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Class action & perbandingannya dengan
negara lain

Description : Buku ini menguraikan bagaimana gugatan secara class action
diajukan, persyaratannya, dan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul
dalant penerapannya, karena sistem hukum kontinental (civil law system) yang
dianut di Indonesia, pada hakikatnya tidak mengenal gugatan class action. Namun
karena banyaknya gugatan class action yang diajukan dan karena tidak adanya
pedoman, selain daripada PERMA No. I Tahun 2002, maka dikhawatirkan
putusan hakim akan berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Di samping menerangkan mekanisme penerapannya di Indonesia, juga dikaitkan
dengan penerapan acara perdata yang berlaku, untuk menghindari terjadinya
benturan acara, juga diperbandingkan dengan penerapan di negara-negara dengan
common law system, negara asal gugatan dassaction, untuk memberi wawasan
yang lebih luas. Seiring dengan berkembangnya gugatan class action di
Indonesia, maka area ini akan semakin kotnpetitif dan agresif.

Author : Susanto Adi Nugroho
No. Class: 347.053 NUG c
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Filsafat, teori & Ilmu hukum

Author : Teguh Prasetyo
No. Class: 101 PRA f

Description : Hukum ada pada setiap masyarakat di mana pun di muka bumi
ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh
karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa
dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.
Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami ketiga lapisan hukum
yaitu: ilmu hukum dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum. Filsafat hukum
dalam pengembangan hukum di Indonesia haruslah menjadi meta dari semua
teori dan ilmu hukum, sehingga ilmu hukum tidak lepas dari rel keadilan sesuai
nilai-nilai luhur dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Pancasila haruslah benar-
benar dipergunakan sebagai sumber hukum utama di Indonesia.

FAKULTAS HUKUM
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Description : Buku ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan
bacaan bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Agraria. Buku
ini dibuat berdasarkan pendekatan peraturan perundangundangan (statute
approach) dan pendekatan 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 agrarian : kajian komprehensif

Description : Dinamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih
dimungkinkan dengan berbagai tindakan deregulasidi bidang perekonomian
yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan
deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis,
seperti berubahnya ketentuan/peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum
Kepailitan, dan regulasi tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang
merupakan bagian dari perkembangan perdagangan dunia (globalisasi
Ekonomi) sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Keistimewaan
buku ini tidak saja mengaitkan aspek bisnis dengan aturan hukum perusahaan
(bisnis), yang disertai contoh kasus aktual pada setiap babnya; etapi juga
diperkaya dengan telaah khusus mengenai "Penyelesaian Sengketa Bisnis

Hukum bisnis untuk perusahaan teori dan contoh kasus
edisi 6

Hak menguasai negara dalam privatisasi BUMN

Author: Aminuddin Ilmar
No. Class: 338.925 ILM h

Description:

Konsep penguasaan negara atau hak menguasai negara dalam ketentuan
konstitusi kita tidaklah diberikan penjelas-an seperti apa bentuk penguasaan
negara itu, dan apakah bentuk penguasaan negara itu termasuk dalam konteks
pe-nyelenggaraan atau pengelolaan secara langsung oleh negara melalui
pembentukan usaha negara (BUMN) ataukah ha-nya sebatas dalam pengaturan
semata. Selain itu, penjelasan tentang seperti apa cabang-cabang produksi yang
penting

Author: Urip Santoso
No. Class: 346.04 SAN h

No. Class: R 070.1 LAN v

Author: Abdul R. Saliman
No. Class: 346.07 SAL h
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Description : Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik
di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis
masalah kepailitan baikyang 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 kepailitan dalam perseroan terbatas
di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip dan norma hukum
kepailitan di Indonesia. Untuk menjembatani pemaparan teoretis dan
aplikasi praktis di lapangan, buku ini dilengkapi dengan sejumlah
studi kasus yang amat menarik.

Hukum kepailitan: prinsip, norma, dan praktik di peradilan

Hukum penanaman modal di Indonesia

Description : Buku ini menyajikan kerangka hukum yang
membingkai praktik penanaman modal di Indonesia; berkaitan
dengan apa yang harus diketahui baik, bagi mereka yang akan
melakukan penanaman modal maupun yang sedang mencari penanam
modal bagi usaha mereka. Dalam Bab Pertama dipaparkan secara
komprehensif sejarah penanaman modal secara umum, maupun
khusus (di Indonesia), yang kemudian dirangkai dengan kebijakan
penanaman modal pemerintah dan kebijakan ini setelah otonomi
daerah. Bentuk kerja sama dan bidang usha penanaman modal
dibahas di Bab Tiga dan Empat. Pada dua bab selanjutnya dihadirkan
tata cara penanaman modal dan penyelesaian sengketa penanaman
modal, untuk kemudian ditutup dengan perbincangan mengenai peran
penanaman modal dalam pembangunan, serta hambatan dan
prospeknya.

Author: M Hadi Shubhan
No. Class: 346.078 SHU h

Author: Aminuddin Ilmar
No. Class: 341.752 ILM h
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Description : 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 peran krusial sebagai
penjamin berlakunya asas proporsionalitas di seluruh proses kontrak, mulai
dari perundingan, pembentukan, dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak
tersebut. Dengan demikian dapat diminimalisasi terjadinya sengketa di masa
mendatang.

Hukum perjanjian: asas proporsionalitas dalam kontrak
komersial

Description : Sejak periode awal internet berkembang menjadi sebuah
entitas mandiri, slogan yang kerap terdengungkan adalah lingkungan tanpa
batas, tanpa tuan, bebas dan merdeka dari segala macam aturan. dalam dunia
tersebut, semua orang dapat menjadi dirinya sendiri atau malah menjadi
sosok lain, berinteraksi bebas tanpa batas geografis, gender, ras dan nyaris
tanpa sentuhan hukum yang mengatur. namun dalam perkembangannya,
lompatan demi lompatan inovasi digital yang ada juga menimbuilkan
fenomena kejahatan digital yang bentuk dan caranya terus bertransformasi
menjadi lebih rumit dan semakin merugikan. fenomena tersebut yang
kemudian memaksa negara-negara pengguna teknologi siber dan digital
untuk membentuk aturan dan perundang-undangan yang melindungi
kepentingan setiap individu yang menggunakan jaringan tersebut sekaligus
menekan angka kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan.

Kejahatan siber = cyber crime : suatu pengantar

Author: Agus Yudha Hernoko
No. Class: 346.02 HER h

Author: Maskun
No. Class: 345 MAS k

Description : Buku ini menerangkan semua hal yang berkaitan dengan
tahapan penulisan legal memorandum secara sistematis dan komprehensif.
Mulai dari identifikasi fakta hukum dan menguraikan kasus posisi,
mengidentifikasi isu atau masalah hukum, cara memeriksa bahan hukum,
sampai cara menyusun pendapat hukum (legal opinion), yang menjadi produk
akhir sebuah legal memorandum, dan dilengkapi dengan tata penulisan serta
berbagai memorandum.

Mahir menulis legal memorandum
Author: M. Syamsudin
No. Class: 808.066 SYA m
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Description : Bahasan dalam buku ini menawarkan setumpuk teori dan
konsep hukum dan peradilan yang sesungguhnya bukan sekedar materi
buku ajar bagi mahasiswa hukum untuk semua strata, bukan hanya
sekedar bacaan ilmiah bagi kalangan akademisi hukum, melainkan juga
akan sangat bermanfaat jika dipahami oleh penyelenggara kekuasaan
negara di republik ini.

Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum

Description : Hukum bagi sebagaian orang menyimpulkan kesan
kaku, keras, tegas. Tak ada kompromi di dalamnya, tak bOleh : ada
wilayah abu-abu pada putusannya. Semuanya menjadikan hukum
seolah 'melangit', lepas dari akarnya di Bumi, yaitu sebagai hal yang
bersentuhan langsung dengan manusia. Dari perspektif tersebut, buku
ini disusun untuk menampilkan "sisi lain" dari hukum; sisi yang lebih
membumi. Kajian buku ini menrentang dari:Apa, siapa, dan
karakteristik pendekatan sosiologi hukum. Bagaimana otonomitas dan
efektivitas hukum. Bagaimana hubungan antara perubahan yang terjadi
dimasyarakat dan perubahan hukum. Berbagai tipe masyarakat dan
hubunganya dengan hukum. Dan, sebagai penutup: perbincangan
seputar profesi hukum dan aktor hukum.

Author: Achmad Ali
No. Class: 340 ALI m

Author: Achmad Ali
No. Class: 340.072 ALI m

Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial
prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)

Pengantar hukum tata ruang
Author : AM Yunus  Wahid
No. Class : 346.045 WAH p
Description : Referensi atau buku teks yang khusus membahas
Hukum Tata Ruang masih sangat langka dalam dunia perbukuan di
Tanah Air. Padahal, program studi yang membutuhkan buku teks ini
seperti Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, dan studi Landscape
Architecture—yang mulai populer di indonesia—sesual Garis-garis
Besar Program Pengajaran (GBPP) sangat
membutuhkannya.Penyusunan buku ini merupakan langkah awal
dalam upaya memenuhi keperluan perkuliahan, baik untuk para dosen
dan mahasiswa program studi I imu Hukum, khususnya S-1 pada
Fakultas Hukum yang membina mata kuliah Hukum Tata Ruang,
maupun bagi praktisi yang membutuhkan referensi hukum tersebut. Di
samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum
sebagai upaya pengenalan Hukum Tata Ruang yang perannya semakin
penting.
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Description : Dimotivasi oleh langkahnya kajian tentang negara dalam
perspektif hukum Islam di Indonesia, didasarkan pada penelitian
mendalam, penulis menuangkan hasilnya dalam buku ini. Buku ini
mencakup tema - tema seputar: Hubungan agama, negara, dan hokum
Prinsip - prinsip negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah
Penerapan prinsip - prinsip negara hukum pada masa kini.

Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum
islam, implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini

Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah

Description : Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui
khalayak, terutama para Magister Kenotariatan dan Mahasiswa
Fakultas Hukum tentang ketntuan umum pendaftaran tanah, objek
yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat sebagai tanda bukti hak,
dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang Pendaftaran Peralihan
dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah dan Hak Milik atas
Satuan Rumah Susun.

Author : Muhammad Tahir Azhary
No. Class : 342 AZH n

Author: Urip Santoso
No. Class: 333.3 SAN p

Tafsir konstitusi berbagai aspek hukum

Description : Untuk mempertajam pendalaman, "tafsir konstitusi"
dalam buku ini memuat isu-isu klasik seperti konvergensi/titik singgung
antara Islam dan Pancasila; relasi antara etika, keadilan, dan hak asasi
manusia (HAM); dan diskursus RUU Keistimewaan Yogyakarta. Juga
tentang dua lembaga negara dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang
diintrodusir oleh UUD 1945, yakni Komisi Yudisial (KY) dan
Mahkamah Konstitusi (MK).

Author : Taufiqurrohman Syahuri
No. Class : 342.02 SYA t
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Description : Kebutuhan tanah yang memegang peranan penting, baik
dalam kehidupan manusia maupun dalam dinamika pembangunan
membawa dampak positif dengan meningkatnya harga tanah serta dampak
negatif dengan berkembangnya konflik pertanahan baik kualitas maupun
kuantitas dengan berbagai macam modus operandi dan praktisi hukum
para birokrat dan legislator, serta masyarakat sebagai bahan informasi.

Author: Hambali Thalib
No. Class: 346.043 2 THA s

Sanksi pemidanaan dalam konflik pertanahan: kebijakan alternatif
penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana

Seri aspek hukum dalam bisnis: peran pengadilan dalam
penyelesaian sengketa oleh arbitrase
Author: Gunawan Widjaja
No. Class: 44.018 WID s
Description : Buku ini menjelaskan secara komprehensif kewenangan
pengadilan yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui abitrase, dari
mulai proses abitrase sampai putusan pengadilan dijatuhkan. Pembahasan
tersebut juga dilengkapi dengan perbandingan UU abitase dengan
Reglemen Acara Perdata atau Rc., New York Convention 1958, England
Arbitral Act, 1996 (AA 1996), ICSID, UNCITRAL Model Law in
International Commercial Arbitration, dan WTO Dispute Settlement
Understanding.

Ilmu mantiq undang-undang berpikir valid

Author: Chaerudji Abdulchalik
No. Class: 160 ABD i

Description : Ilmu Mantiq ( Undang-undang Berpikir Valid ) Pengarang :
Drs. H. A. Chaerudji Abdulchalik dan Dr. Hj. Oom Mukaromah ., . Penerbit
: Rajawali Pers / Raja Grafindo Persada , DESKRIPSI Ilmu Mantiq adalah
sebuah ilmu tentang hukum - hukum berpikir, untuk memelihara jalan
pikiran dari setiap kekeliruan. Ilmu Mantiq membimbing dan menuntun
seseorang supaya berpikir benar dan teliti. Mengingat hal itu, maka
mengkaji dan mempelajari ilmu mantiq sangatlah penting.
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Perikatan yang lahir dari perjanjian

Description : Masyarakat umum, baik sebagai konsumen, karyawan,
atau siapa pun yang terlibat dengan perjanjian-perikatan, sebaiknya
menjadikan buku ini sebagai pedoman. Selain itu, buku ini dapat
dijadikan referensi bagi para praktisi hukum, pemerhati hukum, dosen,
Mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Hukum.
Apakah perjanjian dan perikatan itu? Siapa saja yang bisa
melakukannya? Perjanjian seperti apa yang mengikat dan bagaimana cara
membuatnya? Apa hak dan kewajibannya? Apa saja syarat-syarat sahnya
suatu perjanjian? Apa yang menyebabkan suatu perjanjian batal? Sejauh
mana perjanjian dapat ditafsirkan?
lebih yang melahirkan perikatan.

Author: Kartini Muljadi
No. Class : 346.02 MUL p

Hukum HAM dan humaniter

Author: Andrey Sujatmoko
No. Class: 341.48 SUJ h

Description : Buku ringan tidak terlampau tebal mengenai hukum HAM
dan hukum humaniter ini, sebenarnya merupakan kumpulan naskah yang
pernah penulis buat dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut pada
hakikatnya merupakan bentuk sosialisasi ataupun diseminasi hukum
HAM maupun hukum humaniter yang melibatkan sejumlah instansi, baik
dalam maupun luar negeri, misalnya: TNI, ICRC, NCHR, PUSHAM-UII
Jogjakarta. Ada pula naskah lawas yang pernah dimuat dalam satu jurnal
di UI. Sebagian besar tulisan dalam buku ini telah penulis presentasikan
di berbagai forum. Namun, ada juga tulisan yang sebenarnya telah dimuat
dalam suatu buku yang dibuat secara keroyokan. Atau, dapat saja
ditemukan dalam versi online. Keterangan mengenai track record suatu
tulisan dapat pembaca lihat pada bagian awal catatan kaki dari tiap judul
tulisan.
Hal yang mungkin akan sedikit mengganggu pembaca adalah topik-topik
yang disajikan dalam buku ini tidak tersusun secara sistematis. Namun,
secara garis besar, materi buku ini pada dasarnya terbagi menjadi dua
bagian. Bagian pertama berisikan materi yang menyangkut tentang
HAM, sedangkan pada bagian kedua materinya lebih menyangkut soal
hukum humaniter.
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Hukum lingkungan : perspektif global dan nasional

Author: Muhammad Akib
No. Class: 344.046 AKI h

Description : Salah satu "kunci" keberhasilan pengelolaaan linkungan
adalah dilaksanakan dan di tegakkan prisip dasar, asas, tujuan dan norma
hukum lingkungan secara baik. Berbagai kasus lingkungan terjadi pada
tingkat global maupun nasional, membuktikan lemahnya pemahaman
terhadap substansi hukum lingkungan secara komprehensif. Buku ini
berisi penjelasan secara komprehensif tentang konsep-konsep lingkungan
dan permasalahannya, perkembangan kesadaran dan kebijakan
lingkungan, perkembangan hukum lingkungan global dan kebijakan
lingkungan, perkembangan hukum lingkungna global dan nasional dan
perkembangan peraturan perundang-undangan lingkungan ( dari masa
kolonial hingga sekarang). Buku ini juga secara sistematis mengulas
konsep, teori , asas dan norma hukum lingkungan yang meliputi aspek
hukum administrasi , hukum pidana dan perdata, serta penegakan
hukumnya. Tak hanya itu , berbagai kritik dan solusinya baik dari sisi
pengaturan maupun penegakan hukumnya juga di ulas secara mendalam.
Buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca oleh kalangan, baik akademisi (
terutama mahasiswa dan dosen hukum ilmu lingkungan), praktisi,
penegakan hukum, maupun pengambil kebijakan di bidang lingkungan
hidup.

Pengantar hukum ketenagakerjaan
Author: Lalu Husni
No. Class: 344.01 HUS p
Description : Buku ini disajikan untuk memberikan pemahaman kepada
mahasiswa jurusan hukum, pelaku hukum khususnya yang berhubungan
dengan hukum ketenagakerjaan, mengenai hukum
perburuhan/ketenagakerjaan di Indonesia.
Untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai hukum perburuhan
di Indonesia, penulis menguraikan kepada pembaca mengenai: sejarah
hubungan perburuhan yang diawali dengan masa yang suram dengan
adanya perbudakan sampai dengan diupayakannya undang-undang untuk
melindungi buruh.hubungan kerja: berkenaan dengan perjanjian kerja,
perjanjian perburuhan, peraturan perusahaan  aspek-aspek hukum
ketenagakerjaan di Indonesia: pre-employ-ment, during employment dan
post employment. Buku ini didukung dengan lampiran-lampiran beberapa
Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur masalah ketenagakerjaan,
termasuk yang paling penting dan progresif adalah Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

Pengantar hukum
ketenagakerjaan
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Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di
Indonesia
Author: Ahmadi Miru
No. Class: 381.34

Description : Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan
peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat
ditegakkan.Namun di sisi lain, perlindungan tersebut harus juga melindungi
eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian negara. Oleh
karena itu, diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua
belah pihak.Buku ini menguraikan secara komprehensif berbagai hal yang
melandasi kegiatan bisnis yang sehat dimana keseimbangan perlindungan
hukum antara konsumen dan produsen tercipta. Pembahasan diawali
dengan memberikan batasan mengenai istilah-istilah dalam Hukum
Perlindungan Konsumen dan hubungan hukum antara produsen dan
konsumen. Selanjutnya, perkembangan perlindungan konsumen di
Indonesia, mulai dari ruang lingkupnya, lembaga, hingga perundangan
yang mengaturnya dipaparkan secara gamblang. Kemudian hal-hal
terpenting dalam keseimbangan prelindungan konsumen dan produsen,
yang meliputi hak-hak, pengalihan tanggung gugat produsen, hingga jika
terjadi penyelesaian sengketa konsumen, baik peradilan maupun
penyelesaiannya di luar pengadilan.

Legal opinion : aktualisasi teoretis empirisme
Author: Amos Abraham
No. Class: 340.1 AMO l
Description : Referensi bacaan buku ini dipresentasikan khusus kepada
para mahasiswa perguruan tinggi hukum, para pengamat masalah hukum,
praktisi hukum atau konsultan huk um, para dosen, dan masyarakat
umum, yang meminati masalah hukum, karena didalamnya tersirat kode-
kode dan kredo-kredo asumtif implisitis hukum diungkapkan dan
dipaparkan secara gamblang melalui acuan skematis dan dikupas secara
tuntas melalui cara kerja hukum yang mudah dipahami tanpa basa-basi,
tetapi langsung pada target yang ingin dicapai oleh pembaca dan buku ini
berupaya menjawab semua paradoks ambiguitas di seputar dikotomi
problematika hukum.
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Hukum keluarga : karakteristik dan prospek doktrin Islam
dan adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau

Author: Yaswirman
No. Class: 346.015 YAS h

Description : Keragaman adat di nusantara menjdikan Indonesia kaya dengan
nilai-nilai kearifan dan kearifan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang
secara turun temurun kepada generasi ke generasi. Adanya kebijakan politik
pemerintahan Hindia Belanda, maka adat ini dimunculkan menjadi sebuah
sistem hukum yang diberi nama dengan nama hukum adat. Hukum adat
bukanlah hukum yang statis, seperti diperkirakan semula, tetapi bersifat
dinamis. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajar jika hukum adat yang
bersumber dari kebiasaan masyarakat kemudian diwarnai oleh, terutama hukum
agama (Islam)  sebagai mayorita penduduk Indonesia. Buku ini menyajikan
pengalaman sejarah dan politik yang diberlakukan terhadap kedua sistem
hukum Islam dan adat, dan karakter masing-masing. Beberapa pokok bahasan
dalam buku ini dilihat dari perspektif masyarakat Minangkabau. Penyajian
wilayah Matrilineal Minangkabau dimaksudkan sebagai perbandingan dari
kondisi umat Islam di nusantara, disamping taat beragama, juga kokoh
memegang adat, sesuai dengan falsafah “Adat bersandi syarak, syarak bersandi
Kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai.


