
NO JUDUL SKRIPSI TAHUN 2007

1 Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Indonesia Dalam Bidang Ekonomi (Periode 1998-2002)

2 Pelanggaran HAM di Kashmir pada Dekade 1990-an

3 Perbandingan Kebijakan Tekhnologi Nuklir Iran Pada Masa Presiden Khatami dan Masa Presiden Ahmadinejad

4 Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Amerika Serikat di Bidang Pertahanan dan Keamanan Pasca Perang Dingin

5 Pembentukan Komunitas Asia Timur Prospek dan Tantangan 

6 Perkembangan Jepang Menjadi "Negara Normal" dan Implikasinya Terhadap Kawasan Asia Timur

7 Kebijakan Luar Negeri Inggris Terhadap Penggunaan Euro Sebagai Mata Uang Tunggal Eropa

8 Analisis Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Palestina-Israel

9 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George W. Bush Studi Kasus: Invasi ke Irak Tahun 2003

10

Respon Negara Terhadap Keputusan Mahkamah Internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Studi Kasus Penyanderaan Staf 

dan Kedutaan Amerika Serikat di Tehran, Kasus Penembakan Pesawat Airbus A300B2 milik Iran pada 3 Juli 1988, dan Kasus 

Pembantaian Massal Etnik Bosnia

11 Pengaruh Pengembangan Nuklir korea Utara Terhadap Politik Luar Negeri Korea Selatan

NO JUDUL SKRIPSI TAHUN 2008

1 Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Pemerintahan Habibie Kasus Timor-Timur

2 Embargo Militer Amerika Serikat dan Respon dari Indonesia

3 Kontribusi Negara Industri Besar Terhadap Pemanasan Global: Studi Kasus Posisi Amerika Serikat, China, Jepang

4 Pengaruh Pendudukan Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Jepang Pasca Perang Dunia II

5 Kerjasama Regional ASEAN-CHINA Free Trade Area: Tantangan dan Prospek

6 Problematika Keamanan di Wilayah Perairan Selat Malaka

7 Aksesi Turki Terhadap EU (European Union ) Analisa Kritis: Konflik Internal Kelompok Islam dengan Kelompok Sekular

8 Upaya Negara Berkembang Menanggulangi Isu Pemanasan Global

9 Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (1969-2003)

10 Konflik di Filipina Selatan dan Upaya Penyelesaiannya (1968-1996)

11 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Rusia di Bidang Pertahanan Keamanan pada Masa Pemerintahan Megawati

12 Upaya Asean dalam Menghadapi Masalah Terorisme di Kawasan Asia Tenggara

13 Perbandingan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Venezuela dan Libya pada Konteks Terorisme Internasional

14 Diplomasi Kebudayaan Indonesia Terhadap Malaysia Periode 2001-2003

15 Kebijakan Presiden George Walker Bush Terhadap Program Nuklir Iran

16 Dinamika Proses Perundingam Penyelesaian Krisis Nuklir Korea Utara Oleh Enam Negara Pada Tahun 2003-2007

17 Perkembangan Nato dan Implikasinya Terhadap Hubungan Amerika-Rusia Kurun Waktu 1999-2008

18 Penggunaan Diplomasi Virtual dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat (Studi Kasus: Invasi AS ke Irak di Tahun 2003)

19 Kebijakan Luar Negeri Australia Pada Masa Pemerintahan Perdana Mentri Kevin Rudd Terkait Isu Perubahan Iklim

20 Upaya Persyarikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Konflik Darfur

21 Reunifikasi Korea Utara-Korea Selatan (Studi Tentang Lankah-Langkah dan Faktor-Faktor Penghambat Menuju Reunifikaasi)

NO JUDUL SKRIPSI TAHUN 2009

1 Implikasi Tragedi 11 September Terhadap Normalisasi Hubungan India-Pakistan

2 Kerjasama Bilateral Indonesia-Amerika Serikat dalam Penanganan Terorisme

3 Upaya Iran dalam Mempertahankan Program Nuklir (Studi Kebijakan Ahmadinejad 2005-2008)

4 Komunitas Ekonomi Asean 2015 Peluang dan Tantangannya 

5
Efektivitas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang 

Penempatan dan Perlindungan TKI Sebagai Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (2004-2007)

6
Upaya Uni Afrika Dalam Mengatasi HIV/AIDS Dikawasan Afrika: Studi Kasus Afrika Selatan, Nigeria, Republik Demokratik 

Kongo, Tanzania, Uganda, Zimbabwe (2002-2007)

7 Prospek hubungan Indonesia-Australia dalam bidang Keamanan Pasca Lombok Treaty

JUDUL SKRIPSI YANG TELAH DISIDANGKAN
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8 Demokrasi di Iran: Studi Kasus Implementasi Konsep Wilayatul Faqih Pasca Revolusi 1979

9 Peran Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan (1990-1999)

10 Afrika Selatan dalam Masa Penghapusan Politik Apartheid (Masa Pemerintahan F.W. De Klerk)

11 Bantuan Unicef Kepada Para Korban Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Aceh Periode 2004-2005

12 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Amerika Serikat di Penjara Rahasia Bertaraf Internasional

13 Kebijakan Energi Amerika Serikat di Wilayah Laut Kaspia pada Masa Pemerintahan George W. Bush (2000-2008)

14 Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Nuklir Korea Utara Pada Masa Junichiro Koizumi

15 Kebijakan Keamanan Amerika Serikat di Selat Malaka Periode Tahun 2004-2008 (Studi Kasus: Indonesia)

16 Respon Jepang dalam Menghadapi Peningkatan Ancaman Cina (2001-2007)

17
Pemerintah Daerah dan Hubungan Luar Negeri di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kerjasama Pemerintah Propinsi DKI Dengan 

Pihak Luar Negeri)

18 Dampak Agreement On Agriculture World Trade Organization  Terhadap Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia 1995-2004 

19
Kepentingan Nasional Amerika-Serikat dalam Menyelesaikan Konflik Palestina-Israel Pada Masa Pemerintahan George Walker 

Bush (Periode 2004-2008)

20 Penerapan Prinsip Non Interference  oleh Asean Studi Kasus: Myanmar

21

Upaya Indonesia dalam Mengimplementasikan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women ) sebagai Suatu Rezim HAM Internasional dengan Studi Kasus: Konflik Aceh pada Masa Darurat Militer-Darurat Sipil 

(2003-2005)

22 Dinamika Kerjasama Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Singapura (1998-2008)

23 Peran Individu dalam Diplomasi Abad 21: Suatu Analisis Terhadap Fenomena Facebook dalam Masyarakat Internasional

24 Kebijakan dan Strategi dari Aliansi Jepang-AS dalam Menghadapi Peningkatan Militer China (Periode 1996-2006)

25 Implikasi Revolusi Bolivarian Terhadap Kondisi Perekonomian Venezuela 1999-2008

26 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Ancaman Nuklir Korea Utara (2002-2008)

27 Upaya-upaya Pemerintah Malaysia Dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (Legal dan Ilegal)

28
Upaya Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Penyelesaian Konflik Kosovo (1999-

2008)

29 Pendudukan Republik Rakyat China di Tibet serta Dampaknya pada Masyarakat Tibet

30 Kebijakan Militer Jepang Terkait Faktor Internal dan Eksternal Negara Jepang Pasca Perang Dunia II

31 Konflik India-Pakistan: Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir 1999-2005

32 Kebijakan Politik Luar Negeri Rusia ke Asia Timur pada Masa Vladimir Putin

33 Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Wliayah Indonesia - Malaysia

34
Dampak Peningkatan Perekonomian Uni Emirat Arab (UEA) Terhadap Anggaran Pertahanan UEA Serta Pengaruh UEA di Gulf 

Cooperation Council

35 Peran Uni Afrika Dalam Penyelesaian Konflik Darfur Pasca Gencatan Senjata Tahun 2005

36
Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia Dala, Menangani Peredaran dan Perdagangan Narkotika Oleh Jaringan Narkotika 

Internasional Pada Tahun 2005-2006

NO JUDUL SKRIPSI TAHUN 2010

1 Deaktualisasi demokrasi dalam mekanisme pengambilan kebijakan di dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa

2 Dampak nuklir korea utara terhadap stabilitas kawasan asia timur (periode tahun 2006 sampai dengan april 2009)

3 Prospek dan tantangan pembentukan asean security community

4 Kemenangan (akp) pada pemilu di turki tahun 2007

5 Konsekuensi keanggotaan indonesia dalam apec (asia pasific economic cooperation) periode 1993-2008

6 Indonesia dan asean political security community

7 Kebijakan domestik israel terkait masalah pengungsi palestina pada tahun 1974 - 2008

8 Faktor-faktor kemenangan akp dan pengaruhnya terhadap sekularisme turki pada pemilu 2007

9 Dampak perubahan kebijakan pertahanan jepang terhadap hubungan ekonomi jepang-cina dan militer cina

10 Ambiguitas kebijakan luar negeri korea selatan terhadap korea utara dan amerika serikat pada era pemerintahan roh moo-hyun

11 Kebijakan ekonomi domestik jepang dalam menangani perubahan iklim di bawah skema protokol kyoto (2002-2009)

12 Peran bali process dalam mengatasi people smuggling di indonesia pada tahun 2002-2009

13 Penggunaan korporasi militer swasta dalam penanganan konflik. Studi kasus: konflik sierra leone

14
Dampak kebijakan nasionalisasi aset negara venezuela di sektor minyak dan gas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan hidup 

rakyat di venezuela (2003-2008)

15 Intervensi kemanusiaan pbb, nato, dan rusia dalam konflik di kosovo serta wilayah abkhazia dan ossetia selatan di georgia



16 Kebijakan luar negeri indonesia dalam menangani kasus pendeportasian tki ilegal dari malaysia pada tahun (2002-2006)

17
Dinamika kebijakan turki terhadap amerika serikat dalam hal penempatan pasukan militer amerika serikat diwilayah turki (kasus: 

invasi amerika serikat terhadap irak tahun 2003)

18 Peran dan eksistensi duta besar perempuan indonesia di dunia internasional pasca era reformasi (1999-2009)

19 Kebijakan pemerintahan amerika serikat pada masa george walker bush dalam mengatasi permasalahan imigran ilegal meksiko

20 Kekalahan liberal democratic party (ldp) dalam pemilihan umum jepang pada agustus 2009

21
Efektifitas kebijakan luar negeri pemerintah indonesia dalam menyelesaikan kasus perdagangan perempuan dan anak indonesia ke 

malaysia pada tahun 2002-2008

22
Hubungan indonesia-jepang. Faktor-faktor yang melatarbelakangi jepang memperioritaskan official development assitance (oda) 

kepada indonesia tahun 1999

23 Kebijakan indonesia meratifikasi protokol kyoto

24
Pengaruh organisasi internasional terhadap situasi ekonomi politik suatu bangsa. Studi kasus: situasi ekonomi politik indonesia saat 

menjadi anggota opec (2000-2008)

25 Upaya pemerintah indonesia dalam menghadapi travel advisory yang dikeluarkan oleh pemerintahan australia

26 Peran NGO (greenpeace) dalam menekan kebijakan domestik pemerintahan indonesia terkait perubahan iklim

27
Dampak penciptaan free trade zone terhadap investasi asing di kepulauan riau era otonomi daerah (studi kasus free trade zone 

batam, bintan dan karimun periode 2005-2009)

28 Analisa kepentingan nasional amerika serikat dalam proses penyelesaian konflik di kosovo (1998-2008)

29
Politik luar negeri indonesia terhadap krisis nuklir iran dalam menyikapi resolusi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa 

nomor 1747 dan 1803

30 Dampak implementasi neoliberalisme melalui program-program imf terhadap kesejahteraan masyarakat indonesia

31 Kebijakan pasific solution dalam menangani permasalahan migrasi ilegal di australia (2001-2007)

32 Upaya asean dalam menanggulangi human trafficking di thailand tahun 2006-2007

33 Kebijakan luar negeri presiden megawati dalam menanggulangi terorisme (2001-2004)

34 Kebijakan luar negeri indonesia dalam upaya meningkatkan hubungan dengan malaysia dalam bidang kebudayaan

35
Impelemtasi kebijakan triple track strategy pemerintahan sby periode 1 dalam mengatasi masalah kemiskinana di indonesia 

(tinjauan terhadap pencapaian mdgs indonesia

36 Kebijakan australia dalam mengirimkan pasukan militer ke irak pada tahun 2003

NO JUDUL SKRIPSI TAHUN 2011

1 Interaksi kepentingan as dan cina dalam dinamika konflik laut cina selatan di bidang pertahanan dan ekonomi tahun 2001-2010

2
Peran china dalam upaya penanggulangan pemanasan global pasca protokol kyto (cop 13 tahun 2007 sampai dengan cop 15 tahun 

2009)

3 Analisa semiotika terhadap film upin & ipin mengenai unsur yang dapat mempengaruhi opini publik di indonesia

4
Pengaruh budaya populer jepang, terutama manga dan anime, terhadap budaya populer masyarakat indonesia tahun 2007 hingga 

2010

5 Penyelesaian kasus perluasan pulau jurong singapura di wilayah pulau nipah indonesia

6 Pengaruh kelompok neokonservatif terhadap kebijakan luar negeri amerika serikat pada masa kepemerintahan george w. bush

7 Islam dan politik (studi pemikiran politik ali syari'ati)

8 Respons indonesia dalam mengatasi warga negara indonesia overstayer di arab saudi

9 Strategi kampanye amnesti internasional dalam menyelesaikan pelanggaran ham (studi kasus pada konflik darfur 2003-2006)

10 Strategi china dalam mempertahankan surplus perdagangannya terhadap amerika serikat 

11
Kerjasama ekonomi indonesia-japan economic partnership agreement (ijepa) dan implikasinya bagi perekonomian indonesia dalam 

sektor industri otomotif

12 Penyelesaian konflik di sri lanka periode 2000-2009

13 Kebijakan pemerintah kyrgyzstan dalam menegakkan hak asasi manusia anak

14 Upaya indonesia dalam penyelesaian konflik israel-palestina pada masa pemerintahan abdurrahman wahid

15 Diplomasi kebudayaan indonesia terhadap suriname 2005-2010

16 Pelanggaran ham di china: studi kasus konflik antara etnis uighur dan han di xinjiang pada tahun 2009

17 Upaya penyelesaian sengketa wilayah pulau dokdo antara jepang dan korea selatan

18 Diplomasi kebudayaan indonesia melalui kegiatan fashion week 2008-2010

19 Diplomasi jepang meraih kursi anggota tetap dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa periode tahun 1991-2006 



20 Hubungan kerjasama pertahanan jepang-amerika serikat pasca perang dingin

21
Pemenuhan hak buruh di indonesia. studi tentang faktor-faktor yang menyebabkan tidak diterpakannya hak buruh dalam kebebasan 

berserikat dan berorganisasi sesuai konvensi ilo 87, 98 dan uu no. 21 tahun 2000 di indonesia pada tahun 2000-2010  

22 Peran dan upaya hamas bagi terwujudnya negara palestina merdeka

23 Perubahan politik luar negeri amerika serikat pada masa george walker bush terhadap india: kerjasama teknologi nuklir as-india

24
kebijakan luar negeri amerika serikat terhadap program pengembangan senjata nuklir korea utara pada masa george walker bush 

(2002-2008)

25 peranan uni-eropa dalam penyelesaian perdagangan perempuan di polandia

26
penerapan kebijakan populasi "one child policy " dan hubungannya dengan pelanggaran ham terhadap wanita di china pada tahun 

1987-1998

27 strategi dan kebijakan energi cina di sudan (2001-2008)

28 pemulihan kerjasama pertahanan dan keamanan indonesia-amerika pasca embargo 1998-2005

29 faktor-faktor pendorong bagi indonesia dalam membentuk bali democracy forum

30 upaya kelompok minoritas seksual di thailand dalam mendapatkan pengakuan sosial dan hukum pada tahun 2005-2010

31
peran lobi american-israel public affairs committee (aipac) dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri as terkait program 

nuklir iran (periode 2005-2007) 

32
sikap politik luar negeri venezuela terhadap rencana pembentukan free trade area of americans (ftaa) pada masa pemerintahan hugo 

chavez

33 upaya uni eropa dalam menyelesaikan konflik siprus

34 peran gerakan zionisme terhadap kebijakan luar negeri amerika serikat terkait konflik israel-palestina tahun 2001-2009

35 kebijakan luar negeri amerika serikat terhadap perkembangan militer china pada masa pemerintahan george w. bush

36 upaya pemerintah indonesia dalam menangani permasalahan tki di arab saudi tahu 2004-2009

37 kebijakan cina dalam mengamankan pasokan minyak di afrika pada tahun 2004-2010

38 kebijakan indonesia dalam mengatasi perdagangan orang (human trafficking) dari indonesia ke malaysia periode 2004-2009

39 pengaruh dan dampak investasi perusahaan minyak asing di sudan dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat sudan

40 dampak krisis okinawa terhadap hubungan bilateral jepang dengan amerika serikat pada tahun 2009-2010

41
pembentukan symbolic violence tentang kemiskinan di afrika melalui live 8 (live 8: the making of symbolic violence on african 

poverty)

42
dampak sunshine policy terhadap rekonsiliasi hubungan korea selatan dan korea utara pada masa pemerintahan kim dae-jung (1998-

2003)

43 kebijakan penghentian penempatan tenaga kerja indonesia (tki) ke malaysia pada tahun 2009

44 upaya-upaya pemerintah thaksin shinawatra untuk mengatasi gerakan separatis di thailand selatan tahun 2001-2005 

45 diskriminasi yang terjadi terhadap warga keturunan cina dan india di malaysia(2003 - 2008)

46
upaya-upaya united nations high commissioner for refugees (unhcr) dalam menangani pengungsi etnis minoritas rohingya muslim 

di aceh (tahun 2009-2011)

NO JUDUL SKRIPSI TAHUN 2012

1 kebijakan energi nuklir jepang pasca bencana alam 11 maret 2011

2 diplomasi australia terhadap indonesia dalam pendidikan periode 2007 - 2010

3 intervensi amerika serikat dalam restrukturisasi pemerintahan irak pasca rezim saddam husein (2003-2005)

4 dampak kemenangan hamas terhadap proses perdamaian israel palestina 2006-2007

5 implikasi teoritik queer theory dalam studi ilmu hubungan internasional

6 peluang dan tantangan indonesia terhadap pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas di asia timur

7 dampak pergeseran kebijakan luar negeri pertahanan jepang terhadap militer jepang

8 peran multinational corporation dalam mempopulerkan tren green living (unilever mempopulerkan tren green living di jakarta)

9 kerjasama program bantuan aibep terhadap hubungan bilateral australia dan indonesia di bidang pendidikan (2006-2010)

10 kepentingan ekonomi geopolitik china dalam mengklain wilayah laut china selatan

11 perubahan kebijakan luar negeri amerika serikat terhadap kuba pada masa pemerintahahn obama 

12 perubahan kebijakan luar negeri republik rakyat cina dalam sengketa wilayah kepulauan senkaku/ diaoyu di laut cina timur

13 perekrutan tentara anak dalam kasus uganda utara menurut hukum humaniter internasional

14
peran united nations high commissioner for refugees (UNHCR) dalam penerapan hukum pengungsi internasional. Studi kasus: 

pengungsi karen myanmar periode 2007-2010



15
kebijakan negeri amerika serikat dalam mempertahankan pengaruhnya di asia timur ditengah kebangkitan ekonomi, politik dan 

militer china 

16 pelanggaran hukum humaniter internasional oleh israel tehadap misi kemanusiaan dalam kasus penyerangan kapal mavi marmara

17
kebijakan luar negeri indonesia dalam menanggulangi illegal fishing pada periode 2007-2009. studi kasus: pencurian ikan oleh 

warga negara malaysia

18
kerjasama ekonomi china-taiwan melalui economic cooperation framework agreement (ecfa) sebagai sarana reunifikasi china 

terhadap taiwan

19 dampak normalisasi hubungan vietnam-amerika serikat terhadap cina terkait laut cina selatan

20 kerjasama republik indonesia - australia dalam menangani drugs trafficking (2008-2011)

21
pengaruh korean wave (hallyu) di jepang terhadap perlakuan diskriminatif masyarakat jepang pada anggota kelompok minoritas 

zainichi korea

22 strategi china dalam menghadapi persaingan ekonomi dengan amerika serikat. Studi kasus 2001-februari 2012

23 peran pemerintah indonesia dalam penyelesaian konflik antara pemerintah filipina dengan moro national liberation front

24 dampak budaya populer korea terhadap masyarakat indonesia periode 2010-2011

25 faktor-faktor penetapan pop-culture sebagai media diplomasi publik jepang pada tahun 2008

26 dominasi diskursus dan praktek pembangunan di mesir pada masa pemerintahan hosni mubarak

27 peran perserikatan bangsa-bangsa dalam mengatasi perang 34 hari antara israel dan hizbullah

28 pengaruh soft diplomasi pemerintahan republik indonesia terhadap kenaikan nilai investasi rusia di indonesia

29 kebijakan luar negeri pakistan dalam menghadapi ancaman nuklir india (2001-2011)

30 peranan unprofor dalam penyelesaian konflik bosnia-herzegovina (1992-1995)

31 tantangan international organization for migration dalam menangani masalah imigran illegal di indonesia

32 bangkitnya gerakan perlawanan penduduk asli bolivia terhadap pemerintahan bolivia lewat kemunculan gerakan petani koka 

33 upaya-upaya korea selatan dalam menghadapi ancaman nuklir korea utara (1994-2010)

34 Proses Kemunculan Trend Batik dan Pengaruhnya Terhadap Industri Batik di Indonesia Tahun 2009-2012

35 lahirnya subtektivitas krisis: krisis kapitalisme, gerakan #occupy, dan v for vendetta

36 wacana pelarangan burqa di belanda 2004-2011

37
anak sebagai prekariat, studi kasus: ketidakefektifan ipec (international programme on the elimination of child labour) dalam 

penghapusan pekerja anak di indonesia)

38 implementasi strategi amerika serikat di indonesia terkait isu terorisme tahun 2001-2008

39 eksploitasi negara terhadap pekerja afektif: studi tentang perempuan dalam sektor industri seks di thailand

40
upaya pemberantasan aktivitas dtos (drugs trafficking organizations) di meksiko dan amerika serikat. Studi kasus: implementasi 

merida initiative 2007-2010

41 strategi pemerintah indonesia dalam mengatasi dampak negatif ACFTA

42 krisis dan disintegrasi ekonomi di yunani. Studi kasus: krisis ekonomi di yunani

NO JUDUL SKRIPSI TAHUN 2013

1
upaya pemerintahan indonesia dalam memperbaiki citra pariwisata bali di dunia internasional terkait dengan tindak terorisme (studi 

kasus bom bali I dan II)

2 diplomasi kebudayaan republik indonesia melalui medium jakarta international java jazz festival (jijjf) pada tahun 2005-2012

3
upaya indonesia dalam menangani masalah perdagangan manusia di perbatasan indonesia (entikong) dan malaysia (tebedu) periode 

2007-2012)

4 representasi negara amerika serikat dalam konstelasi politik global melalui tokoh imajiner superman 1938-2008

5 pengaruh keputusan financial fairplay dalam ekonomi neoliberal eropa dan sepakbola eropa

6 globalisasi sushi: sebuah studi tentang komodifikasi dan hibridisasi artefak kultural

7 the chinese century: analisis kritis terhadap proses tumbuhnya kapitalaisme cina dan pengaruhnya terhadap sistem ekonomi global

8
kekebalan pejabat suatu negara terhadap pengadilan lintas negara atau supranasional (kasus pinochet sebagai senator seumur hidup 

chile yang ditangkap di london pada tahun 1998)

9 pengaruh sistem sosial budaya terhadap perdagangan perempuan filipina tahun 2008 - 2010

10 peran media massa dalam kebijakan luar negeri amerika serikat mengatasi terorisme pasca tragedi 9/11

11 upaya kerjasama pemerintah indonesia dengan malaysia dalam penanganan perdagangan orang tahun 2004-2002009

12 kebijakan ehud olmert dalam melakukan perang melawan hizbullah di lebanon tahun 2006

13 penyebaran budaya populer jepang, manga dan anime di amerika serikat melalui industri manga dan anime

14
upaya pemerintah indonesia dalam menangani masalah human trafficking di arab saudi (studi kasus: indonesia sebagai country of 

origin)



15
dampak acfta terhadap kondisi perekonomian pada sektor pertanian dengan studi tentang petani kentang di pangalengan, bandung 

selatan, jawa barat, indonesia tahun 2004-2011

16 diplomasi lingkungan amerika serikat dalam conference of parties - united nations framework convention on climate

17 peran bjork gudmundsdottir dalam upaya mengkampanyekan pelestarian lingkungan di eslandia

18 penyebaran diskursus kelompok fundamentalisme islam dalam melawan globalisasi

19 kebijakan dan upaya indonesia dalam mengubah mekanisme virus sharing di who (world health organization) tahun 2006 - 2009

20 fenomena "korean wave" di industri kultur jepang tahun 2002-2011

21 dampak keanggotaan china di wto terhadap persaingan dengan amerika serikat

22 reproduksi kultural dalam sistem patriarki jepang (2007-2012)

23 kebijakan liberalisasi pangan indonesia studi kasus kebijakan impor beras indonesia dengan thailand pada tahun 2009-2011

24 kebijakan indonesia dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (tki) di singapura tahun 2004-2012

25 paradoks hibridisasi kecantikan di era komodifikasi tubuh dalam kapitalisme global studi kasus rezim kecantikan korea selatan

26 peran crisis management initiative dalam proses penyelesaian konflik antara republik indonesia dan gerakan aceh merdeka

27 latar belakang kerjasama indonesia - norwegia dalam mengurangi emisi gas karbondioksida

28
hegemoni dan diskursus pembangunan berkelanjutan studi kasus: program pembangunan berkelanjutan dari tahun 1997-2012 di 

indonesia

29
dampak krisis ekonomi amerika serikat tahun 2008 terhadap perubahan kebijakan dengan china secara ekonomi dan politik periode 

tahun 2008-2011

30 kemajuan sepak bola jepang, dilihat melalui perspektif biopolitik/ governmentality

31 peran "komun" dalam revolusi tahrir square

32 peran media massa dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri amerika serikat menginvasi irak, terkait kepentingan israel

33 penolakan masyarakat norwegia terkait gagalnya integrasi norwegia dengan uni eropa pada referendum tahun 1972 dan 1994

34 peranan aseanapol dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di indonesia

35
proses kerjasama internasional pemerintahan provinsi nusa tenggara barat dengan fakultas hukum, ekonomi dan pemerintahan 

universitas utrecht

36 pertentangan budaya di era globalisasi studi kasus: pembatalan konser lady gaga di indonesia tahun 2012

37 konflik etnis di kyrgyzstan pada tahun 2005-2010

38 reproduksi ketidaksetaraan dalam evolusi diskursus pembangunan, studi kasus pembangunan berkelanjutan (2000-2011)

39 hubungan ukraina - rusia pasca revolusi oranye tahun 2005 - 2010

40 seni budaya tradisional dalam era globalisasi. Studi kasus: strategi saung angklung udjo dalam proses hybridisasi kesenian angklung 

41 upaya exxonmobil dalam menciptakan citra positif di indonesia

42 diplomasi terhadap malaysia dalam menyelesaikan sengketa kebudayaan

43 fenomena bunuh diri di kalangan artis k-pop di korea selatan periode 2000-2011

44
kontroversi revisi buku pelajaran sejarah oleh pemerintah jepang terkait dengan protes china dan korea selatan dengan batas 

periode: 1982-2005

45 peran aipa dalam pembentukan komunitas asean 2015

46 pengaruh love hotel pada perubahan perilaku generasi muda jepang terhadap pernikahan

47 strategi jepang dalam mempromosikan budaya populer melalui cool japan

48 pemaknaan "terorisme" oleh amerika serikat pasca tragedi 9/11

49 pengaruh pemikiran ikhwanul muslimin terhadap penerapan metode tarbiyah partai keadilan sejahtera

50 fotografi dan perang kosovo (1999 dan 2008) di saat situasi dan setelah perang

51 fenomena keberhasilan paham fundamentalisme yahudi mendirikan negara israel


