
PrenadaMedia
G R O U P

Kami Menyertai Masa DepanDengan Buku

Scan QR Code ini 
untuk mengunjungi 

website kami



ii K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP company profile

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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dimulai dengan memberikan definisi pada setiap tema yang 
dimaksud, dan diikuti dengan penjelasan yang terperinci 
serta berbagai contoh dan latihan untuk mengetahui tingkat 
pemahaman pembaca terhadap topik-topik yang disampai-
kan.

filsafat Pendidikan  
(Edisi Kedua) 

•	Drs. zElHENDrI zEN, M.PD., 
PH.D.
•	DrA. zuWIrNA, M.PD., PH.D.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 200 hlm

ISBN: 978-623-384-277-8

harga: rp 75.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Buku ini berisi tentang pemikiran mengenai filsafat dan 
persoalan pendidikan dalam hubungannya dengan eksistensi 
kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kajian pada buku ini 
lebih kepada filsafat pendidikan yang menjadi ciri khas da-
lam kehidupan manusia, pendidikan untuk manusia. Buku ini 
terdiri dari 15 bab, membahas mulai dari pengertian filsafat, 
definisi filsafat, subjek dan objek filsafat, dan pentingnya 
filsafat dalam kehidupan manusia, teori kebenaran, filsafat 
pancasila, etika, dan sebagainya.

Oleh karena itu, buku ini memberikan paparan yang kom-
prehensif dan mudah dipahami, sehingga dapat dibaca oleh 
siapa saja yang berminat dengan kajian filsafat dan filsafat 
pendidikan, mulai dari mahasiswa, dosen dan peminat filsa-
fat pada umumnya.

filsafat takwil: Kajian Teks al-
Qur’an

•	Dr. H. NuNu BurHANuDDIN, 
lC., M.Ag.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 254 hlm

ISBN: 978-623-384-273-0

harga: rp 80.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Berangkat dari keyakinan akan kedalaman dan keluasan 
makna yang diusung al-Qur’an, buku ini secara tertib dan 
cermat membimbing kita menjelajah “belantara” Tafsir al-
Qur’an. mulai dari bagaimana tafsir terbentuk dan terstruk-
tur hingga tawaran-tawaran metodologis dan pendekatan 
baru yang menggugah. Tawaran-tawaran itu sebetulnya ti-
dak benar-benar baru. Sejumlah nama yang peta pemikiran 
tafsirnya dijabarkan dalam buku ini merupakan bintang-bin-
tang di jagat tafsir dan takwil pada era dan wilayah kajian 
masing-masing. Di sinilah kita melihat kepiawaian penulis 
merangkai dan mensistemisasi tawaran-tawaran itu menjadi 
buku yang sangat padat dan apik.

Prof. Dr. Abad Badruzzaman 
Wr III UIN Syaikh ali rahmatullah Tulungagung Jawa Timur
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Haji dalam Catatan sejarah: 
Tulisan Terpilih 

•	Prof. Dr. M. DIEN MADJID

Divisi: siraja

14.8 x 21 cm • 248 hlm

ISBN: 978-979-3542-38-6

harga: rp 75.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Sejauh ini, karya yang membahas sejarah prosesi haji 
sering hanya merupakan diskursus pinggir dari kasus yang 
dikemukakan  dalam penulisan sejarah. Buku ini menyaji-
kan perspektif yang berbeda dan unik. Selain menampilkan 
banyak informasi tentang sejarah, penulis juga memberikan 
berbagai perspektif baru mengenai seluk-beluk dan proses 
pelaksanaan haji sejak masa kolonial, termasuk berbagai in-
formasi penting yang diambil dari sumber primer dari arsip 
dokumen atau buku berbahasa Belanda yang merekam ak-
tivitas haji di masa silam. Oleh karenanya,  buku ini penting 
untuk dimiliki bagi siapa saja yang ingin mengetahui sejarah 
haji di Tanah air dan memaknai haji dari perspektif yang 
lebih luas, baik itu bagi para sarjana, mahasiswa, pelajar, 
akademisi maupun umat muslim pada umumnya.

Hukum Agraria di Indonesia 

•	Dr. MuHAMAD sADI Is, s.H.I., 
M.H.
•	Dr. KHAlIsAH HAyAtuDDIN, 

s.H., M.HuM.
•	Dr. suHAryoNo, s.H., M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 268 hlm

ISBN: 978-623-384-221-1

harga: rp 88.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik 
akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat pada 
umumnya di bidang hukum khususnya hukum agraria di 
Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari 13 bab 
yaitu: Bab I hukum; Bab II hukum agraria; Bab III asas-asas 
hukum agraria; Bab IV hak atas Tanah; Bab V Konversi 
hak atas Tanah; Bab VI hukum perumahan; Bab VII hukum 
Tata ruang; Bab VIII pendaftaran Tanah; Bab Ix landrefom; 
Bab x Badan pertanahan Nasional; Bab xI pengaturan hak 
atas Dalam Otonomi Daerah; Bab xII reforma agraria; dan 
Bab xIII penyelesaian Sengketa pertanahan.

Hukum Acara Peradilan Pajak: 
Komparatif Yudisial dan Teknis 
litigasi Sengketa perpajakan

•	M. fArouQ s., A.MD., s.E., s.H., 
s.H.I., BKP.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 702 hlm

ISBN: 978-623-384-283-9

harga: rp 275.000,-

TErBITaN: NOVEmBEr 2022

hukum acara peradilan pajak merupakan bentuk jaminan 
hak bagi Wp dan Fiskus untuk menyelesaikan sengketa 
pajak yang dihadapinya, di samping menjadi rujukan bagi 
hakim pengadilan pajak (pp) selaku judex factie selama 
dalam proses mengadili sengketa yang mencakup bagaima-
na; (i) memeriksa perkara berdasarkan fakta atau peristiwa 
yang melatarbelakangi terjadinya sengketa beserta alat-alat 
bukti yang diungkap di persidangan, mendistribusikan beban 
dan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian (uji 
bukti yuridis dan administratif via matriks sengketa) dari 
para pihak; (ii) memutus perkara dengan meng-konstatir 
dalil-dalil hukum ke dalam peristiwanya yang konkret, 
menerapkan (mengkonstituir) hukumnya berdasarkan 
alasan dan pertimbangan hukum yang relevan disertai alat 
bukti yang cukup serta berdasarkan keyakinan hakim; dan 
(iii) memenuhi syarat sah dan wajibnya sebagai putusan 
yang berkuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde), yakni 
mempunyai kekuatan hukum mengikat (binderide kracht), 
kekuatan pembuktian (bewijszende kracht) dan bersifat 
eksekutorial (eksecutoriale kracht), sehingga dapat dilaksa-
nakan oleh para pihak.

Semoga buku ini dapat melengkapi literasi ilmu hukum 
acara peradilan pajak yang telah ada dan bermanfaat bagi 
segenap stakeholder-nya meliputi para akademisi (Dosen, 
mahasiswa, dan pemerhati Kebijakan publik), masyarakat 
Wp (pengusaha, Karyawan bidang keuangan, akuntansi, 
administrasi fiskal, dan corporate legal, Fiskus pada peme-
rintah pusat dan Daerah, para hakim dan panitera di pp 
dan ma, serta bagi segenap para praktisi hukum (konsultan 
hukum bisnis dan advokat), khususnya bagi para Konsultan 
pajak, Kuasa hukum pajak dan Bea cukai, serta para akun-
tan, meskipun mereka tidak berlatar belakang pendidikan 
tinggi ilmu hukum.
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Hukum Perikatan (Akad) Dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi 
syariah: melacak Jejak Fikih 
dalam pErma Nomor 2 Tahun 
2008

•	Dr. H. ArMANsyAH, lC., M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 316 hlm
ISBN: 978-623-384-246-4
harga: rp 95.000,-
TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Dalam buku ini, penulis mencoba melakukan kajian terhadap 
konsep akad yang penulis nilai sebagai aspek terpenting se-
kaligus inti (core) dari keseluruhan kajian ekonomi syariah. 
melalui analisis komparatif, penulis melakukan orisinalisasi 
(ta’shil) terhadap rumusan-rumusan pasal dalam KhES 
dengan melacak latar sumbernya dari kitab-kitab fikih yang 
menjadi acuan dalam penyusunan KhES. Dengan menge-
tahui landasan fikih tersebut, diharapkan KhES memiliki 
legitimasi yang kokoh sebagai hukum Islam terapan sehing-
ga dapat lebih diterima oleh masyarakat. Selain itu, penulis 
juga menganalisis konsep tersebut melalui perbandingan 
dengan rumusan-rumusan yang ada dalam Kitab Undang-
Undang hukum perdata (KUh perdata). 

Hukum Perusahaan: Bentuk-
bentuk perusahaan

•	AHMADI MIru
•	ANDI suryA NusANtArA 

DJABBA

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 304 hlm

 ISBN: 978-623-384-238-9

harga: rp 96.000,-

 TErBITaN: agUSTUS 2022

Setiap bentuk usaha (yang diibaratkan sebagai kendara-
an), yang dapat dimaknai sebagai sarana bagi pengusaha 
untuk menjalankan usahanya, dalam hal ini akan ditemukan 
berbagai bentuk perusahaan, baik itu usaha perseorangan, 
persekutuan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum. Bentuk-bentuk per-
usahaan tersebut, masing-masing memiliki cara pengelo-
laan yang spesifik dan berbeda antara satu dan yang lain. 
Dengan demikian, pembahasan mengenai bentuk-bentuk 
perusahaan yang akan disajikan kepada pembaca, adalah 
terkait seluk-beluk hukum perusahaan berdasarkan asas-
asas, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan 
pendapat para ahli. Diharapkan dengan membaca buku ini, 
para pembaca akan lebih terbantu untuk memahami konse-
kuensi dari pengelolaan masing-masing bentuk perusahaan.

Hukum tindak Pidana Khusus

•	HAsANAl MulKAN, s.H., M.H.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 154 hlm

ISBN: 978-623-384-280-8

harga: rp 55.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang 
telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu 
dari segi hukum materiil maupun hukum formilnya, seiring 
dengan tuntutan perkembangan di masyarakat. Oleh kare-
nanya, materi yang dituangkan secara komprehensif dan  
sistematis dalam buku ini akan dapat memberikan bacaan 
yang baik dan relevan untuk menambah informasi kepusta-
kaan dan wawasan yang mutakhir bagi mahasiswa fakultas 
hukum, khususnya bahan pemikiran mengenai definisi 
hukum pidana khusus, ruang lingkup hukum pidana khusus, 
eksistensi dan tujuan hukum pidana khusus, perbedaan, 
persamaan, dan keterkaitan tindak pidana ekonomi dengan 
bidang hukum lainnya.

Kapita selekta Hukum Pidana 
Indonesia

Editor:
•	Dr. MuHAMAD sADI Is, s.H.I., 

M.H.
•	fADIllAH MursID, s.H.I., M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 312 hlm

 ISBN: 978-623-384-236-5

harga: rp 98.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini ditulis terdiri dari xIV bab yang terdiri dari: BaB I 
Kapita Selekta hukum pidana; Bab II Tindak pidana perda-
gangan Orang (human Trafficking); Bab III Kriminalisasi dan 
Deskriminalisasi dalam hukum pidana; Bab IV pertanggung-
jawaban pidana; Bab V Tujuan hukum pidana dan Dasar 
hukum pemidanaan; Bab VI restorative Justice: Dalam 
r-KUhp dan Sistem peradilan pidana; Bab VII Distributive 
Justice dalam hukum pidana; Bab VIII Tindak pidana hak 
asasi manusia (ham); Bab Ix Tindak pidana Korupsi; Bab 
x Tindak pidana Narkotika; Bab xI Tindak pidana cyber 
(cyber crime); Bab xII Tindak pidana pencucian Uang; Bab 
xIII Tindak pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDrT); 
dan Bab xIV Tindak pidana perbankan. Buku ini dapat 
bermanfaat bagi: mahasiswa/i, lembaga-lembaga legislatif 
dan Yudikatif, pemerintah, dan masyarakat umum.
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Kampus Pemersatu Agama

•	Prof. Dr. B.f. sIHoMBINg, s.H., 
M.H.

Divisi: prenaDa

14.8 x 21 cm • 218 hlm

ISBN: 978-623-384-101-6

harga: rp 88.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini akan memberi anda wawasan yang lebih luas 
dan mendalam tentang pancasila dan perannya dalam 
mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk dari segi 
suku, agama, ras dan golongan pada umumnya, dan peran 
penting toleransi dan keakraban antar-pemeluk agama pada 
khususnya, yang diilustrasikan secara nyata dengan pendiri-
an enam rumah ibadah yang berdekatan di dalam kampus.

Kapita selekta tindak Pidana 
Perbankan

•	Dr. yuNus HusEIN, s.H., ll.M.
•	ICHsAN zIKry, s.H., ll.M.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 220 hlm

ISBN: 978-623-384-223-5

harga: rp 65.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini diharapkan mampu membantu masyarakat, khu-
susnya para pencari keadilan, yang harus bersentuhan lang-
sung dengan penegakan hukum pidana di bidang perbankan.

Buku ini juga diperkaya dengan pengalaman salah satu 
penulis yang merupakan mantan pegawai Bank Indonesia, 
yang pernah bertindak sebagai pemeriksa bank dan pejabat 
Biro hukum Bank Indonesia, sebagai pengajar hukum 
perbankan dan berpengalaman menjadi ahli dalam berbagai 
kasus tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana 
pencucian uang dan lain sebagainya.

Kembang setaman tindak 
Pidana Korupsi Indonesia dalam 
teori, Norma, dan Praktik

•	Dr. lIlIK MulyADI, s.H., M.H.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 406 hlm

ISBN: 978-623-384-222-8

harga: rp 140.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini membahas mengenai pengembalian aset (asset 
recovery) pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif 
kekinian (ius constitutum/hukum positif) dan perspektif masa 
mendatang (ius constituendum) yang biasanya luput dari 
pembahasan. Dengan diterbitkannya buku ini tentu akan 
menambah khazanah kepustakaan hukum kita, terutama 
berkaitan dengan seluk-beluk tindak pidana korupsi di Indo-
nesia. Buku ini amat perlu dimiliki semua aparat penegak 
hukum, akademis dan mahasiswa serta berbagai pihak yang 
bergelut di bidang hukum pada umumnya. 

Kepemimpinan Pendidikan: 
Teori dan Kebijakan

•	JEJEN MusfAH

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 272 hlm

ISBN: 978-623-384-263-1

harga: rp 83.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Buku ini menyuguhkan teori, kebijakan, dan praktik kepe-
mimpinan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Di 
dalamnya dibahas: konsep pemimpin, gaya kepemimpinan, 
model kepemimpinan, kepemimpinan perempuan, etika 
kepemimpinan, manajemen konflik, kompetensi kepala seko-
lah, kepemimpinan kepala sekolah, pembentukan budaya 
sekolah, pelatihan kepala sekolah, pemilihan rektor, dan isu-
isu kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan: 
Teori dan Kebijakan disusun berdasarkan rencana pembel-
ajaran Semester (rpS) matakuliah Kepemimpinan pendi-
dikan, prodi manajemen/administrasi pendidikan, baik S-1, 
S-2, maupun S-3. Karenanya, buku ini sangat tepat menjadi 
rujukan utama bagi dosen dan mahasiswa prodi manaje-
men/administrasi pendidikan. Di samping itu, buku ini juga 
dapat dijadikan bacaan oleh pendiri dan pengurus yayasan, 
kepala sekolah, dan pimpinan perguruan tinggi.
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Keseimbangan Nilai Pidana 
Penjara dan Pidana Denda: 
perspektif penologi melalui 
pendekatan analisis Ekonomi

•	Dr. t.J. guNAWAN, s.t., MIMs., 
M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 308 hlm

ISBN: 978-623-384-245-7

harga: rp 90.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Saat ini sangat sedikit pemikiran pembaruan hukum pidana 
yang membahas rasionalisasi dan standardisasi pemidana-
an, dan buku ini adalah salah satunya. Buku ini mengajukan 
pembaruan hukum pidana dari perspektif penologi untuk 
mencari keadilan dengan mengajukan rancang Bangun 
hukum pidana Berbasis Keadilan restoratif yang berdaya 
jera. hal ini berarti memperhatikan semua pihak (korban 
dan masyarakat) untuk dapat dipenuhi dan dikembalikan 
keadaannya, didasarkan pada seberapa besar pemidanaan 
pelaku dengan perhitungan setimpal dan mampu memulih-
kan kerugian-kerugian yang ada. 

Konvergensi Media:  
Transformasi media Komunikasi 
di Era Digital pada masyarakat 
Berjejaring

•	Dr. JoKHANAN KrIstIyoNo, s.t., 
M.MED.KoM.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 172 hlm

ISBN: 978-623-384-267-9

harga: rp 60.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Buku Konvergensi media: Transformasi media Komunikasi 
di Era Digital pada masyarakat Berjejaring ini terbagi dalam 
8 (delapan) bab materi pembahasan. Dalam tiap bab pemba-
hasan juga dilengkapi dengan latihan soal dan tes formatif 
yang bertujuan untuk dapat memberikan umpan balik hasil 
evaluasi belajar tiap materi yang diberikan. Oleh karena itu, 
buku ini dapat menjadi panduan belajar mahasiswa, baik 
mahasiwa program studi Ilmu Komunikasi maupun pembaca 
pada umumnya yang tertarik mempelajari perkembangan 
dan transfomasi media (Konvergensi media) khususnya 
pada masyarakat berjejaring di era digital saat ini.

Kumpulan Asas Hukum

•	Dr. AMIr IlyAs, s.H., M.H.
•	MuH. NursAl N.s., s.H.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 278 hlm

ISBN: 978-623-384-233-4

harga: rp 88.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Dominan dari tiap bagian buku ini merupakan hasil inven-
tarisasi asas-asas: hukum umum, hukum pidana, hukum 
acara pidana, hukum perdata, hukum perdata Eropa tentang 
orang, hukum perkawinan, hukum benda, hukum kontrak, 
hukum acara perdata, hukum agraria, hak tanggungan, 
hukum tata negara, hukum pemilu, hukum administrasi 
negara, hukum pajak, hukum internasional, hukum Islam. 
Tambahan pada bab terakhir juga diinvetarisasi adagium 
dan pameo hukum. Selain buku ini diperuntukkan untuk 
mahasiswa pemula di fakultas hukum, juga relevan untuk 
menjadi pegangan bagi mahasiswa program magister, 
doktor, dan para pengajar yang berkecimpung dalam dunia 
hukum teoretis. para penegak hukum seperti advokat, polisi, 
jaksa, hakim, dan notaris tentu buku ini layak pula menjadi 
pegangan dalam menjalankan tugas dan profesinya masing-
masing.

Membangun Pendidikan Islam 
yang unggul dan Berdaya saing 
tinggi: seri Kajian: analisis 
Kebijakan dan Kapita Selekta 
pendidikan Islam di Indonesia

•	Prof. Dr. H. ABuDDIN NAtA, 
M.A. 

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 576 hlm

ISBN: 978-623-384-213-6

harga: rp 175.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku yang kini berada di tangan para pembaca yang budi-
man memuat gagasan dan pemikiran yang bersifat strategis 
dan inovatif guna membangun pendidikan Islam yang unggul 
dan berdaya saing tinggi. Berbagai tantangan dan peluang 
pendidikan Islam, agenda rekonstruksi dan revitalisasi pen-
didikan Islam, berbagai pendekatan yang harus ditempuh 
dalam memajukan pendidikan Islam, serta gagasan kreatif 
dan inovatif lainnya dapat dijumpai dalam buku ini.
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Pendidikan Pancasila

•	HAsANAl MulKAN, s.H., M.H.
•	Dr. HJ. sErlIKA APrItA, s.H., 

M.H.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 208 hlm

ISBN: 978-623-384-258-7

harga: rp 65.000,- 

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

matakuliah pendidikan pancasila diberikan kepada mahasis-
wa dengan tujuan memberikan pemahaman dan peng-
hayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar pancasila kepada 
mahasiswa sebagai warga negara republik Indonesia, serta 
membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam buku yang ditulis secara sistematis dan komprehen-
sif ini, penulis membagi pokok bahasan menjadi 13 Bab, 
yaitu: Bab 1 pengantar pendidikan pancasila; Bab 2 Tujuan 
pendidikan pancasila; Bab 3 pancasila dalam Kajian Seja-
rah; Bab 4 pancasila pada Era Orde Baru; Bab 5 pancasila 
sebagai Dasar Negara; Bab 6 pancasila dalam Kebijakan 
Negara; Bab 7 pancasila sebagai Ideologi Nasional; Bab 8 
makna pancasila sebagai Ideologi Nasional Indonesia; Bab 9 
pancasila sebagai Filsafat; Bab 10 pancasila sebagai Norma 
Etik dan hukum Bernegara; Bab 11 pancasila sebagai Etika; 
Bab 12 pengamalan Subjektif terhadap Norma Etik; dan Bab 
13 pancasila sebagai Dasar pengembangan Ilmu.

Pendidikan Kewarganegaraan

•	JAIlANI, s.A.P., M.sI., C.s.A., 
C.MD. 
•	JEMMI ANggA sAPutrA, s.H.I., 

M.H. 

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 250 hlm

ISBN: 978-623-384-231-0 

harga: rp 75.000,- 

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan 
ajaran matakuliah pendidikan kewarganegaraan. referensi 
yang dipakai adalah materi-materi yang  sesuai dengan 
bahan-bahan ajaran yang sudah ditentukan. Buku ini disusun 
dengan  menjaga efektivitas dan efisiensi materi pendidikan 
kewarganegaraan. penulis menggabungkan materi-mate-
ri tersebut dengan sebaik mungkin, seperti pembahasan 
mengenai Filsafat pancasila, Indentitas Nasional. Bangsa 
dan Negara, Demokrasi Indonesia, ham dan rule of law, 
geostrategi Indonesia, geopolitik Indonesia, dan  good and 
clean governance.

Pengusaha Kelas Menengah 
Muslim Kontemporer

•	JAJANg JAHroNI
•	ENDI AulIA gArADIAN
•	rANggA EKA sAPutrA
•	lIlIs sHofIyANtI
•	PutrI HAsANAH
•	tAsMAN
•	DADI DArMADI

Divisi: prenaDa

14.8 x 21 cm • 256 hlm

ISBN: 978-602-383-122-7

harga: rp 95.000,-

TErBITaN: NOVEmBEr 2022

apakah para pengusaha muslim kelas menengah di In-
donesia berusaha semata-mata atas dorongan keyakinan 
beragama, atau justru karena dilandasi oleh motivasi-moti-
vasi ekonomi belaka? Buku yang sedang anda baca ini, 
pengusaha Kelas menengah muslim Kontemporer, merupa-
kan upaya akademik untuk menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan “muslimpreneur”. Ini merupakan fenomena yang 
mulai banyak ditemukan pada masyarakat muslim di Indo-
nesia, khususnya mereka yang datang dari kelas menengah. 
Bisnis, selain menjadi cara mendulang cuan, juga menjadi 
cara meneladani perilaku Nabi. 

Peradi organ Negara 
Konstitusional: Studi Sejarah 
Organisasi advokat Indonesia

•	Dr. Ir. D. roMI sIHoMBINg, 
s.H., M.H.
•	M.z. Al-fAQIH, s.H., s.s., M.sI.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 250 hlm

ISBN: 978-623-384-271-6 

harga: rp 88.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini mengetengahkan rekam jejak organisasi advo-
kat dalam lintasan sejarah, juga mengulas sejarah hukum 
pengaturan advokat, kedudukan advokat dalam sistem 
hukum dan kehidupan bernegara, serta membahas sejarah 
pEraDI. Buku ini ditulis oleh dua orang advokat yang 
memiliki kecintaan terhadap profesi advokat dan organisasi 
advokat, keduanya sudah malang melintang dalam praktik 
advokat dan telah berpraktik di berbagai lingkungan penga-
dilan, dalam berbagai penanganan perkara hukum (perdata, 
pidana, Tata Usaha Negara, dll.) menjadikan buku ini tidak 
sekadar hasil kerja intelektual, melainkan juga sebagai hasil 
pengendapan dari pengalaman praktis para penulisnya.  
Buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas 
hukum yang sedang menempuh perkuliahan kemahiran 
hukum (praktik hukum).
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Perekonomian Indonesia di Era 
Jokowi 

•	tulus t.H. tAMBuNAN

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 492 hlm

ISBN: 978-623-384-254-9

harga: rp 150.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini mencoba menjawab pertanyaan: apakah ekonomi 
Indonesia semakin baik sejak Joko Widodo berkuasa hingga 
saat ini? Buku ini sangat cocok sebagai buku wajib untuk 
matakuliah perekonomian Indonesia yang merupakan ma-
takuliah wajib di fakultas ekonomi dan bisnis di perguruan 
tinggi di Tanah air. Namun demikian, buku ini juga sangat 
berguna bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menulis 
tesis mengenai perekonomian Indonesia atau aspek-aspek 
terkait dalam program S-2 dan S-3. Selain itu, buku ini juga 
ditujukan bagi masyarakat luas yang selama ini mempunyai 
perhatian besar terhadap seluk-beluk perekonomian nasi-
onal. pembahasan teori dan penjabaran empiris mengenai 
isu-isu yang dibahas di dalam buku ini diharapkan dapat 
memperluas wawasan masyarakat mengenai karakteristik-
karakteristik penting dari proses pembangunan ekonomi di 
Indonesia dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
saat ini.

Perkembangan Hukum Wakaf di 
Indonesia: Teori dan praktik

•	Dr. suPANI, M.A.

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 306 hlm

ISBN: 978-623-384-279-2

harga: rp 105.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

melalui buku ini penulis menawarkan berbagai aspek keba-
ruan dan metode pembaruan. Secara keseluruhan, studi ini 
menemukan bahwa pembaruan hukum wakaf di Indonesia 
terjadi pada empat aspek, yakni aspek peraturan hukum, 
aspek pemahaman (substansi ajaran wakaf), aspek mana-
jemen, dan aspek pendayagunaan wakaf. adapun metode 
pembaruannya melalui metode takhshish al-qadla, talfiq/
takhayyur, siyasah syariyyah, dan reformulasi fikih.

Selain itu buku ini juga menjelaskan penerapan aturan 
perundang-undangan tentang tukar guling tanah wakaf 
dan menyuguhkan studi kasus tukar guling tanah wakaf di 
dua desa untuk membantu pembaca memahaminya dalam 
konteks situasi riil. 

Politik Hukum Pidana dalam 
Perlindungan Korban Kejahatan 
Ekonomi di Bidang Perbankan

•	Prof. Dr. M. ArIEf AMrullAH, 
s.H., M.HuM.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 310 hlm

ISBN: 978-623-384-243-3

harga: rp 98.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini membahas mengenai perlindungan korban keja-
hatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan 
sarana hukum pidana, yaitu dengan titik tolak pada hukum 
pidana positif, kemudian bagaimana seharusnya untuk 
hukum pidana ke depan (politik hukum pidana). Dengan 
orientasi tidak hanya terhadap korban potensial, tetapi juga 
terhadap korban aktual atau korban nyata.

Psikologi olahraga: aplikasi 
psikologi Sosial dalam Olahraga 
Beregu

•	M. ENoCH MArKuM

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 356 hlm

ISBN: 978-623-384-228-0

harga: rp 135.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Bagi psikolog olahraga yang menurut penulis “asyik” dengan 
psikologi klinis, mudah-mudahan buku ini menambah dan 
membuka wawasan yang menyangkut pembinaan olahraga 
beregu. Buku ini mengangkat topik asesmen dalam olahraga 
beregu dengan tujuan mendorong para psikolog olahraga 
untuk melakukan penelitian di bidang psikologi olahraga 
yang masih terbatas. akhirnya, buku ini juga mengangkat 
topik etika dalam olahraga dengan tujuan mengingatkan 
para pemangku kepentingan olahraga akibat buruk dan ber-
dampak luas bila etika dan pelanggarannya dalam olahraga 
diabaikan.
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Qualitative Data Analysis: 
manual Data analysis procedure 
(mDap)

•	Prof. Dr. BurHAN BuNgIN, 
M.sI., PH.D., CIQAr., CIQNr., 
CIMMr.
•	Dr. MArlINDA IrWANtI, M.sI., 

CIQAr.

Divisi: kencana

14.5 x 21 cm • 268 hlm

ISBN: 978-623-384-270-9

harga: rp 120.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Di dalam buku ini dijelaskan model-model analisis data 
kualitatif berdasarkan berbagai perdebatan paradigma/
mazhab, sehingga peneliti nantinya akan menentukan 
sendiri posisinya di mana ketika melakukan penelitian 
kualitatif, termasuk di level mana desain penelitian kualitatif 
itu diterapkan. penulis mendedikasikan buku ini untuk 
analisis data kualitatif manual, sebagaimana warisan riset-
riset kualitatif. Oleh sebab itu, buku ini dapat membantu 
pembaca, mahasiswa, dosen, periset, dan akademisi pada 
umumnya untuk memahami metodologi analisis data 
penelitian kualitatif, memecahkan berbagai masalah dalam 
pelaksanaan penelitian kualitatif.

statistika Inferensial untuk 
Penelitian dan Pengembangan 
Pendidikan

•	Dr. H. sAlAfuDIN, s.sI., M.sI.
•	HENI lIlIA DEWI, M.PD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 178 hlm 

ISBN: 978-623-384-260-0

harga: rp 60.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Di samping membahas masalah hubungan antarvaria-
bel, buku ini juga mengupas topik lain yang lazim dalam 
penelitian pendidikan dan ilmu-ilmu sosial adalah masalah 
komparasi (perbandingan) antarvariabel. Teknik analisis 
Komparasional ini dibahas dalam bab tersendiri secara 
komprehensif. Oleh karena itu, buku ini akan sangat mem-
bantu mahasiswa yang mengambil matakuliah statistika, 
khususnya mahasiswa S-1 dan S-2 di perguruan baik negeri 
maupun swasta dan umumnya bagi mereka yang ingin 
mengetahui lebih banyak tentang penerapan statistika 
dalam bidang pendidikan dan sosial maupun pengembangan 
pendidikan. penulisan buku ini juga bertujuan agar maha-
siswa mendapatkan literatur yang relevan dengan materi 
perkuliahan yang diikuti. Di samping itu, buku ini juga bisa 
digunakan oleh mahasiswa dan peneliti sebagai pedoman 
dalam mengolah data penelitian. 

strategi Menangani dan 
Memenangkan Perkara Pidana 
di Pengadilan (Perspektif 
Advokat): Dilengkapi contoh 
Surat Kuasa pidana, Eksepsi, dan 
Nota pembelaan 

•	BorIs tAMPuBoloN, s.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 402 hlm

ISBN: 978-623-384-225-9

harga: rp 140.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini menyajikan ilmu-ilmu praktik yang tidak umum 
diajarkan di Fakultas hukum. anda akan mempelajari 
teknik-teknik menyusun teori kasus atau arah pembelaan 
untuk persidangan, teknik bertanya kepada saksi atau ahli 
yang jitu (cross-examination), prinsip dan asas yang wajib 
dikuasai dalam persidangan pidana, cara membuat dan 
membaca pleidooi yang meyakinkan, hingga cara mengha-
dapi wartawan. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-con-
toh surat kuasa, nota keberatan, dan nota pembelaan. Ilmu 
praktik tentang strategi penanganan perkara pidana ini akan 
sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang ingin menjadi 
advokat, para praktisi hukum, dan terutama bagi rekan-
rekan advokat yang telah berkecimpung di dunia hukum.

suap dan gratifikasi pada 
Proses Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah

•	Dr. H. Agus KAsIyANto, s.H., 
M.H., ClA., CCD., CPCD., CPClE., 
CPl., Ctl., CrA., CPHr., AIIArB.

Divisi: kencana

15.5 x 23  cm • 278 hlm

ISBN: 978-623-384-282-2

harga: rp 105.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aspek 
penting pada suatu organisasi, termasuk dalam konteks 
pemerintahan. Tetapi dalam aspek ini juga berpotensi 
terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Untuk mema-
hami isu inilah, dan untuk mencari jalan mengatasinya, 
maka buku ini hadir di hadapan pembaca.

Buku ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 
pengadaan barang/jasa pemerintah yang berdimensi tin-
dak pidana korupsi. Sehingga sangat tepat untuk dibaca 
bagi aph (aparat penegak hukum), pelaku pengadaan, 
ahli pengadaan, dosen, dan mahasiswa yang sedang 
menggeluti bidang pengadaan barang/jasa, serta aktivis 
lSm antikorupsi.
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transformasi Pendidikan tinggi 
Hukum di Indonesia

EDITOr:
•	AMIrA PArIPurNA, s.H., ll.M., 

PH.D.
•	Dr. AstutIK, s.H., M.H.
•	rIzA AlIfIANto KurNIAWAN, 

s.H., MtCP.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 426 hlm 

ISBN: 978-623-384-262-4

harga: rp 145.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Karya ini merupakan persembahan untuk menghormati 
karya dan pengabdian prof. Dr. muchammad Zaidun, S.h., 
m.Si., yang pada 2022 ini akan memasuki masa purna bakti. 
Buku ini merupakan penanda bagi legacy yang ditinggalkan 
oleh prof. Zaidun sebagai praktisi, akademisi, sebagai De-
kan, maupun sebagai seorang senior yang selalu membim-
bing para juniornya dengan tulus ikhlas.

Di tahun ini pula, Fakultas hukum Universitas airlangga 
akan merayakan hari pendidikan tinggi hukum yang ke-71. 
Sebuah perjalanan panjang yang memberikan banyak 
pengalaman dan pembelajaran. pendidikan hukum akan 
bermetamorfosis dari “tempat” belajar menjadi “proses” 
belajar. Dari sini, pendidikan hukum tak hanya akan menjadi 
tempat pencetak sarjana hukum, melainkan pusat pembela-
jaran yang menyediakan peningkatan keterampilan (upskil-
ling) sepanjang karier. perubahan ini akan menjadikan masa 
pendidikan hukum dari yang pakem, menjadi lebih fleksibel 
sesuai kebutuhan mahasiswa. hukum di masa depan takkan 
lagi menjadi praktik, melainkan kemampuan. Oleh karena 
itu, pedagogi hukum harus lebih mengimplikasikan pende-
katan fleksibilitas dan kelincahan. hal ini berarti pendidikan 
tinggi hukum harus pula menyediakan pola kurikulum yang 
diperlukan untuk tugas dan fungsi tertentu.

Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) topik. Topik pertama adalah 
pencegahan korupsi dan pendidikan tinggi hukum. Kedua, 
dampak teknologi digital pada pengajaran, pembelajaran, 
dan praktik hukum. Ketiga, social justice dalam pendidikan 
hukum. Keempat, pendidikan hukum dalam konteks global. 
Selanjutnya, pendekatan responsif gender pada pendidikan 
hukum sebagai topik kelima. Keenam, experiential learning 
dan problem-based learning sebagai metode pembelajaran 
dalam pendidikan tinggi hukum; dan ketujuh, karakter pem-
belajar hukum dalam pendidikan tinggi hukum. 

Tulisan para kontributor yang dimuat dalam buku ini, diha-
rapkan dapat menambah wawasan dan membuka wacana 
pembaca dalam mengembangkan pendidikan hukum ke 
depannya.

transformasi Peradilan 
Agama di sai Bumi ruwa Jurai 
lampung 

•	Dr. Drs. H. PElMIzAr, M.H.I. , DKK.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 318 hlm

ISBN: 978-623-384-255-6

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

peradilan agama telah tumbuh dan melembaga di bumi 
Nusantara melalui sejarah panjang di Negara Kesatuan 
republik Indonesia. Jauh sebelum zaman pra-kemerdeka-
an Negara republik Indonesia, pengadilan agama sudah 
dikenal dengan peradilan Serambi masjid. pada masa itu 
hukum Islam mengakar dengan sangat kuatnya tidak hanya 
pada masalah-masalah seputar hukum privat, namun juga 
berkaitan dengan hukum publik sebagai aturan-aturan yang 
senantiasa hidup di tengah masyarakat (living law) dan 
diakui oleh masyarakat.

melalui perjalanan panjang tersebut, saat ini peradilan 
agama telah membuktikan jati dirinya sebagai pelayan ma-
syarakat pencari keadilan yang konsisten dalam mengawal 
dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan 
bermasyarakat. Di mana fungsi peradilan agama tidak 
hanya berkutat dalam fungsi mengadili perkara saja, namun 
juga memiliki fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi 
nasihat, fungsi administratif, fungsi pelayanan penyuluhan 
hukum dan fungsi lainnya. hal ini tentunya menjadi bagian 
dari peran ikut serta membantu mengangkat harkat, marta-
bat bangsa Indonesia di mata dunia.

Negeri Sai Bumi ruwa Jurai yang terletak di ujung Selatan 
Sumatera menjadi salah satu saksi berdirinya peradilan 
agama. Tempat bertemunya orang melayu dan Jawa yang 
saling berpadu. peradilan agama di tanah Sumatera sudah 
melekat menjadi penentu sebagai ciri khas kerajaan Islam 
sejak masa lalu. 

melalui buku ini, tim penulis menampilkan transformasi per-
adilan agama di Sai Bumi ruwa Jurai lampung. hadirnya 
buku ini diharapkan mampu menggugah kembali semangat 
dan kesadaran mengenai sejarah panjang peradilan agama 
yang akan terus ada, membersamai kehidupan masyarakat 
di tengah perubahan sosial serta berbagai tantangan yang 
dihadapi untuk mewujudkan peradilan agama berkelas 
dunia.
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tribute to sMAN 8 Jakarta: 
Kenang-Kenangan Dari Taman 
Bukit Duri

EDITOr:
•	IDrus f. sHAHAB
•	surADI

Divisi: kakilangit kencana

15 x 23 cm • 292 hlm

ISBN: 978-602-5848-41-4

harga: rp 95.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

“Saya punya pengalaman berkesan di Smandel. pada suatu 
saat, ketika guru Bahasa Indonesia, Bapak m. Nurdin amir  
mengatakan,   “.... Siti Nurbaya, mungkin nanti setelah 
selesai Sma akan menikah ... ”.  Seketika  itu di dalam hati 
saya bereaksi,  “Wah Bapak ini kasih contoh gue nikah 
setelah Sma, padahal cita-cita gue tinggi ... kacau nih mesti 
gue buktiin .."  Itu salah satu bagian dari tekad saya untuk  
sekolah sampai ke jenjang pendidikan tertinggi yaitu S-3.”

—Prof. Dr. siti Nurbaya

menteri lingkungan hidup dan Kehutanan, alumnus SmaN 
8, pernah jadi Sekretaris OSIS.  

Wahdatul ‘ulum: paradigma 
Integrasi Keilmuan dan Karakter 
lulusan Universitas Islam Negeri 
(UIN) Sumatera Utara medan 

•	syAHrIN HArAHAP, DKK.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 142 hlm

ISBN:  978-623-218-401-5

harga: rp 55.000,- 
TErBITaN: OKTOBEr 2022

Dengan transformasi IaIN menjadi UIN Sumatera Utara 
medan, pengelolaan universitas ini terasa menghadapi 
tantangan yang sangat tidak ringan dan amat luas spek-
trumnya; bukan hanya kebutuhan pembangunan sarana dan 
prasarana yang demikian kompleks, tetapi—sejajar dengan 
atau lebih penting dari itu—perumusan dan menjalankan 
paradigma keilmuan yang bersifat integratif yang menjadi 
petunjuk (guidance) penerapannya bagi kesejahteraan umat 
manusia.

Wisata ramah Muslim: Wisata 
halalan Thayyiban

•	JAHAruDDIN
•	ANDry PrIHArtA
•	guNAWAN yAsNI
•	Nur AsNI gANI
•	roNy EDWArD utAMA
•	MEDo MAulIANzA

Divisi: prenaDa

15 x 23 cm • 362 hlm

ISBN: 978-602-383-113-5

harga: rp 112.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini terdiri atas 18 bab sebagai berikut: Wisata ramah 
muslim; Wisata halalan Thayyiban Beyond holiday. Bab 
1 Sejarah Wisata ramah muslim, Bab 2 Kriteria Wisata 
ramah muslim, Bab 3 Wisata ramah muslim di Korea Se-
latan, Bab 4 Wisata ramah muslim di Inggris, Bab 5 Wisata 
ramah muslim di rusia, Bab 6 Wisata ramah muslim di 
malaysia, Bab 7 Wisata ramah muslim di maroko, Bab 8 
Wisata ramah muslim di Thailand, Bab 9 Wisata ramah 
muslim di Uni Emirat arab, Bab 10 Wisata ramah muslim 
di Jepang, Bab 11 Wisata ramah muslim di Turki, Bab 12 
Wisata ramah muslim di Sumatra Barat, Bab 13 Wisata ra-
mah muslim di Nusa Tenggara Barat, Bab 14 Wisata ramah 
muslim di Kepulauan riau, Bab 15 Wisata ramah muslim di 
Kalimantan Timur, Bab 16 Wisata ramah muslim di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Bab 17 Wisata ramah muslim di 
aceh, dan Bab 18 Wisata ramah muslim di Jakarta.
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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 • 378 hlm

ISBN: 978-602-422-995-5

harga: rp 110.000,-

TErBITaN: mEI 2022

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).

AKuNtANsI PENgANtAr
•	Dr. PENy CAHAyA AzWArI, 

M.M., M.B.A., AK.
•	AyKE NurAlIAtI, s.E., AK., 

M.AK., CA.
•	MuHAMMAD AlI, s.E., M.sI.
•	HElIsIA KrIsDAyANtI, s.E., M.E.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 268 hlm

ISBN: 978-623-384-265-5

harga: rp 90.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

akuntansi pengantar diawali dengan memperkenalkan se-
jarah akuntansi, karakteristik perusahaan, persamaan akun-
tansi, dan siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang dimaksud 
dimulai dari proses pencatatan, proses penjurnalan, posting 
ke buku besar, membuat laporan keuangan akuntansi untuk 
perusahaan jasa dan perusahaan dagang, serta membuat 
jurnal khusus. Buku ini menjelaskan mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan, yaitu kas, pi-
utang, persediaan, investasi saham, aset tetap, aktiva tidak 
berwujud, piutang, dan ekuitas pemilik. 

Di samping itu, pada setiap akhir bab juga telah dilengkapi 
dengan berbagai soal-soal latihan dan solusinya. Dengan 
demikian, buku ini sangat tepat untuk dibaca dan dijadikan 
bahan rujukan utama bagi para mahasiswa yang mengambil 
matakuliah pengantar akuntansi I dan II, yang merupakan 
mata kuliah wajib program studi akuntansi di seluruh pergu-
ruan tinggi di Tanah air.
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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: JaNUarI 2022

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.

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: FEBrUarI 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.

Bentuk Penyajian Informasi 
Keuangan dalam Pengambilan 
Keputusan
•	Dr. DINI rosDINI, s.E., M.AK., 

AK.
•	PrIMA yusI sArI, s.E., M.E., AK.
•	gIA KArDINA PrIMA AMrANIA, 

s.E., M.ACC., M.PsI., AK.
•	fADEl sAlAtIN, s.E., M.AK., AK.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 190 hlm

ISBN: 978-623-384-215-0

harga: rp 70.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini secara garis besar menguraikan berbagai bentuk 
penyajian informasi keuangan dan peranannya terhadap 
pengambilan keputusan. penyajian informasi keuangan sen-
diri dapat berupa teks, tabel, grafik atau kombinasi di antara 
ketiganya. penulis menampilkan beberapa laporan keuang-
an dari berbagai jenis perusahaan sebagai gambaran. Selain 
itu, penulis juga menuangkan dan mengembangkan hasil 
penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dalam  mene-
mukan bentuk penyajian mana yang memiliki tingkat akurasi 
lebih tinggi dalam pengambilan keputusan oleh pembaca 
yang diketahui terdapat peran ilmu psikologis di dalamnya. 

Cryptocurrency: Terobosan atau 

ancaman atas Tatanan Finansial 

Umum?
•	Dr. CHrIsty DWItA MArIANA, 

s.t., M.M.
•	Dr. Ir. HArry sutANto, M.B.A.

Divisi: prenaDa

14 x 20.5 cm • 178 hlm

ISBN: 978-602-383-114-2

harga: rp 57.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini merupakan kolaborasi di antara Dr. christy Dwita 
mariana dan Dr. harry Sutanto. hasil penelitian yang 
dibahas dalam buku ini merupakan bagian dari disertasi Dr. 
christy Dwita mariana sebagai Doktor pertama cryptocur-
rency di Indonesia, setelah menyelesaikan studi doktoral 
dari Jurusan manajemen Keuangan dan perbankan, pro-
gram pascasarjana Ilmu manajemen, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Indonesia pada tanggal 12 Juli 2021. Dan 
selanjutnya, dipadupadankan dengan telaahan manajemen 
umum dan keuangan dari Dr. harry Sutanto, berdasarkan 
pendidikan maupun pengalaman luas di bidang perbank-
an, berbagai industri maupun transformasi organisasi dan 
pengembangan budaya korporasi di perusahaan BUmD/
BUmN maupun perusahaan swasta nasional.  
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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.

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).

Dasar-dasar Manajemen 
operasi: Konsep, Batang Tubuh 
Ilmu dan Industri 4.0  

(Edisi Kedua)
•	BuDI HArsANto, PH.D.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 188 hlm

ISBN: 978-623-384-211-2

harga: rp 59.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Sebagaimana pada edisi pertama, pada hakikatnya edisi 
kedua ini juga memberikan pengetahuan yang komprehen-
sif mengenai konsep dasar ilmu manajemen operasi, pada 
tingkat diploma, sarjana, atau pascasarjana. Namun pada 
Edisi Kedua ini juga dilakukan pembaruan terutama dengan 
dimasukkannya isu-isu mutakhir yang relevan dengan 
perkembangan zaman, seperti internet dan revolusi industri 
4.0, era digitalisasi dan integrasi teknologi informasi dan 
komunikasi, dan lain-lain.

Dengan demikian buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi 
mahasiswa di tingkat diploma, sarjana, atau pascasarjana 
untuk memahami dasar-dasar ilmu manajemen operasi.

Driving A successful Execution: 
managing Strategic Initiatives with 
an Effective project management 

approach
•	Dr. Ir. HArry sutANto, M.B.A.
•	Dr. MoHAMMAD ICHsAN, DIPl.-

INg., M.t.

Divisi: prenaDa

14.8 x 21 cm • 154 hlm

ISBN: 978-602-383-111-1

harga: rp 53.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini, adalah wujud kolaborasi penulis-penulis yang 
berlatar belakang praktisi, akademis, konsultan, dan trai-
ner. Tujuan penyusunan buku ini adalah memberikan dan 
berbagi pemahaman, pengalaman dan visi yang luas dan 
maju, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan project 
management. Kedua penulis menuangkan pengetahuan dan 
gagasan-gagasan mereka ke dalam bentuk materi gabungan 
antara tataran keilmuan dan penjabaran praktis di lapangan, 
agar lebih mudah dipahami oleh kalangan awam sekalipun, 
dengan tetap mengintegrasikan kedalaman pengetahuan di 
dalamnya.
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Ekonometrika untuk Analisis 
Ekonomi, Keuangan, dan 
Pemasaran syariah (Data Cross 
section)
•	Dr. HArDIus usMAN, s.sI., M.sI.
•	Prof. Dr. Nurul HuDA, s.E., 

M.M., M.sI.
•	NuCKE WIDoWAtI KusuMo 

ProJo, s.sI., M.sC., PH.D.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 332 hlm

ISBN: 978-623-384-115-3

harga: rp 115.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ini terdiri dari terdiri dari 12 bab yang sangat menarik 
untuk dibaca karena selain mengedepankan keilmuan 
ekonometrika, juga dapat diimplementasikan dalam bidang 
ekonomi, keuangan, dan pemasaran syariah.

perkembangan ekonomi, keuangan dan pemasaran syariah 
yang sangat pesat serta berkembangnya program studi 
bidang ekonomi dan keuangan Islam mengakibatkan bidang 
studi ini memerlukan referensi. mengingat pembahasannya 
yang cukup komprehensif dan sistematis, buku ini dapat 
dijadikan referensi utama.

Ekonomi Industri: Teori dan 
Kebijakan (Edisi Kedua)
•	Dr. AHMAD AlBAr tANJuNg, 

M.sI.
•	Dr. DEDE ruslAN, M.sI.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 230 hlm

ISBN: 978-623-384-295-2

harga: rp 70.000,-

TErBITaN: NOVEmBEr 2022

Buku ini berisi teori dan kebijakan mengenai ekonomi 
industri. adapun pembahasan yang ada pada buku ini mulai 
dari definisi ekonomi industri sebagai salah satu cabang 
ilmu ekonomi yang membahas permasalahan dan hubungan 
antara aspek struktur pasar, perilaku dan kinerja industri, 
serta kebijakan publik terkait industri hingga ruang lingkup 
materi lainnya mengenai pembahasan aspek operasional 
proses produksi; distribusi, hambatan masuk ke pasar dan 
aspek lainnya yang bersifat mendalam; selain itu dibahas 
juga proses penentuan harga di perusahaan, kondisi riil di 
pasar; pengembangan proses dan produk, desain produk, 
merger, pengiklanan, dan strategi investasi serta kebijakan 
persaingan usaha yang sehat.

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.

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
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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 62.000,- 
TErBITaN: marET 2022

Dalam buku ini, pembaca dapat menjumpai kajian yang 
mendalam tentang beragam aspek seperti prinsip trust 
(amanah) dalam ajaran Islam pada umumnya dan dalam 
perilaku ekonomi dan bisnis pada khususnya. pembahasan 
dilengkapi dengan uraian mengenai relasi trust di antara 
pelaku bisnis, perusahaan, pasar, dan masyarakat pada 
umumnya. Jadi, jelas bahwa semua pihak yang bergelut 
di bidang ekonomi Islam pada umumnya dan etika bisnis 
Islam pada khususnya perlu memiliki dan mempelajari buku 
ini agar dapat menerapkannya dalam aktivitas studi bisnis 
akademis maupun bisnis praktis.

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.

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.

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.
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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.

Keuangan Publik 
•	MAIl HIlIAN BAtIN

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 266 hlm

ISBN: 978-623-384-164-1

harga: rp 90.000,-

TErBITaN: marET 2022

Buku ini disusun dengan melihat beberapa referensi dari 
buku dan artikel untuk melengkapi beberapa materi yang 
relevan. adapun penyajian di dalam buku ini mengombina-
sikan dari teori dan praktik di lapangan agar lebih menarik 
untuk dibaca dan dijadikan bahan rujukan dalam proses 
pembelajaran. Oleh karena itu, buku ini berisi beberapa 
bab pembahasan yang di antaranya adalah: ruang lingkup 
keuangan publik, barang publik, peranan pemerintah dalam 
perekonomian, kebijakan fiskal dan moneter, anggaran pen-
dapatan dan Belanja Negara (apBN), teori dasar perpajak-
an, dampak pajak terhadap masyarakat dan ekonomi, utang 
negara, desentralisasi fiskal, pajak daerah, peran dan fungsi 
negara dalam Islam, instrumen zakat dan nonzakat sebagai 
sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan negara, 
instrumen keuangan publik, dan isu kontemporer keuangan 
publik.

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 88.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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.
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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.

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 • 196 hlm

ISBN: 978-623-218-889-1

harga: rp 95.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

Insya allah 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.

Manajemen Bisnis syariah: 
pendekatan Kecerdasan Qalbu
•	fArID, s.E., M.M., CrA., CrP.
•	Dr. AHMAD NIzAM, s.E., M.M.
•	Dr. HAMDI HArMEN, s.E., M.M.

Divisi: prenaDa

15.5 x 23 cm • 500 hlm

ISBN: 978-602-383-099-2

harga: rp 175.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Dalam buku ini, penulis berusaha menyumbangkan pemikir-
an bahwa di setiap langkah bisnis dan tahapan pekerjaan ti-
dak luput dari campur tangan allah Swt.. Qalbu yang bersih, 
suci, dan sehat dari pebisnis muslim merupakan perwujudan 
dari campur tangan allah terhadap aktivitas bisnis yang 
dilakukan dalam bentuk peran kecerdasan qalbu dan sumber 
inspirasi dan motivasi dalam berbisnis. Buku ini juga menya-
jikan contoh terapan kecerdasan qalbu (QQ) dalam bisnis.

manajemen Bisnis Syariah: pendekatan Kecerdasan Qalbu 
sangat cocok sebagai referensi para mahasiswa yang 
sedang mendalami ilmu bisnis Islam di fakultasnya masing-
masing, begitu pula para pebisnis Islam yang akan memper-
dalam dan meningkatkan kecerdasan qalbu dalam aktivitas 
bisnis yang dilakukannya. Juga bagi masyarakat umum yang 
ingin mendalami seluk-beluk berbisnis dengan kecerdasan 
qalbu. 

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 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 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 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 55.000,-

TErBITaN: marET 2022

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.

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 23 cm • 260 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).
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Pengantar Dasar Ilmu 
Manajemen 
(Edisi Kedua)

•	MuHAMMAD ANWAr H.M.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 186 hlm

ISBN: 978-623-384-139-9

harga: rp 50.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ini lebih bermakna dan bernilai tinggi, sebab pem-
bahasannya disesuaikan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sekarang, serta selaras dengan 
kurikulum dan silabus Fakultas dan Jurusan Tarbiyah serta 
Keguruan UIN/IaIN/STaIN dan pTaIS yang telah disempur-
nakan. Untuk itu, buku pengantar Dasar Ilmu manajemen 
ini diharapkan bermanfaat bagi  para dosen dan mahasiswa, 
praktisi khususnya yang bergelut dalam bidang manajemen 
serta para pembaca di perguruan tinggi lainnya. Demikian 
pula, buku ini kiranya bermanfaat bagi para eksekutif, kon-
sultan pengembang manajemen perusahaan, aparat publik, 
dan siapa saja yang terlibat di bidang manajemen.

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 62.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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 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 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.
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Penulisan Ilmiah Implementasi 
pada Ilmu Akuntansi  
•	Dr. ArIE PrAtAMA, s.E., M.AK., 

CPsAK., CPMA., CErtIfr., 
CErtIPsAs., CPA.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 172 hlm

ISBN: 978-623-384-126-9

harga: rp 56.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ini merupakan buku yang dapat memberikan penge-
tahuan dan keahlian dalam penulisan karya ilmiah. Buku ini 
mengimplementasikan penulisan karya ilmiah dalam bidang 
akuntansi, sehingga dapat langsung dipraktikkan dalam 
penulisan karya ilmiah akuntansi. Buku ini juga dilengkapi 
dengan ilustrasi bagian-bagian karya ilmiah yang diambil 
dari Indonesian Journal of Sustainability accounting and 
management yang merupakan jurnal nasional terakreditasi 
SINTa 2. Buku ini dapat membantu mahasiswa, dosen, dan 
peneliti bidang akuntansi untuk dapat menghasilkan karya 
ilmiah akuntansi yang berkualitas tinggi.

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. 

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.
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Perekonomian Indonesia di Era 
Jokowi 
•	tulus t.H. tAMBuNAN

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 492 hlm

ISBN: 978-623-384-254-9

harga: rp 150.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini mencoba menjawab pertanyaan: apakah ekonomi 
Indonesia semakin baik sejak Joko Widodo berkuasa hingga 
saat ini? Buku ini sangat cocok sebagai buku wajib untuk 
matakuliah perekonomian Indonesia yang merupakan ma-
takuliah wajib di fakultas ekonomi dan bisnis di perguruan 
tinggi di Tanah air. Namun demikian, buku ini juga sangat 
berguna bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menulis 
tesis mengenai perekonomian Indonesia atau aspek-aspek 
terkait dalam program S-2 dan S-3. 

Selain itu, buku ini juga ditujukan bagi masyarakat luas yang 
selama ini mempunyai perhatian besar terhadap seluk-beluk 
perekonomian nasional. pembahasan teori dan penjabar-
an empiris mengenai isu-isu yang dibahas di dalam buku 
ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat 
mengenai karakteristik-karakteristik penting dari proses 
pembangunan ekonomi di Indonesia dan permasalahan-per-
masalahan yang dihadapi saat ini.

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.

Perilaku Hijrah Konsumen 
Muslim

Edisi revisi
•	Dr. H. ABDul AzIz NugrAHA 

PrAtAMA, M.M.
•	Dr. fEtrIA EKA yuDIANA, M.sI.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 188 hlm
ISBN: 978-623-384-098-9
harga: rp 58.000,-
TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ini terdiri dari sebelas bab. Buku ini sangat istimewa 
karena menghadirkan beberapa model klasik perilaku 
konsumen yang banyak digunakan dalam berbagai pene-
litian di bidang  marketing  dan perilaku konsumen. Selain 
itu, dalam buku ini juga diungkapkan  tren  isu-isu terkait 
religiositas dan perilaku  hijrah  dalam kajian perilaku 
konsumen muslim. Buku ini disusun berdasarkan literature 
review beberapa riset terkait perilaku konsumen. Kajian 
teori dan praktis disajikan guna memberikan gambaran 
secara lengkap mengenai analisis perilaku konsumen. 
Tersusunnya buku ini diharapkan dapat meningkatkan 
efektivitas proses belajar mengajar pada matakuliah ma-
najemen pemasaran, manajemen strategi pemasaran, dan 
perilaku konsumen. Semua materi yang disajikan dalam 
buku ini disajikan secara sistematis dengan menggunakan 
gaya bahasa yang mudah dipahami.

Petunjuk teknis Penyusunan 
spesifikasi teknis/KAK dan 
Perkiraan Harga Pengadaan 
Berbasis Kinerja
•	Agus ArIf rAKHMAN, M.M.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 142 hlm

ISBN: 978-623-384-130-6

harga: rp 85.000,-

TErBITaN: marET 2022

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.
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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.

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.

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. 
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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.

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.  

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 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

• 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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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 50.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku Dasar-dasar logika membahas hal-hal yang berkaitan 
dengan proses penalaran (pemikiran) manusia secara siste-
matis dan normatif menuju kebenaran. proses berpikir atau 
menalar perlu memperoleh perhatian yang serius karena 
akan mengantarkan pada suatu hipotesis atau kesimpulan. 
Setelah menyimak buku ini, pembaca dapat memahami pola 
pikir sesuai kaidah-kaidah logika. Selain itu, pembaca mam-
pu mengidentifikasi permasalahan dan mendefinisikannya 
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 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 • 196 hlm

ISBN: 978-623-218-897-6

harga: rp 75.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

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: 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.

filsafat Hukum Islam & 
Maqashid syariah  
(Edisi Kedua)
•	MuHAMMAD syuKrI AlBANI 

NAsutIoN
•	rAHMAt HIDAyAt NAsutIoN
•	AHMAD tAMAMI

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 328 hlm

ISBN: 978-623-384-288-4

harga: rp 110.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Islam datang dengan membawa seperangkat hukum (fikih) 
dan aturan syariat yang tujuannya adalah menciptakan 
tatanan sosial dan masyarakat yang adil, beradab, dan ber-
kemanusiaan dalam bingkai akhlak karamah dan rahmatan 
lil alamin sehingga tercapai situasi yang aman, damai, dan 
berlandaskan spiritualitas Islam. Oleh karena itu, memahami 
dasar-dasar, falsafah, dan tujuan syariat (maqashid syariah) 
adalah penting untuk mewujudkan cita-cita agama Islam 
sebagaimana diisyaratkan dalam sumber-sumber hukum 
Islam. Karena zaman terus berubah dan berkembang, maka 
kajian terhadap hukum Islam dan maqashid syariah pun 
harus terus dilakukan. 

Buku ini adalah Edisi Kedua. meskipun begitu, ide-ide yang 
ditawarkan pada cetakan sebelumnya masih tetap diperta-
hankan. Namun, ada beberapa pembahasan yang penulis 
tambahkan, yaitu berkaitan dengan perkembangan kajian 
filsafat hukum Islam dan maqashid syariah kontemporer.

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.
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filsafat Ilmu 
•	Prof. Dr. Alo lIlIWErI, M.s.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 664 hlm

ISBN: 978-623-384-179-5

harga: rp 190.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Setiap filsuf ilmu berusaha untuk mencari jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan cara yang kritis, 
logis, dan rasional. Karena bagaimanapun juga, dalam filsa-
fat ilmu, kita menemukan interaksi antara filsafat dan ilmu 
pengetahuan. Juga, berpikir atau berfilsafat tentang hakikat 
keberadaan pemberian informasi pencarian ilmiah atau 
empiris untuk pengetahuan tentang realitas. Tanggapan 
yang dihasilkan oleh pencarian ilmiah untuk sifat eksistensi, 
apakah lulus atau tidak lulus, menjadi sasaran keras dari 
alat pemikiran kritis para filsuf, melalui argumentasi, logika 
dan analisis.

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: Berpikir Ilmiah, logis, 
dan Sistematis

•	suryAWAHyuNI lAtIEf, s.IP., 
M.PD.I., PH.D.
•	sAMsuDDIN, s.sos., M.IP.
•	BurlIAN sENJAyA, s.H.I., M.A.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 156 hlm

ISBN: 978-623-384-250-1

harga: rp 50.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah berpikir dan 
keilmuan yang benar dalam perspektif filsafat ilmu. penulis 
menuangkan materinya secara logis dan sistematis serta 
menggunakan bahasa komunikatif, sehingga belajar filsafat 
menjadi sesuatu yang menyenangkan. Setiap bahasan 
dimulai dengan memberikan definisi pada setiap tema yang 
dimaksud, dan diikuti dengan penjelasan yang terperinci 
serta berbagai contoh dan latihan untuk mengetahui tingkat 
pemahaman pembaca terhadap topik-topik yang disampai-
kan.

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 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.

filsafat lokal: pencarian 

Kearifan
•	roBErt sIBArANI

Divisi: prenaDa

14.8 x 21 cm • 214 hlm

ISBN: 978-602-383-100-5

harga: rp 70.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Filsafat sebagai studi pencarian kearifan sangat penting 
untuk mengungkap kearifan yang terdapat dalam cerita 
rakyat. Kajian filsafat yang dipelajari di bangku kuliah dapat 
diterapkan untuk mengkaji tradisi seperti cerita-cerita rak-
yat dengan tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan 
memanfaatkan cerita rakyat dalam membangun karakter 
bangsa, sekaligus juga untuk merevitalisasi cerita rakyat. 

Buku ini dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa untuk 
mengkaji kearifan-kearifan lokal dalam berbagai bidang 
ilmu, apalagi matakuliah filsafat diajarkan di hampir semua 
program studi di level perguruan tinggi.

filsafat Pendidikan  
(Edisi Kedua) 
•	Drs. zElHENDrI zEN, M.PD., 

PH.D.
•	DrA. zuWIrNA, M.PD., PH.D.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 200 hlm

ISBN: 978-623-384-277-8

harga: rp 75.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Buku ini berisi tentang pemikiran mengenai filsafat dan 
persoalan pendidikan dalam hubungannya dengan eksistensi 
kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kajian pada buku ini 
lebih kepada filsafat pendidikan yang menjadi ciri khas da-
lam kehidupan manusia, pendidikan untuk manusia. Buku ini 
terdiri dari 15 bab, membahas mulai dari pengertian filsafat, 
definisi filsafat, subjek dan objek filsafat, dan pentingnya 
filsafat dalam kehidupan manusia, teori kebenaran, filsafat 
pancasila, etika, dan sebagainya.

Oleh karena itu, buku ini memberikan paparan yang kom-
prehensif dan mudah dipahami, sehingga dapat dibaca oleh 
siapa saja yang berminat dengan kajian filsafat dan filsafat 
pendidikan, mulai dari mahasiswa, dosen dan peminat filsa-
fat pada umumnya.

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 83.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

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.
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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.

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 pemaham-
an hanya pada tataran nalar dan logika, pengalaman hidup, 
dan bahan 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 kebutuhan aka-
demik, 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).

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.

filsafat takwil: Kajian Teks al-

Qur’an
•	Dr. H. NuNu BurHANuDDIN, 

lC., M.Ag.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 254 hlm

ISBN: 978-623-384-273-0

harga: rp 80.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Berangkat dari keyakinan akan kedalaman dan keluasan 
makna yang diusung al-Qur’an, buku ini secara tertib dan 
cermat membimbing kita menjelajah “belantara” Tafsir al-
Qur’an. mulai dari bagaimana tafsir terbentuk dan terstruk-
tur hingga tawaran-tawaran metodologis dan pendekatan 
baru yang menggugah. Tawaran-tawaran itu sebetulnya ti-
dak benar-benar baru. Sejumlah nama yang peta pemikiran 
tafsirnya dijabarkan dalam buku ini merupakan bintang-bin-
tang di jagat tafsir dan takwil pada era dan wilayah kajian 
masing-masing. Di sinilah kita melihat kepiawaian penulis 
merangkai dan mensistemisasi tawaran-tawaran itu menjadi 
buku yang sangat padat dan apik.

Prof. Dr. Abad Badruzzaman 
Wr III UIN Syaikh ali rahmatullah Tulungagung Jawa Timur
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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

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

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

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

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 • 278 hlm

ISBN: 978-623-218-074-1

harga: rp 84.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

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 Kelayakan dalam 
Penyelesaian Perkara tindak 
Pidana Korupsi ringan
•	Dr. AHMAD HAJAr zuNAIDI

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 346 hlm

ISBN: 978-623-384-234-1

harga: rp 105.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini disusun di tengah peningkatan persepsi masya-
rakat akan kondisi penegakan hukum pidana saat ini yang 
sering kali dirasakan tajam ke bawah namun tumpul ke atas 
sehingga gagal untuk memberikan keadilan dan sanksi yang 
layak dalam berbagai kasus, terutama dalam kasus-kasus 
korupsi. melalui rangkaian tulisan dalam buku ini, penulis 
mengajak para pembaca sekalian untuk bersama mengkaji 
asas expediency atau asas kelayakan dan pengembangan-
nya sebagai suatu solusi yang dapat dipilih atas persoalan 
keadilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi 
ringan. Oleh karena itu, buku ini perlu dimiliki dan dibaca 
oleh akademisi, mahasiswa dan praktisi di bidang hukum 
serta semua pihak yang tertarik atau berkecimpung dalam 
bidang hukum di Indonesia.

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.
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Arbitrase dalam sistem Hukum 
Indonesia  
•	gusrI PutrA DoDI, s.H., M.H.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 388 hlm

ISBN:  978-623-384-248-8

harga: rp 120.000,- 
TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini membahas secara umum tentang arbitrase dan 
alternatif penyelesaian sengketa secara umum, mulai dari 
sejarah arbitrase itu sendiri sampai dengan pelaksanaan 
isi putusan arbitrase. pembahasan dalam buku ini dibagi 
ke dalam 14 bab pembahasan, yang tentunya dengan refe-
rensi-referensi yang memadai. adapun pembagian ke-14 
bab pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: pendahu-
luan; arbitrase; hukum penyelesaian Sengketa; alternatif 
penyelesaian Sengketa dan Jenis-jenisnya; Bani sebagai 
lembaga arbitrase di Indonesia; hukum acara dalam pe-
nyelesaian Sengketa Secara arbitrase di Bani; pembuktian 
dalam arbitrase; pilihan hukum, pilihan Forum, dan pilihan 
Bahasa dalam arbitrase; pemilihan arbiter; hak Ingkar 
dalam arbitrase; putusan arbitrase; pelaksanaan putusan 
arbitrase; pembatalan putusan arbitrase; Sekilas tentang 
arbitrase Internasional.

Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian sengketa dalam 
Perkara sengketa Ekonomi 
syariah
•	Prof. Dr. Drs. H. AMrAN 

suADI, s.H., M.HuM., M.M.

Divisi: kencana

13,5 x 20,5 cm • 256 hlm

ISBN: 978-623-384-108-5

harga: rp 95.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku-buku yang telah 
terbit sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah, alhamdulillah ber-
hasil penulis susun sebanyak enam buah buku dan buku ini 
merupakan buku ketujuh. pada mulanya, buku ini ditulis atas 
dasar pertimbangan perlunya pemikiran mengadili perkara 
jika akadnya berklausula arbitrase syariah dan bagaimana 
pula jika sudah sampai permasalahannya pada ranah ekse-
kusi yang dilakukan dengan cara parate eksekusi.

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.
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Aspek Hukum Perbankan 
syariah di Indonesia: Dilengkapi 

perlindungan Nasabah Terhadap 

Kejahatan cybercrime
•	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.

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.

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: SEpTEmBEr 2022

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 Kupas tuntas 
Pengelolaan Kontrak versi 
Perpres No. 12 tahun 2021  
Bonus CD template file-file 
kerja PPK terbaru 
Edisi Ketiga
•	Agus ArIf rAKHMAN, M.M.

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 378 hlm

ISBN: 978-623-384-132-0

harga: rp 145.000,-

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.

Cacat Administrasi: pembatalan 

Sertifikat Tanah oleh BpN Tanpa 

putusan pengadilan
•	Dr. Ir. D. roMI sIHoMBINg, 

s.H., M.H., C.l.I.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 298 hlm

ISBN: 978-623-384-159-7

harga: rp 102.000,-

TErBITaN: marET 2022

Buku ini diharapkan dapat membuka wawasan para pem-
baca buku terhadap hukum ilmu pertanahan yang berlaku di 
Indonesia pada umumnya lebih khusus buku ini dapat mem-
berikan keterampilan kepada para praktisi hukum di dalam 
menyelesaikan perkara pertanahan yang ada di Indonesia. 
Dengan adanya pengetahuan pembaca terkait tentang 
hukum pertanahan, diharapkan hal ini dapat menjadi obat 
atas ketidakpahaman masyarakat akan pengetahuan hukum 
pertanahan hal ini pula sesuai dengan adagium hukum yang 
berbunyi “lex Semper Dabit remedium” yang artinya ada-
lah hukum selalu memberi obat.  

Cessie, subrogasi, Novasi, dan 
Hawâlah dalam Penyelesaian 
sengketa Ekonomi syariah
Edisi Kedua
•	Dr. Drs. H. AMrAN suADI, s.H., 

M.HuM., M.M.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 250 hlm

ISBN: ISBN: 978-623-384-004-0

harga: rp 79.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2021

pembahasan buku ini telah menemukan titik terang seputar 
pengalihan utang piutang dalam konsep hukum perda-
ta 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 terwujud-
nya 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.
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Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire (CoPsoQ) III 
omnibus survei faktor-faktor 
Psikososial di tempat Kerja
•	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.

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.

Dekonstruksi Hukum: Jejak-jejak 

penafsiran dan pembentukan 

Norma dalam penegakan hukum
•	M. NAtsIr AsNAWI, s.H.I., M.H.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 250 hlm

ISBN: 978-623-384-155-9

harga: rp 92.000,-

TErBITaN: marET 2022

Sajian dalam buku ini mengetengahkan konsep-konsep 
dasar dalam dekonstruksi hukum. Untuk menopang analisis 
tersebut, dipaparkan terlebih dahulu konsep-konsep filosofis 
dari hukum. Terpenting pula adalah penulis mengetengah-
kan “praktik” dekonstruksi dalam tradisi pemikiran hukum 
Islam sebagai sebuah gambaran yang ingin menyadarkan 
kita bahwa dekonstruksi pada prinsipnya telah ada sejak 
masa awal Islam. 
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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.

Eksekusi Jaminan dalam 
Penyelesaian sengketa Ekonomi 
syariah
•	Prof. 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 102.000,-

TErBITaN: mEI 2022

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.

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. 
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Etika Profesi Hukum
•	fAJlurrAHMAN JurDI

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 296 hlm

 ISBN: 978-623-384-227-3

harga: rp 95.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Untuk menjaga profesi hukum bisa tetap berada di jalur 
yang mematuhi norma, nilai dan ketentuan hukum yang ber-
laku, maka ada Kode Etik (code of conduct) yang harus di-
tegakkan terhadap masing-masing profesi hukum tersebut. 

Buku ini membahas tentang Etika profesi hakim, Etika 
profesi Jaksa, Etika profesi polisi, Etika profesi Notaris dan 
Etika profesi advokat. 

Buku ini dapat menjadi pegangan bagi dosen dan seluruh 
mahasiswa Fakultas hukum dari semua strata, praktisi 
hukum, pengamat dan para pegiat hukum.

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.

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.

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.
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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

•	Prof. 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: mEI 2022

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 75.000,- 
TErBITaN: aprIl 2022

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.

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 mengais Kebeningan hukum Tuhan, memiliki ke-
khasan tersendiri yang jarang terdapat dalam buku sejenis, 
di antaranya; pertama, sistematika 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 maha-
siswa 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.
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filsafat dan teori Hukum: 
Dinamika Tafsir pemikiran hukum 

di Indonesia

•	ANtHoN f. susANto

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm ▪ 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.

filsafat Pengetahuan dan 
Kebenaran: Implementasi dalam 

putusan hakim
•	Prof. Dr. Drs. H. AMrAN 

suADI, s.H., M.HuM., M.M.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 226 hlm

ISBN: 978-623-384-135-1

harga: rp 83.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ini berupaya menjawab berbagai permasalahan bagai-
mana mengimplementasikan pengetahuan dan kebenaran 
ke dalam putusan hakim yang dirasakan sebagai bentuk 
perwujudan kebenaran hukum  yang diharapkan bermuara 
pada rasa keadilan yang hakiki. Dan buku ini merupakan 
kelanjutan dari buku berjudul Filsafat Keadilan: Biological 
Justice dan praktiknya dalam putusan hakim. Buku ini diha-
rapkan sedikit dapat membantu memberikan opsi pemecah-
an bagi permasalahan praktik persidangan yang mungkin 
saja bisa menjadi sebuah oase  menyejukkan di tengah 
padang pasir keadilan yang masih dirasakan gersang.

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. 



48 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP hukum | perpajakan H

Hukum Acara Jinayat
•	Dr. MArDANI

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 246 hlm

ISBN: 978-623-384-095-8

harga: rp 82.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2022

matakuliah hukum acara Jinayat merupakan matakuli-
ah yang harus dikuasai oleh mahasiswa Fakultas hukum 
maupun Fakultas Syariah di Indonesia, dan bahkan hukum 
acara Jinayat sudah menjadi hukum positif (hukum yang 
berlaku) di provinsi Nanggroe aceh Darussalam. Buku 
ini disusun dengan tujuan untuk membantu mahasiswa 
Fakultas hukum Konsentrasi hukum pidana dan mahasiswa 
Fakultas Syariah pada program Studi hukum pidana Islam 
untuk lebih mengenal lebih mendalam tentang hukum acara 
jinayat di Indonesia.

Hukum Acara Peradilan Pajak: 
Komparatif Yudisial dan Teknis 

litigasi Sengketa perpajakan
•	M. fArouQ s., A.MD., s.E., s.H., 

s.H.I., BKP.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 702 hlm

ISBN: 978-623-384-283-9

harga: rp 275.000,-

TErBITaN: NOVEmBEr 2022

Semoga buku ini dapat melengkapi literasi ilmu hukum 
acara peradilan pajak yang telah ada dan bermanfaat bagi 
segenap stakeholder-nya meliputi para akademisi (Dosen, 
mahasiswa, dan pemerhati Kebijakan publik), masyarakat 
Wp (pengusaha, Karyawan bidang keuangan, akuntansi, 
administrasi fiskal, dan corporate legal, Fiskus pada peme-
rintah pusat dan Daerah, para hakim dan panitera di pp 
dan ma, serta bagi segena p para praktisi hukum (konsultan 
hukum bisnis dan advokat), khususnya bagi para Konsultan 
pajak, Kuasa hukum pajak dan Bea cukai, serta para akun-
tan, meskipun mereka tidak berlatar belakang pendidikan 
tinggi ilmu hukum.

Hukum Acara Persaingan usaha 
Pasca-Putusan Mahkamah 
Konstitusi
•	Dr. BINoto NADAPDAP, s.H., 

M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 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).



49 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP hukum | perpajakanH

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 125.000,- 
TErBITaN: aprIl 2022

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 52.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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.

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. 
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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 Agraria di Indonesia 
•	Dr. MuHAMAD sADI Is, s.H.I., 

M.H.
•	Dr. KHAlIsAH HAyAtuDDIN, 

s.H., M.HuM.
•	Dr. suHAryoNo, s.H., M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 268 hlm

ISBN: 978-623-384-221-1

harga: rp 88.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik 
akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat pada 
umumnya di bidang hukum khususnya hukum agraria di 
Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari 13 bab 
yaitu: Bab I hukum; Bab II hukum agraria; Bab III asas-asas 
hukum agraria; Bab IV hak atas Tanah; Bab V Konversi 
hak atas Tanah; Bab VI hukum perumahan; Bab VII hukum 
Tata ruang; Bab VIII pendaftaran Tanah; Bab Ix landrefom; 
Bab x Badan pertanahan Nasional; Bab xI pengaturan hak 
atas Dalam Otonomi Daerah; Bab xII reforma agraria; dan 
Bab xIII penyelesaian Sengketa pertanahan.

Hukum Pengadaan Barang dan 
Jasa 
•	Dr. W. rIAWAN tJANDrA, s.H., 

M.HuM.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 450 hlm

ISBN: 978-623-384-208-2

harga: rp 135.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini disusun untuk mengisi ranah akademis maupun 
praktis terhadap adanya kebutuhan buku mengenai penga-
daan barang dan jasa. materi yang dituangkan dalam buku 
ini didasarkan pada bahan-bahan yang diperoleh dari materi 
perkuliahan hukum pengadaan Barang dan Jasa, dan juga 
didasarkan atas sejumlah materi kursus seputar pengadaan 
barang dan jasa yang diikuti penulis dalam rangka menggali 
sumber-sumber materi yang relatif lengkap guna penulisan 
buku ini. Semoga buku ini bisa melengkapi khazanah keil-
muan yang berkaitan dengan pengembangan sistem hukum 
pengadaan barang dan jasa pada khususnya maupun hukum 
administrasi negara pada umumnya.
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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 128.000,-

TErBITaN: marET 2022

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 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 120.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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 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.

Hukum dan Penegakan 
Hukum: Seri pemikiran romli 

atmasasmita
•	Prof. Dr. roMlI 

AtMAsAsMItA, s.H., ll.M.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 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.
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Hukum Hak Asasi Manusia 
(HAM) 
•	Dr. MuHAMAD sADI Is, s.H.I., 

M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 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 Hak Asuh Anak: 
penerapan hukum dalam Upaya 

melindungi Kepentingan Terbaik 

anak
•	M. NAtsIr AsNAWI, s.H.I., M.H.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 276 hlm

ISBN: 978-623-384-190-0

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: JUNI 2022

Ide pokok risalah ini terbagi ke dalam tiga bagian. pertama, 
“kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)” 
sebagai landasan tertinggi (paramount consideration) dalam 
memutus sengketa hak asuh anak. Kedua, penyelesaian 
sengketa hak asuh melalui mediasi. Ketiga, pengasuhan 
bersama (shared parenting) sebagai alternatif dalam tata 
laksana pengasuhan.

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 cm • 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.
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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.

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 • 356 hlm

ISBN: 978-623-218-670-5

harga: rp 115.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2022

Buku ini dimaksudkan sebagai pembaruan hukum harta 
bersama, maka ditampilkan beberapa putusan mahkamah 
agung yang memuat terobosan hukum dalam pembagian 
harta bersama. Terobosan dimaksud adalah terobosan 
hukum yang menetapkan pembagian harta bersama yang 
menyimpangi pembagian normatif ½ berbanding ½. pem-
bagian yang diterapkan dalam putusan-putusan tersebut 
didasarkan pada pertimbangan terhadap kontribusi masing-
masing pihak dalam keluarga, khsusunya pada pemenuhan 
nafkah dan upaya mendapatkan harta atau aset bersama. 
pertimbangan lainnya berkenaan dengan distribusi hak dan 
kewajiban dalam rumah tangga yang dikonversi ke dalam 
penentuan bagian harta bersama.

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 55.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

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 Bisnis: Teori & 

praktik di Era globalisasi
•	Prof. Dr. roMlI 

AtMAsAsMItA, s.H., ll.M. 

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 416 hlm

ISBN: 978-602-7985-99-5

harga: rp 195.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

menyadari langkanya referensi utama atau textbook untuk 
mata kuliah Kejahatan Bisnis dan pengembangannya pada 
program studi Ilmu hukum di Indonesia, maka kehadiran 
handbook tentang “hukum Kejahatan Bisnis” ini menjadi sa-
ngat bermakna bagi mahasiswa program Strata 1 (S-1) ma-
upun  Strata 2 (S-2). Selain penting bagi kalangan akademisi 
dan praktisi hukum, buku ini sangat dianjurkan untuk dibaca 
oleh para penegak hukum (polisi, jaksa, advokat/pengacara), 
politisi, dan para pelaku bisnis untuk memahami seluk-beluk 
hukum Kejahatan Bisnis yang selama ini menggejala di 
dunia usaha atau bisnis.

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).
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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 cm • 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 Kepailitan: prinsip, 

Norma, dan praktik di peradilan
•	Dr. M. HADI sHuBHAN, s.H., 

M.H., C.N.

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.

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 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 dae-
rah 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 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.

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.
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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 lembaga Keuangan dan 
Perbankan 
•	Dr. sErlIKA APrItA, s.H., M.H.
•	rIo ADHItyA, s.t., s.H., M.KN.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 220 hlm 

 ISBN: 978-623-384-176-4

harga: rp 72.000,-

TErBITaN: mEI 2022

Buku ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam 
mempelajari matakuliah hukum lembaga keuangan dan 
perbankan. Di samping pendekatan hukum, pendekatan 
ekonomi diberikan agar mahasiswa dapat memahami karak-
ter berbagai hukum positif menyangkut perbankan sebagai 
bagian dari bidang ekonomi moneter serta mengenai fungsi 
dan peranan lembaga keuangan bank dan nonbank, jenis-
jenis lembaga keuangan bank dan nonbank serta sejarah 
perkembangannya.

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 Pajak dan Kepabeanan 
di Indonesia: Konsep, aplikasi 

penegakan hukum pajak dan 

Kepabeanan
•	Dr. KHAlIMI, s.E., s.H., M.M., 

M.H.
•	Dr. DArMA PrAWIrA, s.E., s.H., 

M.M., M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 314 hlm

ISBN: 978-623-384-186-3

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: JUNI 2022

Buku ini disusun untuk membantu pembaca meningkatkan 
kesadaran itu sekaligus memberi paparan yang komprehen-
sif tentang berbagai hal yang dibutuhkan untuk mem-
perhatikan, mempersiapkan serta mengantisipasi segala 
kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan pajak, 
khususnya dalam konteks pajak dan kepabeanan. Buku ini 
sangat bermanfaat untuk dipelajari oleh seluruh kalangan, 
baik itu praktisi, pengusaha, ahli hukum maupun mahasiswa 
yang sedang mengambil program studi dari jenjang diploma 
hingga pascasarjana serta para pemangku kepentingan 
agar dapat lebih mengenal dan mengetahui tentang  pajak, 
khususnya bea dan cukai.
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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 me-
miliki potensi pasar yang bagus di bidang pariwisata syariah 
untuk dioptimalkan. Buku ini mencoba untuk merintis literasi 
tentang perkembangan aSEaN mengelola regulasi perkem-
bangan pariwisata syariah di kawasan.

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 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 Pemberitaan Pers: 
Sebuah model mencegah 

Kesalahan dalam Berita
•	Dr. MustAWA Nur, s.H., M.H.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 216 hlm

ISBN: 978-623-384-157-3

harga: rp 68.000,-

TErBITaN: marET 2022

Buku ini menelusuri, menganalisis agar wartawan dalam 
menulis berita benar-benar menjalankan profesinya dengan 
penuh tanggung jawab guna mencegah wartawan tidak 
tergiring dalam proses hukum.

Buku ini sangat bermanfaat untuk melengkapi referensi 
pustaka, yang tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat 
pada umumnya, terutama mahasiswa jurusan Jurnalistik 
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik 
(FISIp) dan mahasiswa Fakultas hukum. lebih khusus lagi, 
bagi wartawan yang berkecimpung dalam tugas liputan 
peristiwa hukum.

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 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.
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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.

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.
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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 105.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

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 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 2022

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 Perikatan (Akad) Dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi 
syariah: melacak Jejak Fikih 
dalam pErma Nomor 2 Tahun 
2008

•	Dr. H. ArMANsyAH, lC., M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 316 hlm
ISBN: 978-623-384-246-4
harga: rp 95.000,-
TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Dalam buku ini, penulis mencoba melakukan kajian terhadap 
konsep akad yang penulis nilai sebagai aspek terpenting se-
kaligus inti (core) dari keseluruhan kajian ekonomi syariah. 
melalui analisis komparatif, penulis melakukan orisinalisasi 
(ta’shil) terhadap rumusan-rumusan pasal dalam KhES 
dengan melacak latar sumbernya dari kitab-kitab fikih yang 
menjadi acuan dalam penyusunan KhES. Dengan menge-
tahui landasan fikih tersebut, diharapkan KhES memiliki 
legitimasi yang kokoh sebagai hukum Islam terapan sehing-
ga dapat lebih diterima oleh masyarakat. Selain itu, penulis 
juga menganalisis konsep tersebut melalui perbandingan 
dengan rumusan-rumusan yang ada dalam Kitab Undang-
Undang hukum perdata (KUh perdata). 

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: FEBrUarI 2022

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
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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 72.000,-

 TErBITaN: marET 2022

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.

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 95.000,- 

TErBITaN: aprIl 2022

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.
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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.

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 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 Persekutuan di 
Indonesia: Teori dan Kasus

YETTY KOmalaSarI DEWI

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 180 hlm

ISBN: 978-623-384-172-6

harga: rp 66.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

Buku ini sangat dinantikan kehadirannya, untuk membantu 
pembacanya memahami bentuk usaha bersama yang paling 
sederhana dan mudah dibentuk oleh mereka yang ingin ber-
bisnis: persekutuan perdata, berikut bentuk kembangannya: 
Firma dan cV.  mudah dibaca, dilengkapi dengan rujukan 
perinci dan keterangan doktriner, aturan hukum, informasi 
praktis serta diperkaya dengan praktik pengadilan yang 
memperkaya pemahaman para praktisi hukum, akademisi, 
pegiat bisnis maupun masyarakat umum. 

—rahmat S. S. Soemadipradja, S.h., ll.m., advokat, prakti-
si hukum Soemadipradja & Taher



64 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP hukum | perpajakan H

Hukum Perusahaan: Bentuk-

bentuk perusahaan
•	AHMADI MIru
•	ANDI suryA NusANtArA 

DJABBA

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 304 hlm

 ISBN: 978-623-384-238-9

harga: rp 96.000,-

 TErBITaN: agUSTUS 2022

Setiap bentuk usaha (yang diibaratkan sebagai kendara-
an), yang dapat dimaknai sebagai sarana bagi pengusaha 
untuk menjalankan usahanya, dalam hal ini akan ditemukan 
berbagai bentuk perusahaan, baik itu usaha perseorangan, 
persekutuan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum. Bentuk-bentuk per-
usahaan tersebut, masing-masing memiliki cara pengelo-
laan yang spesifik dan berbeda antara satu dan yang lain. 
Dengan demikian, pembahasan mengenai bentuk-bentuk 
perusahaan yang akan disajikan kepada pembaca, adalah 
terkait seluk-beluk hukum perusahaan berdasarkan asas-
asas, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan 
pendapat para ahli. Diharapkan dengan membaca buku ini, 
para pembaca akan lebih terbantu untuk memahami konse-
kuensi dari pengelolaan masing-masing bentuk perusahaan.

Hukum Perusahaan di Indonesia
•	Dr. MuHAMAD sADI Is, s.H.I., 

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, aka-
demisi, praktisi, dan aparat pemerintah, serta masyarakat 
pembaca pada umumnya.

Hukum Pidana Adat Baduy dan 
Pembaruan Hukum Pidana
•	fErry fAtHuroKHMAN, s.H., 

M.H., PH.D.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 184 hlm

ISBN: 978-623-384-136-8

harga: rp 54.000,-

TErBITaN: marET 2022

Ditulis secara komprehensif dan mendalam dari sumber pri-
mer yang sangat akurat, dari masyarakat Baduy langsung. 
Buku ini berusaha memperluas cara pandang kita terhadap 
keberadaan dan keberlangsungan hukum pidana adat di 
Baduy. Buku ini juga merupakan acuan utama terkait peran 
dan pencarian posisi hukum pidana adat Baduy terhadap 
hukum pidana yang berlaku secara positif di Indonesia saat 
ini, serta potensi kontribusinya dalam pembaruan hukum 
pidana.

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.
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Hukum Pidana Islam

•	Dr. MArDANI

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 246 hlm

ISBN: 978-602-422-714-2

harga: rp 75.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

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 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 120.000,-

TErBITaN: marET 2022

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.

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 Materiil 
•	Dr. KurNIAWAN trI WIBoWo, 

s.H., M.H., CPl., CCD., CtA.
•	WArIH ANJArI, s.H., s.PD., M.H.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 266 hlm

ISBN: 978-623-384-170-2

harga: rp 80.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

Buku ini tentunya memberikan banyak informasi menge-
nai teori hukum pidana selain itu dipadukan pula dengan 
perkembangan-perkembangan hukum pidana yang saat ini 
telah mengubah aturan-aturan hukum pidana misalnya me-
ngenai putusan mahkamah Konstitusi, pembaruan hukum 
pidana dan pembaruan-pembaruan lainnya. Oleh karena itu 
sebagai suatu ilmu hukum pidana akan terus berkembang, 
dengan demikian perkembangan tersebut tidak dapat begitu 
saja dipotret melalui satu literatur, maka penulis mengakui 
akan banyak celah dalam buku ini, namun tentunya penulis 
berharap dengan para pembaca ini dapat menyempurnakan 
celah-celah hukum yang tidak terpotret dalam buku ini, se-
hingga sebagaimana kaidah ilmu, maka hukum pidana akan 
terus kaya dan berkembang.
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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. 

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 telematika Indonesia 
(Edisi revisi)
•	Dr. sugENg, s.P., s.H., M.H.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 298 hlm

ISBN: 978-623-218-303-2

harga: rp 78.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

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, perlindung-
an data pribadi, ujaran kebencian dan pencemaran nama 
baik (hate speech) melalui media sosial, dan lain-lain. Ber-
kembangnya isu-isu tersebut perlu direspons secara mema-
dai oleh para sarjana, baik untuk keperluan pengembangan 
ilmu pengetahuan maupun untuk mengatasi masalah-masa-
lah konkret yang dihadapi masyarakat. Buku ini diharapkan 
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.
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Hukum tindak Pidana Khusus
•	HAsANAl MulKAN, s.H., M.H.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 154 hlm

ISBN: 978-623-384-280-8

harga: rp 55.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang 
telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu 
dari segi hukum materiil maupun hukum formilnya, seiring 
dengan tuntutan perkembangan di masyarakat. Oleh kare-
nanya, materi yang dituangkan secara komprehensif dan  
sistematis dalam buku ini akan dapat memberikan bacaan 
yang baik dan relevan untuk menambah informasi kepusta-
kaan dan wawasan yang mutakhir bagi mahasiswa fakultas 
hukum, khususnya bahan pemikiran mengenai definisi 
hukum pidana khusus, ruang lingkup hukum pidana khusus, 
eksistensi dan tujuan hukum pidana khusus, perbedaan, 
persamaan, dan keterkaitan tindak pidana ekonomi dengan 
bidang hukum lainnya.

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.

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. 
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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.

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.
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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.

Kapita selekta Hukum Pidana 
Indonesia

Editor:
•	Dr. MuHAMAD sADI Is, s.H.I., 

M.H.
•	fADIllAH MursID, s.H.I., M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 312 hlm

 ISBN: 978-623-384-236-5

harga: rp 98.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini ditulis terdiri dari xIV bab yang terdiri dari: BaB I 
Kapita Selekta hukum pidana; Bab II Tindak pidana perda-
gangan Orang (human Trafficking); Bab III Kriminalisasi dan 
Deskriminalisasi dalam hukum pidana; Bab IV pertanggung-
jawaban pidana; Bab V Tujuan hukum pidana dan Dasar 
hukum pemidanaan; Bab VI restorative Justice: Dalam 
r-KUhp dan Sistem peradilan pidana; Bab VII Distributive 
Justice dalam hukum pidana; Bab VIII Tindak pidana hak 
asasi manusia (ham); Bab Ix Tindak pidana Korupsi; Bab 
x Tindak pidana Narkotika; Bab xI Tindak pidana cyber 
(cyber crime); Bab xII Tindak pidana pencucian Uang; Bab 
xIII Tindak pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDrT); 
dan Bab xIV Tindak pidana perbankan. Buku ini dapat 
bermanfaat bagi: mahasiswa/i, lembaga-lembaga legislatif 
dan Yudikatif, pemerintah, dan masyarakat umum.

Kapita selekta tindak Pidana 
Perbankan
•	Dr. yuNus HusEIN, s.H., ll.M.
•	ICHsAN zIKry, s.H., ll.M.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 220 hlm

ISBN: 978-623-384-223-5

harga: rp 65.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini diharapkan mampu membantu masyarakat, khu-
susnya para pencari keadilan, yang harus bersentuhan lang-
sung dengan penegakan hukum pidana di bidang perbankan.

Buku ini juga diperkaya dengan pengalaman salah satu 
penulis yang merupakan mantan pegawai Bank Indonesia, 
yang pernah bertindak sebagai pemeriksa bank dan pejabat 
Biro hukum Bank Indonesia, sebagai pengajar hukum 
perbankan dan berpengalaman menjadi ahli dalam berbagai 
kasus tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana 
pencucian uang dan lain sebagainya.

Kembang setaman tindak 
Pidana Korupsi Indonesia dalam 
teori, Norma, dan Praktik
•	Dr. lIlIK MulyADI, s.H., M.H.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 406 hlm

ISBN: 978-623-384-222-8

harga: rp 140.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini membahas mengenai pengembalian aset (asset 
recovery) pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif 
kekinian (ius constitutum/hukum positif) dan perspektif masa 
mendatang (ius constituendum) yang biasanya luput dari 
pembahasan. Dengan diterbitkannya buku ini tentu akan 
menambah khazanah kepustakaan hukum kita, terutama 
berkaitan dengan seluk-beluk tindak pidana korupsi di Indo-
nesia. Buku ini amat perlu dimiliki semua aparat penegak 
hukum, akademis dan mahasiswa serta berbagai pihak yang 
bergelut di bidang hukum pada umumnya. 



70 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP hukum | perpajakan H

Keseimbangan Nilai Pidana 
Penjara dan Pidana Denda: 
perspektif penologi melalui 

pendekatan analisis Ekonomi
•	Dr. t.J. guNAWAN, s.t., MIMs., 

M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 308 hlm

ISBN: 978-623-384-245-7

harga: rp 90.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Saat ini sangat sedikit pemikiran pembaruan hukum pidana 
yang membahas rasionalisasi dan standardisasi pemidana-
an, dan buku ini adalah salah satunya. Buku ini mengajukan 
pembaruan hukum pidana dari perspektif penologi untuk 
mencari keadilan dengan mengajukan rancang Bangun 
hukum pidana Berbasis Keadilan restoratif yang berdaya 
jera. hal ini berarti memperhatikan semua pihak (korban 
dan masyarakat) untuk dapat dipenuhi dan dikembalikan 
keadaannya, didasarkan pada seberapa besar pemidanaan 
pelaku dengan perhitungan setimpal dan mampu memulih-
kan kerugian-kerugian yang ada. 

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.

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.



71 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP hukum | perpajakanH

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.

Kumpulan Asas Hukum
•	Dr. AMIr IlyAs, s.H., M.H.
•	MuH. NursAl N.s., s.H.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 278 hlm

ISBN: 978-623-384-233-4

harga: rp 88.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Dominan dari tiap bagian buku ini merupakan hasil inven-
tarisasi asas-asas: hukum umum, hukum pidana, hukum 
acara pidana, hukum perdata, hukum perdata Eropa tentang 
orang, hukum perkawinan, hukum benda, hukum kontrak, 
hukum acara perdata, hukum agraria, hak tanggungan, 
hukum tata negara, hukum pemilu, hukum administrasi 
negara, hukum pajak, hukum internasional, hukum Islam. 
Tambahan pada bab terakhir juga diinvetarisasi adagium 
dan pameo hukum. Selain buku ini diperuntukkan untuk 
mahasiswa pemula di fakultas hukum, juga relevan untuk 
menjadi pegangan bagi mahasiswa program magister, 
doktor, dan para pengajar yang berkecimpung dalam dunia 
hukum teoretis. para penegak hukum seperti advokat, polisi, 
jaksa, hakim, dan notaris tentu buku ini layak pula menjadi 
pegangan dalam menjalankan tugas dan profesinya masing-
masing.

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. 

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. 

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: FEBrUarI 2022

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.

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.
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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. 

Mahir Meneliti Permasalahan 
Hukum
•	M. syAMsuDIN

Divisi: kencana

14 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.

Memahami undang-undang 
Peratun dan strategi Beracara 
di Pengadilan tata usaha 
Negara
•	rIDWAN HAyAtuDDIN, s.H., 

M.H.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 172 hlm

ISBN: 978-623-384-168-9

harga: rp 58.000,-

TErBITaN: marET 2022

Buku ini lebih banyak membahas pengetahuan praktis—ba-
gaimana praktik keseharian hukum acara di dalam pena-
nganan sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha 
negara. Tiada lain harapan, dengan terbitnya memahami 
Undang-Undang peratun dan Strategi Beracara di pengadilan 
Tata Usaha Negara dapat menambah secercah pengetahuan 
dalam memahami seluk-beluk hukum administrasi negara, 
dan khususnya hukum acara tata usaha negara bagi para 
pembaca, terutama mahasiswa hukum di perguruan tinggi, 
akademisi, advokat dan praktisi hukum lainnya serta peminat 
dan pemerhati hukum.

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.
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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. 

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.

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.

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. 
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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 55.000,- 

TErBITaN: aprIl 2022

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.

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. 

Metode Penelitian Hukum 
Normatif dan Empiris  
(Edisi Kedua)

•	dr.	Jonaedi	efendi,	S.H.i.,	M.H.
•	Prof.	dr.	PraSetiJo	riJadi,	

s.H., M.HuM.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 332 hlm

ISBN: 978-623-384-256-3

harga: rp 95.000,- 
TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini dihadirkan oleh penulis sebagai salah satu upaya 
mempermudah mahasiswa dalam menyusun skripsi atau 
tesis. Buku ini disusun dengan gaya yang sederhana namun 
jelas dan mencakup pedoman-pedoman yang perlu diikuti 
dalam menyusun karya ilmiah, dengan menghindari bahasa-
bahasa penelitian yang dipersepsikan sulit. Dengan demiki-
an,  buku ini akan sangat membantu mahasiswa yang akan 
membuat laporan penelitian hukum, baik itu dalam bentuk 
skripsi atau tesis.
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Minoritas Non-Muslim di 
Negeri syariat Islam: Non-

muslim dalam Qanun Jinayat dan 

mahkamah Syar’iyah di aceh
•	Dr. H. ABDul HAlIM, M.Ag.

Divisi: prenaDa

15.5 x 23 cm • 390 hlm

 ISBN: 978-602-383-107-4

harga: rp 130.000,-

TErBITaN: JUNI 2022

Diskusi seputar hak-hak minoritas agama adalah isu dilema-
tik dan menjadi perdebatan di negara-negara muslim tidak 
terkecuali Indonesia. Bagi Indonesia, isu ini dapat berpo-
tensi menimbulkan polemik, merusak demokrasi, hak asasi 
manusia, toleransi, dan hubungan umat beragama, di mana 
pluralisme agama, hukum, budaya, dan adat istiadat. Salah 
satu yang menjadi sorotan nasional dan NgO’s internasional 
berkaitan hukuman cambuk bagi non-muslim di mahkamah 
Syar’iyah aceh. Buku ini memuat studi komprehensif yang 
bertujuan untuk menganalisis hak-hak non-muslim hukum 
Qanun Jinayat di mahkamah Syar’iyah di aceh.

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.

Negosiasi syariah dan Negara 
dalam Politik Hukum Pidana di 
Indonesia
•	Dr. H. ABDul HAlIM, M.Ag.

Divisi: prenaDa

14.8 x 21 cm • 232 hlm

ISBN: 978-602-383-105-0

harga: rp 85.000,-

TErBITaN: JUNI 2022

Fokus buku ini adalah mencermati konfigurasi politik hukum 
pidana dan kaitannya dengan akomodasi hukum Islam 
dalam perundang-undangan di Indonesia. paling tidak ada 
tiga masalah krusial dalam penyusunan rUU KUhp yang 
dibahas dalam kajian buku ini, yaitu: masalah ideologi, ke-
susilaan, dan agama dan khususnya yang berkaitan dengan 
aspek-aspek hukum Islam (syariah). mengingat isu hukum 
Islam ini penting di negara dengan mayoritas penduduk 
beragama Islam, buku ini menjadi sangat perlu dibaca oleh 
siapa saja yang tertarik dengan relasi-relasi dan perkem-
bangan hukum positif dan hukum Islam di tanah air, baik 
itu dari kalangan mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, 
pemuka agama, maupun praktisi hukum.

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) (Edisi revisi)
•	MuHAMMAD ADIguNA 

BIMAsAKtI
•	MuHAMMAD Noor HAlIM 

PErDANA KusuMA 

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 188 hlm

ISBN: 978-623-384-113-9

harga: rp 52.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2022

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)
•	Prof. Dr. Drs. H. AMrAN 

suADI, s.H., M.HuM., M.M.   

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 242 hlm

 ISBN: 978-623-218-438-1

harga: rp 88.000,-

TErBITaN: mEI 2022

pesan penting yang ingin disampaikan kepada pembaca 
bahwa mahkamah agung rI telah melakukan beberapa 
terobosan dalam bidang pembaruan hukum acara perdata 
di Indonesia untuk menjawab tantangan dari perkembang-
an hukum yang sedemikian pesat di era industri 4.0 dalam 
memasuki era baru peradilan modern berbasis teknologi 
informasi. Selain itu diharapkan  menjadi tambahan referen-
si tentang pembaruan hukum acara perdata dengan segala 
permasalahannya, sumbangan khazanah ilmu pengetahuan 
dan sebagai tambahan wawasan bagi para hakim, aparatur 
peradilan, akademisi/mahasiswa, dan para praktisi hukum. 

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.
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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.

Pemidanaan Korporasi dan 
gugatan Class Action ganti 
rugi serta Pencabutan Izin 
lingkungan Hidup 
•	gAtot suPrAMoNo

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 232 hlm

ISBN: 978-623-384-138-2

harga: rp 78.000,-

TErBITaN: marET 2022

Buku ini membahas persoalan-persoalan di bidang hukum 
tersebut, terutama mengenai pelanggaran pidana ling-
kungan hidup yang dilakukan korporasi, tentang gugatan 
“class-action” di bidang lingkungan hidup, dan masalah 
atau isu pencabutan izin lingkungan bagi perusahaan yang 
melanggar aturan lingkungan hidup. Oleh karena itu, buku 
ini berguna bagi para mahasiswa, dosen, pengacara, polisi, 
jaksa, dan hakim serta warga masyarakat yang ingin mem-
pelajari hukum lingkungan hidup berkaitan dengan pemida-
naan korporasi, gugatan class-action dan pencabutan izin 
lingkungan.

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.
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Pengantar Ilmu Hukum dan 
Aspek Hukum dalam Ekonomi
•	Dr. MuHAMMAD rEzA 

syArIffuDIN zAKI, s.H., M.A.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 554 hlm

ISBN: 978-623-384-122-1

harga: rp 190.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Beberapa pembahasan di buku ini antara lain Sistem hukum 
di Dunia, Bentuk pemerintahan di Dunia, asas-asas hukum, 
Subjek dan Sumber hukum, Tata Urutan perundangan-
undangan di Indonesia, Omnibus law, Sistem peradilan di 
Indonesia, Sanksi-sanksi hukum, profesi-profesi hukum, 
hukum Benda, hukum perjanjian, hukum perusahaan, hu-
kum Kekayaan Intelektual, hukum Ketenagakerjaan, hukum 
pasar modal, hukum persaingan Usaha, hukum perlin-
dungan Konsumen, hukum Kepailitan, hukum pajak, hukum 
Siber/media, hukum Kesehatan, hukum asuransi, hukum 
perbankan, hukum pengadaan Barang dan Jasa, hukum 
pariwisata, hukum Olahraga, dan penyelesaian Sengketa di 
luar pengadilan. Buku ini diharapkan dapat digunakan oleh 
banyak pihak, termasuk oleh akademisi, mahasiswa hukum 
dan nonhukum, advokat dan konsultan hukum, serta pejabat 
pemerintah.

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 85.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

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.

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. 
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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 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 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. 
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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.

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 105.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

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.
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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.

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.

Pengantar Perbandingan Hukum 
Waris 
•	Dr. rIo CHrIstIAWAN, s.H., 

M.HuM., M.KN.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 102 hlm

ISBN: 978-623-384-129-0

harga: rp 38.000,-

TErBITaN: marET 2022

Setelah mempelajari materi di dalam buku ini, penulis ber-
harap pembaca memperoleh pemahaman mengenai ketiga 
sistem hukum waris di Indonesia, serta dapat merumuskan 
solusi-solusi dalam persoalan waris dan kebendaan. maha-
siswa fakultas hukum, baik di tingkat sarjana maupun pasca-
sarjana dan notariat, dapat menjadikan pengantar perban-
dingan hukum Waris sebagai pengantar, ditambah dengan 
buku teks maupun referensi lain yang relevan. Berbagai 
pemangku kepentingan lain, seperti advokat, hakim, hingga 
masyarakat umum yang berminat, juga dapat membaca 
tulisan ini sebagai rujukan dalam mengenalkan ketiga sistem 
hukum waris di Indonesia.

Pengusaha Kelas Menengah 
Muslim Kontemporer
•	JAJANg JAHroNI
•	ENDI AulIA gArADIAN
•	rANggA EKA sAPutrA
•	lIlIs sHofIyANtI
•	PutrI HAsANAH
•	tAsMAN
•	DADI DArMADI

Divisi: prenaDa

14.8 x 21 cm • 256 hlm

ISBN: 978-602-383-122-7

harga: rp 95.000,-

TErBITaN: NOVEmBEr 2022

apakah para pengusaha muslim kelas menengah di In-
donesia berusaha semata-mata atas dorongan keyakinan 
beragama, atau justru karena dilandasi oleh motivasi-moti-
vasi ekonomi belaka? Buku yang sedang anda baca ini, 
pengusaha Kelas menengah muslim Kontemporer, merupa-
kan upaya akademik untuk menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan “muslimpreneur”. Ini merupakan fenomena yang 
mulai banyak ditemukan pada masyarakat muslim di Indo-
nesia, khususnya mereka yang datang dari kelas menengah. 
Bisnis, selain menjadi cara mendulang cuan, juga menjadi 
cara meneladani perilaku Nabi. 
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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.

Peradi organ Negara 
Konstitusional: Studi Sejarah 

Organisasi advokat Indonesia
•	Dr. Ir. D. roMI sIHoMBINg, 

s.H., M.H.
•	M.z. Al-fAQIH, s.H., s.s., M.sI.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 250 hlm

ISBN: 978-623-384-271-6 

harga: rp 88.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini mengetengahkan rekam jejak organisasi advokat 
dalam lintasan sejarah, juga mengulas sejarah hukum peng-
aturan advokat, kedudukan advokat dalam sistem hukum 
dan kehidupan bernegara, serta membahas sejarah pEr-
aDI. Buku ini ditulis oleh dua orang advokat yang memiliki 
kecintaan terhadap profesi advokat dan organisasi advokat, 
keduanya sudah malang melintang dalam praktik advokat 
dan telah berpraktik di berbagai lingkungan pengadilan, da-
lam berbagai penanganan perkara hukum (perdata, pidana, 
Tata Usaha Negara, dll.) menjadikan buku ini tidak sekadar 
hasil kerja intelektual, melainkan juga sebagai hasil peng-
endapan dari pengalaman praktis para penulisnya. Buku 
ini merupakan sumbangan berharga dari praktisi hukum 
kepada masyarakat luas yang ingin menambah wawasan 
dan pengetahuan tentang advokat dan organisasi advokat, 
juga bermanfaat bagi para calon advokat dan mahasiswa 
fakultas hukum di seluruh Indonesia. Buku ini dapat menjadi 
referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang sedang me-
nempuh perkuliahan kemahiran hukum (praktik hukum).

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.
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Peranan Interpol dalam 
Pemberantasan Kejahatan 
transnasional dan Internasional 
•	Prof. Dr. I MADE PAsEK 

DIANtHA, s.H., M.s.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 182 hlm

ISBN:  978-623-384-210-5

harga: rp 63.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Kejahatan internasional adalah kejahatan yang merupakan 
yurisdiksi pengadilan pidana Internasional (International cri-
minal court/Icc) yang terdiri dari: kejahatan genosida, keja-
hatan atas kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan 
agresi. Kejahatan transnasional yang merupakan yurisdiksi 
pengadilan nasional adalah kejahatan lintas batas negara 
yang antara lain berupa: kejahatan perdagangan orang, 
penyelundupan migran, narkotika, pencucian uang, korupsi, 
pencurian benda budaya, kejahatan lingkungan, terorisme, 
dan yang paling mutakhir adalah kejahatan siber.

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, 
dimaksudkan 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 Tindak 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.

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. 
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Perkembangan Hukum Wakaf di 
Indonesia: Teori dan praktik
•	Dr. suPANI, M.A.

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 306 hlm

ISBN: 978-623-384-279-2

harga: rp 105.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Buku ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh 
DIpa UIN Saizu selama dua tahun, dan poin utama buku ini 
menjelaskan pembaruan hukum wakaf di Indonesia dengan 
menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan 
wakaf.

melalui buku ini penulis menawarkan berbagai aspek keba-
ruan dan metode pembaruan. Secara keseluruhan, studi ini 
menemukan bahwa pembaruan hukum wakaf di Indonesia 
terjadi pada empat aspek, yakni aspek peraturan hukum, 
aspek pemahaman (substansi ajaran wakaf), aspek mana-
jemen, dan aspek pendayagunaan wakaf. adapun metode 
pembaruannya melalui metode takhshish al-qadla, talfiq/
takhayyur, siyasah syariyyah, dan reformulasi fikih.

Selain itu buku ini juga menjelaskan penerapan aturan 
perundang-undangan tentang tukar guling tanah wakaf 
dan menyuguhkan studi kasus tukar guling tanah wakaf di 
dua desa untuk membantu pembaca memahaminya dalam 
konteks situasi riil. 

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.

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.

Petunjuk Praktis Beracara di 
Peradilan tata usaha Negara: 
Konvensional dan Elektronik 

(Edisi Kedua)
•	suDArsoNo
•	rABBENstAIN IzroIEl

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 220 hlm

 ISBN: 978-623-384-144-3

harga: rp 65.000,-

 TErBITaN: marET 2022

pokok bahasan dalam buku ini, antara lain: Filosofi, asas 
dan Karakteristik hukum acara peradilan TUN; Kelemba-
gaan peradilan TUN; hukum materiil dan hukum acara 
peradilan TUN; Objek dan Subjek Sengketa di peradilan 
TUN; peradilan Elektronik pada peradilan TUN; pendaftaran 
gugatan Secara Konvensional dan Elektronik; pemeriksaan 
acara Biasa, acara cepat dan acara Singkat; prosedur 
Dismissal dan perlawanan; pemeriksaan persiapan; pemba-
caan gugatan, Jawaban, replik dan Duplik; perdamaian; In-
tervensi; pembuktian; putusan; Upaya hukum; pelaksanaan 
putusan; Sengketa TUN Khusus; dan penggunaan Bahasa 
hukum pada Dokumen peradilan TUN.
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Politik Hukum: Dalam 

pengelolaan Keuangan Daerah
•	Dr. HENDrA KArIANgA, s.H., 

M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 390 hlm

ISBN: 978-602-7985-41-4

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini memaparkan aspek-aspek penting yang menen-
tukan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang 
baik (good Financial governance), bagaimana pengelo-
laan keuangan daerah seharusnya dilakukan, dan politik 
pengelolaan keuangan daerah secara empiris dilaksanakan 
oleh pemerintah daerah, di era otonomi daerah, sehingga 
desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong pemerin-
tah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan pengelola-
an sumber daya alam sehingga daerah otonomi dapat maju, 
mandiri, dan memiliki daya saing ekonomi yang kompetitif 
baik secara nasional, regional, dan lokal.

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 148.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

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.

Politik Hukum Pidana dalam 
Perlindungan Korban Kejahatan 
Ekonomi di Bidang Perbankan
•	Prof. Dr. M. ArIEf AMrullAH, 

s.H., M.HuM.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 310 hlm

ISBN: 978-623-384-243-3

harga: rp 98.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini membahas mengenai perlindungan korban keja-
hatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan 
sarana hukum pidana, yaitu dengan titik tolak pada hukum 
pidana positif, kemudian bagaimana seharusnya untuk 
hukum pidana ke depan (politik hukum pidana). Dengan 
orientasi tidak hanya terhadap korban potensial, tetapi juga 
terhadap korban aktual atau korban nyata.

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.  
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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.

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.

rekonstruksi Epistemologi 
Hukum Keluarga Islam
•	Dr. H. IMroN rosyADI, s.H., 

M.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 328 hlm

ISBN: 978-623-384-153-5

harga: rp 115.000,-

TErBITaN: marET 2022

literasi fikih memang menghadirkan pengayaan pengeta-
huan, namun juga melahirkan problem kesenjangan waktu 
antara perumusan teks fikih dengan kehidupan saat ini. Fikih 
klasik merupakan hasil “dialogis” antar-nash dan sosio-kul-
tur  masyarakat saat itu, sudah barang tentu berbeda de-
ngan sosio-kultur saat ini. Oleh karena itu, dalam beberapa 
hal perlu dihadirkan reinterpretasi dan bahkan rekonstruksi 
kembali, agar fikih tetap memliki relevansi dengan kekinian. 
Buku ini mencoba untuk menawarkan beberapa pemikiran 
hukum keluarga dalam merespons isu pembaruan. Oleh 
karena itu, buku ini layak dibaca oleh kalangan akademisi, 
praktisi hukum, advokat, hakim, peminat hukum keluarga di 
Indonesia, serta masyarakat pada umumnya.

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.
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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 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.

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.

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
•	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.
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sosiologi Hukum: penegakan, 

realitas & Nilai moralitas hukum
•	Dr. Drs. 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.

strategi Menangani dan 
Memenangkan Perkara Pidana 
di Pengadilan (Perspektif 
Advokat): Dilengkapi contoh 

Surat Kuasa pidana, Eksepsi, dan 

Nota pembelaan 
•	BorIs tAMPuBoloN, s.H.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 402 hlm

ISBN: 978-623-384-225-9

harga: rp 140.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini menyajikan ilmu-ilmu praktik yang tidak umum 
diajarkan di Fakultas hukum. anda akan mempelajari 
teknik-teknik menyusun teori kasus atau arah pembelaan 
untuk persidangan, teknik bertanya kepada saksi atau ahli 
yang jitu (cross-examination), prinsip dan asas yang wajib 
dikuasai dalam persidangan pidana, cara membuat dan 
membaca pleidooi yang meyakinkan, hingga cara mengha-
dapi wartawan. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-con-
toh surat kuasa, nota keberatan, dan nota pembelaan. Ilmu 
praktik tentang strategi penanganan perkara pidana ini akan 
sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang ingin menjadi 
advokat, para praktisi hukum, dan terutama bagi rekan-
rekan advokat yang telah berkecimpung di dunia hukum.

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.

suap dan gratifikasi pada 
Proses Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah
•	Dr. H. Agus KAsIyANto, s.H., 

M.H., ClA., CCD., CPCD., CPClE., 
CPl., Ctl., CrA., CPHr., AIIArB.

Divisi: kencana

15.5 x 23  cm • 278 hlm

ISBN: 978-623-384-282-2

harga: rp 105.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aspek 
penting pada suatu organisasi, termasuk dalam konteks 
pemerintahan. Tetapi dalam aspek ini juga berpotensi 
terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Untuk mema-
hami isu inilah, dan untuk mencari jalan mengatasinya, 
maka buku ini hadir di hadapan pembaca.

Buku ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 
pengadaan barang/jasa pemerintah yang berdimensi tin-
dak pidana korupsi. Sehingga sangat tepat untuk dibaca 
bagi aph (aparat penegak hukum), pelaku pengadaan, 
ahli pengadaan, dosen, dan mahasiswa yang sedang 
menggeluti bidang pengadaan barang/jasa, serta aktivis 
lSm antikorupsi.
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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 cm • 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.

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.

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.



92 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP hukum | perpajakan H

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 97.000,-

TErBITaN: marET 2022

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: marET 2022

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-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, 
mahasiswa hukum harus mengetahui sejarah dan perkem-
bangan 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 melalui buku ini mahasiswa akan diperkenalkan de-
ngan banyak gagasan dasar filsafat hukum dan mazhab atau 
teori-teori besar (grand theory) di bidang hukum.

tindak Pidana Korupsi pada 
Proses Pengadaan Barang dan 
Jasa 
•	Dr. H. Agus KAsIyANto, s.H., 

M.H., ClA., CCD., CPCD., CPClE., 
CPl., Ctl., CrA., CPHr., AllArB.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 264 hlm

ISBN: 978-602-422-689-3

harga: rp 90.000,- 
TErBITaN: JUNI 2021

Buku ini mengurai persoalan tindak pidana korupsi pada 
proses pengadaan barang/jasa berdasarkan tinjauan praktis 
dan teoretis. Ditulis dengan memadukan pengalaman 
praktik yang dilakukan oleh penulisnya serta aspek teoretis-
ilmiahnya, sehingga pembaca akan memperoleh uraian dan 
pembahasan yang komprehensif tentang proses pengadaan 
barang/jasa yang berpotensi terjadinya tindak pidana ko-
rupsi. Selain itu juga, dibahas sejarah peraturan pengadaan 
barang/jasa, metode, serta tahapan pengadaan barang/
jasa; di samping itu juga menelaah aspek norma dan etika 
serta prinsip-prinsip hukumnya untuk menghindari potensi 
terjadinya tindak pidana korupsi.
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transformasi Peradilan 
Agama di sai Bumi ruwa Jurai 
lampung 
•	Dr. Drs. H. PElMIzAr, M.H.I. , DKK.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 318 hlm

ISBN: 978-623-384-255-6

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

peradilan agama telah tumbuh dan melembaga di bumi 
Nusantara melalui sejarah panjang di Negara Kesatuan 
republik Indonesia. Jauh sebelum zaman pra-kemerdeka-
an Negara republik Indonesia, pengadilan agama sudah 
dikenal dengan peradilan Serambi masjid. pada masa itu 
hukum Islam mengakar dengan sangat kuatnya tidak hanya 
pada masalah-masalah seputar hukum privat, namun juga 
berkaitan dengan hukum publik sebagai aturan-aturan yang 
senantiasa hidup di tengah masyarakat (living law) dan dia-
kui oleh masyarakat. melalui buku ini, tim penulis menampil-
kan transformasi peradilan agama di Sai Bumi ruwa Jurai 
lampung. hadirnya buku ini diharapkan mampu menggugah 
kembali semangat dan kesadaran mengenai sejarah panjang 
peradilan agama yang akan terus ada, membersamai 
kehidupan masyarakat di tengah perubahan sosial serta ber-
bagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan peradilan 
agama berkelas dunia.

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.

transformasi Digital 
Penyelenggaraan ruPs 
(e-ruPs) terkait Konsep Cyber 
Notary
•	H. IKHsAN luBIs, s.H., sP.N., 

M.KN.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 492 hlm 

 ISBN: 978-623-384-146-7

harga: rp 180.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat 
akta autentik memiliki peran strategis dalam setiap hu-
bungan hukum  dalam kehidupan masyarakat, dan karena-
nya notaris juga harus mengikuti perkembangan ilmu dan 
teknologi yang sangat memengaruhi sendi-sendi kehidupan 
masyarakat di era industri 4.0 ini. 

Buku ini mengupas seluk-beluk praktik hukum kenotariatan 
dan  tantangan ke depan serta ide solutif yang diberikan, 
terutama dalam merespons perkembangan zaman di era 
digital, termasuk pemikiran dan gagasan terkait dengan 
e-notary, merupakan pemikiran yang sangat cerdas dan 
relevan dengan tuntutan zaman.

transformasi Pendidikan tinggi 
Hukum di Indonesia

EDITOr:
•	AMIrA PArIPurNA, s.H., ll.M., 

PH.D.
•	Dr. AstutIK, s.H., M.H.
•	rIzA AlIfIANto KurNIAWAN, 

s.H., MtCP.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 426 hlm 

ISBN: 978-623-384-262-4

harga: rp 145.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) topik. Topik pertama adalah 
pencegahan korupsi dan pendidikan tinggi hukum. Kedua, 
dampak teknologi digital pada pengajaran, pembelajaran, 
dan praktik hukum. Ketiga, social justice dalam pendidikan 
hukum. Keempat, pendidikan hukum dalam konteks global. 
Selanjutnya, pendekatan responsif gender pada pendidikan 
hukum sebagai topik kelima. Keenam, experiential learning 
dan problem-based learning sebagai metode pembelajaran 
dalam pendidikan tinggi hukum; dan ketujuh, karakter pem-
belajar hukum dalam pendidikan tinggi hukum. 

Tulisan para kontributor yang dimuat dalam buku ini, diha-
rapkan dapat menambah wawasan dan membuka wacana 
pembaca dalam mengembangkan pendidikan hukum ke 
depannya.
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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-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

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 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

Wanprestasi dan Perbuatan 
Melawan Hukum dalam 
Penyelesaian sengketa Ekonomi 
syariah
•	Prof. 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 83.000,-

TErBITaN: mEI 2022

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 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

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 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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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 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

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 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

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 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

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 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 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

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

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
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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

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
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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 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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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



106 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP hukum | perpajakan H

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

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

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

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
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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

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

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

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

• 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

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
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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

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

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

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

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
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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

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

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 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
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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

• Dr. hJ. DarmaWaTI h., 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

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

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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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.

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 • 194 hlm

ISBN: 978-602-7985-52-0

harga: rp 62.000,-
TErBITaN: aprIl 2022

Kebutuhan akan zinc sangat bervariasi, tergantung keadaan 
fisiologis dan patologis kesehatan tubuh (anak balita). 
angka kecukupan zinc per hari yang dianjurkan berdasarkan 
Widyakarya Nasional pangan dan gizi (2004), penentuan 
status zinc, sumber dan angka kecukupan Vitamin a yang 
dianjurkan, status gizi balita dan imunitas, merupakan infor-
masi penting beserta uraian penjelasannya yang lengkap di 
dalam buku ini. 

Buku teks ini ditulis oleh pakar gizi/kesehatan masyarakat, 
adalah acuan utama tidak hanya bagi mahasiswa Ilmu Kese-
hatan masyarakat, konselor atau penyuluh kesehatan, bidan 
dan perawat, dokter, serta para dosen/guru; namun juga 
penting untuk  diketahui rumah tangga keluarga. 

Hand Hygiene: panduan bagi 

petugas Kesehatan
•	HAErAWAtI IDrIs

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 192 hlm

ISBN: 978-623-384-149-8

harga: rp 60.000,-

TErBITaN: marET 2022

pengetahuan mengenai kebersihan tangan memainkan 
peran penting dalam menentukan kepatuhan dalam menjaga 
kebersihan tangan. mendidik petugas kesehatan tentang 
kepatuhan dan teknik hand hygiene yang efektif merupakan 
langkah utama dalam mempromosikan mutu layanan kese-
hatan di fasilitas kesehatan. Buku ini dipersembahkan bagi 
seluruh petugas kesehatan, peneliti dan akademisi yang 
berkecimpung dalam bidang mutu layanan kesehatan. Buku 
ini berisi delapan bab. Selain berisi teori, buku ini bersifat 
konsep dan aplikatif terkait langkah-langkah hand hygiene 
berdasarkan panduan WhO. Semoga buku ini menambah 
wawasan dan  khazanah bagi para pembaca dalam upaya 
meningkatkan budaya hand hygiene di mana pun berada. 

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.
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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. 



113 K ATA L OG  2 0 2 3  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

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

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
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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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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 182.000,- 
TErBITaN: aprIl 2022

referensi penting ini merupakan pengantar awal dalam 
memahami metode jaringan komunikasi. Diharapkan melalui 
buku ini pembaca dapat mengenal secara ringkas “metode 
jaringan komunikasi”. Bagian penting substansi isi buku ini 
menguraikan konsep dasar dan metode jaringan komuni-
kasi—mulai dari desain penelitian, populasi dan penarikan 
sampel, pengumpulan data hingga perhitungan statistik. 
Dalam buku ini dilengkapi pula dengan “tutorial penggunaan 
UcINET”—salah satu perangkat lunak metode jaringan ko-
munikasi yang paling banyak dipakai pada masa kini; serta 
studi kasus analisis jaringan komunikasi menggunakan data 
dokumen.

Audit Komunikasi: pendekatan 
dan metode asesmen 
Komunikasi dalam Organisasi  
(Edisi Kedua)  
•	roslI MuHAMMED, M.sC., PH.D.
•	Prof. Dr. BurHAN BuNgIN, 

M.sI., PH.D., CIQAr., CIQNr., 
CIMMr. 

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 266 hlm

ISBN: 978-623-384-188-7

harga: rp 95.000,-

TErBITaN: JUNI 2022

audit komunikasi ke depan seharusnya melihat pentingnya 
pembahasan khusus tentang data digital dalam audit komu-
nikasi. mengingat audit komunikasi selain mengimplemen-
tasi metode audit komunikasi, memperhatikan etika auditor 
komunikasi, juga harus memperbincangkan persoalan 
digitalisasi data yang selalu ada pada organisasi publik saat.

Edisi Kedua buku audit Komunikasi: pendekatan dan me-
tode asesmen Komunikasi dalam Organisasi ini mema-
sukkan bab baru tentang teknologi media komunikasi dan 
perbincangannya tentang penting data digital bagi audit 
komunikasi pada organisasi publik. Dalam edisi kedua ini 
pula, ada beberapa perbincangan tentang laporan penelitian 
yang diperbaiki sehingga menjadi sebuah pembahasan yang 
mudah dipahami oleh pembaca.

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.

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. 
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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.

Cross-Cultural Communication: 
Understanding language and 

culture for global communication 

and Interaction
•	Prof. Dr. I Wy. DIrgEyAsA, 

M.HuM.

Divisi: kencana

15 x 22.5 cm • 200 hlm

ISBN: 978-623-384-093-4

harga: rp 65.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

This book actually convinces the readers that communicati-
on and interaction, language and culture cannot be separa-
ted among others. They are as a system working together 
to create meaning. Then, it is believed that the effective 
communication (mostly a cross-cultural communication) 
depends on both how one understand the language and the 
culture.

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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Ensiklopedia teori Komunikasi 
Jilid 1 

EDITOr:
•	stEPHEN W. lIttlEJoHN
•	KArEN A. foss

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 762 hlm

ISBN: 978-602-1186-58-9

harga: rp 385.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Dengan lebih dari 300 entri, buku ini merupakan sumber 
lengkap untuk memahami teori komunikasi. Ensiklopedi 
Teori Komunikasi memberikan deskripsi teori-teori yang 
menerangkan aspek-aspek komunikasi dan isu-isu yang 
melatarbelakanginya serta menyajikan konsep-konsep yang 
mendasari bidang studi ini. Ini adalah sumber utama untuk 
membahas keragaman dan signifikansi teori komunikasi.

Ensiklopedia teori Komunikasi 
Jilid 2 

EDITOr:
•	stEPHEN W. lIttlEJoHN
•	KArEN A. foss

Divisi: kencana

17 x 24 cm • 610 hlm

ISBN: 978-602-1186-59-6

harga: rp 295.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Dengan lebih dari 300 entri, buku ini merupakan sumber 
lengkap untuk memahami teori komunikasi. Ensiklopedi 
Teori Komunikasi memberikan deskripsi teori-teori yang 
menerangkan aspek-aspek komunikasi dan isu-isu yang 
melatarbelakanginya serta menyajikan konsep-konsep yang 
mendasari bidang studi ini. Ini adalah sumber utama untuk 
membahas keragaman dan signifikansi teori komunikasi.

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: DESEmBEr 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.

Interpersonal skill: Kecakapan 

antarpersonal
•	Dr. suDAryoNo, s.P., s.PD., 

M.PD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 300 hlm

ISBN: 978-623-384-074-3

harga: rp 103.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Bagi para akademisi, khususnya para dosen dan mahasiswa, 
analisis dan kajian kecakapan antarpersonal baik melalui pe-
nelitian ilmiah maupun kajian-kajian ilmiah melalui seminar, 
workshop, pelatihan, dan lokakarya sampai saat ini sudah 
berkembang pesat. Organisasi penyusunan buku ini dibuat 
sedemikian rupa sehingga urut-urutannya sangat runtut. Da-
lam daftar isi terdiri dari sepuluh bab, yang mudah-mudahan 
dapat menjangkau seluruh aspek yang relevan dengan 
kecakapan antarpersonal. Bab-bab tersebut meliputi: Bab 
1: Konsep Komunikasi antarpersonal; Bab 2: Bentuk-bentuk 
Komunikasi antarpersonal; Bab 3: Komunikasi dan Strategi 
Organisasi; Bab 4: Komunikasi antarbudaya; Bab 5: penge-
lolaan Komunikasi antarbudaya; Bab 6: Nilai, persepsi dan 
Sikap Individu; Bab 7: Konsep dan Dimensi Kepribadian; Bab 
8: Teori dan Tipe Kepribadian; Bab 9: membangun Konsep 
Diri positif; dan Bab 10: membangun DNa Kesuksesan.
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Komunikasi Antarbudaya 
Dahulu Kini dan Nanti
•	sIHABuDDIN, s.I.KoM., M.I.KoM. 
•	Dr. lIlIK HAMIDAH, s.Ag., M.sI.  

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 200 hlm

ISBN: 978-623-384-192-4

harga: rp 60.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini ditulis untuk memberikan wawasan yang lebih luas, 
kritis dan mendalam, baik itu secara teoretis maupun secara 
analisis. Karena muatan materi buku yang komprehensif 
inilah maka buku ini dapat menjadi salah satu referensi 
yang bagus yang perlu dimiliki dan dibaca oleh mahasiswa, 
akademisi, praktisi komunikasi dan siapa saja yang tertarik 
dengan bidang komunikasi pada umumnya dan komunikasi 
antarbudaya pada khususnya.

Komunikasi Bisnis
•	Dr. suDAryoNo, s.P., s.PD., 

M.PD.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm ▪ 408 hlm.

ISBN: 978-623-218-911-9

harga: rp 133.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Bagi para akademisi, khususnya para dosen dan mahasiswa, 
analisis dan kajian komunikasi bisnis baik melalui peneli-
tian ilmiah maupun kajian-kajian ilmiah melalui seminar, 
workshop, pelatihan, dan lokakarya sampai saat ini sudah 
berkembang pesat. Organisasi penyusunan buku ini dibuat 
sedemikian rupa sehingga urut-urutannya sangat runtut. Da-
lam daftar isi terdiri dari sepuluh bab, yang mudah-mudahan 
dapat menjangkau seluruh aspek yang relevan dengan 
komunikasi bisnis. Bab-bab tersebut meliputi: Bab 1: Bisnis 
dan lingkungan Bisnis; Bab 2:  Tantangan Bisnis; Bab 3: 
Konsep Dasar Komunikasi Bisnis; Bab 4:  Komunikasi Bisnis 
dan Strategi Komunikasi; Bab 5: Karakter dan perilaku Or-
ganisasi; Bab 6:  Komunikasi antarbudaya; Bab 7: pemasar-
an dan manajemen pemasaran; Bab 8: Nilai, persepsi dan 
Sikap Individu; Bab 9: pengembangan Komunikasi pemasar-
an; dan Bab 10:  Teknologi Komunikasi Informasi.

Komunikasi Intrapribadi: 
Integrasi Komunikasi Spiritual, 

Komunikasi Islam, dan 

Komunikasi lingkungan

•	Dr. ArMAWAtI ArBI, M.sI.

Divisi: kencana

15 x 23 cm ▪ 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, PH.D.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 180 hlm

ISBN: 978-623-218-349-0

harga: rp 55.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

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: SEpTEmBEr 2022

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.

Konvergensi Media:  
Transformasi media Komunikasi 

di Era Digital pada masyarakat 

Berjejaring
•	Dr. JoKHANAN KrIstIyoNo, 

s.t., M.MED.KoM.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 172 hlm

ISBN: 978-623-384-267-9

harga: rp 60.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Buku Konvergensi media: Transformasi media Komunikasi 
di Era Digital pada masyarakat Berjejaring ini terbagi dalam 
8 (delapan) bab materi pembahasan. Dalam tiap bab pemba-
hasan juga dilengkapi dengan latihan soal dan tes formatif 
yang bertujuan untuk dapat memberikan umpan balik hasil 
evaluasi belajar tiap materi yang diberikan. Oleh karena itu, 
buku ini dapat menjadi panduan belajar mahasiswa, baik 
mahasiwa program studi Ilmu Komunikasi maupun pembaca 
pada umumnya yang tertarik mempelajari perkembangan 
dan transfomasi media (Konvergensi media) khususnya 
pada masyarakat berjejaring di era digital saat ini.
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Manajemen Media 
Kontemporer: mengelola media 

cetak, penyiaran, dan Digital 
•	MuHAMMAD IKHWAN

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 436 hlm

ISBN: 978-623-384-124-5

harga: rp 150.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Secara ringkas, buku ini menyajikan berbagai hal tentang: 
(1) pengertian dan ruang lingkup manajemen media; (2) 
manajemen, jurnalistik dan strategi media cetak; (3) mana-
jemen organisasi dan produksi program radio;  (4) mana-
jemen produksi dan strategi program TV; (5) pemanfaatan 
media sosial, TV digital dan konglomerasi media; (6) Kajian 
media digital, konvergensi dan pengaruhnya terhadap ruang 
redaksi; (7) hubungan media sosial dan jurnalisme serta 
model bisnis media; (8) Elemen multimedia, multimedia 
strorytelling dan contoh kasus penerapannya pada media; 
(9) panduan peliputan dan penulisan berita covid-19.

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 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.
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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.

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.

Perempuan, Media, & 
seksualitas: Konstruksi 

Sosial citra perempuan dalam 

masyarakat multikultural

•	BurHAN BuNgIN
•	HuDI WINArso
•	ANDI AsrINA
•	NoENIK soEKorINI
•	ElvA roNANINg roEM
•	HIlDA yuNItA WoNo
•	WIWIK NovIANtI

Divisi: prenaDa

14.8 x 21 cm • 362 hlm

ISBN: 978-602-383-102-9

harga: rp 130.000,-

TErBITaN: mEI 2022

Buku ini membahas berbagai teori, wacana, dan penelitian 
yang berkaitan dengan isu-isu perempuan, seksualitas, dan 
media. Selain menguraikan aspek teori secara mendalam, 
kajian juga didasarkan pada hasil penelitian empiris sehing-
ga pembaca akan memperoleh gambaran yang lebih utuh 
dan realistis tentang berbagai isu yang dikaji secara teoretis 
dan akademik. Oleh karenanya, buku ini sangat perlu dimiliki 
dan dipelajari oleh semua pihak yang tertarik atau menda-
lami kajian-kajian media, komunikasi, feminisme dan isu-isu 
perempuan, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya.

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 83.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2022

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.
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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.

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.

Public relation Event:  
membangun Image, reputasi dan 

mutual Understanding
•	MArtHA trI lEstArI 

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 118 hlm

ISBN: 978-623-218-943-0

harga: rp 40.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2021

Buku ini terdiri dari 14 bab yang disajikan apik, dimulai dari 
materi pengertian event, dampak positif dari pr event, bud-
geting, dan pengelolaan keuangan event, legalitas event, 
digital endorsement, proposal pr event, hingga pengaplika-
sian 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.

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: SEpTEmBEr 2022

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.
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relasi Kuasa Media Politik: 
Kontestasi politik dalam redaksi 

Berita Televisi
•	Dr. MoHAMMAD zAMroNI, 

M.sI.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 308 hlm

ISBN: 978-623-384-199-3

harga: rp 90.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

“media faktanya bukan sekadar medium, melainkan 
aktor bahkan agen. media punya kuasa. Oleh karena itu, 
apresiasi layak disematkan kepada penulis buku ini yang 
menggunakan pendekatan ekonomi-politik dalam melihat 
media. Upaya menjabarkan dan mengurai relasi media 
dan politik dalam ruang redaksi pemberitaan televisi 
swasta patut direspons positif. Buku ini layak dibaca prak-
tisi media serta siapa pun yang tertarik dengan pendekat-
an ekonomi-politik media…”.

—usman Kansong  
Direktur jenderal informasi dan komunikasi publik kemkominfo ri.

sejarah Komunikasi umat 
Manusia 
•	MorIssAN, PH.D.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 370 hlm

ISBN: 978-623-384-111-5

harga: rp 122.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ini menjelaskan bagaimana Sapien meningkatkan 
kemampuan mereka berkomunikasi dari level hewan 
menjadi komunikasi level manusia dan dengan segala 
konsekuensinya terhadap dunia. Buku ini wajib dibaca oleh 
semua sarjana sosial dan komunikasi, mahasiswa, peminat 
ilmu sosial dan komunikasi serta pecinta ilmu pengeta-
huan yang membutuhkan pencerahan dalam berpikir dan 
memandang dunia.

spektrum Komunikasi Budaya
•	Dr. rEDI PANuJu, M.sI.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 344 hlm

ISBN: 978-623-384-161-0

harga: rp 108.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

pembahasan kebudayaan dan komunikasi dalam buku 
ini disusun berdasarkan norma atau kaidah keilmuan 
yang  lazim berlaku, mulai dari perspektif dan paradigma, 
konsep dan realitas empirik, sampai konsep-konsep yang 
relevan untuk mengkaji “perkawinan” antara budaya dan 
komunikasi. Buku ini sebagian besar didasarkan pada 
referensi akademik yang berkualitas. Di dalam buku ini 
pembaca akan memperoleh paparan pembahasan spek-
trum budaya dan komunikasi yang komprehensif mulai 
dari telaah teoretis  konsep, paradigma hingga implemen-
tasinya di berbagai bidang seperti sosial, film, internet, 
kesehatan, seni, dan sebagainya. Oleh karena itu, buku ini 
sangat penting untuk dimiliki dan dibaca oleh semua pihak, 
baik di kalangan akademik maupun praktisi yang berkec-
impung di bidang komunikasi.

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 130.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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 dan riset Media siber 
(Cybermedia)   
•	Dr. rullI NAsrullAH, M.sI.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 274 hlm

ISBN:  978-602-7985-71-1

harga: rp 82.000,- 
TErBITaN: JaNUarI 2022

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.  
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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

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

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

Journalism today

• aNDI FachrUDDIN

Divisi: kencana

15 x 23 cm ▪ 464 hlm

ISBN: 978-602-422-919-1

harga: rp 142.000,-

TErBITaN: marET 2019

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

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

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 67.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

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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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 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

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 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

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

Media relation Kontemporer:  
Teori dan praktik

• maSrIaDI SamBO

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 250 hlm

ISBN: 978-602-422-263-5

harga: rp 72.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2019

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

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

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

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-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

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
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Kejahatan siber (Cyber Crime): 
Suatu pengantar
•	MAsKuN, s.H., llM.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 262 hlm 

ISBN: 978-602-9413-93-9 

harga: rp 70.000,- 
TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Fokus buku ini dibagi dalam lima bagian yang saling 
berkelindan satu dengan yang lain, buku ini dibuka dengan 
paparan berkaitan dengan apa dan bagaimana sisten 
telekomunikasi dan informatika saat ini. Kemudian, fokus 
bergeser kepada inti permasalahan yaitu Kejahatan Si-
ber—apa, bentuk, aturan, dan jenis—serta yurisdiksi yang 
berkaitan dengan kejahatan tersebut dan berbagai elemen 
yang memengaruhinya seperti ketidaktentuan geografis. 
Dan pada dua bagian pamungkas, dihadirkan analisis ka-
sus (Kasus prita mulyasari) dan berbagai dokumen terkait 
cyber crime.

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.

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.

Penegakan Hukum 
Penyalahgunaan Narkoba di 
Indonesia
•	MuHAMMAD HAttA, s.H., ll.M., 

PH.D.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm  • 208 hlm

ISBN:  978-623-218-926-3

harga: rp 64.000,- 
TErBITaN: FEBrUarI 2022

“penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi kelang-
sungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia 
telah mengategorikan tindak pidana narkotika sebagai 
kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Oleh karena itu, 
penanggulangan kejahatan narkotika harus serius dengan 
cara-cara yang luar biasa pula. apabila pemberantasan 
narkotika masih menggunakan cara-cara lama, maka pe-
negak hukum dapat dipastikan akan kalah dengan sindikat 
atau jaringan narkotika. Saya sangat menyarankan buku ini 
dimiliki oleh pihak penegak hukum, khususnya Badan Narko-
tika Nasional (BNN) sebagai ujung tombak pemberantasan 
narkotika dan psikotropika di Indonesia. Buku ini menjelas-
kan secara sistematis dan kritis tentang penegakan hukum 
terhadap delik narkoba di Indonesia. Saya menyambut baik 
terbitnya buku ini dan semoga buku ini dapat memberikan 
manfaat bagi para pembaca.”

—Dr. Ir. herman Fithra, S.T., m.T., Ipm., aSEaN Eng.

rektor Universitas malikussaleh, aceh
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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 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

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

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 70.000,- 
TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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.
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V 
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 Kebijakan Pendidikan: 
Teori dan praktik
•	JEJEN MusfAH

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 214 hlm

ISBN: 978-623-384-156-6

harga: rp 66.000,-

TErBITaN: marET 2022

Sesuai judulnya, analisis Kebijakan pendidikan: Teori dan 
praktik, buku ini merupakan matakuliah di prodi manajemen 
pendidikan, baik S-1, S-2, hingga S-3. Selain sebagai bahan 
ajar kuliah mahasiswa manajemen pendidikan dan Fakultas 
Keguruan, buku ini juga bisa menjadi referensi penyusunan 
skripsi, tesis, dan disertasi terkait kebijakan pendidikan. Ke-
pala sekolah, dekan, ketua, dan rektor juga bisa menjadikan 
buku sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan 
penyusunan kebijakan atau program di satuan pendidikan 
masing-masing.

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. 

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.
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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.

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: agUSTUS 2022

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 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 72.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

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. 

Budaya organisasi Perguruan 
tinggi
•	Dr. WIlDANsyAH luBIs, M.PD.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 182 hlm

ISBN: 978-623-384-032-3

harga: rp 58.000,-

TErBITaN: NOVEmBEr 2021

Buku ini mencoba mengupas budaya organisasi perguruan 
tinggi. Secara lebih spesifik, buku ini memberikan pem-
baca tidak hanya teori-teori terkemuka yang digunakan 
dalam kajian-kajian organisasi perguruan tinggi, tetapi juga 
mengemukakan hasil-hasil kajian terbaru di bidang tersebut. 
Secara keseluruhan, materi di dalam buku ini dibagi menjadi 
enam bab, di antaranya budaya organisasi, supervisi, 
hubungan interpersonal, dan manajemen perubahan. Di 
samping itu, beberapa aspek yang jamak dibahas dalam 
kaitannya dengan budaya organisasi seperti karakteristik 
tim, hubungan interpersonal, dan keefektifan tim kerja 
dipaparkan juga secara jelas dan terperinci. pada akhirnya, 
buku ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membangun 
lpTK yang berkualitas dalam menyongsong generasi emas 
Indonesia 2045. 

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.
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Desain Kurikulum dan 
Pembelajaran Abad 21 
•	Dr. fAuzAN, M.A.
•	fAtKHul ArIfIN, M.PD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 292 hlm

ISBN: 978-623-384-142-9

harga: rp 96.000,-

TErBITaN: marET 2022

Istilah kurikulum sendiri menjadi topik menarik dan hangat 
untuk diperbincangkan, karena keberadaannya terus 
mengalami adaptasi seiring tuntutan zaman. abad teknologi 
informasi dengan berbagai kecanggihan teknologi digi-
tal menuntut banyak perubahan pola pembelajaran yang 
dilakukan pelaku pendidikan. Desain kurikulum, dari aspek 
perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran harus 
disiapkan dengan mempertimbangkan aspek perkembangan 
yang terjadi. Buku ini berupaya menawarkan solusi tentang 
konsep kurikulum dan pembelajaran dari berbagai sudut 
pandang, secara teori, historis, kebijakan terkini, maupun 
isu kurikulum dan pembelajaran yang diimplementasikan.

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.

Etika Akademis dalam Islam: 
pemikiran Ibn Jamâ`ah  
(W. 733/1333) dalam refleksi 
Kontemporer
•	Prof. Dr. HAsAN AsArI, M.A.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 208 hlm

ISBN: 978-623-218-695-8

harga: rp 65.000,-

TErBITaN: marET 2022

Kekhawatiran terhadap masalah etika akademis ini tentu 
saja bukan semata persoalan etis, akhlak, atau filosofis. 
pada tataran yang lebih historis dan sosiologis, perilaku 
curang dalam urusan akademis ini pada saatnya akan turut 
menentukan kualitas substantif dan daya saing bangsa 
Indonesia. maraknya penggunaan teknologi informasi justru 
mengindikasikan kasus kecurangan akademik semakin 
merajalela, sebab memang semakin mudah untuk mela-
kukannya. atas dasar raison d’etre tersebut di atas, maka 
buku ini menjadi penting untuk dimiliki. Buku ini memapar-
kan tema etika akademis pada beberapa tataran: fondasi 
doktrin tentangnya, sebagaimana dalam al-Qur’an-hadis 
Nabawi; tataran filosofis-pemikiran sebagaimana ada dalam 
karya-karya ilmuwan yang menulis tentangnya; atau tataran 
sosiologis-praktis sebagaimana etika akademik diamalkan 
dalam kehidupan.

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 62.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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.
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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.

Hadis-hadis Pendidikan: 
Orangtua mendidik anak dan 
pendidik mendidik peserta Didik 
Berdasarkan hadis Nabi
•	Dr. MuHAMMAD NuH sIrEgAr, 

s.Ag., M.A.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 236 hlm

ISBN: 978-602-422-255-0

harga: rp 75.000,-

TErBITaN: mEI 2022 

Buku ini hadir untuk menambah referensi bagi mahasiswa. 
Selain itu, juga sebagai khazanah bagi para orangtua atau 
pendidik dalam mendidik anak atau peserta didik berdasar-
kan hadis Nabi. Sehubungan dengan itu, dalam mengu-
raikan materi bahasannya, bahasa yang digunakan dibuat 
dengan sesederhana mungkin agar lebih mudah dipahami 
oleh para orangtua, mahasiswa dan para pendidik. Buku 
ini terdiri dari dua bagian: pertama, materi untuk orangtua 
mendidik anak berdasarkan hadis, yakni seperti memilih 
jodoh, anak dilahirkan dalam keadaan Islam, tahnik, akikah, 
dan khitan. lalu dilanjutkan pada bagian kedua yaitu materi 
bagi pendidik dalam mendidik peserta didik berdasarkan 
hadis, meliputi kurikulum dalam hadis, metode pengajaran, 
dan sifat pendidik dalam hadis.

Hadis tarbawi: hadis-hadis 
pendidikan  (Edisi revisi)  

•	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.

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.
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Ilmu Pendidikan lingkungan: 
mendidik dengan hati dan 
Senyuman, mengubah 
Sikap perilaku pembelajaran 
lingkungan
•	Prof. Dr. Ir. AMos NEolAKA, 

M.PD.                                                                                                       
•	glADIEs MErCyA grAMEINIE, 

s.sI., M.BIoMED.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 382 hlm

ISBN: 978-623-384-205-1

harga: rp 117.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

para pakar ilmu pendidikan lingkungan menyatakan bahwa  
pendidikan lingkungan adalah suatu proses untuk menya-
darkan populasi manusia di dunia untuk sadar dan peduli 
pada lingkungan hidup sekitarnya. Dan dapat terwujud bila 
pelaksanaan pendidikan lingkungan difokuskan pada kehi-
dupan nyata, yaitu tidak hanya memberikan pengetahuan/
knowledge sebanyak-banyaknya tentang lingkungan, tetapi 
memberikan keterampilan/skill memelihara lingkungan, me-
lalui pendidikan dan latihan/diklat, dan pada saat melakukan 
suatu keterampilan memelihara lingkungan akan terlihat 
sikap kerja/attitude-nya. Untuk memahami lebih mendalam, 
silakan membaca buku ini. 

Ilmu Pengetahuan sosial dalam 
Perspektif Etnopedagogi
•	Dr. DENy sEtIAWAN, M.sI.
•	Dr. (C). MAulANA ArAfAt 

luBIs, M.PD.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 262 hlm

ISBN: 978-623-384-219-8

harga: rp 75.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Kehadiran buku ini berperan penting dalam menambah 
pengetahuan serta sumber belajar bagi mahasiswa, guru, 
maupun dosen khususnya di bidang sekolah dasar. Buku ini 
berisikan penjelasan tentang Studi Sosial dan Ilmu Sosial, 
Konsep pendidikan IpS, perkembangan pendidikan IpS, 
pendidikan IpS Terpadu, materi Kajian dalam pendidikan 
IpS, pendidikan Nilai dalam pendidikan IpS, pendidikan 
IpS Berorientasi Karakter Kebangsaan, pendidikan IpS dan 
Kearifan lokal sebagai penguat Etnopedagogi dan Karakter 
Bangsa. 

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: OKTOBEr 2022

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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Kepemimpinan Pendidikan: Teori 
dan Kebijakan
•	JEJEN MusfAH

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 272 hlm

ISBN: 978-623-384-263-1

harga: rp 83.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Buku ini menyuguhkan teori, kebijakan, dan praktik kepe-
mimpinan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Di 
dalamnya dibahas: konsep pemimpin, gaya kepemimpinan, 
model kepemimpinan, kepemimpinan perempuan, etika 
kepemimpinan, manajemen konflik, kompetensi kepala seko-
lah, kepemimpinan kepala sekolah, pembentukan budaya 
sekolah, pelatihan kepala sekolah, pemilihan rektor, dan isu-
isu kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan: 
Teori dan Kebijakan disusun berdasarkan rencana pembel-
ajaran Semester (rpS) matakuliah Kepemimpinan pendi-
dikan, prodi manajemen/administrasi pendidikan, baik S-1, 
S-2, maupun S-3. Karenanya, buku ini sangat tepat menjadi 
rujukan utama bagi dosen dan mahasiswa prodi manaje-
men/administrasi pendidikan. Di samping itu, buku ini juga 
dapat dijadikan bacaan oleh pendiri dan pengurus yayasan, 
kepala sekolah, dan pimpinan perguruan tinggi.

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.

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.
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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 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 tinggi di 
Era revolusi Industri 4.0 
Edisi Kedua
•	Dr. MuHAMMAD MuNADI, 

s.PD., M.PD.

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 348 hlm 

ISBN:  978-623-218-805-1

harga: rp 95.000,- 

TErBITaN: JaNUarI 2022

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.

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.
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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 langkanya 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.

Membangun Pendidikan Islam 
yang unggul dan Berdaya saing 
tinggi: seri Kajian: analisis 
Kebijakan dan Kapita Selekta 
pendidikan Islam di Indonesia
•	Prof. Dr. H. ABuDDIN NAtA, 

M.A. 

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 576 hlm

ISBN: 978-623-384-213-6

harga: rp 175.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku yang kini berada di tangan para pembaca yang budi-
man memuat gagasan dan pemikiran yang bersifat strategis 
dan inovatif guna membangun pendidikan Islam yang unggul 
dan berdaya saing tinggi. Berbagai tantangan dan peluang 
pendidikan Islam, agenda rekonstruksi dan revitalisasi pen-
didikan Islam, berbagai pendekatan yang harus ditempuh 
dalam memajukan pendidikan Islam, serta gagasan kreatif 
dan inovatif lainnya dapat dijumpai dalam buku ini.

Mengembangkan Pendidikan 
Inklusi di sekolah/Madrasah
•	trIANto IBNu BADAr At-

tAuBANy
•	tItIK trIWulAN tutIK
•	trIWoro PArNoNINgruM

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 208 hlm

ISBN: 978-623-384-133-7

harga: rp 78.000,-

TErBITaN: marET 2022

Buku ini sangat cocok untuk lembaga pendidikan ra/TK, 
mI/SD, mTs/Smp, dan ma/Sma dalam rangka mengem-
bangkan pendidikan inklusi pada lembaga mereka, juga 
cocok bagi tenaga pendidik (guru, dosen, narasumber, tutor, 
fasilitator), para akademisi, birokrasi, praktisi, peneliti, 
pengamat, widyaiswara, pengawas pendidikan dan tenaga 
kependidikan lainnya. Juga cocok bagi para mahasiswa pen-
didikan maupun non-kependidikan dari semua jenjang strata 
S-1 pgSD/pgmI, S-2 pgSD/pgmI, S-1 reguler, S-2 maupun 
S-3 yang berorientasi pada dunia pendidikan.
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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.

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 
•	rIDWAN ABDullAH sANI

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 350 hlm

ISBN: 978-623-384-197-9

harga: rp 110.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini ditujukan untuk mahasiswa kependidikan, guru, dan 
stakeholder pendidikan lainnya yang membutuhkan refe-
rensi standar untuk melaksanakan penelitian dalam bidang 
pendidikan. Isi buku membahas tentang cara merumuskan 
masalah, menulis kajian pustaka, memilih sampel, menyu-
sun instrumen, dan mengolah data penelitian. pembahasan 
dilengkapi dengan ilustrasi dan contoh agar lebih mudah 
dipahami oleh pembaca. Kajian dalam buku ini dibuatkan 
berdasarkan pengalaman penulis dalam melaksanakan 
penelitian pendidikan, mengampu matakuliah metodologi 
penelitian pendidikan, dan sebagai pelatih dalam penelitian 
pendidikan. pembaca akan lebih mudah memahami isi buku 
karena ditulis dengan bahasa yang sederhana. 

Metodologi Penelitian 
Pendidikan dan Aplikasinya 
pada Pendidikan Anak usia Dini 
(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.
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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.

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. 

Model Analisis teori sosial 
(Edisi revisi)
•	Prof. Dr. H. Nur syAM, B.A., 

Drs., M.sI.

Divisi: kencana

15 x 23  cm • 310 hlm

ISBN: 978-623-384-173-3

harga: rp 110.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

Buku ini adalah tulisan para doktor dan profesor yang oto-
ritatif di bidangnya. Isi buku secara keseluruhan memberi-
kan gambaran secara mendalam tentang teori-teori sosial 
sebagaimana yang digagas oleh para teoretisi terkemuka 
di bidang ini. Oleh karena itu, buku ini sangat perlu dimiliki 
oleh semua mahasiswa yang berminat untuk mengkaji dan 
memperluas pengetahuan dan wawasan tentang ilmu-ilmu 
sosial dan untuk penelitian dan pengembangan model-model 
analisis teori sosial.

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.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 142 hlm

ISBN: 978-623-384-119-1

harga: rp 45.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

model Inclusive Teaching (I-Teach) merupakan model peng-
ajaran yang diperuntukkan bagi guru yang mengajar di kelas 
inklusif, di mana proses pembelajaran di dalamnya melibat-
kan kehadiran dan partisipasi dari anak dengan kebutuhan 
khusus. proses pembelajaran dengan model I-Teach ini 
dilaksanakan secara terpadu dengan tematik atau berbasis 
tema. model I-Teach dirancang melalui kegiatan/aktivitas 
kedatangan (welcome activity) dalam bentuk kegiatan fisik 
motorik, kegiatan pengembangan khusus sesuai dengan 
spesifikasi dalam bentuk kegiatan main dan kegiatan pembi-
asaan (life skills).
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Model Pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Anak 
usia Dini Menggunakan Big 
Book
•	Dr. usWAtuN KHAsANAH, M.PD.
•	Prof. Dr. MoHAMMAD AtWI 

suPArMAN, M.sC.
•	Prof. Dr. H. BAsuKI WIBAWA

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 330 hlm 

ISBN: 978-623-384-196-2

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Dalam buku ini, memberikan gambaran terhadap orang tua 
dan guru pendidikan anak Usia Dini bagaimana cara yang 
tepat dalam menstimulasi anak agar dapat berinteraksi 
dengan sesama dan lingkungannya. pengembangan ke-
mampuan bahasa dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan 
formal maupun nonformal. pendekatan strategi yang tepat 
serta penggunaan media pembelajaran dalam proses pem-
belajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dapat 
memotivasi dan menarik perhatian anak dalam berinteraksi 
sosial dengan lingkungannya. 

Mudahnya Menulis Ilmiah: 
panduan praktis untuk guru dan 
mahasiswa
•	Dr. Iu ruslIANA, M.sI.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 208 hlm

ISBN: 978-623-384-089-7

harga: rp 68.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku yang ada di tangan pembaca ini, berusaha menyuguh-
kan dua hal itu: teori dan praktik. Di dalamnya diuraikan se-
cara sistematis bagaimana urutan membuat tulisan (artikel 
ilmiah di jurnal, artikel populer media massa, buku, laporan 
pTK, dan sebagainya) dengan terlebih dahulu disajikan “mo-
tivasi” mengapa harus menulis. guru dan mahasiswa, atau 
siapa pun yang tertarik dengan dunia menulis, direkomenda-
sikan memiliki dan membaca buku ini.

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”. 

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.



142 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP pendidikan P

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.

Pembelajaran Berbasis 
Kecerdasan Jamak (Multiple 
Intelligences): mengidentifikasi 
dan mengembangkan 
multitalenta anak
•	Prof. Dr. MuHAMMAD yAuMI, 

M.HuM, M.A.
•	sIttI fAtIMAH sANgKAlA sIrAtE, 

s.P., s.PD., M.PD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 278 hlm
ISBN: 978-623-384-203-7

harga: rp 90.000,-
TErBITaN: JUlI 2022

materi dalam buku ini merupakan perpaduan antara teori 
kecerdasan jamak dan aplikasinya dalam pembelajaran. 
Buku ini  dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kajian 
teoretis dalam bidang pendidikan pada umumnya dan seca-
ra teknis menjadi rujukan bagi para pendidik khususnya bagi 
para dosen dalam lingkungan lpTK lebih khusus lagi pada 
guru pendidikan anak Usia Dini (paUD), guru Sekolah Da-
sar/madrasah Ibtidaiyah, guru Sekolah menengah pertama/
madrasah Tsanawiyah, guru Sekolah menengah atas/mad-
rasah aliyah dan para penggiat pendidikan pada umumnya.

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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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 70.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

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

Dalam buku ini juga dibahas isu-isu kepemimpinan yang 
relevan dimasukkan untuk melengkapi materi kajian yang 
berguna bagi mahasiswa yang sedang melakukan studi 
kepemimpinan, berguna untuk para pengusaha, pimpinan 
perusahaan, 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.

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.
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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.

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. Dalam 
posisinya yang demikian penting dan strategis itu, buku ini 
layak hadir untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan bagi 
para pemerhati, pengambil kebijakan, pelaksana pendidikan, 
dan masyarakat pada umumnya. Semoga.

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.

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.
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Pendidikan Islam unggul di 
Era revolusi Idustri 4.0 dan 
Merdeka Belajar
•	Dr. ANDI PrAstoWo, s.PD.I., 

M.PD.I.
•	Dr. suyADI, s.PD.I., M.PD.I. 
•	Prof. Dr. sutrIsNo, M.Ag.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 340 hlm

ISBN: 978-623-218-938-6

harga: rp 110.000,-

TErBITaN: DESEmBEr 2021

pendidikan Islam di Indonesia saat ini telah bertransfor-
masi dengan berbagai capaiannya yang membanggakan. 
Namun di era revolusi Industri 4.0 gaungnya masih belum 
setara dengan besarnya potensi umat muslim itu sendiri. 
potensi besar umat Islam belum mampu diberdayakan dan 
dikembangkan secara optimal melalui pendidikan Islam. 
Oleh sebab itu, perannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, sekaligus peradaban umat manusia serta 
kemakmuran masyarakat masih terbatas. 

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 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 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.
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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 Kewarganegaraan
•	JAIlANI, s.A.P., M.sI., C.s.A., 

C.MD. 
•	JEMMI ANggA sAPutrA, s.H.I., 

M.H. 

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 250 hlm

ISBN: 978-623-384-231-0 

harga: rp 75.000,- 

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan 
ajaran matakuliah pendidikan kewarganegaraan. referensi 
yang dipakai adalah materi-materi yang  sesuai dengan 
bahan-bahan ajaran yang sudah ditentukan. Buku ini disusun 
dengan  menjaga efektivitas dan efisiensi materi pendidikan 
kewarganegaraan. penulis menggabungkan materi-mate-
ri tersebut dengan sebaik mungkin, seperti pembahasan 
mengenai Filsafat pancasila, Indentitas Nasional. Bangsa 
dan Negara, Demokrasi Indonesia, ham dan rule of law, 
geostrategi Indonesia, geopolitik Indonesia, dan  good and 
clean governance.

Pendidikan Pancasila
•	HAsANAl MulKAN, s.H., M.H.
•	Dr. HJ. sErlIKA APrItA, s.H., 

M.H.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 208 hlm

ISBN: 978-623-384-258-7

harga: rp 65.000,- 

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

matakuliah pendidikan pancasila diberikan kepada mahasis-
wa dengan tujuan memberikan pemahaman dan peng-
hayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar pancasila kepada 
mahasiswa sebagai warga negara republik Indonesia, serta 
membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam buku yang ditulis secara sistematis dan komprehen-
sif ini, penulis membagi pokok bahasan menjadi 13 Bab, 
yaitu: Bab 1 pengantar pendidikan pancasila; Bab 2 Tujuan 
pendidikan pancasila; Bab 3 pancasila dalam Kajian Seja-
rah; Bab 4 pancasila pada Era Orde Baru; Bab 5 pancasila 
sebagai Dasar Negara; Bab 6 pancasila dalam Kebijakan 
Negara; Bab 7 pancasila sebagai Ideologi Nasional; Bab 8 
makna pancasila sebagai Ideologi Nasional Indonesia; Bab 9 
pancasila sebagai Filsafat; Bab 10 pancasila sebagai Norma 
Etik dan hukum Bernegara; Bab 11 pancasila sebagai Etika; 
Bab 12 pengamalan Subjektif terhadap Norma Etik; dan Bab 
13 pancasila sebagai Dasar pengembangan Ilmu.



147 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP pendidikanP

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.

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: marET 2022

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.

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.
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Pengembangan Media 
Pembelajaran: Konsep & 
aplikasi pengembangan media 
pembelajaran bagi pendidik di 
Sekolah dan masyarakat
•	Dr. 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 90.000,-

TErBITaN: marET 2022

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.

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.

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. 

Penulisan Naskah Kehumasan 
•	DINI sAfItrI

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 212 hlm

ISBN: 978-623-384-204-4

harga: rp 64.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

mahasiswa yang ingin mempelajari Naskah Kehumasan 
juga perlu banyak membaca sebelum menulis naskah 
kehumasan. Dari mulai menulis press release, perlu banyak 
membaca mengenai materi yang akan disampaikan oleh 
para pimpinan organisasi. Begitu juga menulis advertorial, 
sebelum menulis harus membaca detail dan spesifikasi dari 
produk yang akan ditulis. Terlebih lagi bila ingin menulis kar-
ya ilmiah, harus membaca jurnal dari penelitian sebelumnya 
yang terkait dengan riset yang akan dituliskan. Buku ajar 
ini hadir untuk memberikan referensi pada mahasiswa ilmu 
komunikasi yang ingin membaca lebih jauh mengenai materi 
penulisan Naskah Kehumasan yang telah diajarkan pada 
prodi S-1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta.
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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 85.000,- 

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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. 

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: SEpTEmBEr 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).

Sasaran pembaca: mahasiswa ilmu pendidikan, para guru, 
dan praktisi pendidikan lainnya.

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.

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 80.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

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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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.

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.

sejarah Pendidikan Islam: 
menelusuri Jejak Sejarah 
pendidikan Era rasulullah 
Sampai Indonesia
EDItor:
•	Prof. Dr. H. sAMsul NIzAr, 

M.g.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 428 hlm

ISBN: 978-979-1486-00-2

harga: rp 138.000,-

TErBITaN: marET 2022

Buku ini menghadirkan potret perjalanan serta tahapan 
perkembangan pendidikan dalam berbagai era kesejarahan, 
dimulai dari zaman rasulullah, para Khulafa ar-rasyidin, 
kemudian pada masa para dinasti, lalu awal era modern 
hingga saat ini. 

Tema pokok buku ini: Sistem pendidikan Islam pada era 
rasulullah, Khulafa ar-rasyidin, dan pada masa berbagai 
dinasti; lembaga-lembaga pendidikan Islam era awal; 
Transformasi dan kontribusi intelektual Islam atas dunia 
Barat; Dikotomi ilmu pengetahuan; Sejarah dan perkem-
bangan pendidikan Islam di Nusantara: lembaga dan kebi-
jakan pendidikan Islam dari masa kerajaan sampai sebelum 
kemerdekaan.

strategi Belajar Mengajar 
Matematika
•	ovAN, s.PD., M.PD.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 250 hlm 

ISBN: 978-623-384-104-7

harga: rp 75.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

aliran belajar mengajar matematika menjadi dasar teori 
dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ketepatan memilih 
teori belajar akan memberikan pengaruh positif bagi per-
kembangan peserta didik. Begitupun sebaliknya. Selanjut-
nya keberhasilan kegiatan belajar mengajar matematika 
sangat bergantung pada ketepatan pendidik dalam memilih 
pendekatan, metode, teknik, dan model belajar. Ketepatan 
memilih pendekatan, metode, teknik dan model belajar da-
pat menjadikan kegiatan belajar mengajar aktif, kreatif, dan 
inovatif. pada era teknologi digital saat ini, proses belajar 
mengajar matematika khususnya di negara Indonesia sudah 
saatnya berbasis teknologi agar mampu bersaing dengan 
negara lain dalam menyongsong society 5.0.
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strategi Jitu guru Kreatif 
•	DIAN rosDIANA rAHAyu, s.PD.

Divisi: prenaDa

14.8 x 21 cm • 170 hlm

ISBN: 978-602-383-097-8

harga: rp 60.000,- 

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ini berisi tentang praktik baik mengajar yang dapat 
memandu guru dalam merancang pembelajaran yang kreatif 
dan menyenangkan. praktik baik ini sudah dipraktikkan 
oleh penulis selama belasan tahun mengajar dan sudah 
melalui tahapan refleksi. Buku Strategi Jitu guru Kreatif ini 
merupakan turunan dari buku revolusi mengajar Berbasis 
Neurosains yang berisi kumpulan lagu parodi pembelajaran. 
Buku ini berisi rancangan pembelajaran mulai dari apersep-
si, kegiatan inti sampai penutup yang bisa dijadikan sebagai 
referensi dan inspirasi dalam mengajar. Jika guru memprak-
tikkan ini di dalam kelas, maka materi akan mudah dipahami 
oleh siswa, terekam dalam memori jangka panjang, dan kita 
akan menjadi guru yang dirindukan.

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.

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 berlaku. 
Kerangka teori dan konsep serta prinsip setiap strategi 
pembelajaran pada buku ini diuraikan setahap demi setahap 
guna memandu pembaca untuk memahami, kemudian 
memilih dan menerapkan, atau bahkan menyintesis strategi 
yang sesuai dengan lingkungan pembelajaran. Dipadukan 
dengan contoh pengaplikasian strategi tersebut, buku ini 
berusaha menjadikan penggunaan strategi pembelajaran se-
bagai sarana penyampaian pelajaran yang efektif. Di antara 
tema pokok pembahasannya: Standar proses pendidikan: 
definisi, peran guru, sistem pembelajaran, aktivitas belajar 
mengajar, dan metode serta media yang digunakan dalam 
standar tersebut; Standar kompetensi; Strategi pembela-
jaran berorientasi aktivitas siswa; Strategi pembelajaran 
ekspositori; Strategi pembelajaran inkuiri; Strategi pembela-
jaran berbasis masalah; Strategi pembelajaran peningkatan 
kemampuan berpikir; Strategi pembelajaran kooperatif; 
Strategi pembelajaran kontekstual; danStrategi pembelajar-
an afektif
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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.

sukses Akreditasi sekolah/
Madrasah: Berdasarkan 
Kepmendikbudristek Nomor: 
209/P/2021
•	Drs. INDrA JAyA NAuMAN, 

M.PD.
•	Dr. rIfMA, M.PD.

Divisi: prenaDa

15 x 23 cm • 280 hlm

ISBN: 978-602-383-101-2

harga: rp 96.000,-

TErBITaN: marET 2022

Buku ini selain menjelaskan tentang konsep dan prinsip 
akreditasi, juga memberikan panduan bagi sekolah untuk 
mempersiapkan diri menghadapi akreditasi tersebut. Dalam 
buku ini diberikan pemahaman tentang butir-butir instrumen 
akreditasi, baik butir kinerja inti, juga butir kinerja kekhu-
susan. Juga dijelaskan tentang butir pemenuhan relatif dan 
butir-butir pemenuhan mutlak. Yang istimewa lagi dalam 
buku ini juga dijelaskan dokumen-dokumen yang akan 
diunggah (di-upload) ke SISpENa disertai contoh-contoh 
dokumen tersebut.

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 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.
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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 100.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

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. 

Wahdatul ‘ulum: paradigma 
Integrasi Keilmuan dan Karakter 
lulusan Universitas Islam Negeri 
(UIN) Sumatera Utara medan 
•	syAHrIN HArAHAP, DKK.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 142 hlm

ISBN:  978-623-218-401-5

harga: rp 55.000,- 
TErBITaN: OKTOBEr 2022

Dengan transformasi IaIN menjadi UIN Sumatera Utara 
medan, pengelolaan universitas ini terasa menghadapi 
tantangan yang sangat tidak ringan dan amat luas spek-
trumnya; bukan hanya kebutuhan pembangunan sarana dan 
prasarana yang demikian kompleks, tetapi—sejajar dengan 
atau lebih penting dari itu—perumusan dan menjalankan 
paradigma keilmuan yang bersifat integratif yang menjadi 
petunjuk (guidance) penerapannya bagi kesejahteraan umat 
manusia.

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: mEI 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



156 KaTaLoG 2022  prenadamedia group pendidikan PK ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP 

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

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

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

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 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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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
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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

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

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

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

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 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

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
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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 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

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

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 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 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

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

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 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 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

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

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

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



162 KaTaLoG 2022  prenadamedia group pendidikan PK ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP 

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

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 & 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

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
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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

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

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

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

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
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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

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 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

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

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

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

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



165 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP pendidikanP

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

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

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

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

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

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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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.

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 • 220 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.

Ilmu Negara: Falsafah lahirnya 
hingga runtuhnya Suatu Negara
•	MuHAMAD rusDI

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 252 hlm

ISBN: 978-623-384-187-0

harga: rp 70.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini mencoba menyajikan beberapa materi yang 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu materi (paten) yang 
biasa menjadi bahan diskusi misalnya; pengertian negara, 
pengertian ilmu negara, objek ilmu negara, teori lahirnya 
negara, bentuk-bentuk negara, unsur-unsur negara, ciri-ciri 
negara demokrasi dan tujuan negara. penyajian berikutnya 
adalah, hasil dari dinamika negara (empiris-genetis) yaitu; 
runtuhnya negara, faktor-faktor yang menyebabkan negara 
runtuh, dampak dari runtuhnya negara terhadap warga 
negara, serta ideologi-ideologi negara. materi-materi yang 
diambil dari dinamika negara (empiris-genetis) tersebut 
sebagai kesengajaan penulis, agar materi ilmu negara terus 
dikembangkan melalui ruang-ruang diskusi.
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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.

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. 

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.
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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)

Mengukur Kualitas Demokrasi: 
Konsep, lembaga, dan 
metodologi
•	WArJIo, PH.D.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 330 hlm

ISBN: 978-623-384-100-9

harga: rp 110.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku mengukur Kualitas Demokrasi: Konsep, lembaga, 
dan metodologi ini  akan memberikan panduan kita untuk 
mengetahui dan mengukur bagaimana atau sejauh mana 
demokrasi telah dijalankan oleh pemerintah atau rakyat 
pada suatu negara. pembahasan dalam buku ini sistematis 
dan komprehensif, dimulai dengan paparan tentang awal 
lahirnya indeks pengukuran demokrasi,  tantangan demo-
krasi global, lembaga-lembaga promotor demokrasi konsep 
dan kualitas demokrasi, konsep, pendekatan dan metodo-
logi pengukuran demokrasi serta beberapa data, riset dan 
wawasan terkait demokrasi lainnya yang signifikan. Oleh 
karenanya, sangat perlu dimiliki dan dibaca oleh mahasiswa 
sosial politik, dosen, akademisi dan periset, komisioner KpU 
dan Bawaslu serta masyarakat umum yang ingin memahami 
demokrasi dan pengukurannya.

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. 

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.



169 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP politik |  ilmu pemerintahanP

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 se-
pertinya 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 keanggotaan pNS dalam parpol dan sistem pilka-
da yang pernah diterapkan di Indonesia bagian dari sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Dengan membaca buku ini, 
kedua hal tersebut akan terang benderang dapat dipahami 
pembaca. referensi utama yang kuat dalam tulisan ini 
adalah berbagai peraturan perundang-undangan sebagai 
bentuk formulasi politik hukum negara dan/atau pemerin-
tah dan literatur lainnya yang bersesuaian.

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.

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.
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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. 

Politik Perpajakan Kontemporer: 
pertautan Ekonomi, politik, dan 
Demokrasi 

•	Dr. H. EDI slAMEt IrIANto, s.E., 
M.sI.
•	Dr. syArIfuDDIN JurDI

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 302 hlm

ISBN: 978-623-384-109-2

harga: rp 103.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 
pergulatan intelektual dalam menyelesaikan disertasi doktor 
pada program studi ilmu politik Ugm. Buku ini sangat 
bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh studi hukum, 
studi perpajakan, studi ekonomi, studi ilmu politik, birokrat 
pajak, politisi sebagai dasar dalam merumuskan  regulasi,  
dan  siapa saja yang meminati studi mengenai politik per-
pajakan dan melihat kecenderungan proses politik bangsa 
yang makin mengukuhkan kemandirian, setidaknya dalam 
hal  penerimaan negara yang  makin meningkat. 

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. 

sejarah Pergerakan Nasional: 
melacak akar historis perjuangan 
Bangsa Indonesia dan Kiprah 
Kaum Santri dalam lahirnya 
Negara Kesatuan republik 
Indonesia
•	WAHyu IryANA

Divisi: prenaDa 

15.5 x 23 cm • 436 hlm 

ISBN: 978-602-383-109-8

harga: rp 135.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini memotret perjalanan sejarah dari mulai zaman 
pra-kemerdekaan, Orde lama, Orde Baru sampai reformasi 
dan memuat uraian-uraian perjalanan panjang perjalanan 
berbangsa yang berliku, semangat nasionalisme, persa-
tuan dan kesatuan, kemunculan organisasi Islam, organi-
sasi pergerakan nasional, perjuangan para tokoh bangsa, 
perjuangan melawan penjajahan, resolusi jihad santri, dan 
bagaimana anak bangsa mengisi kemerdekaan dengan terus 
memajukan Indonesia, di dalam buku ini ada potret sajian 
kehidupan berbangsa yang dirangkum dengan apik. Di sisi 
lain, perjuangan kaum santri yang terpilih oleh allah secara 
jujur menciptakan narasi-narasi heroik yang tidak lepas dari 
acuan referensi yang mendasar dan dapat dipertanggung-
jawabkan. 
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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: marET 2022

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. 

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.

 

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
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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

Kontestasi Politik dalam ruang 
Media: perspektif critical Discourse 
analysis

• Dr. hErI BUDIaNTO, S.SOS., m.SI.

Divisi: prenaDa

14 x 21 cm • 172 hlm

ISBN: 978-602-383-040-4

harga: rp 54.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2019

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
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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 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

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

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

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
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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 dan Konseling 
Belajar
•	gusMAN lEsMANA, s.PD., 

M.PD.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 244 hlm

ISBN: 978-623-384-162-7

harga: rp 78.000,-

TErBITaN: marET 2022

Buku ini memaparkan seluk-beluk bimbingan dan konseling 
terutama dalam konteks pendidikan. pembaca akan men-
jumpai berbagai penjelasan yang sistematis dan kompre-
hensif di bidang ini. Oleh karena itu, buku ini sangat pantas 
dimiliki dan dibaca sebagai salah satu referensi bagi para 
pendidik di Tanah air. mahasiswa yang menekuni tema ini 
juga akan memperoleh wawasan dan pemahaman yang 
lebih luas melalui penjelasan-penjelasan yang dituangkan di 
dalam buku ini. 

Bimbingan Konseling di 
sekolah Dasar: Suatu 
pendekatan Imajinatif 
(Edisi Kedua)
•	MAlIKI, M.PD.I.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 274 hlm

ISBN: 978-623-384-128-3

harga: rp 84.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ini ditulis dan didesain pada Edisi Kedua berdasarkan 
silabi matakuliah bimbingan dan konseling yang berlaku di 
setiap jenjang  pendidikan maupun  di  tingkat pT  swas-
ta  maupun  negeri, yang sengaja dipersiapkan untuk calon 
guru, guru kelas, kepala sekolah, mahasiswa maupun dosen 
yang akan dijadikan bahan ajar dalam matakuliah tersebut. 

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.
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Bimbingan dan Konseling: Teori 
dan praktik
•	Prof. Dr. HJ. ulfIAH, M.sI., 

CPCE.
•	Dr. H. JAMAluDDIN, M.sI.

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 264 hlm

ISBN: 978-623-384-275-4

harga: rp 93.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Bimbingan adalah suatu proses terus-menerus dalam 
hal membantu individu dalam perkembangannya untuk 
mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarah-
kan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dirinya maupun 
masyarakatnya dengan tujuan; merencanakan kegiatan 
penyelesaian studi, perkembangan karier serta kehidupan-
nya pada masa yang akan datang, mengembangkan seluruh 
potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; 
menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkung-
an masyarakat serta lingkungan kerjanya; dan mengatasi 
hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, penye-
suaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat ataupun 
lingkungan kerja.

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.

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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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 60.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

Kecenderungan terjadinya peningkatan gangguan emosi dan 
sosial anak usia dini tidak hanya terjadi di negara tertentu, 
tetapi telah menjadi fenomena global. Berbagai penelitian 
tentang peran penting emosi dan stimulasi emosi anak usia 
dini masih sangat terbatas. 

melalui buku ini diharapkan para mahasiswa, pengajar, 
keluarga dan orang tua, serta para praktisi dapat mema-
hami dan menemukan teori perkembangan emosi anak yang 
memiliki makna pribadi, dan berguna dalam membentuk  
kepribadian  anak  sejak  usia dini.

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.

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.

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 90.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

peran penting konselor dalam bimbingan dan konseling 
dewasa ini telah melebur bersama ruang lingkup bidang 
keilmuan lain, seperti ilmu pendidikan, ilmu kesehatan, 
ilmu agama, psikologi, bidang industri, dan konseling kelu-
arga (rumah tangga).

Buku ini penting, tidak saja menyajikan konseling dengan 
semua mazhab teorinya, tetapi kaya akan unsur praktisn-
ya: teknik konseling, assessment dalam konseling, sasaran 
dan strategi konseling, terminasi dalam konseling, berb-
agai pendekatan konseling, konseling kelompok, konseling 
keluarga, serta masalah etis dalam konseling.
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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.

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.

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.

Pemahaman Individu: Teknik 
Nontes (Edisi revisi)
•	Drs. susIlo rAHArDJo, M.PD., 

KoNs.
•	guDNANto, s.PD., M.PD., KoNs.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 356 hlm

ISBN: 978-602-7985-12-4

harga: rp 105.000,- 
TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ajar (textbook) ini mengupas cara memahami individu 
dengan teknik nontes. Beberapa metode nontes dikenalkan 
kepada mahasiswa untuk dipelajari secara teoretik dan 
praktik, antara lain: observasi, inventori dan daftar cek 
masalah, kuesioner, wawancara, sosiometri, dokumentasi, 
dan biografis. Kompetensi mahasiswa menguasai teoretis 
dan praktik pemahaman individu teknik nontes ini merupa-
kan salah satu kompetensi yang perlu diperoleh untuk bekal 
di lapangan; serta dapat digunakan bagi para praktisi bim-
bingan dan konseling, psikolog, pendidikan untuk melakukan 
assessment terhadap sosok individu dengan menggunakan 
metode teknik nontes.
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Pengantar Psikologi dan 
Pandangan Al-Qur’an tentang 
Psikologi   
•	Dr. NurussAKINAH DAulAy, 

M.PsI., PsIKolog. 

Divisi: kencana

15 x 23 cm  • 188 hlm

ISBN:  978-602-7985-87-2

harga: rp 60.000,- 
TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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. Oleh karena itu, psikologi merupakan 
salah satu disiplin ilmu yang baru yang selalu menarik untuk 
dibahas. pertanyaannya adalah sudah seberapa jauhkah 
‘anda’ mengenal psikologi? ‘anda’ dapat menemukan 
jawabannya pada buku ini. Buku ini sangat menarik untuk 
dibaca khususnya bagi pembaca yang belum memahami bi-
dang psikologi maupun bagi para pembaca yang ingin lebih 
memperdalam khazanah psikologi dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menggunakan bahasa 
yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami.

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. 

Penyusunan skala Psikologi
•	AHMAD sAIfuDDIN

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 270 hlm

ISBN: 978-623-218-369-8

harga: rp 75.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2022

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 75.000,-

TErBITaN: marET 2022

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. 
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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: 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.

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.
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Psikologi Bencana
•	zArINA AKBAr
•	ErNItA zAKIAH
•	gItA IrIANDA rIzKyANI 

MEDEllu

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 296 hlm

ISBN: 978-623-384-147-4

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: marET 2022

Bencana bisa datang sewaktu-waktu dan sering sulit dipre-
diksi. gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor 
sampai angin puting beliung dapat menimbulkan kerugian 
jiwa dan material. Bukan hanya itu, mereka yang menga-
lami musibah bencana ini kerap terkena dampak psikologis 
yang tidak ringan. Untuk itulah penanganan korban bencana 
alam, selain memberi bantuan bahan-bahan penting untuk 
survival, juga tak bisa mengabaikan upaya membantu 
pemulihan aspek psikis atau kejiwaan dari para korban 
bencana yang masih selamat agar mereka bisa melanjutkan 
hidup kembali dengan normal dan semangat. 

Buku ini disusun untuk  membantu  memudahkan dalam 
mempelajari lebih lanjut dan memahami mengenai psikologi 
bencana, baik dalam tataran konsep teoretis, penelitian-
penelitian yang telah dilakukan, dan aplikasi program pen-
dampingan psikologis untuk para penyintas bencana.

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: SEpTEmBEr 2022

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.

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. 
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Psikologi olahraga: aplikasi 
psikologi Sosial dalam Olahraga 
Beregu
•	M. ENoCH MArKuM

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 356 hlm

ISBN: 978-623-384-228-0

harga: rp 135.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Bagi psikolog olahraga yang menurut penulis “asyik” dengan 
psikologi klinis, mudah-mudahan buku ini menambah dan 
membuka wawasan yang menyangkut pembinaan olahraga 
beregu. Buku ini mengangkat topik asesmen dalam olahraga 
beregu dengan tujuan mendorong para psikolog olahraga 
untuk melakukan penelitian di bidang psikologi olahraga 
yang masih terbatas. akhirnya, buku ini juga mengangkat 
topik etika dalam olahraga dengan tujuan mengingatkan 
para pemangku kepentingan olahraga akibat buruk dan ber-
dampak luas bila etika dan pelanggarannya dalam olahraga 
diabaikan.

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 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.

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.
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Psikologi umum Dasar
•	AHMAD sAIfuDDIN

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 382 hlm

ISBN: 978-623-384-096-5

harga: rp 130.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku psikologi Umum Dasar ini disusun untuk memberikan 
dasar-dasar pemahaman yang tepat tentang psikologi. Buku 
ini terdiri dari beberapa bab, mulai dari selayang pandang 
tentang psikologi (pengertian, psikologi sebagai ilmu penge-
tahuan, manfaat mempelajari psikologi); penjelasan tentang 
mazhab dan cabang dari psikologi;  pembahasan  ten-
tang  kepribadian  (definisi  kepribadian  dan  berbagai  ti-
pologi kepribadian serta cara mengetahui kepribadian); 
abnormalitas kejiwaan beserta psikoterapinya; pertumbuhan 
dan perkembangan manusia dari prenatal sampai dengan 
lanjut usia; serta proses berpikir dan kecerdasan. Isinya 
yang komprehensif menjadikan buku ini mesti dimiliki dan 
dibaca oleh mahasiswa psikologi dan semua pihak yang 
ingin mengenal psikologi secara lebih luas.

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: FEBrUarI 2022

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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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 & 
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

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

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

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.

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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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

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

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

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

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

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 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

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 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
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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 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 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 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 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

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

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

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
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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 117.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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

Ide Kreatif dalam Produksi film
•	Dr. rEDI PANuJu, M.sI.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 216 hlm

ISBN: 978-623-384-106-1

harga: rp 66.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku ajar ini bertujuan memperkaya pengetahuan maha-
siswa tentang bidang komunikasi massa—terutama film. 
Di dalamnya diuraikan dimensi proses kreatif yang dimulai 
dari pencarian ide cerita hingga menuangkannya dalam 
skenario. Setelah mempelajari buku ini pembaca diharapkan 
mempunyai kompetensi tentang ide-ide dalam film, sumber-
sumber apa yang digunakan untuk menyusun cerita (story), 
pilihan genre sesuai sasaran si pembuatnya, dan pada akhir-
nya mahasiswa dapat mencoba membuat cerita tersendiri. 
minimal mahasiswa dapat menyusun skenario sebuah film.

Ide Kreatif dalam produksi Film digunakan untuk pengayaan 
materi dan kompetensi keterampilan pada matakuliah peng-
antar Ilmu Komunikasi, sehingga mahasiswa mampu mema-
hami dan menguraikan proses, level, dan bidang komunikasi 
berdasarkan prinsip keilmiahan dan profesionalitas kinerja. 
meskipun buku ini lebih khusus ditujukan untuk kalangan 
mahasiswa yang tertarik pada film, namun dapat dipastikan 
juga layak dibaca oleh masyarakat umum.
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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.

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).

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.

teknik reportase: Dimensi 
Teoretis dan praktis
•	luKMAN HAKIM, s.I.KoM., 

M.sos.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 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.
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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

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
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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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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 Perencanaan Kebijakan 
dan Pelayanan sosial
•	AHMAD IzuDIN

Divisi: kencana

14.8 x 21 cm • 240 hlm 

ISBN: 978-623-384-102-3

harga: rp 80.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

perlindungan dan pelayanan sosial merupakan isu yang 
hangat diperbincangkan. hal ini sebagai respons atas gejala 
sosial yang berkembang di negara dengan budaya majemuk 
seperti Indonesia. Buku ini hadir dengan menawarkan alter-
natif kebijakan untuk menyelesaikan masalah penyandang 
masalah Kesejahteraan Sosial (pmKS) di Indonesia. Saya 
melihat bahwa konten yang tersaji dalam buku ini cukup re-
presentatif bagi para pengkaji kebijakan sosial. Khususnya, 
bagi stakeholder ketika mereka akan melakukan advokasi 
kebijakan sosial.

—prof .  Dr.  Iswandi  Syahputra,  m.Si .
Wakil rektor Bidang akademik UIN Sunan Kalijaga Yogya-
karta

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.
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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.

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.

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.

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.
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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 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.

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.
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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 
rasional, kritis, dan analitis; dengan mengikuti suatu sistem 
yang menggunakan logika berpikir yang dapat diaplikasi-
kan pada berbagai bidang keilmuan, melalui prosedur yang 
diterapkan dalam suatu eksperimen. mempertimbangkan 
berbagai kebutuhan dan tuntutan dinamika pengembangan  
keilmuan serta semakin merebaknya pengembangan sistem 
pembelajaran, prosedur, dan program (produk) yang diker-
jakan, maka disajikanlah buku penting yang khusus mengu-
las “metode penelitian pendidikan dan pengembangan.”

Metode Penelitian sosial: 
Berbagai alternatif pendekatan

(Edisi Ketiga)
EDITOr:
•	BAgoNg suyANto
•	sutINAH

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 336 hlm

ISBN: 978-602-7985-39-1

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

Buku teks utama ini menyajikan berbagai ragam alternatif 
penelitian sosial sebagai upaya mengeksplorasi dan mema-
hami realitas sosial yang terus berkembang, untuk kemudi-
an dapat dituangkan dan dikomunikasikan serta dipertang-
gungjawabkan secara ilmiah. referensi utama ini disusun 
dengan mengedepankan kesesuaian penerapan metode 
dengan objek studi, menghadirkan pedoman praktis dan 
contoh konkret penerapan berbagai metode dalam lapangan 
penelitian sosial.

Tema inti yang disajikan dalam buku ini, antara lain: peng-
antar penelitian sosial—unsur penelitian survei, prosedur 
penelitian, teknik wawancara, pengamatan, pengukuran, 
dan penulisan laporan penelitian; metode kualitatif dan 
kuantitatif; metode sosiometri; grounded research; metode 
perbandingan; metode ilmu politik; perspektif cultural stu-
die; Netnografi dan studi tentang komunitas cyberspace.

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 90.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

Eksistensi buku metodologi penelitian ini dimaksudkan 
untuk mengarahkan penelitian ilmiah sesuai tujuan dan 
kepentingan dalam menjaga kualitas ilmu pengetahuan, khu-
susnya dalam metodologi penelitian skripsi, tesis, disertasi, 
dan karya ilmiah lainnya. Disajikan dalam 17 bab, antara 
lain meliputi: permasalahan dasar, paradigma penelitian, va-
riabel penelitian, hipotesis, desain penelitian, teknik analisis 
data, model structural equation, dan presentasi.

referensi utama yang telah memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan ini, khususnya riset ilmiah, sangat penting 
untuk para mahasiswa semua disiplin ilmu (semua fakul-
tas)-program sarjana dan pascasarjana, akademisi, peneliti 
sosial-politik, aktivis lSm, dan praktisi bisnis.

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. 
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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 70.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Dengan penyajian materi bahasan dan analisis konten 
yang komprehensif, bahan ajar ini disiapkan sebagai bahan 
referensi yang mencakup contoh penelitian kajian studi 
media dan komunikasi yang diteliti dengan metode induktif, 
observasi partisipan, aliran kritis, dan penelitian grounded 
yang menggunakan teknik wawancara mendalam, serta dis-
kusi kelompok fokus yang selama ini dilakukan dalam tradisi 
studi media dan budaya.

Metodologi Penelitian 
Kuantitatif: Komunikasi, 

Ekonomi, dan Kebijakan publik 

serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya 

(Edisi Ketiga)
•	Prof. Dr. BurHAN BuNgIN, 

M.sI., PH.D., CIQAr., CIQNr., 
CIMMr.
•	Dr. MAsHuDI, M.M., CIQAr., 

CIQNr., CIMMr.

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 332 hlm

ISBN: 978-623-384-269-3

harga: rp 145.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Dalam buku edisi ketiga ini ada beberapa hal penting yang 
ditambahkan, yaitu penjelasan mengenai anova yang 
digunakan untuk menguji perbedaan dua kelompok/mean 
(rata-rata) atau lebih. Juga mengenai data kuantitatif yang 
diperdalam penjelasannya, serta revisi bagian-bagian lain 
agar pembaca semakin memahami penelitian kuantitatif, 
khususnya dan metodologi penelitian sosial secara umum. 
hal penting juga di dalam buku metodologi penelitian Ku-
antitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan publik serta 
Ilmu-ilmu Sosial lainnya Edisi Ketiga ini, adalah penulis 
menuangkan tulisan sedemikian rupa dengan tujuan agar 
mahasiswa semakin mudah memahami metode penelitian 
kuantitatif, sehingga dapat mengerti, memahami, dan dapat 
melaksanakan penelitian kuantitatif dengan baik dan benar.

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

Secara garis besar, topik-topik utama pemrograman maT-
laB yang dibahas dalam buku ini mencakup pengenalan 
lingkungan kerja maTlaB, konsep dan operasi matriks dan 
vektor, grafik data 2D dan 3D, dasar dan prosedur pemro-
graman maTlaB, analisis data dan fungsi, penyelesaian 
masalah matematika kalkulus dengan maTlaB, perancang-
an 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.

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.



195 K ATA L OG  2 0 2 3  PrenadaMedia GrouP riset  |   pengembanganR

Penelitian Kualitatif: Komunikasi, 

Ekonomi, Kebijakan publik, dan 

Ilmu Sosial lainnya
(Edisi Ketiga)
•	Prof. Dr. BurHAN BuNgIN, 

M.sI., PH.D., CIQAr., CIQNr., 
CIMMr.

Divisi: kencana

18.5 x 23 cm • 390 hlm

ISBN: 978-623-218-843-3

harga: rp 175.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

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.

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.

Post-Qualitative social research 
Methods: Kuantitatif-Kualitatif-

mixed methods positivism-

postpositivism-phenomenology-

postmodern Filsafat, paradigma, 

Teori, metode dan laporan (Edisi 

Ketiga)
•	Prof. Dr. BurHAN BuNgIN, 

M.sI., PH.D., CIQAr., CIQNr., 
CIMMr.

Divisi: kencana

14.5 x 21 cm • 458 hlm

 ISBN: 978-623-384-191-7

harga: rp 165.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Karakter utama buku ini memberi motivasi agar peneliti 
mampu melakukan inovasi metodologi, sehingga selalu 
menjadi lokomotif penelitian ilmiah yang berkualitas. Ber-
upaya menjawab semua persoalan penelitian baik di saat 
mempersiapkan sebuah penelitian, maupun menghadapi 
persoalan-persoalan di lapangan. Terlebih lagi menjawab 
berbagai persoalan metodologi penelitian kuantitatif, kuali-
tatif maupun mixed methods dari akar filsafat dan para-
digma sampai dengan laporan penelitian, serta berbagai 
perdebatan metodologis.

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.
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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.

statistika Inferensial untuk 
Penelitian dan Pengembangan 
Pendidikan
•	Dr. H. sAlAfuDIN, s.sI., M.sI.
•	HENI lIlIA DEWI, M.PD.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 178 hlm 

ISBN: 978-623-384-260-0

harga: rp 60.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

Di samping membahas masalah hubungan antarvariabel, 
buku ini juga mengupas topik lain yang lazim dalam peneli-
tian pendidikan dan ilmu-ilmu sosial adalah masalah kompa-
rasi (perbandingan) antarvariabel. Teknik analisis Kompara-
sional ini dibahas dalam bab tersendiri secara komprehensif.  
Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan daftar tabel yang 
diperlukan dalam analisis data statistik, khususnya dalam 
pengujian hipotesis statistik. Kelebihan lain dari buku ini, 
yaitu dilengkapi dengan tutorial IBm SpSS versi 25.

Oleh karena itu,  buku ini akan sangat membantu maha-
siswa yang mengambil matakuliah statistika, khususnya 
mahasiswa S-1 dan S-2 di perguruan baik negeri maupun 
swasta dan umumnya bagi mereka yang ingin mengetahui 
lebih banyak tentang penerapan statistika dalam bidang 
pendidikan dan sosial maupun pengembangan pendidikan. 
penulisan buku ini juga bertujuan agar mahasiswa menda-
patkan literatur yang relevan dengan materi perkuliahan 
yang diikuti. Di samping itu, buku ini juga bisa digunakan 
oleh mahasiswa dan peneliti sebagai pedoman dalam meng-
olah data penelitian. 

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.
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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.

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 155.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

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.
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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

Qualitative Data Analysis: 
manual Data analysis procedure 

(mDap)
•	Prof. Dr. BurHAN BuNgIN, 

M.sI., PH.D., CIQAr., CIQNr., 
CIMMr.
•	Dr. MArlINDA IrWANtI, M.sI., 

CIQAr.

Divisi: kencana

14.5 x 21 cm • 268 hlm

ISBN: 978-623-384-270-9

harga: rp 120.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Di dalam buku ini dijelaskan model-model analisis data 
kualitatif berdasarkan berbagai perdebatan paradigma/
mazhab, sehingga peneliti nantinya akan menentukan 
sendiri posisinya di mana ketika melakukan penelitian 
kualitatif, termasuk di level mana desain penelitian kualitatif 
itu diterapkan. penulis mendedikasikan buku ini untuk 
analisis data kualitatif manual, sebagaimana warisan riset-
riset kualitatif. penulis juga menunjukkan pentingnya peran 
peneliti dalam analisis data kualitatif yang tidak tergantikan 
oleh alat apa saja—kendati saat ini kita mengenal teknologi 
IT—karena manusia memiliki berbagai kemampuan yang 
tidak tergantikan oleh alat-alat tersebut.

Oleh sebab itu, buku ini dapat membantu pembaca, 
mahasiswa, dosen, periset, dan akademisi pada umumnya 
untuk memahami metodologi analisis data penelitian 
kualitatif, memecahkan berbagai masalah dalam 
pelaksanaan penelitian kualitatif.
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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 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

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

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 Politik

• lISa harrISON

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 214 hlm 

ISBN: 978-979-1486-03-3

harga: rp 60.000,-

TErBITaN: NOVEmBEr 2016

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

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

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

Penelitian Pendidikan:  
metode, pendekatan, dan Jenis

• Dr. h. SalIm, m.pD.  
• Dr. haIDIr, S.ag., m.pD.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm ▪ 264 hlm.

ISBN: 978-602-422-918-4

harga: rp 72.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2019

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

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

riset Kualitatif

• mOrISSaN

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 304 hlm 

ISBN: 978-602-422-957-3

harga: rp 85.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2019

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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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.

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.

Pengantar sosiologi lansia 

•	Prof. Dr. DAMsAr
•	Dr. INDrAyANI, s.E., M.M.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 280 hlm

ISBN: 978-623-218-486-2

harga: rp 82.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku pengantar Sosiologi lansia ini memberikan suatu 
perspektif sosiologis terhadap berbagai fenomena dan 
dinamika lansia. Buku ini dipersembahkan bagi pemenuhan 
kebutuhan teoretis dan aplikatif berbagai kalangan: para 
akademisi Sosiologi dan ilmu-ilmu terkait (Kedokteran, 
Ilmu-ilmu Kesehatan, psikologi, Ilmu politik, geografi, Ilmu 
Kependudukan, Ilmu administrasi, Ilmu Kependidikan, Ilmu 
Komunikasi, antropologi, 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! 

sosiologi Anak 
•	Prof. Dr. BAgoNg suyANto

Divisi: kencana

15 x 22 cm • 358 hlm

ISBN: 978-623-218-069-7

harga: rp 113.000,-

TErBITaN: marET 2022

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.
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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 83.000,-

TErBITaN: marET 20122

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 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.

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

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

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
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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

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

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  
(Edisi revisi)

• prOF. Dr. DamSar

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 234 hlm

ISBN: 978-602-8730-49-5

harga: rp 59.000,-

TErBITaN: marET 2019

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 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

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

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: 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

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
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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

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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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.

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.

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. 

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.
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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.

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 100.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

Kegiatan transaksi muamalat atau perekonomian harus di-
dasarkan pada hukum syariat Islam yang mengatur perilaku 
manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil 
Islam secara perinci dan akurat. hal ini dikarenakan setiap 
orang tidak lepas dari urusan pengelolaan dan penggu-
naan harta benda kekayaan dalam kehidupan sehari-hari 
seperti pertukaran barang, uang, dan jasa. Berdasarkan 
pemahaman ini, menjadi kewajiban setiap muslim untuk me-
ngenal dan memahami hukum-hukum dalam syariat Islam 
yang berkaitan dengan amalan atau muamalah. Buku Fiqh 
muamalat ini membahas secara perinci dan lengkap perihal 
aturan hukum dalam syariat Islam yang berkaitan langsung 
dengan amalan atau muamalat (ekonomi).

fiqih Nawazil: Empat perspektif 

pendekatan Ijtihad Kontemporer 
•	Dr. HElMI BAsrI, lC., M.A.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 240 hlm

ISBN: 978-623-384-091-0

harga: rp 70.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2022

Dan sejarah telah membuktikan kemampuan para mujtahid 
pada setiap generasi dalam menjawab berbagai persoalan 
zaman dengan amal-amal ijtihad yag mereka lakukan di atas 
manhaj atau metode yang perlu untuk dipertahankan dan 
dikembangkan. Dengan demikian berbagai masalah kontem-
porer yang terjadi, dalam masalah ibadah sekalipun seperti 
zakat tanah, zakat properti, zakat obligasi, kehalalan uang 
hasil dari YouTube dan berbagai masalah lainnya akan dapat 
terjawab dengan baik. Buku yang sangat sederhana ini 
mengajak kita untuk membaca problematika zaman melalui 
empat perspektif; melalui dalil-dalil yang mu`tabar, menggu-
nakan berbagai kaidah fikih dan kaidah-kaidah ushul, serta 
dengan pendekatan maqasid syari'ah.

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.
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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 40.000,-

TErBITaN: FEBrUarI 2022

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
•	Prof. 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: marET 2022

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 ketinggalan 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 75.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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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Haji dalam Catatan sejarah: 
tulisan terpilih 
•	Prof. Dr. M. DIEN MADJID

Divisi: siraja

14.8 x 21 cm • 248 hlm

ISBN: 978-979-3542-38-6

harga: rp 75.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Sejauh ini, karya yang membahas sejarah prosesi haji 
sering hanya merupakan diskursus pinggir dari kasus yang 
dikemukakan  dalam penulisan sejarah. Buku ini menyaji-
kan perspektif yang berbeda dan unik. Selain menampilkan 
banyak informasi tentang sejarah, penulis juga memberikan 
berbagai perspektif baru mengenai seluk-beluk dan proses 
pelaksanaan haji sejak masa kolonial, termasuk berbagai in-
formasi penting yang diambil dari sumber primer dari arsip 
dokumen atau buku berbahasa Belanda yang merekam ak-
tivitas haji di masa silam. Oleh karenanya,  buku ini penting 
untuk dimiliki bagi siapa saja yang ingin mengetahui sejarah 
haji di Tanah air dan memaknai haji dari perspektif yang 
lebih luas, baik itu bagi para sarjana, mahasiswa, pelajar, 
akademisi maupun umat muslim 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 cm • 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. 

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. 
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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: OKTOBEr 2022

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.

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.

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: SEpTEmBEr 2022

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.

Konstruksi fikih tasamuh dalam 
Perspektif sosiologis pada 
Kelompok Keagamaan Islam 
•	Dr. ABDul roHMAN, M.Ag.

Divisi: kencana

15.5 x 23 cm • 376 hlm

ISBN: 978-623-384-201-3

harga: rp 117.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Tasamuh atau yang lebih dikenal dengan istilah toleran-
si adalah sebuah kata yang indah. Sebab, di dalamnya 
mengandung pengertian terbuka, menerima apa adanya, 
menghormati perbedaan, menghargai pendapat yang tidak 
seide, dan tidak melakukan diskriminasi. Jika diaplikasikan 
dalam sisi agama, maka tasamuh refleksinya adalah tidak 
memaksakan orang lain untuk menganut kepercayaan kita; 
tidak mencela atau menghina mazhab, kelompok lain de-
ngan alasan apa pun; dan tidak melarang atau mengganggu 
siapa pun yang menganut suatu kepercayaan, mazhab dan/
atau kelompok apa pun. Implementasi tasamuh dapat me-
wujudkan hidup saling pengertian, menumbuhkan kesejuk-
an, dan menjalin kedamaian.
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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 studi Al-Qur’an 
•	Dr. ABDul HAMID, M.A.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 184 hlm

ISBN: 978-602-0895-86-4

harga: rp 60.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini berupaya mengantarkan pembaca ke gerbang 
pemahaman al-Qur’an yang lebih mendalam. Untuk itu, 
secara garis besar, buku ini dibagi dalam dua bagian besar; 
yang berkaitan dengan berbagai hal seputar kitab ini dan 
yang berkaitan dengan isi kitab ini. Di bagian pertama, pem-
bahasan yang dihadirkan adalah seputar kitab ini, meliputi: 
sejarah turunnya al-Qur’an, penulisan al-Qur’an, hingga 
bagaimana pandangan orientalis terhadap kitab tersebut. 
adapun di bagian kedua, yang menjadi fokus pembahasan 
adalah berbagai hal yang berkaitan dengan isi kitab ini: 
asbaab an-nuzuul; muhkam dan mutasyabih; makkiyah dan 
madaniyah; serta nasikh dan mansukh. 

Buku ini menjadi penting bagi siapa saja yang ingin men-
dalami al-Qur’an dan menjadikannya sebagai inspirasi 
hidupnya, sekarang dan di masa yang akan datang.

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.
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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.

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 58.000,-

TErBITaN: aprIl 2022

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. 

studi Al-Qur’an dan Hadis 
•	Dr. MuslEHuDDIN, M.PD.

Divisi: kencana

14 x 20.5 cm • 308 hlm

ISBN: 978-623-384-217-4

harga: rp 87.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini merupakan salah satu literatur yang diperlukan 
khususnya bagi mahasiswa atau para pengkaji pemula 
tentang al-Qur’an dan hadis, atau dapat dijadikan referensi 
wajib terutama bagi matakuliah al-Qur’an dan hadis. Se-
bagai sebuah referensi, tentu buku ini memuat materi yang 
cukup komprehensif dan perinci, sehingga dapat menambah 
dan memperdalam pengetahuan para mahasiswa maupun 
siapa saja yang ingin menekuni studi ilmu al-Qur’an dan 
hadis.
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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 Hadis
•	Prof. Dr. H. IDrI, M.Ag.

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 352 hlm

ISBN: 978-602-8730-25-9

harga: rp 105.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber terpenting 
telah lama menjadi objek kajian para ulama dari masa ke 
masa hingga kemudian mengkritstal dalam disiplin keilmuan 
tersendiri. Berbagai hal penting dalam disiplin tersebut 
dipaparkan secara komprehensif dan sistematis dalam buku 
ini. Umpama saja tentang pengertian hadis atau berbagai 
istilah yang berkaitan dengannya, lalu sejarah perjalanan 
hadis dari masa rasulullah saw. sampai pada masa khalifah 
setelahnya yang kemudian bermuara dengan munculnya 
ulum al-hadits sebagai sebuah metode mandiri dalam meng-
uji autentisitas dan validitas sebuah hadis. pada bagian beri-
kutnya, konsentrasi bahasan mulai menyentuh inti dari ulum 
al-hadits: tingkatan hadis dalam kaitannya dengan kualitas 
dan kuantitas periwayatnya.

studi Perbandingan ushul fiqh  
•	Prof. Dr. H. roMlI s.A., 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.

teori Maalaatul Af’aal: Solusi 

problematika Kontemporer dalam 

Bingkai maqashid Syari’ah
•	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. 
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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. 

zakat dalam Islam: menelisik 

aspek historis, Sosiologis, dan 

Yuridis
•	KHAIruDDIN, s.H.I., M.Ag.

Divisi: kencana

13.5 x 20.5 cm • 154 hlm

ISBN: 978-623-384-193-1

harga: rp 53.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Buku ini menjelaskan tentang objek zakat dari masa klasik 
sampai kontemporer, dan menjelaskan bagaimana pan-
dangan ulama terhadap jenis harta di luar dari lima jenis 
tersebut serta pengelolaannya dari masa ke masa.  Buku 
ini merupakan pegangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah 
baik di universitas maupun institut Islam di Indonesia. Oleh 
karena itu, buku ini wajib dimiliki oleh semua mahasiswa 
yang mendalami tentang hukum zakat. Semoga buku ini 
bermanfaat bagi orang banyak. amin.

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
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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

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

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

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

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

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 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

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

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
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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 & 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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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
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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.

ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder: 
gangguan pemusatan perhatian 

dan hiperaktivitas) gejala, 

Diagnosis, Terapi, Serta 

penanganannya di rumah dan di 

Sekolah
•	AgrA PAtErNottE
•	JAN BuItElAAr

Divisi: prenaDa

15.5 x 22.5 cm • 256 hlm

ISBN: 978-979-3464-57-2

harga: rp  85.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2022

Buku ini menyajikan berbagai hal tentang aDhD: mulai dari 
definisi, cara mengidentifikasi, berbagai aspek yang harus 
diperhatikan dalam menangani anak dengan aDhD, kesu-
litan dan hambatan serta kemungkinan solusi bagi orang 
tua, saudara kandung, dan anak itu sendiri dalam berbagai 
bidang kehidupan seperti belajar, bermain, dan bekerja, 
sampai penanganan terbaru untuk anak aDhD dan berbagai 
isu serta mitos yang berkaitan dengan penanganan aDhD 
pada anak.

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.

Bela Negara: Norma, 

Internalisasi Nilai Bela Negara 

dan penegakan hukum 

EDITOr:
•	ABDul HAlIM
•	DWI AryANtI rAMADHANI
•	KHoIrur rIzAl lutfI
•	HEru suyANto

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 600 hlm

ISBN: 978-623-218-581-4

harga: rp 170.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2020

pandangan, konsep dan gagasan tersebut ditulis oleh para 
Dosen Fakultas hukum Universitas pembangunan Nasional 
Vetaran Jakarta, kampus bela negara. Sebanyak tiga puluh 
empat esai yang ditulis di dalam buku ini mencoba meng-
angkat gagasan bela negara kontemporer yang menjadi 
optik guna melihat persoalan-persoalan khususnya di bidang 
hukum. Satu tulisan yang menarik menyoroti era Society 5.0 
dari perspektif aspek bela negara, di mana segala bentuk in-
formasi bisa diungkapkan dan didapatkan oleh semua orang 
di berbagai negara. Sehingga butuh kebijakan dari berbagai 
pihak termasuk mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi 
untuk kegiatan akademik. Di samping itu, beberapa tulisan 
juga mengulas problema era society 5.0, seperti penguatan 
cyber law di Indonesia sebagai upaya pertahanan bela ne-
gara, keterkaitan upaya bela negara dan perlindungan data 
pribadi dalam sistem elektronik, serta upaya bela negara 
melalui penerapan pajak pada transaksi perdagangan mela-
lui e-commerce, dan berbagai tulisan menarik lainnya
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Berkecerdasan Istimewa 
(Keberbakatan) pada Anak-anak
•	frANz MöNKs
•	IrENE yPENBurg

Divisi: prenaDa

14 x 20.5 cm • 206 hlm

ISBN: 978-602-383-095-4

harga: rp 65.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2022

Buku ini membahas berbagai perkembangan baru tentang 
kecerdasan istimewa, serta memberikan dasar-dasar 
pemahaman kepada orang tua dan guru tentang kecerdasan 
istimewa. melalui narasi deskriptif tentang pengalaman 
empiris anak-anak cerdas istimewa dengan kasusnya ma-
sing-masing, penulis menyajikan penggambaran bagaimana 
anak-anak di rumah dan di sekolah, hambatan apa saja 
yang dapat terjadi, serta bagaimana orang tua dan guru 
menghadapinya.

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.

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.

Engagement untuk generasi z 
•	HAry fEBrIANsyAH, PH.D.

Divisi: prenaDa

13 x 19 cm • 132 hlm

ISBN: 978-602-383-096-1

harga: rp 45.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2022

Buku ini juga mendeskripsikan komitmen-komitmen yang 
krusial, seperti student engagement, work engagement, dan 
employee engagement. Tantangan, peluang, strategi, dan 
pengelolaan sumber daya manusia digambarkan melalui 
pemetaan yang sangat komprehensif.

hal-hal yang positif dan negatif dalam pengembangan sum-
ber daya manusia di era generasi Z atau Truegen, sehingga 
pembaca bisa memahami dengan baik dan menyeluruh 
mengenai pengelolaan diri, baik itu sebagai individu gene-
rasi Z maupun sebagai orang yang memimpin dan mendidik 
generasi Z atau Truegen. Buku ini sangat disarankan untuk 
berbagai kalangan.
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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 60.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2022

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.

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.
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Kampus Pemersatu Agama
•	Prof. Dr. B.f. sIHoMBINg, s.H., 

M.H.

Divisi: prenaDa

14.8 x 21 cm • 218 hlm

ISBN: 978-623-384-101-6

harga: rp 88.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

Buku ini akan memberi anda wawasan yang lebih luas 
dan mendalam tentang pancasila dan perannya dalam 
mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk dari segi 
suku, agama, ras dan golongan pada umumnya, dan peran 
penting toleransi dan keakraban antar-pemeluk agama pada 
khususnya, yang diilustrasikan secara nyata dengan pendiri-
an enam rumah ibadah yang berdekatan di dalam kampus.

langit Biru Pancasila dalam 
Persepsi: Kontribusi pemikiran 

para penggerak Universitas 

pancasila dalam Implementasi 

Nilai-nilai luhur pancasila
•	Dr. MuHAMMAD IlHAM 

HErMAWAN, s.H., M.H.
•	MArDIANto, s.H., M.H. (tIM 

PusAt stuDI PsP uP)

Divisi: kencana

15 x 23 cm • 296 hlm

ISBN: 978-623-384-101-6

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2022

Karya ini adalah persembahan segenap para penggerak 
akademik Universitas pancasila terkait implementasi 
nilai-nilai luhur pancasila, baik dalam kehidupan kampus, 
kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Setidaknya, ada dua puluh tulisan yang di-
muat dalam buku ini yang mengangkat topik-topik beragam. 
misalnya, yang relevan dengan kondisi saat ini: signifikansi 
pancasila dalam tatanan “new normal”; aktualisasi pemben-
tukan karakter generasi milenial di era digital; dan nilai-
nilai pancasila bagi “pemuda” di era disrupsi. Dalam aspek 
ekonomi sosial politik dibahas aktualisasi etika berdemokra-
si pancasila, dan etika dalam berpolitik di Indonesia; juga 
kaitannya dengan implementasi sistem ekonomi pancasila 
dalam perspektif bisnis syariah, serta topik-topik lain yang 
membahas seputar implementasi nilai pancasila terkait 
kehidupan kampus di Universitas pancasila.

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. 

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.  
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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. 

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.  

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.
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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 100.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2022

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”. 

Pemberdayaan Majelis taklim 
dalam Pencegahan Kejahatan: 
Sumbangan pemikiran untuk 

Kemitraan majelis Taklim dengan 

pOlrI, BNN, BNpT, dan KpK
•	PrIMA HArrIsoN

Divisi: prenaDa

14.8 x 21 cm • 240 hlm

ISBN: 978-602-383-106-7

harga: rp 78.000,-

TErBITaN: JUlI 2022

Dalam buku ini, penulis memiliki pemikiran mengenai upaya 
optimalisasi majelis taklim di Indonesia dapat dilakukan me-
lalui pelibatan dan kemitraan strategis dengan agensi formal 
pencegahan kejahatan di Indonesia, mulai dari sisi identifi-
kasi jenis kejahatan dan bentuk pencegahannya yang dapat 
diintervensi oleh majelis taklim, memformulasi strategi 
pencegahannya, membuat parameter keberhasilan, hingga 
mengembangkan bentuk-bentuk pelaksanaan lapangan 
untuk agensi formal dan majelis taklim yang dapat dilakukan 
untuk mencapai keberhasilan kemitraan dalam pencegahan 
kejahatan.

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). 
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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.   

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. 

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

teuku umar leadership 
Pembelajaran dari seorang 
Panglima Perang Aceh: Disertai 

pembahasan Teori Kepemimpinan 

Kontemporer Secara radikal dan 

pengukurannya 
•	zAINAl PutrA
•	JAsMAN J. MA’ruf

Divisi: prenaDa

15.5 x 23 cm • 270 hlm

 ISBN: 978-623-384-183-2

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: mEI 2022

mempelajari sejarah perjuangan Teuku Umar, dan dari 
hasil kajian yang mendalam, di balik ketokohan dan mental 
heroik dari seorang Teuku Umar dapat kita petik nilai-nilai 
kepemimpinan yang sangat relevan untuk diimplementasi-
kan dalam organisasi mana pun, dan dalam lintas budaya 
apa pun. Buku ini dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi 
mahasiswa, praktisi, dan pemimpin organisasi sektor publik/
privat dalam menghadapi lingkungan yang sangat dinamis, 
tidak stabil, dan penuh tantangan di masa mendatang.
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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.

Wisata ramah Muslim: Wisata 

halalan Thayyiban
•	JAHAruDDIN
•	ANDry PrIHArtA
•	guNAWAN yAsNI
•	Nur AsNI gANI
•	roNy EDWArD utAMA
•	MEDo MAulIANzA

Divisi: prenaDa

15 x 23 cm • 362 hlm

ISBN: 978-602-383-113-5

harga: rp 112.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2022

Buku ini terdiri atas 18 bab sebagai berikut: Wisata ramah 
muslim; Wisata halalan Thayyiban Beyond holiday. Bab 
1 Sejarah Wisata ramah muslim, Bab 2 Kriteria Wisata 
ramah muslim, Bab 3 Wisata ramah muslim di Korea Se-
latan, Bab 4 Wisata ramah muslim di Inggris, Bab 5 Wisata 
ramah muslim di rusia, Bab 6 Wisata ramah muslim di 
malaysia, Bab 7 Wisata ramah muslim di maroko, Bab 8 
Wisata ramah muslim di Thailand, Bab 9 Wisata ramah 
muslim di Uni Emirat arab, Bab 10 Wisata ramah muslim 
di Jepang, Bab 11 Wisata ramah muslim di Turki, Bab 12 
Wisata ramah muslim di Sumatra Barat, Bab 13 Wisata ra-
mah muslim di Nusa Tenggara Barat, Bab 14 Wisata ramah 
muslim di Kepulauan riau, Bab 15 Wisata ramah muslim di 
Kalimantan Timur, Bab 16 Wisata ramah muslim di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Bab 17 Wisata ramah muslim di 
aceh, dan Bab 18 Wisata ramah muslim di Jakarta.
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BUKU-BUKU PoPUlER lAinnyA

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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
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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

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

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

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
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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

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 
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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

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

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
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180

• mOhammED cEVY aBDUllah
• NOOrca m. maSSarDI

13 x 19 cm • 316 hlm
ISBN: 978-602-8556-68-2

harga: rp 70.000

TErBITaN: DESEmBEr 2015

Acek Botak

• IDrIS paSarIBU

12.5 x 20 cm • 364 hlm
ISBN: 978-602-8556-20-0

harga: rp 55.000,-

TErBITaN: mEI 2015

Anak telinga

• rEDI paNUJU

11 x 18 cm • 194 hlm
ISBN: 978-602-5848-21-6

harga: rp 43.000,- 

TErBITaN: OKTOBEr 2018

Ayahku Inspirasiku: sepucuk surat 
teruntuk Ayahanda tercinta, tD. 
Pardede

• marISKa lUBIS

18.5 x 23 cm • 216 hlm
ISBN: 978-602-8556-28-6

harga: rp 100.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2012

Batik Indonesia: Mahakarya Penuh 
Pesona

• mUrDIJaTI garDJITO

18.5 x 23.5 cm • 202 hlm
ISBN: 978-602-8556-49-1

harga: rp 400.000,-

TErBITaN: mEI 2015

Batik yogyakarta: Dan 
Perjalanannya dari Masa ke Masa

• gBraY. mUrYWaTI S. 
DarmOKUSUmO

28 x 21 cm • 200 hlm
ISBN: 978-602-8556-34-7

harga: rp 275.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2015

Bintang pun Bertasbih

• EKO harTONO

12.5 x 19 cm • 178 hlm
ISBN: 978-602-8556-61-3

harga: rp 45.000

TErBITaN: JUlI 2015

Blueberry untuk Pauline

• maYa N’ThE gaNK

12 x 18 cm • 132 hlm
ISBN: 978-602-8556-51-4

harga: rp 34.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2017

Bulan lebam di tepian toba

• SIhar ramSES SImaTUpaNg

12.5 x 20 cm • 260 hlm
ISBN: 978-602-8556-11-8

harga: rp 40.000,- 

TErBITaN: JUNI 2009

Celotehan linda

• lINDa DJalIl

14 x 21 cm • 444 hlm
ISBN: 978-602-8556-30-9

harga: rp 60.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2012

Cewek Apa Cowok sih loe

• YENNIE harDIWIDJaJa

11.5 x 19 cm • 182 hlm
ISBN: 978-602-8556-02-6

harga: rp 25.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

Cindaku

• aZWar SUTaN malaKa

13 x 19 cm • 260 hlm
ISBN: 978-602-8556-60-6

harga: rp 57.000,-

TErBITaN: SEpTEmBEr 2015

Cindua Mato

• TITO alExI

11.5 x 19 cm • 216 hlm
ISBN: 978-602-8556-46-0

harga: rp 50.000,-

TErBITaN: aprIl 2015

Cinta Dalam Belanga

• amBhITa DhYaNINgrUm

11.5 x 19 cm • 280 hlm 
ISBN: 978-602-8556-12-5

harga: rp 32.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

Cinta Empat Bab

• hErmaWaN aKSaN

11.5 x 19 cm • 276 hlm
ISBN: 978-602-8556-01-9

harga: rp 32.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

Cinta yang Hilang

• maSrIaDI SamBO

13 x 19 cm • 194 hlm
ISBN: 978-602-8556-50-7

harga: rp 46.000,-

TErBITaN: JUNI 2015

Cleo, Kemarilah

• FaNNY JONaThaNS pOYK

11.5 x 19 cm • 194 hlm
ISBN: 978-602-8556-09-5

harga: rp 25.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

Dari firenze ke Jakarta

• EWITh Bahar

14 x 21 cm • 306 hlm
ISBN: 978-602-8556-58-3

harga: rp 62.000,-

TErBITaN: JUNI 2015
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Dari Jendela lantai tiga

• Y.F. SarBINI

11.5 x 19 cm • 176 hlm
ISBN: 978-602-8556-36-1

harga: rp 26.000,-

TErBITaN: aprIl 2015

Daun Itu Mati (graphics short 
stories)

• raYNI N. maSSarDI

13 x 19 cm • 136 hlm
ISBN: 978-602-8556-78-1

harga: rp 40.000

TErBITaN: agUSTUS 2017

Destinasi Banda Neira: Brand 
Pariwisata Indonesia timur sejarah, 
Masa lalu, Kekayaan Maluku Masa 
Kini, dan Dinamika Bandanese

• prOF. Dr. m. BUrhaN BUNgIN, 
S.SOS., m.SI.

18.5 x 23 cm • 260 hlm
ISBN: 978-602-8556-27-9

harga: rp 125.000,-

TErBITaN: JUNI 2010

Divine Madness: sketsa Biografis 
sastrawan ‘gila’

• TrI WIBOWO B.S.

12.5 x 20 cm • 300 hlm
ISBN: 978-602-8556-15-6

harga: rp 35.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

Elle Eleanor

• ZEV - ZaNZaD

12.5 x 20 cm • 462 hlm
ISBN: 978-602-8556-00-2

harga: rp 65.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

Etnogika: Harapan, Cinta, dan 
Pengorbanan tak tertahankan

• ImpErIal JaThEE

12.5 x 19 cm • 234 hlm
ISBN: 978-602-8556-75-0

harga: rp 65.000,-

TErBITaN: mEI 2017

gunung Makrifat: Memoar Pencari 
tuhan

• TrI WIBOWO B.S.

12.5 x 20 cm • 296 hlm
ISBN: 978-602-8556-10-1

harga: rp 35.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

gus

• DIaN NaFI

13 x 19 cm • 202 hlm
ISBN: 978-602-8556-37-8

harga: rp 40.000,-

TErBITaN: DESEmBEr 2014

Hai Aku (Kumpulan Puisi)

• NOrca m. maSSarDI

11 x 18 cm • 304 hlm
ISBN: 978-602-8556-80-4

harga: rp 60.000

TErBITaN: agUSTUS 2017

Hautor Passi, Kubunuh Kau

• raDINTON malaU

11 x 18 cm • 254 hlm
ISBN: 978-602-8556-83-5

harga: rp 48.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2018

Jejak-jejak Mimpi

• FraNS NaDJIra

13 x 19 cm • 240 hlm
ISBN: 978-602-8556-52-1

harga: rp 49.000,-

TErBITaN: mEI 2015

Jemari yang saling genggam

• alIZar TaNJUNg

11.5 x 18 cm • 178 hlm
ISBN: 978-602-8556-63-7

harga: rp 45.000

TErBITaN: SEpTEmBEr 2015

Katarsis Hitam Putih

• WalaNg gUSTIYala

14 x 21 cm • 346 hlm
ISBN: 978-602-8556-44-6

harga: rp 70.000,-

TErBITaN: DESEmBEr 2014

Keluarga lara

• FraNS NaDJIra

13 x 19 cm • 254 hlm
ISBN: 978-602-8556-57-6

harga: rp 50.000,-

TErBITaN: JUNI 2015

Kumpulan Cerita Anak Hebat

• NElFI SYaFrINa

11.5 x 19 cm • 132 hlm
ISBN: 978-602-8556-41-5

harga: rp 29.000,-

TErBITaN: DESEmBEr 2014

labirin sang Penyihir

• maYa lESTarI gF

13 x 19 cm • 248 hlm
ISBN: 978-602-8556-54-5

harga: rp 50.000,-

TErBITaN: aprIl 2015

langit terbuka

• raYNI N. maSSarDI

13 x 19 cm • 142 hlm
ISBN: 978-602-8556-42-2

harga: rp 30.000,-

TErBITaN: DESEmBEr 2014

lasmi

• NUSYa KUSWaNTIN

11.5 x 19 cm • 240 hlm
ISBN: 978-602-8556-19-4

harga: rp 42.000,-

TErBITaN: NOVEmBEr 2009
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lima Keluarga Besar Mafia (five 
families)

• SElWYN raaB

15,5 x 23 cm • 982 hlm
ISBN: 978-602-8556-33-0

harga: rp 125.000,-

TErBITaN: marET 2013

lorca Inocencio

• SIhar ramSES SImaTUpaNg

12.5 x 19 cm • 324 hlm
ISBN: 978-602-8556-56-9

harga: rp 63.000,-

TErBITaN: marET 2017

luka

• FaNNY J. pOYK

13 x 19 cm • 156 hlm
ISBN: 978-602-8556-43-9

harga: rp 33.000,-

TErBITaN: DESEmBEr 2014

Magening

• WaYaN JENgKI SUNarTa

13 x 19 cm • 170 hlm
ISBN: 978-602-8556-53-8

harga: rp 41.000,-

TErBITaN: aprIl 2015

Meredam Dendam

• gErSON pOYK

12.5 x 20 cm • 300 hlm
ISBN: 978-602-8556-05-7

harga: rp 30.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

Misteri Mata Air

• SaN pramaThaNa

13 x 19 cm • 104 hlm
ISBN: 978-602-8556-45-3

harga: rp 28.000,-

TErBITaN: aprIl 2015

Momi Kyoosyutu

• WahYU IrYaNa

12.5 x 19 cm • 218 hlm
ISBN: 978-602-8556-59-0

harga: rp 47.000,-

TErBITaN: marET 2017

Nahrisyah: Kilau Dari Negeri Pasai

• pUTra gara

12 x 19 cm • 338 hlm
ISBN: 978-602-8556-84-2

harga: rp 60.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2018

Narendra Modi: Jelata yang 
Meruntuhkan

• DOmINaSI pOlITIK ElITIS
• laNcE prIcE

15 x 23 cm • 276 hlm
ISBN: 978-602-8556-67-5

harga: rp 90.000,-

TErBIT aN: JaNUarI 2016

Neira: Kutambatkan Cintaku yang 
Kusut di Dua Hati

• BUrhaN BUNgIN

11 x 18 cm • 196 hlm
ISBN: 978-602-5848-18-6

harga: rp 45.000,-

TErBITaN: JUlI 2018

Nikah (lagi)

• IDrIS paSarIBU

13 x 19 cm • 252 hlm
ISBN: 978-602-7985-39-2

harga: rp 47.000,-

TErBITaN: DESEmBEr 2014

Nyanyian Kemarau

• harY B. KOrI’UN

11.5 x 19 cm • 258 hlm
ISBN: 978-602-8556-21-7

harga: rp 42.000,-

TErBITaN: DESEmBEr 2009

Padusi

• Ka’BaTI

13 x 19 cm • 210 hlm
ISBN: 978-602-8556-47-7

harga: rp 48.000,-

TErBITaN: JUNI 2015

Paijo & Paijah

• JODhI YUDONO

12.5 x 19 cm • 222 hlm
ISBN: 978-602-8556-79-8

harga: rp 50.000,-

TErBITaN: agUSTUS 2017

Pelacur, Politik, dan He He He

• TaNDI SKOBEr

12.5 x 20 cm • 564 hlm
ISBN: 978-602-8556-24-4

harga: rp 85.000,-

TErBITaN: NOVEmBEr 2009

Pendulum

• pIa DEVINa

11 x 18 cm • 222 hlm
ISBN: 978-602-8556-82-8

harga: rp 44.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 20018

red lights

• caNDra aDITYa

12.5 x 20 cm • 260 hlm
ISBN: 978-602-8556-29-3

harga: rp 32.000,-

TErBITaN: marET 2012

rupa & Karakter Wayang Purwa: 
Dewa, ramayana, Mahabharata

• hErU S SUDJarWO
• SUmarI
• UNDUNg WIYONO

18.5 x 23 cm • 1212 hlm
ISBN: 978-602-8556-26-2

harga: rp 500.000,-

TErBITaN: aprIl 2013
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sang sutradara dan Wartawati 
Burung

• gErSON pOYK

12.5 x 20 cm • 144 hlm
ISBN: 978-602-8556-06-4

harga: rp 20.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

sutasoma

• cOK SaWITrI

12.5 x 20 cm • 476 hlm
ISBN: 978-602-8556-13-2

harga: rp 70.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

straw

• NOOrca m. maSSarDI

13 x 19 cm • 266 hlm
ISBN: 978-602-8556-40-8

harga: rp 50.000,-

TErBITaN: DESEmBEr 2015

tarian ombak

• gErSON pOYK

12.5 x 20 cm • 262 hlm
ISBN: 978-602-8556-03-3

harga: rp 30.000,-

TErBITaN: JUNI 2009

terbunuhnya sang Nabi

• DUl aBDUl rahmaN

12.5 x 19 cm • 192 hlm
ISBN: 978-602-8556-64-4

harga: rp 58.000,-

TErBITaN: marET 2017

the Baghdad Clock

• ShahaD al raWI

12.5 x 19 cm • 230 hlm
ISBN: 978-602-8556-22-3

harga: rp 50.000,-

TErBITaN: OKTOBEr 2018

the Book of talentless Words

• malha BUNgIN

11 x 18 cm • 114 hlm
ISBN: 978-602-8556-39-3

harga: rp 35.000

TErBITaN: JUlI 2018

the Man With the Compound Eyes

• WU mINg-YI

13 x 19 cm • 386 hlm
ISBN: 978-602-8556-76-7

harga: rp 64.000,-

TErBITaN: mEI 2017

With or Without you

• NISa aDIJaYa

13.5 x 20 cm • 388 hlm
ISBN: 978-602-8556-62-0

harga: rp 86.000,-

TErBITaN: JUlI 2015

vanadisme sang

• SaNg prOVOKaTOr cINTa

12.5 x 19 cm • 320 hlm
ISBN: 978-602-8556-37-7

harga: rp 86.000,-

TErBITaN: JaNUarI 2020

ziarah yang terpanjang

• K. USmaN

11.5 x 19 cm • 320 hlm
ISBN: 978-602-8556-18-7

harga: rp 50.000,-

TErBITaN: DESEmBEr 2009




