu yang Dia 
turunkan. Di sinilah ide dan citra allah ada dalam jiwa setiap 
anak adam. hukum dan keadilan hakikatnya merupakan 
cahaya ilahiah ke dalam substansi akal dan intuisi manusia. 
Buku ini ditujukan untuk mahasiswa pada program pasca-
sarjana, pengkaji Filsafat hukum, psikologi hukum, Studi 
Islam serta khalayak umum. 

Filsafat hukum: Refleksi 
Filsafat Pancasila, Hak Asasi 
Manusia, dan Etika

•	Dr. DrS. h. AmrAn SuADi, S.h., 
m.hum., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 398 hlm

ISBN: 978-623-218-070-3

harga: rp 125.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

Buku ini memberi informasi mengenai hal-hal yang berkait-
an dengan filsafat hukum, filsafat pancasila, filsafat hukum 
Islam, dan etika profesi hukum yang dikemas secara runtut; 
yang di dalamnya menyuratkan perihal etika profesi hakim 
dan posisi kemandirian kekuasaan kehakiman—fungsi peng-
awasan internal oleh Badan pengawasan mahkamah agung 
maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi 
Yudisial—dalam kaitannya dengan sistem pengawasan 
terhadap badan peradilan dalam upaya mahkamah agung 
mewujudkan peradilan yang agung. 

Filsafat hukum: Teori dan Praktik

•	ProF. Dr. SukArno ABurAErA, 
S.h. 
•	ProF. Dr. muhADAr, S.h. m.Si. 
•	mASkun, S.h., LL.m.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 274 hlm

ISBN: 978-602-9413-94-6

harga: rp 69.000,- 
TerBITaN: FeBrUarI 2021

harmonisasi dan sinergitas jiwa dan perilaku akan meng-
antarkan setiap individu dan institusi—penegakan hukum—
menuju perilaku yang sebenarnya ideal, dalam membangun 
kerangka kebangsaan di tengah perilaku individu dan 
institusi yang bersifat tetiran. cakupan utama buku ini meli-
puti: manusia dan pengetahuan; filsafat, hukum, dan filsafat 
hukum;  sejarah perkembangan filsafat; aliran dalam filsafat 
hukum; hukum dan moral; kerangka ilmiah etika profesi; 
hukum dan keadilan; serta hukum dan kebenaran.
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Filsafat hukum islam: Paradigma 

Filosofis Mengais Kebeningan 

Hukum Tuhan 
•	AkmAL BAShori

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 372 hlm

ISBN: 978-623-218-314-8

harga: rp 95.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2020

Buku ini dirancang sesuai dengan kurikulum matakuliah 
filsafat hukum Islam di semua perguruan tinggi agama 
Islam, baik negeri maupun swasta, sehingga dapat dengan 
mudah diakses oleh mahasiswa maupun peminat kajian 
serupa; kedua, pada tingkat epistemologi buku ini banyak 
menghadirkan integrasi dengan ilmu-ilmu modern; ketiga, 
menyuguhkan banyak contoh dengan pendekatan falsafati 
mengenai kasus hukum Islam yang terdapat di masyarakat. 
oleh karena itu, buku ini merupakan salah satu karya yang 
sangat penting dijadikan rujukan oleh mahasiswa maupun 
peminat kajian.

Filsafat dan teori hukum: 
Dinamika Tafsir pemikiran hukum 

di Indonesia

•	Anthon F. SuSAnto

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 ▪ 296 hlm

ISBN 978-602-422-880-4

harga: rp 89.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2021

pemikiran hukum dalam buku ini memperlihatkan hakikat 
utama pemikiran itu adalah relasi kuasa pemikiran, yaitu 
bagaimana relasi proses pemikiran berlangsung, produk apa 
yang dihasilkan dan bagaimana pembacaan terhadap pro-
duk itu, serta kekuatan yang muncul dalam relasi. Konsep 
relasi kuasa dalam pemikiran hukum (senantiasa) mengaki-
batkan goyahnya (struktur) makna, kegamangan, dan tidak 
stabilnya (struktur) teks.

Fiqh Ekonomi Syariah:  
Fiqh Muamalah

•	Dr. mArDAni

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 398 hlm

ISBN: 978-602-8730-97-6

harga: rp 110.000,-

TerBITaN: JUNI 2019

Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu mahasiswa 
dalam mempelajari fiqh muamalah. Diharapkan buku ini 
dapat juga digunakan oleh para praktisi ekonomi syariah di 
Indonesia, para pemerhati ekonomi syariah, dan masyarakat 
luas yang ingin mengetahui fiqh muamlah baik secara teo-
retis maupun praktiknya pada lembaga keuangan syariah. 
Buku ini diperlukan karena perkembangan fiqh muamalah 
yang cukup signifikan di Indonesia.

hak Asasi manusia dalam 
konstitusi indonesia: Dari UUD 
1945 sampai dengan perubahan 
UUD 1945 Tahun 2002  
edisi Kedua
•	mAJDA EL muhtAJ

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 342 hlm

ISBN: 978-602-1186-65-7

harga: rp 96.000,- 

TerBITaN: mareT 2019

Konstitusi dan jaminannya ham merupakan satu kesatuan 
yang mencermin-kan kesinambungan gagasan dan praktik 
demokrasi konstitusional.  Buku ini secara khusus memba-
has konseptualisasi ham dalam konstitusi Indonesia sejak 
UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 
2002 dan hubung an dengan penegakan hukum dan ham di 
Indonesia.
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hukum Acara Persaingan usaha 
Pasca-Putusan mahkamah 
konstitusi
•	Dr. Binoto nADAPDAP, S.h., 

m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 • 326 hlm

ISBN: 978-623-218-500-5

harga: rp 96.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2020

Buku ini merupakan perluasan, pengembangan, dan peng-
editan ulang terhadap materi yang diberikan selama pen-
didikan Khusus profesi advokat (pKpa) ditambah dengan 
interaksi pada saat perkuliahan tengah berlangsung serta 
dialog dengan pelaku usaha, rekan sesama akademisi, dan 
praktisi. Karena itu, buku ini tidak hanya ditujukan terhadap 
peserta pendidikan Khusus profesi advokat, akan tetapi se-
bagai buku ajar bagi mahasiswa di tingkat S-1 dan S-2 yang 
mengikuti hukum persaingan usaha dan/atau hukum acara 
persaingan usaha, baik itu di lingkungan fakultas hukum, 
ekonomi,  dan/atau jurusan bisnis.

hukum Acara Pidana: Memahami 

Perlindungan HAM dalam Proses 

Penahanan di Indonesia  

(Edisi Revisi)

•	Dr. ruSLAn rEnggong, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 256 hlm

ISBN: 978-602-1186-23-7

harga: rp 76.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2021

referensi dalam ilmu hukum ini membahas berbagai konsep, 
ruang lingkup, dan aspek hukum perlindungan ham di Indone-
sia, antara lain: (1) latar belakang, konsep ham, perkembang-
an dan perspektif ham; (2) ruang lingkup dan aspek hukum 
penahanan; (3) perlindungan hak-hak tahanan; (4) Sistem 
peradilan pidana: pengertian dan pendekatan dalam sistem 
peradilan pidana, serta komponen sistem peradilan pidana 
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, 
advokat/penasihat hukum).

hukum Acara Pidana 
Edisi Ketiga

•	ProF. Dr. AnDi muhAmmAD 
SoFyAn, S.h., m.h.  
•	Dr. ABD. ASiS, S.h., m.h.
•	Dr. h. Amir iLyAS, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 382 hlm

ISBN: 978-623-218-746-7

harga: rp 117.000,- 
TerBITaN: SepTemBer 2021

Tujuan dari pelaksanaan hukum acara pidana (Kitab 
Undang-undang hukum acara pidana/KUhap)—sesuai Ke-
putusan menteri Kehakiman rI—adalah menjamin adanya 
kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan 
KUhap; sejak dari proses penyidikan, penuntutan, pra-per-
adilan, pemutusan perkara (putusan pengadilan), upaya hu-
kum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, 
hingga penyelesaian di tingkat (lembaga) pemasyarakatan. 

hukum Adat: Dahulu, Kini, dan 

Akan Datang 

•	ProF. Dr. A. SuriyAmAn 
muStAri PiDE, S.h., m.hum.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 192 hlm

ISBN: 978-602-7985-15-5

harga: rp 48.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

Sebagian kalangan dalam masyarakat beranggapan bahwa 
penerapan sistem hukum adat di Indonesia, kini telah tergerus 
oleh modernitas zaman. padahal, perubahan yang terjadi berke-
naan dengan hukum adat itu hanya sebatas instrumennya saja. 
Dan, perubahan tersebut sejatinya tidak substansial mengubah 
nilai-nilai luhur yang mengakar, yang menjadi pedoman hidup 
bagi masyarakat hukum adat itu sendiri hingga masyarakat 
yang telah beralih menjadi masyarakat modern. Kenyataan ini 
menunjukkan betapa hukum adat secara fundamental membe-
rikan arti penting bagi kehidupan masyarakat adat; baik di masa 
dahulu, kini, dan akan datang.
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hukum Agraria:
Kajian Komprehensif 

•	Dr. uriP SAntoSo, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 440 hlm

ISBN: 978-602-8730-98-3

harga: rp 125.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Buku ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan 
bacaan bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah 
hukum agraria. Buku ini dibuat berdasarkan pendekatan 
peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pen-
dekatan konseptual (conceptual approach). Dengan kedua 
pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 
bagi mahasiswa untuk memahaminya. Buku ini juga dapat 
menjadi bahan bacaan bagi masyarakat yang berminat 
memahami dan memperoleh pengetahuan tentang hukum 
agraria di Indonesia.

hukum Agraria dan 
Perkembangannya: Perspektif 

dan Politik Hukum

•	Dr. uriP SAntoSo, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 454 hlm

ISBN: 978-623-218-552-4

harga: rp 142.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2020

Buku ini membahas hukum agraria dan perkembangannya 
dalam perspektif dan politik hukum, yaitu mengkaji agraria 
dan pertanahan dalam tinjauan hukum dan kebijakan peme-
rintah yang berkaitan dengan agraria dan pertanahan. Sejak 
berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUpa) hing-
ga saat ini mengalami perkembangan dari perspektif hukum 
maupun politik hukumnya. Buku ini dapat digunakan sebagai 
bahan bacaan bagi dosen, mahasiswa, aparatur pemerintah, 
advokat (pengacara), hakim, Jaksa, Kepolisian, pengem-
bang, dan masyarakat pada umumnya.

hukum Bisnis 
•	tomAn Sony tAmBunAn
•	WiLSon r.g. tAmBunAn

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 394 hlm

ISBN: 978-602-422-748-7

harga: rp 123.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

hukum bisnis merupakan salah satu bagian dari cabang ilmu 
hukum sebagai pedoman bagi suatu bisnis untuk mengenal, 
menghadapi, dan menyelesaikan berbagai permasalahan 
hukum yang dihadapi oleh suatu perusahaan. memahami 
teori dalam hukum bisnis, akan membantu suatu perusa-
haan untuk beradaptasi secara efektif terhadap lingkungan 
sekitarnya. Buku hukum Bisnis ini bertujuan untuk membe-
rikan pemahaman yang baik tentang ruang lingkup materi 
hukum bisnis yang mendukung semua kegiatan bisnis 
secara keseluruhan.

hukum Bisnis di indonesia: 
Dilengkapi dengan Hukum 
Bisnis dalam Perspektif Syariah 
•	WALDi noPriAnSyAh, S.h.i., 

m.S.i.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 272 hlm

ISBN: 978-602-422-633-6

harga: rp 76.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2019

Dalam buku ini membahas tentang aturan-aturan hukum 
bisnis yang ada di Indonesia baik itu tentang ruang lingkup 
pengertian hukum bisnis, pendirian atau perizinan usaha, 
perlindungan, hingga membahas bagaimana menyelesaikan 
sengketa yang terjadi dalam bisnis. Selain itu juga, buku 
ini mengulas bagaimana hukum bisnis di Indonesia dalam 
perspektif syariah.
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hukum Bisnis untuk 
Perusahaan: Teori & Contoh Kasus 

Edisi Kedelapan

•	Dr. ABDuL rASyiD SALimAn, 
S.h., m.m. 
•	ADiSuPutrA, S.t., m.kom.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 416 hlm

ISBN: 978-623-218-972-0

harga: rp 105.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2021

Dalam buku edisi yang terbaru ini, yakni edisi kedelapan, 
penulis melakukan penyesuaian dan update materi sesuai 
dengan perkembangan dunia hukum dan dunia bisnis yang 
sangat dinamis, dan mengaitkan aspek bisnis dengan hukum 
perusahaan, dengan contoh kasus aktual di setiap bab. 
Dengan materi yang cukup komprehensif, tentu saja buku 
ini sangat memperkaya khazanah kepustakaan ilmu hukum, 
sehingga sangat bermanfaat pula bagi pelaku bisnis dan 
praktisi yang berminat di bidang hukum dan bisnis.

hukum hak Atas kekayaan 
intelektual: Suatu Pengantar

•	Dr. yoyo AriFArDhAni, S.h., 
m.m., LL.m.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 264 hlm

ISBN: 978-623-218-628-6

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: oKToBer 2020

Buku ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pemahaman 
terhadap perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual (hKI). 
meskipun merupakan sebuah pengantar, namun konten 
buku ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif 
mengenai berbagai hal terkait hKI. Buku ini disusun dengan 
bahasa yang mudah dipahami disertai contoh-contoh yang 
diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan 
lebih terbantu dalam proses memahami jenis-jenis produk 
Kekayaan Intelektual maupun prosedur pengajuannya.

hukum Ekonomi Syariah dan 
Fiqh muamalah: Di Lembaga 

Keuangan dan Bisnis Kontemporer

•	Dr. AnDri SoEmitrA, m.A.

Divisi Kencana

15 x 23 • 284 hlm

ISBN 978-602-422-835-4

harga: rp 95.000,-

TerBITaN: mareT 2021

Buku hukum ekonomi Syariah dan Fiqh muamalah di lem-
baga Keuangan dan Bisnis Kontemporer merupakan buku 
yang ditulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan pada 
matakuliah hukum ekonomi Syariah, Fiqh muamalah, Fiqh 
muamalah Kontemporer dan lembaga Keuangan dan Bisnis 
Syariah.

materi pada buku ini terdiri dari tiga bagian besar, yaitu 
materi teoretis, materi penerapan, dan materi terkait penye-
lesaian sengketa ekonomi syariah.

hukum Ekonomi di indonesia
•	Dr. rr. rinA AntASAri, S.h., 

m.hum.
•	DrA. FAuziAh, m.hum.
•	Dr. muhAmAD SADi iS, S.h.i., 

m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 284 hlm

ISBN: 978-623-218-601-9

harga: rp 85.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2020

Buku hukum ekonomi di Indonesia ini ditulis untuk memenu-
hi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasis-
wa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum ekono-
mi di Indonesia. Buku ini ditulis secara luas dan mendalam 
maka buku ini membahas mengenai; hukum pada umumnya, 
hukum perdata, hukum perseorangan, hukum kebendaan, 
hukum perikatan, hukum perjanjian syariah dalam ekonomi 
syariah, hukum dagang, merger, akuisi, dan konsolidasi, 
surat berharga, hKI, pasar modal, rahasia dagang, asuransi, 
perlindungan konsumen dan antimonopoli, bank dan per-
bankan, kejahatan perbankan, kepailitan, dan bab terakhir 
membahas mengenai arbitrase.
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hukum harta Bersama: Kajian 

Perbandingan Hukum, Telaah 

Norma, Yurisprudensi, dan 

Pembaruan Hukum

•	m. nAtSir ASnAWi, S.h.i., m.h.

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 354 hlm

ISBN: 978-623-218-670-5

harga: rp 108.000,-

TerBITaN: oKToBer 2020

Buku ini memaparkan secara komprehensif aspek yuridis 
dari harta bersama dengan segala anasir yang terkait di 
dalamnya. Dalam buku ini, diketengahkan terlebih dahulu 
kedudukan harta bersama dalam hukum keluarga Indone-
sia. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif 
terkait penormaan dan penerapan hukum harta bersama, 
penulis melakukan kajian perbandingan hukum dengan 
beberapa negeri, seperti amerika Serikat, Kanada, Inggris, 
rusia, Belanda, australia, Jepang, dan malaysia.

hukum humaniter internasional: 
Sebuah Pengantar

•	Dr. umAr SuryADi BAkry

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 282 hlm

ISBN: 978-623-218-245-5

harga: rp 77.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2019

Salah satu tujuan diterbitkannya buku ini adalah memban-
tu para peminat studi hhI, baik di lingkungan perguruan 
tinggi, kalangan militer, dunia diplomatik, maupun bidang 
profesi lainnya dapat memahami hukum humaniter modern 
secara lebih terintegrasi, komprehensif, dan sistematis. 
Buku ini berusaha mengelaborasi studi hhI dari perspektif 
kontemporer, yakni melihat hhI tidak semata-mata sebagai 
studi tentang hukum konflik bersenjata yang mengacu pada 
Konvensi Jenewa dan Konvensi Den haag. 

hukum investasi
•	Dr. mAS rAhmAh, S.h., m.h., 

LL.m.

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 206 hlm

ISBN: 978-623-218-373-5

harga: rp 60.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2020

Buku ini memberikan gambaran mengenai regulasi investasi 
secara lengkap dan komprehensif dan berbagai aspek 
investasi yang dinamis, mulai dari pengenalan dasar hukum 
investasi, teori-teori investasi, prinsip investasi internasional 
dan prinsip investasi dalam negeri, kebijakan dalam bidang 
investasi yang meliputi kebijakan investasi secara umum 
dan kebijakan investasi di Indonesia, bentuk usaha dan kerja 
sama investasi, bidang usaha untuk kegiatan investasi, ana-
lisis fasilitas, insentif, dan jaminan dalam kegiatan investasi 
hak dan kewajiban investor berikut sanksi, persoalan peri-
zinan investasi dan penyelesaian sengketa investasi. Buku 
ini sebagai pegangan dasar mahasiswa yang menempuh 
matakuliah hukum Investasi, juga menjadi referensi yang 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 

hukum investasi dan Pasar 
modal: Sebuah Kajian Kritis 

Terhadap Kemudahan untuk 

Berusaha

•	ProF. Dr. ok. SAiDin, S.h., 
m.hum. 
•	yESSi SErEnA rAngkuti, S.h., 

m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 192 hlm

ISBN: 978-623-218-211-0

harga: rp 55.000,-

TerBITaN: aprIl 2021

Buku ini adalah hasil olah pikir yang mengetengahkan aspek 
akademik perlunya kemudahan dalam berusaha dengan 
memanfaatkan instrumen hukum investasi yang salah satu 
yaitu pasar modal. Kaitan pasar modal dengan dunia usaha 
yang selama ini dimaknai untuk aktivitas investasi dalam 
skala besar, perlu pula mendapat kajian ilmiah. Sebuah per-
tanyaan dapat diajukan antara lain, mengapa pasar modal 
tidak menjadi tren atau menjadi instrumen penting dalam 
aktivitas investasi? padahal instrumen ini telah diperkenal-
kan jauh pada masa kolonial Belanda dan sejak 1995. 
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hukum islam dalam Sistem 
hukum di indonesia Edisi Revisi

•	Dr. AchmAD irWAn hAmzAni

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 180 hlm

ISBN: 978-623-218-464-0

harga: rp 50.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Bahasan buku ini mencakup sistem hukum yang berlaku 
di Indonesia dan pemberlakuan hukum Islam di dunia saat 
ini, konsep dasar hukum Islam, sejarah pertumbuhan dan 
perkembangan hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, 
mazhab dalam hukum Islam, hukum Islam yang berlaku 
di Indonesia, peradilan agama, dan hukum Islam dalam 
pembangunan hukum nasional. Buku ini sangat penting 
bagi mahasiswa Fakultas hukum, Fakultas Syari’ah, praktisi 
hukum, dan masyarakat umum yang minat terhadap studi 
hukum di Indonesia.

hukum kejahatan hAm: 
Perspektif Hukum Pidana Indonesia 

dan Hukum Pidana Internasional

•	Dr. FADLi AnDi nAtSiF, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 288 hlm

ISBN: 978-623-218-708-5

harga: rp 84.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2020

Isu-isu ham dan tindak pidana terhadap kemanusiaan ada-
lah persoalan yang kompleks dan  bersifat multidimensional. 
para ahli hukum dan mahasiswa studi hukum tentu perlu 
memahami isu ham pada umumnya dan aspek-aspek pida-
nanya pada khususnya. Buku ini adalah salah satu referensi 
penting, yang memuat pemaparan hukum internasional 
dan berbagai substansi persoalan kejahatan atas hak asasi 
manusia serta perspektif pidana terhadap kejahatan itu, 
baik di level nasional maupun internasional. oleh karenanya 
buku ini perlu dimiliki para peminat studi hukum dan praktisi 
hukum pada umumnya.

hukum kepailitan di indonesia 
dalam teori dan Praktik Serta 
Penerapan hukumnya 
•	Dr. SuSAnti ADi nugroho, 

S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 618 hlm

ISBN: 978-602-422-691-6

harga: rp 175.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

penulis adalah mantan hakim agung yang telah memasuki 
masa purnabakti, dan telah menggeluti serta menekuni 
dunia litigasi sebagai hakim lebih dari 42 tahun, dan juga 
merangkap sebagai peneliti dan pengembangan hukum 
di mahkamah agung republik Indonesia. Telah mengikuti 
berbagai pendidikan maupun seminar dalam negeri maupun 
luar negeri. Saat ini penulis di samping sebagai pengajar 
di universitas, juga sebagai Konsultan hukum dan Ketua 
Badan mediasi Indonesia (BamI).

hukum kepailitan: Prinsip, 

Norma, dan Praktik di Peradilan

•	Dr. m. hADi ShuBhAn, Sh., m.h., 
cn.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 536 hlm

ISBN: 978-979-1486-08-8

harga: rp 135.000,-

TerBITaN: JUlI 2021

Buku ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis 
masalah kepailitan baik yang berlaku umum maupun khusus 
dalam hukum positif Indonesia. pemaparan diawali dengan 
prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan 
penormaan; berbagai prinsip tersebut dalam hukum positif 
Indonesia.

pembahasan selanjutnya adalah aspek hukum kepailit an 
dalam perseroan terbatas di Indonesia dan bagaimana pe-
nerapan prinsip dan norma hukum kepailitan di Indonesia.



68 KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP hukuM |  PerPajakan H

hukum ketenagakerjaan di 
indonesia
•	Dr. muhAmAD SADi iS, S.h.i., 

m.h. 
•	Dr. SoBAnDi, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 282 hlm

ISBN: 978-623-218-446-6

harga: rp 72.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2022

Buku ini ditulis untuk mengupas mengenai hukum ketena-
gakerjaan di Indonesia secara komprehensif dengan fokus 
mengenai: negara hukum; sifat hakikat hukum ketenagaker-
jaan; unsur-unsur hukum ketenagakerjaan; hukum perjanjian 
kerja; politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia; pene-
gakan hukum ketenagakerjaan; hubungan hukum industri-
al; hukum pengupahan; hak kesehatan ketenagakerjaan; 
dan kementerian ketenagakerjaan. Buku ini berguna bagi 
masyarakat pada umumnya, mahasiswa/i, pelaku usaha, 
pekerja/buruh, serikat pekerja, pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Ketenagakerjaan, dan Dpr rI. 

hukum ketenagakerjaan: Dalam 

Teori dan praktik di Indonesia 
•	h. zAEni ASyhADiE, S.h., m.hum.
•	rAhmAWAti kuSumA, S.h., 

m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 320 hlm

ISBN: 978-602-422-746-3

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: oKToBer 2019

Buku ini diharapkan untuk bisa digunakan oleh para maha-
siswa, baik di Fakultas hukum universitas negeri maupun 
swasta, Fakultas Syariah, dan fakultas atau program studi 
lain yang “memasukkan” hukum ketenagakerjaan/hukum 
perburuhan dalam kurikulumnya. Demikian juga untuk para 
praktisi dan pihak lainnya diharapkan buku ini bisa menun-
jang tugas-tugas pokoknya.

hukuman korporasi sebagai 
Pelaku tindak Pidana korupsi
•	gAtot SuPrAmono

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 202 hlm

ISBN: 978-623-218-570-8

harga: rp 63.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2020

melalui serangkaian penelitian dan pengamatan, diyakini 
sumber kelemahan tersebut berasal dari UU Tipikor, dan 
dampaknya sangat merugikan bangsa dan negara. maka 
menurut hemat penulis kelemahan-kelemahan tersebut perlu 
dihilangkan dengan cara pembentuk undang-undang mela-
kukan perbaikan dan penyempurnaan UU Tipikor agar dapat 
menjadi dasar hukum yang kuat dalam memberantas korupsi. 
Buku yang ada di tangan pembaca ini akan membedah secara 
tuntas satu per satu bagaimana peliknya permasalahan dalam 
mengusut tuntas tindak pidana korupsi oleh korporasi. 

hukum kewarisan islam  
edisi Kedua

•	ProF. Dr. Amir SyAriFuDDin

Divisi: Kencana 

15 x 23 cm • 354 hlm

ISBN: 978-602-1186-36-7

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: aprIl 2021

Sebagai textbook untuk mata kuliah Fikih mawaris atau 
hukum Kewarisan Islam ini telah diperbarui substansi isinya 
secara signifikan, mulai dari definisi kewarisan, pembagian 
warisan, hingga permasalahan krusial yang muncul dalam 
pelaksanaan kewarisan Islam; dan dikemas dalam studi 
komparatif kritis terhadap ijtihad para ulama dalam menye-
lesaikan persoalan kewarisan.

Buku pegangan utama di Fakultas Syariah dan dipakai juga 
pada fakultas dan program studi lainnya di pTaIN (UIN, 
IaIN, STaIN) dan pTaIS di seluruh Indonesia ini, juga sangat 
bermanfaat untuk pembaca umum yang ingin memahami 
salah satu aspek dari ajaran Islam untuk dijadikan pedoman 
dalam menghadapi penyelesaian perihal kewarisan.
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hukum Laut: Konservasi Sumber 

Daya Ikan di Indonesia

•	Dr. yuLiA A. hASAn, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 234 hlm

ISBN: 978-623-218-345-2

harga: rp 70.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2021

Buku ini mengkaji  beberapa perjanjian internasional di 
bidang hukum laut dan perikanan serta implementasinya 
dalam hukum nasional Indonesia. Buku ini menjelaskan wi-
layah pengelolaan Sumber Daya Ikan, pengaturan Konser-
vasi Sumber Daya Ikan, penegakan hukum pada Konservasi 
Sumber daya Ikan dan partisipasi masyarakat dalam Kon-
servasi Sumber Daya Ikan yang mendukung Terwujudnya 
Kelestarian Sumber Daya Ikan, Semoga kehadiran buku ini 
bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik 
mempelajari hukum laut dan hukum perikanan.

hukum Laut internasional  
edisi Kedua
•	DhiAnA PuSPitAWAti

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 164 hlm

ISBN: 978-623-218-968-3

harga: rp 55.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2021

Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas hukum di 
Indonesia yang menempuh matakuliah hukum laut inter-
nasional sebagai buku pegangan yang dapat memberikan 
penger tian dasar akan pentingnya laut bagi kehidupan 
bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Beberapa tambahan 
informasi tentang hukum laut internasional dan perkem-
bangannya telah dibahas dalam buku edisi kedua ini, akan 
tetapi dalam edisi mendatang akan senantiasa dilakukan 
penyesuaian-penyesuaian dengan laju perkembangan 
internasional.

hukum Pasar modal
•	Dr. mAS rAhmAh, S.h., m.h., 

LL.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 426 hlm

ISBN: 978-602-422-702-9

harga: rp 138.000,-

TerBITaN: meI 2021

hukum pasar modal memberi gambaran mengenai regulasi 
pasar modal dan berbagai aspek pasar modal yang dinamis. 
Buku hukum pasar modal ini dirancang sedemikian rupa 
guna memudahkan pembacanya mempelajari hukum pasar 
modal. Kehadirannya tidak hanya bermanfaat sebagai 
buku pegangan dasar mahasiswa, melainkan juga sebagai 
referensi bagi praktisi hukum, akademisi, masyarakat awam 
yang tertarik atau berinvestasi di pasar modal dan pihak-
pihak yang berkecimpung di industri pasar modal.

hukum Pasar modal di 
indonesia: Dalam Perkembangan

•	Dr. yoyo AriFArDhAni, S.h., 
m.m., LL.m.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 184 hlm

ISBN: 978-623-218-638-5

harga: rp 55.000,-

TerBITaN: oKToBer 2020

perlunya pemahaman mengenai hukum pasar modal 
sebagai antisipasi dari kemungkinan penyalahgunaan proses 
transaksi pasar modal yang dihasilkan. Buku ini diharapkan 
dapat memberikan dasar-dasar pemahaman akan hukum 
pasar modal di Indonesia bagi upaya melindungi para in-
vestor yang berkecimpung dalam pasar modal di Indonesia. 
Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami 
disertai contoh contoh yang diuraikan secara jelas, sehingga 
diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses 
pasar modal di Indonesia.
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hukum Penataan ruang dan 
Perlindungan Pengelolaan 
Lingkungan hidup
•	Dr. h. hASni, S.h., m.h.
•	Dr. gunAWAn DJAyAPutrA, 

S.h., S.S., m.h.

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 586 hlm

ISBN: 978-623-218-760-3

harga: rp 190.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2020

Buku tentang materi hukum penataan ruang di tanah air 
masih belum banyak, terutama untuk buku pegangan untuk 
mahasiswa, yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Buku ini 
sebagai salah satu upaya untuk mengisi kekosongan terse-
but sehingga dapat membantu pembaca, baik mahasiswa 
maupun kalangan akademisi dan praktisi hukum, untuk 
memperoleh pemahaman yang lebih baik. Buku ini meru-
pakan gabungan antara materi penataan ruang dan hukum 
lingkungan, karena ketika berbicara mengenai penataan 
ruang kita tidak bisa terlepas dari asas dan tujuan pengelo-
laan lingkungan hidup. 

hukum Pengawasan notaris di 
indonesia dan Belanda
•	ShiDqi noEr SALSA, S.h., m.kn.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 140 hlm

ISBN: 978-623-218-573-9

harga: rp 40.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2020

Ditemukan persamaan dalam hal mengenai bentuk organisasi 
perkumpulan Notaris, di Indonesia maupun di Belanda hanya 
ada satu organisasi perkumpulan yang diakui oleh undang-
undang, di Indonesia, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) 
yang berwenang terhadap pengawasan kode etik, sedang-
kan di Belanda De Koninklijke Notariele Beroepsor ganisatie 
(KNB). Selain persamaan juga ditemukan perbedaan, di anta-
ranya mengenai bentuk lembaga pengawas, di Belanda tidak 
terdapat majelis Kehormatan, tetapi di Belanda pengawasan 
juga berlaku kepada Notaris Junior, sedangkan di Indonesia 
tidak terdapat Notaris Junior.

hukum Pengusahaan mineral 
dan Batubara dalam Dimensi 
hukum Agraria nasional
•	Dr. AhmAD SuhAimi, S.SoS, 

S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 282 hlm

ISBN: 978-623-218-613-2

harga: rp 86.000,-

TerBITaN: NovemBer 2020

memberikan gambaran yang komprehensif, diuraikan 
terlebih dahulu konsepsi hak menguasai negara atas sumber 
daya alam khususnya mineral dan batubara di beberapa ne-
gara seperti china, Thailand, australia, dan Filiphina.  pem-
baca akan menemukan hak menguasai negara atas mineral 
dan batubara dari sudut pandang teori kedaulatan negara 
dalam konsepsi mineral dan batubara sebagai benda publik 
yang menjadi landasan pengaturan pengusahaan mineral 
dan batubara di masa yang akan datang yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip hukum agraria nasional. 

hukum Penyelesaian Sengketa 
konsumen Berskala kecil di 
indonesia
•	Dr. hoLiJAh, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 210 hlm

ISBN: 978-623-218-413-8

harga: rp 60.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2020

Buku ini merupakan elaborasi dari hasil penelitian yang 
berjudul “Konstruksi Ius constituendum Small claims court 
perdagangan Bebas di Indonesia dalam Upaya hukum 
penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil era 
Disrupsi”. Kajian ini menjadi penting karena di era disrupsi 
seperti sekarang Undang-Undang perlindungan Konsumen 
dan bentuk perlindungannya semakin dirasakan urgensinya. 
Konsumen juga perlu mengetahui dan memahami tentang 
hukum yang berkaitan, agar menyadari hak-haknya dalam 
hukum. Dengan segala materi yang disajikan, buku ini tentu-
nya sangat cocok menjadi buku pilihan pembaca.
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hukum Perbankan
•	Dr. triSADini P. uSAnti
•	ProF. ABD. ShomAD

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 280 hlm

ISBN: 978-602-422-054-9

harga: rp 83.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

Buku ini mengangkat isu seputar aspek hukum dalam 
pelaksanaan sistem perbankan ganda (dual banking system) 
di Indonesia. Beberapa materi yang akan pembaca temui 
di dalam buku ini di antaranya mengenai bank sebagai 
lembaga intermediasi, hubungan hukum antara bank (kon-
vensional dan syariah) dan nasabah, kegiatan usaha bank, 
termasuk di dalamnya mengenai penerapan manajemen 
risiko. Kemudian diuraikan pula mengenai prinsip kehati-
hatian pada kegiatan usaha perbankan, serta pengawasan 
perbankan oleh otoritas jasa keuangan. 

hukum Perbankan nasional 
indonesia: Edisi Ketiga

•	hErmAnSyAh, S.h., m.hum.

Divisi: Kencana 

15 x 23 cm • 310 hlm 

ISBN: 978-623-218-461-9

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan 
dengan perbankan di Indonesia. Benang merah pembahas-
annya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 
dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu 
bank. pada edisi Ketiga ini terdapat penambahan topik 
bahasan penting: (1) Stabilitas Sistem Keuangan (SSK); 
(2) peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan; (3) 
perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; (4) arah 
Kebijakan perbankan; dan (5) Tahap-tahap Implementasi 
arsitektur perbankan.

hukum Perdata indonesia
•	P.n.h. SimAnJuntAk, S.h., 

m.kn.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 400 hlm

ISBN: 978-602-0895-31-4

harga: rp 115.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2021

hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum 
perdata di Negeri Belanda, khususnya hukum perdata  
Belanda pada masa kolonial. Bahkan Kitab Undang-undang 
hukum perdata (KUh per) yang berlaku di Indonesia tidak  
lain adalah terjemah dari Burgelijk wetboek (atau disingkat 
dengan Bw) yang berlaku di Negeri Belanda dan diberlaku-
kan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan 
asas konkordansi. Bw dibentuk pada masa pemerintahan 
hindia Belanda dan mulai berlaku sejak tahun 1848. hukum 
perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang 
berlaku di perancis dengan beberapa penyesuaian.

hukum Perdata islam di indonesia: 
Studi Kritis Perkembangan Hukum 
Islam dari Fikih, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, sampai 
Kompilasi Hukum Islam

•	ProF. Dr. h. Amiur 
nuruDDin, m.A. 
•	Dr. AzhAri AkmAL tArigAn, 

m.Ag.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 270 hlm
ISBN: 978-623-218-295-0
harga: rp 79.000,-
TerBITaN: oKToBer 2019

Buku ini menyajikan sebuah studi serius tentang tema inti 
hu kum perdata dalam perspektif Islam, yaitu perkawinan, 
perceraian, pengasuhan anak, pembatalan perkawinan 
hingga hak dan kewajiban suami.
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hukum Perikatan islam di 
indonesia: Kajian Teori dan 

Penerapannya

•	nur WAhiD, m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 266 hlm

ISBN: 978-623-218-487-9

harga: rp 80.000,- 

TerBITaN: aprIl 2020

Buku ini sangat bermanfaat sebagai bahan bacaan bagi 
mahasiswa dan akademisi di lingkungan pTaI/pTU, praktisi 
hukum di lingkungan pa, praktisi perbankan di lingkungan 
perbankan syariah, dan masyarakat umum yang ingin bela-
jar hukum perikatan Islam.

Buku ini sangat dibutuhkan untuk melayani kebutuhan umat 
Islam Indonesia dalam menjalankan perekonomian mereka 
terutama di bidang perikatan Islam.

Dr. hj. naelati tubastuvi, S.E., m.Si. 
Pengurus iaei indonesia

hukum Perikatan islam di 
indonesia
•	Dr. gEmALA DEWi, S.h. LL.m
•	WirDyAningSih, S.h., m.h.   
•	Dr. yEni SALmA BArLinti, S.h., 

m.h.

Divisi: Kencana 

15 x 23 cm • 234 hlm 

ISBN: 978-979-3465-96-8

harga: rp 66.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2020

Buku ini berupaya menghadirkan konsep dasar hukum peri-
katan dalam Islam, perbedaannya dengan hukum perikatan 
dari sistem hukum lain yang ada di Indonesia dan tinjauan 
terhadap penerapan hukum Islam di Tanah air. Kompre-
hensivitas pembahasan yang didukung oleh pengguna 
gaya bahasa hukum yang biasa digunakan dalam buku teks 
hukum akan memberikan pemahaman mendalam sekaligus 
kemudahan dalam menyerap inti dari materi yang disajikan.

hukum Perjanjian: Asas 

Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial

•	ProF. Dr. AguS yuDhA 
hErnoko, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 322 hlm

ISBN: 978-602-8730-13-6

harga: rp 88.000,-

TerBITaN: aprIl 2021

Dalam dunia bisnis, pertukaran kepentingan antarpelaku 
bisnis merupakan hal yang lazim terjadi. permasalahannya 
timbul ketika pertukaran kepentingan ini harus berlangsung 
secara proporsional, saling menguntungkan, dan tidak 
berat sebelah atau tidak seimbang. Dari sudut pandangan 
tersebut, hukum kontrak memainkan pera  ndingan, pem-
bentukan, dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak tersebut. 
Dengan demikian dapat diminimalisasi terjadinya sengketa 
di masa mendatang.

hukum Perjanjian: Teori dan 

Analisis Kasus  Edisi Kedua

•	SuhArnoko, S.h., m.L.i.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 220 hlm

ISBN: 978-602-1186-92-3

harga: rp 60.000,-

TerBITaN: NovemBer 2021

Disusun secara sistematis dan komprehensif, karena itu 
buku ini tak hanya mengantarkan pembaca ke pemahaman 
mendalam tentang teori hukum perjanjian, baik dari sistem 
hukum nasional maupun berbagai sistem hukum negara lain; 
tetapi juga diajak menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari. Sebagai usaha menjembatani antara teori hukum (law 
on the book) dan di lapangan (law in action). perbandingan 
dengan hukum yang berlaku di negara lain akan memperlu-
as cakrawala berpikir dalam memahami berbagai persoalan 
hukum, khususnya hukum perjanjian.  

Buku ini menjadi sangat bermanfaat tidak hanya bagi ka-
langan akademisi, mahasiswa Fakultas hukum, dan praktisi 
yang bergelut di bidang hukum.
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hukum Perkawinan indonesia 
dalam Perspektif hukum 
Perdata, hukum islam, dan 
hukum Administrasi
•	Dr. h.m. AnWAr rAchmAn, 

S.h., m.h.
•	Dr. PrAWitrA thALiB, S.h., m.h.
•	SAEPuDin muhtAr, S.iP., m.Si., 

m.A.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 304 hlm

ISBN: 978-623-218-423-7

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

Buku ini memaparkan pembahasan dan tinjauan yang 
komprehensif tentang ketiga jenis hukum yang ada dalam 
institusi perkawinan tersebut, mulai dari dasar-dasar per-
kawinan, aturan-aturan dan hukum perkawinan, persoalan 
harta dalam perkawinan, hukum, etika dan aturan percerai-
an dan hak-hak anak. oleh karena itu, buku ini perlu dimiliki 
oleh mahasiswa hukum dan semua pihak yang tertarik 
dengan permasalahan perkawinan dari segi hukum dan 
undang-undangnya.

hukum Perkawinan muslim: 
Antara Fikih Munakahat dan Teori 

Neo-Receptie in Complexu

•	Dr. h.m. Syukri ALBAni 
nASution, m.A.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 342 hlm

ISBN: 978-623-218-409-1

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: mareT 2020

pada dasarnya, masyarakat muslim mandailing Natal 
sangat paham terhadap hukum Islam yang berlaku. Khu-
susnya tentang perkawinan. permasalahan perkawinan 
dalam masyarakat muslim mandailing yang sering muncul 
tentang perjodohan, mahar, kawin malangkahi, keperawan-
an sebagai kafaah, sikap terhadap harta peninggalan (harta 
bersama), dan hak asuh anak. Di dalam buku ini menjelas-
kan tentang permasalahan perkawinan adat masyarakat 
mandailing Natal dan penulis sudah menganalisisnya dari 
hukum Islam. 

hukum Perusahaan di 
indonesia

• mUhamaD SaDI IS, S.hI., 
m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 284 hlm

ISBN: 978-602-422-037-2

harga: rp 93.000

TerBITaN: JaNUarI 2022

Untuk menghadapi kemajuan dan perkembangan di bidang 
perusahaan ini, maka hukum perlu untuk selalu mengikuti 
perkembangan tersebut, karena hukum yang baik dan 
efektif adalah hukum yang selalu mengikuti perkembangan 
berbagai dinamika di dalam masyarakat. oleh karena itu, 
buku hukum perusahaan di Indonesia, yang ada di tangan 
pembaca sekarang ini merupakan buku yang mengikuti per-
kembangan berbagai dinamika di dalam masyarakat. Semo-
ga dengan adanya buku hukum perusahaan di Indonesia ini 
dapat memberikan informasi atau sebagai bahan acuan baik 
mahasiswa yang mendalami hukum perusahaan, akademisi 
(dosen yang mengajar hukum perusahaan), praktisi, maupun 
masyarakat yang ingin mendalami hukum perusahaan di 
Indonesia. 

Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa, akademisi, prakti-
si, dan aparat pemerintah, serta masyarakat pembaca pada 
umumnya.

hukum Pidana khusus: 
Memahami Delik-delik di Luar 

KUHP 

Edisi Revisi

•	Dr. ruSLAn rEnggong, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 410 hlm

ISBN: 978-602-0895-45-1

harga: rp 115.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2021

pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama 
menjadi impian dan harapan masyarakat. harapan itu yakni 
terbentuknya KUhp nasional sebagai pengganti KUhp yang 
berlaku saat ini. Sebagai buku yang mengkaji tindak pidan a 
di luar kodifikasi (KUhp), buku ini perlu dibaca oleh berbagai 
kalangan terutama mahasiswa Fakultas hukum, akademisi, 
aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, pegawai 
rutan/lapas) dan semua kalangan yang tertarik untuk mengenal 
dan mendalami tindak pidana di luar KUhp.
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hukum Pidana korporasi: 
Doktrin, Norma, dan Praksis

•	hArimAn SAtriA

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 428 hlm

ISBN: 978-623-218-566-1

harga: rp 125.000,-

TerBITaN: JUNI 2021

Secara sistematis, buku ini terdiri atas 9 bab, meliputi: Bab 
1 pengantar; Bab 2 Korporasi sebagai Subjek Delik; Bab 3 
Tindak pidana Korporasi; Bab 4 Tindak pidana Korporasi: 
Nasional ke Internasional; Bab 5 Tindak pidana Korporasi di 
Negara lain; Bab 6 pertanggungajawaban pidana Korpora-
si; Bab 7 Stelsel pidana Terhadap Korporasi; Bab 8 perkara 
Tindak pidana Korporasi di Indonesia; Bab 9 penemuan 
hukum dalam hukum pidana Korporasi. 

hukum Pidana islam

•	Dr. mArDAni

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 • 246 hlm

ISBN 978-602-422-714-2

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2021

materi isi buku ini disusun berdasarkan silabus yang berlaku 
di beberapa perguruan tinggi, yang sumbernya dari materi 
perkuliahan yang disajikan penulis dalam format buku ajar. 
Sebagai buku teks (textbook), materi yang disajikan dalam 
buku ini sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa dan aka-
demisi dalam mempelajari matakuliah hukum pidana Islam.
pokok-pokok pembahasannya meliputi: pengertian hukum 
pidana Islam, Sumber dan Tujuan hukum pidana Islam, 
Unsur-unsur perbuatan pidana, Klasifikasi Tindak pidana 
dalam Islam, asas-asas hukum pidana Islam, dan lain-lain.

hukum Pidana transnasional: 
Suatu Studi Awal

•	ProF. Dr. i mADE PASEk 
DiAnthA, S.h., m.S.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 244 hlm

ISBN: 978-623-218-651-4

harga: rp 74.000,-

TerBITaN: oKToBer 2020

Buku ini berisi dukungan pemikiran pembentukan disiplin 
ilmu hukum baru tersebut, yang berupaya memisahkan bi-
dang kajiannya dari hukum pidana Internasional dan hukum 
pidana Nasional. Sebagai langkah awal, karena keterbatas-
an waktu, disadari dalam buku ini belum sempat disajikan 
kajian terhadap seluruh jenis kejahatan transnasonal teror-
ganisasi. Untuk itu, penulis berupaya akan melengkapinya 
pada penerbitan berikutnya dalam waktu yang tidak begitu 
lama. 

hukum Properti: Karakteristik 

Perjanjian Jual Beli Properti dengan 

sistem inden

•	Dr. roBEnSJAh SJAchrAn, 
S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 306 hlm

ISBN: 978-623-218-784-9

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2021

Buku berjudul hukum properti: Karakteristik perjanjian Jual 
Beli properti dengan Sistem Inden yang berada di tangan 
pembaca ini membahas dengan lugas dan mendalam kondisi 
penjualan properti dengan sistem inden (pre project selling) 
yang objeknya belum ada atau belum sempurna (uncom-
pleted building), khususnya dalam kawasan hunian rumah 
tapak di Indonesia, yang dikemas dalam wujud perjanjian 
pengikatan Jual Beli (ppJB) atau perjanjian akan melang-
sungkan jual beli. 
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hukum sebagai Pancaran moral: 
Dalam Rangka Memperingati 70 

Tahun Guru, Sahabat, dan Bapak 

Kami Prof. Dr. Peter Mahmud 

Marzuki, S.H., M.S., LL.M.

•	oEmAr moEchthAr (EDitor)

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 408 hlm

ISBN: 978-623-218-060-4

harga: rp 108.000,-

TerBITaN: JUNI 2021

Buku yang kami terbitkan ini merupakan himpunan tulisan 
yang berasal dari para akademisi, praktisi, mantan anak 
didik maupun rekan-rekan sejawat beliau. Bagi Fakultas 
hukum Universitas airlangga, prof. Dr. peter mahmud 
marzuki, S.h., m.S., ll.m. selama pengabdiannya meru-
pakan sosok guru besar yang memberikan kontribusi yang 
sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya 
ilmu hukum. melalui buku ini, diharapkan dapat menambah 
khazanah keilmuan dan menjadi bahan kajian di bidang ilmu 
hukum dan menjadi karya yang dapat memberikan inspirasi 
serta motivasi bagi banyak kalangan.

hukum tata negara indonesia
•	FAJLurrAhmAn JurDi

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 642 hlm

ISBN: 978-623-218-050-5

harga: rp 200.000,-

TerBITaN: aprIl 2019

Buku ini dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi ma-
hasiswa, dosen, atau para peneliti dan ahli guna menambah 
wawasan dan pengetahuan di bidang ketatanegaraan. Buku 
ini secara sistematis berisi; pendahuluan, hubungan hTN 
dengan Ilmu lain, asas-asas hukum Tata Negara, Sumber 
hukum Tata Negara, Konstitusi, Sejarah Ketatanegaraan 
Indonesia, lembaga-lembaga Negara, Sistem pemerintah-
an, pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa, Kewarga-
negaraan, hak asasi manusia, pemilihan Umum, pemilihan 
Kepala Daerah, dan hukum Tata Negara Darurat.

hukum telematika indonesia

•	SugEng, S.P., S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 254 hlm

ISBN: 978-623-218-303-2

harga: rp 67.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

Dalam kajian ilmu hukum, bermunculuan isu-isu baru yang 
terkait dengan makin masifnya pemanfaatan internet dan 
media sosial di masyarakat, seperti cyber crime, perlindung-
an konsumen e-commerce, alat bukti elektronik, perlindungan 
data pribadi, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik 
(hate speech) melalui media sosial, dan lain-lain. Buku ini di-
harapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan 
ilmu hukum, melalui penyediaan bahan-bahan bacaan yang 
dapat dinikmati oleh para mahasiswa dan masyarakat luas 
yang menaruh perhatian pada hukum Telematika.

integrated mcS untuk 
Pencegahan dan 
Pemberantasan iuu Fishing
•	yuDhiStirA rizky ABDiLLAh, 

S.kEL., m.FiSh.PoL.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 158 hlm

ISBN: 978-623-218-458-9

harga: rp 42.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Beberapa komponen utama dalam mcS dibahas secara 
komprehensif, antara lain perizinan, pendaftaran dan penca-
tatan kapal perikanan, program observer, vessel monitoring 
System dan penegakan hukum, baik di Zee maupun di laut 
lepas. Terminologi IUU fishing dan konsep pengelolaan 
perikanan oleh rFmo juga dibahas untuk memberikan 
pemahaman awal kepada pembaca. pembahasan pada buku 
ini dilengkapi dengan contoh kasus atau praktik serta yu-
risprudensi internasional putusan ITloS dan wTo, sebagai 
acuan atau diskursus pelaksanaan mcS di Indonesia.
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kaidah Penemuan hukum 
yurisprudensi Bidang hukum 
Perdata 
•	Dr. h.m. FAuzAn, S.h., m.m., 

m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm  • 336 hlm

ISBN:  978-602-1186-07-7

harga: rp 95.000,- 
TerBITaN: aprIl 2021

Buku ini menyajikan pemikiran penting, betapa urgensinya 
hukum yurisprudensi bagi pengembangan tatanan hukum 
di Indonesia, mengingat fakta teks hukum itu bersifat statis 
dan tidak mungkin sempurna. adapun perubahan hukum 
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat demikian pesat-
nya, sehingga teks hukum akan semakin jauh ketinggalan di 
belakang peristiwa hukum.

Dalam konteks ini, hakim dapat mengambil peranan men-
ciptakan hukum dengan metode mendekatkan teks hukum 
yang tertinggal dengan peristiwa konkret, dan menghidup-
kan teks hukum yang mati menjadi teks hukum yang hidup 
dan bermanfaat bagi penyelesaian hukum konkret melalui 
putusan pengadilan.

kaidah Fikih Ekonomi dan 
keuangan kontemporer: 
Pendekatan Tematis dan Praktis  

Edisi Kedua

•	Dr. moh. muFiD, Lc., m.h.i.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 232 hlm

ISBN: 978-623-384-070-5

harga: rp 74.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2021

Buku ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi (ba-
han ajar) untuk matakuliah Qawaid Fiqhiyah maliyah atau 
kaidah fikih ekonomi dan keuangan syariah di perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (pTKIN), STaIN, IaIN, dan 
UIN serta perguruan tinggi swasta lainnya yang mengajar-
kan matakuliah yang sama. Semoga hadirnya buku ini dapat 
membantu mahasiswa memahami urgensi kaidah fikih dan 
aplikasinya dalam pengembangan akad-akad muamalah 
kontemporer.

kapita Selekta hukum Waris 
indonesia
•	Dr. ELLynE DWi PoESPASAri, 

S.h., m.h.
•	Dr. SoELiStyoWAti, S.h., m.h.
•	Erni AguStin, S.h., LL.m.
•	oEmAr moEchthAr, S.h., 

m.kn.

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 406 hlm

ISBN: 978-623-218-555-5

harga: rp 120.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2020

Buku ini semula merupakan bahan kuliah untuk program S-1 
Ilmu hukum, S-2 magister Kenotariatan, dan S-2 magister 
Ilmu hukum Fakultas hukum Universitas airlangga. Buku 
ini  dipublikasikan secara lebih luas setelah mengalami 
beberapa penyempurnaan dari edisi yang sebelumnya telah 
ada. Buku ini dapat dibaca untuk seluruh kalangan, baik bagi 
mahasiswa, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum 
untuk menerapkan ketentuan waris serta menyelesaikan 
permasalahan waris di masyarakat.

kapita Selekta: Perkembangan 

Hukum Pidana di Indonesia

•	ProF. Dr. muntAhA, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 240 hlm

ISBN: 978-602-422-302-1

harga: rp 77.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2021

Buku ini merangkum dan memberi makna pada berbagai 
permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat; tidak 
hanya dari tinjauan akademik (ilmiah), namun juga menyo-
roti aspek sosialnya, supaya hukum dapat melaksanakan 
fungsinya sebagai pengayom dan penegak keadilan yang 
berorientasi pada karakter keindonesiaan sesuai dengan fal-
safah hidup bangsa Indonesia, pancasila. Disajikan dengan 
analisis yang komprehensif, holistik, futuristik, dan dinamis 
pada setiap permasalahan hukum dengan model pendekat-
an hukum yang integratif sesuai karakter bangsa.
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kebijakan kriminal [criminal 
Policy]
•	ProF. Dr. h. DEy rAVEnA, S.h., 

m.h.
•	kriStiAn, S.h., m.hum.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 300 hlm

ISBN: 978-602-422-135-5

harga: rp 95.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2019

perkembangan yang begitu pesat akibat dinamika Ilmu pe-
ngetahuan dan Teknologi (Iptek) dewasa ini, perlu diimbangi 
dengan kebijakan (policy) di bidang hukum sebagai sarana 
menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai ke-
sejahteraan dan keadilan sosial. munculnya kejahatan dengan 
dimensi baru (new dimension of crimes) sebagai dampak 
negatif dari dinamika sosial dan Iptek serta pembangunan, 
perlu adanya upaya penanggulangan kejahatan yang lebih 
efektif sehingga pembangunan yang sedang dilaksanakan 
tidak menjadi faktor kriminogen dan viktimogen.

ketentuan Pidana korporasi 
tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan hidup
•	ProF. Dr. ALVi SyAhrin, S.h., 

m.S. 
•	Dr. ir. mArtono AngguSti, 

S.h. m.m., m.hum.
•	ABDuL Aziz ALSA, S.h., m.h.  

(cAnD. Doktor)

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 426 hlm

ISBN: 978-623-218-273-8

harga: rp 125.000,-

TerBITaN: oKToBer 2019

pembahasan dalam buku ini, yaitu: pengertian Subjek hu-
kum, manusia sebagai Subjek hukum pidana, dan Korpo-
rasi sebagai Subjek hukum pidana; Subjek hukum pidana 
Korporasi; Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Beberapa 
ajaran pertanggungjawaban pidana Korporasi; Sistem pe-
midanaan dan Jenis Sanksi pidana Korporasi; dan Beberapa 
Isu hukum Terkait penanganan Kasus pidana perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup yang Dilakukan Kor-
porasi di Indonesia; Beberapa contoh kasus tindak pidana 
korporasi di bidang lingkungan hidup.

kodifikasi hukum keluarga 
islam kontemporer: Pembaruan, 

Pendekatan, dan Elastisitas 

Penerapan Hukum

•	Dr. AhmAD thoLABi khArLiE, 
S.h., m.h., m.A. 
•	Dr. ASEP SyAriFuDDin hiDAyAt, 

S.h., m.h.
•	muhAmmAD hAFiz, S.h.i., 

m.SoS.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 276 hlm

ISBN: 978-623-218-513-5

harga: rp 87.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2020

Buku ini tidak hanya mengungkap telaah komprehensif atas 
pelaksanaan hukum keluarga di negara-negara muslim, 
namun juga memberikan uraian komparatif dan argumentasi 
historis tentang pilihan-pilihan pengaturan hukum yang dila-
kukan negara-negara muslim. Buku ini menghadirkan uraian 
terperinci negara-negara muslim di belahan dunia melaku-
kan modernisasi hukum Islam dan implikasinya terhadap 
pembaruan hukum keluarga dengan pelbagai pilihan metode 
dan pendekatan. 

kompilasi hukum Ekonomi 
Syariah: Edisi Revisi
•	PuSAt PEngkAJiAn hukum 

iSLAm DAn mASyArAkAt 
mADAni (PPhimm)

Divisi: Kencana

11 x 20 cm • 290 hlm

ISBN: 978-979-1486-94-1

harga: rp 87.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2020

Krisis ekonomi global tahun 1997 dan tahun 2008 yang ma-
sih berlanjut sampai akhir 2009 membuktikan bahwa sistem 
kapitalis sangat rapuh. Tetapi, pada saat peristiwa yang 
sama “Sistem ekonomi Syariah” yang mengembangkan 
prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan yang 
saling menguntungkan antara pemilik modal dan penerima 
modal terbukti lebih unggul dan menjadi salah satu sistem 
perekonomian global yang mampu menyelamatkan pereko-
nomian dunia. Saat ini sistem ekonomi syariah telah menjadi 
tren perekonomian dunia dan menarik perhatian para 
ilmuwan di berbagai kalangan akademisi ternama di seluruh 
dunia, tanpa kecuali di Indonesia.
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konstruksi yuridis Penerapan 
uang Paksa (Dwangsom) 
sebagai instrumen Eksekusi 
dalam Putusan hakim dan 
Eksistensinya dalam Perspektif 
hukum islam
•	DrS. cik BASir, S.h., m.h.i.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 236 hlm

ISBN: 978-623-218-498-5

harga: rp 70.000,-

TerBITaN: meI 2020

Kehadiran buku ini diharapkan memberikan informasi yang 
detail dan praktis mengenai eksistensi dan urgensi lembaga 
dwangsom tersebut hingga teknis dan prosedur penerap-
annya dalam putusan hakim, termasuk tehnis dan prosedur 
eksekusinya, serta eksistensinya dalam perspektif hukum 
Islam. 

Legal issues pada Peradilan 
tata usaha negara Pasca-
reformasi: Hukum Acara dan 

Peradilan Elektronik

•	SuDArSono, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 276 hlm

ISBN: 978-623-218-117-5

harga: rp 87.000,-

TerBITaN: JUNI 2019

Buku ini terdiri atas tulisan hukum yang berkaitan dengan 
hukum acara peradilan Tata Usaha Negara pasca-refor-
masi dan tulisan yang berkaitan dengan peradilan elektronik 
(e-court) pada peradilan Tata Usaha Negara. Setiap tulisan 
pada buku ini terdiri atas beberapa isu hukum, yang kese-
muanya akan dibahas dan selanjutnya dipreskripsikan pada 
setiap akhir tulisan.

Legisme, Legalitas, dan 
kepastian hukum 
Edisi Kedua

•	E. FErnAnDo m. mAnuLLAng

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 262 hlm

ISBN: 978-623-218-066-6

harga: rp 76.000,-

TerBITaN: JUNI 2019

Buku ini berusaha mengingatkan kembali hukum itu tidak 
akan sempurna, jikalau hanya bersandar secara kaku de-
ngan slogan corong undang-undang dan menyempitkan ide 
legalitas ke dalam dimensi metodologis semata, padahal di 
balik ide legisme (kontrak sosial) dan legalitas itu sesung-
guhnya terdapat dimensi moralitas dan politis, yang justru 
memanusiakan kembali hakikat gagasan kepastian hukum.

Logika dan Argumentasi hukum 
•	Dr. A’An EFEnDi, S.h., m.h.
•	Dr. DyAh ochtorinA SuSAnti, 

S.h., m.hum.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 200 hlm

ISBN: 978-623-218-517-3

harga: rp 67.000,-

TerBITaN: mareT 2021

Dua topik utama mengenai logika dan argumentasi hukum 
dalam buku ini memuat lima belas bab, dimulai dari pen-
dahuluan, logika, logika sebagai disiplin ilmu, bahasa dan 
hukum, pengertian dan hukum, definisi dan hukum, perta-
nyaan dan jawaban, konsep dan hukum, norma, interpretasi, 
konstruksi, argumentasi, kebenaran, kesesatan berpikir, 
dan ditutup tentang menyusun pendapat hukum. Tujuannya, 
selain menghadirkan bahan bacaan yang komprehensif  juga 
disesuaikan dengan jumlah pertemuan perkuliahan mataku-
liah logika dan argumentasi hukum.
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Logika hukum
•	FAJLurrAhmAn JurDi

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 218 hlm

ISBN: 978-602-422-167-6

harga: rp 65.000,-

TerBITaN: aprIl 2021

Kejahatan adalah tesis, kebaikan adalah antitesis setiap 
kejahatan memiliki sanksi, dan setiap sanksi biasanya selalu 
berwatak imperatif. logika menghendaki agar ada kesatuan 
berpikir yang koheren, radikal, sistematis, dan konstruktif. 
harus ada hubungan antara pertanyaan dan jawaban sehing-
ga cara berpikir kita dapat diterima akal. hukum memiliki 
tersendiri yang tak terpisahkan dari logika. Buku ini dapat 
dijadikan sebagai pegangan bagi akademisi, hakim, jaksa, 
polisi, advokat, dan para pegiat hukum untuk mempertajam 
analisis dan argumentasi hukum yang logis.

Logika hukum Pertimbangan 
Putusan hakim
•	Dr. SyAriF mAPPiASSE

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 196 hlm

ISBN: 978-602-0895-48-2

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: mareT 2021

Buku ini menyajikan berbagai aliran pemikiran dan pola 
penalaran hukum yang menjadi landasan para hakim dalam 
menimbang dan memberikan putusan argumentatif sesuai 
tujuan hukum yang terwujudkan secara prismatik. Dua bab 
awal di buku ini membincangkan berbagai aspek filosofis 
hukum (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) yang menjadi 
fondasi putusan legalistik  yang argumentatif. 

manajemen risiko Lembaga 
Peradilan: Konsep dan 
Penerapannya di indonesia 
(edisi Kedua)
•	DrS. AriEF hiDAyAt, S.h., m.m.

Divisi: Kencana

14.5 x 22 cm • 256 hlm

ISBN: 978-623-384-003-3

harga: rp 93.000,-

TerBITaN: oKToBer 2021

paparan-paparan dalam buku ini dapat menjadi referensi bagi 
setiap pemangku kepentingan dalam perumusan strategi dan 
program kerja yang memungkinkan pengadilan dapat me-
ngelola risiko secara baik, selain itu dalam upaya mendorong 
terwujudnya akreditasi penjaminan mutu dan pembangunan 
Zona Integritas di lingkungan peradilan. Buku ini juga diharap-
kan dapat menjadi risalah pembanding bagi pimpinan di mah-
kamah agung dalam perumusan kebijakan-kebijakan lanjutan 
terkait dengan tata kelola risiko di lembaga peradilan.

manfaat mediasi sebagai 
Alternatif Penyelesaian 
Sengketa
•	Dr. SuSAnti ADi nugroho, 

S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 388 hlm

ISBN: 978-623-218-014-7

harga: rp 118.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2022

penulis adalah mantan hakim agung yang telah memasuki 
masa purnabakti. Telah menggeluti dunia litigasi selama le-
bih dari 42 tahun dan juga merangkap sebagai Kepala pusat 
penelitian dan pengembangan hukum mahkamah agung 
rI. penulis juga telah menerbitkan beberapa buku hukum, 
antara lain: (1) proses penyelesaian Sengketa Konsumen 
Ditinjau dari hukum acara Serta Kendala Implementasinya; 
(2) class action & perbandingannya dengan Negara-negara 
lain (3); hukum persaingan Usaha di Indonesia; (4) penye-
lesaian Sengketa arbitrase & penerapan hukumnya; dan (5) 
hukum Kepailian di Indonesia dalam Teori dan praktik serta 
penerapan hukumnya. 
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maqâshid al-Syariah: 
Pengetahuan Mendasar 

Memahami Maslahah

•	Dr. BuSyro, m.Ag.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 222 hlm

ISBN: 978-602-422-737-1

harga: rp 63.000,-

TerBITaN: mareT 2019

Teori maqâshid al-syarîah lebih tepat dikatakan sebagai 
pemandu bagi mujtahid dalam menetapkan hukum, agar 
hukum yang ditetapkan tidak melenceng dan sesuai dengan 
yang dikehendaki oleh al-Syâri’. 

Buku ini ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang fokus 
terhadap hukum Islam, khususnya bagi mereka yang belajar 
di Fakultas Syari’ah atau yang belajar ushul fiqh. Di samping 
itu juga layak dibaca oleh praktisi dan pemerhati hukum 
Islam lainnya.

memahami Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta tanah
•	Dr. hAttA iSnAini WAhyu 

utomo, S.h., m.kn.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 264 hlm

ISBN: 978-623-218-445-9

harga: rp 65.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Buku ini terbagi menjadi 8 (delapan) Bab. Bab Satu mem-
bahas sejarah dan karakteristik ppaT di Indonesia. Bab Dua 
membahasa tentang pengangkatan dan pemberhentian ppaT. 
Bab Tiga membahas hak dan kewajiban ppaT. Bab empat 
membahas tentang administrasi perkantoran ppaT. Bab lima 
membahas sanksi administratif serta pelaksanaan pembinaan 
dan pengawasan ppaT. Bab enam tentang organisasi profesi 
dan kode etik ppaT. Bab Tujuh membahas tentang akta akta 
ppaT dan terakhir Bab Delapan membahas tentang prinsip 
kehati-hatian ppaT dalam pelaksanaan tugas jabatan.

menggagas model ideal 
Pedoman Pemidanaan dalam 
Sistem hukum Pidana indonesia
•	Dr. LiLik muLyADi, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 174 hlm

ISBN: 978-623-218-465-7

harga: rp 50.000,- 

TerBITaN: FeBrUarI 2020

pengaturan pedoman pemidanaan diperlukan dari sudut 
pandang filosofis, yuridis, sosiologis, komparatif, asas, dan 
praktik peradilan. Konsekuensi logisnya, diharapkan dalam 
putusan hakim banyak tercurah adanya keadilan (gerechtig-
keit), kepastian hukum (rechts zekerheids), dan kemanfaat-
an (zweckmassigkeit) antara satu perkara dengan perkara 
lain. oleh karena itu, pengaruh keberadaan pedoman 
pemidanaan memberikan dasar-dasar rasionalitas, deskripsi 
ratio decidendi, kisi-kisi filosofis dan kejelasan dalam suatu 
putusan hakim sehingga menjawab kausa mengapa terjadi 
disparitas pemidanaan (sentencing of disparity).

menguak tabir hukum   
Edisi Kedua

•	ProF. Dr. AchmAD ALi, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 370 hlm

ISBN: 978-602-1186-85-5

harga: rp 102.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2021

Buku ini berfungsi sebagai buku ajar (textbook) untuk menjadi 
pegangan, baik bagi dosen maupun para mahasiswa studi 
Ilmu hukum (S-1, S-2, dan S-3) yang terlibat dalam mata kuli-
ah: pengantar Ilmu hukum (pIh), Teori hukum (S-2 dan S-3), 
Filsafat hukum, Sosiologi hukum, hukum dan masyarakat, 
antropologi hukum, logika hukum dan pranata hukum Baru, 
serta penemuan hukum maupun hukum acara.
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metode Penelitian hukum 
normatif dan Empiris

•	dr.	Jonaedi	efendi,	S.H.i.,	M.H.
•	prof.	dr.	JoHnny	ibraHiM,	

S.h., S.E., m.m., m.hum.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 312 hlm

ISBN:  978-602-0895-65-9

harga: rp 90.000,- 
TerBITaN: SepTemBer 2021

Buku metode penelitian hukum: Normatif dan empiris 
diperuntukkan bagi mahasiswa hukum, baik strata satu, 
program magister maupun doktor. Buku ini ditulis dengan 
dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan normatif dan 
pendekatan empiris. Sehingga mahasiswa mampu me-
mahami metode penelitian hukum dengan komprehensif 
dan holisitik. Sebab hukum apabila dikaji tidak saja dalam 
bentuknya yang normatif atau hukum dalam arti peraturan 
perundang-undangan melainkan juga bagaimana keberlaku-
an hukum di masyarakat. 

metodologi Penelitian hukum 
normatif dalam Justifikasi teori 
hukum
•	ProF. Dr. i mADE PASEk 

DiAnthA, S.h., m.S.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 220 hlm

ISBN: 978-602-0895-72-7

harga: rp 83.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2019

Buku ini berupa bahan-bahan perkuliahan pada program S-2 
Ilmu hukum dan program Notariat, Fakultas hukum Univer-
sitas Udayana, dalam mata kuliah metode penelitian hukum. 
Beberapa kalangan mendesak agar bahan-bahan kuliah itu 
bisa diterbitkan dalam bentuk buku untuk memenuhi keper-
luan kalang an yang lebih luas dalam upaya memahami apa 
dan bagaimana se sungguhnya metode penelitian hukum itu.

model ideal Pengembalian Aset 
(Asset recovery) Pelaku tindak 
Pidana korupsi
•	Dr. LiLik muLyADi, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 296 hlm

ISBN: 978-623-218-553-1

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: JUlI 2020

model ideal pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi 
ke depan sesuai dengan kultur, filosofi, dan jiwa pluralis-
tik masyarakat Indonesia hendaknya dilakukan melalui 5 
(lima) perspektif. pertama, rekonstruksi regulasi terkait 
Undang-Undang Tindak pidana Korupsi dan pembuatan 
regulasi Undang-Undang pengembalian aset pelaku Tindak 
pidana Korupsi. Kedua, modifikasi penerapan konsep plea 
bargaining system sesuai kultur dan filosofis Indonesia. 
Ketiga, penerapan teori pembalikan beban pembuktian ke-
seimbangan kemungkinan (Balanced propability principles). 
Keempat, penerapan Non conviction-Based asset Forteitu-
re (NcB-asset Forfeiture). Kelima, penguatan Kewenangan 
Komisi pemberantasan Korupsi dan sinergitas koordinasi 
antarlembaga penegak hukum dalam pengembalian aset 
tindak pidana korupsi.

Pancasila & undang-undang: 
Relasi dan Transformasi Keduanya 

dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia

•	Dr. BAcky kriSnAyuDA, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 304 hlm

ISBN: 978-602-0895-95-6

harga: rp 102.000,-

TerBITaN: mareT 2021

Buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna bagi 
para legislator, khususnya bagi Dpr rI dan pemerintah 
sebagai lembaga yang diberikan kewenangan membentuk 
undang-undang dan pada umumnya bagi mahasiswa yang 
hendak mengetahui lebih lanjut mengenai transformasi 
nilai-nilai pancasila ke dalam pembentukan undang-undang 
serta masyarakat yang ingin memunculkan ide dan gagasan 
guna mendorong lahirnya pemikiran baru dalam mereflek-
sikan pancasila di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan 
bernegara.
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Panduan Beracara di Peradilan 
tata usaha negara dan 
Persidangan Elektronik 
(E-Litigasi)
•	muhAmmAD noor hALim 

PErDAnA kuSumA 
•	muhAmmAD ADigunA 

BimASAkti

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 166 hlm

ISBN: 978-623-218-489-3

harga: rp 45.000,-

TerBITaN: aprIl 2020

Buku ini mengulas perkembangan-perkembangan tersebut 
sekaligus menjadi pedoman ringkas bagi pihak-pihak yang 
beracara di peradilan tata usaha negara, baik dari segi 
materiel maupun formil. Buku ini dapat menjadi referensi 
bagi mahasiswa dalam matakuliah hukum acara peradilan 
tata usaha negara di kampus hukum, serta menjadi buku pe-
gangan bagi para praktisi dan akademisi, baik dosen, penga-
cara, paralegal, aparatur pemerintahan maupun hakim.

Panduan memahami (masalah) 
hukum di masyarakat Agar 
tidak menjadi korban 

•	BoriS tAmPuBoLon, S.h.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 246 hlm

ISBN: 978-623-384-009-5

harga: rp 65.000,-

TerBITaN: oKToBer 2021

“pemahaman hukum yang tidak merata dalam masyarakat, 
menjadi wilayah abu-abu bagi oknum yang tak bertanggung  
jawab untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. 
Kehadiran buku ini dapat membantu masyarakat memahami 
hukum dan hak-hak hukumnya sehingga masyarakat tidak 
menjadi korban dan dapat memperoleh rasa keadilan ketika 
berhadapan dengan persoalan hukum.”

—Dr. Yunus husein, S.h., ll.m.

Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Kepala Pusat 
Pelaporan  dan Analisis Transaksi Keuangan 2002-2011

Pembaruan hukum Acara 
Perdata di indonesia: menakar 

Beracara di pengadilan Secara 

elektronik

edisi Kedua 
•	Dr. DrS. h. AmrAn SuADi, S.h., 

m.hum., m.m.   

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 244 hlm

ISBN: 978-623-218-438-1

harga: rp 78.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2020

Buku ini memberikan pesan penting kepada pembaca bah-
wa mahkamah agung telah melakukan pembaruan dalam 
bidang hukum acara perdata di Indonesia untuk menjawab 
tantangan dari perkembangan dan kemajuan teknologi 
informasi dewasa ini. hadirnya buku ini diharapkan mampu 
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan tambahan 
wawasan kepada para hakim, aparatur peradilan, akade-
misi, dan para praktisi hukum. lebih dari itu, buku ini juga 
diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam meme-
cahkan permasalahan praktik beracara persidangan secara 
elektronik, serta sebagai sumber rujukan tentang pembaru-
an hukum acara perdata.

Pendaftaran dan Peralihan hak 
atas tanah
•	Dr. uriP SAntoSo, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 458 hlm

ISBN: 978-979-1486-97-2

harga: rp 132.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2019

Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khala-
yak, terutama para magister Kenotariatan dan  mahasiswa 
Fakultas hukum tentang ketentuan umum pendaftaran 
tanah, objek yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat 
sebagai tanda bukti hak, dan yang tak kalah pentingnya 
adalah tentang pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 
Tanggungan atas Tanah dan hak milik atas Satuan rumah 
Susun.
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Pengantar Filsafat hukum islam 

•	Dr. BuSyro, m.Ag.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 310 hlm

ISBN: 978-623-218-335-3

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

Dilihat dari segi kepentingan dalam istinbath, filsafat hukum 
Islam ini memang tidak menempati urutan teratas sebagai-
mana ilmu ushul fiqh, karena ia lebih merupakan pelengkap 
dan pemantu ilmu ushul fiqh serta suatu ilmu dengan gaya 
berpikir filosofis, sehingga memberi keyakinan kepada umat 
Islam bahwa hukum Islam adalah hukum yang memastikan 
maslahat dibalik sebuah istinbath-istinbath hukum. Buku ini 
layak untuk para pelajar dan mahasiswa, khususnya yang 
berkonsentrasi dengan hukum Islam (syariah), baik maha-
siswa S-1 maupun pascasarjana, demikian juga bagi praktisi 
dan pemerhati hukum Islam secara umum. 

Pengantar hukum Acara 
Perdata & contoh Dokumen 
Litigasi  
•	BAmBAng SugEng A.S., S.h., 

m.h.
•	SuJAyADi, S.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 442 hlm

ISBN:  978-602-9413-72-4

harga: rp 114.000,- 
TerBITaN: aprIl 2020

Buku ajar ini disajikan dengan mengikuti alur proses pemerik-
saan perkara perdata di pengadilan Negeri. Selain membahas 
ruang lingkup hukum acara perdata dan asas-asanya, buku 
ini juga menyajikan contoh penyusunan dokumen litigasi, 
seperti surat kuasa khusus, surat gugatan, acara-acara isti-
mewa, pembuktian, sita jaminan, putusan, upaya hukum, dan 
eksekusi. Dilengkapi pula dengan berbagai contoh penyusun-
an surat-surat di pengadilan, antara lain: Surat Kuasa Khusus, 
Surat gugatan, akta perdamaian, Surat Jawaban I Tergugas, 
dan berbagai memori untuk kepentingan upaya hukum, hing-
ga Surat permohonan eksekusi.

Penelitian hukum: Edisi Revisi

•	ProF. Dr. PEtEr mAhmuD 
mArzuki, S.h., m.S., LL.m.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 270 hlm

ISBN: 978-602-7985-16-2

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: oKToBer 2021

Bahasan pada buku ini antara lain metode dan karakter 
ilmu hukum serta karakteris tik penelitian hukum; identifi kasi 
isu hukum dan keberadaannya dalam dogma, teori, serta 
filsafat hu kum, dan panduan un tuk melaksanakan penelitian 
hukum yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan hukum dan Strategi 
Pemberantasan korupsi: Studi 

Kasus BLBI   

Edisi Kedua

•	ProF. Dr. h. moh. ASkin, S.h.

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 366 hlm

ISBN: 978-623-218-433-6

harga: rp 110.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2020

Buku ini mengetengahkan kajian tentang peran hakim dan 
penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi 
yang banyak diperoleh dalam menangani perkara selaku 
hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada mahkamah agung 
sejak oktober 2010. pokok bahasannya merupakan bentuk 
penerapan hukum yang dilakukan terhadap isu hukum 
tertentu yang memerlukan pemahaman atau keahlian yang 
mendalam mengenai ilmu hukum khususnya dalam mene-
gakkan keadilan dan kebenaran. hal ini berkenaan dengan 
tugas hakim untuk mendapatkan ratio decidendi atau legal 
reasoning, yakni alasan hukum yang digunakan oleh hakim 
terhadap putusannya.
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Pengadilan Agama: Cagar 

Budaya Nusantara Memperkuat 

NKRI 

•	ProF. Dr. DrS. h. ABDuL 
mAnAn, S.h., S.iP., m.hum. 

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 414 hlm

ISBN: 978-623-218-237-0

harga: rp 135.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2019

menelaah kembali sejarah peradilan agama sesungguhnya 
merupakan upaya untuk mengukuhkan dan membangun 
kembali keyakinan seluruh pihak bahwa keberadaan peradil-
an agama di Indonesia  adalah sebuah keniscayaan. Bahwa 
sejatinya, peradilan agama adalah bagian tak terpisahkan 
dalam pengembangan sistem dan tata hukum dan peradilan 
di Indonesia. Karenanya, para pembaca diharapkan dapat 
menyelami kembali nilai-nilai patriotik dalam perjalanan 
sejarah peradilan agama sebagai peradilan modern yang 
memotori pembaruan peradilan.

Pengantar hukum indonesia
•	Dr. rAhmAn SyAmSuDDin, S.h., 

m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 278 hlm

ISBN: 978-623-218-260-8

harga: rp 83.000,-

TerBITaN: oKToBer 2021

Buku ini akan memberikan pemahaman bagi mahasiswa 
hukum strata satu, dua, dan tiga tentang apa yang dimaksud 
ilmu hukum terkait tentang definisi hukum, manusia, ma-
syarakat, dan norma, tujuan hukum, fungsi hukum, subjek 
dan objek hukum, klasifikasi hukum, sumber hukum, serta 
tentang tinjauan umum hukum dalam Islam. Selanjutnya 
buku ini menjelaskan sejarah hukum di Indonesia dimulai 
zaman masa majapahit, masa penjajahan Belanda, masa 
penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan.

Pengantar hukum Lingkungan 

edisi Kedua

•	ProF. Dr. A.m. yunuS 

WAhiD, S.h., m.Si.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 276 hlm

ISBN: 978-602-422-294-9

harga: rp 88.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

eksistensi dan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia 
telah memperoleh kedudukan yang semakin kuat dan men-
dasar. hal ini sejalan dengan amendemen UUD 1945 yang 
dengan tegas menuangkan masalah lingkungan hidup dalam 
pasal 28h sebagai bagian dari ham. Sejalan dengan pema-
haman tersebut, buku ini merupakan wujud nyata komitmen 
untuk ikut memperkaya khazanah buku/referensi mengenai 
hukum lingkungan.

Pengantar hukum Penerbangan 
Privat
•	ADhy riADhy ArAFAh, S.h., 

LL.m. (ADV.)
•	SArAh AmALiA nurSAni, S.h.

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 208 hlm

ISBN: 978-623-218-209-7

harga: rp 58.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2019

Buku ini, memberikan banyak sekali  sumbangsih pemikiran  
utamanya terkait dengan interpretasi Konvensi montreal 1999 
dan dampak pemberlakuannya secara nasional. Buku ini juga 
dilengkapi dengan contoh kasus dan Konvensi montreal 1999 
dalam versi bahasa Indonesia sehingga memudahkan pembaca 
untuk memahami ketentuannya. harapan dari penulis, buku ini 
akan menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia yang saat ini 
hendak menyusun amendemen Undang-Undang penerbang-
an dengan menyesuaikan ketentuan internasional yang telah 
diratifikasi.
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Pengantar hukum Perusahaan
•	ProF. Dr. h. zAinAL ASikin, 

S.h., Su.
•	Dr. L. WirA PriA SuhArtAnA, 

S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 296 hlm

ISBN: 978-602-0895-91-8

harga: rp 88.000,-

TerBITaN: aprIl 2020

Buku pengantar hukum perusahaan yang ada di tangan 
anda ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mahasiswa 
dan masyarakat yang ingin bergelut di bidang hukum dan 
parktik-praktik hukum perusahaan. apa yang tersaji dalam 
buku pengantar hukum perusahaan ini tentunya hanya 
sekelumit dari hamparan materi hukum perusahaan yang 
harus dipahami oleh para pemerhati hukum, oleh sebab itu 
buku pengantar hukum perusahaan ini setidaknya dapat 
melengkapi berbagai tulisan yang ditulis oleh pakar hukum 
perusahaan sebelumnya. 

Pengantar hukum Lelang 
indonesia
•	ProF. Dr. h. SuDiArto, S.h., 

m.hum.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 308 hlm

ISBN: 978-623-218-777-1

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2021

pengantar hukum lelang Indonesia adalah buku yang 
sangat penting bagi mahasiswa magister Kenotariatan, 
para notaris, dan pegiat lelang di Indonesia, serta masya-
rakat umum yang tertarik dengan praktik lelang. Ilmu yang 
disajikan di dalamnya setidaknya akan memandu pembaca 
agar memahami praktik jual beli yang sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengantar hukum Partai Politik
•	FAJLurrAhmAn JurDi

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 230 hlm

ISBN: 978-623-218-341-4

harga: rp 60.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Buku pengantar hukum partai politik adalah merupakan 
salah satu upaya akademis untuk memenuhi referensi 
matakuliah. Di samping itu, perkembangan partai politik dan 
dinamika pemilu juga memerlukan bacaan yang secara khu-
sus berkaitan dengan partai politik. Sebagai buku pengan-
tar, buku ini tidak membahas secara mendalam seperti buku 
tematik atau hasil penelitian. penulis hanya ingin memper-
kenalkan bagaimana “tubuh” partai politik sebagai institusi 
demokrasi secara umum.

Pengantar ilmu hukum 
•	ProF. Dr. moh. ASkin, S.h.
•	Dr. DiAh rAtu SAri, S.h., m.h.
•	mASiDin, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 262 hlm

ISBN: 978-623-218-624-8

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: oKToBer 2020

Isi buku ini pada setiap bab disiapkan pertanyaan untuk 
dijawab oleh para mahasiswa selanjutnya didiskusikan pada 
setiap perkuliahan. Dengan demikian, studi aktif mahasiswa 
(student center education) dapat terlaksana dengan efektif 
dan efisien. mahasiswa diwajibkan menjawab secara tertu-
lis setiap pertanyaan berdasarkan pokok bahasan yang telah 
dipaparkan dalam buku ini dan selanjutnya dapat menelusuri 
sumber rujukannya. Karena itu buku ini harus dimiliki oleh 
setiap mahasiswa yang menggeluti studi dan praktik di 
bidang ilmu hukum.
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Pengantar ilmu hukum
•	muhAmAD SADi iS, S.h.i., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 286 hlm

ISBN: 978-602-0895-43-7

harga: rp 81.000,-

TerBITaN: mareT 2019

Buku pengantar Ilmu hukum ini merupakan fondasi dasar 
bagi mahasiswa hukum atau masyarakat yang ingin mem-
pelajari hukum, oleh karena itu buku pengantar Ilmu hukum 
yang ada di tangan pembaca sekarang ini dapat membe-
rikan pemahaman awal sebagai modal untuk mengetahui 
atau mempelajari hukum di Indonesia secara luas.

Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa, akademisi, prakti-
si, dan aparat pemerintah, serta masyarakat  pembaca pada 
umumnya.

Pengantar ilmu hukum  
Edisi Revisi

•	ProF. Dr. PEtEr mAhmuD 
mArzuki, S.h., m.S., LL.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 318 hlm

ISBN: 978-979-1486-53-8

harga: rp 95.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2021

Ditujukan bagi mahasiswa pemula, buku pengantar Ilmu 
hukum ini meyajikan berbagai tema secara komprehensif 
mengenai karakteristik ilmu hukum dan kaitan ilmu hukum 
dengan norma sosial, tujuan hukum, dan masalah hak dalam 
hukum, berbagai pengertian elementer dalam hukum, dan 
perbedaan civil law dan common law. Buku ini juga dileng-
kapi dengan contoh kasus sebagai upaya menjembatani 
teori yang ada dengan pengaplikasian nyata di lapangan.

Pengantar ilmu ushul Fiqh: 
metodologi penetapan hukum 

Islam
•	ProF. Dr. h. romLi SA, m.Ag.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 320 hlm

ISBN: 978-602-422-197-3

harga: rp 84.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2019

Buku pengantar Ilmu Ushul Fiqh: metodologi penetapan hu-
kum Islam ini dirancang dengan sistematika penulisan yang 
mudah dipahami, bukan saja hanya untuk kalangan maha-
siswa, melainkan juga bagi masyarakat umum, praktisi, dan 
peminat yang concern terhadap hukum Islam. meskipun telah 
ada sejumlah buku ushul fiqh—baik dalam bahasa asing ma-
upun bahasa Indonesia—namun buku ini memiliki kekhasan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh buku-buku referensi ushul 
fiqh lainnya.

Pengantar Jurimetri dan 
Penerapannya dalam 
Penyelesaian Perkara Perdata: 
Pendekatan Kuantitatif dan 

Kualitatif terhadap Hukum

•	m. nAtSir ASnAWi, S.h.i., m.h.

Divisi: Kencana

14 x 21 cm • 290 hlm

ISBN: 978-623-218-441-1

harga: rp 78.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2020

Jurimetri dapat diterapkan dalam aspek-aspek hukum 
tertentu, seperti perhitungan ganti rugi dalam perbuatan 
melawan hukum, ganti rugi atas wanprestasi, penentuan 
bagian harta bersama berdasar asas keadilan. Selain itu, ju-
rimetri juga dapat diterapkan dalam mengakomodasi konsep 
atau prinsip proporsionalitas penentuan nafkah-nafkah yang 
dibebankan kepada bekas suami pasca-perceraian, penge-
lompokkan data atau variabel dalam pemeriksaan perkara 
perceraian, penentuan hak asuh anak, dan penghitungan 
jumlah nafkah anak yang adil dan layak.
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Pengantar ke Filsafat hukum
•	AntoniuS cAhyADi 
•	E. FErnAnDo m. mAnuLLAng

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 204 hlm 

ISBN: 978-979-3925-90-5

harga: rp 53.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2021

Buku ini merupakan salah satu kontribusi terhadap khazanah 
filsafat hukum di Indonesia. Disusun secara tematis, buku 
ini menghadirkan seluruh tema sentral filsafat hukum, serta 
dilengkapi dengan biografi para filsuf dan konteks historis 
dari setiap aliran filsafat. Di antara tema utama buku ini: 
pengantar filsafat umum dan filsafat hukum; mazhab hukum 
kodrat; mazhab positivisme hukum; Teori murni tentang 
hukum; mazhab hukum sosiologis; mazhab hukum sejarah; 
dan mazhab realisme hukum.

Penyelenggaraan Pendaftaran 
tanah di indonesia
•	DrS. WASkito, m.Si.
•	ir. hADi ArnoWo, m.APP.Sc.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 192 hlm

ISBN: 978-623-218-068-0

harga: rp 60.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2019

materi di dalam di buku ini berisikan teori dan praktik 
penyelenggaraan pendaftaran tanah secara lengkap sesuai 
dengan peraturan terbaru. oleh karena itu, bagi maha-
siswa yang menekuni studi keagrariaan, praktisi hingga 
masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan mengenai 
pertanahan, buku ini memberi manfaat yang besar. Di akhir 
buku ini disediakan daftar peraturan terkait dengan materi 
di dalam buku ini. 

Penyelesaian Sengketa Dagang 
Antar negara dalam Free 
trade Agreement (FtA) Dalam 
kerangka Wto dan ASEAn
•	Dr. AhmAD SALEh 

kuSnoWiBoWo

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 342 hlm

ISBN: 978-623-218-603-3

harga: rp 100.000,- 

TerBITaN: SepTemBer 2020

Buku ini mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait 
sengketa dagang (trade dispute) dalam kerangka wTo dan 
aSeaN. Buku ini dapat digunakan dan menjadi referensi 
bagi mahasiswa under graduate (S-1) dan postgraduate 
(S-2) yang belajar hukum internasional, hukum perdagangan 
internasional, hubungan internasional, pemerhati ekonomi 
dan perdagangan internasional, praktisi bisnis internasional, 
dan masyarakat umum yang berminat serta ingin mengeta-
hui isu-isu terkait dengan FTa  dan penyelesaian sengketa.

Peradilan Agama di indonesia 
Edisi Revisi

•	DrS. h. A. BASiq DJALiL, S.h., 
m.A.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 402 hlm

ISBN: 978-979-3925-52-3

harga: rp 108.000,-

TerBITaN: meI 2019

Buku ini menghadirkan perjalanan peradilan agama di 
Indonesia mulai dari masa kejayaan kerajaan Islam, masa 
penjajahan, dan masa kemerdekaan. Konfigurasi perubahan 
yang terjadi dipaparkan secara kronologis dalam 13 bab, 
mencerminkan dinamika penerapan hukum Islam di bumi 
Nusantara ini sekaligus posisi dan pengaruh peradilan aga-
ma—dan orang-orang yang terlibat di dalamnya—terhadap 
kehidupan politik serta kehidupan beragama pada masa 
tersebut.
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Peran Advokat dalam Sistem 
hukum nasional
•	Dr. yAhmAn, S.h., m.h.
•	nurtin tArigAn, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 258 hlm

ISBN: 978-602-422-706-7

harga: rp 76.000,-

TerBITaN: aprIl 2021

Buku ini dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang advokat berikut penjelasannya, Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum 
berikut penjelasannya dan peraturan pemerintah Nomor 42 
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Ban-
tuan hukum dan penyaluran Dana Bantuan hukum berikut 
penjelasannya. Sudah barang tentu referensi buku ini sangat 
bermanfaat bagi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan 
advokat/pengacara), tetapi juga dapat dipakai sebagai refe-
rensi utama bagi akademisi dalam bidang ilmu hukum serta 
bermanfaat bagi masyarakat luas.

Peran Aktif hakim dalam 
Perkara Perdata 

Edisi Ketiga 

•	Dr. h. SunArto, S.h., m.h.  

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 318 hlm

ISBN:  978-623-218-285-1

harga: rp 92.000,- 
TerBITaN: SepTemBer 2021

referensi penting ini dianjurkan tidak hanya bagi para hakim 
dan panitera, pengacara/advokat, dan praktisi hukum lain-
nya, namun juga sangat dianjurkan sebagai bahan bacaan 
wajib bagi para pengajar/dosen dan mahasiswa Ilmu hukum 
serta masyarakat umum pencari keadilan.

Perampasan harta hasil 
korupsi: Perspektif Hukum Pidana 

yang Berkeadilan

•	Dr. h. SuPArDi S., S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 254 hlm

ISBN: 978-602-422-759-3

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2020

membuka paradigma baru di kalangan akademisi dan praktisi 
hukum, sehingga pada gilirannya dapat bermanfaat dalam 
praktik dan proses peradilan untuk mencapai efisiensi proses 
pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana 
korupsi. paradigma yang dibangun dalam buku ini, dimaksud-
kan untuk memperkuat proses asset recovery di bidang tindak 
pidana korupsi melalui penegakan Undang-Undang pencegahan 
dan pemberantasan Tindak pidana pencucian Uang maupun 
rencana adanya Undang-Undang perampasan aset hasil Tin-
dak pidana, sekaligus sebagai sarana pelengkap dalam rangka 
pelaksanaan asset recovery tersebut.

Perbandingan hukum Pidana 
kontemporer  Edisi Revisi

•	ProF. Dr. romLi 
AtmASASmitA, S.h., LL.m.

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 198 hlm

ISBN: 978-623-218-523-4

harga: rp 65.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2020

Buku perbandingan hukum pidana Kontemporer, telah me-
muat uraian-uraian tentang pembagian sistem hukum baru,  
perkembangan baru dan “menyimpang” dari asas-asas dan 
kaidah-kaidah hukum pidana klasik yang telah dianut dan 
dipraktikkan sejak tahun 1811, code de penal (Napoleon) 
yang berlaku di perancis, selama 187 tahun; dan dikonkor-
dansi ke dalam KUhp Belanda (1886), 112 tahun; dan 
dikonkordansi ke dalam KUhp Indonesia (1946), 52 tahun 
lamanya. Buku ini dapat menjadi bahan ajar yang memadai, 
terutama bagi  mahasiswa program S-1 dan S-2 ilmu hukum 
di Tanah air.
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Perkembangan hukum Waris: 
praktik penyelesaian Sengketa 

Kewarisan di Indonesia  
•	oEmAr moEchthAr, S.h., 

m.kn.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 292 hlm

ISBN: 978-602-422-754-8

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2019

Buku ini untuk memudahkan kepada pembaca untuk menye-
lesaikan kasus-kasus pewarisan yang ada di masyarakat. 
Buku ini fokus kepada penyelesaian kasus-kasus terkait 
hukum waris, yang dilengkapi dengan teori-teori dalam 
hukum waris. Semoga dengan tersusunnya buku ini dapat 
membantu dan mempermudah mahasiswa, akademisi, 
praktisi, aparat pemerintah maupun masyarakat umum un-
tuk mempelajari serta mengimplementasikan pengetahuan 
mengenai hukum waris di Indonesia.

Perkembangan metode 
Penetapan hukum majelis 
ulama indonesia Pasca 
reformasi: Studi Kasus Fatwa-

fatwa Bidang Hukum dan Politik

•	Dr. h. zuL AnWAr AJim 
hArAhAP, m.A.

DIvISI: KENCANA

15 x 23 cm • 326 hlm

ISBN: 978-623-218-419-0

harga: rp 85.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Buku ini menyajikan berbagai hal tentang keberadaan lem-
baga mUI (majelis Ulama Indonesia) dan produknya, yakni 
berupa fatwa-fatwa. Bagaimana fatwa itu dibuat untuk 
menjawab tuntutan umat dan masyarakat digambarkan da-
lam buku ini, beserta prosedur-prosedur yang berlaku dalam 
merumuskan sebuah ketentuan hukum, baik dalam ranah 
hukum maupun sosial politik, untuk menjawab kepentingan 
umat juga tidak luput dipaparkan secara gamblang oleh 
penulis. 

Perumusan ketentuan 
Pidana dalam hukum Pidana 
Administratif: telaah Kritis 
implikasi Perumusan Ketentuan 
Pidana dalam Undang-Undang 
administratif di Bidang Lingkungan 
Hidup terhadap Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi

•	Dr. SEPtA cAnDrA, S.h., m.h.

DIvISI: KENCANA

14.8 x 21 cm • 316 hlm

ISBN: 978-623-218-795-5

harga: rp 105.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2021

Buku mengenai masalah hukum dalam bidang lingkungan 
hidup ini merupakan hasil penelitian disertasi dilengkapi 
dengan studi kasus korporasi yang terlibat masalah pelang-
garan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan 
hidup di beberapa daerah di Indonesia. Buku ini juga mengkaji  
masalah hukum di dalam pengelolaan, perlindungan, dan 
penegakan hukum di dalam masalah lingkungan hidup yang 
bermanfaat bagi pembentukan hukum masa depan dalam 
bidang lingkungan hidup.

Pokok-pokok hukum 
Perlindungan konsumen
•	roSmAWAti, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 138 hlm

ISBN: 978-602-422-179-9

harga: rp 41.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2019

Buku ini merupakan buku edisi pertama dan penulis terinspi-
rasi berdasarkan hasil penelitian hibah bersaing yang dibiayai 
oleh DIKTI, digunakan bagi mahasiswa Fakultas hukum da-
lam rangka materi perkuliahan hukum perlindungan Konsu-
men yang merupakan salah satu matakuliah yang diasuh oleh 
penulis. pembahasan di dalamnya terdapat sasaran capaian 
pembelajaran, rangkuman, serta soal-soal diskusi mengenai 
pokok-pokok hukum perlindungan Konsumen.
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Politik hukum Pertanahan 
indonesia
•	ProF. Dr. Sri hAJAti, S.h., m.S.
•	Dr. AguS SEkArmADJi, S.h., 

m.hum.
•	Dr. Sri WinArSi, S.h., m.h.
•	oEmAr moEchthAr, S.h., 

m.kn.

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 456 hlm

 ISBN: 978-623-218-773-3

harga: rp 142.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2021

Buku ini perlu dimiliki dan dibaca oleh mahasiswa yang 
mengambil program studi di Fakultas hukum. Uraian di 
dalamnya juga memuat contoh soal yang berguna untuk 
menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus per-
tanahan di masyarakat. Di samping untuk mahasiswa, buku 
ini juga dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan 
juga dapat dibaca oleh kalangan praktisi dalam profesi hukum 
baik notaris, ppaT, hakim, jaksa, maupun advokat. Setelah 
membaca buku ini, pembaca diharapkan dapat menjelaskan 
tujuan yang hendak dicapai dalam politik hukum pertanahan 
serta kebijakan-kebijakan dan sarana apa yang digunakan 
untuk mencapai tujuan tersebut.

Prinsip dan Praktik Bantuan 
hukum di indonesia
•	JAnDi mukiAnto, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 230 hlm

ISBN: 978-602-422-181-2

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2019

Bantuan hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan terutama 
bagi para pencari keadilan, warga masyarakat ekonomi kelas 
bawah, yang jumlahnya saat ini di Indonesia menurut data 
Badan pusat Statistik pada bulan maret 2016 mencapai 10,86 
persen atau 28,01 juta orang. Buku ini sangat tepat bagi para 
pembaca yang mengalami kesulitan dalam memahami ban-
tuan hukum yang ada di Indonesia serta membantu menentu-
kan langkah yang tepat.

Prinsip hukum Pelayanan 
Perizinan terpadu di indonesia
•	Pung kArnAntohADi

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 244 hlm

ISBN: 978-623-218-558-6

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2020

Buku ini menurut ritme waktunya tersuguhkan melalui 
penerbitan yang didiskusikan secara intens dan bermula 
dari Disertasi pada saat penulisnya menempuh pendididkan 
Doktor Ilmu hukum di program Doktor, Fakultas hukum 
Universitas airlangga dengan judul  prinsip hukum pelayan-
an perizinan Terpadu Satu pintu (pTSp). mengingat pem-
bahasannya yang mendasar dan mengais pengertian  yang 
sangat fundamental, karena menyangkut selisik norma nan 
filosofis, maka naskah ini mengkristal dalam topik prinsip 
hukum pelayanan perizinan Terpadu di Indonesia.  

Prinsip keadilan dalam 
mengadili Perkara tindak 
Pidana korupsi: implementasi 

PerMa nomor 1 tahun 2020

•	Dr. h.m. SyAriFuDDin, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 314 hlm

ISBN: 978-623-218-766-5

harga: rp 115.000,-

TerBITaN: meI 2021

Buku berjudul prinsip Keadilan dalam mengadili perka-
ra Tindak pidana Korupsi ini merupakan buah renungan 
dan kontemplasi penulis terhadap kondisi disparitas yang 
dikhawatirkan berujung pada kaburnya nilai-nilai keadilan. 
perbedaan berat ringan pemidanaan yang mencolok di anta-
ra perkara-perkara dengan isu hukum yang sama dianggap 
sebagai bentuk ketidakberkeadilan, namun persoalan ini 
sulit dikoreksi karena berada dalam bingkai independensi 
hakim.
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rekonstruksi hakim komisaris 
& Perlindungan hak Asasi 
tersangka di indonesia
•	Dr. AntoniuS BEnAri 

SimBoLon, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 256 hlm

ISBN: 978-623-218-577-7

harga: rp 78.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2020

rekonstruksi praperadilan melalui hakim Komisaris 
sebagai Upaya perlindungan hak atas Tersangka dalam 
Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan masalah 
yang sangat kompleks baik dilihat dan faktor penyebabnya 
ataupun akibat yang ditimbulkannya. Untuk itu, penulis 
telah melakukan riset yang mendalam untuk mengurai dan 
mengkaji permasalahan ini secara komprehensif. Buku yang 
ada di tangan pembaca ini, sangat penting untuk dimiliki dan 
dibaca, dalam rangka memahami secara lebih dalam akar 
permasalahan dan menemukan perspektif-perspektif baru 
yang lebih baik untuk meningkatkan dan menyempurnakan 
sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sejarah hukum
•	ProF. Dr. SunArmi, S.h., 

m.hum.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 278 hlm

ISBN: 978-602-422-014-3

harga: rp 86.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2019

Substansi penting buku kajian hukum ini sangat kompre-
hensif, mengingat langkanya referensi tentang “sejarah 
hukum”. poin utama buku Sejarah hukum ini, yakni: (1) 
pengertian sejarah; hubungan kausalitas dalam sejarah; 
pengertian sejarah hukum; manfaat mempelajari sejarah 
hukum; dan Tugas sejarah hukum; (2) hubungan sejarah 
dan sejarah hukum; (3) pembentukan dan perkembangan 
hukum; (4) perkembangan hukum primitif menuju tatanan 
hukum arkais; (5) Tatanan hukum maju; (6) evolusi hukum 
menuju hukum modern; dan (7) Sejarah hukum di Indonesia.

Sejarah hukum tanah 
indonesia
•	Dr. (hkm. Agr.) B.F. 

SihomBing, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 350 hlm

ISBN: 798-602-422-693-0

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: oKToBer 2020

Buku Sejarah hukum Tanah Indonesia ini merupakan Sistem 
hukum administrasi pertanahan di Indonesia yang memba-
has antara lain: kebijakan pertanahan pada zaman penjajah-
an Belanda lebih kurang 350 tahun, zaman penjajahan Je-
pang lebih kurang 3,5 tahun, dan setelah Indonesia merdeka 
tahun 1945 sampai dengan lahirnya Undang-Undang pokok 
agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Selayang Pandang Sistem 
hukum di indonesia

eDITor:
•	E. FErnAnDo m. mAnuLLAng

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 268 hlm

ISBN: 978-602-422-050-1

harga: rp 78.000,-

TerBITaN: JUNI 2021

Buku ini semula dibuat dalam bentuk buku ajar matakuliah 
pengantar hukum Indonesia, tidak lama setelah Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diubah (amendemen) pada 
paruh awal tahun 2000. membahas berbagai persoalan 
ketika hukum sudah dibahas dari berbagai bidang hukum 
seperti hukum pidana, hukum Tata Negara, hukum admi-
nistrasi Negara, hukum perdata, dan hukum Internasional. 
Singkatnya, melalui buku ini siapa pun yang ingin belajar 
dan memahami berbagai persoalan hukum dan sendi-sendi-
nya diperkenalkan dengan cara yang ringkas dan menarik.
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Serba-Serbi hukum Perusahaan 
khusus Badan hukum: Teori dan 

Praktik

•	ProF. Dr. ir. J. AnDy 
hArtAnto, S.h., m.h., m.mt., 
SP.n.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 302 hlm

ISBN: 978-623-218-582-1

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2020

penulis, yang berpengalaman sebagai praktisi hukum (Nota-
ris dan ppaT) kurang lebih 30 tahun, dan sekaligus sebagai 
akademisi, yakni sebagai dosen di berbagai perguruan ting-
gi,  memaparkan semua itu dengan komprehensif dan sis-
tematis. Dengan demikian buku ini layak dijadikan sebagai 
salah satu referensi hukum di bidang perizinan perusahaan 
badan hukum di Indonesia, dan  rujukan dan pedoman baik 
oleh para akademisi, praktisi hukum dan masyarakat pada 
umumnya mengenai badan hukum di Indonesia.

Sisi Lain Akuntabilitas kPk dan 
Lembaga Pegiat Antikorupsi: 
Fakta dan Analisis  

Edisi Kedua

•	romLi AtmASASmitA, Dkk.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 242 hlm

ISBN: 978-602-0895-90-1

harga: rp 86.000,-

TerBITaN: oKToBer 2019

Buku ini selain menyajikan evaluasi terhadap KpK, juga me-
muat hasil kajian lpIKp tentang kiprah Icw di dalam turut 
serta membantu kinerja  pemberantasan korupsi yang sejak 
pembentukannya dipercaya sebagai “watch-dog” terhadap 
lembaga pemberantasan korupsi  termasuk KpK. Icw telah 
berhasil membangun kepercayaan publik  terhadap kinerja 
KpK akan tetapi, luput untuk membangun kritisme  ma-
syarakat terhadap khususnya KpK sehingga yang tampak 
adalah  ketimpangan pandangan masyarakat terhadap KpK 
dan lembaga penegak  hukum lain seperti Kepolisian dan 
Kejaksaan. 

Sistem hukum PPAt dalam 
hukum tanah indonesia
•	Dr. (hkm. Agr.) B.F. SihomBing, 

S.h., m.h.

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 532 hlm

ISBN: 978-602-422-878-1

harga: rp 200.000,-

TerBITaN: mareT 2019

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang 
merupakan salah satu tujuan pokok UUpa, maka undang-
undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk menga-
dakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang 
bersifat rechskadaster, artinya tujuan menjamin kepastian 
hukum dan kepastian haknya sebagaimana diatur dalam 
UUpa. melalui buku tuntunan ini, penulis menjelaskan dan 
merumuskan Sistem hukum ppaT dalam hukum Tanah In-
donesia secara komprehensif. Buku ini sangat berguna bagi 
aparatur pemerintahan, praktisi hukum, ppaT, dan masya-
rakat secara luas guna mendapatkan keadilan dan kepastian 
hukum terutama dalam hukum pertanahan.

Sistem Pengawasan Lembaga 
Peradilan: Konsep dan Penerapan 

Sistem Pengawasan Dini (Early 

Supervision System) di Mahkamah 

Agung

•	Dr. DrA. nur DJAnnAh SyAF, 
S.h., m.h.

Divisi: Kencana

14.8 x 21 cm • 238 hlm

ISBN: 978-623-218-747-4

harga: rp 82.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2021

Buku ini menawarkan model pembaruan sistem penga-
wasan dini (early supervision system) secara elektronik  di 
lembaga peradilan mahkamah agung dengan mengintegra-
sikan  Sistem  Informasi pengawasan yang ada pada Badan 
pengawasan (SIwaS) dengan Sistem Informasi penelusuran 
perkara (SIpp) mahkamah agung. Sistem ini sangat diha-
rapkan dapat menekan segala potensi penyimpangan yang 
selama ini telah menggerus kepercayaan publik terhadap 
lembaga peradilan.
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Sistem Peradilan Pidana 
terpadu dan Sistem Penegakan 
hukum di indonesia
•	ProF. Dr. h. EDi SEtiADi, S.h., 

m.h.
•	Dr. kriStiAn, S.h., m.hum.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 314 hlm

ISBN: 978-602-422-133-1

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2019

Buku ini akan membahas mengenai Sistem penegakan 
hukum di Indonesia. Untuk itu, pada bagian ini akan diurai-
kan mengenai: pengertian penegakan hukum, Kebijakan 
penegakan hukum, esensi Fundamental penegakan hukum 
(baik bagi Negara, bagi pembangunan nasional, penegakan 
hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan, 
penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban 
kejahatan), hubungan antara Sistem peradilan pidana de-
ngan Sistem penegakan hukum, Sistem penegakan hukum 
yang Berkeadilan, Sistem peradilan pidana yang restoratif 
dan Sistem penegakan hukum yang memberikan perlin-
dungan bagi masyarakat.

Sistem Pertanggungjawaban 
Pidana korporasi: Ditinjau dari 

Teori dan Konsep, Pendapat Para 

Ahli, Pertimbangan Hakim, dan 

Yurisprudensi

•	ProF. Dr. h. DWiDJA PriyAtno, 
S.h., m.h., SP.n.
•	Dr. kriStiAn, S.h., m.hum.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 234 hlm

ISBN: 978-623-218-347-6

harga: rp 58.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2020

pada buku ini, menguraikan beberapa pokok bahasan yang 
berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawab-
an pidana korporasi baik secara teoretis dan konseptual 
maupun penerapan sistem pertanggungjawaban pidana 
korporasi dalam praktik berhukum di pengadilan sebagai 
tahap pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara 
konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana yang dalam 
hal ini dilaksanakan oleh hakim. proses ini dimulai ketika 
perkara yang sedang ditangani dimajukan ke pengadilan 
untuk diperiksa dan diputus sehingga atas perkara tersebut 
mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap dan putusan tersebut dapat dieksekusi.

Sosiologi hukum: Penegakan, 
Realitas & Nilai Moralitas 
Hukum
•	ProF. Dr. h. AmrAn SuADi, S.h., 

m.hum., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 370 hlm

ISBN: 978-602-422-720-3

harga: rp 130.000,-

TerBITaN: aprIl 2021

Buku ini berisi informasi penting mengenai perkembangan 
sosiologi hukum yang dikemas secara runtut, sehingga 
membawa pembaca menjadi paham tentang kaitan sosiologi 
hukum dalam penegakan hukum dan moralitas yang pada 
gilirannya menambah wawasan pemikiran tentang sosiologi 
hukum bagi aparatur penegak hukum, para praktisi, akade-
misi, legislator, serta mahasiswa yang belajar ilmu hukum.

teori dan Praktik hukum Acara 
Peradilan tata usaha negara 
Pasca-Amendemen 
Edisi Kedua 

•	Dr. ALi ABDuLLAh m., S.h., 
m.m., m.h., m.kn. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 608 hlm

ISBN:  978-623-218-951-5

harga: rp 165.000,- 
TerBITaN: agUSTUS 2021

Buku ajar (textbook) ini berisi bahasan mengenai: Sejarah, 
tujuan, dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradil-
an tata usaha negara; perihal subjek dan objek sengketa 
tata usaha negara; perihal surat kuasa; perihal kewe-
nangan mengadili peradilan tata usaha negara; perihal 
cara penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara; 
perihal sengketa peradilan tata usaha negara; perihal jenis 
acara pemeriksaan di peradilan tata usaha negara; perihal 
acara pemeriksaan biasa; perihal acara pembuktian dalam 
sengketa tata usaha negara; perihal putusan; perihal upaya 
hukum; dan perihal pelaksanaan putusan peradilan tata 
usaha negara.
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teori dan Praktik Proses 
Pemeriksaan terdakwa tindak 
Pidana korupsi di Pengadilan 
tipikor tingkat Pertama
•	Dr. h. AguS kASiyAnto, S.h., 

m.h., cLA., cPL., cPcLE., ctL., 
crA., cPhr.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 300 hlm

ISBN: 978-623-218-563-0

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: JUlI 2020

Teori dan praktik proses pemeriksaan Terdakwa Tindak 
pidana Korupsi di pengadilan Tipikor Tingkat pertama, 
merupakan hasil kajian baik teoretis maupun pengalaman 
praktik bagi penulis sendiri selaku hakim ad hoc Tindak pi-
dana Korupsi Tingkat pertama dan pengalaman rekan-rekan 
penulis sesama hakim ad hoc Tindak pidana Korupsi yang 
tersebar di seluruh Indonesia yang ingin berbagi penga-
lamannya. Isi buku disesuaikan dengan praktik sehari-hari 
sehingga dapat bermanfaat bagi para pembaca baik aph 
(hakim Tindak pidana Korupsi, jaksa, advokat), tersangka/
terdakwa tindak pidana korupsi, akademisi, lSm antikorup-
si, dan para pemerhati di bidang tindak pidana korupsi.

teori hukum
•	ProF. Dr. PEtEr mAhmuD 

mArzuki, S.h., m.S., LL.m.

DIvISI: KENCANA

15 x 22 cm • 298 hlm

ISBN: 978-623-218-598-2

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2020

Buku ini berkaitan dengan teori perundang-undangan dan 
pengambilan keputusan, baik oleh kekuasaan yudisial ma-
upun oleh organ administratif. Di dalam buku ini, dikemu-
kakan bahwa pembuatan undang-undang harus didasarkan 
atas asas-asas hukum. Buku ini disiapkan bukan untuk me-
reka yang merupakan pemula belajar hukum. Buku ini ditulis 
bagi mereka yang telah menyelesaikan studi hukum tingkat 
lanjut, akademisi, dan praktisi hukum. Namun demikian, ten-
tunya terbitnya buku Teori hukum ini menambah khazanah 
kepustakaan di bidang hukum.

teori Penafsiran konstitusi: 
Implikasi Pengujian Konstitusional 

di Mahkamah Konstitusi

•	Dr. muhAmmAD iLhAm 
hErmAWAn, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 364 hlm

ISBN: 978-602-422-988-7

harga: rp 125.000,-

TerBITaN: JUlI 2020

Belum banyak buku yang menulis khusus mengenai penaf-
siran konstitusi, apalagi dalam bahasa Indonesia. Buku ini 
seperti memberi air ketika dahaga. Keingintahuan mengenai 
teori konstitusi, dan bagaimana mK melakukan penafsiran 
serta teori apa yang digunakan dalam berbagai putusannya 
dapat dibaca dalam buku ini.

teori & Seni menyelesaikan 
Perkara Perdata di Pengadilan

•	Dr. DrS. h. A. mukti Arto, 
S.h., m.hum.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 238 hlm

ISBN: 978-602-422-177-5

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: meI 2019

Buku Teori dan Seni menyelesaikan perkara perdata di 
pengadilan ini dimaksudkan untuk membantu para hakim 
dalam menyelesaikan sengketa. Untuk itu, hakim harus 
mampu mendesain proses peradilan menjadi tempat pe-
nyelesaian sengketa yang sejuk, aman, nyaman, menye-
nangkan, manusiawi, tuntas, final, dan memuaskan. Untuk 
itu, hakim dapat memanfaatkan ilmu-ilmu manajemen dan 
humaniora serta seni. Terus bagaimana caranya? Baca saja 
buku ini!
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teori-teori Besar (grand 
theory) dalam hukum  

•	Dr. munir FuADy, S.h., m.h., 
LL.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 344 hlm

ISBN: 978-602-9413-73-1

harga: rp 85.000,- 
TerBITaN: FeBrUarI 2020

hukum sebagai bidang studi dan praktis tidak berkembang 
dalam ruang hampa. Ia lahir melalui fase-fase tertentu yang 
dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu. Karenanya, ma-
hasiswa hukum harus mengetahui sejarah dan perkembangan 
teori-teori hukum yang ada di dalam wilayah studi mereka, 
dalam rangka memperluas pemahaman tentang dinamika 
hukum dan masyarakat. pemahaman ini berkaitan dengan 
prinsip dasar semua ilmu, yakni filsafat, dan karena itulah me-
lalui buku ini mahasiswa akan diperkenalkan dengan banyak 
gagasan dasar filsafat hukum dan mazhab atau teori-teori 
besar (grand theory) di bidang hukum.

tindak Pidana Pencucian uang 
dalam Perspektif kejahatan 
terorganisasi: pencegahan dan 

pemberantasannya
•	ProF. Dr. m. AriEF AmruLLAh, 

S.h., m.hum.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 302 hlm

 ISBN: 978-623-218-554-8

harga: rp 98.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2020

Buku dengan judul Tindak pidana pencucian Uang da-
lam perspektif Kejahatan Terorganisasi: pencegahan dan 
pemberantasannya dalam perspektif ini, akan memberikan 
gambaran yang berarti dalam upaya memahami tindak 
pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan kejahatan 
terorganisasi dan tindak pidana asal (predicate crime) serta 
upaya-upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

Ushul Fiqh
•	Dr. hJ. DArmAWAti h., S.Ag., 

m.h.i.

Divisi Kencana

13.5 x 20.5 ▪ 154 hlm

ISBN 978-623-218-257-8

harga: rp 43.000,-

TerBITaN: oKToBer 2019

Buku Ushul Fiqh hadir lebih komprehensif dengan penjabar-
an yang mendalam. Buku ini menjadi sarana dalam mema-
hami dan menganalisis lebih lanjut tentang praktik-praktik 
hukum Islam, serta mengkaji persoalan-persoalan mengenai 
ushul fiqh secara kompleks. pembahasan diawali dengan 
konsep-konsep dasar yang diperkaya dengan penjabaran 
materi mengenai metode ijtihad. Selain itu, buku ini menjadi 
lebih detail dengan adanya penjelasan secara spesifik 
tentang prinsip atau kaidah dalam ushul fiqh. materi yang 
disajikan buku ini memberikan sumbangan ilmu pengeta-
huan bagi para pembaca yang memiliki ketertarikan lebih 
terhadap studi keislaman. Buku ini cocok digunakan bagi 
mahasiswa fakultas syariah, tarbiyah, dan ilmu keguruan 
maupun di lingkungan perguruan tinggi bercorak Islam. 
Tidak hanya untuk kegunaan akademik, kehadiran buku ini 
diharapkan mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan 
bagi masyarakat umum dalam memahami hukum-hukum 
Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.

ushul Fiqh
•	ProF. Dr. h. SAtriA EFFEnDi, 

m. zEin, m.A.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 258 hlm

ISBN: 978-979-3925-20-5

harga: rp 70.000,- 

TerBITaN: agUSTUS 2019

Buku ini menawarkan komprehensivitas pembahasan 
masalah ushul fiqh dari sudut pandang berbagai maz hab de-
ngan penekanan kepada metode istimbath serta maqashid 
as-syar’iyah yang selama ini terpendam dalam teks ushul 
fiqh klasik. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai contoh 
masalah fiqhiyah kontemporer yang ditujukan sebagai 
jembatan antara ushul fiqh yang cenderung teoretis dengan 
dunia nyata.
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buku hukum dan perpajakan lainnya

Abdul manan: Ilmuwan dan Praktisi 
Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan

• Dr. DrS. h. amraN SUaDI, S.h., 
m.hUm., m.m., DKK.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 494 hlm

ISBN: 978-602-422-084-6

harga: rp 150.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2016

Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana 

Korporasi & Seluk-Beluknya (Edisi Kedua)

• proF. Dr. SUTaN remY 
SJahDeINI, S.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 332 hlm

ISBN: 978-602-422-134-8

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2017

Analisis Ekonomi mikro tentang 
hukum Pidana indonesia

• proF. Dr. romlI aTmaSaSmITa, 
S.h., ll.m.

• KoDraT wIBowo, S.e., ph.D.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 298 hlm

ISBN: 978-602-0895-78-9

harga: rp 105.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2017

Aneka masalah hukum Perdata 
islam di indonesia

• proF. Dr. h. aBDUl maNaN, 
S.h., S.Ip., m.hUm.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 348 hlm

ISBN: 979-3925-57-4

harga: rp 94.000,- 

TerBITaN: JaNUarI 2017

Asas kebebasan Berkontrak Syariah 

• Dr. h. YaSarDIN, S.h., m.hUm.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 238 hlm

ISBN: 978-602-422-159-1

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2018

Aspek-aspek Pengubah hukum

• proF. Dr. DrS. h. aBDUl maNaN, 
S.h., S.Ip., m.hUm.

Divisi: Kencana 

13.5 x 20.5 cm • 270 hlm

ISBN: 979-3925-29-9

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: meI 2018

Aspek hukum Lembaga keuangan 
Syariah di indonesia 

• Dr. marDaNI 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm •  352 hlm

ISBN:  978-602-1186-77-0

harga: rp 92.000,- 
TerBITaN: JaNUarI 2017

Aspek hukum Pasar modal 
indonesia

• m. IrSaN NaSarUDIN, S.h. 
• INDra SUrYa, S.h., ll.m 
• IvaN YUSTIavaNDaNa, S.h., ll.m
• armaN NeFI, S.h., mm.
• aDIwarmaN, S.h., S.SoS.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 394 hlm 
ISBN: 979-3465-52-2

harga: rp 96.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2014

Aspek hukum Penanaman modal 
Asing di indonesia

• DavID KaIrUpaN, S.h., ll.m. 

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 238 hlm

ISBN: 978-602-9413-84-7 

harga: rp 51.000,- 
TerBITaN: JUNI 2014

Wanprestasi dan Perbuatan 
melawan hukum dalam 
Penyelesaian Sengketa Ekonomi 
Syariah
•	Dr. DrS. h. AmrAn SuADi, S.h., 

m.hum., m.m.

DIvISI: KENCANA

13.5 x 20.5 cm • 238 hlm

ISBN: 978-623-218-576-0

harga: rp 78.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2021

Buku ini menjelaskan tentang berbagai hal meliputi wan-
prestasi, perbuatan melawan hukum, keadaan memaksa 
dan keadaan sulit menurut hukum perdata serta ditinjau 
dari perspektif hukum Islam. penulis berusaha menjelaskan 
bahwa perbuatan melawan hukum dalam bidang sengketa 
ekonomi syariah termasuk kewenangan absolut pengadil-
an agama karena yang menjadi pangkal tolak hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar adalah 
penerapan hukum Islam dalam setiap transaksi dengan akad 
syariah. 
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Aspek hukum Pengadaan Barang 
dan Jasa

• Dr. h. pUrwoSUSIlo, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 612 hlm

ISBN:  978-602-1186-02-2

harga: rp 154.000,- 
TerBITaN: JaNUarI 2017

Aspek Perlindungan Anak indonesia: 
Analisis tentang Perkawinan di Bawah 
Umur 

• Dr. marDI caNDra, S.ag., m.ag., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 312 hlm

ISBN: 978-602-422-237-6

harga: rp 108.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2018

Bunga rampai kebijakan hukum 
Pidana: Perkembangan Penyusunan 
Konsep KUHP Baru

• proF. Dr. BarDa NawawI arIeF, S.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 404 hlm

ISBN: 978-979-1486-46-0

harga: rp 104.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2017

cara Praktis memahami dan 
menyusun Legal Audit & Legal 
opinion 

• Dr. hamZah halIm, S.h., m.h.  

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 430 hlm

ISBN: 978-602-1186-51-0

harga: rp 110.000,-

TerBITaN: JUNI 2018

cara Praktis menyusun & 
merancang Peraturan Daerah 
(Suatu kajian teoretis & Praktis 
Disertai manual): Konsepsi Teoretis 
Menuju Artikulasi Empiris

• Dr. hamZah halIm, S.h., m.h. 
• Kemal reDINDo SYahrUl 

pUTera, S.h.

Divisi: Kencana
15 x 23 cm • 274 hlm
ISBN: 978-979-1486-67-5
harga: rp 58.000,- 
TerBITaN: aprIl 2013

class Action dan Perbandingannya 
dengan negara Lain

• Dr. SUSaNTI aDI NUgroho, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 490 hlm

ISBN: 978-602-8730-40-2

harga: rp 105.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2014

Dari ‘tiada Pidana tanpa kesalahan’ 
menuju kepada ‘tiada Pertanggung-
jawaban Pidana tanpa kesalahan’

• Dr. chaIrUl hUDa, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 216 hlm

ISBN: 978-602-8730-63-1

harga: rp 54.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2015

Dasar-dasar hukum Acara Jinayah 
(Edisi Kedua) 

• DrS. h. ZUlKarNaIN lUBIS, m.h.
• DrS. h. BaKTI rIToNga, S.h., 

m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 306 hlm

ISBN: 978-602-422-279-6

harga: rp 88.000,-

TerBITaN: meI 2018

Desentralisasi Fiskal: Politik dan 
Perubahan Kebijakan 1974-2004

• wahYUDI KUmoroTomo

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 450 hlm

ISBN: 978-979-1486-31-6

harga: rp 94.000,-

TerBITaN: JUNI 2008

Dinamika Politik hukum di indonesia

• proF. Dr. DrS. h. aBDUl 
maNaN, S.h., S.Ip., m.hUm.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 352 hlm

ISBN: 978-602-422-271-0

harga: rp 146.000,-

TerBITaN: meI 2018

Direksi Perseroan terbatas serta 
Pertanggungjawaban Pidana 
korporasi 

• Dr. haSBUllah F. SJawIe, S.h., 
ll.m., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 402 hlm

ISBN: 978-602-422-156-0

harga: rp 112.000,-

TerBITaN: JUNI 2017

Doktrin, Subrogasi, novasi, dan 
cessie: Dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Nieuw Nederlands 
Bugerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, dan 
Common Law

• SUharNoKo, S.h.  
eNDah harTaTI, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 244 hlm
ISBN: 979-3925-06-x
harga: rp 46.000.-
TerBITaN: agUSTUS 2012
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Economic Approach to Law: Seri II

• FaJar SUgIaNTo

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 164 hlm

ISBN: 978-602-7985-18-6

harga: rp 38.000,- 
TerBITaN: FeBrUarI 2015

Economic Analysis of Law: Seri 
Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum 
Pengantar Seri I  

• Dr. FaJar SUgIaNTo

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 100 hlm

ISBN: 978-602-7985-81-0

harga: rp 38.000,- 
TerBITaN: JUNI 2014

Etika hakim dalam Penyelenggaraan 
Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem 
Peradilan Islam

• proF. Dr. h. aBDUl maNaN, S.h., 
S.Ip., m.hUm. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 316 hlm

ISBN: 978-979-3925-84-4

harga: rp 77.000,- 

TerBITaN: SepTemBer 2015

Fikih korupsi: Analisis Politik Uang di 
Indonesia dalam Perspektif Maqashid 
al-Syari’ah

• Dr. h. harUN al-raSYID, S.h., 
m.hUm., cFe.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 320 hlm

ISBN: 978-602-0895-81-9

harga: rp 105.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2017

Filsafat hukum: Akar Religiositas 
Hukum

• Dr. FoKKY FUaD 
waSITaaTmaDJa

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 334 hlm

ISBN: 978-602-0895-41-3

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2017

Filsafat kebebasan hakim

• Dr. h. ahmaD KamIl, S.h., m.hUm.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 365 hlm 

ISBN: 978-602-9413-15-1

harga: rp 95.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2016

hakikat Sengketa Pajak: Karakteristik 
Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan 
Pajak

• Dr. DeDDY SUTrISNo, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 258 hlm

ISBN: 978-602-422-036-5

harga: rp 76.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2016

hak Asasi tersangka Pidana

• Dr. mUNIr FUaDY, S.h., m.h. 
ll.m.

• SYlvIa laUra l. FUaDY, S.h., 
mKN.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 312 hlm

ISBN: 978-602-1186-78-7

harga: rp 84.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2015

hak Atas tanah, hak Pengelolaan, & 
hak milik Atas Satuan rumah Susun

• Dr. UrIp SaNToSo, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 230 hlm

ISBN: 978-602-422-221-5

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: oKToBer 2017

harmonisasi keadilan dan kepastian 
dalam Peninjauan kembali

• Dr. h. herrI SwaNToro, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 274 hlm

ISBN: 978-602-422-261-1

harga: rp 82.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2017

hak menguasai negara dalam 
Privatisasi Bumn

• proF. Dr. amINUDDIN Ilmar, 
S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm 328 hlm

ISBN: 978-602-9413-38-0

harga: rp 54.000,-

TerBITaN: JUNI 2012

himpunan undang-undang tentang 
kekuasaan kehakiman

• Dr. JaeNal arIpIN, m.a.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 1.424 hlm

ISBN: 978-602-8730-19-8

harga: rp 308.000,-

TerBITaN: JUNI 2010

hukum Acara Perdata di indonesia

• proF. Dr. h. ZaINal aSIKIN, S.h., 
SU.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 298 hlm

ISBN: 978-602-1186-24-4

harga: rp 105.000,-

TerBITaN: aprIl 2016

hukum Acara Perdata Peradilan 
Agama di indonesia

• hJ. SUlaIKIN lUBIS, S.h., m.h. 
• hJ. wISmar ‘aIN marZUKI, S.h.
• gemala DewI, S.h., ll.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 220 hlm

ISBN: 979-3925-04-3

harga: rp 66.000,-

TerBITaN: aprIl 2018

hukum administrasi: Dalam Praktik 
Tindak Pidana Korupsi  
Edisi Kedua

• proF. Dr. h. aBDUl laTIF, S.h., 
m.h. 

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 488 hlm

ISBN:  978-602-422-017-4

harga: rp 125.000,- 
TerBITaN: JUlI 2016
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hukum Bisnis Syariah 

• Dr. marDaNI

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 502 hlm

ISBN: 978-602-7985-92-6

harga: rp 130.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2014

hukum dalam Pendekatan Filsafat

• Dr. mUhammaD SYUKrI alBaNI 
NaSUTIoN, m.a.

• ZUl  pahmI lUBIS, m.h.I.
• IwaN, S.h.I., m.h.I.
• ahmaD FaUrY, S.h.I., ll.m. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 400 hlm

ISBN: 978-602-0895-15-4

harga: rp 127.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2017

hukum Ekonomi Syariah:  
Dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama

• proF. Dr. DrS. h. aBDUl maNaN, 
S.h., S.Ip., m.hUm.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 502 hlm

ISBN: 978-602-9413-13-7

harga: rp 140.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2016

hukum islam: Kumpulan Peraturan 
tentang Hukum Islam di Indonesia  
Edisi Kedua 

• Dr. marDaNI

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 660 hlm

ISBN: 978-602-7985-10-0

harga: rp 220.000,- 
TerBITaN: JaNUarI 2016

hukum islam: Penormaan Prinsip 
Syariah dalam Hukum Indonesia  
Edisi Revisi

• Dr. DrS. aBD. ShomaD, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 470 hlm

ISBN: 978-979-1486-84-2

harga: rp 140.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2017

hukum kejahatan Bisnis: Teori & 
Praktik di Era Globalisasi

• proF. Dr. romlI aTmaSaSmITa, 
S.h., ll.m. 

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 408 hlm

ISBN: 978-602-7985-99-8

harga: rp 143.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2016

hukum kepailitan

• proF. Dr. SUNarmI, S.h., 
m.hUm.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 500 hlm

ISBN: 978-602-422-144-7

harga: rp 140.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2017

hukum keluarga, Pidana & Bisnis

• aSep SaepUDIN Jahar  
• eUIS NUrlaelawaTI   
• JaeNal arIpIN

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 336 hlm

ISBN: 978-602-9413-87-8

harga: rp 76.000,- 
TerBITaN: SepTemBer 2013

hukum kewarisan Perdata Barat: 
Pewarisan Menurut Undang-undang

• SUrINI ahlaN SJarIF, S.h., m.h.
• Dr. NUrUl elmIYah, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 164 hlm 

ISBN: 979-3465-88-3

harga: rp 36.000,-

TerBITaN: mareT 2018

hukum merek (trademark Law): 
Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi

• proF. Dr. rahmI JeNeD, S.h., 
m.h. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 430 hlm

ISBN: 978-602-1186-14-5

harga: rp 122.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2017

hukum Pajak di indonesia: 
Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan 
di Bidang Perpajakan

• m. FaroUQ S., a.mD., S.e., S.h., 
S.hI., BKp.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 428 hlm

ISBN: 978-602-422-248-2

harga: rp 120.000,-

TerBITaN: oKToBer 2018

hukum koperasi indonesia: 
Pemahaman, Regulasi, Pendirian,  
dan Modal Usaha

• aNDJar pachTa, w. 
• mYra roSaNa BachTIar
• NaDIa maUlISa BeNemaY 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 162 hlm

ISBN: 979-3925-11-6

harga: rp 48.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2018

hukum Pajak indonesia

• Dr. BUSTamar aYZa, S.h., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 300 hlm

ISBN: 978-602-422-189-8

harga: rp 95.000,-

TerBITaN: oKToBer 2018

hukum Perdata dalam Sistem 
hukum nasional 

• Dr. TITIK TrIwUlaN TUTIK, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 410 hlm

ISBN: 978-979-1486-55-2

harga: rp 93.000,-

TerBITaN: JUNI 2015

hukum Penanaman modal di 
indonesia
• proF. Dr. amINUDDIN Ilmar, S.h., 

m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 248 hlm 

ISBN: 978-3465-65-4

harga: rp 74.000,-

TerBITaN: meI 2017
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hukum Perkawinan islam di 
indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan

• proF. Dr. amIr SYarIFUDDIN

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 360 hlm

ISBN: 979-3925-26-4

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: JUlI 2014

hukum Perlindungan konsumen 

• ZUlham, S.hI., m.hUm.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 370 hlm

ISBN: 978-602-9413-71-7

harga: rp 88.000,-

TerBITaN: JUNI 2016

hukum Perumahan 

• Dr. UrIp SaNToSo, S.h., m.h. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 482 hlm

ISBN:  978-602-7985-83-4

harga: rp 132.000,- 
TerBITaN: mareT 2016

hukum Persaingan usaha: Economic 
Analysis of Law dalam Pelaksanaan 
Merger

• caTUr agUS SapToNo, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 170 hlm

ISBN: 978-602-422-161-4

harga: rp 52.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2017

hukum Persaingan usaha di 
indonesia: Dalam Teori dan Praktik 
serta Penerapan Hukumnya  
• Dr. SUSaNTI aDI NUgroho, S.h., 

m.h.

Divisi: Kencana 

15 x 23 cm • 872 hlm

ISBN:  978-602-9413-56-4

harga: rp 228.000,- 
TerBITaN: JUNI 2018

hukum Perselisihan 
(conflictenrecht): Pertautan Sistem 
Hukum dan Konflik Kompetensi dalam 
Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi

• proF. Dr. h. emaN SUparmaN, 
S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 240 hlm

ISBN: 978-602-422-688-6

harga: rp 72.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2018

hukum Pidana internasional: 
Dalam Dinamika Pengadilan Pidana 
Internasional 
Edisi Kedua 

• proF. Dr. I maDe paSeK 
DIaNTha, S.h., m.S. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 324 hlm

ISBN:  978-602-422-310-6

harga: rp 110.000,-

TerBITaN: JUlI 2018

hukum Pidana Lingkungan

• Dr. rUSlaN reNggoNg, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 162 hlm

ISBN: 978-602-422-268-0

harga: rp 87.000,-

TerBITaN: mareT 2018

hukum tata Pemerintahan 
• proF. Dr. amINUDDIN Ilmar, S.h., 

m.h. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 260 hlm

ISBN: 978-602-7985-93-3

harga: rp 86.000,-

TerBITaN: meI 2018

hukum tata usaha negara dan 
hukum Acara Peradilan tata usaha 
negara indonesia

• Dr. TITIK TrIwUlaN T., S.h., m.h.  
• KomBeS pol. Dr. h. ISmU 

gUNaDI wIDoDo, S.h., c.N., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 712 hlm 
ISBN: 978-602-8730-61-7
harga: rp 182.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2016

hukum, moral, & keadilan: Sebuah 
Kajian Filsafat Hukum  

• proF. Dr. h.m. agUS SaNToSo, 
S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 152 hlm

ISBN:   978-602-9413-41-0

harga: rp 42.000,- 
TerBITaN: JaNUarI 2015

Jejak Langkah Peradilan Agama di 
indonesia

• Dr. h. JaeNal arIpIN, m.ag.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 376 hlm

ISBN: 978-602-7985-00-1

harga: rp 86.000,- 
TerBITaN: meI 2013

Jaminan kebendaan Berdasarkan 
Akad Syariah: Aspek Perikatan 
Prosedur Pembebanan dan Eksekusi

• Dr. h. ImroN roSYaDI, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 320 hlm

ISBN: 978-602-422-164-5

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2017

kaidah-kaidah hukum 
yurisprudensi: Norma-norma Baru 
dalam Hukum Kasus

• Dr. h.m. FaUZaN, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 582 hlm

ISBN: 978-602-0895-04-8

harga: rp 185.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2018

kamus hukum & yurisprudensi

• Dr. h.m. FaUZaN, S.h., m.h.
• BaharUDDIN SIagIaN, S.h., 

m.hUm.

Divisi: Kencana

18 x 25 cm • 1.190 hlm

ISBN: 978-602-422-208-6

harga: rp 418.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2017
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karakteristik Jabatan notaris di 
indonesia

• Dr. ghaNSham aNaND, S.h., 
m.KN.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 164 hlm

ISBN: 978-602-422-266-6

harga: rp 49.000,-

TerBITaN: mareT 2018

karakteristik Wanprestasi & tindak 
Pidana Penipuan: Yang Lahir dari 
Hubungan Kontraktual

• Dr. YahmaN, S.h., m.h.  

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 288 hlm

ISBN: 978-602-1186-25-1

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: aprIl 2016

kamus istilah hukum Populer

• Dr. JoNaeDI eFeNDI, S.h.I., m.h.
• Dr. ISmU gUNaDI wIDoDo, S.h., 

cN., m.m., m.hUm.
• FIFIT FITrI lUTFIaNINgSIh, S.h., 

m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 472 hlm

ISBN: 978-602-422-008-2

harga: rp 171.000,-

TerBITaN: JUlI 2018

kedudukan Sistem Pegadaian 
Syariah

• Dr. aDe SoFYaN mUlaZID

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 248 hlm

ISBN: 978-602-422-000-6

harga: rp 87.000,-

TerBITaN: meI 2016

kepastian hukum dalam 
Penyelesaian kredit macet melalui 
Eksekusi Jaminan hak tanggungan 
tanpa Proses gugatan Pengadilan

• Dr. h.r.m. aNToN SUYaTNo, 
S.h., m.hUm.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 284 hlm

ISBN: 978-602-0895-06-2

harga: rp 93.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2018

ketika hukum Berbicara

• Dr. FaDlI aNDI NaTSIF, S.h., m.h.

Divisi: PrenaDa

13.5 x 20.5 cm • 168 hlm

ISBN: 978-602-383-037-4

harga: rp 60.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2018

kode Etik hakim 
Edisi Kedua

• DrS. h. wIlDaN SUYUThI 
mUSToFa, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 354 hlm

ISBN: 978-602-7985-20-9

harga: rp 86.000,- 
TerBITaN: oKToBer 2013

konsep Pemidanaan Berbasis nilai 
kerugian Ekonomi

Edisi Revisi 

• T.J. gUNawaN, S.T., mImS., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 404 hlm

ISBN: 978-602-422-629-9

harga: rp 130.000,-

TerBITaN: NovemBer 2018

konstruksi Baru Budaya hukum 
hakim: Berbasis Hukum Progresif

• Dr. m. SYamSUDIN, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 296 hlm

ISBN: 978-602-9413-27-4

harga: rp 83.000,-

TerBITaN: mareT 2015

konstruksi hukum tata negara 
indonesia Pasca-Amendemen uuD 
1945

• Dr. TITIK TrIwUlaN TUTIK, S.h., 
m.h,

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 426 hlm

ISBN: 978-602-8730-17-4

harga: rp 88.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2015

korporatisme dalam undang-
undang Dasar 1945

• e. FerNaNDo m. maNUllaNg

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 236 hlm

ISBN: 978-602-422-157-7

harga: rp 65.000,-

TerBITaN: JUlI 2017

korupsi & Pembuktian terbalik: Dari 
Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak 
Asasi Manusia

• Dr. DrS. maNSUr KarTaYaSa, 
S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 406 hlm

ISBN: 978-602-422-143-0

harga: rp 130.000,-

TerBITaN: JUNI 2017

kumpulan kaidah hukum Putusan 
mahkamah Agung republik 
indonesia: Tahun 1953-2008 
Berdasarkan Penggolongannya

• hUlmaN paNJaITaN, S.h., m.h.  

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 260 hlm

ISBN: 978-602-1186-31-2

harga: rp 77.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2016

Legislasi hukum Perkawinan 
di indonesia: Pro-Kontra 
Pembentukannya Hingga Putusan 
Mahkamah Konstitusi 

• TaUFIQUrrohmaN SYahUrI

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 248 hlm

ISBN: 978-602-9413-98-4

harga: rp 55.000,- 
TerBITaN: JaNUarI 2015

mahir menulis Legal memorandum 
Edisi Revisi

• m. SYamSUDIN

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 128 hlm 

ISBN: 978-602-1186-41-1

harga: rp 37.000,-

TerBITaN: meI 2016
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mahir menulis Studi kasus hukum 

• m. SYamSUDIN
• SalmaN lUThaN

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 258 hlm

ISBN: 978-602-422-275-8

harga: rp 69.000,-

TerBITaN: mareT 2018

mahkamah Syar’iyah Aceh dalam 
Politik hukum nasional

• proF. Dr. DrS. h. TeUKU aBDUl 
maNaN, S.h., S.Ip., m.hUm.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 494 hlm

ISBN: 978-602-422-300-7

harga: rp 178.000,-

TerBITaN: aprIl 2018

masalah Penegakan hukum dan 
kebijakan hukum Pidana dalam 

Penanggulangan kejahatan 

• proF. Dr. BarDa NawawI arIeF, S.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 264 hlm

ISBN: 978-979-3925-83-7

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: meI 2018

mediasi: Dalam Perspektif Hukum 
Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional

• proF. Dr. SYahrIZal aBBaS

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 434 hlm 

ISBN: 978-979-1486-74-3

harga: rp 110.000,-

TerBITaN: oKToBer 2017

memahami Dasar ilmu hukum: 
Konsep Dasar Ilmu Hukum

• Dr. SrI warJIYaTI, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 190 hlm

ISBN: 978-602-422-823-1

harga: rp 60.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2018

memahami Eksistensi uang Paksa 
(Dwangsom) dan implementasinya 
di indonesia

• Dr. harIFIN a. TUmpa, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 270 hlm

ISBN: 978-602-8730-08-2

harga: rp 62.000,-

TerBITaN: NovemBer 2010

menguak realitas hukum: Rampai 
Kolom & Artikel Pilihan  
dalam Bidang Hukum

• proF. Dr. achmaD alI, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 318 hlm

ISBN: 978-979-1486-48-4

harga: rp 64.000,- 

TerBITaN: FeBrUarI 2015

menguak teori hukum (Legal 
theory) dan teori Peradilan 
(Judicialprudence): volume 1: 
Pemahaman Awal

• proF. Dr. achmaD alI, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 542 hlm

ISBN: 978-979-1486-70-5 (JIlID leNgKap) 
978-979-1486-71-2 (JIlID I)

harga: rp 138.000,-

TerBITaN: JUNI 2017

menjelajahi kajian Empiris terhadap 
hukum  

• proF. Dr. achmaD alI, S.h., m.h.
• Dr. wIwIe herYaNI, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 292 hlm

ISBN:  978-602-9413-47-2

harga: rp 72.000,- 
TerBITaN: mareT 2015

metode istislahiah: Pemanfaatan Ilmu 
Pengetahuan dalam Ushul Fiqh

• proF. Dr. al YaSa’ aBUBaKar

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 430 hlm

ISBN: 978-602-0895-39-0

harga: rp 132.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2016

metodologi Penelitian hukum islam 
Edisi Revisi

• Dr. FaISar aNaNDa arFa, m.a.
• Dr. waTNI marpaUNg, m.a.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 210 hlm

ISBN: 978-602-0895-93-2

harga: rp 70.000,-

TerBITaN: aprIl 2018

negara hukum: Suatu Studi tentang 
Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum 
Islam, Implementasinya pada Periode 
Negara Madinah dan Masa Kini

• proF. Dr. h. mUhammaD TahIr 

aZharY, S.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 342 hlm

ISBN: 979-3465-26-3

harga: rp 77.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2015

Panduan Praktis Bila Anda 
menghadapi Perkara Pidana: 
Mulai Proses Penyelidikan Hingga 
Persidangan

• BrIgJeN pol. (pUrN.)  
Dr. SUharTo, S.h., m.hUm.

• Dr. JoNaeDI eFeNDI, S.h.I., m.h.

Divisi: Kencana 

15 x 23 cm • 278 hlm 

ISBN: 978-602-7985-25-4

harga: rp 77.000,- 
TerBITaN: meI 2016

Pemanfaatan Penundaan kewajiban 
Pembayaran utang: Sebagai Upaya 
Mencegah Kepailitan

• Dr. h. r.m. aNToN SUYaTNo, 
S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 446 hlm 

ISBN: 978-979-8730-64-8

harga: rp 99.000,-

TerBITaN: aprIl 2014

Pemikiran romli Atmasasmita: 
Tentang Pemberantasan Korupsi di 
Indonesia

editor:
• ermaNIa wIDJaJaNTI, S.h., m.h.
• SepTa caNDra, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 342 hlm

ISBN: 978-602-422-049-5

harga: rp 125.000,-

TerBITaN: oKToBer 2016



103 KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP hukuM |  PerPajakanH

Pengadilan hak Asasi manusia di 
indonesia 
Edisi Kedua  

• r. wIYoNo, S.h. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 252 hlm

ISBN:  979-3925-50-7

harga: rp 53.000,- 
TerBITaN: FeBrUarI 2015

Pejabat Pembuat Akta tanah: 
Perspektif Regulasi, Wewenang, dan 
Sifat Akta

• Dr. UrIp SaNToSo, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 244 hlm

ISBN: 978-602-0895-42-0

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2017

Pemahaman Seputar hukum Waris 
Adat di indonesia
• Dr. ellYNe DwI poeSpaSarI, S.h., 

m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 244 hlm

ISBN: 978-602-422-273-4

harga: rp 78.000,-

TerBITaN: meI 2018

Pembaruan hukum islam di 
indonesia

• proF. Dr. DrS. h. aBDUl 
maNaN, S.h., S.Ip., m.hUm.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 376 hlm

ISBN: 978-602-422-195-9

harga: rp 115.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2017

Pemikiran dan Filsafat hukum islam

• proF. Dr. IZomIDDIN, m.a.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 372 hlm

ISBN: 978-602-422-282-6

harga: rp 120.000,-

TerBITaN: meI 2018

Penerapan hukum Acara Perdata di 
Lingkungan Peradilan Agama  
Edisi Kedua

• proF. Dr. DrS. h. aBDUl 
maNaN, S.h., S.Ip., m.hUm. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 528 hlm

ISBN: 978-602-0895-85-7

harga: rp 178.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2017

Pengantar hukum kejahatan Bisnis  
Edisi Ketiga

• proF. Dr. romlI aTmaSaSmITa, S.h., 

ll.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 302 hlm

ISBN: 978-602-422-269-7

harga: rp 92.000,-

TerBITaN: meI 2018

Pengantar hukum tata ruang

• proF. Dr. a.m. YUNUS wahID, 
S.h., m.SI.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 268 hlm

ISBN: 978-602-7985-54-4

harga: rp 74.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2016

Pengertian, Pengaturan, dan 
Permasalahan tanah negara 
Edisi Revisi

• Dr. JUlIUS SemBIrINg, S.h., 
mpa.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 176 hlm

ISBN: 978-602-422-288-8

harga: rp 55.000,-

TerBITaN: meI 2018

Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip 
Dasar hukum Pidana

• mUhammaD aINUl SYamSU, 
S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 204 hlm

ISBN: 978-602-422-030-5

harga: rp 60.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2018

Penyelesaian Sengketa Arbitrase 
dan Penerapan hukumnya  
• Dr. SUSaNTI aDI NUgroho, S.h., 

m.h. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 568 hlm

ISBN:  978-602-1186-72-5

harga: rp 180.000,- 
TerBITaN: JaNUarI 2017

Penyelesaian Sengketa Ekonomi 
Syariah: Teori dan Praktik  edisi revisi

• Dr. DrS. h. amraN SUaDI, S.h., 
m.hUm., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 440 hlm

ISBN: 978-602-422-137-9

harga: rp 155.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2017

Penyelesaian Sengketa Perbankan 
Syariah di Pengadilan Agama & 
mahkamah Syariah

• DrS. cIK BaSIr, S.h., m.h.I.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 194 hlm

ISBN: 978-979-1486-62-0

harga: rp 43.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2012

Penyelesaian Sengketa Ekonomi 
Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum

• Dr. DrS. h. amraN SUaDI, S.h., 
m.hUm., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 446 hlm

ISBN: 978-602-422-299-4

harga: rp 150.000,-

TerBITaN: aprIl 2018

Peradilan Agama dalam Bingkai 
reformasi hukum di indonesia

• Dr. JaeNal arIpIN, m.a.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 602 hlm

ISBN: 978-979-1486-52-1

harga: rp 116.000,-

TerBITaN: meI 2012
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Peran Pengadilan dalam Arbitrase 
Syariah

• Dr. KhoIrUl aNwar, S.ag., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 290 hlm

ISBN: 978-602-422-631-2

harga: rp 85.000,-

TerBITaN: agUSTUS 2018

Peranan hukum dalam 
Pembangunan Ekonomi  

• proF. Dr. DrS. h. aBDUl 
maNaN, S.h., S.Ip, m.hUm.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 288 hlm

ISBN:  978-602-7985-77-3

harga: rp 83.000,- 
TerBITaN: mareT 2018

Peranan Perma & Sema: Mengisi 
Kekosongan Hukum Indonesia Menuju 
Peradilan yang Agung (PERMA 1954-
2014, SEMA 1951-2014)  edisi Kedua

• Dr. h.m. FaUZaN, S.h., m.m., m.h.

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 1.386 hlm

ISBN: 978-602-1186-86-2

harga: rp 534.000,- 
TerBITaN: agUSTUS 2015

Perbankan Syariah  
• proF. Dr. SUTaN remI SJahDeINI, 

S.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 538 hlm

ISBN:  978-602-7985-70-4

harga: rp 143.000,- 
TerBITaN: JUNI 2018

Perjanjian utang Piutang  

• gaToT SUpramoNo, S.h., 
m.hUm.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 266 hlm

ISBN:  978-602-9413-64-9

harga: rp 58.000,- 
TerBITaN: JUNI 2014

Perbandingan Politik hukum 
islam dan Barat

• proF. Dr. DrS. h. aBDUl 
maNaN, S.h., S.Ip., m.hUm.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 376 hlm

ISBN: 978-602-422-259-8

harga: rp 121.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2018

Perkembangan Akad musyarakah   

• h. maUlaNa haSaNUDIN
• h. JaIh mUBaroK

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 336 hlm

ISBN:  978-602-9413-31-1

harga: rp 63.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2012

Pergeseran turut Serta melakukan 
dalam Ajaran Penyertaan: Telaah 
Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan 
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 
Pidana

• m. aINUl SYamSU, S.h., m.h.

Divisi: Kencana 

13.5 x 20.5 cm • 226 hlm 

ISBN: 978-602-7985-57-5

harga: rp 58.000,- 
TerBITaN: mareT 2018

Perkembangan Pemikiran 
Pembagian Warisan: Dalam Hukum 
Islam dan Implementasinya pada 
Pengadilan Agama

• Dr. h. SYamSUlBahrI SalIhIma, 
S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm  • 452 hlm

ISBN:  978-602-1186-71-8

harga: rp 138.000,- 
TerBITaN: mareT 2016

Perkembangan kejahatan 
korporasi: Dampak dan Permasalahan 
Penegakan Hukum

• proF. Dr. m. arIeF amrUllah, 
S.h., m.hUm.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 266 hlm

ISBN: 978-602-422-219-2

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: mareT 2018

Perolehan hak Atas tanah

• Dr. UrIp SaNToSo, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 280 hlm

ISBN: 978-602-1186-89-3

harga: rp 70.000,-

TerBITaN: oKToBer 2017

Pertanahan, Agraria, dan tata 
ruang

• DrS. waSKITo
• Ir. haDI arNowo, m.app.Sc.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 352 hlm

ISBN: 978-602-422-154-6

harga: rp 105.000,-

TerBITaN: aprIl 2018

Pertanggungjawaban Pidana 
korporasi pada tindak Pidana 
korupsi

• Dr. haSBUllah F. SJawIe, S.h., 
ll.m., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 246 hlm

ISBN: 978-602-1186-64-0

harga: rp 77.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2018

Perundang-undangan Lengkap 
tentang Peradilan umum, Peradilan 
khusus, dan mahkamah konstitusi: 
Edisi Revisi

• achmaD FaUZaN, S.h., ll.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 682 hlm

ISBN: 979-3465-60-3

harga: rp 119.000,-

TerBITaN: mareT 2009

Pertanggungjawaban Pidana 
korporasi  

Edisi Ketiga

• proF. Dr. mUlaDI, S.h.
• proF. Dr. DwIDJa prIYaTNo, 

S.h., m.h. 

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 320 hlm

ISBN:  978-602-0895-21-5

harga: rp 75.000,- 
TerBITaN: oKToBer 2015
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Perzinaan: Dalam Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia 
Ditinjau dari Hukum Islam

• NeNg DJUBaeDah, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 392 hlm

ISBN: 978-602-8730-07-5

harga: rp 81.000,-

TerBITaN: aprIl  2010

Pokok-pokok hukum Acara Perdata 
Peradilan Agama dan mahkamah 
Syar’iah di indonesia 
Edisi Kedua

• Dr. DrS. m. FaUZaN, S.h., m.m., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 226 hlm 

ISBN: 978-602-7985-17-9

harga: rp 66.000,-

TerBITaN: meI 2016

Politik hukum: Dalam Pengelolaan 
Keuangan Daerah

• Dr. heNDra KarIaNga, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 376 hlm

ISBN: 978-602-7985-41-4

harga: rp 83.000,- 
TerBITaN: mareT 2015

Politik hukum: Perspektif Hukum 
Perdata dan Pidana Islam Serta 
Ekonomi Syariah 

• Dr. DrS. h. amraN SUaDI, S.h., 
m.hUm., m.m.

• Dr. marDI caNDra S.ag., m.ag. m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 568 hlm

ISBN: 978-602-422-003-7

harga: rp 187.000,-

TerBITaN: aprIl 2016

Politik hukum Pengakuan 
hak ulayat

• Dr. SUKIrNo, S.h., m.SI. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 350 hlm

ISBN: 978-602-422-227-7

harga: rp 106.000,-

TerBITaN: mareT 2018

Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau 
dari hukum islam

Edisi Revisi

• NeNg DJUBaeDah, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 382 hlm

ISBN: 979-3465-08-5

harga: rp 85.000,-

TerBITaN: JUNI 2009

Potret Pajak Daerah di indonesia

• TJIp ISmaIl

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 330 hlm

ISBN: 978-602-422-694-7

harga: rp 96.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2018

Problematika hukum keluarga islam 
kontemporer: Analisis Yurisprudensi 
dengan Pendekatan Ushuliyah

• proF. Dr. h. SaTrIa eFFeNDI m. 
ZeIN, m.a.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 586 hlm

ISBN: 979-3465-58-1

harga: rp 110.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2010

Proyek infrastruktur & Sengketa 
konstruksi

• Ir. SUlISTIJo SIDarTo mUlYo, 
m.T.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 284 hlm

ISBN: 978-602-422-192-8

harga: rp 72.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2018

Proses Penyelesaian Sengketa 
konsumen Ditinjau dari 
hukum Acara Serta kendala 
implementasinya

• Dr. SUSaNTI aDI NUgroho, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 448 hlm

ISBN: 978-979-1486-24-8

harga: rp 110.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2015

rekonstruksi Dasar Pertimbangan 
hukum hakim: Berbasis Nilai-nilai 
Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup 
dalam Masyarakat

• Dr. JoNaeDI eFeNDI, S.h.I., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 354 hlm

ISBN: 978-602-422-228-4

harga: rp 112.000

TerBITaN: FeBrUarI 2018

resep hukum: Sebuah Bunga Rampai   

• proF. Dr. achmaD alI, S.h., m.h. 
• Dr. wIwIe herYaNI, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 228 hlm

ISBN:  978-602-9413-10-6

harga: rp 61.000,- 
TerBITaN: mareT 2015
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Sanksi Pemidanaan dalam konflik 
Pertanahan: Kebijakan Alternatif 
Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar 
Kodifikasi Hukum Pidana

• proF. Dr. h. hamBalI ThalIB, 
S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 314 hlm

ISBN: 978-979-1486-83-5

harga: rp 66.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2012

Sejarah, Asas, dan teori hukum 
kepailitan

• proF. Dr. SUTaN remY 
SJahDeINI, S.h.

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 646 hlm

ISBN: 978-602-422-009-9

harga: rp 232.000,-

TerBITaN: mareT 2018

Sejarah hukum islam nusantara 
Abad XiV - XiX m

• aYaNg UTrIZa YaKIN, Dea., ph.D.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 232 hlm

ISBN: 978-602-422-040-2

harga: rp 62.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2016

Sejarah hukum islam 

• Dr. FaUZI, S.ag., lc., m.a.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 130 hlm

ISBN: 978-602-422-277-2

harga: rp 40.000,-

TerBITaN: mareT 2018

Seri Aspek hukum dalam Bisnis: 
Peran Pengadilan dalam Penyelesaian 
Sengketa oleh Arbitrase

• gUNawaN wIDJaJa 
• mIchael aDrIaN

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 404 hlm

ISBN: 978-979-1486-26-2

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: oKToBer 2008

Sistem Peradilan di indonesia 
dalam teori dan Praktik
• proF. Dr. aDI SUlISTIYoNo, S.h., 

m.h.
• Dr. ISharYaNTo, S.h., m.hUm.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 438 hlm

ISBN: 978-602-422-211-6

harga: rp 120.000,-

TerBITaN: FeBrUarI 2018

Sistem Pertanggungjawaban Pidana 
korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi

• proF. Dr. h. DwIDJa prIYaTNo, 
S.h., m.h., Sp.N.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 288 hlm

ISBN: 978-602-422-207-9

harga: rp 87.000,-

TerBITaN: oKToBer 2017

Seri hukum harta kekayaan: Hak-
hak Atas Tanah

• KarTINI mUlJaDI 
• gUNawaN wIDJaJa

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 316 hlm

ISBN: 979-3464-41-7

harga: rp 82.000,-

TerBITaN: aprIl 2016

Seri hukum harta kekayaan: 
Kebendaan pada Umumnya

• KarTINI mUlYaDI 
• gUNawaN wIDJaJa

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 250 hlm

ISBN: 979-3464-10-7

harga: rp 36.000,-

TerBITaN: JUlI 2005

Seri Praktis Perpajakan: Solusi 
Masalah Pajak Penghasilan

• ahmaD YaNI, S.h., aK., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 380 hlm

ISBN: 979-3464-48-4

harga: rp 58.000,-

TerBITaN: mareT 2006

Seri Praktis Perpajakan: Solusi 
Masalah Pajak Pertambahan Nilai

• ahmaD YaNI, S.h., aK., m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 248 hlm

ISBN: 979-3465-98-0

harga: rp 43.000,-

TerBITaN: mareT 2006

Sistem Peradilan Pidana 
kontemporer

• proF. Dr. romlI aTmaSaSmITa, 
S.h., ll.m.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 266 hlm

ISBN: 978-602-8730-20-4

harga: rp 79.000,-

TerBITaN: JUNI 2014

Sosiologi hukum: Kajian Empiris 
Terhadap Pengadilan

• proF. Dr. achmaD alI, S.h., m.h.
• Dr. wIwIe herYaNI, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 356 hlm

ISBN: 978-602-9413-11-3

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: JUNI 2015

Surat Berharga: Suatu Tinjauan 
Yuridis dan Praktis

• JameS JUlIaNTo IrawaN, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 292 hlm

ISBN: 978-602-7985-61-3

harga: rp 84.000,- 
TerBITaN: aprIl 2016

teori dan kebijakan hukum 
investasi Langsung (Direct 
investment)

• proF. Dr. rahmI JeNeD, S.h., 
m.h.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 464 hlm

ISBN: 978-602-0895-13-0

harga: rp 140.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2016
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teori dan Praktik Sistem Peradilan 
tipikor terpadu di indonesia

• Dr. h. agUS KaSIYaNTo, S.h., 
m.h. cla., cpl., cTl., cra., cphr.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 278 hlm

ISBN: 978-602-422-686-2

harga: rp 90.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2018

teori hak, harta & istislahi 
serta Aplikasinya dalam Fikih 
kontemporer

• Dr. FaUZI, S.ag., lc., m.a.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 284 hlm

ISBN: 978-602-422-074-7

harga: rp 84.000,-

TerBITaN: mareT 2017

teori-teori dalam Sosiologi hukum

• Dr. mUNIr FUaDY, S.h., m.h., 
ll.m.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 392 hlm

ISBN: 978-602-8730-43-3

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: mareT 2015

tindak Pidana korupsi pada Proses 
Pengadaan Barang dan Jasa

• Dr. h. agUS KaSIYaNTo, S.h., 
m.h. cla., cpl., cTl., cra., cphr.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 264 hlm

ISBN: 978-602-422-689-3

harga: rp 86.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2018

tindak Pidana Perbankan dalam 
Proses Peradilan di indonesia

• Dr. KrISTIaN, S.h., m.hUm. 
• Dr. YopI gUNawaN, S.h., m.h., 

m.m.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 372 hlm

ISBN: 978-602-422-216-1

harga: rp 110.000,-

TerBITaN: JUlI 2018

tindak Pidana & 
Pertanggungjawaban Pidana: 
Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi 
antara Asas, Teori, dan Penerapannya

• Dr. agUS rUSIaNTo, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 322 hlm

ISBN: 978-602-0895-46-8 

harga: rp 110.000

TerBITaN: aprIl 2018

transaksi Bisnis Saham & 
Penyelesaian Sengketa melalui 
Pengadilan  

• gaToT SUpramoNo

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 272 hlm

ISBN:  978-602-7985-90-2

harga: rp 79.000,- 
TerBITaN: SepTemBer 2014

urgensi Dwangsom dalam Eksekusi 
hadanah 

• Dr. DrS. h.a. mUKTI arTo, S.h., 
m.hUm.

• ermaNITa alFIah, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 216 hlm

ISBN: 978-602-422-719-7

harga: rp 70.000,-

TerBITaN: NovemBer 2018

upaya hukum kasasi & Peninjauan 
kembali Perkara Perdata Agama 
Ekonomi Syariah, dan Jinayah

• Dr. DrS. h. a. mUKTI arTo, S.h., 
m.hUm.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 182 hlm

ISBN: 978-602-422-186-7

harga: rp 49.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2018

ushul Fiqh

• Dr. h. SapIUDIN ShIDIQ, m.ag.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 298 hlm

ISBN: 978-602-8730-79-2

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: JaNUarI 2017

ushul Fiqh: Jilid 1 & Jilid  2

• proF. Dr. h. amIr SYarIFUDDIN

uShuL Fiqh JiLiD 1
DIvISI: KeNcaNa
15 x 23 cm • 518 hlm
ISBN: 978-979-1486-15-6 (JIlID leNgKap)
 978-979-1486-16-3 (JIlID 1)
harga: rp 121.000,-
TerBITaN: JUlI 2014

uShuL Fiqh JiLiD 2
DIvISI: KeNcaNa
15 x 23 cm • 572 hlm
ISBN: 978-979-1486-15-6 (JIlID leNgKap)
 978-979-1486-17-0 (JIlID 2)
harga: rp 121.000,-
TerBITaN: JUlI 2014
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Matematika Farmasi dan Ilmu-

ilmu Lain yang Sejenis
•	A. MuhAjIr NASIr, M.Pd.

Divisi: Kencana

15 x 21 cm • 168 hlm

ISBN: 978-602-422-328-1

harga: rp 50.000,-

TerBITaN: feBruarI 2020

Matematika bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat 
sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika 
dapat membantu manusia dalam memahami dan menguasai 
permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Begitu pun dalam 
bidang farmasi, yang membutuhkan konsep dan perhitungan 
matematika dalam berbagai hal. Dalam buku ini dipaparkan 
secara perinci dasar-dasar matematika yang diperlukan da-
lam bidang farmasi, yaitu: sistem bilangan real, himpunan, 
operasi aljabar, relasi dan fungsi, limit fungsi, turunan fungsi 
(deferensial) dan aplikasinya, serta integral dan aplikasinya.

Promosi Kesehatan Lanjutan 
dalam Teori dan Aplikasi
•	PuTrA APrIAdI SIregAr, S.K.M., 

M.KeS.
•	reNI AguSTINA hArAhAP, S.ST., 

M.KeS.
•	ZuhrINA AIdhA, S.KeP., M.KeS.

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 284 hlm

ISBN: 978-623-218-478-7

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Buku promosi Kesehatan lanjutan ini menggunakan bahasa 
yang sederhana dan diharapkan mudah dipahami oleh prak-
tisi kesehatan dan mahasiswa jika ingin mengaplikasikannya 
di masyarakat. Buku ini diharapkan bisa menjadi salah satu 
referensi dalam melakukan promosi kesehatan di berbagai 
tempat dan menjadi salah satu buku panduan dalam pembu-
atan berbagai karya tulis terkait promosi kesehatan.

revolusi Olahraga: Suatu 

Analisis-Sintesis dari Sudut 

Sosiologi Olahraga

•	PrOF. dr. PhIL. h. YANuAr 
KIrAM

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 278 hlm

ISBN: 978-623-218-377-3

harga: rp 65.000,-

TerBITaN: feBruarI 2020

Dengan membaca buku ini, para pembaca tidak hanya 
memperoleh pengetahuan tentang sejarah perkembangan 
olahraga di Indonesia, tetapi juga akan memperoleh penge-
tahuan dan pemahaman tentang latar belakang dan filosofi 
peristiwa-peristiwa besar olahraga di Indonesia. Buku ini 
juga menyajikan data-data peristiwa besar olahraga di dunia 
beserta analisisnya, seperti Sea games, asian games, dan 
Olimpic games.

Sosioantropologi Kesehatan: 
Integrasi Budaya dan 
Kesehatan 

• Dr. TrI NISwaTI uTamI, m.KeS.
•	reNI AguSTINA hArAhAP, S.ST., 

M.KeS.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 256 hlm

ISBN: 978-602-422-826-2

harga: rp 74.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Buku ini sangat baik dan merupakan buku referensi buat ahli 
kesehatan yang menyajikan pembahasan budaya setempat 
sehingga memiliki kemampuan beradaptasi untuk berinter-
aksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang 
yang berbeda latar belakang.

Buku yang disusun oleh dosen fakultas Kesehatan masya-
rakat universitas Islam Negeri Sumatra utara. 



109 KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP kesehatanK

buku kesehatan lainnya

dasar-dasar Komunikasi bagi 
Perawat

• herrI zaN pIeTer

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 290 hlm

ISBN: 978-602-7985-82-7

harga: rp 135.000,-

TerBITaN: feBruarI 2017

gizi & Kesehatan Balita: Peranan 
Mikro Zinc pada Pertumbuhan Balita

• Dr. merryaNa aDrIaNI, SKm., 
m.KeS.

• prOf. Dr. BamBaNg wIjaTmaDI, 
m.S., mcN., p.hD., Sp.gK.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 192 hlm
ISBN: 978-602-798-552-0
harga: rp 52.000,-
TerBITaN: aprIl 2014

Keperawatan Maternitas  
Volume 2: Persalinan

• SITI fauzIah, S.pD., app., m.KeS.  

Divisi: Kencana

18.5 x 23 cm • 168 hlm

ISBN: 978-602-1186-84-8

harga: rp 75.000,-

TerBITaN: meI 2015

Keperawatan Medikal Bedah: Sistem 
Pencernaan  
Edisi Pertama

• DIyONO, S.Kep., NS., m.KeS.
• SrI mulyaNTI, S.Kep., Ne., m.Kep.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 210 hlm

ISBN: 978-602-9413-88-5

harga: rp 53.000,- 
TerBITaN: jaNuarI 2016

Kesehatan Lingkungan 
Edisi Keempat

• prOf. Dr. h. arIf SumaNTrI, 
S.K.m., m.KeS.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 344 hlm

ISBN: 978-602-8730-50-1

harga: rp 91.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2017

Kimia Medisinal: 
Dasar-dasar dalam Perancangan Obat

• prOf. muchTarIDI, ph.D., apT.
• Dr. arry yaNuar, apT.
• SaNDra megaNTara, m.farm., 

apT.
• Dr. harI purNOmO, apT.

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 318 hlm

ISBN: 978-602-422-131-7

harga: rp 125.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2018

Komunikasi Kesehatan: Sebuah 
Pengantar Komprehensif  

• fajar juNaeDI
• fIlOSa gITa SuKmONO

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 150 hlm

ISBN: 978-602-422-238-3

harga: rp 45.000,-

TerBITaN: mareT 2018

Kumpulan Checklist dan Soal Skill 
dalam ujian Metode OSCA

• TITIK SaparTINah, S.SIT., S.Kep., 
m.KeS. 

• IDa aryaNTI, S.SIT., m.KeS.

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 cm • 296 hlm

ISBN: 978-979-3464-81-7 

harga: rp 88.000,-

TerBITaN: juNI 2012

Kumpulan Soal Pengetahuan dalam 
ujian Metode OSCA

• TITIK SaparTINah, S.SIT., S.Kep., 
m.KeS. 

• IDa aryaNTI, S.SIT., m.KeS.

Divisi: prenaDa

15 x 23 cm • 368 hlm

ISBN: 978-979-3464-80-0

harga: rp 83.000,-

TerBITaN: juNI 2015

Metode Student Center Learning: 
Aplikasi pada Pendidikan Keperawatan

• Dr. TITIh hurIah, m.Kep., 
Sp.Kep.KOm.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 238 hlm

ISBN: 978-602-422-284-0

harga: rp 66.000,-

TerBITaN: julI 2018

Metodologi Penelitian Kesehatan

• Dr. h. arIf SumaNTrI, SKm., 
m.KeS.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 262 hlm

ISBN: 978-602-8730-93-8

harga: rp 72.000,-

TerBITaN: meI 2015

Metode Perawatan Pasien gangguan 
Sistem Perkemihan: Aplikasi Konsep 
Orem “Self-Care Deficit” dan Studi Kasus

• wahyu hIDayaTI

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 172 hlm

ISBN: 978-602-9413-65-6

harga: rp 42.000,- 
TerBITaN: julI 2013
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Panduan Penyiapan Pangan Sehat 
untuk Semua 
Edisi Kedua

• agNeS murDIaTI
• amalIah

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 334 hlm

ISBN: 978-602-7985-43-8

harga: rp 81.000,-

TerBITaN: NOvemBer 2013

Pendidikan Konsumsi Pangan: Aspek 
Pengolahan dan Keamanan

• reTNO INDraTI
• murDIjaTI garDjITO

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 408  hlm

ISBN: 978-602-7985-66-7

harga: rp 79.000,-

TerBITaN: aprIl 2014

Pengantar gizi Masyarakat

• Dr. merryaNa aDrIaNI, SKm., 
m.KeS. 

• prOf. Dr. BamBaNg wIrjaTmaDI, 
m.S., mcN., ph.D., Sp.gK.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 356 hlm

ISBN: 978-602-9413-22-9

harga: rp 84.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2016

Pengantar Komunikasi & Konseling: 
Dalam Praktik Kebidanan  

• herrI zaN pIeTer, S.pSI.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 316 hlm

ISBN:  978-602-9413-59-5

harga: rp 66.000,-  

TerBITaN: OKTOBer 2012

Peranan gizi dalam Siklus 
Kehidupan

• Dr. merryaNa aDrIaNI, SKm., 
m.KeS. 

• prOf. Dr. BamBaNg 
wIrjaTmaDI, m.S., mcN., ph.D., 
Sp.gK.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 502 hlm

ISBN: 978-602-9413-23-6 

harga: rp 121.000,-

TerBITaN: meI 2016

Probiotik: Suatu Tinjauan Keilmuan Baru 
bagi Pakan Budi Daya Perikanan 

• prOf. Dr. Ir. felIaTra, Dea.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 218 hlm

ISBN: 978-602-422-659-6

harga: rp 64.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2018

Teori Iknemook dalam Mediasi 
Malapraktik Medik

• Dr. machlI rIyaDI, S.h., m.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 188 hlm

ISBN: 978-602-422-447-9

harga: rp 56.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2018
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Best Practice humas (Public 
relations) Bisnis dan 
Pemerintah: Manajemen Humas, 

Teknik produksi Media publisitas dan 

public relations Writing

•	rAChMAT KrIYANTONO, Ph.d.

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 592 hlm

ISBN: 978-623-218-780-1

harga: rp 280.000,-

TerBITaN: feBruarI 2021

Sekarang ini, setiap orang harus mengomunikasikan dirinya 
agar eksistensi dan prestasinya dikenal orang lain. we sho-
uld communicate ourself. without communicate ourselves 
no one know us. If no one know us, we are nothing. Dunia 
pencitraan adalah keniscayaan dalam kehidupan  sosial. 
Buku ini disusun untuk menjadi referensi praktis bagi praktik 
public relations (humas) di Indonesia, baik untuk lembaga 
swasta maupun pemerintah. penjelasan materi dalam buku 
ini dilengkapi dengan contoh-contoh praktis dari aktivitas 
praktik humas yang kontemporer. 

Buku Ajar Komunikasi 
Kesehatan

•	reNI AguSTINA hArAhAP, SST., 
M.KeS.
•	FAuZI eKA PuTrA, M.I.KOM.

Divisi Kencana 

13.5 X 20.5 cm ▪ 240 hlm

ISBN 978-602-422-877-4

harga: rp 70.000,-
TerBITaN: jaNuarI 2020

Melalui buku ini diharapkan para tenaga kesehatan—tenaga 
medis—dan calon tenaga kesehatan memiliki keterampilan 
komunikasi yang efektif; dan yang paling penting adanya 
perubahan sikap dan perilaku para tenaga kesehatan dalam 
berkomunikasi ketika memberikan promosi kesehatan ke-
pada masyarakat. para medis atau tenaga kesehatan harus 
terampil berkomunikasi secara sabar, empati, dan dapat 
menjadi contoh bagi masyarakat luas.

Corporate Communication 
[Komunikasi Perusahaan]: Teori, 

Aplikasi, dan Praktik Pengalaman 

Malaysia, Indonesia, dan Negara-

negara Lain

•	BAhTIAr MOhAMAd
•	BurhAN BuNgIN

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 340 hlm

ISBN: 978-623-218-399-5

harga: rp 88.000,-

TerBITaN: jaNuarI 2020

Isi buku ini harus dibaca oleh para sarjana komunikasi, 
mahasiswa, dan praktisi komunikasi perusahaan untuk 
mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang 
disiplin komunikasi perusahaan. Diskusi yang cermat dengan 
contoh-contoh akan membantu pembaca lebih memahami 
komunikasi perusahaan. Diharapkan buku ini akan memba-
wa dimensi baru pada disiplin komunikasi perusahaan.

Cyber Society: Teknologi, Media 

Baru, dan Disrupsi Informasi

•	CATur NugrOhO, S.SOS., 
M.I.KOM.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 196 hlm

ISBN: 978-623-218-740-5

harga: rp 57.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2020

Secara kategoris kehidupan masyarakat modern sekarang 
dapat dibedakan dalam tiga macam masyarakat, yaitu 
masyarakat realitas, masyarakat simbolik, dan masyara-
kat siber (cyber society). fenomena masyarakat realitas, 
merujuk pada masyarakat yang menciptakan dan mengolah 
makna, yang terbentuk oleh interaksi sosial di dunia nyata. 
Masyarakat simbolik adalah masyarakat yang dibentuk oleh 
konstruksi media atas realitas yang terjadi di dalam masya-
rakat. Sedangkan masyarakat siber (cyber society) berada 
dalam struktur model komunikasi yang kompleks. 
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journalism Today
•	ANdI FAChruddIN

Divisi Kencana

15 X 23 ▪ 464 hlm.

ISBN 978-602-422-919-1

harga: rp 142.000,-

TerBITaN: mareT 2019

Industri televisi telah menjadi bisnis yang sangat penting 
dan dominan di Indonesia dengan simbiosis mutualisme 
secara kelembagaan, profesi, hingga menjadi bagian 
konglomerasi media yang mengakar kuat. proses perkem-
bangan industri televisi secara masif, telah menjadi bagian 
yang tak terpisahkan dalam sejarah penyiaran di Indonesia. 
Buku ini juga melengkapi beberapa hal terkait peralatan 
perekaman dan penyimpanan analog/digital berdasarkan 
sejarah perkembangan teknologi yang pesat. adapun teknik 
memproduksi program radio dan televisi dengan proses 
penyiaran yang saling berkesinambungan akan melengkapi 
keberadaan buku ini.

Komunikasi CSr Politik: 
Membangun Reputasi, Etika, dan 

Estetika PR Politik

•	dedI KurNIA SYAh PuTrA  

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 296 hlm

ISBN: 978-602-1186-26-8

harga: rp 72.000,-

TerBITaN: mareT 2019

Buku ini antara lain membincangkan: (1) pertanggungjawab-
an sosial partai politik; (2) Membangun ruang identitas yang 
akan mengurai persoalan social branding, citra, dan reputa-
si, hubungan masyarakat, catatan biru cSr politik, melawan 
ahistoris politisi, dan lahirnya budaya pencitraan politik; (3) 
public relations politik, yang akan membuka ruang kajian 
terkait people relations politik, fungsi public relations politik 
dan cSr, mengatur krisis public relations, serta pencarian 
solusi; (4) Sampul media politik, yang membahas publikasi 
dan ritual pencitraan; (5) pengaruh politik media, membahas 
keterkaitan antara media dan politik; (6) cSr politik dalam 
balutan political Social responsibility (pSr); serta (7) ranah 
integritas politik: mengulas perihal detail integritas politik.

Komunikasi Intrapribadi: 
Integrasi Komunikasi Spiritual, 

Komunikasi Islam, dan 

Komunikasi lingkungan

•	dr. ArMAwATI ArBI, M.SI.

Divisi Kencana

15 x 23 ▪ 348 hlm.

ISBN 978-602-422-658-9

harga: rp 100.000,-

TerBITaN: mareT 2020

Buku ini mengajak individu, mengenal diri sendiri. Diri 
manusia dipanggil apa saja oleh allah SwT dalam kitab 
al-Qur'an. Dimensi apa saja dianugerahkannya. Ternyata, 
ditemukan bahwa kita berkomunikasi  di mana saja untuk 
mengembangkan potensi dan dimensi kemanusiaan kita. 
Manusia sudah bertauhid dan berjanji  akan menjaga fitrah 
kemanusiaan tersebut atau humanis menurut Islam pada 
setiap shalat dan beribadah. manusia lupa bahwa dimensi-
dimensi manusia tersebut saling berinteraksi dan berdialog. 
Dialog antara Saya DaN aKu mewakili dimensi-dimensi 
itu, yaitu akal, ruh, nafs, dan kalbu.

Komunikasi Kesehatan: 
pendekatan antarbudaya

•	PrOF. deddY MuLYANA, M.A., 
Ph.d.
•	dr. LeILA MONA gANIeM, M.SI.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 444 hlm 

ISBN: 978-623-218-776-4

harga: rp 142.000,-

TerBITaN: jaNuarI 2021

“Ilmu kedokteran, biologi, matematika, psikologi, ilmu komu-
nikasi, atau ilmu lainnya, hanyalah konstruksi manusia yang 
terus berubah. perkembangan suatu ilmu akan mandek jika 
para ilmuwannya ‘etnosentrik’, menafikan pengaruh dari 
ilmu lainnya. lewat buku yang langka ini Deddy mulyana 
dan leila mona ganiem menjembatani disiplin komunikasi 
antarbudaya dan disiplin kedokteran.” 

—prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Ketua akademi 
ilmu pengetahuan indonesia, 2018-2023; Wakil Ketua Konsil Kedokteran 
indonesia, 2014-2020.
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Komunikasi Korporat: Konteks 

Teoretis dan praktis
•	dr. LeILA MONA gANIeM, M.SI.
•	dr. eddY KurNIA, M.SI.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 288 hlm

ISBN: 978-623-218-239-4

harga: rp 78.000,-

TerBITaN: jaNuarI 2020

Di Indonesia, referensi akademis dan praktis yang memba-
has tentang komunikasi korporat dengan berbagai strate-
ginya masih minim. Buku ini membahas konsep komunikasi 
korporat yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi para 
akademisi dan praktisi. Dilengkapi dengan contoh kasus 
dan krisis yang pernah terjadi, buku ini akan menjelaskan 
bagaimana suatu perusahaan dapat mengatasi krisis dan 
menjaga reputasi perusahaan dengan komunikasi korporat 
yang tepat.

Komunikasi Organisasi

•	MOrISSAN

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 180 hlm

ISBN: 978-623-218-349-0

harga: rp 46.000,-

TerBITaN: jaNuarI 2020

Komunikasi organisasi adalah bidang studi yang memiliki 
sejarah, tren, dan metodologi penelitian yang unik. Ketika 
memilih buku teks komunikasi organisasi yang baik, hal 
yang harus dipertimbangkan adalah menemukan buku yang 
kuat secara teori, terkini (up-to-date), dan relevan bagi para 
pembelajar, dan buku ini dipastikan mampu memenuhi ke-
butuhan itu. Buku ini relevan bagi para siswa karena menun-
jukkan pengetahuan yang akan berdampak pada kehidupan 
mereka saat ini dan di masa depan.

Komunikasi Pemasaran: 
pemasaran sebagai gejala 

Komunikasi-komunikasi sebagai 

Strategi pemasaran
•	dr. redI PANuju, M.SI.

Divisi: Kencana

15 x 22 cm • 214 hlm

ISBN: 978-623-218-246-2

harga: rp 65.000,-

TerBITaN: meI 2021

Buku Komunikasi pemasaran tidak hanya sekadar mengu-
pas tuntas peranan krusial komunikasi pemasaran, juga me-
nyajikan ide-ide kreatif komunikasi pemasaran. Karenanya 
buku ini penting bagi mahasiswa dan dosen program studi 
ilmu komunikasi, komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran, 
humas, jurnalistik, kajian media, manajemen pemasaran, 
manajemen komunikasi, maupun komunikasi dakwah; serta 
bagi para praktisi di bidang marketing, periklanan, dan 
usaha mikro.

Komunikasi Pendidikan: 
Penerapan Teori dan 
Konsep Komunikasi dalam 
Pembelajaran
•	NOFrION, S.Pd., M.Pd.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 230 hlm

ISBN: 978-602-422-111-9

harga: rp 65.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2019

Struktur buku ini dibuat secara sistematis sedemikian rupa 
untuk memudahkan pembaca memahami berbagai konsep 
dan teori pendidikan, yang akan berguna untuk menopang 
mereka ketika tiba waktunya untuk mengaplikasikan penge-
tahuan ini ke dalam praktik dunia nyata. Di sini dipapar-
kan beragam penjelasan, mulai dari hakikat komunikasi 
pendidikan, konsep bahasa, logika sampai ke teknik public 
speaking untuk para pendidik dan peserta didik.
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Manajemen Public relations: 
Strategi Menjadi Humas 

Profesional

•	MOrISSAN, M.A.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 382 hlm 

ISBN: 978-979-1486-36-1

harga: rp 95.000,- 

TerBITaN: julI 2020

Teknologi informasi telah membuat sebuah kejadian di dunia 
sini dapat menyeberangi samudra dan melintasi dunia sana 
dalam hitungan detik. Dalam kondisi seperti ini, keteram-
pilan dan kepiawaian humas dalam mengelola data yang 
masuk dan mengemasnya dalam sebuah paket dengan 
tujuan tertentu, menjadikannya berada pada posisi strategis 
dan vital dalam sebuah dunia bisnis.

Buku ini mencoba menghadirkan uraian seimbang antara 
humas organisasi nonbisnis dan humas organisasi bisnis. Di-
tulis dengan orientasi kepada riset, buku ini jelas dapat men-
jembatani antara teori kehumasan dan praktik kehumasan 
di lapangan bisnis dengan memberikan contoh kasus nyata 
implementasi teori tersebut di lapangan.

Media Baru: Sebuah Pengantar 
•	jANdY LuIK, Ph.d.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 166 hlm

ISBN: 978-623-218-759-7

harga: rp 50.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2020

Dengan bahasa dan penjelasan yang mudah dipahami, 
penulis memotret dan memberi arti terhadap penggunaan 
media baru yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. 
Topik-topik bahasan yang menjadi keunggulan lain dari buku 
ini adalah pengguna media yang tidak hanya aktif memak-
nai, teknologi media yang tidak hanya terkonvergensi, dan 
masyarakat digital yang tidak hanya semakin tersegmen-
tasi.

Media relations Kontemporer:  
Teori dan Praktik

•	MASrIAdI SAMBO

Divisi Kencana

13.5 x 20.5 ▪ 250 hlm

ISBN 978-602-422-263-5

harga: rp 72.000,-

TerBITaN: feBruarI 2019

“Buku ini lengkap dan runtut disusun. Konsep dan teori 
media relations, strategi media relations, media relations 
dalam penanganan krisis, memahami karakter media, etika 
menjalin hubungan dengan media, teknologi media, dimensi 
teknis media relations, mengelola media internal, konsultan 
public relations dan strategi bersengketa dengan pers dikaji 
lengkap. Tidak  secara teoritis semata, namun kajian disertai 
pengalaman  aplikatif. pembaca, baik mahasiswa, pekerja 
media, pekerja humas, dosen dan manajer  perusahaan 
akan dapat pemahaman tentang konsep dan praktik berhu-
bungan dengan media.”
—wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com

Pengantar Lengkap Ilmu 
Komunikasi: Filsafat dan Etika 

Ilmunya Serta Perspektif Islam

•	rAChMAT KrIYANTONO, Ph.d.

Divisi: Kencana

15 X 23 cm • 488 hlm

ISBN 978-602-422-262-8

harga: rp 146.000,-

TerBITaN: feBruarI 2019

Buku ini membahas ilmu komunikasi dalam perspektif 
filsafatnya, etikanya, dan perspektif Islam. Ilmu komunikasi 
memiliki peran besar dalam membangun pola berpikir di 
masyarakat karena itu para pencinta dan pengguna ilmu 
harus mengolaborasi antara aspek keilmuan dan kearifan 
lokal serta agama. Diharapkan penggunaan ilmu ini, seperti 
dalam praktik komunikasi politik, public relations atau komu-
nikasi pemasaran, tetap dalam koridor titik harmoni bangsa, 
yakni pancasila. pancasila sendiri merupakan perwujudan 
nilai-nilai agama.
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Political Social responsibility: 
Dinamika Komunikasi Politik 

Dialogis

•	dr. dedI KurNIA SYAh PuTrA

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 258 hlm

ISBN: 978-623-218-174-8

harga: rp 78.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2019

politik informasional merupakan konsekuensi logis dari 
bergulirnya praktik demokrasi elektoral, di mana sistem 
politik hanya mengemuka sebagai alat dalam menentukan 
kepemimpinan politik, baik pada tingkat daerah maupun 
nasional. Dengan asumsi itu, pelibatan publik dalam aktivi-
tas politik hanya berlangsung berjangka pendek, yakni saat 
pemilihan umum (pemilu) berlangsung. Seharusnya, politik 
lebih dari sekadar regenerasi kepemimpinan politik. pada 
akhirnya, buku ini hanya semacam artefak pemikiran ketika 
tidak ada pemikiran lain yang mengkritisi serta mengem-
bangkan lebih lanjut.

Public Speaking: Gaya dan Teknik 

Pidato Dakwah

•	PrOF. dr. MOh. ALI AZIZ, M.Ag.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 300 hlm

ISBN: 978-623-218-251-6

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: aprIl 2021

Buku ini juga menyajikan bagaimana diksi pidato yang terbaik 
menurut al-Qur’an. Teks lengkap pidato Nabi saw. Dan para 
sahabat juga dimuat dalam buku ini untuk memberi inspirasi 
anda bagaimana menyusun pidato dakwah yg menggetarkan 
jiwa.

melalui buku ini, anda disiapkan mejadi orang berpengaruh, 
disegani dan peraih kesuksesan melalui keterampilan berbicara 
yang memukau dan memuaskan pendengar.

reportase: Panduan Praktis 

Reportase untuk Media Televisi

•	SYAIFuL hALIM

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 310 hlm

ISBN: 978-602-422-844-6

harga: rp 82.000,-

TerBITaN: mareT 2019

melalui buku bertajuk “reportase” ini disajikan teori dasar 
jurnalisme disertai catatan penting pengalaman di lapang-
an yang mumpuni, seperti “Teror” media Televisi, media 
Televisi, jurnalis Televisi, Berita media cetak dan Televi-
si, Teknik reportase media Televisi, rerportase Bidang 
hukrim, Sosbud, polkam/ekbis, reportase Secara Stand-up, 
reportase di Daerah Konflik, dan jurnalisme Damai. Buku 
ini diharapkan bisa memenuhi dahaga para mahasiswa Ilmu 
Komunikasi khususnya dan juga umumnya bagi para calon 
jurnalis televisi, para peminat kajian media televisi, dan para 
pencinta kebenaran yang disampaikan oleh para jurnalis. 
Semoga tercerahkan di dalam dunia jurnalistik.

Spektrum Komunikasi 
Organisasi
•	dr. redI PANuju, M.SI., CIQAr

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 400 hlm

ISBN: 978-623-218-782-5

harga: rp 135.000,-

TerBITaN: feBruarI 2021

Buku ini layak dibaca oleh mahasiswa Strata-1 dan magister 
Ilmu Komunikasi yang berminat menulis skripsi atau tesis 
di bidang komunikasi yang berinteraksi dalam dan di suatu or-
ganisasi, dan juga dosen yang mengajar di prodi Ilmu Komu-
nikasi, prodi Dakwah, prodi Komunikasi penyiaran Islam. Tak 
menutup kemungkinan para profesional yang ingin mengasah 
ketajaman leadership-nya untuk membaca buku ini, sehingga 
komunikasi sebagai keterampilan ataupun pengetahuan dapat 
membantu kesuksesannya dalam memimpin.
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Sosiologi Komunikasi: Teori, 

Paradigma, Cybercommunity, 

Media Sosial dan Diskursus 

Teknologi Media Komunikasi (Edisi 

Kedua)

•	PrOF. dr. h.M. BurhAN 
BuNgIN, M.SI., Ph.d., CIQAr., 
CIQNr.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 394 hlm

ISBN: 978-623-218-978-2

harga: rp 120.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2021

Buku ini adalah salah satu teks penting yang membahas 
sosiologi komunikasi secara teoretis dan historis. penulis 
memaparkan perkembangan disiplin ini sejak masa awal 
kemunculannya sampai perkembangannya yang terkini—
termasuk perkembangan pola komunikasi di media sosial 
dan konsekuensi-konsekuensinya dalam masyarakat dan 
komunikasinya. Buku ini juga menjelaskan langkah-langkah 
dan metode dalam mempelajari, mengkaji dan meneliti 
sosiologi komunikasi secara ilmiah. Karena materi buku ini 
komprehensif dan relevan dengan konteks zaman, maka 
siapa pun yang tertarik dengan sosiologi komunikasi, kajian 
media, perlu memiliki buku ini.

Teori dan riset Khalayak Media
•	dr. ruLLI NASruLLAh, M.SI.

Divisi Kencana

14 X 21 cm  • 142 hlm

ISBN 978-623-218-236-3

harga: rp 47.000,-

TerBITaN: mareT 2021

membincangkan media, secara langsung maupun tidak, 
terkait dengan khalayak media itu sendiri. Berbagai riset 
tentang hubungan media dan khalayak ini tidak sekadar 
berhenti pada aspek pengukuran seberapa banyak khalayak 
mengakses media saja, melainkan juga telah berkembang 
seiring dengan karakteristik media dan perubahan sosial, 
budaya, sampai pada politik di suatu wilayah. Khalayak juga 
tidak lagi diposisikan pasif menerima terpaan media, aktif 
dalam memilih media sesuai kegunaan, namun turut berpar-
tisipasi dan menjadi produsen dari konten media itu sendiri.

Teori Komunikasi: Individu 

Hingga Massa (Edisi Revisi)  

•	MOrISSAN

Divisi: Kencana

15.5 x 23 cm • 498 hlm

ISBN:  978-623-218-846-4

harga: rp 155.000,-

TerBITaN: aprIl 2021

Buku ini mendaraskan teori komunikasi dalam rangkaian 
perbincangan sistematis dan komprehensif. Di awal perbin-
cangan akan dipaparkan berbagai teori komunikasi dan in-
dividu serta peran komunikasi dalam kehidupan seseorang. 
perbincangan tentang pesan, mulai dari perancangan, inter-
pretasi, sampai strategi penyampaiannya dibahas di bagian 
selanjutnya. Dan sebagai penutup rangkaian perbincangan 
tersebut dihadirkan paparan berkaitan dengan komunikasi 
dalam kelompok hingga komunikasi pada level massa.  

Teori Komunikasi Interpersonal: 
Disertai Contoh Fenomena Praktis

•	dr. ALI NurdIN, S.Ag., M.SI.

Divisi: Kencana

14 x 20.5 cm • 210 hlm

ISBN: 978-623-218-505-0

harga: rp 58.000,-

TerBITaN: aprIl 2020

Buku ini secara khusus membahas tentang pemahaman teo-
ri komunikasi interpersonal. uraian dan pembahasan dalam 
buku ini disajikan dengan gamblang, mudah dipahami, dan 
disertai contoh fenomena praktis untuk menjawab pema-
haman tentang teori komunikasi yang selama ini dikeluhkan 
para mahasiswa. Buku ini mendeskripsikan secara detail 
mulai dari tokoh pemikir teori, asumsi teori, dan contoh fe-
nomena praktis agar para pembaca dapat secara langsung 
menikmati hadirnya fenomena praktis yang secara langsung 
dikaitkan dengan teori komunikasi interpersonal.
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wacana digital (digital 
discourse): Bahasa Media Baru

eDiTor: 

•	CrISPIN ThurLOw
•	KrISTINe MrOCZeK

Divisi: Kencana

15 X 23 cm • 388 hlm.

ISBN 978-623-218-118-2

harga: rp 114.000,-

TerBITaN: julI 2019

penelitian ini mengizinkan kita untuk berbicara tentang 
kemungkinan perubahan dalam penggunaan bahasa yang 
diakibatkan oleh media baru. Terlebih lagi, wacana Digital 
membahas “wacana” dalam konteks yang luas, tidak hanya 
tentang antisipasi biaya pada pesan teks, blog, situs jejaring 
sosial, atau permainan daring, tetapi juga konteks sosial 
lainnya yang memerlukan pertukaran ide atau informasi, 
seperti pariwisata atau pertunjukan.

Thurlow dan mroczek menghasilkan sebuah koleksi yang 
tepat, yang didasarkan pada penelitian sebelumnya, juga 
kaya secara teoretis tetapi sangat mudah dibaca. meskipun 
memprediksi masa depan merupakan sesuatu yang riskan, 
patut diyakini bahwa wacana Digital termasuk dalam 
deretan bacaan kunci dari suara-suara tepercaya terkait 
komunikasi di dunia digital.

buku komunikasi lainnya

Agresi Perkembangan Teknologi  
Informasi 

• DrS. h. KaSIyaNTO KaSemIN, 
m.SI., apu.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 226 hlm

ISBN: 978-602-1186-29-9

harga: rp 63.000,-

TerBITaN: mareT 2015

Analisis jaringan Komunikasi: 
Strategi Baru dalam Penelitian Ilmu 
Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya

• erIyaNTO

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 452 hlm

ISBN:  978-602-1186-48-0

harga: rp 171.000,- 
TerBITaN: NOvemBer 2014

Aplikasi Teori dalam Sistem 
Komunikasi di Indonesia

• Dr. Ilham prISguNaNTO

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 318 hlm

ISBN: 978-602-422-222-2

harga: rp 85.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2017

Audit Komunikasi: Pendekatan dan 
Metode Asesmen Sistem Informasi 
Komunikasi dalam Organisasi  

• rOSlI muhammeD, m. Sc., ph.D.
• prOf. Dr. BurhaN BuNgIN, 

m.SI., ph.D.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 256 hlm

ISBN: 978-602-1186-69-5

harga: rp 79.000,-

TerBITaN: juNI 2015

Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi  

• Dr. haSrullah, m.a.

Divisi: Kencana

12 x 20 cm • 90 hlm

ISBN: 978-602-9413-44-1

harga: rp 27.000,- 
TerBITaN: OKTOBer 2014

etika dan Filsafat Komunikasi

• muhamaD mufID

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 328 hlm

ISBN: 978-979-1486-72-9

harga: rp 80.000,-

TerBITaN: jaNuarI 2018

effective Public relations:  
Edisi Kesembilan

• ScOTT m. cuTlIp
• alleN h. ceNTer
• gleN m. BrOOm

Divisi: Kencana

19 x 25 cm • 572 hlm

ISBN: 979-3925-49-3

harga: rp 231.000,-

TerBITaN: aprIl 2016

Ilmu Komunikasi: Sekarang dan 
Tantangan Masa Depan 

• eDITOr: Dr. farID hamID, m.SI. 
• herI BuDIaNTO, S.SOS., m.SI. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 588 hlm

ISBN: 978-602-8730-67-9

harga: rp 140.000,-

TerBITaN: DeSemBer 2016

Komunikasi Antarbudaya: Di Era 
Budaya Siber   

• rullI NaSrullah

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 214 hlm

ISBN:  978-602-9413-48-9

harga: rp 48.000,- 
TerBITaN: aprIl 2018
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ensiklopedia Teori Komunikasi 
jilid 1 dan 2 
eDITOr:

• STepheN w. lITTlejOhN
• KareN a. fOSS

Divisi: Kencana

jIlID 1 
18.5 x 23 cm • 760 hlm
ISBN: 978-602-1186-58-9
harga: rp 370.000,-
TerBITaN: NOvemBer 2016

jIlID 2
18.5 x 23 cm • 604 hlm
ISBN: 978-602-1186-59-6
harga: rp 280.000,-
TerBITaN: NOvemBer 2016

ensiklopedia Teori Komunikasi 
(Lengkap jilid 1 & 2)
ISBN: 978-602-1186-57-2
harga: rp 585.000,-

Komunikasi Antarpersonal

• prOf. Dr. alO lIlIwerI, m.S.  

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 590 hlm

ISBN: 978-602-1186-43-5

harga: rp 234.000,-

TerBITaN: feBruarI 2017

Komunikasi Bisnis Silang Budaya 
Edisi Pertama   

• prOf. Dr. muhammaD 
BuDyaTNa, m.a.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 270 hlm

ISBN:  978-602-641-333-5

harga: rp 66.000,-

TerBITaN: jaNuarI 2016

Komunikasi dan regulasi Penyiaran

• muhamaD mufID, m.SI.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 264 hlm

ISBN: 979-3925-13-2

harga: rp 51.000,- 

TerBITaN: juNI 2010

Komunikasi Kedokteran:  
Konteks Teoretis dan Praktis

• Dr. leIla mONa gaNIem, m.SI.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 266 hlm

ISBN: 978-602-422-226-0

harga: rp 82.000,-

TerBITaN: jaNuarI 2018

Komunikasi Islam

• Dr. harjaNI hefNI, lc. m.a.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 292 hlm

ISBN: 978-602-0895-17-8

harga: rp 77.000,-

TerBITaN: meI 2017

Komunikasi Lingkungan: Penanganan 
Kasus-kasus Lingkungan Melalui Strategi 
Komunikasi

• prOf. Dr. alexaNDer g. flOr
• prOf. Dr. hafIeD caNgara, m.Sc.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 316 hlm

ISBN: 978-602-422-331-1

harga: rp 94.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2018

Komunikasi Pariwisata (Tourism 
Communication): Pemasaran dan 
Brand Destinasi

• BurhaN BuNgIN

Divisi: Kencana

18 x 23 cm • 338 hlm

ISBN: 978-602-1186-88-6

harga: rp 140.000,-

TerBITaN: NOvemBer 2017

Komunikasi Politik Pencitraan  

• prOf. Dr. BurhaN BuNgIN, 
S.SOS. m.SI., ph.D.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 322 hlm

ISBN: 978-602-422-297-0

harga: rp 110.000,-

TerBITaN: aprIl 2018

Media Sosial: Interaksi, Identitas dan 
Modal Sosial

• ShIefTI Dyah alyuSI

Divisi: Kencana

14.5 x 21 cm • 212 hlm

ISBN: 978-602-422-001-3

harga: rp 66.500,-

TerBITaN: jaNuarI 2018

Media Massa dan Masyarakat 
Modern  
Edisi Kedua

• wIllIam l. rIverS
• jay w. jeNSeN
• TheODOre peTerSON 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 374 hlm

ISBN: 978-979-3464-36-0

harga: rp 77.000,-

TerBITaN: feBruarI 2015

Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi: 
Komunikasi sebagai Kegiatan Komunikasi 
sebagai Ilmu

• Dr. reDI paNuju, m.SI.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 260 hlm

ISBN: 978-602-422-743-2

harga: rp 85.000,-

TerBITaN: NOvemBer 2018

Prasangka, Konflik, dan Komunikasi 
Antarbudaya

• prOf. Dr. alO lIlIwerI, m.S.

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 714 hlm

ISBN: 978-602-422-609-1

harga: rp 265.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2018
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Public relations, Issue & Crisis 
Management: Pendekatan Critical 
Public Relations Etnografi Kritis & 
Kualitatif  

• rachmaT KrIyaNTONO, ph.D. 

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 516 hlm

ISBN:  978-602-1186-63-3

harga: rp 130.000,- 
TerBITaN: feBruarI 2018

Smart Trust Public Speaking:  
34 Solusi Magicplus dalam Berpidato & 
Presentasi  

• IrwaNI paNe

Divisi: prenaDa

12 x 20 cm • 202 hlm

ISBN: 978-979-3464-84-8

harga: rp 44.000,-

TerBITaN: aprIl 2014

Strategic Communication in Business 
and the Professions 

Edisi Keenam

• DaN O’haIr
• guSTav w. frIeDrIch
• lyNDa Dee DIxON

Divisi: Kencana

19 x 26 cm • 576 hlm

ISBN: 978-979-1486-79-8

harga: rp 176.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2009

Teori Komunikasi Antarpribadi: 
Sebuah Pengantar

• prOf. Dr. muhammaD BuDyaTNa, 
m.a.

• Dr. leIla mONa gaNIem, m.SI.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 376 hlm

ISBN: 978-602-1186-74-9

harga: rp 115.000,-

TerBITaN: juNI 2015

Teori Komunikasi Kontemporer

• Dr. zIKrI fachrul NurhaDI, 
m.SI.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 234 hlm

ISBN:  978-602-422-172-0

harga: rp 70.000,- 
TerBITaN: SepTemBer 2017

Teori Komunikasi Massa:  
Edisi Kedelapan

• jOhN vIvIaN

Divisi: Kencana

19 x 25 cm • 678 hlm

ISBN: 978-979-1486-04-0

harga: rp 247.000,-

TerBITaN: jaNuarI 2015

Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, 
dan Terapan di Dalam Media Massa

edisi Kelima

• werNer j. SeverIN
• jameS w. TaNKarD, jr. 

Divisi: Kencana 

18.5 x 23 cm • 502 hlm

ISBN: 978-979-3925-08-6 

harga: rp 150.000,- 

TerBITaN: aprIl 2014

Teori dan riset Media Siber 
(Cybermedia)   

• Dr. rullI NaSrullah, m.SI.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 320 hlm

ISBN:  978-602-7985-71-1

harga: rp 82.000,- 
TerBITaN: jaNuarI 2016

Teori-teori Mengenai Komunikasi 
Antar-Pribadi
• prOf. Dr. muhammaD BuDyaTNa, 

m.a. 

• Dr. leIla mONa gaNIm, m.SI.

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 446 hlm

ISBN:  978-602-1186-45-9

harga: rp 121.000,- 
TerBITaN: feBruarI 2015

Teori-teori Public relations 
Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi 
Penelitian dan Praktik

• rachmaT KrIyaNTONO, ph.D. 

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 422 hlm

ISBN:  978-602-7985-65-0

harga: rp 155.000,- 
TerBITaN: feBruarI 2017

The repotition of Communication in 
the dynamic of Convergence: Reposisi 
Komunikasi dalam Dinamika Konvergensi

eDITOr:

• Dra. DIah warDhaNI, m.SI.
• afDal maKKuraga puTra, m.m., m.SI.

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 772 hlm

ISBN: 978-602-9413-00-7

harga: rp 231.000,-

TerBITaN: mareT 2013
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Kriminologi: Suatu Pengantar

•	PrOF. dr. A.S. ALAM, S.h., M.h.
•	dr. AMIr ILYAS , S.h., M.h.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 178 hlm

ISBN: 978-602-422-239-0

harga: rp 59.000,-

TerBITaN: feBruarI 2021

Kehadiran Kriminologi: Suatu pengantar tidak terlepas 
dari reaksi terhadap pengembangan ide-ide, baik dalam 
penelitian kriminologi oleh para akademisi dari berbagai 
strata di perguruan tinggi, maupun penerapan kriminologi 
oleh para praktisi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan 
dan pelaksanaan hukum. Buku ini merupakan tanggapan 
akademik terhadap perkembangan kriminologi yang kian 
pesat, sementara buku teks atau ajar berbahasa Indonesia 
dapat dikatakan sangat langka. Karenanya, penambahan 
materi di dalamnya bertujuan semata agar mahasiswa dan 
dosen lebih mudah memahami dan tertarik untuk menekuni 
bidang ini.

Perlindungan Korban: Suatu 

Perspektif Viktimologi dan 

Kriminologi  

Edisi Kedua

•	dr. C. MAYA INdAh S., S.h., 
M.huM.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm  • 214 hlm

ISBN:  978-602-7985-89-6

harga: rp 65.000,- 
TerBITaN: feBruarI 2021

Sumbangsih literatur penting di bidang hukum pidana ini 
semakin memperkaya khazanah keilmuan dan perpustaka-
an ilmiah di bidang studi hukum. Kajian keilmuan buku ini 
menjadi referensi hukum pidana bagi kalangan akademisi, 
dosen/pengajar dan mahasiswa, dan juga penting bagi para 
penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam melakukan 
perlindungan korban, serta bagi masyarakat umum untuk 
lebih memahami kinerja hukum pidana.

buku kriminologi lainnya

diskontinuitas Penologi Punitif: 
Sebuah Analisis Genealogis Terhadap 
Pemenjaraan

• IQraK SulhIN

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 306 hlm

ISBN: 978-602-0895-54-3

harga: rp 99.000,-

TerBITaN: jaNuarI 2018

Kejahatan Siber (Cyber Crime): 
Suatu Pengantar

• maSKuN, S.h., llm.

Divisi: Kencana

13.5 x 20.5 cm • 228 hlm 

ISBN: 978-602-9413-93-9 

harga: rp 49.000,- 
TerBITaN: julI 2014

Kejahatan Terorganisasi [Organized 
Crime]: Akar dan Perkembangannya 
Edisi Keenam

• jay S. alBaNeSe

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 440 hlm

ISBN: 978-602-422-020-4

harga: rp 231.000,-

TerBITaN: julI 2018

Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-
Korporat sebagai Pola White-Collar 
Crime di Indonesia

• muhammaD muSTOfa

Divisi: Kencana 

13.5 x 20.5 cm • 232 hlm 

ISBN: 978-602-8730-00-6

harga: rp 52.000,-

TerBITaN: mareT 2010

Memahami Terorisme: Sejarah, 
Konsep, dan Model

• jajaNg jahrONI
• jamharI maKruf

Divisi: Kencana

15 x 23 cm • 210 hlm 

ISBN: 978-602-422-043-3

harga: rp 90.000,- 
TerBITaN: DeSemBer 2016

Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, 
dan Perilaku Kriminal 
Edisi Ketujuh

• fraNK e. hagaN

Divisi: Kencana

19 x 26 cm • 786 hlm 

ISBN: 978-602-7985-40-7

harga: rp 259.000,- 
TerBITaN: feBruarI 2015
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Prinsip-prinsip dasar Kriminologi 
Edisi Kesebelas

• eDwIN h. SuTherlaND
• DONalD r. creSSey
• DavID f. lucKeNBIll

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 768 hlm

ISBN: 978-602-422-308-3

harga: rp 278.000,-

TerBITaN: SepTemBer 2018

Teori Kriminologi: Konteks dan 
Konsekuensi  Edisi Kelima

• j. rOBerT  lIly
• rIcharD a. Ball
• fraNcIS T. culleN 

Divisi: Kencana

17 x 24 cm • 586 hlm

ISBN:  978-602-1186-68-8

harga: rp 210.000,- 
TerBITaN: jaNuarI 2017

upaya Kolektif Mencegah 
radikalisme dan Terorisme 

• prOf. Dr. SyahrIN harahap, 
m.a. 

Divisi: siraja

11 x 18 cm • 194 hlm

ISBN: 978-979-3542-21-8

harga: rp 49.000,- 
TerBITaN: NOvemBer 2017
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95 Strategi Mengajar: Multiple 
Intelligences Mengajar Sesuai Kerja 
Otak dan Gaya Belajar Siswa

•	AlAMSyAh SAid, S.pd., M.Si.
•	Andi BudiMAnjAyA, S.pd.

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 354 hlm

ISBN: 978-602-1186-80-0

harga: rp 158.000,-

TerbiTan: sepTember 2019

Buku penting ini membantu dan memandu para guru: 
Mengajar active learning; Menjadi fasilitator; Mengajar 
kreatif; Mengajar sesuai kerja otak; Mengajar menggunakan 
scientific approach; Mengajar sesuai gaya belajar siswa; 
Mengajar sesuai modalitas belajar siswa; Memilih strategi 
belajar yang disukai otak siswa; Membuat siswa berakti-
vitas dalam proses belajar; Melakukan penilaian berbasis 
proses; Menumbuhkan antusias belajar siswa.

Analisis pembelajaran Tematik 
Terpadu
•	dr. Andi prASTowo, S.pd.i., 

M.pd.i.

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 342 hlm

isbn: 978-602-422-712-8

harga: rp 137.000,-

TerbiTan: Januari 2019

Buku ini hadir sebagai sumber referensi sekaligus bahan 
analisis pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di 
sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI) yang secara 
terstruktur sudah dilaksanakan lima tahun terakhir, dari 
2013-sekarang. Buku ini sangat direkomendasikan untuk 
matakuliah pembelajaran tematik maupun matakuliah ana-
lisis pembelajaran tematik terpadu di program studi pgsD/
pgmi/pendidikan Dasar/pendidikan Dasar islam. buku ini 
sangat cocok untuk mahasiswa s-1, s-2, s-3, sekaligus do-
sen dan guru kelas sD/mi, serta para praktisi dan pemerhati 
pendidikan MI/SD.

Asesmen Kesulitan Belajar
•	dr. MArlinA, S.pd., M.Si.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 186 hlm

isbn: 978-602-422-776-0

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: februari 2021

buku ini dibaca, baik oleh mahasiswa, guru-guru di sekolah 
luar biasa, guru-guru di sekolah penyelenggara pendidik-
an inklusif, dosen, dan pemerhati pendidikan bagi anak 
berkebutuhan khusus. pemahaman menyeluruh tentang 
asesmen kesulitan belajar menjadi dasar pemberian layanan 
pendidikan dan pembelajaran yang tepat. Dengan kata 
lain, layanan pendidikan dan pembelajaran tanpa asesmen, 
ibarat melaksanakan pendidikan tanpa roh.

Bahasa indonesia Akademik: 
Strategi Meneliti dan Menulis

•	drS. iSMA TAnTAwi, M.A.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 306 hlm

ISBN: 978-623-218-162-5

harga: rp 80.000,-

TerbiTan: Januari 2020

Materi dalam buku ini lebih diutamakan pada hal-hal yang 
berhubungan dengan penelitian. penjelasan dimulai dari 
pengertian karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, sikap ilmiah, 
manfaat karya ilmiah, keutamaan ilmu serta bagaimana 
cara memahami dan membuat motif, tendensi, topik, dan 
tema. Di samping itu, juga dijelaskan bagaimana cara mem-
buat latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, konsep-konsep 
yang digunakan, landasan teori, tinjauan pustaka (kajian 
lepas), metode penelitian, pembahasan (analisis), simpulan 
dan saran.
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Bahasa Arab untuk Bisnis:  
Seri 1
•	dr. iKA yuniA fAuziA, lc., 

M.e.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 178 hlm

isbn: 978-602-422-145-4

harga: rp 53.000,-

TerbiTan: sepTember 2021

buku bahasa arab seri pertama: bahasa arab untuk bisnis 
merupakan pembelajaran dasar untuk seri bahasa arab 
Ekonomi Islam. Materi yang terdapat di dalam buku ini 
adalah materi awal dalam pembelajaran bahasa arab. 
adapun seri kedua: bahasa arab untuk perbankan syariah 
merupakan materi lanjutan karena bahasan yang terdapat di 
dalamnya sudah lebih berat dari bahasan pada buku Bahasa 
arab untuk bisnis.

Bahasa Arab untuk perbankan 
Syariah:  
Seri Kedua
•	dr. iKA yuniA fAuziA, lc., 

M.e.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 232 hlm

isbn: 978-602-422-162-1

harga: rp 73.000,-

TerbiTan: april 2021

buku bahasa arab seri Kedua: bahasa arab untuk perbank-
an syariah ini merupakan lanjutan dari buku bahasa arab 
seri pertama: bahasa arab untuk bisnis. Dalam seri Kedua 
ini materi yang dipaparkan berfokus pada kaidah bahasa 
arab. pembelajaran ini sangat berguna untuk membantu 
memahami dalil-dalil dan juga akad-akad dalam ekonomi 
islam, khususnya perbankan syariah.

Bahasa indonesia di perguruan 
Tinggi Berbasis pembelajaran 
Aktif
•	dr. AnindiTyA Sri nugrAheni, 

M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 338 hlm

isbn: 978-602-422-045-7

harga: rp 115.000,-

TerbiTan: februari 2019

Buku ini memberikan guide line pada pembelajaran aktif. 
pembeda buku ini adalah adanya komponen yang disajikan 
secara sistematis, meliputi: capaian pembelajaran, kemam-
puan akhir yang diharapkan, indikator, tujuan pembelajar-
an, peta konsep, materi pembelajaran, rangkuman, tugas, 
latihan, dan tindak lanjut. Tujuan dari penyajian komponen 
ini yaitu memudahkan pembaca dalam mengembangkan 
suasana, dialogis, interaktif, dan menyenangkan.

Bahasa indonesia untuk 
perguruan Tinggi
•	dr. AfniTA, M.pd.
•	zelvi iSKAndAr, M.pd.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 240 hlm

isbn: 978-623-218-247-9

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: Juni 2021

buku bahasa indonesia untuk perguruan Tinggi ini merupa-
kan buku penunjang perkuliahan di perguruan tinggi. Buku 
ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti 
perkuliahan matakuliah umum bahasa Indonesia. Matakuliah 
umum bahasa Indonesia merupakan salah satu dari bebera-
pa matakuliah pengembangan kepribadian yang bertujuan 
mengembangkan kompetensi dan pemahaman mahasiswa 
dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana 
komunikasi lisan maupun tulis dengan baik dan benar.
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Belajar Keterampilan 
Motorik

•	prof. dr. phil. h. yAnuAr 
KirAM

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 166 hlm

isbn 978-602-422-779-1

harga: rp 48.000,-

TerbiTan: Januari 2020

Buku ini membahas secara mendasar tentang gerak dan 
manusia, proses terjadinya gerak dan bagaimana menga-
jarkan dan melatih keterampilan gerak atau keterampilan 
motorik serta persoalan apa yang dihadapi ketika se orang 
mengajarkan atau melatih keterampilan gerak. Buku ini juga 
membahas tentang tingkat-tingkat belajar keterampilan 
motorik yang dibagi atas tiga tingkatan. fase belajar tingkat 
pertama merupakan fase belajar keterampilan motorik 
dalam bentuk koordinasi kasar. Kemudian fase belajar ke-
terampilan motorik tingkat kedua sebagai fase penguasaan 
keterampilan motorik dalam bentuk koordinasi halus. 

dasar-dasar ilmu pendidikan
•	drS. SyAfril, M.pd.
•	drS. zelhendri zen, M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 268 hlm

isbn: 978-602-422-169-0

harga: rp 75.000,-

TerbiTan: Januari 2020

Buku ini membincangkan fondasi alias berbagai hal yang 
harus diketahui oleh mereka yang bergelut sebagai pendidik 
atau dalam bidang pendidikan. Di bagian awal, pembahasan 
dimulai dengan hal paling elementer namun esensial dalam 
pendidikan: manusia (yang merupakan objek pendidikan itu 
sendiri); disusul dengan apa hakikat pendidikan itu sendiri. 
Setelah itu  yang menjadi fokus perbincangan selanjutnya 
adalah pendidikan dalam kedudukannya sebagai bagian dari 
komponen pendidikan dan sistem pendidikan suatu bangsa/
negara.

desain dan pengembangan 
program pelatihan Berbasis 
Kompetensi: Implementasi Model 
aDDie
•	dr. Benny A. priBAdi, M.A. 

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 222 hlm

ISBN: 978-602-7985-91-9

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: mareT 2020

Buku ini menyajikan dan mengupas salah satu model desain 
dan pengembangan sistem pembelajaran yang dapat digu-
nakan untuk menciptakan program pelatihan yang mampu 
meningkatkan kompetensi peserta, memotivasi proses 
belajar peserta training, meningkatkan daya ingat atau 
retensi terhadap kompetensi yang dilatihkan dalam dunia 
kerja nyata.

edutainment pendidikan 
Anak usia dini: Menciptakan 
pembelajaran menarik, Kreatif, 
dan Menyenangkan
•	M. fAdlillAh, S.pd., M.pd.i., 

dKK.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 170 hlm

ISBN: 978-602-7985-60-5

harga: rp 57.000,- 
TerbiTan: februari 2021

berbagai penelitian mutakhir menunjukkan, bilamana anak 
didik dan berada dalam suasana yang menyenangkan saat 
proses pembelajaran berlangsung, maka si anak didik akan 
lebih cepat atau mudah dalam memahami materi pembel-
ajaran yang diberikan. Karena itu, pembelajaran berbasis 
“edutainment ” sangat diperlukan, terutama pendidikan 
anak usia dini (pauD) atau pra-sekolah.
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english in real Situation: Cara 
Efektif Membangun Percakapan 
Praktis, Dialog, dan Meeting Club

•	dr. MuhAMMAd yAuMi, 
M.huM., M.A. 
•	drS. SyAhid, M.ed.M.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 230 hlm 

isbn: 978-602-422-018-1

harga: rp 63.000,- 
TerbiTan: mareT 2019

Terbagi dalam tiga bagian besar, bagian pertama buku ini 
terdiri dari unit 1-20 yang mencakup berbagai hal dalam 
keseharian, seperti: ucapan selamat, perkenalan diri dan 
memperkenalkan orang lain, berterima kasih, meminta izin, 
dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan percakapan 
sehari-hari. Di bagian kedua yang berupa unit 21, fokus 
pembahasannya adalah penggunaan kosakata yang ada da-
lam pertemuan dan pidato. adapun bagian penutup, unit 22, 
dikhususkan untuk pembahasan tentang berbagai kategori 
perbendaharaan kata sebagai pendalaman pemahaman de-
ngan seluruh unit yang ada dan mempermudah pembuatan 
kalimat dalam percakapan.

filologi indonesia: Teori dan 
Metode 
(Edisi Revisi)  

•	oMAn fAThurAhMAn

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 204 hlm

ISBN: 978-602-1186-28-2

harga: rp 56.000,-

TerbiTan: Juni 2021

buku filologi indonesia ini membincangkan perihal nas-
kah tulisan tangan (manuskrip), khususnya dari budaya 
masyarakat—tradisi kuno atau masa lampau—di kawasan 
Nusantara. Beberapa kajian atau diskusi ilmiah akan bersen-
tuhan dengan teori dan metodologi, namun beberapa bagian 
lainnya lebih menekankan pada refleksi atas pengalaman 
empiris dalam kajian filologi.

guru dahsyat Menulis: Artikel 
Ilmiah dan Penelitian Tindakan 
Kelas

•	dr. SAifur rohMAn, S.S., 
M.huM., M.Si.

Divisi: prenaDa

14 x 20.5 cm • 190 hlm

ISBN: 978-602-383-035-0

harga: rp 55.000,-

TerbiTan: mareT 2019

Buku pegangan mengenai “guru dahsyat” ini menghadirkan 
tiga teknik untuk melahirkan tiga jenis karya tulis: (1) tulisan 
populer; (2) tulisan ilmiah; dan (3) tulisan penelitian tindakan 
kelas. Tulisan populer dapat dilihat di media massa cetak 
maupun daring; tulisan ilmiah bisa dibuktikan dalam jurnal 
ilmaih; dan penelitian tindakan kelas dapat dilihat di dalam 
laporan penelitian (riset ilmiah). penyajian buku ini dibuat 
secara praktis melalui bahasa percakapan yang ringan. 
Kendati demikian, materinya terdiri atas beberapa tahapan 
teoretis hingga praktis. Ditulis detail dan singkat. 

hadis Tarbawi: Hadis-hadis 
Pendidikan  

•	dr. h. ABdul MAjid Khon, M.Ag.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 320 hlm

isbn:  978-602-9413-55-7

harga: rp 85.000,-

TerbiTan: april 2020

Buku ini mencoba menggali konsep dan nilai pendidikan 
perspektif islam yang diteladani dalam berbagai sabda ra-
sulullah saW. rangkaian perbincangannya dimulai dengan 
pandangan rasulullah saW terhadap materi ajar, karakter-
istik, dan standar yang harus dimiliki oleh pendidik. Kemu-
dian diuraikan cara rasulullah saW cara menghadapi murid 
dan standar pendidikan yang harus dicapai. Kedua uraian ini 
dilengkapi dengan paparan berkaitan dengan penggunaan 
alat ajar dalam pendidikan Islam.
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ilmu pendidikan islam
•	prof. dr. ABdul MujiB, M.Ag.
•	dr. juSuf MudzAKKir, M.Si.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 240 hlm

isbn: 978-979-3925-54-7

harga: rp 80.000,- 

TerbiTan: oKTober 2019

Buku ini membingkai berbagai hal yang berkaitan dengan 
ilmu pendidikan dalam keindahan dan kesempurnaan ajaran 
islam. aksentuasi pembahasan yang mengarah kepada 
pendidikan berlandas nilai-nilai Ilahiah ini dibuka dengan 
pengantar tentang pendidik an islam; kedudukan, tugas, 
kompetensi dan kode etik pendidik; paradigma, sifat, etika 
peserta didik dalam pendidikan Islam; dan diakhiri dengan 
pemba hasan se putar kurikulum, metode, evaluasi, dan 
kelemba ga an dalam pendidikan Islam.

instructional Technology & 
Media for learning: Teknologi 
Pembelajaran dan Media untuk 
Belajar (Edisi Kesembilan) 
•	ShAron e. SMAldino 
•	deBorAh l. lowTher 
•	jAMeS d. ruSSell

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 518 hlm

isbn: 978-602-8730-59-4

harga: rp 212.000,-

TerbiTan: februari 2019

edisi Kesembilan buku instructional Technology and media 
for learning menunjukkan bagaimana seluruh teknologi dan 
format media dapat diintegrasikan ke dalam pembelajar-
an kelas dengan menggunakan model assure (analyze 
learners; state objectives; select instructional methods, 
media, and materials; utilize media and materials; require 
learner participation; Evaluate and revise) untuk perencana-
an pelajaran. Ditujukan bagi para pendidik di seluruh level, 
untuk membantu pendidik menyertakan teknologi dan media 
ke dalam pengajaran.

implementasi Kurikulum 2013 
dalam pembelajaran Sd/Mi: 
Teori dan Aplikasi di Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

•	Ade SuhendrA, S.pd.i., M.pd.i.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 226 hlm

isbn: 978-623-218-242-4

harga: rp 65.000,-

TerbiTan: agusTus 2021

Meskipun kurikulum bukanlah satu-satunya aspek penentu 
keberhasilan pendidikan, kurikulum tetap memiliki peran 
penting di samping beberapa aspek lainnya seperti guru, 
sarana dan prasarana, dan sebagainya. Demikian penting-
nya peran kurikulum, sehingga setiap upaya peningkatan 
kualitas pendidikan hampir pasti menempatkan perbaikan 
kurikulum menjadi salah satu aspek prioritas

Buku sederhana ini diharapkan dapat menambah pemben-
daharaan rujukan di samping begitu banyak buku sejenis 
yang telah terlebih dahulu hadir di hadapan pembaca.

inti Sari pendidikan pancasila 
dan Kewarganegaraan
•	MuhAMMAd Tohir, S.h., M.h.

Divisi: kencana

11 x 18 cm • 162 hlm

isbn: 978-602-422-783-8

harga: rp 45.000,-

TerbiTan: februari 2021

buku inti sari pendidikan pancasila dan Kewarganegara-
an ini dapat menjadi panduan atau pedoman cepat untuk 
memahaminya. Dengan buku ini, pembaca dapat memahami 
nilai-nilai pancasila dan sistem politik demokratis menu-
rut pendidikan Kewarganegaraan serta untuk memahami 
masalah ketahanan nasional, identitas bangsa, wawasan 
nusantara, negara hukum, sistem politik demokrasi, dan 
good governance.
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islamic learning: In English 
Academic Purpose 
Edisi Revisi

•	Ahwy oKTrAdiKSA, M.pd.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 162 hlm

ISBN: 978-602-7985-19-3

harga: rp 41.000,- 
TerbiTan: agusTus 2019

Buku ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama: (1) 
reading focus: berkaitan dengan bacaan pengetahuan 
keislaman yang dilengkapi dengan building vocabulary dan 
review reading in exercise; (2) Written focus: berkaitan 
dengan pemahaman basic structure yang dilengkapi dengan 
exercising in structure; dan (3) conversation focus: berka-
itan dengan penekanan pelatihan berbicara dan pelafalan 
kata dalam suatu dialog berbahasa Inggris.

isu-isu Kritis pendidikan: utama 
dan Tetap penting namun 
Terabaikan
•	prof. dr. ir. AMoS neolAKA, 

M.pd.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 248 hlm

isbn: 978-602-422-749-4

harga: rp 70.000,-

TerbiTan: Januari 2019

buku ini membahas isu-isu Kritis pendidikan, utama dan 
Tetap penting namun Terabaikan. beberapa isu kritis antara 
lain: pendidikan kewirausahaan, peran pemerintah dan 
masyarakat madani dalam pendidikan karakter dan homes-
chooling. Isu pendidikan kewirausahaan ditemukan bahwa 
Indonesia tidak akan maju karena tidak cukup mempunyai 
entrepreneur, menurut konsep David mcclelland, suatu 
negara akan menjadi makmur apabila mempunyai entrepre-
neur sedikitnya sebanyak 2% dari jumlah penduduk. perma-
salahannya adalah mengapa kita tidak cukup mempunyai 
entrepreneur? Jawabannya adalah silakan membaca buku 
ini.

Kepemimpinan pendidikan 
dalam perspektif hadis: Telaah 
Historis Filosofis

•	prof. dr. h. SAMSul nizAr, 
M.A.
•	dr. zAinAl efendi hASiBuAn, 

M.A.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 314 hlm

isbn: 978-602-422-753-1

harga: rp 93.000,-

TerbiTan: mareT 2019

Sosok kepemimpinannya dapat terlihat dalam buku sederha-
na ini. Meski disadari bahwa buku kecil ini tak mampu men-
jelaskan kesempurnaan kepemimpinan rasulullah sebagai 
manusia pilihan yang sempurna. Namun paling tidak pem-
baca bisa melihat secercah sinar kesempurnaan baginda 
sebagai seorang pemimpin yang ideal. Semoga buku kecil 
ini memunculkan motivasi untuk memedomani rasulullah 
dalam dimensi kepemimpinannya, baik pada tataran dunia 
pendidikan maupun dalam dimensi yang lebih luas.

Kewarganegaraan dan 
Masyarakat Madani

•	heri herdiAwAnTo 
•	foKKy fuAd wASiTAATMAdjA
•	juMAnTA hAMdAyAMA

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 338 hlm

isbn: 978-602-422-920-7

harga: rp 105.000,-

TerbiTan: sepTember 2019

Kewarganegaraan dan masyarakat madani menjadi pemba-
hasan menarik karena ia tidak saja berkait dengan hubung-
an antarmanusia dalam relasi-relasi humanisme, tetapi lebih 
jauh ia juga meletakkan gagasan spiritual manusia. gagasan 
spiritualisme manusia menghubungkan antarmanusia dalam 
relasi humanis untuk membentuk sebuah komunitas manu-
sia yang beradab. Buku ini mencoba menuangkan pemi-
kiran-pemikiran humanis-religius, dalam dinamika berbang-
sa dan bernegara. pembahasan kewarganegaraan dalam 
buku ini tidak saja dikaji dari optik pemahaman keilmuan 
barat semata, tetapi juga dikaji dari sudut optik berpikir 
dalam keilmuan Islam.
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Konsep dasar Matematika Sd 
untuk pgSd
•	feBriAni roTuA MAnullAng, 

M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 232 hlm

isbn: 978-602-422-713-5

harga: rp 75.000,-

TerbiTan: mareT 2021

untuk memahami materi yang kita pelajari dalam matema-
tika diperlukan banyak latihan dalam memahami soal-soal, 
karena bahasa matematika berbeda dengan bahasa yang 
umumnya, setiap kata dan kalimat matematika mengan-
dung konsekuensi logis dalam penerjemahannya. Konsep 
matematika diperlukan dalam mencapai kebenaran dan 
ketepatan dari segi penulisan serta pembahasan secara 
verbal. buku ini disusun untuk memfasilitasi calon guru sD, 
guru sD untuk membaca, mengenalkan, mendalami dan 
memaknai serta meningkatkan kemampuan tentang konsep 
dasar matematika sekolah dasar secara tepat.

Manajemen pendidikan Anak 
usia dini Berbasis Akreditasi 
lembaga 
Edisi Kedua

•	dAdAn SuryAnA
•	nelTi rizKA

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 432 hlm

ISBN: 978-623-218-393-3

harga: rp 105.000,-

TerbiTan: Januari 2020

Buku “pegangan utama” (textbook) ini mengulas mengenai 
teori manajemen dan best practice dari 8 (delapan) Standar 
nasional pendidikan untuk anak usia Dini. buku ini dapat 
menjadi referensi penting bagi para mahasiswa pendidikan 
anak usia Dini, Tim pengembangan Kurikulum sekolah 
(TpKs) yang sedang melakukan evaluasi/peninjauan kuriku-
lum, dan juga pimpinan lembaga yang sedang mengajukan 
proses akreditasi secara online melalui Sispena.

Manajemen pendidikan inklusif 
Sekolah dasar

•	dAvid wijAyA, S.e., M.M.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 182 hlm

isbn: 978-623-218-240-0

harga: rp 55.000,-

TerbiTan: sepTember 2019

Buku ini menjelaskan sangat gamblang mengenai pandang-
an masyarakat umumnya terhadap anak berkebutuhan 
Khusus (abK), masalah yang terjadi di dalam pendidikan 
inklusif juga terkait manajemen pendidikan inklusif itu sen-
diri, sarana dan prasarana, serta juga bagaimana sekolah 
sebagai tempat terjadinya proses belajar dan mengajar bisa 
menyiapkan dirinya membantu pemerintah merealisasikan 
Nawa Cita pemerataan pendidikan untuk seluruh warga 
negara Indonesia. 

—lius iman santoso ciputera, s.e., m.pd.
Director of Operations kanaan Global school Jambi

Manajemen pendidikan Tinggi di 
era revolusi industri 4.0 
edisi kedua

•	dr. MuhAMMAd MunAdi, 
S.pd., M.pd.

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 334 hlm 

ISBN:  978-623-218-805-1

harga: rp 90.000,- 

TerbiTan: februari 2021

Buku ini berbagai gagasan atau pemikiran penulis yang 
telah diterbitkan berkaitan dengan ruang lingkup perguru-
an tinggi meliputi, bidang akademik dan pengembangan 
lembaga, bidang administrasi umum perencanaan dan keu-
angan, bidang kemahasiswaan dan kerja sama, serta isu-isu 
terkini bidang pendidikan. Berbagai ide dan pemikiran yang 
dipaparkan penulis sangat mencerahkan dan dapat mem-
bantu semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan 
untuk memahami berbagai perkembangan, persoalan dan 
perubahan yang dihadapi dunia pendidikan di era revolusi 
industri 4.0.
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Media & Teknologi dalam 
pembelajaran 
Edisi Kedua

•	dr. Benny A. priBAdi, M.A.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 270 hlm

ISBN: 978-623-218-296-7

harga: rp 70.000,-

TerbiTan: oKTober 2019

Buku ini akan dapat menambah wawasan pengetahuan 
pembaca tentang ragam media dan penggunaannya untuk 
meningkatkan kualitas program pembelajaran. selain itu, 
buku media dan Teknologi dalam pembelajaran dapat dija-
dikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam penulisan 
artikel dan karya tulis ilmiah. mahasiswa, guru, dosen, 
instruktur, praktisi perancang program pembelajaran (in-
structional designer), dan akademisi dalam bidang teknologi 
pendidikan perlu membaca dan mengkaji isi buku ini—Me-
dia dan Teknologi dalam pembelajaran.

Media Komunikasi 
pembelajaran  

•	prof. dr. winA SAnjAyA, 
M.pd.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 292 hlm

isbn:  978-602-9413-62-5

harga: rp 70.000,-

TerbiTan: mareT 2020

pola yang menjadi dasar belajar dan mengajar dan konsep 
dasar komunikasi media pembelajaran dibahas di bagian 
awal. rangkaian pembahasan tersebut yang kemudian 
dilanjutkan dengan perbincangan mengenai perkembang-
an media pembelajaran dan peran guru di dalamnya serta 
tahapan perencanaan sampai produksi media pembelajaran 
(bab 4 dan 5). adapun pemaparan yang lebih perinci ber-
kisar tiga padan mengapa serta bagaimana menggunakan 
media grafis, presentasi, komputer, multimedia, dan media 
pembelajaran individual untuk menciptakan komunikasi 
yang efektif dalam kegiatan belajar mengajar (Bab 6-10) 
menua di pamungkas yang menutup rangkaian perbincang-
an ini.

Media dan Teknologi 
pembelajaran 

(edisi kedua)

•	prof. dr. MuhAMMAd yAuMi, 

M.huM., M.A.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 320 hlm

ISBN: 978-623-218-991-1

harga: rp 95.000,-

TerbiTan: sepTember 2021

lahirnya buku ini didorong oleh begitu langka-nya buku 
rujukan utama (textbook) atau referensi penting yang 
berkenaan dengan kajian media dan teknologi pembela-
jaran. Kebanyakan buku yang beredar merupakan buku 
terjemahan atau referensi lama yang tidak memperhatikan 
perkembangan kajian teknologi pembelajaran dari masa ke 
masa. padahal, dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (saintek) begitu cepat dan arus globalisasi infor-
masi dan komunikasi sangat deras, sehingga mengharuskan 
untuk memperbarui (merevisi) konten buku rujukan tersebut.

Metode Belajar Anak usia dini
•	eliyyil AKBAr, M.pd.i.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 194 hlm

ISBN: 978-623-218-330-8

harga: rp 48.000,-

TerbiTan: februari 2020

Buku ini menghadirkan gambaran pentingnya metode dalam 
pembelajaran anak serta macam-macam metode belajar. 
sebagaimana metode ceramah, metode tanya jawab, 
metode keteladanan, metode pembiasaan, metode bermain, 
metode bercerita, metode bernyanyi, metode karyawisata, 
metode demonstrasi, metode problem solving, metode 
simulasi, metode holistik, kumon, cantol raudhah, metode 
montessori, multiple intelegence, glenn doman method, 
reggio-emilia method, metode sentra dan selling. metode 
tersebut disertai dengan implementasi di lapangan.
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Metode Khusus pendidikan dan 
pembelajaran Agama islam
•	dr. SyuKri, M.pd.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 250 hlm

isbn: 978-623-218-254-7

harga: rp 62.000,-

TerbiTan: oKTober 2021

buku ini berisi delapan bab, bab 1 tentang pengertian dan 
Tujuan mempelajari metode Khusus pendidikan dan pem-
belajaran agama islam; bab 2 tentang signifikansi metode 
Khusus pai dan Kontribusinya terhadap materi pai;  bab 
3 tentang prinsip-prinsip pemilihan metode Khusus pai; 
bab 4 tentang spesifikasi penggunaan metode pada materi 
pai; bab 5 tentang macam-macam metode Khusus pai dan 
aplikasinya; bab 6 tentang macam-macam metode Khusus 
pembelajaran agama islam; bab 7 tentang penggunaan 
metode Khusus pai dengan alat peraga penjelas materi; 
bab 8 tentang evaluasi Khusus pembelajaran pai.

Metodologi penelitian 
pendidikan dan Aplikasinya 
pada pAud
•	drS. johni diMyATi, M.M.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 188 hlm

isbn: 978-602-9413-95-3

harga: rp 47.000,- 
TerbiTan: februari 2020

Karakteristik dan perkembangan psikologis yang khas, 
membuat proses belajar dan mengajar bagi anak usia dini 
menjadi khusus. Kekhususan tersebut tak hanya terletak 
dalam ragam aktivitas yang digunakan (sebagai media me-
nyampaikan pelajaran) seperti bermain, bernyanyi, meng-
gunting, dan menyusun balok, tetapi juga dalam metode 
asesmen dan penelitiannya. Dalam kaitan khusus tersebut-
lah buku ini berbicara lugas tentang metodologi penelitian 
bagi anak usia dini dalam tiga bagian.

Microteaching di Sd/Mi
•	fAuzAn
•	SyAfriliAnTo
•	MAulAnA ArAfAT luBiS

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 226 hlm

 isbn: 978-623-218-479-4

harga: rp 66.000,-

TerbiTan: mareT 2020

buku ini berisi tentang hakikat microteaching, pembelajaran 
Tematik sD/mi, Teori belajar, pendekatan saintifik, model-
model pembelajaran, media pembelajaran, Desain pembela-
jaran, Keterampilan Dasar mengajar, buku Kerja guru. semo-
ga setelah membaca buku ini dapat membentuk kepribadian 
dan profesionalisme bagi mahasiswa keguruan maupun guru 
pemula khususnya di SD/MI. Sedikit pesan penulis bagi para 
pembaca tulisan sederhana ini “esensi pembelajaran bukan-
lah pada hasil belajar, tetapi proses perubahan murid yang 
perlu dibentuk, baik dari aspek soft skill dan hard skill. 

ontologi pendidikan islam 
paradigma Tauhid Syed 
Muhammad naquib Al-Attas: 
Revitalisasi Adab-Ta’dib dalam 
Pendidikan

•	dr. h. KoMAruddin SASSi

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 330 hlm

 ISBN: 978-623-218-600-2

harga: rp 96.000,-

TerbiTan: Juli 2021

“Dengan menulis kajian pemikiran naquib al-attas pada 
buku ini, Dr. Komaruddin sassi telah memberikan kontribusi 
besar untuk menumbuhkan apresiasi yang lebih berimbang 
dan kritis tentang konsepsi pendidikan antara tarbiyah dan 
ta’dib pada Dunia Islam.”

—prof. Dr. h. Jalaluddin., penulis buku Teologi pendidikan.
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orientasi Baru pendidikan Anak 
usia dini: Teori dan Aplikasi

•	MuKhTAr lATif
•	zulKhAirinA
•	riTA zuBAidAh 
•	MuhAMMAd AfAndi

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 448 hlm

isbn: 978-602-7985-04-9

harga: rp 127.000,- 
TerbiTan: april 2020

sistem pengajaran dan pembelajaran di pauD mulai berge-
ser dari sistem pengajaran klasikal (satu kegiatan seluruh 
siswa) kepada model Tfp (term, fact, and principle) (model 
pembelajaran sentra) yang memberikan pijakan (scaffol-
ding) kepada anak untuk membangun konsep, aturan, ide, 
dan pengetahuan anak serta konsep densitas dan intensitas 
bermain anak. Buku ini menguraikan berbagai topik penting 
terkait pola pendidikan anak usia dini berorientasi model 
pembelajaran sentra.

panduan praktis Menulis Artikel  

•	ir. SyATryA uTAMA, M.M.
•	windi liSTiAningSih, S.pi.

Divisi: prenaDa

14 x 21 cm • 210 hlm

ISBN: 978-602-383-031-2

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: mareT 2019

buku ini bermanfaat bagi anda untuk memengaruhi sikap 
atau pendapat orang lain atau pembaca agar percaya dan 
akhirnya bertindak sesuai dengan yang anda harapkan. 
Dengan menggunakan prinsip-prinsip penalaran (induk-
si, deduksi, atau penolakan) dan teknik-teknik penyajian 
argumen, anda dapat menyajikan artikel yang segar, absah, 
benar, dan bermanfaat. buku ini ditulis oleh syatrya utama 
dan Windi listianingsih. syatrya berpengalaman bekerja di 
majalah mingguan berita Tempo, majalah berita mingguan 
editor, majalah berita mingguan Tiras, dan majalah forum 
Keadilan, majalah human health.

paradigma Baru filsafat 
pendidikan islam 
Edisi Kedua

•	dr. MAhfud junAedi, M.Ag.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 452  hlm

isbn: 978-602-422-879-8

harga: rp 135.000,-

TerbiTan: Januari 2019

Buku ini membekali mahasiswa dengan seperangkat konsep 
maupun teori filsafat dan filsafat Islam tentang pendidik-
an, sehingga mahasiswa akan mampu menganalisis dan 
mengkritisi pendidikan Islam khususnya dan pendidikan 
pada umumnya, baik pada tataran teoretik maupun praktik. 
Dengan demikian para mahasiswa mampu mewujudkan 
pendidikan islam yang  lebih baik, demi kemajuan pendidik-
an nasional— kurikulum dan sistem pendidikan—di tengah 
arus gelombang globalisasi dan revolusi industri 4.0 (The 
fourth industrial revolution, 4ir).

paradigma dan gerakan 
Keilmuan universitas islam 
negeri 
•	dr. h. eKA puTrA wirMAn, lc., 

M.A.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 130 hlm

ISBN: 978-623-218-322-3

harga: rp 36.000,-

TerbiTan: oKTober 2019

Buku ini menyajikan beberapa konsep integrasi ilmu yang 
dilengkapi dengan metafora yang diusung oleh beberapa 
uin. Konsep gerakan keilmuan ini diharapkan dapat men-
jawab persoalan ketertinggalan umat Islam di bidang ilmu 
pengetahuan, terutama di indonesia. beberapa konsep yang 
diusung melalui buku ini juga diharapkan menjadi bahan 
kajian dan kritik dalam rangka mewujudkan integrasi ilmu 
yang produktif bagi kemajuan umat Islam ke depan.
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pedoman penulisan Karya 
ilmiah (proposal, Skripsi, dan 
Tesis)
•	h. BAhdin nur TAnjung, S.e., 

M.M. 
•	drS. h. ArdiAl, M.Si.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 276 hlm

ISBN: 978-979-3925-21-9

harga: rp 54.000,-

TerbiTan: agusTus 2019

Buku ini memberikan panduan komplet tentang penulisan 
skripsi dan karya ilmiah, mulai dari garis besar pedoman 
penulisan karya ilmiah hingga pengaplikasian pan duan ter-
sebut ke dalam penulisan sebuah karya ilmiah.

pembaruan pendidikan islam di 
indonesia

•	prof. dr. h. ABuddin nATA, 
M.A.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 368 hlm

isbn: 978-602-422-825-5

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: mareT 2019

Buku ini hadir untuk membantu para pembaca memahami 
berbagai gagasan, pemikiran, upaya, dan strategi dalam 
memperbarui pendidikan Islam. Di tengah-tengah kehidupan 
era global dan milenial yang penuh tantangan seperti seka-
rang ini, kiranya dunia pendidikan islam memerlukan spirit 
dan energi yang cukup untuk mengubah tantangan tersebut 
agar menjadi peluang. Di tengah-tengah situasi dan kondisi 
yang demikian itulah, buku ini hadir menemani para pengga-
gas, inovator, desainer, dan praktisi pendidikan islam. untuk 
itu, buku ini sangat layak dan penting untuk dibaca, ditelaah, 
dan diaplikasikan. Semoga.

pembelajaran 
pendidikan pancasila dan 
Kewarganegaraan (ppKn) di 
Sd/Mi: Peluang dan Tantangan di 
Era Industri 4.0

•	MAulAnA ArAfAT luBiS, M.pd.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 246 hlm

sbn: 978-623-218-460-2

harga: rp 61.000,-

TerbiTan: mareT 2020

lahirnya era industri 4.0 menjadi peluang bahkan tantangan 
bagi bangsa indonesia. hal ini menuntut bangsa menuju 
perubahan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kehadiran 
buku ini berperan penting dalam menambah pengetahuan 
serta sumber belajar bagi mahasiswa, guru, maupun dosen 
khususnya di bidang sekolah dasar. Buku ini berisikan pen-
jelasan tentang sejarah ppKn, pengembangan materi ppKn, 
teori belajar pembelajaran ppKn, penerapan pendekatan 
saintifik pada pembelajaran ppKn, model-model pem-
belajaran ppKn, media pembelajaran ppKn, dan tahapan 
perencanaan dalam pembelajaran tematik yang berkaitan 
dengan ppKn.

pendekatan dan Model 
Kepemimpinan
•	prof. dr. h. SyAiful SAgAlA, 

S.SoS., M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 456 hlm

isbn: 978-602-422-322-9

harga: rp 130.000,-

TerbiTan: mareT 2020

Buku ini membahas isu-isu kepemimpinan yang relevan 
dimasukkan untuk melengkapi materi kajian yang berguna 
bagi mahasiswa yang sedang melakukan studi kepemim-
pinan, berguna untuk para pengusaha, pimpinan peru-
sahaan, pimpinan organisasi kemasyarakatan maupun 
pemerintahan, guru, kepala sekolah, supervisor, penentu 
utama kebijakan pendidikan, pejabat birokrasi dalam urusan 
pemerintahan, serta bagi mereka para pemerhati kepemim-
pinan dan manajemen khususnya yang berkaitan dengan 
kepemimpinan.



133 KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP PendidikanP

pendidikan Agama islam untuk 
perguruan Tinggi 
•	dr. MArdAni

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 342 hlm

isbn: 978-602-422-194-2

harga: rp 100.000,-

TerbiTan: Januari 2019

Buku ini telah disesuaikan dengan kebutuhan para akademi-
si dan materi yang disampaikan juga telah teruji di beberapa 
pTu, sehingga cocok untuk digunakan sebagai buku pe-
gangan dalam matakuliah pendidikan agama islam. Dengan 
adanya buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa 
dalam mempelajari pendidikan agama islam.

pendidikan Anak usia dini: 
Stimulasi & Aspek Perkembangan 
Anak

•	dr. dAdAn SuryAnA

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 376 hlm

isbn: 978-602-422-082-2

harga: rp 109.000,-

TerbiTan: april 2019

buku pendidikan anak usia Dini: stimulasi dan aspek 
perkembangan anak adalah sebuah landasan pembelajaran 
dalam mengembangkan setiap aspek perkembangan yang 
dimiliki oleh anak usia dini yang berada pada rentang usia 
lahir sampai delapan tahun. Buku ini dapat digunakan oleh 
mahasiswa, guru, orangtua dan praktisi yang bergerak di 
bidang pendidikan anak usia dini. 

pendidikan islam di era Milenial
•	prof. dr. h. ABuddin nATA, 

M.A.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 456 hlm

ISBN: 978-623-218-307-0

harga: rp 114.000,-

TerbiTan: februari 2020

Buku ini hadir dalam ikut serta memberikan masukan beru-
pa gagasan dan pemikiran yang diperkirakan layak untuk 
dipertimbangkan dalam mendesain pendidikan Islam di era 
milenial. Karena isu-isu di sekitar perkembangan teknologi 
informasi, tantangan dan peluang bagi pendidikan islam di 
era milenial, peningkatan mutu guru, revitalisasi pendidikan 
karakter, dan guru profesional di era digital termasuk bagian 
dari sebanyak 24 topik yang dibahas dalam buku ini. 

pendidikan islam di indonesia: 
Historis dan Eksistensinya

•	prof. dr. h. hAidAr puTrA 
dAulAy, M.A.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 280 hlm

isbn: 978-602-422-243-7

harga: rp 77.000,-

TerbiTan: sepTember 2019

lembaga pendidikan (sekolah) yang telah tumbuh sejak 
zaman kolonial belanda, setelah kemerdekaan indonesia 
dimasukkan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran 
yang wajib diajarkan di sekolah. pendidikan agama ini pun 
mengalami dinamika pula. pada mulanya pendidikan agama 
bersifat optional (pilihan), kemudian berkembang menjadi 
pelajaran wajib dan menjadi hak peserta didik. Buku ini me-
nyajikan perjalanan panjang pendidikan Islam di Indonesia 
dari perspektif historis dan eksistensinya.
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pendidikan Kewarganegaraan
•	dr. dAMri, M.pd.
•	fAuzi eKA puTrA, M.i.KoM.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 300 hlm

ISBN: 978-623-218-587-6

harga: rp 83.000,-

TerbiTan: sepTember 2020

Buku ini mendukung model dan strategi pembelajaran. Di 
sini, mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen 
diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. 
materi disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa, 
bersifat fleksibel, dinamis, dan fenomenologis sehingga 
materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan tun-
tutan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global. 
Diharapkan dengan demikian, mahasiswa—sebagai pemuda 
harapan masa depan bangsa—dapat mengembangkan 
negara dan bangsa dengan ide-ide yang berlandaskan ilmu, 
wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan 
norma yang berlaku di dalam masyarakat.

pendidikan Kewarganegaraan 
•	roSMAwATi, S.h., M.h.
•	hASAnAl MulKAn, S.h., M.h.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 236 hlm

ISBN: 978-623-218-918-8

harga: rp 68.000,-

TerbiTan: oKTober 2021

Buku ini ditulis untuk para mahasiswa agar mereka dapat 
meningkatkan kemampuan menganalisis masalah konteks-
tual pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi berke-
adaban, dan kesadaran hukum serta keragaman, untuk 
menjadi generasi yang berkepribadian dan bertanggung 
jawab. Konten atau materi dalam buku ini sistematis dan 
komprehensif sehingga layak untuk dimiliki dan dibaca oleh 
mahasiswa dan semua pihak yang ingin memahami seluk-
beluk kewarganegaraan, baik itu dalam konteks akademik 
maupun praktis.

pendidikan 
Kewarganegaraan: NKRI 
Harga Mati
•	TgS. prof. dr. K.h. 

SAidurrAhMAn, M.Ag.
•	dr. h. ArifinSyAh, M.Ag.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 240 hlm

isbn: 978-602-422-333-5

harga: rp 75.000,-

TerbiTan: februari 2020

Komitmen terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang terkandung dalam pancasila itu pada 
sebagian masyarakat semakin rapuh. era reformasi yang 
didambakan membawa bangsa ini menjadi sejahtera, tertib, 
aman dan damai justru kehilangan arah dalam membina 
kehidupan berbangsa dan bernegara. oleh karena itu, “pen-
didikan Kewarganegaraan” ini menjadi sangat urgen dan 
faktual bagi generasi bangsa.

pendidikan islam dan Moralitas 
Sosial: Upaya Preventif-Kuratif 
Dekadensi Moral dan Kehampaan 
Spiritual Manusia Modernis 
•	M. zAinul hASAni SyArif

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 174 hlm

isbn: 978-623-218-654-5

harga: rp 52.000,-

TerbiTan: oKTober 2020

pendidikan islam merupakan solusi paling tepat dalam 
meluruskan moral manusia saat ini, karena wilayah kajian 
keilmuannya dibangun atas kajian filosofis, kajian teoretis, 
kajian moral etis, dan kajian-kajian yang mampu meres-
pons problem global dan isu-isu kontemporer. untuk itulah 
pendidikan Islam dapat dijadikan pedoman dasar dalam 
mengarahkan manusia pada jalan yang benar yakni jalan 
yang dapat mengubah karakteristik kejahiliyahan menjadi 
karakteristik mahiriyah sesuai dengan prinsip kehidupan 
yang terjadi sepanjang zaman.
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pendidikan islam dan 
neurosains: Menelusuri Jejak Akal 
dan Otak dalam Al-Qur’an Hingga 
Pengembangan Neurosains dalam 
Pendidikan Islam

•	dr. SuyAdi, M.pd.i.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 238 hlm

isbn: 978-623-218-754-2

harga: rp 68.000,-

TerbiTan: Desember 2020

Neurosains pendidikan Islam mempelajari optimalisasi 
potensi “otak sehat” untuk pencerdasan, berbeda dengan 
neurologi bidang kedokteran yang fokus mempelajari “otak 
sakit” untuk penyembuhan. oleh karena itu ilmu ini penting 
dipelajari semua bidang, terutama pendidikan, terlebih lagi 
pendidikan Islam.

perencanaan pembelajaran 
di Sd/Mi dilengkapi Tutorial 
penyusunan perangkat 
pembelajaran Berbasis 
Kurikulum 2013
•	dr. fAuzAn, M.A. 
•	MAulAnA ArAfAT luBiS, M.pd.

DIvISI: KENCANA

14 x 20.5 cm • 280 hlm

ISBN: 978-623-218-567-8

harga: rp 82.000,- 

TerbiTan: agusTus 2020

buku perencanaan pembelajaran di sD/mi ini menyajikan 
berbagai hal menyangkut kesiapan guru dalam merancang 
kegiatan pembelajaran efektif, meliputi pemahaman guru 
tentang kondisi peserta didik, bagaimana gaya belajar peserta 
didik, motivasi belajar peserta didik, pilihan model pembela-
jaran, kesiapan bahan ajar, media pembelajaran, dan bentuk 
penilaian pembelajaran yang digunakan. Melalui penyiapan 
perencanaan pembelajaran yang matang akan tumbuh kegiat-
an pembelajaran sD/mi yang lebih inovatif, kreatif, menga-
syikkan, dan bermakna sejalan dengan tuntutan masyarakat 
global. 

pendidikan pancasila dan 
pluralisme
•	dr. rio chriSTiAwAn, S.h., 

M.huM., M.Kn.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 140 hlm

ISBN: 978-623-218-771-9

harga: rp 45.000,-

TerbiTan: Januari 2021

Buku ini banyak memuat peristiwa aktual sebagai bagian 
dari pembahasan, utamanya pada bagian implementasi pan-
casila dalam kehidupan bermasyarakat dan implementasi 
pluralisme. Tujuannya agar pembaca tidak sekadar mema-
hami sejarah dan konsep-konsep pendidikan pancasila dan 
pluralisme, tetapi juga dapat menghayati pendidikan pan-
casila dan pluralisme melalui pembahasan peristiwa-peris-
tiwa kontemporer, serta mengimplementasikan falsafah 
pancasila dan keberagaman (pluralisme) dalam kehidupan 
sehari-hari maupun dalam setiap keputusan yang diambil.

penelitian Kualitatif untuk imu 
pendidikan 
•	prof. dr. dede roSyAdA, M.A.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 310 hlm

ISBN: 978-623-218-752-8

harga: rp 87.000,-

TerbiTan: Desember 2020

buku penelitian Kualitatif untuk ilmu pendidikan sangat tepat 
sebagai buku rujukan para peneliti, khususnya para peneliti di 
lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam, dengan tradisi 
penelitian interpretivisme. Seiring bergeraknya perubahan 
paradigma kajian agama, yakni dari epistemologi metafisis ke 
ilmu sosial yang empirik dengan pendekatan post-positivis-
me, atau pendekatan interpretatif, para peneliti di perguruan 
tinggi dituntut untuk menguasai metode penelitian kualitatif. 
Buku ini menyajikan materi dan bahan bacaan yang dibutuh-
kan untuk memahami penelitian kualitatif, serta langkah-lang-
kah melakukan penelitian kualitatif.
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penelitian pendidikan: Jenis, 
Metode dan Prosedur 
•	prof. dr. h. winA SAnjAyA, 

M.pd.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 328 hlm

isbn: 978-602-9413-96-0

harga: rp 82.000,-

TerbiTan: april 2021

Dilengkapi dengan detail teknik penelitian mulai dari peru-
musan masalah, sampling, penyusunan instrumen pene-
litian hingga bagaimana menyusun proposal dan laporan 
penelitian, buku ini diharapkan menjadi jembatan lahirnya 
berbagai metode belajar dan pembelajaran yang semakin 
baik, efektif, efisien, dan terandalkan.

pengembangan & pembelajaran 
ipS di Sekolah dasar 
•	dr. AhMAd SuSAnTo, M.pd. 

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 354 hlm

ISBN:  978-602-7985-88-9

harga: rp 108.000,- 
TerbiTan: Juli 2019

buku ini menyajikan model-model pembelajaran ips di 
Sekolah Dasar yang dimaksudkan untuk memberikan bekal 
pengetahuan dan keterampilan bagi para guru, mulai dari 
model pembelajaran simulasi, pendekatan berbasis masa-
lah, model pembelajaran kooperatif, pendekatan pembela-
jaran kontekstual, model inkuiri, sampai model pembelajar-
an terpadu. Semuanya disajikan secara detail berikut contoh 
dan implementasinya. oleh karena itu, buku ini sangat 
penting dan bermanfaat bagi para guru, mahasiswa, serta 
para pemerhati dan praktisi pendidikan, terutama pendidik-
an di jenjang Sekolah Dasar.

pengembangan Media 
pembelajaran: Konsep & 
Aplikasi Pengembangan Media 
Pembelajaran bagi Pendidik di 
Sekolah dan Masyarakat

•	cecep KuSTAndi, M.pd.
•	dr. dAddy dArMAwAn, M.Si.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 316 hlm

ISBN: 978-623-218-359-9

harga: rp 80.000,-

TerbiTan: Juni 2021

buku pengembangan media pembelajaran ini hadir untuk 
memenuhi referensi, dan bahan analisis yang akan me-
nambah pemahaman konsep dan keterampilan bagaimana 
mengembangkan dan menggunakan media khususnya 
dalam pembelajaran formal maupun nonformal. Sehingga 
buku ini penting bagi para pendidik di sekolah maupun 
pendidik di masyarakat, seperti guru dari sD hingga sma, 
tutor, instruktur, presenter, widyaiswara, penyuluh bahkan 
mahasiswa S-1 hingga S-3.

perencanaan dan desain 
Sistem pembelajaran
•	prof. dr. h. winA SAnjAyA, 

M.pd.

Divisi: kencana 

13.5 x 20.5 cm • 300 hlm

isbn: 978-979-1486-51-4

harga: rp 90.000,-

TerbiTan: Januari 2022

Buku ini menghadirkan pemaparan komprehensif peren-
canaan dan desain pembelajaran baik ditinjau dari model-
modelnya maupun pengembangan tiap komponen. pada 
bagian awal pembahasan difokuskan kepada tentang konsep 
yang berkaitan dengan perencanaan dan desain pembelajar-
an termasuk model Desain Sistem Instruksional berorientasi 
pencapaian Kompetensi (DsipK) untuk mendukung keberha-
silan KTsp. pada bagian selanjutnya, pembahasan berpusat 
pada pengembangan berbagai komponen perencanaan 
dan desain dari mulai pengembangan analisis kebutuhan, 
tujuan dan kompetensi, materi dan pengalaman belajar, 
pengembangan media sampai pengembangan akar evaluasi 
pembelajaran (termasuk catatan ujian akhir nasional).

Buku ini ditutup dengan pembahasan tentang siswa sebagai 
subjek belajar yang merupakan pertimbangan utama dalam 
perencanaan dan desain pembelajaran.

sasaran pembaca: mahasiswa ilmu pendidikan, para guru, 
dan praktisi pendidikan lainnya.
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perencanaan pembelajaran 
untuk Kejuruan

•	dr. TuTi iriAni, M.Si.
•	M. Aghpin rAMAdhAn, M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 188 hlm

ISBN: 978-623-218-276-9

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: oKTober 2019

buku perencanaan pembelajaran untuk Kejuruan ini, 
disusun untuk para calon guru smK dalam mempersiapkan 
rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai langkah awal 
dalam mengajar. Buku ini diperuntukkan untuk mahasiswa 
program studi pendidikan vokasional dan calon guru smK 
karena memuat contoh-contoh yang terkait dengan bidang 
produktif khususnya bidang rekayasa bangunan.

perencanaan Sistem 
pengajaran Bahasa Arab
•	dr. Munir, M.Ag.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 298 hlm

isbn: 978-979-422-116-4

harga: rp 87.000,-

TerbiTan: Januari 2022

Substansi isi buku ini antara lain meliputi topik utama bahas-
an mengenai: (1) hakikat perencanaan sistem pembelajaran 
bahasa arab, prinsip-prinsip dasar pembelajaran bahasa 
arab sebagai bahasa asing, dan hakikat peserta didik; (2) 
Karakteristik pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa 
asing; (3) perencanaan proses pembelajaran bahasa arab 
sebagai bahasa asing; dan (4) rancangan sistem pembela-
jaran keterampilan bahasa arab sebagai bahasa asing.

Sasaran pembaca buku ini untuk mahasiswa jurusan Bahasa 
arab fakultas Tarbiyah di lingkungan uin, iain, sTain, 
dan perguruan Tinggi agama islam lainnya, praktisi bahasa, 
editor bahasa, dosen/pengajar bahasa, serta peminat pem-
belajaran bahasa pada umumnya.

permainan Tradisional 
dan perannya dalam 
Mengembangkan Keterampilan 
Sosial Anak: Panduan Praktis 
bagi Guru TK/PAUD, SD, Serta 
Orangtua

•	dr. euiS KurniATi, M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 122 hlm

isbn: 978-602-0895-73-4

harga: rp 44.000,-

TerbiTan: agusTus 2019

Tiga puluh permainan tradisional yang ditulis dalam buku ini, 
dikategorikan sebagai permainan kooperatif dan kompetitif. 
permainan diuraikan berdasarkan prosedur yang ada dalam 
permainan tersebut dan disertai dengan ilustrasi gambar 
sehingga sangat mudah dan praktis bagi guru maupun 
orangtua untuk memahaminya. Buku ini merupakan langkah 
kecil untuk terus memelihara dan melestarikan kekayaan 
budaya Nusantara yang kaya dengan sentuhan rasa sosial 
(high touch), sekaligus sebagai pembanding atas semakin 
semaraknya permainan modern yang syarat dengan ke-
canggihan teknologi (high tech).

pola pembelajaran 9 pilar 
Karakter pada Anak usia dini 
dan dimensi-dimensinya
•	endAng KArTiKowATi, M.pd.
•	dr. zuBAedi, M.Ag., M.pd.

DIvISI: KENCANA

15 x 22 cm • 270 hlm

ISBN: 978-623-218-371-1

harga: rp 72.000,-

TerbiTan: februari 2020

pendidikan karakter harus sudah mulai dilaksanakan 
semenjak usia dini. hal ini didasari pertimbangan usia dini 
adalah masa emas yang menjadi momentum menentukan 
dalam meletakkan fondasi pendidikan karakter. Jika fondasi 
karakter tertanam pada anak usia dini akan menentukan 
keberhasilan proses penanaman karakter pada masa-masa 
berikutnya. Buku ini memotret ide atau gagasan tentang 
pendidikan karakter dan tawarannya dalam pembelajaran 
di sekolah dan di rumah. buku ini juga membahas dimensi-
dimensi pembelajaran pada anak usia dini yang secara 
psikologis memiliki potensi tumbuh kembang secara pesat 
(the golden age).
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Sejarah pendidikan islam
•	pro. dr. h. j. SuyuThi pulungAn, 

M.A.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 460 hlm

ISBN: 978-623-218-250-9

harga: rp 123.000,-

TerbiTan: sepTember 2019

Buku ini cocok digunakan untuk mahasiswa yang mengambil 
pendidikan di program studi kajian islam, maupun di ling-
kungan universitas atau perguruan tinggi bercorak Islam. 
meskipun buku ini bersifat akademis, keberadaan buku ini 
diharapkan mampu menjadi sumber bagi masyarakat umum 
dalam memahami pertumbuhan dan perkembangan pen-
didikan Islam yang disertai dengan tumbuhnya sikap-sikap 
positif terhadap perubahan dan pembaruan dalam sistem 
pendidikan Islam.

Sejarah pendidikan islam

•	prof. dr. h. ABuddin nATA, 
M.A.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 396 hlm

isbn: 978-602-8730-91-4

harga: rp 97.000,-

TerbiTan: Januari 2022

Dalam sejarah perkembangannya, islam terbukti telah me-
mainkan peran penting dalam kebudayaan dan peradaban 
bangsa-bangsa di dunia. Khusus di bidang pendidikan dan 
pengajaran, tradisi dan kebudayaan islam telah meletakkan 
visi dan misi, tujuan, kurikulum, kelembagaan, proses bela-
jar mengajar, sarana dan prasarana, evaluasi, dan berbagai 
komponen pendidikan lainnya secara teratur dan terukur 
yang mentradisi. Berbagai nama kelembagaan pendidikan 
dan keagamaan seperti masjid, madrasah, dan majelis ilmu 
sudah ada sejak zaman Klasik islam.

Strategi pembelajaran: 
berorientasi standar proses 
pendidikan
•	prof. dr. h. winA SAnjAyA, 

M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 310 hlm

ISBN: 978-979-3925-73-8

harga: rp 78.000,- 

TerbiTan: februari 2020

Buku ini menyajikan ragam strategi pembelajaran yang 
sesuai dengan standar proses pendidikan yang ber  laku. 
Kerangka teori, kon sep, dan prinsip, serta contoh peng-
aplikasian setiap stra tegi pembelajaran diuraikan setahap 
demi setahap guna memudahkan pembaca untuk mema-
hami dan menerapkannya.

Strategi pengembangan 
Kreativitas pada Anak usia 
Taman Kanak-kanak
•	yeni rAchMAwATi, ph.d
•	dr. euiS KurniATi, M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 204 hlm

isbn: 978-979-1486-91-0

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: agusTus 2019

Buku ini berbicara tentang kreativitas dan strategi pengem-
bangan anak-anak pada usia dini, khususnya dalam ranah 
pendidikan anak usia dini di taman kanak-kanak. Berbagai 
topik penting dalam buku ini mencoba mengantarkan para 
pembaca untuk memahami apa yang dimaksud dengan 
kreativitas, strategi pengembangan pada anak usia dini, dan 
kegiatan di taman kanak-kanak yang memfasilitasi pengem-
bangan tersebut.
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Strategi pengembangan Bahasa 
pada Anak 
•	drA. liliS MAdyAwATi, M.Si.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 258 hlm

ISBN: 978-602-0895-38-3

harga: rp 72.000,-

TerbiTan: februari 2021

Buku ini memuat segala yang berhubungan dengan media 
dan kiat-kiat menarik lainnya yang digunakan untuk meng-
antisipasi terjadinya kelainan berbahasa, mengasah ke-
mampuan bahasa yang telah dimiliki anak, serta deteksi dini 
kelainan berbahasa yang mungkin dimiliki anak. Diharapkan 
melalui  strategi pengembangan bahasa pada anak ini da-
pat membuka wawasan kita mengenai apa dan bagaimana 
mengoptimalkan perkembangan bahasa si buah hati.

Teori Belajar dan pembelajaran  
di Sekolah dasar  
Edisi Kedua

•	dr. AhMAd SuSAnTo, M.pd.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 320 hlm

isbn: 978-602-422-933-7

harga: rp 76.000,- 
TerbiTan: mareT 2019

Buku ini mengupas berbagai teori dan konsep pembelajar-
an secara detail berikut pendekatan, strategi dan metode 
pembelajarannya, mulai dari hakikat belajar dan pembela-
jaran, hakikat pendidikan di sD, prinsip pembelajaran di sD, 
pembelajaran ips di sD, pembelajaran ipa di sD, matemati-
ka, pKn, bahasa indonesia, dan pembelajaran lainnya. oleh 
karena itu, buku ini sangat bermanfaat bagi para guru dan 
pengajar, para mahasiswa, khususnya program studi pen-
didikan guru sekolah Dasar (pgsD), serta para pemerhati 
pendidikan, terutama pendidikan sekolah dasar.

Teori Manajemen pendidikan
•	prof. dr. MuKhTAr lATif, 

M.pd
•	SuryAwAhyuni lATief, ph.d.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 260 hlm

isbn: 978-602-422-738-8

harga: rp 78.000,-

TerbiTan: Januari 2020

Buku ini sangat penting sebagai materi utama perkuliahan 
dasar, terutama untuk program studi manajemen pendi-
dikan, administrasi pendidikan, dan ilmu pendidikan pada 
umumnya serta bagi para pihak untuk memperkuat khaza-
nah Ilmu Manajemen dalam perspektif pendidikan. Selain 
menampilkan beragam teori manajemen yang diadopsi 
ke dalam manajemen pendidikan, juga memuat berbagai 
variabel teknik mengembangkan teori dalam kawasan 
penelitian manajemen pendidikan dan ilmu pendidikan pada 
umumnya.

Terampil Berbahasa indonesia 
untuk perguruan Tinggi
•	drA. MulyATi, M.pd.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 238 hlm

ISBN: 978-602-0895-10-9

harga: rp 71.000,-

TerbiTan: april 2019

buku Terampil berbahasa indonesia untuk perguruan Tinggi 
ini dapat dijadikan acuan dasar bagi mahasiswa dan kalang-
an dosen di perguruan tinggi. Buku ini mengintegrasikan 
materi, kepribadian dan karakter sehingga mampu menjadi-
kan mahasiswa yang cerdas serta mampu mengembangkan 
kreativitas baru.
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Terampil Berbahasa indonesia 
(untuk perguruan Tinggi)
•	drS. iSMA TAnTAwi, M.A.

Divisi kencana

15 x 23 cm • 356 hlm

isbn 978-623-218-164-9

harga: rp 87.000,-

TerbiTan: oKTober 2020

Dalam buku ini dilengkapi dengan lampiran tentang Kata 
baku dan Tidak baku, pengindonesiaan Kata-kata asing, 
penulisan singkatan dan akronim, penulisan sukatan dan 
Timbangan, penulisan mata uang, penulisan Tanda dan 
lambang, pedoman umum ejaan bahasa indonesia yang 
Disempurnakan, dan pedoman pembentukan istilah yang 
selalu diperlukan oleh seorang penulis pemula maupun 
profesional. 

wawasan Teknologi 
pendidikan  
•	dewi SAlMA prAwirAdilAgA

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 406 hlm

isbn:  978-602-9413-60-1

harga: rp 135.000,- 
TerbiTan: mie 2021

buku Wawasan Teknologi pendidikan ini mengupas esensi 
teknologi pendidikan. Bagian ini mempunyai misi untuk me-
luruskan persepsi keliru tentang teknologi pendidikan yang 
diasumsikan sebagai media pembelajaran serta penggunaan 
komputer. Teknologi pendidikan mengkaji masalah “bela-
jar”, termasuk di dalamnya adalah orang yang belajar yaitu 
peserta didik, bagaimana membelajarkan serta apa yang 
harus dilakukan dalam memecahkan masalah belajar, lintas 
jenjang, lintas organisasi, dan lintas kepentingan.

visualisasi dan virtualisasi 
pembelajaran pendidikan 
Agama islam versi program 
Merdeka Belajar dalam Tiga 
era (revolusi industri 5.0, era 
pandemi covid-19, dan era new 
normal)
•	dr. hj. ASfiATi, S.Ag., M.pd.

DIvISI: KENCANA

15,5 x 23 cm • 298 hlm

isbn: 978-623-218-742-9

harga: rp 90.000,-

TerbiTan: Desember 2020

Melalui buku ini pembaca akan memperoleh gambaran dan 
pemahaman tentang metode dan konsep penting dalam 
visualisasi pembelajaran. Di dalam buku ini diuraikan secara 
sistematis visualisasi pembelajaran pendidikan agama Islam 
mulai dari ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama 
islam, kriteria guru pendidikan agama islam sampai ke pa-
paran tentang virtualisasi pembelajaran pendidikan agama 
Islam sesuai dengan konsep digital learning. Buku  ini ditulis 
untuk guru pendidikan agama Islam agar mereka  memiliki 
pedoman dalam mengoperasionaliasikan perangkat pembel-
ajaran pendidikan agama islam secara digital, mahasiswa, 
dan semua pihak yang tertarik dalam bidang ini.
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buku pendidikan lainnya

Action research: Teori, Model, dan 
Aplikasi

• Dr. muhammaD Yaumi, m.hum., 
m.a.

• Dr. mulJono Damopolii, m.ag.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 224 hlm  
ISBN:  978-602-7985-80-3

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: mei 2016

Akses dan layanan perpustakaan: 
Teori dan Aplikasi 

• elva rahmah, s.sos., m.i.Kom.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 264 hlm

isbn: 978-602-422-085-3

harga: rp 74.000,-

TerbiTan: mareT 2018

Analisis Kebijakan pendidikan: 
Pendidikan Nirkreasi

• Dr. JeJen musfah, m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 226 hlm

isbn: 978-602-422-025-9

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: Juni 2018

Analisis Kebijakan pendidikan: 
Mengurai Krisis Karakter Bangsa

• Dr. JeJen musfah, m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 264 hlm

isbn: 978-602-422-285-7

harga: rp 70.000,-

TerbiTan: mareT 2018

Asesmen dan evaluasi pendidikan: 
Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan 
Pengendalian Mutu Pendidikan  

• prof. Dr. a. muri Yusuf, m.pD.

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 368 hlm

isbn:  978-602-1186-66-4

harga: rp 127.000,- 
TerbiTan: Januari 2017

Ayo Berkreasi

• izzul fiTriYah

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 cm • 108 hlm

isbn: 978-979-3464-95-4

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: Juni 2015

Belajar & pembelajaran Berorientasi 
Standar proses pendidikan

• Dr. rusman, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 554 hlm

isbn: 978-602-422-063-1

harga: rp 170.000,-

TerbiTan: sepTember 2018

Bermain Berbasis Kecerdasan 
jamak

• Dra. lilis maDYaWaTi, m.si.

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 cm • 180 hlm

isbn: 978-979-3464-92-3

harga: rp 61.000,-

TerbiTan: Januari 2015

Bilingual education programs at 
junior high Schools

• Dr. DiDiK sanToso, m.pD.
• pirman ginTing, m.hum. 

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 116 hlm

ISBN: 978-602-1186-60-2

harga: rp 39.000,-

TerbiTan: Januari 2016

Buku Ajar Bermain & permainan 
Anak usia dini

• m. faDlillah, m.pD.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 246 hlm

isbn: 978-602-422-152-2

harga: rp 64.000,-

TerbiTan: sepTember 2018

college Academic writing A genre-
Based perspective 
revised edition

• Dr. i WY. DirgeYasa, m.hum. 

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 264 hlm

isbn: 978-602-422-035-8

harga: rp 126.000,-

TerbiTan: mareT 2018

dasar-dasar pendidikan  

• abDul KaDir • ahmaD fauz
• enDri YulianTo • baehaqi 
• riDo KurnianTo • rosmiaTi 
• ahmaD nu’man

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 302 hlm  
isbn:  978-602-9413-53-3

harga: rp 85.000,-

TerbiTan: Desember 2015
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desain pendidikan Karakter: 
Konsepsi dan Aplikasinya dalam 
Lembaga Pendidikan

• Dr. zubaeDi, m.ag., m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 418 hlm

ISBN: 978-602-8730-85-3

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: april 2015

desain pengembangan Kurikulum 
2013 di Madrasah

• TrianTo ibnu baDar aT-
TaubanY

• haDi suseno

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 446 hlm

isbn: 978-602-422-230-7

harga: rp 215.000,-

TerbiTan: november 2017

desain pengembangan 
pembelajaran Tematik: bagi anak 
usia Dini TK/ra & anak usia Kelas 
awal sD/mi

• TrianTo, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 394 hlm

ISBN: 978-602-1186-32-9

harga: rp 121.000,-

TerbiTan: mareT 2016

etika dan Moralitas pendidikan: 
Peluang dan Tantangan

• prof. Dr. h. sYaiful sagala, 
s.sos., m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 416 hlm

isbn: 978-602-7985-46-9

harga: rp 99.000,-

TerbiTan: Januari 2017

filsafat pendidikan

• muhammaD anWar

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 192 hlm

ISBN: 978-602-1186-52-7

harga: rp 52.000,-

TerbiTan: sepTember 2018

human capital: Membangun Modal 
Sumber Daya Manusia Berkarakter 
Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas

• prof. Dr. h. sYaiful sagala, 
s.sos., m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 456 hlm

isbn: 978-602-422-174-4

harga: rp 130.000,-

TerbiTan: oKTober 2017

ilmu pendidikan islam

• prof. Dr. abuDDin naTa, m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 334 hlm 

isbn: 978-602-8730-34-1

harga: rp 88.000,-

TerbiTan: april 2017

improving reading Skill in english 

for university Student book 1, 2, 3 + 
Workbook 1, 2, 3

• Team of five

Divisi: kencana
18.5 x 23 CM

booK 1: rp 101.000,-  
TerbiTan: april 2016

booK 2: rp 80.000,-  
TerbiTan: april 2009

booK 3: rp 70.000,-  
TerbiTan: mareT 2009

internalisasi jiwa Kewirausahaan 
pada Anak

• muhammaD Jufri
• himan WiraWan 

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 194 hlm

ISBN: 978-602-7985-63-6

harga: rp 55.000,- 
TerbiTan: mei 2017

inovasi pendidikan Melalui problem 
Based learning: Bagaimana Pendidik 
Memberdayakan Pemelajar di Era 
Pengetahuan

• m. Taufiq amir, ph.D.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 150 hlm

isbn: 978-979-1486-63-7

harga: rp 42.000,- 

TerbiTan: november 2016

Kajian Semantik Arab: Klasik dan 
Kontemporer

• prof. Dr. moh. maTsna hs., m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 262 hlm

isbn: 978-602-0895-57-4

harga: rp 86.000,-

TerbiTan: Januari 2018

Kapita Selekta pendidikan islam: 
Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam 
dalam Bingkai Keindonesiaan

• Dr. umiarso, m.pD.i.
• asnaWan, m.s.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 216 hlm

isbn: 978-602-422-206-2

harga: rp 55.000,-

TerbiTan: sepTember 2017

Kepemimpinan Transformasional 
profetik: Kajian Paradigmatik Ontos 
Integralistik di Lembaga Pendidikan 
Islam

• Dr. umiarso, m.pD.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 296 hlm

isbn: 978-602-422-309-0

harga: rp 75.000,-

TerbiTan: agusTus 2018

Keterampilan Belajar (Study Skills) 
untuk Mahasiswa

• Tim penulis universiTas 
airlangga

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 164 hlm

isbn: 978-602-422-323-6

harga: rp 50.000,-

TerbiTan: Juli 2018

Kompendium pAud: Memahami 
PAUD Secara Singkat
• DJoKo aDi WaluJo
• anies lisTYoWaTi

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 206 hlm

isbn: 978-602-422-250-5

harga: rp 42.000,-

TerbiTan: Desember 2017
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Kreatif Mendongeng: Untuk 
Kecerdasan Jamak Anak

• heru KurniaWan

Divisi: prenaDa

13.5 x 20.5 cm • 186 hlm

ISBN: 978-602-383-005-3

harga: rp 57.000,-

TerbiTan: sepTember 2016

Kurikulum dan pembelajaran: Teori 
dan Praktik Pengembangan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

• prof. Dr. h. Wina sanJaYa, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 400 hlm

isbn: 978-979-1486-19-4

harga: rp 94.000,-

TerbiTan: mareT 2015

Kurikulum pendidikan Anak usia 
dini Berbasis perkembangan Anak 
(Developmentaly Appropriate Practices)

• marJorie J. KonsTelniK, DKK.

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 722 hlm

isbn: 978-602-422-173-7

harga: rp 225.000,-

TerbiTan: agusTus 2017

Kurikulum: Hakikat, Fondasi, Desain & 
Pengembangan

• prof. mohammaD ansYar, ph.D.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 554 hlm

isbn: 978-602-0895-14-7

harga: rp 140.000,-

TerbiTan: april 2017

Kurikulum pendidikan Anak 
usia dini Berbasis pendekatan 
Antarpersonal (A Relationship-Based 
Approach)

• sanDra h. peTersen
• Donna s. WiTTmer

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 378 hlm

isbn: 978-602-1186-54-1

harga: rp 132.000,-

TerbiTan: mareT 2015

landasan ilmiah ilmu pendidikan

• prof. Dr. h. azWar ananDa, m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 182 hlm

isbn: 978-602-422-120-1

harga: rp 52.000,-

TerbiTan: november 2012

Manajemen Kelas Komprehensif 
edisi Kesembilan
• vern Jones
• louise Jones

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 504 hlm

isbn: 978-602-9413-18-2

harga: rp 154.000,-

TerbiTan: april 2012

learning and instruction: Teori dan 
Aplikasi  Edisi Keenam 
• margareT e. greDler

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 562 hlm

ISBN: 978-602-8730-56-3

harga: rp 165.000,-

TerbiTan: april 2013

landasan pendidikan: Dasar 
Pengenalan Diri Sendiri Menuju 
Perubahan Hidup

• prof. Dr. ir. amos neolaKa, 
m.pD.

• grace amialia a. neolaKa, s.sp., 

m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 574 hlm

isbn: 978-602-422-188-1

harga: rp 165.000,-

TerbiTan: oKTober 2017

Madrasah dan profesionalisme 
guru: Dalam Arus Dinamika Pendidikan 
Islam di Era Otonomi Daerah

• prof. Dr. DeDe rosYaDa, m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 382 hlm

isbn: 978-602-422-187-4

harga: rp 120.000,-

TerbiTan: agusTus 2017

Memperbincangkan pemikiran 
pendidikan islam: Dari Idealisme 
Substantif Hingga Konsep Aktual 

• prof. Dr. Tobroni, m.si., DKK.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 336 hlm

isbn: 978-602-422-293-2

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: april 2018

Manajemen Kelas: Untuk Guru sekolah 
Dasar 
Edisi Kedelapan

• carolYn m. everTson
• eDmunD T. emmer

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 340 hlm

ISBN: 978-602-8730-55-6

harga: rp 116.000,-

TerbiTan: Januari 2015

Manajemen pendidikan: Aplikasinya 
dalam Penyusunan Rencana 
Pengembangan Sekolah/Madrasah 

• prof. Dr. h. muhaimin, m.a.
• Dr. hJ. suTiah, m.pD. 
• Dr. sugeng lisTYo praboWo, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 458 hlm

isbn: 978-979-1486-81-1

harga: rp 106.000,- 

TerbiTan: Juni 2015

Manajemen pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di 
Indonesia  Edisi Keempat

• prof. Dr. h. abuDDin naTa, m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 434 hlm

isbn: 978-979-3465-02-6

harga: rp 117.000,-

TerbiTan: Juli 2018  

Manajemen dan Kepemimpinan 
pondok pesantren

• Kompri, m.pD.i. 

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 246 hlm

isbn: 978-602-422-242-0

harga: rp 67.000,-

TerbiTan: mareT 2018
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Manajemen pendidikan: Aplikasi, 
Strategi, dan Inovasi

• Dr. JeJen musfah, m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 214 hlm

isbn: 978-602-422-286-4

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: mareT 2018

Manajemen Mutu pendidikan

• arbangi
• DaKir
• umiarso

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 338 hlm

isbn: 978-602-422-064-8

harga: rp 100.000,-

TerbiTan: februari 2018

Manajemen pendidikan: Teori, 
Kebijakan, dan Praktik

• JeJen musfah  

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 362 hlm

ISBN: 978-602-1186-33-6

harga: rp 100.000,-

TerbiTan: februari 2017

Manajemen peningkatan Kinerja 
guru: Konsep, Strategi, dan 
Implementasi

• Dr. ahmaD susanTo, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 302 hlm

isbn: 978-602-4220-006-8

harga: rp 105.000,-

TerbiTan: februari 2018

Mendesain Model pembelajaran 
inovatif, progresif, dan Kontekstual: 
Konsep, Landasan, dan Implementasinya 
pada Kurikulum 2013 (Kurikulum 
Tematik Integratif/KTI)

• TrianTo ibnu baDar al-TabanY  

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 330 hlm

ISBN: 978-602-1186-05-3

harga: rp 104.000,-

TerbiTan: Januari 2017

Menjadi guru profesional

• muhammaD anWar h.m.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 302 hlm

isbn: 978-602-422-215-4

harga: rp 95.000,-

TerbiTan: april 2018

Memahami organisasi pendidikan: 
Budaya dan Reinventing, Organisasi 
Pendidikan

• prof. Dr. h. sYaiful sagala, 
s.sos., m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 390 hlm

isbn: 978-602-422-013-6

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: Juli 2016

Manajemen perguruan Tinggi: 
Beberapa Catatan

• prof. Dr. sYahrizal abbas

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 348 hlm

isbn: 978-979-1486-41-5

harga: rp 82.000,-

TerbiTan: Juli 2014

Menulis Kreatif: Panduan Penulisan 
Ilmiah

• faJar JunaeDi

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 152 hlm

ISBN: 978-602-0895-18-5

harga: rp 43.000,-

TerbiTan: februari 2017

Menyemai Benih Teknologi 
pendidikan  Edisi Kedua

• prof. Dr. YusufhaDi miarso, m.sc.

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 692 hlm

ISBN: 978-602-1186-35-0

harga: rp 256.000,-

TerbiTan: mareT 2016

Menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran (rpp) Tematik 
Terpadu: Implementasi Kurikulum 
2013 untuk SD

• anDi prasToWo, s.pD.i., m.pD.i.  

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 430 hlm

ISBN: 978-602-1186-16-9

harga: rp 165.000,-

TerbiTan: Januari 2017

Model pendidikan Anak usia dini
• Dr. aniTa Yus, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 128 hlm

isbn: 978-602-8730-42-6

harga: rp 44.000,-

TerbiTan: april 2015

Modul hypercontent: Teknologi 
Kinerja (Performance Technology)

• DeWi salma praWiraDilaga
• uWes anis chaeruman

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 366 hlm

isbn: 978-602-422-687-9

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: oKTober 2018

Mozaik Teknologi pendidikan
• DeWi salma praWiraDilaga
• eveline siregar 

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 444 hlm

isbn: 978-979-3465-69-7

harga: rp 88.000,-

TerbiTan: oKTober 2012

Mozaik Teknologi pendidikan: 
e-learning
• DeWi salma praWiraDilaga 
• Diana ariani  
• hilman hanDoKo

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 402 hlm

ISBN: 978-602-7985-13-1

harga: rp 152.000,- 
TerbiTan: april 2016
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observasi perkembangan Anak usia 
dini  
Edisi Ketujuh

• Janice J. beaTY

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 522 hlm
isbn: 978-602-7985-38-4
harga: rp 179.000,-
TerbiTan: mei 2015

panduan Menulis Tugas Akhir 
Kedokteran dan Kesehatan  
• Dr. TanTur sYahDraJaT

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 344 hlm

ISBN:  978-602-1186-70-1

harga: rp 77.000,- 
TerbiTan: mei 2015

panduan petugas perpustakaan: 
Cara Mengelola Perpustakaan Sekolah 
Dasar

• YaYa suhenDar

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 236 hlm

isbn: 978-602-7985-48-3

harga: rp 54.000,- 
TerbiTan: februari 2014

paradigma Baru Mengajar

• Wina sanJaYa
• anDi buDimanJaYa

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 286 hlm

isbn: 978-602-422-129-4

harga: rp 100.000,-

TerbiTan: februari 2017

paradigma pendidikan demokratis: 
Sebuah Model Pelibatan Masyarakat 
dalam Penyelenggaraan Pendidikan  
Edisi Kedua

• prof. Dr. DeDe rosYaDa, m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 336 hlm

ISBN: 978-602-7985-51-3 

harga: rp 81.000,-

TerbiTan: Desember 2013

paradigma Baru pembelajaran: 
Sebagai Referensi bagi Pendidik dalam 
Implementasi Pembelajaran yang 
Efektif dan Berkualitas

• prof. Dr. h. YaTim riYanTo, 
m.pD. 

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm• 328 hlm

isbn: 978-979-1486-80-4

harga: rp 66.000,-

TerbiTan: Juni 2014

pedoman Katalogisasi: Cara Mudah 
Membuat Katalog Perpustakaan

• Drs. YaYa suhenDar

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 118 hlm

ISBN: 979-3925-03-5

harga: rp 36.000,-

TerbiTan: april 2016

pedoman penyelenggaraan 
perpustakaan Sekolah

• Drs. paWiT m. Yusuf, ms. 
• Drs. YaYa suhenDar

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 180 hlm 

ISBN: 978-979-3925-02-7

harga: rp 44.000,-

TerbiTan: april 2016

pembelajaran Menulis Bahasa Arab: 
Dalam Perspektif Komunikatif

• Dr. ahmaD muraDi, m.ag.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 196 hlm

isbn: 978-602-1186-47-3

harga: rp 55.000,-

TerbiTan: Januari 2016

pemberdayaan pendidikan Agama 
islam di Sekolah

• prof. Dr. h. haiDar puTra 
DaulaY, m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 172 hlm

isbn: 978-602-422-058-7

harga: rp 54.000,-

TerbiTan: oKTober 2016

pembelajaran Berbasis Kecerdasan 
jamak (Multiple intelligences): 
Mengidentifikasi dan Mengembangkan 
Multitalenta Anak

• Dr. muhammaD Yaumi, m.hum. 
m.a.

• Dr. nurDin ibrahim, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 246 hlm
isbn: 978-602-7985-49-0
harga: rp 72.000,- 
TerbiTan: mei 2016

pembelajaran Kreatif Bahasa 
indonesia: Kurikulum 2013  

• heru KurniaWan 

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 226 hlm

isbn:  978-602-1186-44-2

harga: rp 55.000,- 
TerbiTan: april 2016

pendidikan islam di era peradaban 
Modern

• prof. Dr. h. suTrisno, m.ag.
• Dr. suYaTno, m.pD.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 214 hlm

ISBN: 978-602-089-553-6

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: Desember 2015

pembelajaran Standar proses 
Berkarakter Matematika SMp 
Kelas 7, 8, dan 9 Berdasarkan 
KTSp (Buku pengayaan): 
Memvisualisasikan Setiap Konsep 
dengan Alat Peraga

• marTini, s.pD., m.pD.

Divisi: prenaDa 

18.5 x 23 cm • 256 hlm

isbn: 978-979-3464-75-6

harga: rp 73.000,-

TerbiTan: november 2011

pembelajaran dalam implementasi 
Kurikulum Berbasis Kompetensi

• prof. Dr. h. Wina sanJaYa, 
m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 228 hlm

ISBN: 978-979-3925-15-9

harga: rp 49.000,-

TerbiTan: Januari 2015
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pembelajaran Terpadu: Untuk Taman 
Kanak-kanak/Raudatul Athfal dan 
Sekolah Dasar

• Drs. Johni DimYaTi, m.m.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 210 hlm

isbn: 978-602-4220-016-7

harga: rp 66.000,-

TerbiTan: mareT 2018

pendidikan Agama islam di SMp & 
SMA (untuk guru)  

• ismaTu ropi
• fuaD Jabali
• oman faThurahman
• Din WahiDin 
• DiDin sYafruDDin

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 344 hlm

isbn: 978-602-9413-77-9

harga: rp 72.000,- 
TerbiTan: Desember 2012

pendidikan Anak usia dini: Dalam 
Berbagai Pendekatan
• Jaipaul l. roopnarine
• James e. Johnson

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 464 hlm

isbn: 978-602-8730-88-4

harga: rp 154.000,-

TerbiTan: Januari 2015

pendidikan Bela negara Melalui 
permainan Kecerdasan jamak

•	djoKo Adi wAlujo
• anies lisTYoWaTi

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 124 hlm

isbn: 978-602-422-249-9

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: Desember 2017

pendidikan dalam perspektif  
Al-Qur’an

• prof. Dr. h. abuDDin naTa, m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 320 hlm

ISBN: 978-602-0895-88-8

harga: rp 105.000,-

TerbiTan: februari 2018

pendidikan holistik: Pendekatan 
Lintas Perspektif   

• JeJen musfah (eD.)

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 442 hlm

isbn:  978-602-9413-54-0

harga: rp 84.000,-   
TerbiTan: agusTus 2012

pendidikan islam dalam lintasan 
Sejarah

• prof. Dr. h. haiDar puTra 
DaulaY, m.a.

• Dra. hJ. nurgaYa pasa, m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 254 hlm

ISBN: 978-602-7985-03-2

harga: rp 61.000,- 
TerbiTan: april 2016

pendidik ideal: Bangunan Character 
Building
• prof. Dr. h. samsul nizar, m.a.
• Dr. zainal efenDi hasibuan, 

m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 312 hlm

isbn: 978-602-422-218-5

harga: rp 80.000,-

TerbiTan: februari 2018

pendidikan islam dalam Sistem 
pendidikan nasional di indonesia   
Edisi Revisi
• prof. Dr. h. haiDar puTra 

DaulaY, m.a

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 218 hlm

isbn: 978-602-9413-33-5

harga: rp 41.000,-

TerbiTan: Juli 2014

pendidikan islam: Tradisi dan 
Modernisasi di Tengah-tengah 
Milenium III
• prof. azYumarDi azra, m.a., 

m.phil., ph.D.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 344 hlm

ISBN: 978-602-8730-95-2

harga: rp 73.000,-

TerbiTan: agusTus 2014

pendidikan islam: Dalam Perspektif 
Filsafat  
• prof. Dr. haiDar puTra DaulaY, 

m.a. 

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 192 hlm

ISBN:  978-602-7985-86-5

harga: rp 55.000,- 
TerbiTan: april 2016

pendidikan islam: Memajukan Umat 
dan Memperkuat Kesadaran Bela 
Negara

• m. hamDar arraiYYah
• JeJen musfah

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 232 hlm

isbn: 978-602-422-028-0

harga: rp 85.000,-

TerbiTan: Januari 2018

pendidikan Karakter: landasan, pilar 
& implementasi  
• Dr. muhammaD Yaumi, m,hum., 

m.a. 

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 238 hlm

ISBN:  978-602-1186-15-2

harga: rp 70.000,- 
TerbiTan: mareT 2018

pendidikan Karakter: Konsep dan 
Implementasinya

• Dr. hJ. aisYah m. ali, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 272 hlm

isbn: 978-602-422-456-1

harga: rp 86.000,-

TerbiTan: sepTember 2018

pendidikan Kewarganegaraan: 
Pancasila Demokrasi dan Pencegahan 
Korupsi

• a. ubaeDillah

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 316 hlm

ISBN: 978-602-0895-05-5

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: Januari 2017
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pendidikan Kewarga[negara]
an: Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi 
Manusia, dan Masyarakat Madani   

Edisi Ketiga
• a. ubaeDillah
• abDul rozaK (eD.)

Divisi: kencana

17.5 x 23.5 cm • 278 hlm

isbn: 979-3465-03-4

harga: rp 95.000,-

TerbiTan: Januari 2017

pendidikan sebagai investasi  
dalam pembangunan Suatu Bangsa

• prof. Dr. h. agus irianTo

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 336 hlm

ISBN: 978-602-8730-53-2

harga: rp 96.000,-

TerbiTan: februari 2017

pendidikan orang dewasa 
dalam Al-Qur’an

• Dr. mohammaD al farabi, 
m.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 366 hlm

isbn: 978-602-422-283-3

harga: rp 100.000,-

TerbiTan: mei 2018

penelitian Tindakan Kelas 

• prof. Dr. h. Wina sanJaYa, m.pD. 

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 174 hlm

isbn: 978-979-1486-88-0

harga: rp 48.000,- 

TerbiTan: mei 2017

pengantar pendidikan inklusif 
Berbasis Budaya lokal

• Dr. buDiYanTo, m.pD.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 250 hlm

isbn: 978-602-422-296-3

harga: rp 66.000,-

TerbiTan: Desember 2017

pengantar penelitian pendidikan 
bagi pengembangan profesi 
pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan 

• TrianTo, m.pD. 

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 394 hlm

ISBN: 978-602-8730-23-5

harga: rp 83.000,-

TerbiTan: Desember 2011

pengantar Teori & Metodologi 
pelatihan fisik

• Dr. emral, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 244 hlm

isbn: 978-602-422-097-6

harga: rp 69.000,-

TerbiTan: agusTus 2017

pengelolaan lingkungan Belajar

• riTa mariYana, m.pD. 
• ali nugraha, m.pD. 
• Yeni rachmaWaTi, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 180 hlm 

isbn: 978-979-1486-92-7

harga: rp 52.000,- 

TerbiTan: agusTus 2018

pengembangan Bahan Ajar 
Tematik: Tinjauan Teoretis dan Praktik  
Edisi Kedua

• Dr. anDi prasToWo, s.pD.i., 
m.pD.i.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 608 hlm 

isbn: 978-602-422-060-0

harga: rp 165.000,- 
TerbiTan: november 2016

pengembangan Media pembelajaran 
Berbasis icT: Konsep dan Aplikasi 
pada Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam

• Dr. husniYaTus salamah 
zainiYaTi, m.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 248 hlm

isbn: 978-602-422-147-8

harga: rp 73.000,-

TerbiTan: april 2017

pengembangan ilmu di perguruan 
Tinggi Keagamaan islam: Konstruksi 
Kerangka Filosofis dan Langkah-
langkahnya

• Khozin

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 332 hlm

isbn: 978-602-422-039-6

harga: rp 100.000,-

TerbiTan: oKTober 2016

pengembangan profesi guru: Dari 
Pra-Jabatan, Induksi, ke Profesional 
Madani

• prof. Dr. suDarWan Danim

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 296 hlm

ISBN: 978-602-8730-58-7

harga: rp 63.000,-

TerbiTan: Januari 2015

penilaian perkembangan Belajar 
Anak Taman Kanak-kanak

• Dr. aniTa Yus, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 228 hlm

isbn: 978-602-8730-46-6

harga: rp 57.000,-

TerbiTan: mareT 2015

peningkatan Kompetensi guru 
Melalui pelatihan dan Sumber 
Belajar Teori dan praktik 

• Dr. JeJen musfah, m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 308 hlm

ISBN: 978-602-8730-90-7

harga: rp 72.000,-

TerbiTan: mareT 2015

perkembangan Anak usia dini: 
Pengantar dalam Berbagai Aspeknya

• Drs. ahmaD susanTo, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 220 hlm

ISBN: 978-602-8730-69-3

harga: rp 49.000,-

TerbiTan: Juni 2014
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perkembangan Bahasa pada Anak 
usia dini: Edisi Ketiga

• beverlY oTTo

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm  • 532 hlm

isbn:  978-602-1186-46-6

harga: rp 197.000,- 
TerbiTan: mei 2015

perspektif islam tentang Strategi 
pembelajaran

• prof. Dr. h. abuDDin naTa, m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 394 hlm

isbn: 978-979-1486-23-1

harga: rp 88.000,-

TerbiTan: mareT 2014

perspektif pedagogi 
entrepreneurship di pendidikan 
Tinggi

• prof. ganefri, ph.D.
• Dr. henDra hiDaYaT, s.pD., m.pD.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 170 hlm

isbn: 978-602-422-158-4

harga: rp 49.000,-

TerbiTan: Juli 2017

prinsip-prinsip desain 
pembelajaran: Disesuaikan dengan 
Kurikulum 2013 Edisi Kedua

• Dr. muhammaD Yaumi, m.hum., m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 368 hlm

ISBN: 978-602-1186-12-1

harga: rp 100.000,-

TerbiTan: Januari 2017

prinsip disain pembelajaran 
(instructional design principles): 
Buku Teks & Buku Kerja

• DeWi salma praWiraDilaga 
• sanTi mauDiarTi, s.e.
• anggiearaniDipTa suma m., s.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 156 hlm

ISBN: 978-979-3925-95-0

harga: rp 103.000,-

TerbiTan: februari 2015

prophetic character Building: 
Tema Pokok Pendidikan Akhlak 
Menurut al-Ghazali

• Dr. aKhmaD soDiq, m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 254 hlm

isbn: 978-602-422-292-5

harga: rp 80.000,-

TerbiTan: mareT 2018

reading Skill for educators and 
islamic economic

• ahWY oKTraDiKsa, m.pD.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 150 hlm

isbn: 978-602-422-176-8

harga: rp 40.000,-

TerbiTan: agusTus 2017

redesain pendidikan guru: Teori, 
Kebijakan, dan Praktik

• JeJen musfah

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 292 hlm

ISBN: 978-602-0895-08-6

harga: rp 83.000,-

TerbiTan: sepTember 2015

revolusi Mengajar Berbasis 
neurosains

• alamsYah saiD, s.pD., m.si.
• Dian rosDiana rahaYu, s.pD.

Divisi: kencana

14 x 21 cm • 336 hlm

isbn: 978-602-422-138-6

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: april 2017

Second language Acquisition 

• Dr. fahrianY, m.pD.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 220 hlm

isbn: 978-602-422-220-8

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: mareT 2018

Sejarah Sosial & dinamika 
intelektual pendidikan islam di 
nusantara  

• prof. Dr. h. samsul nizar, m.a. 
eT al.

Divisi: kencana 

15 x 23 cm • 398 hlm

isbn: 978-602-9413-58-8

harga: rp 87.000,- 

TerbiTan: Januari 2013

Sejarah pendidikan islam: 
Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan 
Era Rasulullah Sampai Indonesia

• prof. Dr. h. samsul nizar, 
m.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 408 hlm

isbn: 978-979-1486-00-2

harga: rp 76.000,-

TerbiTan: april 2016

Sejarah pertumbuhan dan 
pembaruan pendidikan islam di 
indonesia

• prof. Dr. h. haiDar puTra 
DaulaY, m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 204 hlm

isbn: 978-979-1486-02-6

harga: rp 48.000,-

TerbiTan: april 2018

Standardisasi Kompetensi Kepala 
Sekolah: Pendekatan Teori untuk 
Praktik Profesional

• Kompri, m.pD.i.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 228 hlm

isbn: 978-602-422-066-2

harga: rp 118.000,-

TerbiTan: Januari 2017

Sumber Belajar & pusat Sumber 
Belajar: Teori dan Aplikasinya di 
Sekolah/Madrasah

• Dr. anDi prasToWo, s.pD.i., 
m.pD.i.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 434 hlm

isbn: 978-602-422-233-8

harga: rp 130.000,-

TerbiTan: Januari 2018
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Seri Buku pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan Kesehatan:  
Untuk TK, SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA 

• samsuDin

pembelajaran Motorik di Taman Kanak-kanak

Divisi: litera

18.5 x 23 CM  •  148 hlm  •  ISBN: 978-979-1310-59-8 

harga: rp 42.000,-  •  TerbiTan: Januari 2008

pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan Kesehatan (Sd/Mi)

Divisi: litera

18.5 x 23 CM  •  402 hlm  •  ISBN: 978-979-1310-56-7 

harga: rp 83.000,-  •  TerbiTan: Desember 2008

pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan Kesehatan (SMp/MTs)

Divisi: litera

18.5 x 23 CM  •  256 hlm  •  isbn: 978-979-1310-57-4

harga: rp 57.000,-  •  TerbiTan: Desember 2008

pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan Kesehatan (SMA/MA)

Divisi: litera

18.5 x 23 CM  •  344 hlm  •  ISBN: 978-979-1310-58-1 

harga: rp 72.000,-  •  TerbiTan: Desember 2008

Seri Buku pendidikan Anti-narkoba Sd dan SMp

• iDris Thaha

Bikin gaul lebih indah: Cara Mudah 
Menolak Narkoba

Divisi: prenaDa

19 x 25 cm • 46 hlm
isbn: 979-3464-30-5
harga: rp 33.000,-
TerbiTan: Juni 2012

narkoba?! nggak, dong!

Divisi: prenaDa

19 x 25 cm • 38 hlm
isbn: 979-3464-31-3
harga: rp 31.000,-
TerbiTan: oKTober 2009

Surau: Pendidikan Islam Tradisional 
dalam Transisi dan Modernisasi

• prof. azYumarDi azra, ph.D., 
m.phil., m.a., cbe.

Divisi: kencana

14 x 21 cm • 216 hlm

isbn: 978-602-422-148-5

harga: rp 70.000,-

TerbiTan: mei 2017

Syllabus design for english 
language Teaching Second Edition
• prof. Dr. abD. haKim Yassi, 

Dipl., Tesl., m.a.
• Dr. KaharuDDin, s.ip., m.hum

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 230 hlm

isbn: 978-602-422-290-1

harga: rp 65.000,-
TerbiTan: mareT 2018

Teknik iringan lagu Anak: 
Penggunaan Keyboard sebagai 
Instrumen Ritmis

• inDra Yeni, m.pD.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 240 hlm

isbn: 978-602-422-092-1

harga: rp 68.000,-

TerbiTan: agusTus 2018
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Tafsir Ayat-ayat pendidikan 

• Dr. lisTiaWaTi, m.h.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 236 hlm

isbn: 978-602-422-200-0

harga: rp 66.000,-

TerbiTan: sepTember 2017

Teori & praktik Terjemah  
indonesia-Arab

• Dr. aKmaliYah, m.ag.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 294 hlm

isbn: 978-602-422-205-5

harga: rp 78.000,-

TerbiTan: oKTober 2017

Tips Menulis Karya ilmiah: Makalah, 
Penelitian, Skripsi, Tesis & Disertasi

• Dr. JeJen musfah, m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 218 hlm

isbn: 978-602-422-027-3

harga: rp 62.000,-

TerbiTan: agusTus 2016

The handbook of education 
Management: Teori dan Praktik 
Pengelolaan Sekolah/Madrasah di 
Indonesia   Edisi Kedua 

• Dr. iman machali, m.pD.
• Dr. ara hiDaYaT, m.pD.

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 570 hlm

isbn: 978-602-422-301-4

harga: rp 240.000,-

TerbiTan: april 2018

Theories of learning (Teori Belajar):  
Edisi Ketujuh

• b.r. hergenhahn
• maTTheW h. olson

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 554 hlm

sbn: 978-979-1486-54-5

harga: rp 200.000,-

TerbiTan: Januari 2017
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dasar-dasar hubungan 
internasional 
•	dr. uMAr SuryAdi BAKry

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 350 hlm

isbn: 978-602-422-214-7

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: Januari 2022

pembahasan dalam buku ini, mencakup tentang berbagai 
konsep dasar, teori-teori arus utama, mazhab-mazhab 
dalam studi hi, aktor-aktor dalam hubungan internasional, 
metode-metode analisis, isu-isu global kontemporer, hingga 
sejumlah perdebatan besar yang terjadi dalam komunitas 
studi hi. oleh sebab itu, dengan mengacu pada buku ini, 
siapa saja diharapkan dapat memahami dan menjelaskan 
berbagai kecenderungan global maupun perkembangan 
dan perubahan cepat yang terjadi dalam praktik hubungan 
internasional kontemporer.

globalisasi dan Kebijakan publik: 
Kajian Seputar Peranan Pemerintah 
Mewujudkan Kesejahteraan di 
Tengah Dunia Tak Bersekat

•	dr. pAhrudin hM, M.A.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 218 hlm

isbn: 978-623-218-763-4

harga: rp 62.000,-

TerbiTan: Desember 2020

Buku globalisasi dan kebijakan publik ini sangat bermanfaat 
bagi pengkaji ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya ilmu 
politik, ilmu pemerintahan, sosiologi, dan administrasi pub-
lik. Di samping itu juga, bermanfaat bagi kalangan peme-
rintah dan legislatif sebagai pemegang kebijakan serta para 
aktivis pemberdayaan masyarakat.

jalan Tengah desentralisasi bagi 
daerah otonom Berkarakteristik 
Kepulauan di indonesia
•	dr. peTruS polyAndo, S.STp., 

M.Si.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 410 hlm

 isbn: 978-623-218-477-0

harga: rp 120.000,-

TerbiTan: april 2020

Buku ini memberikan pemahaman tentang faktor penyebab 
penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkara-
kteristik kepulauan di Indonesia belum signifikan berhasil. 
Desentralisasi yang telah diterima sebagai alternatif solusi-
onal atas sistem penyelenggaraan pemerintahan sebelum-
nya yang dianggap gagal, ternyata belum juga mengubah 
kesejahteraan masyarakat daerah otonom berkarakteristik 
kepulauan ke arah yang lebih baik. hal ini ternyata disebab-
kan oleh beberapa faktor penting yang belum terakomodasi 
dalam kebijakan desentralisasi dan juga implementasi yang 
semestinya diletakkan secara khusus bagi daerah tersebut.

Kebijakan Baru dalam peraturan 
presiden nomor 16 Tahun 2018 
tentang pengadaan Barang/jasa 
pemerintah: Aspek Hukum dan 
Tips Menghindari Permasalahan 
Hukum Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah

•	hendrA wAhAnu 
prABAndAni, S.h., M.h., ll.M.

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 252 hlm

ISBN: 978-623-218-395-7

harga: rp 62.000,-

TerbiTan: februari 2020

menjabarkan secara detail lebih dari 40 kebijakan baru 
pengadaan barang/jasa yang terdiri dari pengaturan baru, 
perubahan istilah, perubahan definisi dan perubahan penga-
turan dalam perpres no. 16 Tahun 2019 tentang pengadaan 
barang/Jasa pemerintah. selain itu, buku ini juga menje-
laskan mengenai pergeseran pemahaman aspek hukum 
pengadaan barang/jasa berdasarkan putusan mahkamah 
agung ri, serta memberikan tips menghindari berbagai risi-
ko hukum pengadaan barang/jasa sejak tahap perencanaan 
sampai dengan serah terima pekerjaan. 
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Kontestasi politik dalam 
ruang Media: Perspektif Critical 
Discourse Analysis

•	dr. heri BudiAnTo, S.SoS., 
M.Si.

Divisi: prenaDa

size 14 x 21 ▪ 172 hlm

isbn 978-602-383-040-4

harga: rp 54.000,-

TerbiTan: februari 2019

buku ini dapat dijadikan sebagai referensi utama, tidak 
hanya bagi para mahasiswa atau akademisi, melainkan juga 
bagi para aktor politik, praktisi media massa dan komuni-
kasi, serta penting pula untuk dipahami oleh masyarakat 
luas terutama yang tertarik  pada telaah kritis mengenai 
kontestasi kekuasaan politik dalam ruang media massa. 
melalui buku ini, wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan 
dalam kajian relasi media massa dan kekuasaan menjadi 
tercerahkan.

Media dan dinamika demokrasi 
•	AnAng SujoKo
•	MuhTAr hABoddin
•	lA ode MAchdAni AfAlA

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 186 hlm

isbn: 978-623-218-594-4

harga: rp 54.000,-

TerbiTan: sepTember 2020

pemilu merupakan bentuk dari pelaksanaan demokrasi pro-
sedural. agar demokrasi prosedural ini bisa berjalan secara 
adil, bebas, dan rahasia, maka komunikasi politik di antara 
peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan media massa per-
lu ditumbuhkembangkan. Mengingat media massa memiliki 
peran penting dalam mengawal dan menyukseskan pagelar-
an demokrasi, maka sistem media dan infrastrukturnya perlu 
diperkuat sehingga demokrasi tidak "kebablasan". Melalui 
buku ini, kami ikut berkontribusi dalam memikirkan perkem-
bangan kajian komunikasi politik dalam kaitannya dengan 
praktik demokrasi yang sedang dirayakan.

Memimpin reformasi Birokrasi: 
Kompleksitas dan Dinamika 
Perubahan Birokrasi Indonesia  
Edisi Revisi

•	prof. dr. eKo prASojo, MAg.
rer.puBl.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 172 hlm

ISBN: 978-623-218-590-6

harga: rp 52.000,-

TerbiTan: agusTus 2020

Buku ini merefleksikan pengalaman penulis saat menjadi 
Wakil menteri panrb 2011-2014. sebagai menteri panrb 
masa itu, saya merasa sangat terbantu dengan pemikiran 
pak eko prasojo dalam mewujudkan gagasan reformasi 
birokrasi. sinergi menteri dan Wakil menteri menjadi kunci 
keberhasilan pelaksanaan rb. buku ini dapat menjadi inspi-
rasi bagi para penggerak rb di indonesia. selamat untuk 
pak eko prasojo.

—azwar Abubakar 
Menteri pan dan rb (2011-2014)

pancasila dasar negara 
paripurna 
•	prof. dr. TuKirAn TAniredjA, 

M.M. 
•	prof. dr. SuyAhMo, M.Si.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 268 hlm

ISBN: 978-623-218-502-9

harga: rp 75.000,-

TerbiTan: agusTus 2020

sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya, sebagai 
negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (archipelago), jenius 
Nusantara juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan 
adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa me-
ngotori lingkungannya. sifat lautan juga dalam keluasannya, 
mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran 
(latief, 2011). buku ini menguraikan sejak awal perumusan 
pancasila sebagai Dasar negara, pancasila di awal kemer-
dekaan, pancasila di era soekarno, pancasila di era soehar-
to, pancasila di era reformasi, dan disempurnakan dengan 
makna pancasila bagi bangsa dan negara indonesia. 
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pancasila: Moderasi Negara dan 
agama sebagai landasan moral 
Bangsa
•	TgS. prof. dr. K.h. 

SAidurrAhMAn, M.Ag.
•	dr. h. ArifinSyAh, M.Ag.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 272 hlm

ISBN: 978-623-218-522-7

harga: rp 86.000,-

TerbiTan: Juli 2020

Disadari bahwa Indonesia adalah negara besar yang 
dihuni oleh penduduk yang sangat beragam sosial budaya, 
etnis, bahasa, agama, suku bangsa. untuk itu, diperlukan 
pemahaman yang komprehensif terhadap pancasila sebagai 
ideologi negara, falsafah hidup, landasan etika berbangsa 
dan bernegara. . melalui buku pancasila: moderasi negara 
dan agama sebagai landasan moral bangsa ini diharapkan 
warga negara indonesia semakin cerdas, terampil, dan 
berkarakter, serta menjembatani keinginan dan menjawab 
keprihatinan kehidupan berbangsa saat ini.

pemilihan umum di indonesia: 
Tata Kelola Pemilu, Kedaulatan 
Rakyat, dan Demokratisasi

•	dr. SyArifuddin jurdi, M.Si.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 416 hlm

ISBN: 978-623-218-756-6

harga: rp 120.000,-

TerbiTan: Desember 2020

Buku ini merupakan buku bacaan yang utuh menjelaskan 
secara historis penyelenggaraan pemilu di indonesia, mulai 
dari rencana penyelenggaraan pemilu awal kemerdekaan 
(1940-an), penyelenggaraan pemilu 1955, pemilu orde 
baru, pemilu era reformasi hingga penyelenggaraan pemilu 
serentak 2019. Buku ini secara elementer menjelaskan 
mengenai dinamika dan fenomena penyelenggaraan pemilu 
di Indonesia. 

penataan demokrasi & pemilu 
di indonesia pasca reformasi

• prof. Dr. ni’maTul huDa, 
s.h., m.hum.

• m. imam nasef, s.h., m.h.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 314 hlm

isbn: 978-602-422-047-1

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: Januari 2022

perjalanan penyelenggaraan pemilu di indonesia pasca-
reformasi seperti masih mencari format idealnya. Berbagai 
perubahan terhadap desain penyelenggaraan pemilu beser-
ta segala instrumennya terus dilakukan dari satu periode 
pemilu ke periode berikutnya. namun berbagai eksperimen-
tasi desain kepemiluan yang telah dipraktikkan pasca-refor-
masi tampaknya belum mampu menjawab tantangan untuk 
benar-benar menghadirkan pemilu yang berkualitas. buku 
ini hadir pada saat yang tepat untuk menjaga keberlanjutan 
evaluasi terhadap desain penyelenggaraan pemilu guna 
memnjawab tantangan tersebut. Mengingat dimensi bahas-
an dalam buku ini mencakup, baik aspek normatif maupun 
empiris dari penyelenggaraan pemilu pasca- reformasi, 
maka sangat cocok untuk menjadi bahan diskusi para pegiat 
dan praktisi politik, pemilu, dan hukum tata negara, serta 
sangat relevan untuk dijadikan bahan bacaan bagi para 
civitas academica di kampus-kampus.

politik etnisitas hindia-Belanda:  
Dilema Dalam Pengelolaan 
Keberagaman Etnis di Indonesia

•	prof. dr. ABdulAh idi, M.ed.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 246 hlm

ISBN: 978-623-218-252-3

harga: rp 70.000,-

TerbiTan: sepTember 2019

Kebijakan keragaman etnis di indonesia tampak begitu 
kompleks, belum optimal dan belum mampu menciptakan 
harmoni dalam kehidupan masyarakat, tetapi sebaliknya 
masih tampak beragam konflik sosial yang meluas. Ke de-
pan, dibutuhkan suatu  model pengelolaan keragaman etnis 
yang memperhatikan konteks objektif indonesia. penulisan 
buku ini, lebih memfokuskan pada analisis penerapan kebi-
jakan dan pengelolaan etnisitas pada masa kolonial belanda, 
masa kemerdekaan (orde lama, orde baru, reformasi/
pasca-reformasi), dan implikasinya terhadap kebijakan 
keberagaman etnisitas, dan perlunya suatu model kebijakan 
keragaman etnis di Indonesia dalam upaya memperkuat 
integrasi bangsa.
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politik Kebijakan pengembangan 
Kurikulum di indonesia: Sejak 
Zaman Kemerdekaan Hingga 
Reformasi (1947-2013)

•	dr. AlhAMuddin, M.M.pd.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 172 hlm

isbn: 978-602-422-781-4

harga: rp 54.000,-

TerbiTan: mareT 2019

Buku ini membahas secara mendalam tentang perubahan 
kebijakan kurikulum di indonesia sejak zaman kemerdekaan 
republik indonesia sampai dengan kebijakan pengembang-
an kurikulum baru tahun 2013 untuk tingkat pendidikan 
dasar dan menengah, serta kurikulum berbasis KKni untuk 
perguruan tinggi.

buku ini baik untuk dibaca semua kalangan: mahasiswa, do-
sen, guru, pemegang kebijakan dan stakeholder, orangtua, 
dan semua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap 
perbaikan dan kualitas pendidik anak bangsa.

reformasi Kebijakan publik: 
Perspektif Makro dan Mikro

•	hAyAT (ed.)

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 262 hlm

isbn:978-623-218-480-0

harga: rp 80.000,-

TerbiTan: april 2020

Kehadiran buku ini sangat penting bagi pembaca dan ma-
syarakat umum sebagai preferensi dan pemahaman secara 
komprehensif dalam kajian public policy reform dan mene-
guhkan nilai-nilai kebijakan publik dalam perspektif makro 
dan perspektif mikro. Buku ini dapat dijadikan sebagai dasar 
dan referensi bagi praktisi maupun akademisi, terutama 
bagi mahasiswa s-1, s-2, dan s-3 atau menjadi referensi 
bahan ajar bagi pengajar pada fakultas ilmu administrasi 
dan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. 

Sistem politik indonesia: 
Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde 
Baru

•	prof. dr. KAcung MArijAn

Divisi: kencana 

15 x 23 cm • 320 hlm 

ISBN: 978-602-8730-16-7

harga: rp 99.000,-

TerbiTan: april 2019

Buku ini berupaya merangkai dan membingkai keping demi 
keping sejarah perjalanan politik bangsa Indonesia dengan 
segala dinamika dan perubahannya serta berbagai faktor 
yang mengitarinya. Keping pertama buku ini memotret pem-
bagian dan distribusi kekuasaan, perwakilan politik, serta 
partisipasi politik dan budaya politik yang melingkupinya. 
Kemudian dirangkai dengan potret otonomi daerah dengan 
segala kompleksitas permasalahannya serta lembaga politik 
dan kehidupan demokrasi yang berlangsung di daerah. 
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buku politik, ilmu pemerintahan lainnya

Administrative reform pakde 
Karwo: Birokrasi Itu Melayani

• Dr. h. soeKarWo, DKK.

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 728 hlm

ISBN: 978-602-0895-07-9

harga: rp 295.000,-

TerbiTan: november 2015

Aparatur Sipil negara: Pendukung 
Reformasi Birokrasi

• bambang ruDiTo, DKK.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 162 hlm

isbn: 978-602-422-127-0

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: Desember 2016

Birokrasi & dinamika Kekuasaan

• prof. Dr. mifTah Thoha, mpa. 

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 326 hlm

ISBN: 978-602-7985-98-8

harga: rp 94.000,-

TerbiTan: agusTus 2016

Birokrasi pemerintah indonesia di 
era reformasi

• mifTah Thoha

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 156 hlm

isbn: 978-979-1486-40-8

harga: rp 41.000,-

TerbiTan: april 2014

Birokrasi politik dan pemilihan 
umum di indonesia

• prof. Dr. mifTah Thoha,mpa. 

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 300 hlm

ISBN: 978-602-7985-97-1

harga: rp 77.000,-

TerbiTan: oKTober 2014

carut-Marut pengelolaan Keuangan 
daerah di era otonomi daerah: 
Perspektif Hukum dan Politik

• Dr. henDra Karianga, s.h., m.h.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 258 hlm

isbn: 978-602-422-199-7

harga: rp 84.000,-

TerbiTan: sepTember 2017

demi Agama, nusa, dan Bangsa: 
Memaknai Agama, Kerukunan Umat 
Beragama, Pendidikan, dan Wawasan 
Kebangsaan

• prof. Dr. h. nur sYam, m.si.

Divisi: kencana

15 x 21 cm • 308 hlm

isbn: 978-602-422-304-5

harga: rp 114.000,-

TerbiTan: Juni 2018

dinamika ilmu Administrasi publik
• prof. Dr. mifTah Thoha, m.pa.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 278 hlm

isbn: 978-602-422-175-1

harga: rp 74.000,-

TerbiTan: oKTober 2017

fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin 
Politik Islam

• Dr. muhammaD iqbal, m.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 410 hlm

ISBN: 978-602-1186-03-9

harga: rp 126.000,-

TerbiTan: april 2018

glosarium istilah pemerintahan

• Toman sonY Tambunan, s.e., 
M.SI.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 750 hlm

ISBN: 978-602-0895-56-7

harga: rp 242.000,-

TerbiTan: Januari 2016

government public relations: 
Perkembangan & Praktik di Indonesia

• Dr. Drs. supraWoTo, s.h., m.si.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 302 hlm

isbn: 978-602-422-241-3

harga: rp 86.000,-

TerbiTan: mareT 2018

ilmu Administrasi publik 
Kontemporer

• mifTah Thoha

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 282 hlm

isbn: 978-979-1486-21-7

harga: rp 73.000,-

TerbiTan: agusTus 2018

ilmu politik: Dalam Paradigma Abad 
Ke-21 (Jilid 1)

• John T. ishiYama
• mariJKe breuning (eD.)

Divisi: kencana 

18.5 x 23 cm • 778 hlm

isbn: 978-602-9413-91-5

harga: rp 296.000,- 
TerbiTan: mareT 2013

ilmu politik: Dalam Paradigma Abad 
Ke-21 (Jilid 2)

• John T. ishiYama
• mariJKe breuning (eD.)

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 690 hlm

isbn: 978-602-9413-92-2

harga: rp 246.000,- 
TerbiTan: mareT 2013

Kekuatan-kekuatan politik indonesia: 
Kontestasi Ideologi dan Kepentingan

• Dr. sYarifuDDin JurDi

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 410 hlm

isbn: 978-602-422-030-3

harga: rp 125.000,-

TerbiTan: sepTember 2016
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Kuasa negara pada ranah politik 
lokal

• Dr. siTi aminah  

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 312 hlm

ISBN: 978-602-7985-79-7

harga: rp 77.000,-

TerbiTan: mareT 2016

Manajemen Kepegawaian Sipil di 
indonesia  Edisi Kedua

• prof. Dr. mifTah Thoha, mpa.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 390 hlm

ISBN: 978-602-7985-95-7

harga: rp 103.000,-

TerbiTan: mareT 2016

nalar Kerukunan: Merawat Keragaman 
Bangsa Mengawal NKRI

• Tgs. prof. Dr. K.h. saiDurrahman, 
m.ag.

• Dr. h. arifinsYah, m.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 290 hlm

isbn: 978-602-422-332-8

harga: rp 85.000,-

TerbiTan: sepTember 2018

pakde Karwo: Pintu Gerbang MEA 
2015 Harus Dibuka 

• Dr. h. suparTo WiJoYo
• prof. Dr. praseTiJo riJaDi  

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 634 hlm

ISBN:  978-602-1186-50-3

harga: rp 301.000,- 
TerbiTan: agusTus 2015

pakde Karwo: Indonesia Incorporated 
Solusi Menghadapi MEA

• Dr. h. soeKarWo, DKK.

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 738 hlm

isbn: 978-602-0895-84-0

harga: rp 310.000

TerbiTan: mareT 2016

pelayanan prima instansi 
pemerintah: Kajian Kritis pada Sistem 
Pelayanan Publik di Indonesia

• Dr. nurmah semil, m.si.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 296 hlm

isbn: 978-602-422-234-5

harga: rp 75.000,-

TerbiTan: Januari 2018

pemikiran politik islam: Dari Masa 
Klasik Hingga Indonesia Kontemporer 
Edisi Ketiga

• Dr. muhammaD iqbal, m.ag. 
• Drs. h. amin husein nasuTion, 

m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 402 hlm

isbn: 978-602-1186-40-4

harga: rp 100.000,-

TerbiTan: oKTober 2017

pengantar ilmu politik edisi Xiv 

• michael g. rosKin, DKK.

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 472 hlm

isbn: 978-602-422-059-4

harga: rp 190.000,-

TerbiTan: november 2016

pengantar hukum pemilihan umum

• faJlurrahman JurDi

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 346 hlm

isbn: 978-602-422-291-8

harga: rp 112.000,-

TerbiTan: april 2018

perencanaan pembangunan daerah: 
Teori dan Aplikasi

• prof. Dr. ir. ali Kabul mahi, m.s.
• Dr. sri inDra Trigunarso, s.Km., 

m.Kes.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 314 hlm

isbn: 978-602-422-182-9

harga: rp 90.000,-

TerbiTan: sepTember 2017

politik pembangunan: Paradoks, Teori, 
Aktor, dan Ideologi

• WarJio, ph.D.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 424 hlm

isbn: 978-602-422-051-8

harga: rp 140.000,-

TerbiTan: oKTober 2016

public policy: Pengantar Teori dan 
Praktik Analisis Kebijakan

• WaYne parsons

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 702 hlm

isbn: 979-3925-09-4

harga: rp 255.000,-

TerbiTan: Januari 2017

reformasi Birokrasi dalam Transisi

• DefnY holiDin
• DesY hariYaTi
• eKa sri sunarTi

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 264 hlm

ISBN: 978-602-0895-68-0

harga: rp 95.000,-

TerbiTan: februari 2017

rekonsiliasi politik umat islam 
Tinjauan Historis Peristiwa ‘Am  
Al-Jama’ah

• prof. Dr. muroDi, m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 268 hlm
ISBN: 978-602-8730-77-8
harga: rp 54.000,-

TerbiTan: oKTober 2011

Transformasi politik islam: 
Radikalisme, Khilafatisme, dan 
Demokrasi

• prof. Dr. azYumarDi azra, cbe.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 348 hlm

ISBN: 978-602-0895-87-1

harga: rp 116.000,-

TerbiTan: april 2016



157 KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP PsikoloGiP

Antropobiologi Anak usia dini
•	dr. MuhAMMAd AKil MuSi, 

S.pd., M.pd.
•	hiKrAwATi, S.pd., M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 304 hlm 

ISBN: 978-623-218-503-6

harga: rp 84.000,-

TerbiTan: april 2020

buku antropobiologi anak usia Dini ini diharapkan dapat 
memberikan “secercah pencerahan” dalam khazanah 
pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu 
wacana dan diskursus dalam memperbincangkan manusia 
dari dimensi biologis. hal ini penting sekali terutama bagi 
akademisi, praktisi, dosen, guru, dan orang tua dalam men-
determinasi suatu sikap yang bijak dalam ranah pengetahu-
an tentang manusia khususnya pada anak usia dini dalam 
perspektif biologis yang menjelaskan tentang eksistensinya 
sebagai makhluk yang tumbuh dan berkembang.

Bimbingan Konseling di Sekolah 
& Madrasah
•	dr. MulyAdi, S.Ag., M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 462 hlm

isbn: 978-602-422-011-2

harga: rp 135.000,-

TerbiTan: april 2019

layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu 
segi pendidikan yang mempunyai peran penting dalam 
upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Bantuan yang 
diberikan oleh guru pembimbing melalui layanan bimbing-
an dan konseling ini diarahkan pada penguasaan sejumlah 
kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan 
dan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kompetensi 
tersebut meliputi: kompetensi fisik, intelektual, sosial, priba-
di, dan kompetensi spiritual. 

dinamika perkembangan 
remaja: problematika dan solusi

•	ediTor: dr. hAerAni nur, 
S.pSi., M.Si. 
•	dr. nuruSSAKinAh dAulAy, 

M.pSi., pSiKolog

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 368 hlm

isbn: 978-623-218-764-1

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: Juni 2021

pembahasan dalam buku ini tentu saja dapat menjadi salah 
satu referensi terbaru terkait persoalan remaja. Diuraikan 
dalam beberapa topik yang meliputi: remaja dan identitas 
Diri; remaja dan pengembangan Karakter; remaja dan per-
kembangan seksual; remaja dan Kesehatan; remaja dan 
Kesehatan mental; remaja dan Teknologi, serta remaja dan 
pengasuhan. Diulas dengan bahasa yang mudah dipahami, 
disertai dengan kajian teori dan dikaitkan dengan hasil riset 
sebelumnya serta dilengkapi dengan pemaparan solusi 
dalam menyikapi problematika remaja. 

emosional Anak usia dini

•	dr. nenny MAhyuddin, M.pd.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 234 hlm

isbn: 978-602-422-959-7

harga: rp 67.000,-

TerbiTan: oKTober 2021

psikologi perkembangan anak akan membantu dalam 
mengungkap potensi-potensi yang ada pada seorang anak 
yang  mungkin krusial untuk perkembangan masa-masa 
selanjutnya. untuk itu dibutuhkan pemahaman yang lebih 
mendalam dan luas tentang potensi psikologis tersebut. 
buku ini memuat berbagai aspek, termasuk konsep dan 
teori, dari perkembangan anak usia dini yang perlu diketahui 
oleh semua pihak yang bergelut dan/atau terlibat dalam 
pengasuhan dan pendidikan anak usia dini, seperti orangtua 
dan guru, serta membantu mahasiswa atau siapa saja yang 
tertarik dengan bidang studi psikologi pada umumnya, dan 
psikologi perkembangan anak pada khususnya.
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Konseling Kelompok 
pendekatan realita: Pilihan dan 
Tanggung Jawab

•	MulAwArMAn, ph.d. 
•	iMAM Ariffuddin, M.pd.
•	Ajeng inTAn nur rAhMAwATi, 

M.pd.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 112 hlm 

isbn: 978-623-218-435-0

harga: rp 35.000,-

TerbiTan: februari 2020

Didesain sebagai pengantar sekaligus panduan praktis 
kepada para konselor, psikolog ataupun helper sejenis 
lainnya agar dapat mengaplikasikan pendekatan ini secara 
profesional di bidang helping profession. Secara umum buku 
ini menyajikan informasi mengenai konsep konseling realita 
dalam seting kelompok, mekanisme WDep, teknik spesifik 
konseling realita, beberapa isu siswa di sekolah yang dapat 
ditangani melalui konseling kelompok realita dan terakhir 
aplikasi konseling kelompok realita.

Konseling Kelompok
•	nAMorA luMonggA luBiS
•	hASnidA

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 254 hlm

isbn: 978-602-422-056-3

harga: rp 76.000,-

TerbiTan: Juni 2019

Buku ini bisa menjadi jembatan bagi mereka yang ingin 
mengetahui tentang konseling kelompok. pembahasannya 
dimulai dengan pengertian kelompok, termasuk keuntung-
an dan kekurangan yang bisa ditimbulkan dari kelompok. 
Setelah itu dipaparkan apa yang dimaksud dengan konseling 
kelompok, menga pa metode ini bisa menjadi cara yang 
efektif untuk banyak kasus dan masalah, bagaimana karak-
teristik klien dan konselor serta interaksi dan tahapan dalam 
konseling tersebut.

Motivational interviewing: 
Konsep dan Penerapannya

•	MulAwArMAn
•	MAyAng T. AfriwildA

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 156 hlm

isbn: 978-623-218-704-7

harga: rp 45.000,-

TerbiTan: november 2020

secara umum, buku ini akan memberikan penjelasan  
mengenai teori dan konsep dasar pendekatan konseling 
motivational interviewing, studi empirik dan panduan prak-
tik penerapannya. Melalui buku ini semoga dapat menjadi 
pemantik dan menambah wawasan terutama bagi para 
mahasiswa jenjang sarjana maupun pascasarjana bidang 
konseling atau psikologi, konselor pendidikan, psikolog seko-
lah dan pekerja sosial dalam upayanya membantu individu 
dalam menyelesaikan permasalahan kehidupannya.

pengantar psikologi dan 
pandangan Al-Qur’an tentang 
psikologi   
•	nuruSSAKinAh dAulAy, M.pSi. 

Divisi: kencana

15 x 23 cm  • 188 hlm

ISBN:  978-602-7985-87-2

harga: rp 50.000,- 
TerbiTan: agusTus 2019

Memang setiap orang secara alamiah telah mengembang-
kan cara dan teori psikologi untuk mengenal orang lain 
melalui pengalaman pribadinya. Dengan cara demikian, ia 
merasa mampu menyelesaikan masalah psikologis tanpa 
bantuan psikolog. psikologi merupakan salah satu disiplin 
ilmu yang baru yang selalu menarik untuk dibahas. ‘anda’ 
dapat menemukan jawabannya pada buku ini. Buku ini 
sangat menarik untuk dibaca khususnya bagi pembaca yang 
belum memahami bidang psikologi maupun bagi para pem-
baca yang ingin lebih memperdalam khazanah psikologi dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
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penelitian eksperimen dalam 
psikologi  

•	AhMAd SAifuddin

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 378 hlm

isbn: 978-602-422-750-0

harga: rp 113.000,-

TerbiTan: Desember 2019

bagaimana langkah-langkah penelitian eksperimen? per-
timbangan apa saja dalam memilih fenomena untuk diteliti 
secara eksperimen? apa saja perbedaan antara eksperimen 
murni dan semu? apa saja desain-desain eksperimen? 
Berapa jumlah minimal sampel penelitian dalam penelitian 
eksperimen? apa saja faktor yang menyebabkan bias dalam 
penelitian eksperimen dan bagaimana cara mengatasinya? 
Bagaimana cara menyusun alat ukur dan modul penelitian 
dalam penelitian eksperimen? Bagaimana menganalisis 
data hasil penelitian eksperimen? pertanyaan-pertanyaan 
tersebut sering kali muncul ketika seseorang melakukan pe-
nelitian eksperimen. Buku ini disusun dengan pembahasan 
secara runtut dan memuat jawaban-jawaban atas perta-
nyaan-pertanyaan tersebut.

penyusunan Skala psikologi
•	AhMAd SAifuddin

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 270 hlm

ISBN: 978-623-218-369-8

harga: rp 72.000,-

TerbiTan: februari 2020

Dimulai dengan pembahasan tentang karakteristik skala 
psikologi, jenis-jenis skala psikologi beserta cara pemberian 
skor, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 
cara merumuskan indikator keperilakuan dan aitem dalam 
skala psikologi, tahapan menghitung validitas dan reliabili-
tas yang benar serta memilih validitas dan reliabilitas yang 
sesuai, cara menguji coba skala psikologi dan menganalisis 
aitem, membuat kategorisasi dan norma, kemudian diakhiri 
dengan perakitan skala psikologi dengan tampilan yang 
baik. penulis mencoba menyajikan berbagai pendapat di 
setiap permasalahan dalam penyusunan skala psikologi. 

perkembangan fisik Motorik 
Anak usia dini: Teori dan Praktik

•	dr. KhAdijAh, M.Ag.
•	nurul AMeliA, M.pd.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 236 hlm

ISBN: 978-623-218-509-8

harga: rp 70.000,-

TerbiTan: Juli 2020

perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu 
perkembangan yang penting dalam tahap usia dini. Di 
mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk 
mengembangkan motorik tersebut. Buku ini disusun sebagai 
bahan bacaan atau referensi untuk pembaca bagi yang 
ingin mengembangkan kemampuan motorik anak usia dini. 
harapannya dengan adanya buku ini dapat menjadi salah 
satu bahan rujukan atau literatur bagi para calon pendidik 
maupun orangtua. 

psikologi: Suatu Pengantar dalam 
Perspektif Islam

•	ABdul rAhMAn ShAleh

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 226 hlm

ISBN: 978-623-218-973-7

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: agusTus 2021

Dimotori keinginan untuk memperkaya referensi psikologi di 
indonesia, khususnya yang dikaitkan dengan sudut pandang 
islam, buku ini berusaha menyajikan berbagai hal yang ber-
kenaan dengan psikologi secara umum dan perspektifnya 
dalam islam. Di samping pengantar umum tentang psikologi, 
dipaparkan pula dalam buku ini: perspektif al-qur'an terha-
dap manusia; otak dan perilaku manusia; sensori, persepsi, 
dan emosi; Teori motivasi dan aplikasinya; intelegensi, 
belajar, berpikir, bakat, dan minat.
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psikologi Agama: Implementasi 
Psikologi untuk Memahami Perilaku 
Beragama  Edisi Kedua

•	AhMAd SAifuddin

Divisi kencana

15 x 22 cm • 366 hlm

isbn 978-623-218-431-2

harga: rp 93.000,-

TerbiTan: mareT 2020

Buku ini memberikan wawasan dan pengetahuan menge-
nai perkembangan proses keagamaan selama rentang 
kehidupan sehingga membuat pembaca untuk senantiasa 
memahami kondisi keagamaannya; menjelaskan tentang 
mistisisme dalam agama serta pengaruhnya dalam kepriba-
dian; dan membahas mengenai tipologi kepribadian menurut 
agama-agama. selain itu, buku ini mencoba menjabarkan 
secara komprehensif dan mendalam mengenai fenomena 
abnormalitas perilaku keagamaan, seperti radikalisme dan 
terorisme, mati untuk agama dan negara, fenomena monas-
tisisme, perpindahan agama (konversi agama), aliran klenik, 
dan fenomena nabi palsu

psikologi Agama & psikologi 
islami: Sebuah Komparasi

•	endAng KArTiKowATi, S.Ag.
•	dr. zuBAedi, M.Ag., M.pd.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 168 hlm

isbn: 978-602-422-012-9

harga: rp 56.000,-

TerbiTan: Juni 2021

Kajian buku ini dibangun atas context of justification (peng-
ujian ilmiah terhadap hasil penelitian dan kegiatan ilmiah) 
dan context of discovery (penemuan ilmu pengetahuan demi 
memecahkan persoalan yang dihadapi manusia). Kajiannya 
bersifat mengomparasikan secara lebih intensif antara wa-
wasan qur’ani mengenai manusia dan wawasan psikologi, 
kemudian dilakukan reorientasi falsafi dan penyesuaian 
wawasan psikolog kepada wawasan islami.

psikologi Bermain Anak usia 
dini
•	diAnA MuTiAh

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 202 hlm

ISBN: 978-602-8730-10-5

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: mei 2019

permainan adalah sarana penting untuk menyampaikan 
pelajaran dan pembentukan karakter anak usia dini. namun, 
untuk menjadikan sebuah permainan sebagai sebuah sarana 
pembelajaran yang efektif, pema haman akan psikologi 
perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini serta faktor 
yang memengaruhinya adalah bukan hal yang sepele. Buku 
ini membahas mengenai psikologi anak usia dini dan faktor 
yang memengaruhinya yang disusul dengan pembahasan 
tentang bermain sebagai cara belajar anak usia dini; fungsi 
serta jenis permainan; model pembelajaran; dan permainan 
kaitannya dengan perkembangan multiple intelligent serta 
kreativitas anak.

psikologi Keluarga: Penanaman 
Nilai dan Penanganan Konflik 
dalam Keluarga

•	Sri leSTAri

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 264 hlm

isbn: 978-602-9413-21-2

harga: rp 79.000,-

TerbiTan: mareT 2021

penyusunan buku ini didasari oleh niat untuk memperka-
ya ragam bacaan psikologi keluarga. Telah banyak buku 
tentang keluarga yang beredar di pasaran, namun belum 
banyak buku yang penulisannya didasarkan pada hasil riset 
yang termuat dalam jurnal ilmiah terkini dan dilengkapi de-
ngan hasil penelitian di Indonesia. Buku ini mencoba meng-
ajak para pembaca untuk menyelami kehidupan keluarga 
dengan memfokuskan perhatian pada relasi yang terjadi 
antara orangtua dan anak dalam keluarga.
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psikologi Konseling: Teori dan 
Implementasi
•	prof. dr. hj. ulfiAh, M.Si.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 292 hlm

isbn: 978-623-218-493-0

harga: rp 75.000,-

TerbiTan: april 2020

Buku ini mengupas hal-hal terkait dengan pengertian dan 
ruang lingkup psikologi konseling, kajian psikologi konse-
ling, aplikasi psikologi konseling, model-model konseling 
penyelenggaraan dan teknik konseling, landasan psikologi 
konseling, konseling dengan pendekatan agama, karakter-
istik konselor efektif, dan konseling rasional emotif perilaku 
(Krep) sebagai salah satu solusi penanganan masalah 
dalam konseling. penulis berharap agar para pembaca 
umumnya dan mahasiswa khususnya, memiliki pemahaman 
komprehensif tentang aspek-aspek terkait dengan konseling 
dalam paradigma psikologi.

psikologi Konseling: Sebuah 
Pengantar bagi Konselor 
Pendidikan

•	MulAwArMAn
•	edwindhA prAfiTrA 

nugrAheni
•	AMAliA puTri

•	ThriSiA feBriAnTi

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 270 hlm

ISBN: 978-623-218-131-1

harga: rp 70.000,-

TerbiTan: mareT 2020

Buku ini disusun sebagai salah satu buku pendukung maha-
siswa dan pendidik konselor, khususnya yang berkecimpung 
dalam bidang bimbingan dan konseling di jurusan bimbingan 
dan konseling, ataupun psikologi dalam penyelenggara-
an perkuliahan matakuliah psikologi konseling. Buku ini 
menjelaskan tentang konsep dasar psikologi konseling, 
konsep masalah individu, konsep hubungan dalam konseling, 
pemahaman terhadap pribadi klien, pemahaman terhadap 
konselor yang efektif, hambatan atau kesulitan dalam pro-
ses konseling, pendekatan dan keterampilan-keterampilan 
yang mendasar dalam konseling, penelitian dalam konseling, 
serta nilai, keyakinan, dan etika dalam konseling. 

psikologi pemasyarakatan
•	wAhyu SAefudin

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 214 hlm

ISBN: 978-623-218-597-5

harga: rp 62.000,-

TerbiTan: Desember 2020

pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan 
pembinaan Warga binaan pemasy arakatan (Wbp) ber-
dasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang 
merupakan bagian akhir dalam sistem pemidanaan dalam 
tata peradilan pidana. Melihat tugas berat pemasyarakat-
an untuk mengembalikan Wbp menjadi pribadi yang utuh, 
maka diperlukan berbagai lintas keilmuan untuk dapat 
bahu-membahu mengambil peran dalam upaya itu. Buku ini 
bermaksud menjelaskan bagaimana implementasi psikolo-
gi di dalam pemasyarakatan  yang meliputi rutan, lapas, 
lpKa, dan bapas.

psikologi perkembangan Anak 
usia dini 
•	dr. MASgAnTi SiT, M.Ag.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 228 hlm

isbn: 978-602-422-232-1

harga: rp 61.000,-

TerbiTan: februari 2019

pemahaman perkembangan anak membantu orangtua, guru, 
dan masyarakat memberikan stimulus yang tepat pada anak. 
anak adalah amanah allah sWT untuk orangtua. orangtua 
mengamanahkan anaknya kepada guru. Memahami 
perkembangan anak merupakan upaya menunaikan amanah, 
rasulullah bersabda: “Tiada pemberian yang lebih utama dari 
orangtua kepada anaknya, melainkan pendidikan yang baik” 
(hr. baihaqi). pendidikan yang baik hanya dapat diberikan 
orangtua atau guru jika sesuai dengan perkembangan anak. 
Di dalam islam ada satu kaidah pendidikan, yaitu: “bic-
aralah dengan manusia sesuai kadar kemampuan akalnya.” 
al-ghazali menyatakan: “seorang pelajar harus diajarkan 
sesuai kemampuan akal, karena jika dia tidak dapat mencer-
na apa yang diajarkan maka dia akan jemu.” Buku ini akan 
membantu guru, orangtua, dan masyarakat untuk memahami 
perkembangan anak usia dini. Wallahu ’alam.
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psikologi perkembangan  
& pendidikan Anak usia dini:  
Sebuah Bunga Rampai

•	herdinA indrijATi, M.pSi., 
piSKolog, dkk.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 250 hlm

ISBN: 978-602-1186-87-9

harga: rp 88.000,-

TerbiTan: oKTober 2021

Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam rangkai-
an perkembangan tersebut. perbincangan dalam buku ini 
mencakup  bagaimana keterampilan lunak dan motorik anak 
berkembang; apa pengaruh media pada anak di periode 
tersebut serta bagaimana anak dapat terpengaruh, sampai 
perkembangan peran gender dan seks serta emosi anak 
yang terjadi dan berlangsung pada periode tersebut. Dari 
cakupan pembahasan yang ada di dalamnya, buku ini pen-
ting bagi semua orang yang hendak dan sedang menggeluti 
perkembangan anak usia dini.

resiliensi psikologis: Sebuah 
Pengantar
•	dr. wiwin hendriAni, M.Si.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 224 hlm

isbn: 978-602-422-330-4

harga: rp 65.000,-

TerbiTan: Januari 2019

uraian komprehensif buku ini antara lain mencakup: 
penjelasan konseptual teoretis tentang resiliensi; Keter-
kaitan resiliensi dengan beberapa konsep psikologi yang 
lain; perkembangan kajian resiliensi dalam lingkup spesifik 
seperti online resilience, resiliensi akademik, dan resiliensi 
keluarga; serta paparan hasil riset disertasi penulis tentang 
proses psikologis yang dilalui individu untuk menjadi pribadi 
resilien setelah mengalami kejadian traumatik. penjelasan 
secara ringkas tentang peluang riset resiliensi ke depan 
dihadirkan sebagai penutup isi buku.

Sabar sebagai psychological 
Strength untuk Mencapai 
Kesuksesan: Konsep, Indikator, 
dan Hasil Penelitian

•	uMAr yuSuf

Divisi: siraJa

13.5 x 20.5 cm • 148 hlm

isbn: 978-979-3542-36-2

harga: rp 48.000,-

TerbiTan: Juni 2020

buku ini mengemukakan definisi, aspek, dan berbagai indi-
katornya berdasarkan kerangka teoretis yang keseluruhan 
sumbernya dirujuk dari al-qur’an dan hadis, maupun kajian 
dan ijtihad para pemikir Muslim (guru/ulama) yang menela-
ah dan menjelaskan makna kesabaran sebagai psychological 
strength untuk mencapai kesuksesan hidup, serta berbagai 
upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hakikat 
kesabaran. berdasarkan kerangka teoretis dan praksisnya, 
buku ini bisa menjadi bacaan bermutu dalam memaknai inti 
kesabaran dalam mengarungi kehidupan, karena kandungan 
spiritualitas dan religiositasnya. 

Seri psikologi perkembangan: 
Perkembangan Anak Sejak 
Pembuahan Sampai dengan Kanak-
kanak Akhir  

•	chriSTiAnA hAri 
SoeTjiningSih

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 250 hlm 

isbn:  978-602-9413-37-3

harga: rp 70.000,- 
TerbiTan: april 2021

Buku ini disusun berdasarkan kronologis perkembangan 
anak dalam sorotan psikologi. maka, pada bagian perta-
manya akan tersajikan perbincangan tentang konsepsi dan 
pranatal: bagaimana proses perkembangan pranatal, apa 
dan mengapa terjadi aborsi, berbagai hal yang berkaitan 
dengan proses kelahiran dan metode melahirkan, hingga 
kondisi psikologis bayi yang dilahirkan secara prematur atau 
post mature. Berbagai penyimpangan genetis dan teratogen 
dan efek mereka kepada perkembangan fisik janin dalam 
kandungan maupun bayi yang kelak dilahirkan, juga dihadir-
kan di bagian ini.
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SfBc (Solution-focused Brief 
counseling) Konseling Singkat 
Berfokus Solusi: Konsep, Riset, 
dan Prosedur

•	MulAwArMAn, ph.d.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 166 hlm

ISBN: 978-623-218-256-1

harga: rp 45.000,-

TerbiTan: mareT 2020

Secara garis besar buku ini memberikan penjelasan menge-
nai teori dan konsep dasar sfbc, studi empirik dan panduan 
praktik pada setiap sesi-sesi konseling dalam sfbc disertai 
contoh-contoh penggunaannya. Semoga kehadiran buku ini 
dapat membantu para akademisi atau praktisi dalam bidang 
bimbingan konseling/psikologi untuk menguasai memahami 
konsep pendekatan sfbc beserta aplikasinya, sehingga 
mereka dapat mengaplikasikan ilmunya secara profesional.

Statistik inferensial untuk 
psikologi & pendidikan 
•	AnnA ArMeini rAngKuTi, 

S.pSi., M.Si.

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 206 hlm

isbn: 978-602-422-149-2

harga: rp 100.000,-

TerbiTan: agusTus 2019

alur di dalam buku ini memadukan konsep dan aplikasi 
beragam teknik pengujian hipotesis, baik dengan statistika 
parametrik maupun dengan statistika nonparametrik yang 
merupakan bagian-bagian dari Statistika Inferensial. Buku 
ini bertujuan membantu mahasiswa, khususnya dalam 
bidang psikologi dan pendidikan, serta pihak lain yang 
melakukan penelitian kuantitatif untuk dapat memahami 
dan menentukan teknik uji hipotesis yang tepat. Dengan 
demikian, kesimpulan penelitian yang dihasilkan akan dapat 
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Teori dan praktik pemahaman 
individu: Teknik Testing

•	drS. SuSilo rAhArdjo, M.pd. 
KonS.
•	edriS jAMroni, S.pd., M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 294 hlm

isbn 978-602-422-849-1

harga: rp 90.000,-

TerbiTan: februari 2019

Tes psikologis atau yang sering disebut sebagai psikotes 
disusun untuk membantu memperoleh pemahaman objektif, 
holistik, dan komprehensif mengenai tipologi kepribadian, 
tingkat kecerdasan, jenis bakat serta minat untuk membantu 
konselor dalam menyusun program layanan pendidikan se-
cara umum dan bimbingan konseling secara khusus sebagai 
upaya fasilitasi perkembangan optimum peserta didik. Buku 
ini mengurai secara komprehensif perihal pemahaman indi-
vidu teknik testing tersebut.

Tujuh dimensi employee 
engagement
•	hAry feBriAnSyAh, ph.d.
•	dr. henndy ginTing, pSiKolog

Divisi: prenaDa

14 x 20.5 cm • 240 hlm

ISBN: 978-602-383-059-6 

harga: rp 60.000,-

TerbiTan: Juni 2020

Buku ini membawa warna baru terhadap literatur yang 
berkaitan dengan employee engagement karena dua hal. 
pertama, konsep employee engagement dikaji dengan 
saksama sehingga dapat dibedakan antara faktor-faktor 
yang menentukan atau sering disebut sebagai (drivers atau 
determinant factors), indikator-indikator dari employee 
engagement, dan hal-hal yang menjadi konsekuensinya. 
penekanan diberikan terlebih dahulu kepada indikator-indi-
kator employee engagement sehingga tidak tumpang-tindih 
dengan faktor-faktor yang menentukan dan dampak atau 
konsekuensi dari employee engagement. Kedua, berdasar-
kan hasil integrasi dari berbagai teori tentang employee 
engagement dapat dirumuskan tujuh dimensi employee eng-
agement sehingga cakupannya menjadi lebih menyeluruh. 
adapun ketujuh dimensi tersebut meliputi: (1) energi yang 
mencakup fisik maupun psikis; (2) Kebanggaan terhadap 
institusi; (3) intensi untuk tetap bertahan di perusahaan; (4) 
Daya tahan; (5) sikap proaktif; (6) Kritik membangun; dan 
(7) Mempromosikan institusi. 
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buku psikologi lainnya

Bimbingan Karier

• Dr. harTono, m.si.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 276 hlm

isbn: 978-602-422-046-4

harga: rp 80.000,-

TerbiTan: mei 2018

Bimbingan & Konseling di Sekolah: 
Konsep, Teori, dan Aplikasinya

• Dr. ahmaD susanTo, m.pD.

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 394 hlm

isbn: 978-602-422-240-6

harga: rp 150.000,-

TerbiTan: april 2018

Bimbingan & Konseling di Taman 
Kanak-kanak

• Dr. ahmaD susanTo, m.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 426 hlm

ISBN: 978-602-118-691-6

harga: rp 120.000,-

TerbiTan: agusTus 2015

Bimbingan Konseling di Sekolah 
dasar: Suatu Pendekatan Imajinatif

• maliKi, m.pD.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 252 hlm

isbn: 978-602-422-019-8

harga: rp 74.000,-

TerbiTan: sepTember 2016

depresi: Tinjauan Psikologis

• Dr. namora lumongga lubis, 
M.SC.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 222 hlm

isbn: 978-979-1486-64-4

harga: rp 66.000,-

TerbiTan: november 2016

emosi Anak usia dini dan Strategi 
pengembangannya

• riana mashar, m.si., psi.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 200 hlm

ISBN: 978-602-8730-70-9

harga: rp 51.000,-

TerbiTan: mareT 2015

ilmu jiwa Agama  
The Psychology of Religion 
• prof. Dr. rusmin Tumanggor, 

m.a.  

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 266 hlm

ISBN: 978-602-7985-72-8

harga: rp 66.000,-

TerbiTan: Desember 2016

human development (psikologi 
perkembangan): Bagian v s/d IX Edisi 
Kesembilan

• Diane e. papalia
• sallY WenDKos olD
• ruTh DusKin felDman

Divisi: kencana

19 x 25 cm • 628 hlm

isbn: 978-979-1486-14-9

harga: rp 176.000,-

TerbiTan: Juli 2011

human development (psikologi 
perkembangan): Bagian I s/d Iv Edisi 

Kesembilan

• Diane e. papalia
• sallY WenDKos olD 
• ruTh DusKin felDman

Divisi: kencana

19 x 25 cm • 700 hlm

isbn: 978-979-1486-14-9

harga: rp 220.000,- 

TerbiTan: februari 2015

Kamus psikologi: Teori, Hukum, dan 
Konsep

• Jon e. roecKelein

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 666 hlm

isbn: 978-602-9413-86-1

harga: rp 196.000,- 
TerbiTan: Juli 2014

Konseling di Sekolah: 
Pendekatan-pendekatan Kontemporer

• Dr. DeDe rahmaT hiDaYaT, m.psi.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 194 hlm

isbn: 978-602-422-217-8

harga: rp 52.000,-

TerbiTan: mareT 2018

Konseling islam

• Dr. h. abDul basiT, m.ag.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 238 hlm

isbn: 978-602-422-201-7

harga: rp 64.000,-

TerbiTan: oKTober 2017

Masalah Sosial Anak: Edisi Revisi

• Dr. bagong suYanTo

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 444 hlm

ISBN: 978-602-7985-22-3

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: Januari 2016

Memahami dasar-dasar Konseling: 
Dalam Teori dan Praktik 
• Dr. namora lumongga lubis, 

M.SC.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 306 hlm

ISBN: 978-602-8730-68-6

harga: rp 64.000,-

TerbiTan: Juni 2014

pemahaman individu: Teknik Nontes 
Edisi Revisi

• Drs. susilo raharDJo, m.pD.
• guDnanTo, s.pD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 356 hlm

isbn: 978-979-7985-12-4

harga: rp 94.000,- 
TerbiTan: Januari 2017
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pengantar Konseling: Teori dan Studi 
Kasus

Edisi Ketiga

• John mcleoD

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 702 hlm 

isbn: 978-979-3925-42-6

harga: rp 187.000,-

TerbiTan: Januari 2015

pengantar psikologi untuk 
Kebidanan: Edisi Revisi

• herri zan pieTer, s.psi. 
• Dr. namora lumongga lubis, 

M.SC.

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 298 hlm

ISBN: 978-602-8730-39-6

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: mareT 2016

pengantar psikologi dalam 
Keperawatan

• herri zan pieTer, s.psi.
• Dr. namora lumongga lubis, 

M.SC.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 182 hlm

isbn: 978-602-8730-45-7

harga: rp 55.000,-

TerbiTan: februari 2017

pengantar psikopatologi untuk 
Keperawatan

• herri zan pieTer, s.psi. 
• beThsaiDa JaniWarTi, s.psi.  
• ns. marTi saragih, s.Kep.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 424 hlm

ISBN: 978-602-8730-80-8

harga: rp 87.000,-

TerbiTan: Juli 2011

psikologi dakwah

• faizah, s.ag., m.a.
• h. lalu muchsin effenDi, lc., 

m.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 256 hlm

ISBN: 979-3925-33-7

harga: rp 74.000,-

TerbiTan: mei 2018

psikologi Konseling  Edisi Revisi
• Dr. harTono, m.si.
• boY soeDarmaDJi, s.pD., m.pD.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 232 hlm

isbn: 978-602-9413-26-7

harga: rp 68.000,-

TerbiTan: april 2015

psikologi industri dan organisasi: 
Dalam Suatu Bidang Gerak Psikologi 
Sumber Daya Manusia  
Edisi Revisi

• suTarTo WiJono

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 336 hlm

isbn: 978-602-9413-35-9

harga: rp 96.000,-

TerbiTan: oKTober 2018

psikologi lintas Kultural: Pemikiran 
Kritis dan Terapan Modern  
Edisi Keempat

• eric b. shiraev 
• DaviD a. levY

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 552 hlm

isbn: 978-602-9413-43-4

harga: rp 189.000,-

TerbiTan: mareT 2016

psikologi Kepribadian: Teori dan 
Penelitian     
Edisi Kesembilan

• laWrence a. pervin
• Daniel cervone
• oliver p. John

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 664 hlm

ISBN: 978-602-8730-29-7

harga: rp 196.000,-

TerbiTan: Januari 2015

psikologi Kespro: Wanita dan 
Kesehatan Reproduksinya Ditinjau dari 
Aspek Fisik dan Psikologi

• namora lumongga lubis, 
m.sc., ph.D.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 196 hlm

isbn: 978-979-7985-24-7

harga: rp 48.000,- 
TerbiTan: april 2016

psikologi perkembangan

• YuDriK JahJa

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 502 hlm

isbn: 978-602-8730-44-0

harga: rp 140.000,-

TerbiTan: sepTember 2015

psikologi pendidikan  
Edisi Kedua

• John W. sanTrocK

Divisi: kencana

19 x 25 cm • 774 hlm

ISBN: 978-979-3925-82-0

harga: rp 290.000,-

TerbiTan: Januari 2017

psikologi pendidikan Berbasis 
Analisis empiris Aplikatif   
Edisi Revisi

• prof. Dr. sYamsul bachri 
Thalib, m.si. 

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 330 hlm

SBN: 978-602-8730-11-2

harga: rp 100.000,-

TerbiTan: februari 2017

psikologi Sosial  
Edisi Kedua Belas 

• shelleY e. TaYlor
• leTiTia anne peplau
• DaviD o. sears 

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 734 hlm

isbn: 978-979-1486-56-9

harga: rp 290.000,-

TerbiTan: februari 2018
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4 pilar jurnalistik: 
Pengetahuan Dasar Belajar 
Jurnalistik
•	AzwAr, M.Si.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 194 hlm

isbn: 978-602-422-235-2

harga: rp 55.000,-

TerbiTan: februari 2020

buku empat pilar Jurnalistik: pengetahuan Dasar belajar 
Jurnalistik ini penting untuk anak-anak muda yang ingin 
belajar menulis. apalagi untuk mahasiswa yang mengambil 
kuliah Jurnalistik. buku ini akan menuntun untuk mempela-
jari dasar-dasar jurnalistik. Dalam beberapa bagian, penulis 
menguraikan teknik menulis dilengkapi dengan langkah-
langkah nya. Karena dimaksudkan untuk pemula, tentunya 
buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat sederhana, 
sehingga mudah dipahami semua orang.  

dasar-dasar penyiaran: Sejarah, 
Organisasi, Operasional, dan 
Regulasi  Edisi Kedua

•	hidAjAnTo djAMAl
•	Andi fAchruddin

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 362 hlm

isbn: 978-602-7985-42-1

harga: rp 110.000,-

TerbiTan: oKTober 2021

pada edisi Kedua ini ditambahkan pula satu bab khusus 
membahas tentang “konsep sistem stasiun jaringan”. Kon-
sep ini berkaitan dengan berbagai bidang kebijakan baru da-
lam penyiaran yang melahirkan seperangkat peraturan dan 
regulasi dengan tujuan pemerataan dan keadilan. Cakupan 
bahasan yang luas dan sistematika penyampaian keempat 
bagian utama tersebut dialirkan dengan gaya bahasa yang 
sederhana, memudahkan pemahaman terhadap materi, 
yang dilengkapi dengan berbagai contoh serta ilustrasi guna 
menjembatani deskripsi skriptural dengan gambaran aktual 
di lapangan.

etika jurnalis Analisis Kritis 
Terhadap pemberitaan Media 
edisi revisi
•	drS. MuzAKKir, M.A.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 292 hlm

isbn: 978-623-218-449-7

harga: rp 70.000,-

TerbiTan: februari 2020

Manusia sebagai makhluk yang saling ketergantungan 
antara satu dan yang lain (interdependensi) memerlukan 
untuk berkomunikasi. lewat komunikasi manusia dapat 
menyampaikan isi hatinya yang tidak lain adalah kebutuhan 
manusia itu sendiri. Komunikasi islami mewajibkan manusia 
untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan kebenaran 
bukan kebohongan (hoax). Buku yang ditulis oleh adinda 
Drs. muzakkir, m.a. ini cocok dan sangat layak untuk dibaca 
sehingga dapat menambah wawasan dalam adab-adab 
berkomunikasi yang islami.

—dr. ir. h. Komala pontas

Komunikasi politik, Media, & 
demokrasi edisi Kedua   
•	henry SuBiAKTo
•	rAchMAh idA

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 304 hlm 

ISBN:  978-602-7985-75-9

harga: rp 100.000,- 
TerbiTan: oKTober 2021

Keutamaan buku teks (textbook) ini antara lain membahas 
latar belakang, pendekatan, dan metode studi komunikasi 
politik (studi agregat, kritis, analisis isi, eksperimental, ex 
post facto, dan survei); komunikasi politik dan kepemimpin-
an politik (spokes person, political spain dan spin doctor, 
serta komunikasi politik di Indonesia); dan government 
public relations di era web 2.0 (konsep dan pengertian, 
tugas dan fungsi, perkembangan teknologi komunikasi dan 
informasi, strategi komunikasi politik humas pemerintahan, 
serta dilengkapi studi kasus analysis of buzz).

Isi dan teknik penyajian yang sangat menarik dan kompre-
hensif telah mengangkat buku ini sebagai buku ajar yang 
andal. Tidak saja sangat penting bagi mahasiswa Komuni-
kasi dan politik, studi Kehumasan (public relations), juga 
sangat perlu bagi mahasiswa yang bergelut di ranah studi 
Kepenyiaran (broadcasting).
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buku publisistik lainnya

dasar-dasar produksi Televisi: 
Produksi Berita, Feature, Laporan 
Investigasi, Dokumenter, dan Teknik 
Editing  

• anDi fachruDDin

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 510 hlm

isbn:  978-602-9413-51-9

harga: rp 182.000,- 
TerbiTan: Januari 2017

jurnalistik literary journalism

• Dr. h. mahi m. hiKmaT, m.si.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 262 hlm

isbn: 978-602-422-289-5

harga: rp 80.000,-

TerbiTan: mei 2018

jurnalisme penyiaran dan reportase 
Televisi  

• faJar JunaeDi

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 152 hlm

isbn: 978-602-9413-69-4

harga: rp 42.000,-

TerbiTan: Januari 2015

jurnalistik Televisi Mutakhir

• morissan, m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 274 hlm

isbn: 978-979-1486-37-8

harga: rp 80.000,-

TerbiTan: Januari 2018

Kreatif Siaran Televisi: Hard News, 
Soft News, Drama, Nondrama

• rusman laTief
• YusiaTie uTuD

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 278 hlm

isbn: 978-602-422-166-9

harga: rp 78.000,-

TerbiTan: Juni 2017

Manajemen Media penyiaran: 
Strategi Mengelola Radio & Televisi Edisi 
revisi

• morissan, m.a.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 502 hlm

isbn: 978-979-1486-33-0

harga: rp 139.000,-

TerbiTan: Juni 2018

Menjadi produser Televisi: 
Profesional Mendesain Program 
Televisi 

• rusman laTief
• YusiaTie uTuD

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 308 hlm

isbn: 978-602-422-057-0

harga: rp 89.000,-

TerbiTan: Januari 2017

pengantar dasar jurnalisme 
(Scholastic journalism)
edisi Kesebelas

• Tom e. rolnicKi
• c. DoW TaTe
• sherri a. TaYlor

Divisi: kencana

19 x 26 cm • 450 hlm

isbn: 978-979-1486-28-6

harga: rp 165.000,-

TerbiTan: februari 2015

pengantar jurnalisme Multiplatform

• masriaDi sambo
• JafaruDDin Yusuf

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 194 hlm

isbn: 978-602-422-225-3

harga: rp 54.000,-

TerbiTan: Desember 2017

panduan produksi Acara Televisi 
nondrama: Ide, Format, Sistem 
Kerja, Kerabat Kerja, Naskah, Tata 
Rias, dan Acuan Dasar Kamera

•	ruSMAn lATief

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 346 hlm

ISBN: 978-623-218-318-6

harga: rp 95.000,- 

TerbiTan: februari 2020

Buku ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang bekerja 
di industri televisi, mahasiswa Jurusan penyiaran fakultas 
ilmu Komunikasi atau siapa saja yang memiliki minat pada 
media televisi khususnya nondrama. Buku ini sebagai acuan 
memproduksi acara televisi nondrama yang kreatif, inovatif, 
memiliki nilai seni, sosial, dan bisnis yang baik.
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Siaran Televisi non-drama: Kreatif, 
Produksi, Public Relation, dan Iklan

• rusman laTief
• YusiaTie uTuD 

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 298 hlm

isbn:  978-602-7985-94-0

harga: rp 77.000,- 
TerbiTan: Januari 2017

Sistem penyiaran indonesia: Kajian 
Strukturalisme Fungsional  
Edisi Kedua

• Dr. reDi panuJu, m.si.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 242 hlm

isbn: 978-602-422-153-9

harga: rp 66.000,-

TerbiTan: Juli 2017

Televisi & Masyarakat pluralistik
• prof. Dr. anDi alimuDDin unDe, 

M.SI.

Divisi: prenaDa

12 x 20 cm • 230 hlm

isbn: 978-979-3464-87-9

harga: rp 58.000,- 
TerbiTan: februari 2014

Tv programming: Sebagai Satu 
Kesisteman untuk Meraih Jumlah 
Audiens Secara Optimal

• hiDaJanTo DJamal

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 198 hlm

isbn: 978-602-422-146-1

harga: rp 67.000,-

TerbiTan: Juni 2017

Teori dan praktik penelusuran 
informasi: Information Retrieval

• paWiT m. Yusup
• priYo subeKTi

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 478 hlm

isbn: 978-602-8730-33-4

harga: rp 105.000,-

TerbiTan: november 2010
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Asesmen Pembelajaran Berbasis 
Komputer dan Android
•	Dr. AmBiyAr, m.PD. 
•	PAnyAhuti, m.Si., m.PD.t.

Divisi: kencana

15 x 22 CM • 260 HLM

ISBN: 978-623-218-298-1

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2022

Implementasi  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  
pada lembaga  pendidikan  saat  ini  sudah menjadi  keha-
rusan,  karena  penerapan  TIK  dapat  menjadi  salah  satu  
indikator  keberhasilan  suatu  institusi pendidikan. Buku ini 
diharapkan dapat menjadi pegangan dalam membangun 
ujian yang berbasis komputer atau  handphone  untuk peng-
gunaan ujian dan seleksi. penulis berusaha untuk menulis-
kan secara detail teori-teori asesmen dalam pembelajaran 
serta penggunaan aplikasi, teknik dan perangkat-perangkat 
pendukung lainnya dalam membangun ujian berbasis mobile 
dan komputer.

Cara mudah Belajar Statistik 
Analisis Data & Eksplorasi 
•	roBErt KurniAwAn
•	GAmA PutrA DAnu SohiBiEn
•	rini rAhAni

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 270 hlm

ISBN: 978-602-422-958-0
Harga: rp 78.000,-

TerBITaN: MareT 2020

Salah satu teknik statistika yang dapat digunakan adalah 
dengan teknik eksplorasi data. Teknik ini memudahkan kita 
dalam mendapatkan informasi dan gambaran mengenai 
kondisi data yang dimiliki.

Buku ini ditujukan kepada para mahasiswa, peneliti, dan 
pengguna awam yang ingin mempelajari beberapa teknik 
eksplorasi data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah 
sebelum lanjut ke tahap analisis dengan teknik konfirmatif 
yang membutuhkan banyak pengujian hipotesis.

Dasar Pemrograman web 
menggunakan PhP dan mySQL
•	irfAn Dwi JAyA, m.Kom.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 184 HLM

ISBN: 978-623-218-703-0

Harga: rp 58.000,-

TerBITaN: deSeMBer 2020

pada buku ini akan dibahas: Instalasi paket pHp;  dasar 
penulisan pHp;  Tipe data, Variabel, dan Operator; Struktur 
Kontrol Seperti pemilihan dan pengulangan; Fungsi dan 
arraY; penanganan FOrM; dan pemrograman database 
(Koneksi database, Menambah data, Mengubah data, 
Menampilkan data, dan Menghapus data). Buku ini cocok 
bagi pemula dalam mempelajari bahasa pemrograman pHp. 
dilengkapi dengan contoh sintaks (script) beserta penjelasan 
dari penulisan sintaks  
(script) tersebut, sehingga dapat lebih memahami bahasa 
pemrograman pHp.

Komunikasi Grafis: dilengkapi 

panduan Teknis desain Layout 

dengan aplikasi Software grafis 

Indesign
•	JoKhAnAn KriStiyono, S.t., 

m.mED.Kom.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 140 HLM

ISBN: 978-623-218-510-4

Harga: rp 49.000,-

TerBITaN: deSeMBer 2020

Buku ini mengangkat topik tentang komunikasi grafis, dan 
merupakan buku teks untuk matakuliah komunikasi grafis 
atau desain grafis di program Studi Ilmu Komunikasi. Buku 
ini merupakan buku ajar berisi teori maupun hal praktis, 
mulai dari penjelasan dasar mengenai komunikasi visual, 
elemen grafis, teori warna, semiotika visual, nirmana, tipo-
grafi, logo, hingga tata letak atau layouting, dan dilengkapi 
dengan panduan teknis tata letak atau layouting grafis 
menggunakan aplikasi software Indesign. Buku ini juga 
dapat menjadi buku rujukan atau referensi yang bagus.
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media Pembelajaran fisika dan 
tutorial Animasi flash
•	AnDi PutrA SAiri, m.PD.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 168 HLM

ISBN: 978-623-218-614-9

Harga: rp 48.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2020

Media pembelajaran Fisika dan Tutorial animasi Flash da-
lam seri buku ajar ini pembahasannya difokuskan pada kon-
sep dasar media pembelajaran seperti pengertian, hakikat, 
jenis dan fungsi, dan prinsip pengembangan media. Tidak 
hanya itu, pada buku ini juga dihadirkan tutorial-tutorial 
pembuatan media pembelajaran animasi dengan memanfa-
atkan software adobe Flash. Tujuan dari tutorial ini adalah 
untuk menuntun pendidik dalam membuat media yang lebih 
interaktif dan menarik yang dimulai dari tutorial sederhana 
hingga membuat animasi yang lebih interaktif yaitu dengan 
memanfaatkan actionscript.

mengenal AwoS: Sistem 

Pengamat Cuaca Otomatis 

untuk Layanan Informasi Cuaca 

Penerbangan

•	mAuLAnA PutrA, S.Si., m.t., 
DKK. 

Divisi: kencana

15 x 21 CM • 168 HLM

 ISBN: 978-623-218-556-2

Harga: rp 56.000,-

TerBITaN: JuLI 2020

automated Weather Observing System (aWOS) merupa-
kan sebuah sistem terkomputerisasi yang secara otomatis 
mengukur parameter cuaca untuk keperluan layanan infor-
masi cuaca penerbangan. Buku ini menyajikan pembahasan 
lengkap mengenai peralatan aWOS dengan mengakomo-
dasi regulasi internasional seperti WMO, ICaO maupun 
Faa. Bagian-bagian aWOS seperti: sensor-sensor data; 
data logger; server; client; display; dan media komunikasi 
dijelaskan secara komprehensif. 

metode Penelitian: Kuantitatif, 

Kualitatif & Penelitian Gabungan 
•	Prof. Dr. A. muri yuSuf, 

m.PD.   

Divisi: kencana

17 x 24 CM • 492 HLM

ISBN:  978-602-1186-01-5

Harga: rp 185.000,- 
TerBITaN: aprIL 2021

Buku ajar (textbook) ini mempertegas ihwal penelitian 
(research) sebagai suatu sistem yang terintegratif. di mana 
ketepatan hasil penelitian bukan hanya ditentukan oleh 
satu aspek, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor 
‘di dalam’ dan ‘di luar’ objek penelitian. Menyadari kaidah 
ini, sistematika kajian dan pembahasan mengenai Metode 
penelitian ini disajikan secara konseptual yang mencakupi 
metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian 
gabungan.

metode Penelitian Pendidikan 
dan Pengembangan
Edisi Keempat 

•	Prof. Dr. h. PunAJi SEtyoSAri 
m.ED.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 350 HLM

ISBN: 978-602-0895-01-7

Harga: rp 93.000,-

TerBITaN: aprIL 2020 

Suatu penelitian ilmiah didasarkan pada pengkajian secara ra-
sional, kritis, dan analitis; dengan mengikuti suatu sistem yang 
menggunakan logika berpikir yang dapat diaplikasikan pada 
berbagai bidang keilmuan, melalui prosedur yang diterapkan 
dalam suatu eksperimen. Mempertimbangkan berbagai kebu-
tuhan dan tuntutan dinamika pengembangan  keilmuan serta 
semakin merebaknya pengembangan sistem pembelajaran, 
prosedur, dan program (produk) yang dikerjakan, maka disaji-
kanlah buku penting yang khusus mengulas “metode penelitian 
pendidikan dan pengembangan.”
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metodologi Penelitian 
Kuantitatif: Ekonomi, Sosiologi, 

Komunikasi, Administrasi, 

Pertanian, dan Lainnya  

•	Prof. frED L. BEnu
•	Prof. AGuS S. BEnu

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 374 HLM

ISBN: 978-623-218-255-4

Harga: rp 100.000,-

TerBITaN: JuNI 2021

Metodologi penelitian bertujuan memberikan pemahaman 
tentang metode-metode penelitian dalam konteks metodo-
logi penelitian. guna memudahkan mahasiswa karenanya 
disajikan dalam tiga bagian: pertama, metode yang berka-
itan dengan perolehan kebenaran dan metode menyusun 
anatomi masalah; kedua, metode penelitian kuantitatif yang 
berisi pengantar untuk memahami beberapa “jargon” peneli-
tian berbasis penalaran deduktif-kuantitatif; ketiga, berisi 
metode analisis data kuantitatif, metode analisis korelasi, 
analisis regresi, dan metode analisis jalur. 

metodologi Penelitian 
Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, 

dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-

ilmu Sosial Lainnya  Edisi Kedua

•	Prof. Dr. h. m. BurhAn 
BunGin, S.SoS., m.Si.

Divisi: kencana

18.5 x 23 CM • 320 HLM

ISBN: 978-602-7985-01-8

Harga: rp 120.000,-

TerBITaN: MareT 2019

pemahaman yang mendalam terhadap metode penelitian 
kuantitatif sangat membantu—para mahasiswa, dosen/
pengajar, para peneliti (akademisi maupun aktivis LSM), 
pelaku bisnis, praktisi politik, ekonom, pekerja media dan 
jurnalis, maupun ilmuwan lainnya—dalam memahami meto-
dologi penelitian sosial. pemahaman ini akan memudahkan 
dalam memilih masalah penelitian, berteori dan menyusun 
kerangka berpikir, memilih varian metode, analisis, dan 
menyusun kesimpulan. di samping itu, memahami metode 
penelitian ini akan membawa seseorang (peneliti) untuk 
berpikir analitis (deduktif) dan berpikir sintesis (induktif).

Buku ini disusun sebagai usaha menyajikan aspek penelitian 
kuantitatif sekaligus nilai pentingnya sebagai salah satu 
aliran utama dalam metodologi penelitian.

Penelitian Kualitatif: Komunikasi, 

Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya
Edisi Ketiga

•	Prof. Dr. h.m. BurhAn 
BunGin, S.SoS., m.Si.

Divisi: kencana

18.5 x 23 CM • 388 HLM

ISBN: 978-623-218-843-3

Harga: rp 155.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Buku ini memuat runtutan paradigma dan teori, langkah-
langkah metodologi, diskusi-diskusi penting di sekitar 
problema di lapangan serta beberapa jalan keluarnya, akan 
membantu pembaca atau peneliti, mahasiswa, promo-
vendus, saat melakukan penelitian di lapangan. Buku ini 
dilengkapi pula dengan beberapa contoh proposal sehing-
ga membantu pembaca apabila hendak membuat usulan 
penelitian. Secara khusus bahwa buku ini ditujukan untuk 
kasus penelitian komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan 
ilmu sosial lainnya karena berbagai contoh yang ada dirujuk 
kepada fenomena-fenomena keilmuan tersebut.

Penelitian Pendidikan:  
Metode, Pendekatan, dan Jenis

•	Dr. h. SALim, m.PD.  
•	Dr. hAiDir, S.AG., m.PD.

Divisi kencana

13.5 X 20.5 ▪ 264 HLM.

ISBN 978-602-422-918-4

Harga: rp 72.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2019

Staf pengajar di perguruan tinggi merupakan sumber bagi 
mahasiswa untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan yang 
mereka tekuni. Berbagai temuan penelitian yang diperoleh 
dosen/staf pengajar melalui risetnya akan menambah pe-
ngetahuan bagi para mahasiswa, sekaligus bermanfaat bagi 
masyarakat luas.
program penelitian yang diselenggarakan pemerintah 
dapat menjadi wahana bagi peningkatan sumber daya dan 
kemampuan penelitian (riset). Buku ini kami sajikan dengan 
harapan dapat memenuhi keinginan tersebut dan memper-
kaya khazanah tentang penelitian itu sendiri.
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Penerapan Statistik untuk 
Penelitian Pendidikan 

•	Dr. inDrA JAyA, m.PD.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 256 HLM

ISBN: 978-602-422-872-9

Harga: rp 84.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2020

Keunggulan buku ini disajikan dalam yang sederhana, ring-
kas, padat, dan sistematis, serta disajikan dengan bahasa 
yang mudah dipahami. di samping itu, contoh-contoh soal 
yang disajikan dalam buku ini disesuaikan dengan masalah-
masalah pendidikan. Buku ini juga dilengkapi contoh aplikasi 
statistika dalam pengolahan data hasil kegiatan penelitian il-
miah. dengan contoh aplikasi tersebut, mahasiswa diharap-
kan dapat dengan mudah memahami dan menelaah materi 
yang terkandung di dalamnya. Kami juga berharap buku ini 
dapat dipelajari secara mandiri oleh para mahasiswa.

Pengantar metode Penelitian 
Kualitatif ilmu Politik
•	S. AminAh
•	roiKAh

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 188 HLM

ISBN: 978-602-422-751-7

Harga: rp 54.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2019

Buku ini menyampaikan materi kepada pembelajar tentang 
hal-hal yang perlu diketahui dalam memilih metode penelitian 
kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai metode yang bisa 
diterapkan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena po-
litik problem-problem politik. Beberapa contoh diberikan dalam 
buku ini untuk memudahkan pembaca memahami penerapan 
metode dalam mengkaji dan untuk mengembangkan dan desain 
penelitian ilmiah yang masuk akal dan sistematis menjelaskan 
fenomena politik untuk memahami dunia politik. Semoga buku 
ini bermanfaat kepada para pembelajar Ilmu politik.

Post-Qualitative Social 
research methods: Kuantitatif-

Kualitatif-Mixed Methods 

Positivism-Postpositivism-

Phenomenology-Postmodern 

Filsafat, Paradigma, Teori, Metode 

dan Laporan 

(Edisi Kedua)

•	Prof. Dr. BurhAn BunGin, 
m.Si., Ph.D., CiQAr., CiQnr.

Divisi: kencana

14.5 x 21 CM • 502 HLM

 ISBN: 978-623-384-005-7

Harga: rp 165.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2021

dalam edisi mutakhir ini telah ditambahkan paparan baru ten-
tang teknik triangulation yang penting dalam riset kualitatif 
dan isu plagiarisme yang semakin krusial terutama sejak tek-
nologi informasi dan internet telah menjadi bagian kehidupan 
sehari-hari baik di dunia akademik maupun keseharian. Oleh 
karena itu, buku ini sangat perlu dimiliki oleh semua dosen 
dan mahasiswa ilmu sosial, juga para periset dan semua pi-
hak yang tertarik dengan kajian sosial baik itu dalam konteks 
akademik, terapan, lapangan maupun kebijakan.

riset Kualitatif
•	moriSSAn

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 304 HLM

ISBN: 978-602-422-957-3

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2019

Buku ini membahas mengenai bagaimana melakukan pe-
nelitian kualitatif dengan baik dan benar dengan penjelasan 
lengkap dan cukup mendalam tentang berbagai aspek riset 
kualitatif. pertimbangan penyusunan buku ini adalah karena 
kebanyakan buku teks riset kualitatif yang ada di Indonesia 
saat ini justru dirasakan lebih banyak menimbulkan kebi-
ngungan, alih-alih memberikan pencerahan dan kejelasan. 
penulis sering kali menemukan begitu banyak perbedaan 
pandangan di antara para sarjana sosial mengenai bagaima-
na melakukan penelitian kualitatif.
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Spektrum ilmu Pariwisata: Mitos 

sebagai Modal Budaya dalam 

Pengembangan Pariwisata Bali

•	Dr. DrS. i Putu Anom, m.PAr.
•	i GuSti AGunG oKA 

mAhAGAnGGA, S.SoS., m.Si.
•	iDA BAGuS SuryAwAn, S.t., 

m.Si. 
•	toEtiK KoESBArDiAti, Ph.D.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 198 HLM

ISBN: 978-623-218-495-4

Harga: rp 54.000,-

TerBITaN: aprIL 2020

Buku ini berupaya mempertemukan sisi akademis dan sisi 
praktis pariwisata dari perspektif ilmu pariwisata yang 
sangat multidisipliner/transdisipliner. pendekatan yang digu-
nakan, yaitu induktif, melahirkan beberapa konsep sebagai 
temuan hasil penelitian, di antaranya: tourism mythmorp-
hosis, remitoisasi, energi sosial (paradigma buku ini adalah 
postmodern, tetapi tetap mengacu kepada paradigma mo-
dern dan tidak melupakan paradigma klasik). Buku ini dapat 
menjadi rujukan bagi para mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 
pariwisata. Termasuk para pemegang kebijkan, para praktisi 
pariwisata, dan para penggiat desa wisata yang saat ini 
semakin berkembang pesat.

Statistik untuk ilmu Sosial: 
Aplikatif untuk Ilmu-ilmu Sosial  
Edisi Kelima

•	Prof. Dr. h. AGuS iriAnto

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 418 HLM 

ISBN: 978-623--218-894-5

Harga: rp 105.000,-

TerBITaN: JuNI 2021

Buku ini ditulis dalam rangka pengembangan kualitas 
pemahaman statistika di kalangan mahasiswa. pokok ba-
hasan dalam buku ini merupakan dasar-dasar statistik yang 
diharapkan dapat memperjelas pembaca dalam memahami 
konsep-konsep statistik. dasar-dasar statistik yang dikem-
bangkan adalah yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif 
karena jenis ini yang sering digunakan peneliti, baik itu 
mahasiswa sarjana pada umumnya maupun mahasiswa 
pascasarjana (S-2) pada khususnya. Buku ini dapat pula 
digunakan sebagai buku pedoman kuliah Statistik dosen-
dosen di Strata Satu.

Statistik Pendidikan 
•	DrS. SyAfriL, m.PD.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 222 HLM

ISBN: 978-602-422-852-1

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2020

Buku ini ditulis untuk membantu para pembaca menganalisis 
data dengan lebih mudah dan praktis dengan penjelasan 
langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara berta-
hap, sehingga lebih mudah dipahami dan diikuti. Setiap 
prosedur dan teknik analisis yang dijelaskan, selalu diikuti 
dengan contoh, dan teknik analisis statistik secara praktis, 
sehingga mudah diikuti. Buku ini terdiri dari 10 bab yang 
disusun secara sistematis yang terdiri dari: Bab 1 Konsep 
dasar statisik; Bab  2 penyajian data dengan grafik; Bab 3 
pengukuran kecenderungan memusat; Bab 4 pengukuran 
variabilitas; Bab 5 Kurva normal; Bab 6 Korelasi dan regresi; 
Bab 7 Chi kuadrat; Bab 8 T-test; Bab 9 analisis varians; dan 
Bab 10 pengujian persyaratan analisis data.

Statistika untuk Penelitian 
Pendidikan dan ilmu-ilmu Sosial 
•	Dr. h. fAJri iSmAiL, m.PD.i.

Divisi: kencana

17 x 24 CM • 472 HLM

ISBN: 978-602-422-209-3

Harga: rp 182.000,-

TerBITaN: aprIL 2020

Membahas secara komprehensif penggunaan rumus sta-
tistik. pada bagian uji statistik satu sampel selain dibahas 
uji t dan uji z sebagai statistik parametrik, juga dibahas 
antara lain rumus uji bertanda Wilcoxon, Binomial, dan uji 
Kecocokan Kai Kuadrat. pada bagian uji perbandingan atau 
komparatif, selain uji t juga dibahas Mann Whitney, Kolmo-
gorov-Smirnov sebagai bagian dari statistik non-parametrik. 
pada analisis varian juga dibahas uji Kruskall-Wallis, uji 
Siegel Tukey, dan uji lainnya. pada desain korelasional, se-
lain membahas rumus uji product Moment sebagai statistik 
parametrik, juga dibahas uji bertingkat Spearman, Kendall 
Tau, uji Koefisien Kontingensi dan point Biserial sebagai 
bagian statistik parametrik.
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Statistika terapan untuk 
Perguruan tinggi
•	ir. SyofiAn SirEGAr, m.m. 

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 426 HLM

ISBN:  978-602-1186-93-0

Harga: rp 120.000,- 
TerBITaN: MareT 2020

Statistik deskriptif yang terkandung di dalam buku ini men-
jelaskan bagaimana membuat berbagai tabel, gambar, dan 
grafik yang diperoleh dari data mentah. pada statistik ini 
juga dijelaskan bagaimana menghitung ukuran pemusatan 
data seperti rata-rata hitung, rata-rata harmonis, median dan 
modus, baik untuk data tunggal maupun data kelompok. Selain 
itu juga, dijelaskan bagaimana kita menggunakan berbagai uji 
statistik deskriptif untuk penelitian seperti uji t dan Z, uji run, 
uji Chi Square, dan banyak lagi statistik deskriptif yang dapat 
digunakan.

tauhid & fisika: Kenyataan Fisika 

dalam Kesadaran Tauhid

•	SuhADi 
•	fAizAtuL mABruroh, m.PD.

Divisi: prenaDa

13.5 x 20.5 CM • 180 HLM 

ISBN: 978-602-383-064-0

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2020

Salah satu esesensi dari besaran Fisika adalah gerak yang 
erat kaitannya dengan benda terkecil yang dapat dilihat ma-
nusia—atom. Namun nilai yang paling esensi dari itu adalah 
Siapa agent utama, yang melalui atom tersebut mendesain 
dan mengatur alam semesta sedemikian indahnya, dah-
syatnya?, karena hukum logika mengatakan bahwa adanya 
sesuatu jelas diadakan oleh suatu yang juga ada (namun 
tidak demikian dengan dzat allah SWT yang tidak bergan-
tung kepada suatu apa pun).

teknik Praktis riset Komunikasi 
(edisi kedua)

•	rAChmAt KriyAntono, Ph.D.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 560 HLM

ISBN: 978-623-218-210-3

Harga: rp 145.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2021

Edisi kedua ini membahas detail hakikat istilah kuantitatif 
dan kualitatif, varian paradigma dan kaitannya dengan riset, 
termasuk bagaimana riset post-positivistik, teknik membuat 
latar belakang masalah, serta beberapa varian riset komu-
nikasi. Juga disertai contoh-contoh riset di berbagai bidang 
komunikasi (media, public relations, manajemen komunikasi 
pemasaran, dan lainnya) secara praktis untuk skripsi, tesis, 
dan disertasi.

Buku yang ditulis rachmat kriyantono ini bukan suatu karya 
yang terlepas begitu saja dari sekian banyak literatur metodologi 
penelitian sosial atau metodologi penelitian komunikasi yang ada 
di masyarakat. Lebih spesifik lagi, karya ini mencoba mengatego-
risasi jenis paradigma dan jenis metode yang mengikutinya dalam 
dua paradigma dominan, yaitu paradigma penelitian kuantitatif po-
sitivistik dan paradigma kualitatif fenomenologi. selain mengupas 
paradigma kuantitatif dengan cara-cara statistik membedah data 
dengan pisau statistika, juga pada paradigma kualitatif, keberanian 
penulis mengemukakan metode analisis isi, analisis domain, dan 
teknik komparatif konstan. sesuatu yang baru juga keberanian 
penulis mengemukakan alternatif metode penelitian dan analisis 
komunikasi, antara lain: analisis teori niche, observasi partisi-
pasi media, riset public relation kontemporer seperti framming 
analysis, analisis wacana, dan semiotika yang menurut kebiasaan 
hal ini adalah sesuatu yang baru; hal mana yang mendorong saya 
merasa perlu memberi pengantar pada buku ini. 

—Prof. Dr. h. m. Burhan Bungin, S.Sos., m.Si., Ph.D.

Guru Besar sosiologi komunikasi; Doktor dari Universitas 
airlangga;  dan ph.D. dari Universiti Utara Malaysia.
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buku riset dan pengembangan lainnya

Analisis isi: Pengantar Metodologi 
untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan 
Ilmu-ilmu Sosial Lainnya

• erIYaNTO

Divisi: kencana

17 x 24 CM • 520 HLM

ISBN: 978-602-8730-66-2

Harga: rp 171.000,-

TerBITaN: MareT 2015

Analisis wacana: Teori, Metode, 
dan penerapannya pada Wacana 
Media

• dr. arIS Badara, M.HuM.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 222 HLM 

ISBN: 978-602-9413-19-9

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2014

Analisis naratif: Dasar-dasar dan 
Penerapannya dalam Analisis Teks 
Berita Media

• erIYaNTO

Divisi: kencana

17 x 24 CM • 380 HLM

ISBN: 978-602-9413-89-2 

Harga: rp 138.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2017

Analisis regresi: Dasar dan 
Penerapannya dengan R

• rOBerT KurNIaWaN
• BudI YuNIarTO

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 228 HLM

ISBN: 978-602-422-034-1

Harga: rp 65.000

TerBITaN: FeBruarI 2018

Catatan Kecil tentang Penelitian 
dan Pengembangan ilmu 
Pengetahuan

• CONNY r. SeMIaWaN

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 266 HLM

ISBN: 978-979-3925-91-2

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2008

merancang Kuesioner: Konsep 
dan Panduan untuk Penelitian Sikap, 
Kepribadian & Perilaku

• M. TauFIq aMIr, pH.d.  

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 256 HLM

ISBN: 978-602-1186-20-6

Harga: rp 73.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2017

metodologi Penelitian Kriminologi 
Edisi Ketiga  

• MuHaMMad MuSTOFa

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 298 HLM

ISBN: 978-602-9413-74-8

Harga: rp 68.000,- 

TerBITaN: FeBruarI 2015

metode Penelitian Pendidikan 

• dr. SudarYONO

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 244 HLM

ISBN:  978-602-0895-79-6

Harga: rp 110.000,- 
TerBITaN: aprIL 2016

metode Penelitian Sosial: Berbagai 
Alternatif Pendekatan

Edisi Ketiga

• BagONg SuYaNTO
• SuTINaH (ed.)

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 336 HLM

ISBN: 978-602-7985-39-1

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: MareT 2015

metodologi Penelitian Sosial & 
Ekonomi: Format-format Kuantitatif 
dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, 
Kebijakan Publik, Komunikasi, 
Manajemen, dan Pemasaran

• prOF. dr. H.M. BurHaN BuNgIN, 

M.SI.

Divisi: kencana

17 x 24 CM • 356 HLM
ISBN: 978-602-9413-75-5 
Harga: rp 118.000,- 
TerBITaN: MareT 2015

metode Penelitian Studi media dan 
Kajian Budaya

• raCHMaH Ida  

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 226 HLM

ISBN: 978-602-1186-00-8

Harga: rp 60.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2018

metode Penelitian Kuantitatif: 
Dilengkapi dengan Perbandingan 
Perhitungan Manual & SPSS

• Ir. SYOFIaN SIregar, M.M.

Divisi: kencana 

18.5 x 23 CM • 548 HLM

ISBN: 978-602-9413-70-0 

Harga: rp 188.000,- 
TerBITaN: JaNuarI 2017
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metode Penelitian Survei

• MOrISSaN, M.a.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 446 HLM

ISBN: 978-602-8730-99-0

Harga: rp 120.000,- 
TerBITaN: OKTOBer 2018

metodologi Penelitian: Skripsi, 
Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah

• dr. JuLIaNSYaH NOOr, S.e., 
M.M. 

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 304 HLM 

ISBN: 978-602-8730-82-2

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2017

metodologi Penelitian Politik

• LISa HarrISON

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 214 HLM 

ISBN: 978-979-1486-03-3

Harga: rp 60.000,-

TerBITaN: NOVeMBer 2016

metode riset Kuantitatif: Teori 

dan Aplikasi pada Penelitian Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam 

Edisi Kedua 

• SurYaNI
• HeNdrYadI

Divisi: kencana

15 x 23 CM  • 370 HLM

ISBN:  978-602-422-272-7

Harga: rp 132.000,- 
TerBITaN: FeBruarI 2018

metodologi Studi tokoh & 
Penulisan Biografi

• prOF. dr. SYaHrIN HaraHap, 
M.a.

Divisi: prenaDa

13.5 x 20.5 CM • 126 HLM

ISBN: 978-979-3464-90-9

Harga: rp 35.000,-

TerBITaN: JuNI 2014

Prinsip dan metode Epidemiologi

•	Prof. Dr. BuChAri LAPAu, Dr., 
mPh.

• aLIB BIrWIN, S.K.M., M.epId.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 202 HLM

ISBN: 978-602-422-190-4

Harga: rp 62.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2017

Statistik Sosial 

• MOrISSaN

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 354 HLM

ISBN: 978-602-422-053-2

Harga: rp 110.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2018

Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, 
Inferensi, dan Nonparametrik

• drS. aNdI SupaNgaT, M.SI.

Divisi: kencana

18.5 x 25 CM • 428 HLM

ISBN: 978-979-3925-87-5

Harga: rp 150.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2017

terampil mengolah Data Kualitatif 
dengan nViVo

• arIeSTO HadI SuTOpO
• adrIaNuS arIeF

Divisi: kencana

18.5 x 23 CM • 136 HLM

ISBN: 978-602-8730-27-3

Harga: rp 66.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2016
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buku sains & alam lainnya

Algoritma dan Pemrograman 
menggunakan matlab (matrix 
Laboratory)

• prOF. dr. H. SaHYar, M.S., M.M.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 228 HLM

ISBN: 978-602-422-033-4

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2016

Concept in Engineering: Pengantar 
Dasar Teknologi  
Edisi Kedua

• MarK T. HOLTZappLe
• W. daN reeCe

Divisi: kencana

18.5 x 23 CM • 406 HLM

ISBN: 978-602-9413-01-4

Harga: rp 125.000,-

TerBITaN: deSeMBer 2011

DnA Barcode fauna indonesia

• M. SYaMSuL arIFIN ZeIN
• deWI MaLIa praWIradILaga

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 262 HLM

ISBN: 978-602-7985-26-1

Harga: rp 64.000,- 
TerBITaN: JuLI 2013

Erosi

• prOF. dr. Ir. IrWaN SuKrI 
BaNuWa, M.SI.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 226 HLM

ISBN: 978-979-7985-02-5

Harga: rp 61.000,- 
TerBITaN: MeI 2013

ilmu Kealaman Dasar  

• prOF. dr. Ir. MOCHaMad SOdIq  

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 286 HLM

ISBN:  978-602-7985-84-1

Harga: rp 64.000,- 
TerBITaN: JaNuarI 2016

ilmu tanah: Dasar-dasar dan 
Pengelolaan

• prOF. Ir. MuHaJIr uTOMO, 
M.SC., pH.d., dKK.

Divisi: kencana

17 x 24 CM • 458 HLM

ISBN: 978-602-0895-92-5

Harga: rp 163.000,-

TerBITaN: aprIL 2018

mikrobiologi
•	DrS. mADES fifEnDy, 

m.BiomED.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 240 HLM

ISBN: 978-602-422-079-2

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2020

Buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar mahasiswa 
dalam perkuliahan Mikrobiologi, baik di bidang pendidikan 
maupun ilmu sains serta bidang sosial (aplikasinya) dan 
juga sebagai referensi bagi mata kuliah lainnya seperti ilmu 
lingkungan dan mata kuliah yang bersifat terapan dari ilmu-
ilmu dasar.

Pertanian dan industri: prospek, 

Strategi, dan Kebijakan di Masa 

depan 
•	Dr. ir. h. SAmBAri hALim 

rADiAnto, S.t., m.Si.

Divisi: kencana

15 x 22 CM • 302 HLM

ISBN: 978-623-218-281-3

Harga: rp 88.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2020

Buku ini pada wujudnya hadir untuk memenuhi areal gelang-
gang literasi nasional demi terbangunnya keunggulan SdM 
petani bagi Indonesia maju, sekecil apa pun itu. Inilah makna 
suprematif yang saya sorongkan dalam penerbitan buku pak 
dr. Ir. H. Sambari Halim radianto, S.T., M.Si. yang bermula 
dari disertasi yang telah mendeskripsikan dan menganalisis 
dimensi pertanian dalam selungkup industri yang kian tidak 
terbendung. pertanian berkelanjutan dan membangun in-
dustri yang berwawasan lingkungan merupakan kebutuhan 
dalam setiap era. 
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ilmu ukur wilayah dan Sistem 
informasi Geografis   

• aHMad MuNIr

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 194 HLM

ISBN:  978-602-9413-49-6

Harga: rp 54.000,- 
TerBITaN: NOVeMBer 2012

Kalkulus Diferensial & integral:  
Teori dan Aplikasi

• dr. SudarYONO 

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 200 HLM

ISBN: 978-602-1186-55-8

Harga: rp 63.000,- 
TerBITaN: JaNuarI 2017

matematika untuk Ekonomi dan 
Bisnis

• drS. aNdI SupaNgaT, M.SI.

Divisi: kencana

18.5 x 23 CM • 254 HLM

ISBN: 978-979-3925-72-8

Harga: rp 84.000,- 

TerBITaN: MareT 2015

Pangan nusantara: Karakteristik 
dan prospek untuk percepatan 
diversifikasi pangan

• MurdIJaTI gardJITO
• aNTON dJuWardI
• eNI HarMaYaNI

Divisi: kencana

17 x 24 CM • 574 HLM

ISBN: 978-602-7985-05-6

Harga: rp 176.000,- 
TerBITaN: MeI 2013

Pembangunan Jalur Kereta Api 
trans-Sulawesi

• HerMaNTO dWIaTMOKO

Divisi: kencana

15 x 21 CM • 236 HLM

ISBN: 978-602-422-048-8

Harga: rp 260.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2017

Penanganan Segar hortikultura 
untuk Penyimpanan & Pemasaran         

• MurdIJaTI gardJITO
• rYaN SaLFarINO
• WIdurI HaNdaYaNI

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 524 HLM

ISBN: 978-602-1186-90-9

Harga: rp 143.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2015

Pengelolaan Lingkungan hidup

• prOF. dr. K.e.S. MaNIK

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 256 HLM

ISBN: 978-602-422-005-1

Harga: rp 83.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2018

Pengembangan wilayah: Teori & 
Aplikasi

• prOF. dr. Ir. aLI KaBuL MaHI, 
MS.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 340 HLM

ISBN: 978-602-0895-62-8

Harga: rp 100.000,-

TerBITaN: MareT 2018

Peran transportasi Perkeretaapian 
dalam Pembangunan nasional 
melalui Analisis input-output  

• HerMaNTO dWIaTMOKO

Divisi: kencana

15 x 22 CM • 170 HLM

ISBN: 978-602-422-716-6

Harga: rp 178.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2018

Perencanaan Pembangunan 
transportasi Kereta Api

• HerMaNTO dWIaTMOKO

Divisi: kencana

15 x 21 CM • 216 HLM

ISBN: 978-602-422-044-0

Harga: rp 230.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2016
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Dasar-dasar ilmu Budaya 
(Deskripsi Kepribadian Bangsa 
indonesia) 
•	DrS. iSmA tAntAwi, m.A.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 254 HLM

ISBN: 978-623-218-163-2

Harga: rp 60.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2020

Manusia lahir dan berkembang sampai dewasa, sangat 
memerlukan nilai-nilai moral, tata krama, dan perilaku yang 
baik untuk mengisi dan melanjutkan kehidupannya. dengan 
demikian, manusia akan dapat berkembang sesuai dengan 
tipe budaya yang dimilikinya serta dapat menjalankan 
ibadah, sesuai dengan ajaran yang ia yakini. Muaranya akan 
membawa manusia selamat hidup di dunia dan di akhirat 
dan dicalonkan menjadi penghuni surga Jannatun Naim. Ha-
rapan selanjutnya, manusia akan menjadi penebar bibit-bibit 
kebaikan di muka bumi, sehingga di antara sesama penghu-
ni alam dalam arti seluas-luasnya akan menjadi damai dan 
hormonis sepanjang masa.

media dan Gender: Sebuah 

Pengantar 
•	AuLiA rAhmAwAti, Ph.D.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 118 HLM

ISBN: 978-623-218-392-6

Harga: rp 40.000,-

TerBITaN: deSeMBer 2019

di antara belantara buku-buku tentang teori gender dan 
feminisme, tidak banyak buku yang membahas keterkaitan 
antara media dan gender. padahal, media populer (televi-
si, film, iklan) menjadi salah satu entitas terpenting dalam 
pendidikan, pembentukan dan internalisasi identitas gender 
sejak masa kanak-kanak.  Kekosongan literatur itulah yang 
mencoba diisi dengan hadirnya buku ini. Buku ini diper-
untukkan bagi siapa saja yang belajar atau tertarik untuk 
meneliti penggambaran gender dalam media kontemporer.

menelusuri dan menguak nilai-
nilai Luhur olahraga: Pengantar 

Sosiologi Olahraga  

•	Prof. Dr. PhiL. h. yAnuAr 
KirAm

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 192 HLM

ISBN: 978-602-422-874-3

Harga: rp 52.000,-

TerBITaN: MeI 2019

Sebagai buku pengantar sosiologi olahraga, maka dalam 
buku ini dikemukakan ruang lingkup pembahasan sosiologi 
olahraga. Selain itu juga, dibahas tentang agama, adat, dan 
budaya hubungannya dengan pembangunan dan perkem-
bangan olahraga di Indonesia. pembangunan dan pengem-
bangan olahraga telah mengalami pergeseran paradigma 
yaitu dari kegiatan sosial biasa menjadi suatu aktivitas yang 
mendukung pembangunan di bidang ekonomi dan industri. 
Buku ini juga membahas bagaimana besarnya potensi olah-
raga untuk mendukung pembangunan sektor ekonomi dan 
industri nasional.

Pengantar ringkas Sosiologi: 
Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial (Teori, 

Aplikasi, dan Pemecahannya)

•	ELLy m. SEtiADi

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 438 HLM

ISBN: 978-623-218-472-5

Harga: rp 115.000,-

TerBITaN: aprIL 2020

Buku ini dimaksudkan sebagai pengantar memahami  
berbagai fakta dan gejala  masalah sosial  dan bagaimana 
mencari alternatif pemecahan masalahnya, disajikan dengan 
ringkas dan mudah dipahami. Tema-tema utama dalam buku 
ini antara lain: Sosiokultural; proses, Nilai, dan Norma Sosi-
al; Sosialisasi; perilaku Menyimpang; pengendalian Sosial; 
Lembaga Kemasyarakatan; Stratifikasi Sosial; Kemajemu-
kan; Konflik; Mobilitas Sosial; perubahan Sosial; Masalah 
Sosial; dan lain-lain.
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Pengantar Sosiologi Kapital

•	Prof. Dr. DAmSAr
•	Dr. inDrAyAni, S.E., m.m.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM •244 HLM

ISBN 978-602-422-914-6

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2019

Buku pengantar Sosiologi Kapital ini memberikan suatu 
perspektif baru sosiologi terhadap berbagai fenomena 
dan dinamika kapital. Buku ini ditujukan untuk pemenuhan 
kebutuhan teoretis dan aplikatif berbagai kalangan: para 
akademisi sosiologi dan ilmu-ilmu terkait  (Ilmu ekonomi, 
psikologi, Ilmu politik, Manajemen, Ilmu administrasi publik, 
Ilmu administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, geografi, antro-
pologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu pemerintahan, dan 
lainnya) serta para praktisi (perencana, peneliti, aparatur 
pemerintahan, penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat, 
pengamat atau aktor pelaku pemberdayaan). Oleh sebab 
itu, buku ini wajib anda miliki!

Pengantar Sosiologi Pendidikan
•	Prof. Dr. DAmSAr

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 234 HLM

ISBN: 978-602-8730-49-5

Harga: rp 59.000,-

TerBITaN: MareT 2019

Buku pengantar Sosiologi politik ini menghadirkan kajian 
akan dinamika rea litas dan fenomena politik yang terjadi 
di sebuah ne gara dan kaitannya de ngan perubahan yang 
terjadi sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari 
aktivitas tersebut. Kajian utama dalam buku ini mencakup: 
Kekuasaan—makna, pemikiran seputar kekuasaan, (re)
produksi, distribusi, serta konsumsi kekuasaan, dan pilar-
pilar kekuasaan; sosialisasi politik—pengertian, agen, dan 
perkembangannya; partisipasi politik—pengertian, tipologi, 
alasan yang mendasarinya, serta hubungan stratifikasi so-
sial dan partisipasi politik; Komunikasi politik—pengertian, 
fungsi, model, dan komunikator.

Pengantar Sosiologi Perdesaan 
•	Prof. Dr. DAmSAr
•	Dr. inDrAyAni

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 276 HLM

ISBN: 978-602-422-029-7

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: MeI 2019

Buku pengantar Sosiologi perdesaan ini hadir untuk mengisi 
kekosongan literatur sosiologi perdesaan dalam dunia ilmu 
pengetahuan di Indonesia. Sekitar dua puluh tahun silam 
terdapat beberapa buku sosiologi perdesaan, yang pada 
umumnya berupa bunga rampai kumpulan tulisan, atau ka-
jian sosiologi perdesaan bersanding dengan perkotaan atau 
pertanian sehingga menjadi sosiologi desa dan kota atau 
sosiologi perdesaan dan pertanian. 

Pengantar Sosiologi Perkotaan 
•	Prof. Dr. DAmSAr
•	Dr. inDrAyAni

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 256 HLM

ISBN: 978-602-422-067-9

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2019

Buku memberikan suatu per spektif baru sosiologi terha-
dap berbagai fenomena kota dan masyarakatnya. Buku ini 
ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan teoretis dan aplikatif 
berbagai kalangan: para akademisi Sosiologi dan ilmu-ilmu 
terkait  (geografi, antropologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, 
Ilmu politik, Ilmu administrasi publik, Ilmu Komunikasi, 
Manajemen, Ilmu pemerintahan, Ilmu ekonomi, psikolo-
gi, planologi, dan lainnya) serta para praktisi (perencana, 
peneliti, aparatur pemerintahan, penggiat lembaga swadaya 
masyarakat, pengamat atau aktor pemberdayaan masyara-
kat kota). Oleh karena itu, buku ini wajib anda miliki!
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Sosiologi Anak 
•	Prof. Dr. BAGonG SuyAnto

Divisi: kencana

15 x 22 CM • 358 HLM

ISBN: 978-623-218-069-7

Harga: rp 106.000,-

TerBITaN: aprIL 2019

anak rawan (anak yang karena tekanan kondisi atau kultural 
tidak terpenuhi atau dilanggar hak-haknya) harus diakui 
masih belum sepopuler isu mengenai kemiskinan atau 
perempuan atau gender. Walaupun demikian, perlahan 
namun pasti perhatian terhadap isu anak rawan ini mulai 
meningkat. Bahkan belakangan ini berbagai kasus yang ber-
kaitan dengan pekerja anak di bawah umur, pelacuran anak, 
perdagangan anak, anak jalanan, dan lain sebagainya tidak 
lagi dipandang sebagai kasus insidental, tetapi sudah men-
jadi sebuah fenomena sosial yang membutuhkan perhatian 
khusus dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.

Sosiologi Konflik: Teori-teori dan 

Analisis   

Edisi Ketiga

•	noVri SuSAn

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 270 HLM

ISBN: 978-623-218-058-1

Harga: rp 77.000,-

TerBITaN: MareT 2019

Sosiologi Konflik: Teori-teori dan analisis dirancang sedemi-
kian rupa untuk memudahkan pembacanya mempelajari so-
siologi konflik. dan edisi ini tentunya diharapkan bermanfaat 
bagi mahasiswa ilmu sosial-politik dan humaniora, kalangan 
aktivis pemberdayaan sosial dan pembangunan, serta para 
pemegang kebijakan, yang akan membuatnya terus diguna-
kan di masa mendatang.

Sosiologi Korupsi: Kajian 
Multiperspektif, Integralistik, 
dan Pencegahannya 

•	AnAntAwiKrAmA tunGGA 
AtmADJA
•	nEnGAh BAwA AtmADJA

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 430 HLM

ISBN: 978-602-422-908-5

Harga: rp 100.000,-

TerBITaN: MareT 2019

Mengkaji dan menyajikan masalah korupsi dengan meng-
gunakan berbagai sudut pandang (perspektif) teoretis, tidak 
saja mengedepankan teori-teori sosiologi konvensional dan 
teori kritis, namun juga dari sudut pandang agama atau 
religiositas—lebih banyak dari perspektif Hindu. Melalui 
sudut pandang kajian multiperspektif ini diharapkan para 
mahasiswa, dosen/pengajar, praktisi, dan masyarakat 
umum dapat memahami masalah korupsi ini secara integra-
listik dan sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran tentang 
betapa pentingnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi, 
terutama melalui jalur pendidikan antikorupsi di berbagai 
agen pendidikan.

Sosiologi Pendidikan: 
Memahami Pendidikan dari Aspek 

Multikulturalisme

•	SyuKurmAn

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 254 HLM

ISBN: 978-623-218-378-0

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2022

Seorang sosiolog berkata “Ceritakan kepadaku pendidikan 
yang ada di negaramu, maka aku akan mengetahui kualitas 
manusianya.” artinya kualitas pendidikan menjadi kunci 
maju tidaknya suatu negara. Tanpa pendidikan yang berku-
alitas mustahil sebuah negara akan maju. Buku ini menjadi 
penting untuk dibaca oleh semua kalangan, baik guru, 
dosen, mahasiswa, cendekiawan, atau praktisi pendidikan 
sebagai salah satu bahan bacaan untuk memahami masalah 
dan konsep pendidikan multikultural.
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buku sosiologi lainnya

Ensiklopedia Pemikiran Sosial 
modern: Edisi Kedua

• WILLIaM OuTHWaITe (ed.)

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 1.114 HLM

ISBN: 978-979-1486-30-9

Harga: rp 259.000,-

TerBITaN: JuNI 2008

ilmu Sosial dan Budaya Dasar 
Edisi Ketiga

• prOF. dr. ruSMIN TuMaNggOr, 
M.a.

• KHOLIS rIdHO, S.ag., M.SI. 
• drS. H. NurOCHIM, M.M.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 250 HLM

ISBN: 978-602-1186-34-3

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: MeI 2018

ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Edisi 
Ketiga

• eLLY M. SeTIadI
• KaMa a. HaKaM
• rIdWaN eFFeNdI

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 240 HLM

ISBN: 978-602-7985-35-3

Harga: rp  52.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2017

Konstruksi Sosial media massa: 
Kekuatan Pengaruh Media Massa, 
Iklan Televisi, dan Keputusan 
Konsumen, Serta Kritik Terhadap Peter 
L. Berger & Thomas Luckmann

• prOF. dr. H. M. BurHaN 
BuNgIN, S.SOS., M.SI.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 270 HLM
ISBN: 978-979-1486-38-5
Harga: rp 63.000,-
TerBITaN: aprIL 2015

Pengantar Sosiologi: Pemahaman 
Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: 
Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya

• eLLY M. SeTIadI
• uSMaN KOLIp

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 976 HLM

ISBN: 978-602-8730-28-0

Harga: rp 220.000,-

TerBITaN: MeI 2015

Pengantar Sosiologi Dakwah 

• dr. SYaMSuddIN aB., S.ag., 
M.pd.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 342 HLM

ISBN: 978-602-422-038-9

Harga: rp 95.000,-

TerBITaN: aprIL 2018

Sosiologi: Teks Pengantar dan 

Terapan   

Edisi Keempat
•	EDitor: J. Dwi nArwoKo
•	BAGonG SuyAnto

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 404 HLM

ISBN: 978-602-8730-72-3

Harga: rp 112.000,-

TerBITaN: aprIL 2019

Substansi buku ini menjadi padat dan kontekstual, dari 
pengenalan awal hingga konsep dasar tentang masyarakat 
dan konstruksi sosial konflik, serta bagaimana menerap-
kannya. pada edisi keempat buku ini diperkuat dengan 
satu bab khusus tentang "Masyarakat Informasi dan Net 
generation di era post-Industrial", yang menjadikan buku ini 
lebih komprehensif. Berbeda dengan buku teks pengantar 
sosiologi yang ada sekarang, buku yang ditulis oleh para pa-
kar terkemuka dalam bidang sosiologi ini menekankan pada 
konsep dasar sosiologi dan aplikasinya dalam menganalisis 
berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia.

Sangat penting dan perlu dibaca oleh semua kalangan, tidak 
saja untuk para dosen dan mahasiswa sosiologi serta ilmu-
ilmu sosial lainnya, tetapi juga penting bagi para jurnalis, 
aktivis LSM, dan pemerhati sosial-politik serta masyarakat 
luas sebagai referensi penting.



183 KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP SoSioLoGi

Pengantar Sosiologi Ekonomi  
Edisi Kedua

• prOF. dr. daMSar 
• dr. INdraYaNI, S.e., M.M.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 330 HLM

ISBN: 978-602-7985-36-0

Harga: rp 86.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2018

Pengantar Sosiologi Pasar

• prOF. dr. daMSar
• dr. INdraYaNI

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 288 HLM

ISBN: 978-602-422-265-9

Harga: rp 77.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2018

Pengantar Sosiologi Politik

• eLLY M. SeTIadI 
• uSMaN KOLIp

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 372 HLM

ISBN: 978-602-7985-21-6

Harga: rp 93.000,- 
TerBITaN: FeBruarI 2015

Pengantar teori Sosiologi 

• prOF. dr. daMSar

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 228 HLM

ISBN: 978-602-0895-19-2

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2017

Pengembangan masyarakat: 
Wacana & Praktik 

• dr. ZuBaedI, M.ag., M.pd.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 282 HLM

ISBN: 978-602-9413-79-3

Harga: rp 73.000,- 
TerBITaN: FeBruarI 2016

Perkembangan masyarakat 
informasi & teori Sosial 
Kontemporer 

• raHMa SugIHarTaTI

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 200 HLM

ISBN:978-602-7985-64-3

Harga: rp 52.000,- 
TerBITaN: MareT 2014

Sosiologi Agama: Memahami 
Perkembangan Agama dalam Interaksi 
Sosial

• prOF. dr. H.M. rIdWaN LuBIS

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 212 HLM

ISBN: 978-602-0895-20-8

Harga: rp 58.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2017

Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan 
Konsumsi di Era Masyarakat Post-
Modernisme

• dr. BagONg SuYaNTO

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 306 HLM 

ISBN: 978-602-9413-82-3 

Harga: rp 72.000,- 
TerBITaN: JaNuarI 2017

Sosiologi nusantara: Memahami 
Sosiologi Integralistik

• dr. SYarIFuddIN JurdI, M.SI.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 420 HLM

ISBN: 978-602-9413-66-3

Harga: rp 96.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2013

Sosiologi islam dan masyarakat 
modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial

• dr. SYarIFuddIN JurdI

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 298 HLM

ISBN: 978-979-1486-87-3

Harga: rp 61.000,-

TerBITaN: aprIL 2014

Sosiologi Perubahan Sosial

• pIöTr SZTOMpKa

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 376 HLM

ISBN: 978-602-422-139-3

Harga: rp 103.000,-

TerBITaN: MareT 2017

teori Sosiologi modern

Edisi Ketujuh

• geOrge rITZer   

Divisi: kencana

17 x 24 CM • 760 HLM

ISBN: 978-602-7985-69-8

Harga: rp 220.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2018

teori-teori Sosial dalam tiga 
Paradigma: Fakta Sosial, Definisi 
Sosial, & Perilaku Sosial  

• prOF. dr. I.B. WIraWaN

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 338 HLM

ISBN:  978-602-9413-63-2

Harga: rp 99.000,-

TerBITaN: MeI 2015
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Dialektika islam dan Budaya 
nusantara: Dari Negosiasi, 

Adaptasi Hingga Komodifikasi 
•	Prof. Dr. SuPrAPto, m.AG.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 252 HLM

ISBN: 978-623-218-720-7

Harga: rp 72.000,-

TerBITaN: deSeMBer 2020

Melalui buku ini, prof. Suprapto sedang menyadarkan 
sekaligus memperingatkan kita bahwa Islam itu memang 
satu tapi ekspresi keberislaman tidak pernah tunggal, maka 
menyeragamkannya bukan hanya tidak perlu tapi juga 
mustahil. untuk menegaskan itu, buku ini juga istimewa 
karena mengisi ruang kosong yang acap ditinggalkan oleh 
buku-buku bertema serupa. Kebanyakan buku, bias Jawa 
sehingga Islam Jawa seolah menjadi representasi tunggal 
dan paling otoritatif dari manifestasi dialektik antara Islam 
dan ke-Nusantara-an. Buku ini memperkaya isu dengan 
menyuguhkan manifestasi lain, yakni Islam Lombok, Islam 
Bima, dan Islam Sumbawa serta wilayah lain di Nayantara. 
Sungguh buku yang layak dibaca dan perlu, setidaknya agar 
kita tak lagi berkacamata kuda dalam menghayati Islam dan 
menikmati keberislaman.

—Dr. fawaizul umam, m.Ag. 

Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember.

fenomena Beragama: Dari Dunia 

Arab hingga Asia Pasifik

•	AzyumArDi AzrA, CBE.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 168 HLM
ISBN: 978-623-218-451-0

Harga: rp 50.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2020

Keragaman fenomena beragama adalah keniscayaan. eks-
presi dan fenomena beragama dalam satu agama tertentu 
tidak pernah homogen atau  tunggal dan seragam. Hal itu 
disebabkan, antara lain, pemahaman dan penafsiran yang 
berbeda terhadap ayat atau doktrin kitab suci. peningkatan 
globalisasi dalam beberapa dasawarsa terakhir tampaknya 
juga tidak bisa menyederhanakan fenomena beragama. 
Menghadapi tantangan kehidupan yang kian kompleks itu, 
para penganut agama berbeda sepatutnya lebih banyak 
membangun komonalitas atau kata bersama (common 
word) daripada membesar-besarkan perbedaan yang ada.

fikih Kontemporer
•	Dr. h. SAPiuDin ShiDiQ, m.AG.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 316 HLM

ISBN: 978-602-0895-99-4

Harga: rp 90.000,-

TerBITaN: aprIL 2019

dalam buku ini penulis mengangkat sedikitnya 34 persoalan 
kontemporer yang perlu diketahui yang terbaik ke dalam be-
berapa aspek kehidupan: 1) Keluarga, diantaranya tentang 
nikah beda agama, pembatasan keturunan, poligami, kawin 
mut’ah, anak angkat dan beberapa masalah penting lainnya 
yang berhubungan dengan keluarga; 2) Zakat, di antaranya 
zakat produktif, zakat profesi, zakat untuk masjid pajak 
dan zakat, dan beberapa masalah penting lainnya yang 
berhubungan dengan zakat; 3) ekonomi dan perbankan, di 
antaranya bunga bank, koperasi, asuransi, sahan perusaha-
an, percaloan, pasar uang, dan sebagainya. 

fiqh mawaris: Problematika dan 

Solusi

•	hASAnuDin, B.SC., m.Sy.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 184 HLM 

ISBN: 978-623-218-342-1

Harga: rp 53.000,- 

TerBITaN: JaNuarI 2022

Hadir lebih sederhana serta diulas secara menarik, buku 
Fiqh Mawaris: problematika dan Solusi ini mencoba menja-
wab berbagai problematika yang sering kali dialami masya-
rakat Indonesia. Buku ini menjabarkan materinya mulai dari 
pembahasan umum seputar konsep hukum waris hingga 
pembahasan yang lebih spesifik, seperti permasalahan da-
lam pembagian harta waris; hukum waris KHI; hukum waris 
adat di Indonesia; dan wasiat dalam perspektif hukum waris 
Islam. Buku ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan 
yang tepat digunakan oleh mahasiswa fakultas syariah, tar-
biah dan ilmu keguruan, serta perguruan tinggi-perguruan 
tinggi bercorak Islam.
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fikih zakat, Sedekah, dan 
wakaf 

•	Dr. QoDAriAh BArKAh, m.h.i.
•	Dr. PEny CAhAyA AzwAri, S.E., 

m.m., mBA., AK., CA.
•	SAPriDA, m.h.i.
•	zuuL fitriAni umAri, m.h.i.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 250 HLM

ISBN: 978-623-218-249-3

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2022

Buku ini disusun demi memudahkan mahasiswa dan maha-
siswi memahami matakuliah fikih zakat, sedekah, dan wakaf. 
Buku ini diawali dengan pembahasan sejarah pensyariatan 
zakat, manajemen dan organisasi zakat, tujuan zakat dalam 
kehidupan, zakat fitrah, zakat mal, zakat dalam perekonomi-
an kontemporer, zakat  dan pajak, zakat produktif, tata cara 
membayar zakat, sedekah, dan wakaf.

filsafat Ekonomi islam: Ihktiar 

Memahami Nilai Esensial 

Ekonomi Islam 
•	hAViS ArAViK, S.h.i., m.Si., m.m.
•	Dr. h. fAKhry zAmzAm, m.m., 

m.h.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 130 HLM

ISBN: 978-623-218-354-4

Harga: rp 37.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2020

Ekonomi Islam didasarkan pada nilai luhur yang digali dan 
ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti 
ayat-ayat al-qur’an, Hadis-hadis Nabi, ijma’ para ulama, 
dan qiyas. dari sumber-sumber tersebut, ditemukan nilai-
nilai dasar ekonomi Islam, seperti tauhid sebagai fondasi 
ekonomi, keadilan, khalifah dan abdullah, kebebasan dan 
tanggung jawab, konsep kepemilikan, maslahah, dan falah 
sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi.

fiqh dan ushul fiqh
•	Dr. nurhAyAti, m.AG.
•	Dr. ALi imrAn SinAGA, m.AG,

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 214 HLM

ISBN: 978-602-422-069-3

Harga: rp 60.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2019

Buku ini berisi tentang materi-materi ushul fiqh dan pe-
nerapannya dalam materi fiqh, seperti tentang thaharah, 
shalat, puasa, haji, dan 
umrah. Kemudian juga dibahas mengenai zakat, munakahat, 
mawaris, muamalat, dan maqashid syariah. Tidak ketinggal-
an dicantumkan juga materi mengenai jinayah dan siyasah. 
dengan pemaparan materi-materi tersebut diharapkan buku 
ini dapat dijadikan buku pegangan bagi para mahasiswa 
dalam mempelajari fiqh dan ushul fiqh.

fiqh munakahat 
•	Prof. Dr. h. ABD. rAhmAn 

GhozALi, m.A.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 244 HLM

ISBN: 978-979-3465-14-2

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: MeI 2019

Matakuliah Fiqh Munakahat (komponen MKK) merupakan 
salah satu matakuliah wajib yang harus diikuti oleh semua 
mahasiswa Jurusan pendidikan agama Islam (paI), Fakultas 
Ilmu Tarbiyah, dan Kegururan di universitas  serta institut 
Islam di Indonesia. Buku ini merupakan pegangan para 
mahasiswa, dan sebagai sumber tambahan untuk menga-
dakan studi perbandingan fiqh munakahat, secara luas dan 
mendalam. Oleh karena itu, materi dalam buku ini disusun 
selengkap mungkin, mencakup semua hal yang paling dasar 
sampai lanjut—mulai dari pengertian perkawinan; prinsip-
prinsipnya; peminangan; akad; larangan perkawinan; talak; 
poligami; dan lain-lain. Oleh karena itu, buku ini wajib dimi-
liki oleh semua mahasiswa yang mendalami fiqh munakahat 
di lembaga pendidikan Tinggi Islam di Tanah air.
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Gagasan Dakwah: Pendekatan 

Komunikasi Antarbudaya

•	Dr. h. ABDuL wAhiD, m.A.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 188 HLM

ISBN: 978-602-422-876-7

Harga: rp 56.000,-

TerBITaN: MareT 2019

referensi utama kajian dakwah Islam ini mengungkap 
sejumlah hal yang menarik terkait “dakwah dan komunikasi 
antarbudaya”, di antaranya: dakwah perspektif komunikasi 
antarbudaya, hukum berdakwah dalam Islam, tujuan dan 
fungsi dakwah dalam komunikasi antarbudaya, dakwah da-
lam perspektif komunikasi, fungsi komunikasi antarbudaya, 
serta profesionalitas da’i dalam komunikasi dakwah. Ber-
bagai topik penting yang disajikan dalam buku ini sangatlah 
perlu dibaca oleh aktivis dakwah khususnya dan umat Islam 
pada umumnya.

handbook metodologi Studi 
islam
•	Dr. ChuzAimAh BAtuBArA, 

m.A.
•	Dr. iwAn, m.h.i.
•	hAwAri BAtuBArA, m.PD.i.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 296 HLM

ISBN: 978-602-422-203-1

Harga: rp 88.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2020

Handbook Metodologi Studi Islam ini merupakan sebuah 
buku pegangan wajib bagi para mahasiswa, yang disusun 
secara sistematis dan komprehensif berdasarkan kebutuh-
an silabus matakuliah Metodologi Studi Islam di berbagai 
perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia.

historiografi ibnu Khaldun: 
Analisis Atas Tiga Karya Sejarah 

Pendidikan Islam

•	Prof. Dr. toto SuhArto, 
S.AG., m.AG.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 • 200 HLM

ISBN: 978-623-218-565-4

Harga: rp 64.000,

TerBITaN: aguSTuS 2020

Bagaimana sejarah itu ditulis? Ibnu Khaldun (1332-1406 M) 
sebagai Bapak Historiografi menawarkan model penulisan 
sejarah kritis. Historiografi atau fann al-târîkh merupakan 
proses rekonstruksi masa lampau, yang tidak hanya melan-
daskan pada sisi luarnya an sich, tapi lebih penting dari itu 
adalah memperhatikan sisi dalamnya. untuk itu, diperlukan 
metode dirâyah (metode kritik), yang menekankan kepada 
kesaksian langsung sebagai sumber sejarah, di samping 
juga menekankan perlunya interpretasi bagi setiap peristiwa 
sejarah. 

ilmu fiqh: Penggalian, 

Perkembangan, dan Penerapan 

Hukum Islam 

Edisi Revisi
•	Prof. h.A. DJAzuLi

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 228 HLM

ISBN: 978-979-3465-93-7

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

potensi fiqh sebagai wadah interpretasi sumber-sumber 
hukum Islam dalam bentuk yang lebih aplikatif bagi kaum 
Muslim maupun para praktisi hukum, membuat pemahaman 
terhadap fiqh sebagai sebuah disiplin keilmuan merupakan 
keharusan. dari sudut pandang tersebut, buku yang ada di 
ta ngan anda ini menyajikan semua elemen yang memben-
tuk fiqh.
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islam dalam Arus Sejarah 
indonesia
•	JAJAt BurhAnuDin

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 534 HLM

ISBN: 978-623-218-073-4

Harga: rp 110.000,-

TerBITaN: MareT 2020

Buku ini menghadirkan narasi dan analisa sejarah bagaima-
na perkembangan Islam di Nusantara dan peran penting-
nya sebagi penyimpul bangsa yang ada. Bagian pertama 
dari empat bagian yang ada membahas tentang proses 
awal Islamisasi yang berkaitan dengan perdagangan dan 
pembentukan kerajaan. Bagian selanjutkan memaparkan 
perkembangan peradaban Islam di bumi Nusantara yang 
dilanjutkan dengan bagaimana peradaban Islam Nusanta-
ra menghadapi tantangan baru berupa kolonialisme. dan 
sebagai penutup adalah paparan tetang awal pergerakan 
modern Islam di Indonesia.

islam & ilmu Pengetahuan
•	Prof. Dr. h. ABuDDin nAtA, 

m.A.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 412 HLM

ISBN: 978-602-422-231-4

Harga: rp 124.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2019

disajikan secara komprehensif dan holistik tentang hubung-
an Islam dengan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu penge-
tahuan yang sudah diintegrasikan dengan Islam ini dapat 
memainkan peran lebih besar lagi dalam memecahkan 
berbagai masalah yang dihadapi umat, bangsa, dan negara. 
dengan tawaran-tawaran yang demikian itu, buku ini menja-
di sangat penting untuk dibaca, dikaji, bahkan dipraktikkan. 

islam transitif: Filsafat Milenial

•	AnSAri yAmAmAh

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 106 HLM

ISBN: 978-623-218-072-7

Harga: rp 38.000,-

TerBITaN: NOVeMBer 2019

penerapan Islam Transitif ini mengkaji aspek-aspek pokok 
persoalan kehidupan sosial melalui refleksi kefilsafatan 
sehingga dapat memberikan solusi alternatif bagi perso-
alan-persoalan sosial. penulis menawarkan dua konsep 
yang menjadi parameter, yaitu al-qur’an dan Hadis, dengan 
menggunakan akal gerak berkontemplasi, mendeterminasi, 
menjustifikasi sekaligus memberikan solusi alternatif untuk 
mendapatkan nilai-nilai optimal (maslahat) yang terkandung 
dalam teks maupun konteks ayat-ayat al-qur’an dan Hadis.

Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-

kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-masalah 

yang Praktis

•	Prof. h. A. DJAzuLi

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 252 HLM

ISBN: 978-979-3925-58-5

Harga: rp 74.000,-

TerBITaN: aprIL 2021

Kaidah-kaidah fikih telah teruji sepanjang sejarah hukum 
Islam, khususnya sejarah sosial umat Islam pada umumnya 
selama +1400 tahun. Kaidah-kaidah tersebut masih relevan 
dan bisa dikembangkan lebih jauh untuk digunakan pada 
masa sekarang, dengan mengedepankan sikap yang mode-
rat sebagai ummatan Wasathan di dalam benturan-bentur-
an peradaban masa kini.

prof. H. a. djazuli di dalam bukunya ini mencoba mema-
parkan kaidah-kaidah fikih tersebut dari kaidah yang ruang 
lingkup dan cakupannya paling luas, yaitu “meraih kemas-
lahatan dan menolak kemafsadatan” sampai kaidah yang 
ruang lingkupnya sempit dan cakupannya sedikit, disertai 
contoh-contoh yang konkret dan aktual.

Sasaran pembaca: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakul-
tas Hukum, praktisi Hukum, Mahasiswa uIN, IaIN, perguru-
an Tinggi Negara dan Swasta, dan khalayak luas.
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manajemen Dakwah
•	muhAmmAD munir, S.AG., m.A
•	wAhyu iLAihi, S.AG., m.A. 

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 258 HLM

ISBN: 978-623-258-483-1

Harga: rp 65.000,- 

TerBITaN: OKTOBer 2021

Buku ini menghadirkan seluk-beluk manajemen dakwah. 
diawali dengan pengantar manajemen dakwah, tema-tema 
sentral yang dapat ditemukan dalam buku ini, antara lain: 
perencanaan dakwah (takhthîth);  pengorganisasian dakwah 
(thanzîm); pergerakan dakwah (taujîh); pengendalian dan 
evaluasi dakwah; Sumber daya manusia dan kepemimpinan 
dalam manajemen dakwah; pengembangan dan pening-
katan pelaksanaan dakwah; dan rekayasa sosial dalam 
perspektif dakwah.

Pedoman Lengkap fikih 
munakahat
•	Dr. ArmiA, m.A.
•	Dr. iwAn nASution, m.h.i.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 294 HLM

ISBN: 978-623-218-402-2

Harga: rp 78.000,-

TerBITaN: MareT 2020

Sebagai salah satu bagian dari kehidupan manusia, perka-
winan dan lembaga perkawinan sudah ada sejak lama. Telah 
banyak aturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajib-
an suami dan istri di dalam institusi perkawinan. demikian 
pula dalam ajaran Islam, perkawinan dibahas dalam bab 
tersendiri karena pentingnya perkawinan ini bagi kehidupan 
manusia.

agar masyarakat dapat memperoleh pedoman dan bimbing-
an mengenai aturan-aturan hukum perkawinan yang cukup 
komprehensif, maka disusunlah buku ini. dengan demikian, 
buku ini dapat dijadikan salah satu referensi yang bagus 
bagi siapa saja yang ingin mengetahui seluk-beluk fikih 
pernikahan.

Pengantar tauhid
•	Prof. Dr. tEunGKu muhAmmAD  

ALi muDA

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 126 HLM

ISBN: 978-602-422-756-2

Harga: rp 40.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2020

dalam kajian dan literatur keislaman telah banyak bermun-
culan berbagai penjelasan tentang Tauhid, mulai dari level 
dasar dan sederhana hingga ke pembahasan tingkat lanjut 
yang lebih mendalam, yang dikarang oleh para ulama yang 
otoritatif.Buku yang ada di hadapan anda ini adalah salah 
satu upaya yang komprehensif dan amat sistematis untuk 
menjabarkan ilmu Tauhid. Buku ini sangat perlu dimiliki dan 
dibaca karena ditulis oleh akademisi yang sekaligus ulama 
dan mursyid yang sudah masyhur kecerdasan, kealiman dan 
kesalehannya.

Pengembangan Paradigma 
Keilmuan Perspektif 
Epistemologi islam: Dari 

Perenialisme Hingga  Islamisasi 

Integrasi-Interkoneksi dan Unity of 

Sciences 

•	Dr. h. mAhfuD JunAEDi, m.AG.
•	mirzA mAhBuB wiJAyA, m.PD.

Divisi: kencana

15.5 x 23 CM • 400 HLM

ISBN: 978-623-218-305-6

Harga: rp 110.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2019

ada perbedaan mendasar antara filsafat Barat dan Islam. 
Filsafat Barat selalu berangkat dari keragu-raguan, sedang-
kan filsafat Islam selalu berangkat dari keyakinan. Islam 
meyakini bahwa al-qur'an dapat dijadikan sumber inspirasi 
bagi lahirnya beragam ilmu pengetahuan. Banyak sekali 
ditemukan ayat-ayat al-qur'an yang menginspirasi manusia 
untuk tidak berhenti berpikir dan memecahkan misteri 
kandungan ayat di dalamnya yang kemudian memunculkan 
lahirnya ilmu-ilmu budaya dan humaniora, ilmu-ilmu alam, 
terutama ilmu-ilmu agama.
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Problematika Autentisitas  
hadis nabi: Dari Klasik Hingga 

Kontemporer

•	Prof. Dr. h. iDri, m.AG.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 486 HLM

ISBN: 978-623-218-325-4

Harga: rp 120.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2020

Buku ini mengkaji tentang problematika autentisitas Hadis 
Nabi sejak masa klasik hingga kontemporer. pembahasan-
nya di samping berkenaan dengan autentisitas Hadis juga 
aspek-aspek lain yang berkaitan dengan studi Hadis secara 
umum. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menjelaskan 
kajian Hadis dan ilmu Hadis menggunakan pendekatan 
interdisipliner dan multidisipliner yang melibatkan sudut 
pandang yang beragam. Buku ini layak dibaca oleh siapa 
pun, baik dosen, mahasiswa, ilmuwan, cendekiawan, mau-
pun masyarakat umum yang berminat mengkaji ilmu-ilmu 
keislaman terutama bidang Hadis dan ilmu Hadis.

rekonstruksi Peradaban islam: 
Perspektif Prof. K.H. Yudian 

Wahyudi, Ph.D.

• TgS. prOF. dr. K.H. 
SaIdurraHMaN, M.ag.
•	Dr. AzhAri AKmAL tAriGAn, 

m.AG.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 208 HLM

ISBN: 978-623-218-175-5

Harga: rp 75.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2019

Buku ini menghadirkan pemikiran intelektual Islam kontem-
porer, prof. K.H. Yudian Wahyudi, ph.d., dan responsnya 
terhadap masalah-masalah peradaban Islam. Mengapa 
Islam mundur dan umat lain maju, juga menjadi perhatian 
serius dari Yudian. Ia juga ikut dalam memperbincangkan 
fenomena Islam kontemporer dan kecenderungan Islam 
masa kini di berbagai forum internasional lebih-lebih lokal. 
Bagaimana Yudian menjawab dan memberikan solusi pe-
mikiran terhadap pertanyaan yang diajukan dalam konteks 
kebangkitan peradaban Islam.

Sejarah Peradaban islam
•	Dr. AhmADin, S.AG., S.PD., 

m.PD.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 172 HLM

ISBN: 978-623-218-589-0

Harga: rp 50.000,-

TerBITaN: deSeMBer 2020

Buku ini memuat perjalanan panjang sejarah peradaban 
Islam yang dimulai kajian tentang struktur spasial, struktur 
sosial, serta agama dan kepercayaan masyarakat arab 
pra-Islam. Setelah itu, diulas perkembangan Islam periode 
awal dengan unit kajian, yakni Islam periode Mekkah dan 
Madinah yang menunjukkan dua kondisi yang kontradiktif 
dari segi penerimaan Islam sekaligus menjadi faktor penarik 
dan pendorong terjadinya peristiwa hijrah.

Sosiologi Dakwah 
•	wELhEnDri AzwAr 
•	muLiono

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 266 HLM

ISBN: 978-623-218-316-2

Harga: rp 62.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2020

Buku ini hadir sebagai sebuah jawaban munculnya kegeli-
sahan dan kegersangan di tengah belantara intelektual yang 
cenderung keceplosan dalam memaknai dakwah. Terkadang 
para pengkaji ilmu dakwah terlihat agak kesulitan membe-
dakan antara berbagai kajian dakwah, baik ilmu dakwah, 
filsafat dakwah, metode dakwah, teologi dakwah maupun 
perangkat-perangkat ilmu dakwah lainnya. Bahkan untuk 
kajian metodologi dakwah, banyak terdengar antara satu 
dan yang lain dikaji dan dibahas dalam interpretasi dan 
penjelasan yang terlihat tidak berbeda. 
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tafsir Al-Qur’an: Dalam Sejarah 

Perkembangannya

•	SyuKron AffAni

Divisi kencana

13.5 x 20.5 CM • 306 HLM

ISBN 978-602-422-704-3

Harga: rp 84.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2019

Memahami sejarah tafsir al-qur’ân merupakan hal penting 
sepanjang dalam arena peradaban dunia. perhatian ter-
hadap sejarah tafsir al-qur’ân adalah sepenting perhatian 
terhadap eksistensi al-qur’ân itu sendiri. Kita perlu banyak 
menengok kondisi sejarah tafsir al-qur’ân yang merentang 
dari masa lalu yang bergerak hingga zaman sekarang ini. 
Buku ini adalah sedikit dari beberapa perhatian sarjana 
Muslim terhadap sejarah tafsir kitab sucinya. percayakan 
dan arahkan kesadaran kritis kita terhadap buku ini. Maka, 
buku ini akan dapat membantu memperkaya khazanah 
pengetahuan kita terhadap realitas yang tidak sederhana 
dalam dinamika penafsiran al-qur’ân.

teologi islam: Telaah Sejarah dan 

Pemikiran Tokoh-tokohnya

•	Prof. Dr. h. riS’An ruSLi, 
m.AG.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 274 HLM

ISBN: 978-602-0895-44-4

Harga: rp 77.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2019

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 
wawasan yang luas kepada mahasiswa mengenai tokoh 
pemikir Islam pada masa klasik yang berkembang dalam 
perspektif pemikiran dan sejarah dari berbagai aspeknya 
sebagai modal pembentukan pemikiran yang kritis dan 
inovatif serta pengayaan wawasan dalam menjawab tan-
tangan zaman bagi mahasiswa. Tegasnya, kehadiran buku 
ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan yang sangat 
bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami dan men-
dalami berbagai ide-ide pemikiran Teologi Islam pada abad 
Klasik di dunia Islam.

ulumul Qur’an: Pengantar Ilmu-

ilmu Al-Qur’an

•	Prof. Dr. h. AmroEni DrAJAt, 
m.AG.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 242 HLM

ISBN: 978-602-422-183-6

Harga: rp 69.000,-

TerBITaN: aprIL 2019

Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah membantu dan 
memudahkan para mahasiswa dalam mengikuti perkuliah-
an. Terutama bagi mahasiswa yang mengambil matakuliah 
ulumul qur’an di perguruan tinggi agama Islam, baik negeri 
maupun swasta. dengan harapan, agar mahasiswa dapat 
mengikuti ujian ulumul qur’an secara terarah dan sistema-
tis. Buku ini secara khusus disusun berdasarkan atas Kuri-
kulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mulai digalakkan di 
perguruan tinggi Islam. Meskipun sasaran utama yang dituju 
oleh buku ini adalah kalan gan mahasiswa, tetapi buku ini 
dapat dimanfaatkan oleh para peminat ulumul qur’an pada 
umumnya.

ushul fiqh

•	Dr. hJ.DArmAwAtih., S.AG., 
m.h.i.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 154 HLM

ISBN: 978-623-218-257-8

Harga: rp 43.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2019

Buku ushul Fiqh hadir lebih komprehensif dengan penjabar-
an yang mendalam. Buku ini menjadi sarana dalam mema-
hami dan menganalisis lebih lanjut tentang praktik-praktik 
hukum Islam, serta mengkaji persoalan-persoalan mengenai 
ushul fiqh secara kompleks. pembahasan diawali dengan 
konsep-konsep dasar yang diperkaya dengan penjabaran 
materi mengenai metode ijtihad. Selain itu, buku ini menjadi 
lebih detail dengan adanya penjelasan secara spesifik ten-
tang prinsip atau kaidah dalam ushul fiqh.
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buku studi islam lainnya

Agama & Pembentukan Struktural 
Sosial: Pertautan Agama, Budaya, dan 
Tradisi Sosial 

• WaHYuNI, S.SOS., M.SI.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 206 HLM

ISBN: 978-602-422-236-9

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: MareT 2018

Agama-agama minor

• SITI NadrOH
• SYaIFuL aZMI

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 276 HLM

ISBN: 978-602-1186-18-3

Harga: rp 92.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2015

Alam Pikiran islam Pemikiran 
Kalam: Dari Khawarij ke Buya HAMKA 
Hingga Hasan Hanafi

• prOF. dr. M. YuNaN YuSuF

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 278 HLM

ISBN: 978-602-7985-96-4

Harga: rp 66.000,-

TerBITaN: MareT 2016

Al-Qur’an & Perempuan: Menuju 
Kesetaraan Gender dalam Penafsiran

• prOF. dr. ZaITuNaH SuBHaN

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 498 HLM

ISBN: 978-602-1186-27-5

Harga: rp 165.000,-

TerBITaN: deSeMBer 2018

Bangkitnya Kelas menengah 
Santri: Modernisasi Pesantren di 
Indonesia

• SaVraN BILLaHI
• IdrIS THaHa

Divisi: kencana

14 x 21 CM • 250 HLM

ISBN: 978-602-422-274-1

Harga: rp 78.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2018

Dakwah islam dan tantangan 
masyarakat Quraisy: Kajian Sejarah 
Dakwah pada Masa Rasulullah SAW

• prOF. dr. MurOdI, M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 200 HLM

ISBN: 978-602-7985-37-7

Harga: rp 44.000,- 
TerBITaN: SepTeMBer 2013

Dakwah rasulullah:  
Sejarah & Problematika

• prOF. dr. M. YuNaN YuSuF

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 224 HLM

ISBN: 978-602-422-015-0

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2016

Dari Pesantren untuk Dunia:  
Kisah-kisah Inspiratif Kaum Santri

edITOr:

• prOF. dr. KOMaruddIN 
HIdaYaT

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 500 HLM

ISBN: 978-602-0895-50-5

Harga: rp 154.000,-

TerBITaN: NOVeMBer 2017

Dimensi Studi islam Kontemporer

• dr. edI SuSaNTO, M.FIL.I.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 186 HLM

ISBN: 978-602-0895-76-5

Harga: rp 54.000,-

TerBITaN: aprIL 2018

Ensiklopedia Akidah islam

• prOF. dr. SYaHrIN  HaraHap, 
M.a.

• prOF. dr. HaSaN BaKTI 
NaSuTION, M.ag.

Divisi: kencana

18.5 x 23 CM • 762 HLM  

ISBN: 979-3464-33-6

Harga: rp 264.000,-

TerBITaN: NOVeMBer 2009

Epistemologi: 
Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan 
Ilmu Hukum Islam

• prOF. dr. H. IdrI, M.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 358 HLM

ISBN: 978-602-1186-82-4

Harga: rp 93.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2015

fenomena teologis pada 
masyarakat modern

• dr. FauZI, S.ag., LC., M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 228 HLM

ISBN: 978-602-422-024-2

Harga: rp 60.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2016
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fikih Kontemporer

• gIBTIaH, M.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 260 HLM

ISBN: 978-602-0895-55-0

Harga: rp 73.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2018

faraidh & mawaris: Bunga Rampai 
Hukum Waris Islam

• aCHMad YaNI, S.T., M.KOM.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 316 HLM

ISBN: 978-602-422-026-6

Harga: rp 96.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2016

filsafat Dakwah rekayasa 
membangun Agama dan 
Peradaban islam

• dr. a. ILYaS ISMaIL, M.a. 
• prIO HOTMaN, M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 318 HLM
ISBN: 978-602-8730-78-5
Harga: rp 61.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2013

fiqh muamalat

• prOF. dr. H. aBduL raHMaN 
gHaZaLY, M.a.

• drS. H. gHuFrON IHSaN, M.a.
• drS. SapIudIN SHIdIq, M.a.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 352 HLM

ISBN: 978-602-8730-48-8

Harga: rp 84.000,-

TerBITaN: MeI 2018

fiqh Siyasah: Implementasi 
Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
rambu Syariah 
Edisi Revisi

• prOF. H. a. dJaZuLI

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 294 HLM

ISBN: 979-3465-24-7

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: JuNI 2018

Garis-garis Besar fiqh

• prOF. dr. aMIr SYarIFuddIN

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 340 HLM

ISBN: 978-979-3465-27-1

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: aprIL 2013

Garis-garis Besar ushul fiqh

• prOF. dr. aMIr SYarIFuddIN

Divisi: kencana

11 x 20 CM • 192 HLM

ISBN: 978-602-9413-20-5

Harga: rp 41.000,-

TerBITaN: JuLI 2014

hadis & orientalis: Perspektif Ulama 
Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis 
Nabi

• prOF. dr. H. IdrI, M.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 390 HLM

ISBN: 978-602-422-163-8

Harga: rp 106.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2017

hak Asasi manusia dalam fikih 
Kontemporer

• dr. FauZI, S.ag., LC., M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 216 HLM

ISBN: 978-602-422-141-6

Harga: rp 63.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2018

historiografi islam: Konsepsi dan 
Asas Epistemologi Ilmu Sejarah 
dalam Islam

• FaJrIudIN

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 260 HLM

ISBN: 978-602-422-295-6

Harga: rp 83.000,-

TerBITaN: MeI 2018

ilmu Dakwah: Edisi Revisi

• prOF. dr. MOH. aLI aZIZ, M.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 456 HLM

ISBN: 978-979-3465-59-x

Harga: rp 130.000,-

TerBITaN: MeI 2017

ilmu Kalam dari tauhid menuju 
Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, 
dan Kontemporer

• dr. H. NuNu BurHaNuddIN, 
LC.,M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 358 HLM

ISBN: 978-602-1186-81-7

Harga: rp 130.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2018

ilmu ushul fiqih 1 dan 2

• drS. H. a. BaSIq dJaLIL, S.H., 
M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 232 HLM

ISBN: 978-602-8730-05-1

Harga: rp 52.000,-

TerBITaN: aprIL 2014

islam & modernitas: Dari Teori 
Modernisasi Hingga Penegakan 
Kesalehan Modern 

• prOF. dr. SYaHrIN HaraHap, M.a. 

Divisi: kencana

15 x 23 CM  • 430 HLM

ISBN:  978-602-1186-83-1

Harga: rp 172.000,- 
TerBITaN: JuLI 2015

islam & transformasi masyarakat 
nusantara: Kajian Sosiologis Sejarah 
Indonesia  Edisi Kedua

• MOeFLICH HaSBuLLaH

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 310 HLM

ISBN: 978-602-422-193-5

Harga: rp 100.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2017
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islam moderat dan isu-isu 
Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, 
Kebebasan Beragama, Non-Muslim, 
Poligami, dan Jihad

• aYaNg uTrIZa YaKIN, dea., pH.d.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 266 HLM

ISBN: 978-602-422-052-5

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2016

Jaringan ulama timur tengah dan 
Kepulauan nusantara Abad XVii & 
XViii: Akar Pembaruan Islam Indonesia  
Edisi Perenial

• prOF. dr. aZYuMardI aZra, 
M.a.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 516 HLM

ISBN: 979-3465-46-8

Harga: 145.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2018

Kritik nalar fiqh Pesantren

• aBduL MugHITS, M.ag.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 396 HLM

ISBN: 978-979-1486-29-3

Harga: rp 87.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2008

masail Al-fiqhiyah

• prOF. dr. H. aBuddIN NaTa, 
M.a. (ed.)

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 250 HLM

ISBN: 979-3465-05-0

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: aprIL 2015

metode Dakwah: Edisi Revisi

• edITOr: drS. H. MuNZIer 
SuparTa, M.a.

• HarJaNI HeFNI, LC. M.a.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 382 HLM 

ISBN: 979-3465-35-2

Harga: rp 83.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2015

Pemikiran modern dalam Sunah: 
Pendekatan Ilmu Hadis

• dr. H. aBduL MaJId KHON, M.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 348 HLM

ISBN: 978-602-8730-83-9

Harga: rp 86.000,-

TerBITaN: MareT 2015

Pemikiran teologi islam modern

• prOF. dr. H. rIS’aN ruSLI, M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 294 HLM

ISBN: 978-602-422-212-3

Harga: rp 74.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2018

Pengantar ilmu falak

• dr. WaTNI MarpauNg, M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 132 HLM

ISBN: 978-602-0895-47-5

Harga: rp 44.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2015

Pengantar Sejarah Dakwah

• WaHYu ILaIHI, S.ag., M.a.
•  HarJaNI HeFNI pOLaH, LC., 

M.a.

Divisi: kencana 

15 x 23 CM • 268 HLM

ISBN: 978-979-3925-96-7

Harga: rp 75.000,-

TerBITaN: MeI 2018

Pengantar Studi Al-Qur’an 

• aBduL HaMId, LC., M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 184 HLM

ISBN: 978-602-0895-86-4

Harga: rp 54.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2017

Peran Edukasi tarekat Qadiriyyah 
naqsabandiyyah dengan referensi 
utama Suryalaya

• dr. HJ. SrI MuLYaTI, M.a.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 530 HLM

ISBN: 978-602-8730-73-6

Harga: rp 88.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2010

Sejarah islam Klasik: Perkembangan 
Ilmu Pengetahuan Islam

• prOF. dr. HJ. MuSYrIFaH 
SuNaNTO

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 286 HLM

ISBN: 978-979-3465-06-9

Harga: rp 51.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2015

Studi hadis

• dr. IdrI, M.ag.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 352 HLM

ISBN: 978-602-8730-25-9

Harga: rp 91.000,-

TerBITaN: aprIL 2016

Studi ilmu Kalam

• dr. SurYaN a. JaMraH, M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 192 HLM

ISBN: 978-979-0895-30-7

Harga: rp 54.000,-

TerBITaN: NOVeMBer 2015

Studi islam dalam ragam Dimensi 
dan Pendekatan

• prOF. dr. MuHaIMIN, M.a.
• dr. aBduL MuJIB, M.ag.
• dr. JuSuF MudZaKKIr, M.SI.
• MarNO, M.ag. (ed.)

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 382 HLM

ISBN: 978-602-9413-17-5

Harga: rp 115.000,-

TerBITaN: MeI 2018
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Studi islam Komprehensif

• prOF. dr. H. aBuddIN NaTa, 
M.a.

Divisi: kencana

17 x 24 CM • 592 HLM

ISBN: 978-602-8730-86-0

Harga: rp 200.000,-

TerBITaN: MeI 2018

tasawuf nusantara: Rangkaian 
Mutiara Sufi Terkemuka 
Edisi Revisi

• dr. HJ. SrI MuLYaTI, M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 268 HLM

ISBN: 979-3925-68-x

Harga: rp 70.000,- 

TerBITaN: MareT 2017

teroris dan Agama: Konstruksi 
Teologi Teoantroposentris

• dr. MuKHaMMad ILYaSIN, 
M.pd.

• dr. M. aBZar d., M.ag.
• MOHaMMad KaMaLuddIN, 

M.SI.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 244 HLM

ISBN: 978-602-422-155-3

Harga: rp 64.000,-

TerBITaN: JuNI 2017

the true Da’wa: Menggagas 
Paradigma Baru Dakwah Era Milenial

• dr. a. ILYaS ISMaIL, M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 340 HLM

ISBN: 978-602-422-703-6

Harga: rp 92.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2018
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Anakku ADhD, Autisme, atau 
Gifted?
•	JuLiA mAriA VAn tiEL

Divisi: prenaDa

15 x 21 CM • 206 HLM

ISBN: 978-602-383-028-2

Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2020

Melalui buku ini, para orangtua (keluarga), guru (pendidik), 
dan tenaga praktisi dan profesional dapat lebih mendalami 
apa yang dimaksud dengan gifted, autisme, dan adHd. 
penyajian buku ini disertai dengan contoh kasus melalui 
pendekatan ilmiah dan mengembangkannya secara terus-
menerus mengikuti perkembangan ilmiah; serta didukung 
pengalaman penulis dalam mengasuh anak kandung yang 
mendapatkan dugaan apakah anak autis, adHd, atau gifted.

Anak-anak yang Bermasalah 
dalam Pendidikan: Masalah 

Trauma dan Kelekatan di dalam 

Kelas
•	wiLLEm DE JonG 
•	AnnELiES DE JonG

Divisi: prenaDa

14 x 20.5 CM • 164 HLM

ISBN: 978-602-383-054-1

Harga: rp 48.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2019

anak-anak dengan masalah kelekatan (attachment problem) 
dan anak yang mengalami trauma, dalam dunia pendidik-
an sering tak dikenali atau tak terdeteksi. Terjadilah risiko 
yang besar jika anak-anak ini kemudian mendapatkan salah 
interpretasi akan perilakunya, karena kadang tampak mirip 
dengan siswa-siswa yang mempunyai masalah perkem-
bangan dan perilaku. para guru sering mengalami ketakber-
dayaan dan kesulitan menangani. Bukan hanya para siswa 
yang terlantar dan yang mengalami trauma, tetapi juga para 
orangtuanya, yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan 
pendidikan dengan cara pandang dan metode terbaru.

Anakku terlambat Bicara: Anak 

Berbakat dengan Disinkronitas 

Perkembangan: Memahami dan 

Mengasuhnya, Membedakannya 

dengan Autisme, ADHD, dan 

Permasalahan Gangguan Belajar

•	JuLiA mAriA VAn tiEL

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 CM • 408 HLM

ISBN: 978-979-3464-36-7

Harga: rp 137.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2019

Buku ini lahir dari kisah hidup yang penuh air mata, kasih 
sayang, dan harapan; dari seseorang yang harus mengha-
dapi kenyataan bahwa anaknya tumbuh kembang dengan 
cara yang berbeda—liar, supernakal, dan sulit bicara. Mela-
lui buku ini anda akan belajar banyak hal tentang anak-anak 
anda. anda akan memahami betul arti pendidikan anak 
yang membuat hidup menjadi lebih bermakna.  

Cerdas istimewa di Kelas 
inklusi: Buku Pegangan Guru dan 

Calon Guru

•	Prof. Dr. munAwir yuSuf, 
m.PSi.
•	Dr. EnDAnG wiDyorini, 

PSiKoLoG.
•	Dr. DrG. JuLiA mAriA VAn tiEL, 

m.S.

Divisi: prenaDa

15.5 x 23 CM • 390 HLM

ISBN: 978-602-383-061-9

Harga: rp 115.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2022

Kita juga perlu menyadari bahwa seorang anak cerdas 
istimewa mempunyai risiko yang tinggi dapat memuncul-
kan masalah sosial emosional dan perilaku, apabila tidak 
ditangani dengan baik. pendidikan seorang cerdas istimewa 
memerlukan pendekatan ke dua arah, yaitu faktor kuat dan 
faktor lemah siswa.
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Disleksia: Deteksi, Diagnosis, 

Penanganan di Sekolah dan di 

Rumah

•	EnDAnG wiDyorini
•	JuLiA mAriA VAn tiEL

Divisi: prenaDa

14 x 21 CM • 154 HLM

ISBN: 978-602-383-008-4

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: MareT 2019

disleksia adalah salah satu masalah dalam masalah gang-
guan belajar spesifik (specific learning disability). gangguan 
belajar spesifik dikenal dengan pembagiannya: disleksia, 
diskalkulia, dan disgrafia. dalam buku ini dijelaskan tentang 
penyebab, manifestasi, penanganan masalah gangguan 
belajar, dan juga harus dibedakan dengan masalah kesulitan 
belajar (yang disebabkan karena lingkungan atau diri sendiri). 
penjelasan selanjutnya lebih diarahkan pada persoalan-perso-
alan disleksia dan penanganannya. 

filsafat Sejarah: Profetik, 

Spekulatif, dan Kritis 
•	AJiD thohir
•	AhmAD SAhiDin

Divisi: kencana

15 x 22 CM • 320 HLM

ISBN: 978-623-218-320-9

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2019

Filsafat sejarah adalah penting untuk dapat membangun 
kesadaran dunia sejarah. Hadirnya kajian filsafat dalam ilmu 
sejarah menjadi sangat menarik karena keduanya mampu 
mempelajari tentang masa lampau secara lebih kritis dan 
komprehensif. untuk dapat memahami lebih luas tentang 
filsafat sejarah, buku ini tepat jika dijadikan sebagai bahan 
referensi. di luar lingkungan akademis, buku ini mampu 
menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 
umum yang memiliki ketertarikan lebih terhadap kajian 
sejarah.

Gerakan Pembebasan islam
•	AzyumArDi AzrA, CBE.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 312 HLM 

ISBN: 978-623-218-470-1

Harga: rp 80.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2020

Islam agama pembebasan. Namun, dalam perjalanan seja-
rah, individu dan komunal Muslim memiliki ekspresi pema-
haman dan praksis yang tidak selaras dengan Islam sebagai 
pembebasan. Mereka pun berada pada posisi keterbelahan 
integritas dan keterbelakangan ilmu pengetahuan, sains dan 
teknologi. Jika mau berjaya kembali, mereka harus segera 
membebaskan diri dengan mereintegrasi keimanan-keis-
laman; merevitalisasi semangat dan praksis islah dan tajdid; 
dan mencampakkan “mentalitas dalam kepungan” dan 
“psikologi pecundang”.

handbook ilmu Pariwisata: 
Karakter dan Prospek

•	Dr. DrS. i Putu Anom, m.PAr.
•	i GuSti AGunG oKA 

mAhAGAnGGA, S.SoS., m.Si.

Divisi: kencana

13 x 19 CM • 208 HLM

ISBN: 978-623-218-248-6

Harga: rp 50.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2020

Melalui buku ini, maka para pembaca dapat mempelajari: 
perkembangan ilmu pariwisata di dunia dan di Indone-
sia;  Kecenderungan aspek filosofis dan metodologi ilmu 
pariwisata; pemahaman paradigma, konsep, teori, dan 
metode-metode sebagai pembentuk ilmu pariwisata; Tawar-
an body of knowledge ilmu pariwisata; ragam konsep dan 
teori perinci ilmu pariwisata; prospek ilmu pariwisata yang 
sangat terbuka karena terkait dengan aspek keilmuan dan 
aspek bisnis. Buku ini sepatutnya tidak terlampaui oleh para 
mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 pariwisata, akademisi, para 
pemerhati pariwisata, pemegang kebijakan pariwisata, dan 
stakeholder pariwisata lainnya.



198 KATALOG 2022  PrenadaMedia GrouP buku-buku populer

indonesia Bertakwa: 
Antologi Khutbah (Aktual, 

Transformatif, Menyejukkan, dan 

Menggembirakan)

•	Prof. Dr. h. toBroni, m.Si.

Divisi: siraja

14 x 20.5 CM • 300 HLM

ISBN: 978-979-3542-35-5

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: aprIL 2020

Buku ini adalah kumpulan khutbah pilihan yang penulis per-
siapkan untuk Idul Fitri, Idul adha, dan khutbah Jum’at yang 
tema besarnya adalah pesan-pesan takwa untuk kejayaan 
Islam dan kaum Muslimin sejalan dengan dinamika umat 
dan bangsa. Karenanya buku ini bukan hanya sebagai bahan 
khutbah bagi para khatib, tetapi juga bacaan bagi siapa saja 
yang hendak memenuhi kebutuhan rohaninya yang paling 
asasi yaitu agama, dan bagi siapa saja yang berikhtiar me-
napaki jalan ketakwaan.

Jejak islam dalam Kebudayaan 
Jawa
•	AhwAn fAnAni

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 224 HLM

ISBN: 978-623-218-490-9

Harga: rp 60.000,

TerBITaN: aprIL 2020

Buku ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai 
eksistensi nilai Islam dalam kebudayaan Jawa dan bagai-
mana cipta, karsa, dan karya manusia Jawa dilihat kembali 
sebagai khazanah untuk menggali kearifan lokal, seraya 
tetap mendorong pembangunan manusia yang unggul dan 
berdaya saing, sehingga pembaca bisa menapaki kembali 
kekayaan khazanah nilai luhur agama dalam kebudayaan 
Jawa.

Kitab Keluarga Qurrota A’yun: 
Cendera Mata yang amat 

Berharga
•	Prof. Dr. SyAhrin hArAhAP, 

m.A.

Divisi: siraja

11 x 18 CM • 86 HLM

ISBN: 978-979-3542-22-5

Harga: rp 30.000,-

TerBITaN: MeI 2019

Islam menekankan dengan kuat sekali penegakan ideologi 
keimanan bagi pembentukan setiap keluarga dan penguatan 
keturunan (dzurriyyât) yang baik dan berkualitas sehingga 
pembinaan keluarga haruslah didasarkan pada ketakwaan. 
Buku ini berisi konsep-konsep dasar tentang penguatan 
keluarga dan keturunan yang diharapkan dapat dijadikan 
pedoman dalam pembinaan keluarga di era global, karena 
lembaga keluarga merupakan salah satu yang paling banyak 
terpengaruh oleh globalisasi dunia (kemanfaatan dari efek 
sampingnya), baik secara kultural, psikologis, maupun 
spiritual.

membebaskan Pendidikan islam
•	AzyumArDi AzrA, CBE.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 190 HLM

ISBN: 978-623-218-469-5

Harga: rp 54.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2020

pendidikan Islam Indonesia merupakan salah satu warisan 
(legacy) Islam Indonesia yang sangat kaya dan pastilah 
terbesar di dunia Muslim atau bahkan di lingkungan interna-
sional lebih luas. dalam perjalanan sejarahnya, pendidikan 
Islam dengan berbagai lembaga dan tingkatannya terbe-
lenggu oleh berbagai kebijakan nasional itu. pendidikan Is-
lam Indonesia tidak lagi bebas mengembangkan diri dengan 
tetap berpegang pada kerangka dasar pendidikan nasional. 
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mendidik dengan Cinta

•	EVy GhozALy

Divisi: prenaDa

14 x 20.5 CM • 176 HLM

ISBN: 978-602-383-051-0

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: MeI 2019

Terkadang orangtua agak lupa pada pentingnya unsur cinta 
dalam mendidik anak-anak mereka. penulis, yang telah ber-
tahun-tahun berpengalaman dalam menyebarkan wawasan 
dan menerapkan pendidikan dengan cinta, menawarkan 
gagasan dan pengalamannya melalui buku ini. Melalui buku 
ini, orangtua dan pembaca akan lebih memahami bagaima-
na pernak-pernik mendidik dengan cinta. di era Internet, di 
mana anak-anak begitu mudah terpapar beragam konten 
negatif maupun positif, pemahaman tentang mendidik de-
ngan cinta semakin penting artinya.

menjaga indonesia: Dari 

Kebangsaan hingga Masa Depan 

Politik Islam

•	AzyumArDi AzrA, CBE.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 202 HLM

ISBN: 978-623-218-456-5

Harga: rp 56.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2020

Islam politik—baik dalam konteks negara-bangsa Indone-
sia, maupun daulah Islamiyah atau khilafah—tidak pernah 
populer di Indonesia. Mayoritas mutlak Muslim Indonesia 
tetap setia pada pancasila, NKrI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 
pergumulan akan terus berlanjut. Karena itu, upaya pengu-
atan NKrI, pancasila, Bhinneka Tunggal Ika harus dilakukan 
terus-menerus. Hanya dengan begitu, kita semua dapat 
menjaga Indonesia.  

moderasi Beragama Sumatera 
utara: kontribusi awal Tjong a Fie

•	Dr. hJ. hASnAh nASution, m.A.

Divisi: prenaDa

14 x 20.5 CM • 214 HLM

ISBN: 978-602-383-072-5
Harga: rp 65.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2021

Buku ini adalah studi yang bagus tentang relasi antaragama 
yang harmonis melalui analisis peran seorang Tionghoa 
bernama Tjong a Fie. Studi ini membuktikan bahwa orang-
orang di Nusantara atau Indonesia sebenarnya menerapkan 
ajaran agama yang moderat dan harmonis, bahkan saling 
menolong dan memberi kontribusi bagi pembangunan 
budaya dan peradaban yang saling menghormati, tanpa 
memandang suku, agama, dan ras.

moderasi islam di indonesia: 
Dari Ajaran, Ibadah, hingga 

Perilaku

•	 AzyumArDi AzrA, CBE.

Divisi: kencana

14 x 20.5 CM • 280 HLM

 ISBN: 978-623-218-457-2

Harga: rp 72.000,- 

TerBITaN: FeBruarI 2020

resosialisasi dan revitalisasi moderasi Islam Indonesia sa-
ngat diperlukan mengingat tantangan aktual yang dihadapi 
ummatan wasathan Indonesia dalam dua atau tiga dasa-
warsa terakhir. Jika Indonesia bisa terpelihara dan terjaga, 
negara ini beserta para warganya boleh berbangga dengan 
moderasi Islam-nya. Berkat moderasi Islam, Indonesia tetap 
menjadi negara aman, stabil, bertumbuh dan berkemaju-
an; menjadi negara keempat atau kelima terbesar/terkuat 
ekonominya menjelang 2045—100 tahun kemerdekaan 
Indonesia.  
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Pembangunan Karakter islam: 
Perspektif Tasawuf

•	Dr. muhAmmAD iQBAL irhAm, 
m.AG.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 324 HLM

ISBN: 978-623-218-403-9

Harga: rp 86.000,-

TerBITaN: MareT 2020

Bertasawuf dalam al-akhlaq al-mahmudah berarti menegak-
kan moral yang baik dalam bentuk ucapan, perbuatan dan 
aktivitas keseharian. Moral ini harus diajarkan, dipahamkan, 
dididikkan, serta dibiasakan, sehingga ia menyatu dalam 
diri dan kemudian menjadi karakter. Moral ini dimulai dari 
masing-masing individu, keluarga, masyarakat dan seluruh 
komponen bangsa. para ulama mengingatkan kita dengan 
syair arab, “Sesungguhnya bangsa-bangsa itu akan tegak 
selama akhlaknya baik. Jika akhlaknya runtuh, maka hancur 
pulalah bangsa-bangsa itu”. 

Perkembangan Sosial Emosional 
Anak Gifted

•	JuLiA mAriA VAn tiEL

Divisi: prenaDa

14 x 20.5 CM • 196 HLM

ISBN: 978-602-383-055-8

Harga: rp 57.000,-

TerBITaN: MeI 2021

anak hanya akan tumbuh sehat jika ia hidup dalam ling-
kungan yang juga sehat. Mengasuh dan mendidik anak-anak 
cerdas luar biasa ini bukan hanya mendukung inteligensi 
dan kreativitasnya, tetapi juga mendukung perkembangan 
sosial emosionalnya secara baik dengan cara memahami 
berbagai permasalahan yang mungkin dapat terjadi. 

Buku ini mengajak kita untuk mencapai itu semua.

Pertolongan Pertama pada 
Siswa Berkebutuhan Khusus  
•	wiLLEm DE JonG

Divisi: prenaDa

15 x 21 CM • 244 HLM

ISBN: 978-602-383-029-9

Harga: rp 75.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2020

Buku ini menyajikan berbagai masalah dan gangguan yang 
sering terjadi pada usia anak dan remaja: rasa takut atau 
kecemasan, depresivitas, merusak diri sendiri, tindakan 
bunuh diri, gangguan kelekatan dengan orangtua, makanan 
dan gangguan makanan, skizofrenia dan psikosis, ganggu-
an kepribadian (personality disorder), adHd, dan autism 
spectrum disorder. Melalui petunjuk tentang deteksi dan 
bagaimana menanganinya, diharapkan perilaku anak meru-
pakan hasil dari teladan para guru (pendidik). 

Politik Global tanpa islam? Dari 
timur tengah hingga Eropa
•	AzyumArDi AzrA, CBE.

DIvISI: KENCANA

14 x 20.5 CM • 342 HLM

ISBN: 978-623-218-450-3

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2020

dalam kancah global, nasional, dan lokal, Islam sering di-
tampilkan sebagian pengikutnya sebagai kekuatan destruk-
tif. agaknya karena inilah ada orang yang berimajinasi liar 
tentang “politik global—dan juga nasional dan lokal—tanpa 
Islam”. Maka, politik global, nasional, dan lokal dengan 
Islam seyogianya mewujudkan Islam yang damai—Islam 
rahmatan li al-‘alamin. untuk itu, kaum Muslimin sendiri ha-
rus berusaha keras mengaktualisasikan nilai-nilai kedamaian 
Islam.   
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Sindroma Anak manja: Anak-

anak yang Terlantar Akibat 

Dimanjakan

•	wiLLEm DE JonG

Divisi: prenaDa

14 x 20.5 CM • 146 HLM

ISBN: 978-602-383-062-6

Harga: rp 50.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2020

penyebab utama pada masalah pemanjaan anak-anak ini 
adalah anak tidak mendapatkan pembatasan-pembatasan, 
dan orangtua yang terlalu berlebihan dalam memberi. aki-
batnya anak-anak ini akan mengalami tumbuh kembang yang 
kurang sehat, bahkan berbahaya. dalam masalah pemanjaan 
ini Willem de Jong melihat secara tajam berbagai penyebab 
dan akibatnya. Sebagai ahli dalam pendidikan anak-anak 
berkekhususan terutama anak-anak dengan masalah perilaku 
dan gangguan psikiatri, Willem de Jong dalam buku ini ba-
nyak memberikan bekal yang sangat luar biasa dalam bentuk 
ilmu pengasuhan secara modern kepada para orangtua dan 
juga kepada para guru. 

tuan Guru Batak (tGB) Syekh  
Dr. h. Ahmad Sabban el-
rahmaniy rajagukguk, m.A. 
Dakwah Kerukunan dan 
Kebangsaan
•	tGB. Dr. h. AhmAD SABBAn  

EL-rAhmAniy rAJAGuKGuK, 
m.A.

Divisi: prenaDa

15 x 22 CM • 304 HLM

ISBN 978-602-383-056-5

Harga: rp 130.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2019

“Tuan guru ini muda dalam usia, usianya sekitar 40 tahun. 
Tetapi sungguhpun muda dalam usia, saya merasakan beliau 
ini di samping ulama, juga sebagai cendekiawan. Saya juga 
merasakan dalam diri beliau ada sikap yang baik, yaitu nilai-
nilai kearifan, kebijaksanaan dan rasa cinta kepada saudara-
saudaranya di negeri ini, bahkan saudara-saudaranya di 
seluruh dunia umat ciptaan allah Subhanahu wa ta’la.”

—Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden ri ke-6, disampai-
kan saat berkunjung  pondok persulukan serambi Babussalam 
simalungun, 22 januari 2019.

titian Para Sufi & Ahli 
makrifah: Keutamaan Thoriqoh 

Naqsyabandiyah, Jalan Lurus 

Menuju Allah ‘Azza wa Jalla 

Bersama Kafilah Ruhani Rasulullah 

Saw., Para Aulia, dan Guru Mursyid

•	SyEKh h. Dr. AhmAD SABBAn 
AL-rAhmAniy, rGG., m.A. Bin 
ASy-SyEKh AL-’Arif BiLLAh 
ABDurAhmAn rAJAGuKGuK

Divisi: prenaDa

15 x 22 CM • 372 HLM

ISBN: 978-602-383-032-9

Harga: rp 115.000,-

TerBITaN: MeI 2019

Tiga pertanyaan besar tentang Iman, Islam, Ihsan. dari 
Iman, maka lahirlah ilmu akidah, wujud, qidam, baqa, 
mugharalafatu lilhawadisi. dari Islam muncullah fikih, 
shalat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah. Ihsan, itulah 
bidangnya para ulama tasawuf Baharuddin al-Naqsaban-
di, abdullah Syaqthari, Jalaluddin al-rumi, as-Syekh abul 
Hasan asy-Syadzili (Syadziliyah) dan alhamdulillah salah 
satu dari ulama besar itu hadir bersama kita Syekh abdullah 
Wahab rokan sampailah silsilah nasab keilmuan itu kepada 
tuan guru kita Syekh dr. H. Sabban al-rahmaniy rajaguk-
guk, M.a. dan banyak orang yang hanya bicara, menjadi 
mursyid dalam persulukan, tapi tidak menulis. alhamdulillah 
menulislah supaya orang di masa akan datang tahu, bahwa 
kau pernah hidup di masa lalu. Buku ini membawa pembaca 
untuk mengenal dan masuk lebih dalam ke dunia sufi, sa-
ngat tepat untuk dijadikan sebagai referensi dan perbenda-
haraan di bidang tasawuf. Satu hilang, dua tiga terbilang, 
dan insya allah buku ini akan menjadi penyuluh terang di 
tengah gelapnya umat ini. Insya allah.  Terima kasih. assa-
lamu’alaikum Wr. Wb.

ust. Abdul Somad, Lc., m.A.
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buku-buku populer lainnya

ADhD (Attention Deficit 
hyperactivity Disorder: 
gangguan pemusatan perhatian dan 
Hiperaktivitas) Tanda-tanda, Diagnosis, 
Terapi, Serta Penanganannya di Rumah 
dan di Sekolah

• agra paTerNOTTe
• JaN BuITeLaar

Divisi: prenaDa

17 x 24 CM • 242 HLM

ISBN: 978-979-3464-57-2

Harga: rp  75.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2013

Anakku Gifted terlambat Bicara: 
Masalah & Intervensi Bahasa pada 
Anak Gifted Plus SLI

• JuLIa MarIa VaN TIeL

Divisi: prenaDa

13.5 x 20.5 CM • 206 HLM

ISBN: 978-602-383-007-7

Harga: rp 68.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2017

Alpha teach yourself: Management 
Skills dalam 24 Jam

• paTrICIa BuHLer

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 CM • 458 HLM

ISBN: 978-979-3464-13-5

Harga: rp 93.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2007

Alpha teach yourself: Project 
Management dalam 24 Jam

• NaNCY MINguS

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 CM • 470 HLM 

ISBN: 978-979-3464-12-7

Harga: rp 121.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2015

Deteksi dan Penanganan Anak 
Cerdas istimewa (Anak Gifted): 
Melalui Pola Alamiah Tumbuh 
Kembangnya

• JuLIa MarIa VaN TIeL
• eNdaNg WIdYOrINI

Divisi: prenaDa

13.5 x 20.5 CM • 194 HLM

ISBN:978-979-3434-91-6

Harga: rp 58.000,-

TerBITaN: deSeMBer 2015

Efisiensi Kerja dalam Pekerjaan 
rumah tangga

• JeMINa S. puLuNgaN

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 112 HLM

ISBN: 978-602-9413-99-1

Harga: rp 28.000,- 
TerBITaN: MeI 2013

wajah mui medan mewujudkan 
Islam Rahmatan Lil ‘Alamin: 

Menyongsong 70 Tahun Prof. Dr. 

H. Mohd. Hatta

•	Prof. Dr. h. mohD. hAttA
•	hEri firmAnSyAh, m.A.
•	h. rAhmAt hiDAyAt nASution, 

LC.

dIVISI: preNada

14 x 20.5 CM • 268 HLM

ISBN: 978-602-383-057-2

Harga: rp 76.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2020

Buku ini merupakan cerminan dari kerja bersama seluruh 
pengurus MuI Kota Medan selama 3 tahun belakangan. 
Buku ini dapat menjadi rujukan dan tampilan Majelis ulama 
Indonesia yang dapat menjadi teladan dalam menampakkan 
wajah Islam yang rahmatan lil ‘alamin (Isra). Sebagaimana 
misi besar Nabi Muhammad saw. adalah untuk memberikan 
rahmat bagi semesta alam. Misi rasulullah saw. tersebut 
harus layak diperjuangkan oleh kita, para pengikutnya.
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Genealogi Kekerasan dan 
Pergolakan Subaltern: Bara di Bali 
Utara

• I NguraH SurYaWaN 

Divisi: prenaDa

15 x 23 CM • 490 HLM

ISBN: 978-979-3464-53-4

Harga: rp 97.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2010

ibadah haji Perempuan: Menurut 
Para Ulama Fikih   

• aHMad KarTONO 
• SarMIdI HuSNa

Divisi: siraja

14.5 x 17 CM • 220 HLM

ISBN:  978-979-3542-14-0

Harga: rp 55.000,- 
TerBITaN: MareT 2013

indonesia, revolusi & Sejumlah isu 
Penting

• aNTHONY reId

Divisi: prenaDa

15 x 22 CM • 384 HLM

ISBN: 978-602-383-024-4

Harga: rp 115.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2018

iSiS the inside Story 

• HaSSaN HaSSaN
• MICHaeL WeISS 

Divisi: prenaDa

14 x 21 CM  • 304 HLM

ISBN:  978-979-3464-96-1

Harga: rp 70.000,- 
TerBITaN: MareT 2018

islam Geger Kendeng dalam Konflik 
Ekologis dan rekonsiliasi Akar 
rumput

• uBaIdILLaH aCHMad

Divisi: prenaDa

15 x 23 CM • 420 HLM

ISBN: 978-602-3830-04-6

Harga: rp 160.000,-

TerBITaN: MeI 2016

islam dalam Pandangan marxisme

• dr. MOHaMMed eMaraH

Divisi: prenaDa

12.5 x 19 CM • 190 HLM

ISBN: 978-602-383-020-6

Harga: rp 55.000,-

TerBITaN: JuLI 2018

islam di tengah Kebhinnekaan: 
Memahami Islam dan Politik di 
Indonesia

• rOBerT prINgLe

Divisi: prenaDa

15 x 22 CM • 276 HLM

ISBN: 978-602-383-030-5

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2018

Jalan islam menuju muslim 
Paripurna

• prOF. dr. SYaHrIN HaraHap, 
M.a.

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 390 HLM

ISBN: 978-602-0895-77-2

Harga: rp 148.000,-

TerBITaN: aprIL 2016

Kado Anak negeri untuk Sang 
Presiden: Membongkar Berhala Sosial-
Politik di Era Indonesia Modern

• BaMBaNg SapuTra

Divisi: prenaDa

15 x 23 CM • 354 HLM

ISBN: 978-602-383-006-0

Harga: rp 160.000,-

TerBITaN: JuLI 2016

Kesalehan dan Pilihan Politik:  
Memahami Kebangkitan Islam-Politik 
dari Perspektif Indonesia

• THOMaS B. pepINSKY 
• r. WILLIaM LIddLe
• SaIFuL MuJaNI

Divisi: prenaDa

15 x 22 CM • 218 HLM

ISBN: 978-602-383-025-1

Harga: rp 70.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2018

Kesulitan Bicara dan Berbahasa 
pada Anak: Terapi dan Strategi Orang 
Tua

• prOF. drg. eTTY INdrIaTI, pH.d.

Divisi: prenaDa

13.5 x 20.5 CM • 140 HLM

ISBN: 978-602-3464-76-3

Harga: rp 30.000,- 
TerBITaN: MareT 2015

Kumpulan tulisan m. Ali hasan

• M. aLI HaSaN

Divisi: siraja

11 x 18 CM • 332 HLM

ISBN: 978-979-3542-07-1

Harga: rp 36.000,-

TerBITaN: deSeMBer 2003

manajemen Bintang Lima: Aplikasi 
Manajemen Militer di Arena Bisnis

• HerMaN S. NapIer
• WaLTer L. Kreeger

Divisi: prenaDa

13.5 x 20.5 CM • 200 HLM

ISBN: 978-979-3464-08-9

Harga: rp 30.000,-

TerBITaN: MeI 2004

manasik hikmah-falsafi haji dan 
umrah menelusuri mata Air tauhid

• prOF. dr. SYaHrIN HaraHap, 
M.a.

Divisi: siraja

11 x 18 CM • 350 HLM

ISBN: 978-979-3542-24-9

Harga: rp 110.000,-

TerBITaN: aprIL 2018

membalikkan Jarum hati (revolusi 
rohani)

• prOF. dr. SYaHrIN HaraHap, 
M.a.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 192 HLM

ISBN: 978-979-3464-19-4

Harga: rp 29.000,-

TerBITaN: OKTOBer 2006
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mengikuti Jejak Panglima Besar 
Jenderal Soedirman: Pahlawan 
Pembela Kemerdekaan 1916-1950

• BrIgJeNd. TNI. aguS guNaedI 
prIBadI 

Divisi: prenaDa

22.5 x 28 CM • 412 HLM

ISBN: 978-979-3464-48-0 

Harga: rp 400.000,-

TerBITaN: MareT 2009

menuju BPK idaman   

• SudIN SIaHaaN, S.H.

Divisi: prenaDa 

15 x 23 CM • 186 HLM

ISBN:  978-979-3464-71-8

Harga: rp 50.000,-

TerBITaN: NOVeMBer 2012

merayakan Kemajemukan 
Kebebasan dan Kebangsaan

• M. daWaM raHardJO

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 476 HLM

ISBN: 978-979-1486-75-0

Harga: rp 85.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2010

militer Dalam Parlemen 1960-2004

• SYaMSuL MaarIF

Divisi: prenaDa

14 x 21 CM • 572 HLM

ISBN: 978-979-3464-65-7

Harga: rp 140.000,- 
TerBITaN: aprIL 2012

militer Pasca Perang Dingin militer 
Posmo

• CHarLeS C. MOSKOS, eT aL.
• edITOr: SYaMSuL  MaarIF

Divisi: prenaDa

14 x 21 CM • 470 HLM

ISBN: 978-979-3464-64-0

Harga: rp 115.000,- 
TerBITaN: aprIL 2012

Percikan Samudra hikmah  Syarah 
hikam ibnu Atho’illah As-Sakandari

• MuHaMMad LuTHFI gHOZaLI

Divisi: siraja

15 x 23 cm • 612 hlm
ISBN: 978-979-3542-13-3
Harga: rp 132.000,- 
TerBITaN: OKTOBer 2011

Pendekatan Pedagogik & Dikdatik 
pada Siswa dengan masalah dan 
Gangguan Perilaku

• WILLeM de JONg

Divisi: prenaDa

14 x 21 CM • 288 HLM

ISBN: 978-602-383-009-1

Harga: rp 94.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2017

Pendidikan Anakku terlambat 
Bicara

• JuLIa MarIa VaN TIeL

Divisi: prenaDa

15 x 23 CM • 502 HLM 

ISBN: 978-602-3464-74-9

Harga: rp 110.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2015

Perfeksionisme & faalangst: Anakku 
Cerdas Istimewa (Anak Gifted)

• JuLIa MarIa VaN TIeL
• JOHaN FLOreS VaN TIeL

Divisi: prenaDa

13.5 x 20.5 CM • 204 HLM

ISBN: 978-979-3464-99-2

Harga: rp 60.000,-

TerBITaN: SepTeMBer 2015

PSr (Personal Social responsibility) 
Aku, Kamu, Kita Bisa 

• LeILa MONa gaNIeM
• JaCKIe aMBadar
• CHICHI SuKardJO

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 120 HLM

ISBN: 978-602-0895-09-3

Harga: rp 44.000,-

TerBITaN: aguSTuS 2015

Seri Sejarah militer Serangan 
Jepang ke hindia Belanda 
pada masa Perang Dunia 1942 
Perebutan wilayah nanyo

• HIMaWaN SOeTaNTO
• BaNTu HardJIJO
• aguS guNaedI prIBadI

Divisi: prenaDa

14 x 21 cm • 488 hlm
ISBN: 978-979-3464-49-7
harga: rp 115.000,-
TerBITaN: MareT 2010

Syahdunya untaian Pujangga hikmah

• H. MuNdZIer SuparTa 
• NuruL BadruTTaMaM

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 360 HLM

ISBN: 978-979-3925-36-1

Harga: rp 53.000,-

TerBITaN: MareT 2006

Seri Khotbah Jumat

• prOF. dr. JaMHarI MaKruF

TerBITaN: MareT 2016
Divisi: kencana
(Harga 1 SeT rp 350.000)

islam untuk Kebersamaan
13.5 x 20.5 CM • 134 HLM
ISBN: 978-979-0895-22-2
Harga: rp 35.000,-

islam untuk Pemerintah yang Bersih
13.5 x 20.5 CM • 128 HLM
ISBN: 978-979-0895-23-9
Harga: rp 32.000
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islam untuk Kedamaian dalam 
Perbedaan
13.5 x 20.5 CM • 124 HLM
ISBN: 978-979-0895-24-6
Harga: rp 33.000

islam untuk Kesejahteraan 
masyarakat
13.5 x 20.5 CM • 138 HLM
ISBN: 978-979-0895-25-3
Harga: rp 35.000,-

islam untuk hari-hari Besar nasional
13.5 x 20.5 CM • 160 HLM
ISBN: 978-979-0895-26-0
Harga: rp 38.000,-

islam untuk Anak
13.5 x 20.5 CM • 128 HLM
ISBN: 978-979-0895-27-7
Harga: rp 32.000,-

islam untuk Kualitas Diri
13.5 x 20.5 CM • 128 HLM
ISBN: 978-979-0895-28-4
Harga: rp 32.000,-

islam untuk manusia unggul
13.5 x 20.5 CM • 128 HLM
ISBN: 978-979-0895-29-1
Harga: rp 32.000,-

Suara Salafisme: Radio Dakwah di 
Indonesia

edITOr:

• dIN WaHId
• JaMHarI MaKruF

Divisi: kencana

15 x 23 CM • 362 HLM

ISBN: 978-602-422-130-0

Harga: rp 124.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2017

Survival handbook: Panduan 
Ketahanan Hidup Terlengkap dalam 
Berbagai Situasi dan Kondisi    
edisi ketiga

• JOHN ‘LOFTY’ WISeMaN

Divisi: prenaDa

14 x 21 CM • 728 HLM

ISBN: 978-602-383-010-7

Harga: rp 225.000,-

TerBITaN: NOVeMBer 2017

the Complete ideal’s Guide: 
Economics

• TOM gOrMaN

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 CM • 380 HLM

ISBN: 978-979-3464-51-0

Harga: rp 116.000,-

TerBITaN: aprIL 2009

the Complete ideal’s Guide: Global 
Economics

• CraIg HOVeY 
• gregOrY reHMKe

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 CM • 222 HLM

ISBN: 978-979-3464-52-7

Harga: rp 75.000,-

TerBITaN: aprIL 2009

the Complete ideal’s Guides: Brand 
Management

• paTrICIa F. NICOLINO, MBa.

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 CM • 332 HLM

ISBN: 978-979-3464-14-3

Harga: rp 72.000,-

TerBITaN: FeBruarI 2007

the Complete ideal’s Guides: Change 
Management

• JeFF daVIdSON
dIVISI: preNada 

18.5 x 23 CM • 352 HLM

ISBN: 978-979-3464-27-5

Harga: rp 83.000,- 

TerBITaN: deSeMBer 2009

the Complete ideal’s Guides: Direct 
Marketing

• rOBerT W. BLY

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 CM • 430 HLM

ISBN: 978-979-3464-33-x

Harga: rp 94.000,-

TerBITaN: JuNI 2006

the Complete ideal’s Guides: 
Investing  Edisi Ketiga

• edWard T. KOCH • deBra 
deSaLVO

• JOSHua a. KeNNON

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 CM • 288 HLM

ISBN: 978-979-3464-06-0

Harga: rp 91.000,-

TerBITaN: aprIL 2008

the Complete ideal’s Guides: 
Journalism

• CHrISTOpHer K. paSSaNTe

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 CM • 318 HLM

ISBN: 978-979-3464-44-2

Harga: rp 99.000,-

TerBITaN: JuNI 2008

the Complete ideal’s Guides: 
Motivational Leadership

• SCOTT SNaIr, pH.d.

Divisi: prenaDa

15 x 23 CM • 336 HLM

ISBN: 978-979-3464-45-9

Harga: rp 77.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2015

the Complete ideal’s Guides: Office 
Politics

• LaurIe e. rOZaKIS, pH.d. 
• BOB rOZaKIS

Divisi: prenaDa

18.5 x 23 CM • 306 HLM

ISBN: 978-979-3464-28-3

Harga: rp 61.000,-

TerBITaN: MareT 2006

the mantra: Rahasia Sukses 
Berinovasi Jawara-jawara Industri 
dalam Negeri

• SaTrIO WaHONO
• KurNIaWaN aBduLLaH

Divisi: prenaDa

15 x 23 CM • 251 HLM 

SBN: 978-979-3464-56-5

Harga: rp 60.000,-

TerBITaN: MeI 2010
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zakat dan infak: Salah Satu Solusi 
Mengatasi Problema Sosial di Indonesia

• M. aLI HaSaN

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 CM • 148 HLM

ISBN: 979-3925-00-0

Harga: rp 28.000,-

TerBITaN: JaNuarI 2015

 




