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Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik 

 

Description:  
Buku yang dapat di jadikan reverensi utama 
bagi  
mahasiswa,akademisi,peneliti,praktisi,dana 
aparat pemerintahan serta masyarakat ini 
secara lugas menguraikan hukum perijinan 
dalam sektor pelayanan publik yang 
meliputi: penyelenggaraan pelayanan 
perizinan ; ruang lingkup perizinan;perizinan 
di bidang bangunan ,lingkungan 
hidup;ketenaga kerjaan;transportasi,dan 
UKM;kebijakan perizinan di beberapa 
negara yang mendukung investasi;putusan-
putusan MA dan putusan PTUN dalam 
perkara perizinan. 

Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai 
Negara 
Author : Jur. Andi Hamzah 
No. Class : 364.132 3 HAM p 

 Description : Hasil studi seorang pakar 
hukum pidana yang membahas tentang 
perbandingan pemberantasan korupsi 
di berbagai negara seperti Australia, 
Hongkong, Malaysia, Singapura, 
Thailand, dan bagaimana pula prospek 
pemberantasan korupsi di Indonesia. 
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Description: Profesi hukum bukan saja menyangkut kepentinga 
individu (private trust) tetapi juga menyangkut kepentingan umum 
(public trust). Oleh karena itu, perlindungan kepentingan pribadi dan 
kepentingan umum selain diatur oleh perangkat hukum juga terpulang 
pada aturan-aturan hidup manusia yang tidak tertulis yang terpancar 
dari hati nuraninya sendiri, yakni agama, moral, dan etika. Tidak aneh 
jika ering terdengar profesi hukum terpolusi oleh tingkah laku 
profesionalnya. 

Dengan mengulas profesi hukum itu sendiri, ukuran baik dan buruk, 
keadilan, serta hak asasi diharapkan buku ini menjadi bahan renungan 
bagi yang berprofesi di bidang hukum dalam menjalankan tugasnya, 
juga mahasiswa fakultas hukum dan syari'ah yang nantinya akan 
mengabdi di tengah-tengah masyarakat. 

Etika Profesi Hukum 

 

  

Author : Suhrawardi K. Lubis 

No. Class : 174 LUB e 
 

Metode Penelitian Hukum 

 Author : Zainuddin Ali 

No. Class : 001.42 ALI m 

 Description: Metode penelitian dan penulisan hukum 
adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab 
permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, 
baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum 
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun 
yang berkenaan kenyataan hukum dalam masyarakat. 
Metode ini memiliki klasifikasi khusus dibandingkan dengan 
metode penelitian bidang keilmuan lainnya. 

Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma 
Kesusilaan & Norma Kepatutan 

 Author : Lamintang 

No. Class : 362.83 LAM d 

 
Description: Buku ini membahas secara detail dan 
sistematis kejahatan dalam Bab XIV Buku II KUHP, 
khususnya mengenai kejahatan kesusilaan (misdrijven 
tegen de zeden). Ketentuan Pidana ini bertujuan 
memberikan perlindungan bagi seseorang terhadap 
tindakan-tindakan asusila (ontuchte hendelingen) dan 
terhadap perilaku dalam bentuk perkataan maupun dalam 
bentuk perbuatan yang menyinggung rasa asusila. karena 
bertentangan dengan pandangan orang. kejahatan-
kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan lain terhadap 
kesusilaan, pelanggaran terhadap kesusilaan, atau 
terhadap norma-norma kepatutan yang dibahas 


