Ensiklopedia Gerakan Keagamaan Pemikiran
Jilid 1
Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 jilid 2 Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam Vol. 4
Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam, Vol 3 (SC) Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 8 Explore
Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA Kelas XI Mengislamkan Negara Sekuler Pemikiran politik
Islam Arkeologi Sejarah- Arkeologi Sejarah-Pemikiran emikiran Arab-Islam Arab-Islam Vol. 2
Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1 No. 2 (2019) Menteri-Menteri Agama RI
Orientalis & diabolisme pemikiran Argumen Islam Ramah Budaya ISLAM MELAYU PADA MASA
KEMERDEKAAN : NAYA ZAYYIN 100 tahun Mohammad Natsir Periwayatan Ahl al Bida’ dalam
Kutub al Sittah: Telaah atas Penilaian Ibn Hajar al Asqalani dalam Kitab Taqrib al Tahdhib Teologi Al
Banjari M. Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia Gerakan da'wah Islam di Indonesia
TRANSFORMASI KEILMUAN DAN PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI Diskursus
Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan Perjumpaan Islam Ideologis & Islam Kultural Menuju Fiqh Baru
Pemikiran politik PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 1945-1970 Filsafat dan Metafisika Dalam
Islam Muhammadiyah Mencerdaskan Anak Bangsa Menyatu Diri Dengan Ilahi How to be Like
Hasan Al-banna Etika Muslim STUDI FILSAFAT 1 STUDI FILSAFAT 2 Islam, Kemodernan, dan
Keindonesiaan Pengantar Pendidikan Agama Kristen Biografi Intelektual Muhammad Abduh

Perlawanan kultural agama rakyat Syi’ah: ajaran dan Praktiknya Pendidikan Agama Islam untuk
Perguruan Tinggi GLOKALISASI Ilmu Perbandingan Agama Studia Islamika Hamas, Ikon
Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel
As recognized, adventure as with ease as experience practically lesson, amusement, as without
difficulty as harmony can be gotten by just checking out a book Ensiklopedia Gerakan Keagamaan
Pemikiran Jilid 1 with it is not directly done, you could recognize even more vis--vis this life,
roughly speaking the world.
We present you this proper as without difficulty as simple exaggeration to get those all. We find the
money for Ensiklopedia Gerakan Keagamaan Pemikiran Jilid 1 and numerous book collections from
fictions to scientific research in any way. along with them is this Ensiklopedia Gerakan Keagamaan
Pemikiran Jilid 1 that can be your partner.

Filsafat dan Metafisika Dalam Islam Nov 05 2020
100 tahun Mohammad Natsir Sep 15 2021 Festschrift in honor of Mohammad Natsir, 1908-1993, an
Indonesian nationalist figure, an Islamic leader, and the former Prime Minister of Indonesia, 19501951; collection of articles.
Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1 No. 2 (2019) Feb 20 2022 WAWASAN:

Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya is a peer-reviewed journal which is published by Ushuluddin
Faculty UIN Sunan Gunung Djati Bandung incorporate with the scholars association: Asosiasi Studi
Agama Indonesia (ASAI) publishes biannually in June and December. This Journal publishes current
original research on religious studies and Islamic studies using an interdisciplinary perspective,
especially within Islamic Theology (Ushuluddin) studies and its related teachings resources: Religious
studies, Islamic thought, Islamic philosophy, Quranic studies, Hadith studies, and Islamic mysticism.
WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya published at first Vol. 1, No. 1, 2016
biannually in January and July. However, since Vol. 2 No. 1, 2017, the journal’s publication schedule
changed biannually in June and December. Reviewers will review any submitted paper. Review
process employs a double-blind review, which means that both the reviewer and author identities are
concealed from the reviewers, and vice versa.
Etika Muslim Jul 01 2020
Diskursus Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan Mar 09 2021 Existentialism and politics; collection of
articles.
Argumen Islam Ramah Budaya Nov 17 2021 Corak Islam di Indonesia sangatlah menarik untuk
dibahas. Mengingat adanya proses akulturasi dengan budaya dan tradisi lokal. Akulturasi yang terjadi
di Indonesia, antara agama dan budaya akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang.
Atas dasar ini ungkapan Islam adalah agama yang ramah terhadap budaya bukan hanya sebuah kiasan
semata. Buku ini tidak hanya menghadirkan sebatas ungkapan bahwa Islam ramah terhadap budaya,
melainkan lebih daripada itu. Yakni diuraikan secara detail mengapa Islam ramah terhadap budaya
bukan anti terhadap budaya, mengapa Islam tidak melarang budaya yang berseberangan dengannya
secara revolusioner, tetapi secara evolusi dan gradual. Didasarkan atas kajian yang mendalam dengan

didukung literatur yang komprehensif, membuat kehadiran buku ini layak untuk dijadikan referensi.
Kehadiran buku ini tidak hanya dikhususkan pada kalangan tertentu, namun juga dapat dibaca oleh
siapa pun.
Mengislamkan Negara Sekuler May 23 2022 Perkembangan politik Turki menarik dan penting
diamati menyusul terjadinya perubahan politik Timur Tengah setelah Arab Spring ketika negara lain
seperti Libya dan Syria jatuh dalam situasi konflik yang rumit, sementara Mesir justru kembali ke
pemerintahan yang didominasi militer. Kurang lebih 80 tahun yang lalu, tepatnya pada 1924,
kekhalifahan Usmaniyah runtuh. Muncul penguasa baru yang dipimpin Mustafa Kemal. Ia mendirikan
negara republik di atas puing-puing reruntuhan dinasti tersebut. Sekularisme radikal untuk
memisahkan agama dari kehidupan politik menjadi kampanye utamanya. Pada pemilihan umum 1995,
Partai Refah yang berhaluan Islam berhasil memperoleh simpati masyarakat Turki. Mereka meraih
21,3 persen suara atau yang terbanyak. Persinggungan empat elemen, yakni demokrasi, sekularisme,
modernitas, dan Islam, terus mewarnai perkembangan politik Turki. Buku ini menelaah bagaimana
proses persinggungan empat elemen tersebut, yang dalam sejarahnya ternyata sudah berlangsung
sebelum Turki menjadi republik. Tampak bahwa kemunculan partai yang membawa aspirasi keislaman
tidak serta-merta mengakibatkan perubahan drastis. Penulis menyediakan informasi dan penjelasan
memadai terhadap dinamika demokrasi, modernitas, sekularisme, dan Islam di Turki. Terutama
dengan melihat aktivitas kelompok Islam dalam merombak dominasi kalangan sekuler. --- Penerbit
Kencana Prenadamedia Group
Pemikiran politik PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 1945-1970 Dec 06 2020 History of the role of
Partai Islam Perti in Indonesian politics, 1945-1970.
ISLAM MELAYU PADA MASA KEMERDEKAAN : NAYA ZAYYIN Oct 16 2021 ISLAM MELAYU

PADA MASA KEMERDEKAAN : NAYA ZAYYIN
Arkeologi Sejarah- Arkeologi Sejarah-Pemikiran emikiran Arab-Islam Arab-Islam Vol. 2 Mar 21 2022
Hingga kini, wacana keislaman boleh dikatakan masih berkutat pada bagaimana Islam harus
dipandang setelah agama tersebut berjalan lebih dari lima belas abad lama- nya semenjak ia dilahirkan,
dan sedang dihadapkan dengan prestasi “pihak lain” dengan berbagai keajaiban modernitasnya.
Pandangan terhadap hal tersebut sangatlah penting, terutama di era-era belakang- an ini.
Pengantar Pendidikan Agama Kristen Feb 26 2020 Buku yang mengangkat tema Pengantar
Pendidikan Agama Kristen hingga saat ini belum dipasarkan di toko buku di Indonesia. Untuk
menanggulangi hal tersebut, penulis menyajikan buku Pengantar Pendidikan Agama Kristen untuk
mengisi kemungkinan kealpaan tersebut. Buku ini berfungsi mempersatukan persepsi tentang
perbedaan pemahaman keseluruhan bentuk dan lembaga pengelola Pendidikan Agama Kristen di
Indonesia. Bentuk Pendidikan Agama Kristen terdiri dari ilmu pengetahuan, program studi, dan mata
kuliah/mata pelajaran disinergisitaskan dengan mata kuliah yang sudah ada terdiri dari empat, yakni
PAK Anak-Anak, PAK Remaja/Pemuda, PAK Dewasa Keluarga, dan PAK Majemuk; sesuai
kebutuhan dikembangkan dalam bentuk kajian, yakni Pendidikan Konsepsional, Pendidikan
Prasekolah, dan Peneguhan Manula sesuai jenis dan jalur pendidikan Kristiani.
Gerakan da'wah Islam di Indonesia May 11 2021 On Islamic propagation movement in Indonesia.
Teologi Al Banjari Jul 13 2021 Secara umum, buku ini dimaksudkan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan pemikiran akidah Al-Banjari. Secara terperinci, buku ini bertujuan untuk (1)
mengetahui pemikiran Al-Banjari tentang f irqah umat Islam, baik golongan Ahlal-Bida’, maupun
aliran Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah; (2) mengetahui pemikiran Al-Banjari tentang masalah hakikat
iman dan pemurnian akidah Islam; dan (3) mengetahui dan mendeskripsikan pandangan Al-Banjari

tentang al-Mahdi dan tanda kiamat besar.
Pemikiran politik Islam Apr 22 2022
Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 jilid 2 Oct 28 2022 Asia Tenggara abad ke-13 sampai
abad ke-18, yang cenderung digambarkan statis oleh sebagian sejarawan, kontras dengan
pembangunan monumen pada Negara klasik dan dinamika perdagangan dari kolonialis modern, dalam
pandangan Anthony Reid harus diubah. Justru pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-17 inilah,
Asia tenggara mengalami kotanisasi atau orientasi kota. Di kota-lah serangkaian ide dan teknologi
yang menjanjikan peningkatan kebutuhan material dan spiritual saling dipertukarkan, arus urbanisasi
kian meningkat, berbarengan dengan makin gencar dan terkristalnya revolusi keagamaan-Budha,
Islam, dan Kristen - dan kebangkitan monarki absolut. Kosmopolitanisme ini memungkinkan, lewat
jaringan perdagangan, Banten di Jawa Barat mampu bertalian dengan kota Bangkok di Thailand yang
terus bersambung ke Kalkuta India, hingga Duke of York dan Raja Charles II di London. Mengapa
pula Asia Tenggara runtuh? Buku ini akan memberikan jawaban secara komprehensif.
Menyatu Diri Dengan Ilahi Sep 03 2020
Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Oct 24 2019 uku ini merupakan buku ajar untuk
melengkapi sarana dalam upaya memberikan informasi tentang Pendidikan Agama Islam pada
perguruan tinggi dan khalayak umum, selain itu juga dapat digunakan untuk membantu mahasiswa
dalam mengikuti mata kuliah “Pendidikan Agama Islam”. Penyusunan buku ini telah disesuaikan
dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berdasarkan
Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum
Pendidikan Tinggi, karena itu buku ini disusun sedemikian rupa supara para pembaca dapat

mengikutinya tahap demi tahap dan dapat mengetahui informasi terbbaru seputar pendidikan dan
menambah wawasan terkait pendidikan agama Islam
Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam Vol. 4 Sep 27 2022 Wacana keislaman hingga saat ini boleh
dikatakan masih berkutat pada persoalan bagaimana Islam harus dipandang setelah agama tersebut
berjalan lebih dari lima belas abad lamanya semenjak ia dilahirkan, dan sekarang ia sedang dihadapkan
pada prestasi “pihak lain” dengan berbagai ke- ajaiban modernitasnya. Pandangan terhadap hal
tersebut sangatlah penting, terutama di era belakangan ini. Sebagai sebuah komunitas, umat Islam
memiliki keyakinan bahwa mereka adalah umat terbaik (khair al-ummah). Akan tetapi, pada saat yang
sama mereka sedang berada dalam posisi “tidak ber- daya” menghadapi apa saja yang diluncurkan dari
pihak lain yang oleh sebagian besar di antara mereka dianggap sebagai “musuh” yang tidak boleh
didekati, dah bahkan justru harus diperangi dan dimusnahkan.
Biografi Intelektual Muhammad Abduh Jan 27 2020 Biografi Intelektual Muhammad Abduh
Penulis : Ahmad Nabil Amir Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN :62-39-9817-141 Terbit : Juli 2022
www.guepedia.com Sinopsis : Buku ini menyorot biografi intelektual dan politik Shaykh Muhammad
Abduh dan kontribusinya kepada pemikiran moden dan kebangkitan sains dengan secara sistematik
menganalisis karya-karyanya yang ekstensif tentang sains, seperti Al-Islam wa'l nasraniyyah ma'al Ilmi
wa'l nasraniyyah, tafsir Al-Manar, tafsir juz 'amma dan risalah al tauhid di samping kitab-kitab serta
literatur penting lain dari Muhammad Abduh. Tema utama yang dibincangkan dalam karya ini
menfokuskan pada falsafah sains Muhammad Abduh, sumbangannya yang prolifik kepada
pemodenan, dan pandangan saintifiknya dalam tafsir. Ia turut mendiskusikan pengaruhnya ke atas
masyarakat Mesir moden dan impaknya yang penting dalam pencerahan dan pembaharuan Islam di
abad moden. Tulisan ini menemukan beberapa hasil yang signifikan, yang memperlihatkan pemikiran

dan legasi intelektualnya dalam mengislamkan karakter sains dan landasannya yang dinamik
berdasarkan pandangan sarwa Islam yang moden. Ini secara substantial dilukiskan dalam usahanya
menyuguhkan tafsiran saintifik terhadap al-Qur’an, yang menfokuskan kepada kekuatan intelek dan
nalar (‘aql), menzahirkan kefahaman rasionalnya terhadap teks, dan menyumbang kepada kebangkitan
pikiran-pikiran saintifik, kebebasan (taharrur), dan pandangan sarwa religius yang dinamik.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam, Vol 3 (SC) Aug 26 2022 Buku seri ke-3 ini memaparkan
tentang modernitas yang muncul saat ini merupakan problem mendasar yang dihadapi masyarakat
Arab-Islam. Ia merupakan perpanjangan dari apa yang disebut sebagai tahawwul (perubahan), dan
perubahan muncul dari asumsi adanya kekurangan atau tidak adanya pengetahuan di masa lampau
sehingga untuk menghadapinya diperlukan kreativitas terus-menerus. Sementara itu, salafiyahkonservatif yang merupakan perpanjangan dari apa yang disebut sebagai tsabât (kemapanan)
berasumsi bahwa pengetahuan melalui teks dan naql adalah paripurna sehingga kemodernan tidak
memiliki makna pentingnya ketika berhadapan dengan suatu bahasa yang telah mewujudkan
kreativitas paripurnanya yang tidak mungkin dilampaui. Inilah dua konsep yang saling menegasikan
antara satu dengan yang lainnya.
STUDI FILSAFAT 2 Apr 29 2020
Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 8 Jul 25 2022 Ebook ini membahas aturan-aturan syar’I Islamiyah
yang disandarkan pada dalil-dalil shahih, baik dari Alquran, hadits, maupun akal. Oleh karena itu,
bukuini tidak hanya membahas fiqih sunnah atau membahas fiqih berasakan logika. Ebook ini juga
memiliki keistimewaan karena mencakup materi fiqih dari semua madzhab disertai proses

penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, baik naqli maupun aqli (Al-Quran, hadits,
serta ijtihad akal yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat tasyri yang otentik. Pembahasan
dalam buku ini juga menekankan pada merode perbandingan di antara pendapat-pendapat menurut
imam empat madzhab, yaitu Imam Hanadi, Imam Maliki, Imam asy-Syafi’i, dan Imam Hambali.
Ebook ini terdiri dari sepuluh jilid yang telah diterbitkan. Jilid delapan menyajikan pembahasan jihad,
pengadilan dan mekanisme mengambil keputusan, dan pemerintahan dalam Islam. [Gema Insani]
Periwayatan Ahl al Bida’ dalam Kutub al Sittah: Telaah atas Penilaian Ibn Hajar al Asqalani dalam
Kitab Taqrib al Tahdhib Aug 14 2021 Dari penelitian terlihat bahwa Perawi ahl al bida dalam
meriwayatkan hadis tidak memiliki bias terhadap mazhab yang dianutnya dengan melakukan
pembelaaan terhadap hadis yang diriwayatkannya. Kalau pun terdapat bias dalam periwayatan
hadisnya maka bukan karena mazhab yang dianutnya, melainkan jeleknya ahlak perawi hadis tersebut.
Hal tersebut dibuktikan dengan celaaan (tajrih) terhadap perawi tersebut dari para kritikus hadis.
Penilaian ibn Hajar al Asqalani terhadap para perawi hadis juga tidak sepenuhnya tepat, karena dalam
kenyataaanya ada perawi yang seharusnya dikategorikan baik (ta’dil) yang berimbas sahih terhadap
hadis yang diriwayatkannya namun justru dicela (tajrih) sehingga hadis yang diriwayatkannya menjadi
lemah. Sebaliknya terdapat perawi ahl al bida mendapat celaan (tajrih) padahal tidak demikian
keadaannya. Terjadi inkonsistensi ibn Hajar al Asqalani dengan pernyatan yang dibuatnya. Hal ini
terlihat dari perbedaann antara pernyataan ibn Hajar al Asqalani yang dalam muqaddimah kitab Taqrib
al Tahdhib nya yang akan meletakkan perawi ahl al bida dalam tingkatan kelima dari duabelas
tingkatan perawi yang dibuatnya dengan memberikan keterangan sebagai penganut ahl al bida tertentu.
Pada kenyatannya para perawi ahl al bida dalam kitab Taqrib al Tahdhib tersebar dalam berbagai
tingkatan yang dibuat oleh ibn Hajar al Asqalani, baik tingkatan dengan memberikan pujian (ta’dil)

maupun dalam bentuk celaan (tajrih).
TRANSFORMASI KEILMUAN DAN PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI Apr 10
2021 Dinamika zaman memeang berdampak pada sektor pendidikan selain sektor lainnya. Oleh
karenannya, pendidikan harus melaju secara cepat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman
yang kian hari kian canggih. Eksistensi perguruan tinggi harus tetap dijaga dengan melakukan berbagai
upaya baik dari sisi keilmuan, pembelajaran, model pendidikan, sistem maupun sisi organisasi;
kelembagaanya agar bisa terus meenjawab kebutuhan masyarakat global. Mudah - mudahan lahirnya
karya bersama ini bisa mencerahkan dunia akademik di perguruan tinggi Indonesia.
Hamas, Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel Jun 19 2019 Kemenangan Hamas pada
pemilu legeslatif pada tahun 2006 sangat mengagetkan banyak pihak, terutama amerika serikat dan
israel. pemilu legeslatif pada tahun 2006 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh Hamas setelah
pemilu sebelumnya Hamas menolak untuk berpartisipasi karena pemilu palestina merupakan produk
dari kesepakatan oslo (1993). Amerika serikat dan israel seperti kebakaran jenggot menghadapi
kemenangan Hamas. Pasalnya, sudah sejak lama Amerika serikat memasukan Hamas ke dalam
kelompok organisasi teroris, reaksi senada juga di tunjukan oleh israel. Bahkan setelah Hamas
memenangi pemilu, perdana mentri israel ehud Olmert menyatakan keengganannya untuk bekerjasama
dengan pemerintahan Hamas. Situasi semakin sulit ketika Fatah, rival politik utama Hamas, menolak
bergabung dengan kepemerintahan Hamas. Berawal dari semua itu semakin timbulah konflik,
termasuk konfrontasi militer secara langsung dengan israel yang saat ini teradi di jalur Gaza. Buku ini
menyajikan seluk beluk hamas dengan adil dan berimbang. [Mizan, Pustaka, Referensi, Politik]
Menuju Fiqh Baru Jan 07 2021 Konon, pintu ijtihad tertutup rapat secara resmi sejak adanya
keputusan Khalifah al-Musta’shim Billah yang melarang para ulama fiqh di Madrasah al-

Mustanshiriyah mengajarkan fiqh selain madzhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali).
Keputusan-keputusan hukum selanjutnya didasarkan dan berada dalam siklus yang berulang-ulang
pada produk pemikiran para ulama madzhab empat tersebut. Aktivitas intelektual kaum Muslimin
hanya menghapal dan mengulang-ulang. Kritisisme terlarang. Penelitian mandek. Dan, keadaan ini
berlangsung selama berabad-abad sampai hari ini. Tetapi, benarkah pintu ijtihad benar-benar telah
tertutup? Bukankah Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya, Allah membangkitkan untuk umat ini
seorang yang akan memengaruhi agamanya pada setiap seratus tahun.” Bukankah pasca imam yang
empat, muncul para mujaddid lain seperti Imam Abu Hamid al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Syah
Waliyullah ad-Dahlawi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, atau
Jamal al-Banna? KH. Husein Muhammad menghimpun sejumlah tulisan cerdas dan kritis mengenai
isu tersebut yang ditulis oleh beberapa pemikir hukum Islam, seperti Muhammad al-Madani
(Mawathin al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyah), Said Mu’inuddin Qadri (“At-Taqlid wa at-Talfiq fi
al-Fiqh al-Islami”), Yusuf al-Qardhawi (“Al-Ijtihad wa at-Tajdid baina Dhawabith asy-Syar’iyyah wa
al-Hayat al-Mu’asharah”), disertai analisis tambahan dari KH. Husein Muhammad sendiri.
Syi’ah: ajaran dan Praktiknya Nov 24 2019 Meskipun sudut utama penulis atas subjek tersebut
dihampiri melalui perspektif teologis, yuridis, dan etis, buku ini tidak sepenuhnya kosong dari
pengaruh-pengaruh dimensi lain yang memasuki artikulasi tradisi Syi’ah, yakni filosofis, ‘irfan, dan
metafisis. Dalam pembahasannya tentang subjek-subjek tertentu— seperti hakikat wujud, problem
keburukan dan persoalan teodisi— penulis menghadapkan pandangan dunia ateis dan skeptis dengan
argumen yang, sampai batas tertentu, mengungkapkan pengaruh filsafat tradisional atau hikmah di
Iran: filsafat yang diekspresikan melalui logika, dibimbing oleh wahyu dan dipelihara dengan iman
batin, keyakinan spiritual, dan, pada puncaknya, dengan iluminasi mistis.

Studia Islamika Jul 21 2019
Muhammadiyah Mencerdaskan Anak Bangsa Oct 04 2020 Buku yang ditulis mas Farid Setiawan
ini mengelaborasi peran Muhammadiyah mencerdaskan bangsa, baik dalam konteks historis maupun
kontemporer. Meskipun buku ini berasal dari kumpulan artikel yang telah diterbitkan di sejumlah
media, tetapi kualitas materinya masih sangat relevan untuk dijadikan bahan bacaan atau perenungan
mengenai peran-peran Muhammadiyah di bidang pendidikan. Terlebih, buku ini juga diberi kata
pengantar Prof. Zamroni, Ph. D salah satu tokoh Muhammadiyah yang juga memiliki kontribusi besar
terhadap pengembangan pendidikan di negeri ini, sehingga hal itu menambah kualitas atau bobot
materi buku ini untuk mencerahkan dan memberi inspirasi bagi pembaca. Setelah membaca setiap
lembar naskah buku ini, saya menemukan banyak hal yang sungguh sangat mencerahkan. Selain
beberapa hal yang telah saya kemukakan di atas, rupanya masih terdapat informasi lainnya yang
sungguh berkesan, seperti diskursus tentang demokrasi dan model kepemimpinan di lembaga
pendidikan Muhammadiyah. Dalam buku ini, Mas Farid Setiawan menjelaskan bahwa tokoh
Muhammadiyah sudah lama membahas teori demokrasi yang dikaitkan dengan ajaran Islam. Demikian
halnya dengan karakter kepemimpinan di lembaga pendidikan Muhammadiyah yang rupanya jauh
berbeda dengan teori kepemimpinan pada umumnya. Dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah
diterapkan model kolektif kolegial sehingga tata kelolanya didasarkan pada kepemimpinan bersama,
bukannya personal. Dengan bahasa lain, kepemimpinan pendidikan Muhammadiyah menghendaki
adanya super team bukan super man. Sungguh, saya sangat mengapresiasi penerbitan buku ini. Di
tengah aktivitasnya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad
Dahlan, Mas Farid Setiawan masih dapat meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan gagasan
bagi kemajuan pendidikan Muhammadiyah. Dosen muda yang kreatif dan saya kenal sejak kuliah di

jenjang S1 UAD ini masih menjaga “kesehatan nalar” dan kecerdasan linguistik melalui dunia
jurnalistik, sebuah tradisi yang perlu diikuti dosen-dosen lainnya. Karena itu, saya ucapkan selamat
atas penerbitan buku ini –yang akan dijadikan Kado Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta,–
semoga disusul karya-karya lainnya.
GLOKALISASI Sep 22 2019 Kita hidup di dunia yang dekat sekaligus jauh. Namun, ketika jarak
dapat dipangkas oleh teknologi, akhirnya semua menjadi dekat. Kita seolah hidup di sebuah ‘desa
global’. Hanya saja, yang jauh itu bagaimana pun tetaplah jauh. Yang hadir dalam citra-citra media
tidaklah sama dengan yang nyata dalam darah dan daging. Globalisasi takkan bisa menghapus semua
yang lokal, yang dialami secara konkret tiap hari oleh kita. Yang terjadi sesungguhnya adalah
perjumpaan, perbenturan, dan pembauran antara yang lokal dan global, yang disebut ‘glokalisasi’.
Buku ini mendiskusikan perjumpaan yang lokal dan global, yang terjadi di masa lalu dan sekarang.
Yang global itu beraneka ragam. Ada ajaran agama dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang dianggap
universal. Ada pula perubahan sosial yang menyerbu ke segala penjuru yang disebut ‘revolusi industri
keempat’ dengan kecanggihan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Ada lagi krisis Covid-19
yang mengancam seluruh umat manusia di muka bumi. Semua yang global itu ditelaah dan dianalisis
dalam konteks lokal, yakni kenyataan dalam masyarakat Banjar dan Indonesia, dengan perhatian
khusus pada isu-isu agama, budaya, politik, dan pendidikan.
Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA Kelas XI Jun 24 2022 Buku EXPLORE SEJARAH
INDONESIA SMA/MA/SMK/MAK ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan
sains yang pasti akan disukai siswa karena memiliki keunggulan sebagai berikut. ? Materi dan kegiatan
dalam buku ini disusun dengan konsep 5M (Mengamati-Menanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasi/
Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan

akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. ? Adanya kegiatan dan proyek
yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan
siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini
memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan
demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan
perilaku sehari-hari (character building). ? Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan
memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa
melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.
Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
Menteri-Menteri Agama RI Jan 19 2022 Biographies of Indonesian ministers for religious affairs and
the development of the Department of Religious Affairs, 1945-1998.
Orientalis & diabolisme pemikiran Dec 18 2021 Study on Koran from Islamic and western thoughts.
Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan Mar 29 2020 Thoughts of Nurcholish Madjid on development
of Islam related to social changes and modernization in Indonesia.
Ilmu Perbandingan Agama Aug 22 2019 Ilmu Perbandingan Agama adalah suatu cabang ilmu
pengetahuan yang berusaha untuk memahami gejala-gejala keagamaan dari suatu kepercayaan dalam
hubungannya dengan agama lain. Pemahaman ini meliputi persamaan juga perbedaan.3 Definisi yang
hampir serupa juga dikemukakan oleh K. Sukardji yang menjelaskan bahwa Ilmu Perbandingan
Agama adalah Ilmu yang mengkaji sejumlah agama (beberapa agama) dengan berbagai aspkenya
untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya satu sama lain, secara keseluruhan atau pada masalahmasalah tertentu menurut azas, sistem dan metode tertentu yang dilakukan dengan teliti.4 Karena
berimplikasi kepada komparasi inilah kemudian ada sarjana yang mendefinisikan Ilmu Perbandingan

Agama sebagai ilmu yang membandingkan asal-usul, struktur dan ciri-ciri dari berbagai agama dunia,
dengan maksud untuk menentukkan persamaanpersamaan dan perbedaan-perbedaannya yang
sebenarnya, sejauh mana hubungan antar satu agama dengan agama-agama yang lain, dan superioritas
dan inferioritas yang relatif apabila dianggap sebagai tipe-tipe. Sekalipun analisis komparatif tidak
dapat terhindarkan dalam kajian Ilmu Perbandingan Agama, tetapi kajian komparatif bukanlah misi
utama dari kajian ilmu ini karena misi utamanya tidak lain mengajarkan hal-ihwal yang berkaitan
dengan agama. Tentang hal ini, Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa Ilmu Perbandingan Agama
mengajarkan tentang agama-agama, baik yang ada penganutnya di negeri kita ini atau tidak, baik yang
disebut missionary religions (ajaran agama untuk disiarkan bagi semua orang), maupun nonmissionary religions (ajaran agama yang tidak untuk disiarkan bagi semua orang). Jadi, sebenarnya
kata “perbandingan” yang terdapat dalam nama Ilmu Perbandingan Agama tidaklah mewakili
substansi dari ilmu ini, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa istilah ini dalam perkembangannya telah
dibajak guna kepentingan dan tujuan normatif tertentu. Para pembanding agama memperbandingkan
agama dengan tujuan menentukan nilai normatif agama-agama dan menunjukkan keunggulan
agamanya sendiri. Houston Smith pernah menyebut “comparative” merosot menjadi “competitive”. Di
sini perbandingan agama menjadi “apologetik”. Untuk menghindari kerancuan ini, maka ada yang
memakai istilah “Sejarah Agama-agama” dalam arti yang sama dengan “Religionswissenschaft”.
Istilah yang terakhir inilah yang pertama kali digunakan oleh Max Muller pada tahun 1857 dengan
tujuan agar disiplin baru ini terbebas dari filsafat agama dan terutama dari teologi, sehingga menjadi
ilmu yang deskriptif, ilmiah, objektif. Diusahakan agar terhindar dari penilaian normatif dan subjektif.
M. Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia Jun 12 2021 Political biography of Muhammad Natsir,
Prime Minister of Indonesia, 1950-1951.

How to be Like Hasan Al-banna Aug 02 2020
Perlawanan kultural agama rakyat Dec 26 2019 On Ahmad al-Mutamakkin's thoughts on sufism, a
Javanese ulama.
Perjumpaan Islam Ideologis & Islam Kultural Feb 08 2021 Islam ideologis dan Islam kultural
merupakan “rumah besar” Islam Indonesia era modern. Di dalam dua rumah itu, ternyata kita
menemukan varian “label” yang cukup heterogen: tradisionalis, modernis, neo-modernis, posttradisionalis, liberal, revivalis-puritan, Islamis, modernis-reformis, dan lain-lain. Namun, di dalam
buku ini, kita akan melihat bahwa tipologi tersebut sebenarnya cukup longgar sehingga mudah mencair
dan meleleh: satu paham atau satu kelompok dapat tercampur bersama-sama dengan paham atau
kelompok lain sehingga memunculkan bentuk-bentuk pemahaman dan tipologi keislaman yang baru.
Hal ini dikarenakan mereka berjumpa dalam ruang “sejarah”, yang perjumpaan tak jarang melahirkan
pemikiran-pemikiran baru yang mencerahkan, di samping juga konflik horizontal yang memilukan.
Buku ini berisi delapan hasil penelitian yang telah dimuat di jurnal baik dalam maupun luar negeri.
Prof. Dr. Media Zainul Bahri, M.A. meneliti secara mendalam perbandingan pemikiran Gus Dur
dengan Abraham J. Heschel, peran Jaringan Islam Liberal (JIL) dalam diskursus pemikiran Islam,
wacana relasi agama dan sains dalam lanskap pemikiran Muslim Indonesia, fenomena ustadz selebritis
dan dakwahtainment, upaya Edwin Wieringa dalam menguak eksotisme Muslim Nusantara,
ketegangan pemikiran antara Edward Said dan Ibnu Warraq, serta meneropong misteri dan mitor
Protokol Tetua Zion melalui novel Prague Cemetery karya Umberto Eco. Tema-tema tersebut diurai
dan diberi signifikansi dengan gambaran mutakhir pandangan dan pemikiran Islam Indonesia dalam
“rumah besar” Islam ideologis dan Islam kultural. Selamat membaca!
STUDI FILSAFAT 1 May 31 2020
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