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No.01

40 Strategi Membangun Indonesia

by Sirman Purba & Sofian Effendi
ISBN 978-979-461-851-6 / 2013
Penerbit Yayasan Obor

インドネシア建設40の戦略

¥1,260 （＋税）

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah masalah terbesar di negera kita dan inilah yang membuat kita tidak
maju. KKN sudah dimulai di sekolah dasar ketika murid menyontek pada saat ujian, guru memberi nilai tidak
adil, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik tidak diterima jadi
pegawai, sebaliknya lulusan yang tidak baik diterima. Korupsi terus merajalela. Reformasi birokrasi yang sudah
lama diupayakan belum menunjukkan hasil yang memadai. Buku ini menyajikan strategi mendasar dan jitu
untuk mengatasi KKN dan reformasi birokrasi.

No.02

Dekolonisasi Buruh Kota dan Pebentukan Bangsa
都市労働の脱植民地化と国家形成

by Erwin Erman & Ratna Saptari (ed)
ISBN 978-979-461-797-7/2013
Penerbit Yayasan Obor

¥2,800 （＋税）

Dalam sejarah Indonesia, buruh adalah sebuah kata yang tidak semua orang dapat menerimanya
dengan baik karena berbagai alasan subjektif masing-masing. Pada masa ketika sebuah rezim
paranoid yang selalu mengalami ketakutan dan kecurigaan yang berlebihan terhadap masa lalu
seperti Orde Baru misalnya, kata buruh sama sekali tidak memiliki hak hidup secara formal karena
bayang-bayang tentang kelompok sosial ini yang selalu dikaitkan dengan ideologi kiri revolusioner
atau komunis yang dianggap sebagai musuh utama rezim yang sedang berkuasa waktu itu.
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No.03

Mati atau Hidup : Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi
オンかオフか 希望と人権の喪失

Manusia di Papua
by Markus Haluk
Penerbit Deiyai / ISBN 978-602-17071-3-5 /2013

¥2,730 （＋税）

Lima tahun terakhir ini konflik di Papua tak kunjung memperlihatkan akan reda. Kekerasan demi kekerasan dan
pelanggaran hak terjadi. Aksi demonstrasi damai menyuarakan aspirasi politik berujung pada penangkapan,
penyiksaan, penahanan, dan bahkan pada tindakan penghilangan nyawa.

No.04

Politik Tiga Wajah政治の３つの顔

by M.D. La Ode
ISBN 978-979-461-838-7 / 2013
Yayasan Obor

¥4,200 （＋税）

Buku Politik Tiga Wajah ini merupakan hasil observasi dan studi mendalam tentang keberadaan etnis CinaIndonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Dewasa ini, etnis Cina-Indonesia sudah menyebar ke seluruh sudut
kota di daerah Kalimantan Barat. Keadaan ini terwujud menjadi mekanisme aliran perekonomian yang sangat
efektif bagi pelaku ekonomi intern etnis Cina-Indonesia.

No.05

Tragedi G-30-S 1965

1965年G30Sの悲劇

by Iwan Simatupang
ISBN 978-602-98484-2-7 / 2013
Insan Merdeka.

¥2,730 （＋税）

Tahun 1965-1966 di era yang sangat bergemuruh itu penuh Guntur dan beledek politik Chairil Anwar solah hidup
kembali dalam sosok Iwan Simatupang seorang peziarah di ruang sunyi kamar 52 Hotel Salak Bogor.
Ia bikin perhitungan dengan Bung Karno. Ia memuji dan memuja BK setinggi langit –karena cinta yang tak
berbatas- tetapi juga mengkeritiknya dengan tajam-juga karena cinta tak berbatas.
Iwan Simatupang sastrawan penting angkatan 65 reinkarnasi Chairil angkatan 45 menggugat garis politik
Presiden Sukarno sebagai SANG PERAGU (ke dalam negeri) meski keluar (negeri) GALAK-nya bukan main.
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No.06

Jejak Kudeta (1997-2005)

クーデターを追う（1997-2005年）

by Djadja Suparman
Yayasan Pustaka Obor Indonesia / 2013
ISBN 978-979-461-837-0

¥4,180 （＋税）

Djadja Suparman membeberkan pengalamannya selama 9 tahun bertugas pada jabatan strategis ABRI/TNI
mulai 1997-2005 dalam situasi perubahan politik dan kekuasaan kepemimpinan lima Presiden RI.
Aksi mahasiswa sebagai pelopor pembaharuan yang menuntut perubahan total 1998 yang berujung
penolakan terhadap Presiden akhirnya dikudeta oleh kelompok yang mempunyai tujuan yang sama tetapi
dengan visi dan misi berbeda, dengan memanfaatkan suara dan tekanan mahasiswa.

No.07

Komunitas Cina di Medan : Dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930
メダンの中国人社会 1930年の３つの勢力

by Nasrul Hamdani
ISBN 978-979-799-727-4 / 2013
LIPI Press

¥2,640 （＋税）

Buku Politik Tiga Wajah ini merupakan hasil observasi dan studi mendalam tentang keberadaan etnis CinaIndonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Dewasa ini, etnis Cina-Indonesia sudah menyebar ke seluruh sudut
kota di daerah Kalimantan Barat. Keadaan ini terwujud menjadi mekanisme aliran perekonomian yang sangat
efektif bagi pelaku ekonomi intern etnis Cina-Indonesia.

No.08

Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum (2nd Ed 法の選択に揺れる女性

by Sulistyowati Irianto
ISBN 978-979-461-430-3 / 2013
Yayasan Pustaka Obor Indonesia

¥2,860 （＋税）

Buku ini berisi hasil penelitian mengenai bagaimanakah budaya hukum dan sub-budaya hukum masyarakat
Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai
dampaknya bagi perempuan, sehingga menyebabkan kelompok perempuan tertentu menciptakan budaya
hukum dan sub-budaya hukumnya sendiri, yang tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan
dalam proses penyelesaian sengketa waris.
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No.09

Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan (2nd Ed)

by Sitanala Arsyad & Ernan Rustiadi
ISBN 978-979461-702-1 / 2012
Yayasan Pustaka Obor Indonesia

土を、水を、環境を救え

¥3,520 （＋税）

Permasalah yang timbul dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dihadapi Indonesia berakar
pada perlakuan kekerasan (abuse) terhadap sumberdaya alam dan lingkungan dengan mengabaikan sains ilmu
pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh khas perlakuan kekerasan dan pengabaian sains terhadap
sumberdaya alam Indonesia adalah pembalakan hutan-hutan secara ilegal dan bencana lumpur Lapindo di
Sidoarjo.

No.10

Ekologi Papua

パプアのエコロジー

by Sri Nurani Kartikasari & Andrew J. Marshall
ISBN 978-979-461-796-0 /2012
Yayasan Pustaka Obor
¥4,620 （＋税）
Pulau Nugini adalah pulau tropis terbesar dan tertinggi, dan merupakan belantara terakhir yang terluas di Bumi.
Papua yang berada di bagian barat pulau ini patut mendapat perhatian karena mempunyai gletser khatulistiwa,
dataran yang tertutup hutan yang luas, hamparan pegunungan tengah yang menjulang tinggi, kepulauan Raya
Ampat yang menawan, dan beberapa ratus masyarakat adat yang tinggal di hutan. Sebagian besar Papua masih
dalam kondisi asli dan pengetahuan mengenai lingkungan alamnya masih sangat terbatas.

No.11

Revolusi Sebatang jerami (2nd Ed)

by Masanobu Fukuoka
ISBN 978-979-461-074-9/2012
Yayasan Pustaka Obor Indonesia

わら一本の革命

¥2,420 （＋税）

Akibat keprihatinan terhadap terjadinya degenerasi tanah dan masyarakat Jepang, di mana orang-orang
Jepang meniru secara langsung model pembangunan ekonomi dan industri Amerika. Masanobu Fukuoka
bertekad untuk tidak meninggalkan bertani secara tradisional. Malahan ia memperhalus kembali, sehingga
metode bertani alamiahnya memerlukan tenaga kerja dan kerusakan alam yang lebih sedikit daripada
metode lain mana pun, sedangkan hasilnya per aere dipertahankan sama.

4

No.12

Negara dan Buruh Migran: Menelaah Kejijakan Perlindungan Masa Pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono
国家と移民労働者

by Ana Sabhana Azmy
ISBN 978-979-461-819-6 / 2012
Yayasan Pustaka Obor

¥2,640 （＋税）

Salah satu potret nyata dari keberpihakan pemerintah dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia,
ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Negara, yang direpresentasikan oleh
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menganalisis tahun 2004-2010, terbukti tidak dapat
melindungi buruh migran perempuan, utamanya yang bekerja di negeri Jiran, Malaysia.

No.13

Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender (CU ke 4)
女性の人権 男女平等を目指す法的措置

by Kelompok Kerja Convention Watch
ISBN 978-979-461-829-5/2012

¥3,080 （＋税）

Kelompok Kerja Convention Watch adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai misi menncapai
kesetaraan dan keadilan gender, penegakkan hak azasi manusia khususnya perempuan, dan terhapusnya
perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia. Sedangkan misinya ialah untuk meningkatkan
kepedulian dan pemahaman Konvensi Perempuan di kalangan akademisi, aparat atau penegak hukum dan
masyarakat luas, melakukan kegiatan penelitian dan pelatihan untuk kepentingan perumusan kebijakan dan

No.14

Indonesia Across Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930-1960)
インドネシアの歴史をたどって（1930-1960）

by Taufik Abdullah, Sukri Abdurrachman
ISBN 978-979-799-566-9 / 2012
LIPI Press

¥3,520 （＋税）

Bagaimana masyarakat Indonesia melalui peralihan politik yang fundamental selama lebih kurang 30 tahun
(1930-1960)? Apakah realitas sosial sesungguhnya ketika garis besar berkisar tentang masa kolonial yang
sedang menaik, kemudian seakan-akan mendadak diganti oleh penduduk Jepang, yang tanpa sengaja
membuka celah sejarah bagi meletusnya revolusi nasional?
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No.15

Ethnis Cina Indonesia dalam Politik : Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di
Era Reformasi 199
インドネシア華人の政治学

by M.D. La Ode
ISBN 978-979-461-817-2
Yayasan Pustaka Obor Indonesia / 2012

¥4,180 （＋税）

Selama era Orde Baru keterlibatan kelompok Etnis Cina Indonesia (ECI) dalam politik dibatasi. Namun sejak
awal era Reformasi 1998, kelompok ECI bebas untuk terlibat dalam politik sebagai pengurus parpol, anggota
legislatif, dan kepala daerah. Ternyata mereka langsung berhasil siginifikan. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui sebab, dampak, dan respons kelompok etnis Melayu dan etnis Dayak serta pejabat Pemda atas

No.16

Madiun 1948: PKI Bergerak 1948年

マディウン 共産党が動いた

by Harry A Poeze
ISBN 978-979-461-780-9/2012
Yayasan Pustaka Obor

¥3,740 （＋税）

Pada tanggal 10 Agustus 1948, Moeso kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1926, sesudah pemberontakan
komunis, ia menghilang, ke Moskow dan mengabdikan dirinya pada Komintern – Komunis Internasional. Pada
tahun 1936 sebagai agen rahasia Stalin, dengan sangat rahasia ia tinggal selama enam bulan di Surabaya untuk
membangun kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).
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