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Asal Usul Dan Sejarah Berdirinya Candi Borobudur Anton
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 keterlibatan kelompok ECI dalam politik
di era Reformasi. Kerangka teoretis yang digunakan terdiri dari teori utama yakni teori
kekuasaan dari Charles Andrain dan Max Weber, teori integrasi dari Weiner dan Burhan
Magenda, serta teori kelompok etnis dari Eriksen. Teori-teori tersebut turut didukung oleh teori
konflik dari Maswadi Rauf dan Lipset. Ada sejumlah temuan menarik. Pertama, perubahan
sistem politik era Orba ke era Reformasi menjadi faktor penyebab utama keterlibatan ECI dalam
politik. Kedua, membawa dampak signifikan atas perubahan politik internal ECI dari titik nol
kekuasaan di era Orba, mencapai puncak kekuasaan politik di era Reformasi. Akibatnya etnis
Melayu dan etnis Dayak terganggu kemapanan politiknya. Ketiga, respons beragam dari etnis
Melayu, etnis Dayak, dan pejabat pemerintah daerah setempat yakni sebagai pulihnya hak politik
ECI; dulu menguasai ekonomi sekarang menguasai politik juga; hati-hati terhadap ECI; menolak;
mendukung; moderat; waspada atas keterlibatan ECI dalam politik. Implikasi teoretis
menunjukkan bahwa lima sumber kekuasaan dari Andrain yakni fisik, ekonomi, normatif,
personal, dan ahli, Weber prestise kekuasaan dapat menjelaskan fenomena keterlibatan ECI
dalam politik. Teori kelompok etnis dari Eriksen tentang common of cultural, linguistic,
religious, and behavioural, dan teori konflik dari Maswadi Rauf, “konflik lisan” dan “konflik
fisik” serta Lipset konflik dan stabilitas demokrasi dapat turut menjelaskan konflik antaretnis
Melayu, Dayak, dan ECI. Teori integrasi dari Weiner “mengacu pada proses menjadi unit
teritorial tunggal membentuk identitas nasional” dan Burhan Magenda tentang proses “nation
building”, “state building”, dan “national character building”, dapat menjelaskan integrasi antara
kelompok etnis Melayu, etnis Dayak, dan ECI.
On influence of Illuminati on philosopy of ISIS organization.
History of Kraton Yogyakarta.
Mulanya, tempat itu hanyalah tanah perdikan. Namun, siapa sangka, di tangan Penembahan
Senopati, tanah perdikan akhirnya menjelma menjadi kerajaan besar bernama Kerajaan Mataram
Islam. Di masa kejayaannya, di bawah kekuasaan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam hampir
menguasai seluruh daerah di bumi nusantara ini. Namun, setelah itu, mulai terjadi perselisihan
dan perpecahan di antara keluarga kerajaan. Hingga akhirnya, kerajaan tersebut benar-benar
pecah menjadi dua; Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Buku ini menghadirkan
kajian komprehensif tentang Kerajaan Mataram Islam, mulai dari raja-raja yang berkuasa beserta
silsilahnya hingga Nabi Adam, perkembangan dan kondisi riil kerajaan, peninggalan-peninggalan,
perpecahan, juga kiprahnya dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu,
buku ini juga didukung dengan data dari sumber-sumber yang orisinal, ilmiah, dan tentunya dapat
dipercaya. Sehingga, kehadirannya sangat berguna untuk melengkapi penelitian-penelitian yang
sudah ada sebelumnya. Tentu, buku monumental ini sangat direkomendasikan bagi Anda, para
peminat studi, untuk dibaca dan dipelajari, bahkan dikritisi. Semoga bermanfaat!
Tanya Jawab Islam
Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara
Menatap Lebih Akrab
Antologi Hasil Penelitian Pembelajaran Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
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Kelas X3 & X4 SMA Negeri 1 Sidoarjo
IGGI dan Asal-usul Utang Indonesia
SEPERTIGA ABAD
Buku ini beberapa kajian sejarah lokal berbasis budaya daerah yang sangat bagus
untuk menambah wawasan sejarah demi membentuk sikap bijak diri dalam
memahami kearifan lokal bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan
Barat.
Diskriminasi terhadap komunitas penghayat, seperti kesulitan untuk mengakses
layanan kesehatan, pendidikan dan kependudukan masih terus berlangsung,
meskipun gugatan yang dilakukan oleh Aliansi Komunitas Penghayat dikabulkan
oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tuduhan sesat, kafir, bid’ah dan seterusnya,
bahkan tidak jarang sampai pada persekusi kerap dialami oleh para pemeluk
kepercayaan lokal. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Komunitas Agama Djawa
Soenda (ADS), yang terletak di Cigugur Kuningan Jawa Barat. Berbagai konflik,
bahkan penganiayaan dan persekusi tersebut seringkali terjadi ketika berhadapan
dengan Islam radikal dan para pengikut DI-TII Kartosuwiryo. Buku yang ada di
hadapan pembaca ini, membahas mengenai bentuk diskriminasi pendidikan yang
diterima oleh Agama Djawa Soenda sebelum dan sesudah putusan MK No. 97 tahun
2016, kemampuan bertahan hidup dan gerakan sosial baru Agama Djawa Soenda,
serta upaya Agama Djawa Soenda untuk melawan diskriminasi pendidikan.
Islam ialah agama monoteisme terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt. sebagai
rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam adalah agama hanif, lurus, dan diyakini
sebagai penyempurna agama-agama lain. Sebab, semua ajaran yang ada dalam
agama-agama sebelumnya (Yahudi dan Kristen), juga ada dalam Islam. Buku ini
dapat dikatakan sebagai babon (buku sejarah lengkap) agama Islam. Sebab, di
dalamnya tidak hanya dibahas mengenai pengertian agama Islam, dasar-dasar
hukumnya, berbagai aliran di dalamnya, dan pokok-pokok ajarannya. Buku ini
menerangkan lebih luas dari itu, yakni mulai dari kehidupan bangsa Arab sebelum
Islam datang, sejarah hidup Nabi Muhammad Saw., perkembangan Islam awal,
perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan Islam pada masa
dinasti-dinasti Islam, hingga sejarah Islam di Asia Tenggara dan Indonesia.
Semuanya coba diulas secara detail dan komprehensif dengan bahasa yang cerdas,
ringan, dan mudah dimengerti. Buku ini juga diharapkan dapat menambah referensi
buku-buku sejarah agama Islam yang telah ada. Dan, yang terpenting, mampu
memberikan informasi baru kepada para pembacanya dalam memahami dan
mempelajari agama Islam; sejarah, ajaran, dan pengaruhnya terhadap dunia.
Malang Timur adalah istilah yang digunakan dalam buku ini merujuk pada suatu
wilayah geografis-administratif di sebelah timur Malang yang meliputi Kecamatan
Pakis, Kabupaten Malang dan sebagian kelurahan di Kecamatan Kedungkandang
dan Blimbing, Kota Malang. Daerah Malang Timur ini cukup penting untuk diangkat
kesejarahannya mengingat tak banyak orang Malang tahu historis wilayah ini.
Malang bagian timur ini telah menjadi salah satu pusat pemerintahan
Kabupaten/Kadipaten Malang sejak zaman kuno. Pada masa Majapahit Malang
Timur menjadi daerah vassal setara dengan Tumapel dengan nama “Kabalan”.
Sedangkan pada masa keruntuhan Majapahit, Malang Timur dijadikan pusat
pemerintahan Kadipaten Malang yang berpusat di Gribig. Bahkan sebelum jatuhnya
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Malang ke tangan Belanda, daerah Malang Timur telah digunakan menjadi basis
pertahanan dan perlawanan para keturunan Untung Suropati. Namun sayang jika
kita mencari informasi terkait kesejarahan Malang Timur maka kita tidak akan
mendapatkan data yang komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, maka buku ini
hadir untuk mengajak pembaca mengarungi masa lalu, mengenal potensi
daerahnya, dan khususnya mengenal sejarah dan budayanya. Buku ini hadir untuk
menjadi dokumen inventarisasi khazanah lokal yang akan mengajak pembaca
melintas dari satu desa ke desa yang lain untuk mengungkap sejarah lokal, toponimi
dari nama tempat, tinggalan kesejarahannya, serta menggali cerita rakyat yang tak
banyak orang tahu di wilayah ini.
Kitab Terlengkap Sejarah Mataram
SEJARAH AMAL USAHA MUHAMMADIYAH (AUM) KOTA PASURUAN
Cai-Rebon (berdirinya kesultanan Cirebon)
Sejarah Real Madrid dari Masa ke Masa
Sejarah berdirinya Masjid Agung Demak dan Grebeg Besar
Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI

Kebenaran Islam sebagai agama fitrah dapat dipahami melalui
informasi yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, yang berupa
al-Quran dan al-Hadits. Informasi tersebut tentunya harus
dipelajari dan digali dengan benar sesuai dengan kaidah
keilmuan. Sebagai upaya memahami ajaran Islam dengan benar,
maka dalam buku ini dijabarkan secara rinci tentang
bagaimana mengenal Islam dan cara-cara mempelajarinya. Buku
persembahan penerbit ROSDA
Penulisan buku ini kami lakukan dalam rangka mengenang
kembalinya M.Nur Rizali ke haribaan Illahi Robbi 11 November
2011 yang lalu, sembari mengenang sejarah perjalanan dan
perjuangan hidup almarhum yang telah meninggalkan 11 anak (4
laki-laki dan 7 perempuan). Firman Allah dalam surah Yusuf
ayat 111 yang artinya "Sungguh pada kisah-kisah mereka itu
terdapat pengajaran bagi orang yang mmpunyai akal" dari
kajian itu jualah mendorong kami, menulis buku ini yang
memuat kisah perjalanan hidup H.M. Nur Riali,S.H.
Raja lambing dan asal muasal Sebayang, Tata pembentukan
Kuta, Terbentuknya Kuta Perbesi, Tata Pemerintahan Swapraja
di Perbesi, Sebayang dan Perkembangannya, Legenda tentang
Sebayang , Menakar Masa Generasi Sebayang, Silsilah Sebayang
Jambor Merpati dan Turunannya, Peranan Sebayang dari Masa ke
Masa, Peranan Wanita, Pembahasan, Hipotesis dan Kritik,
Mengisi Kemerdekaan, Organisasi Perpulungan Sebayang, dan
berdirinya GRLSM.
Kerajaan Romawi adalaha sebuah imperium besar yang menjadi
kekuatan super power dunia pada masanya. Bangsa Romawi
dikenal dalam sejarah-sejarah peradaban, keilmuwan, dan
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peninggalan-peninggalannya yang menjadi warisan dunia.
Karena itu, tak heran jika Al-Quran dan hadits Nabi Shallahu
Alaihi wa Sallam menyinggung keberadaan bangsa ini. Bahkan,
nubuwat Rasulullah menyatakan bahwa pada masanya umat islam
akan mengalahkan kekuatan besar bangsa ini. Buku ini akan
mengupas tentang bangsa Romawi, persinggungannya dengan umat
Islam, dan kaitannya dengan peristiwa Akhir Zaman. Melalui
studi dan penelitian penulisnya, pembaca diajak untuk
mengenal sejarah dan peradaban Bangsa Romawi, perseteruannya
dengan umat Islam, dan signifikansinya dalam konteks
kekinian. Pembaca akan diajak untuk memahami siapa orangorang Romawi sebagaimana disebutkan dalam Al Quran di surah
Ar-Rum, hadits- hadits Nabi yang shahih, dan atsar para
sahabat. Apakah orang-orang Eropa bisa katakana sebagai
bangsa Romawi saat ini? Apakah Banu Al-Ashfar (Bangsa
Kuning) sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi, adalah
bangsa Rusia dan Cina, yang hari ini juga terlibat dalam
konstalasi konflik dengan umat Islam? Apa kaitannya dengan
peristiwa Akhir Zaman yang akan terjadi di negeri Syam? Buku
ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua?
Kewarganegaraan
sejarah Allang (versi-1)
MODUL SEJARAH LOKAL BERBASIS MUATAN KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT
ISIS & Illuminati
Gerakan Sosial Baru dan Perlawanan Agama Lokal “Agama Djawa
Soenda”
Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun dari berbagai diskusi
di media sosial dengan rujukan Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
topiknya adalah : 1. Tafsir Al-Qur`an dan Hadits 2. Fiqih dan Ushul
Fiqih
Dalam lintas sejarah dunia, sejarah itu terlahir karena ada catatancatatan. Catatan tersebut menggambarkan peristiwa dan kejadian.
Sejarah cikal bakal berdirinya suatu desa juga sangat penting untuk
dicatat. Dengan adanya sebuah catatan sejarah desa, maka generasi
muda akan mampu mengetahui desa dari berbagai sudut pandang.
Buku “Sejarah Desa se-Kabupaten Mojokerto” ini lahir dari kegiatan
penulisan sejarah desa yang diadakan oleh Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Mojokerto. Buku yang ditulis
oleh siswa-siswi SMA/SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten Mojokerto ini
mengulas tentang asal-usul desa se-Kabupaten Mojokerto. Catatan
sejarah desa ini juga dapat menjadi langkah awal untuk terus
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menggali potensi sejarah dan budaya masyarakat. Selamat Membaca!
Buku ajar ini merupakan hasil dari kumpulan literasi yang digunakan
untuk pegangan internal mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas
PGRI Banyuwangi
Saat ini Subak di Bali dikatakan sedang “sakit”. Banyak hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa eksistensi Subak semakin
memudar digerus arus globalisasi. Penganugerahan Subak sebagai
salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO tidak serta merta
memperbaiki keterpurukan subak. Ancaman alih fungsi lahan Subak
hingga menurunnya minat generasi muda untuk bekerja pada sektor
pertanian menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan. Oleh
karena itu, upaya perbaikan dari berbagai aspek masih sangat
diperlukan untuk memulihkan Subak agar tetap lestari. Pengenalan
subak sebagai dasar pembentuk budaya dan kearifan lokal di Bali
kepada generasi muda sangatlah penting dan perlu dilaksanakan.
Salah satu yang dapat direalisasikan adalah menjadikan Subak
sebagai bagian dari materi belajar di sekolah, dan buku ini merupakan
salah satu sumbangsih kecil dari hal tersebut.
Pengantar Bisnis: Merajut Bisnis Lokal Menuju Bisnis Global beserta
Kajian Hukumnya
PERADABAN ASIA BARAT DAYA
Rancangan makalah sekilas kisah asal usul penduduk dan berdirinya
Negeri Allang
Sebayang Dari Raja Lambing Hingga Kini - Sejarah Perbesi dan
Perkembangan Sebayang
Sejarah Peradaban Islam Terlengkap
POTRET DISKRIMINASI PENDIDIKAN
Buku ini meringkas sejarah panjang berdirinya Real Madrid CF dari masa ke masa.
Memuat profil para pemain legendarisnya, seperti: Alfredo Di Stefano, Santiago
Bernabeu, Emilio Butragueno, Zinedine Zidane, Fernando Hierro, Luis Figo, Roberto
Carlos, Raul Gonzales, Fernando Morientes, Guti, Iker Cassilas, juga pelatih
legendarisnya, Miguel Munoz dan Vicente Del Bosque. Profil para bintangnya, seperti:
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Toni Kroos, James Rodriguez, Sergio
Ramos, dan Luka Modric juga dimuat dalam buku ini. Momen-momen pertandingan yang
paling dikenang, seperti kejadian unik pada April 2011, di mana untuk pertama kalinya
sepanjang sejarah, empat duel Real Madrid vs Barcelona yg bertajuk "El Clasicos" harus
dimainkan dalam rentang waktu 18 hari terus menerus. Juga momen-momen lain yang
paling dikenang. Buku ini layak menjadi koleksi para pecinta klub sepak bola, khususnya
Real Madrid!
Sejara Perjuangan Berdirinya Pendidikan disebuah Pelosok Desa
Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk “mengalami pengetahuan” sebagai proses penguatan karakter sekaligus
kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek ini, peserta
didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting sehingga
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peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan
tahapan belajar dan kebutuhannya. Proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi
peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya.
Buku yang ada di hadapan pembaca ini merangkum hasil pembelajaran Proyek
Penguatan Profil Pelajar Pancasila oleh kelas X di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Pembelajaran
yang diikuti peserta didik, tidak hanya membawa mereka pada sebuah pengalaman
belajar tentang apa yang ada di sekitarnya, namun berkontribusi dalam pemecahan
masalah yang mereka temui.
Salah satu bidang dalam lingkup ekonomi yang mampu bertahan dari terpaan krisis dan
situasi yang tidak menentu ketika kondisi ekonomi terpuruk adalah kegiatan usaha
rumahan atau dikenal dengan industri rumah tangga. Sektor ini boleh dibilang sangat
kokoh, walaupun sebenarnya secara ekonomi mudah goyah ketika kondisi ekonomi
sedang tidak membaik. Berbeda dengan kegiatan industri besar dengan sarat investasi,
sangat terpengaruh dengan kondisi ekonomi, apalagi yang sangat bergantung pada pasar
global. Kegiatan industri rumahan atau industri rumah tangga, umunya dijalankan di
dalam lingkup rumah tangga, dimana pelakunya adalah semua anggota keluarga yang
bersedia terlibat dalam menjalankan usaha tersebut. Penggunaan modal yang terbatas,
tidak menjadi persoalan, tidak membutuhkan lahan khusus, tidak membutuhkan
teknologi modern. Ketika usaha ini dijalankan yang dibutuhkan adalah sebuah
keberanian, kenekatan, segala bentuk kreasi dan keberanian dalam mengelola. Karena
sifatnya yang rumahan, maka ketika ekonomi terpuruk justru sebagian besar masyarakat
malah nekat membangun usaha kecil-kecilan karena alasan klasik yaitu profit oriented
yakni menjalankan usaha untuk sekedar bertahan hidup. Disaat industri menengah dan
besar meredup, kehilangan pasar, merugi secara finansial, dan tindakan PHK yang tidak
dapat dihindarkan, justru industri rumahan seolah menjadi durian runtuh meskipun
awalnya dijalankan secara terpaksa. Namun demikian justru disinilah munculnya kreasi
dan inovasi yang terkadang muncul secara tidak terduga, dan membuka peluang pasar,
dan berdampak terhadap terbukanya peluang kerja dan penghidupan masyarakat.
Aktivitas kegiatan usaha kecil atau usaha rumahan atau dalam bentuk apapun di bidang
ekonomi tidak dapat dilepaskan dari bidang ilmu yang lain, karena merupakan satu
kesatuan integritas yang tidak terpisahkan. Dalam kegiatan usaha, maka pemilik usaha
harus mampu memiliki perijinan sebagaimana yang diatur melalui regulasi pemerintah
daerah, dinas terkait serta segala bentuk peraturan yang dijadikan landasan secara
hukum. Agar keberadaan sebuah usaha dapat dipertanggung jawabkan secara sah dan
legal. Faktor lain yang tidak dapat dihindarkan dalam menjalankan usaha adalah
timbulnya perselisihan atau sengketa antara pemilik usaha dengan konsumen baik secara
individu maupun class action, oleh karenanya dalam buku ini kajian hukum di dalam
penerapan dunia usaha menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.
cerita rakyat Jawa Barat
Etnis Cina Indonesia dalam Politik
Metodologi Studi Islam
Sumbangan Peradaban Dinasti Dinasti Islam
Rekam Jejak H.M. Nur Rizali, S.H. 26.02.1935— 11.11.2011
SEJARAH KEARIFAN LOKAL INDRAMAYU, CIREBON & SUBANG
Sistem pemerintahan kita memang perlu disempurnakan untuk melancarkan
jalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan, maupun kinerja aparatur
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negara dan aparatur pemerintah di dalam menyejahterakan dan melayani
rakyatnya. Balai Pustaka
Buku ini berisi kumpulan naskah sejarah populer yang berasal dari para
penulis di berbagai wilayah di Indonesia. Para penulis mengangkat sejarah
lokal yang ada di daerahnya masing-masing dengan harapan bahwa sejarah
lokal dapat terangkat dan diketahui oleh masyarakat dan memperkaya
khasanah kesejarahan di tingkat nasional. Sejarah lokal perlu diangkat
kedalam tulisan-tulisam populer karena memiliki arti sebagai suatu peristiwa
sejarah yang menyangkut ruang tertentu, dimana ruang tersebut dapat
ditetapkan sendiri oleh peneliti.
Buku “Sejarah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Kota Pasuruan” ini
merupakan buku yang berisi sejarah asal mula berdiri dan berkembangnya
Amal usaha Muhammadiyah di Kota Pasuruan. Sebagai mana semboyan, jika
kita tidak ingin dilupakan dan terkenang dalam sejarah, maka menulislah!.
Hal tersebut yang melatarbelakangi buku ini disusun, dengan harapan para
generasi muda dan masyarakat umum dalam membaca dan mengetahui
sejarah berdirinya Amal Usaha Muhammadiyah. Ada pun beberapa amal
usaha Muhamamadiyah Kota Pasuruan, antara lain: TK ABA 1-6, TK dan SD
Al-Kautsar, SD-MI Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMP-SMA SPEAM,
SMA Muhammadiyah, dan SMK Muhammadiyah. Di dalam buku ini
mengupas tentang sejarah berdiri dan siapa saja pendiri AUM tersebut yang
saat ini dapat kita lihat perkembangannya.
Membincangkan peradilan agama sesungguhnya membincangkan sebuah
entitas yang, bahkan, lebih luas dari makna leksikal peradilan agama itu
sendiri. Membincangkan peradilan agama tidak sekadar membincangkan
proses peradilan sesuai dengan syara’, tidak pula hanya membicarakan
institut fisik yang ada. Membincangkan peradilan agama sesungguhnya
membincangkan perjuangan yang tidak terkira dalam mengangkat harkat
dan martabat bangsa agar diakui dunia. Membincangkan peradilan agama
juga berarti membincangkan bagaimana ia dengan sepak terjangnya,
mampu mengarahkan sorotan pengamat hukum terhadap dinamika
peradilan Indonesia. Melalui buku ini, tim penulis menampilkan suatu
deskripsi komprehensif yang diharapkan mampu menggugah kembali
kesadaran kita mengenai sejarah panjang peradilan agama, dari masa
kolonial hingga reformasi. Suatu kesadaran kolektif bahwa peradilan agama
di satu sisi merupakan “cagar budaya” yang sarat nilai-nilai sejarah
perjuangan bangsa dan pemuka-pemuka agama Islam dalam
menyebarluaskan Islam di bumi Nusantara. Menelaah kembali sejarah
peradilan agama sesungguhnya merupakan upaya untuk mengukuhkan dan
membangun kembali keyakinan seluruh pihak bahwa keberadaan peradilan
agama di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Bahwa sejatinya, peradilan
agama adalah bagian tak terpisahkan dalam pengembangan sistem dan tata
hukum dan peradilan di Indonesia. Karenanya, para pembaca diharapkan
dapat menyelami kembali nilai-nilai patriotik dalam perjalanan sejarah
peradilan agama sebagai peradilan modern yang memotori pembaruan
peradilan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
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Sistem Subak dan Relevansinya Bagi Pendidikan
Mozaik Sejarah Lokal Nusantara: Kumpulan Naskah Sejarah Populer
Politik Etnis Cina dan Singkawang di era Reformasi 1998-2008
Mengenal Toponimi dan Sejarah Lokal Desa-Desa di Daerah Pakis dan
Sekitarnya
Pengadilan Agama
Kumpulan Sejarah Desa Se-Kab. Mojokerto
Mempelajari sejarah Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari kajian-kajian keislaman lainnya seperti akidah, fiqih dan
akhlak. Sebab, dengan mengetahui sejarah hidup Rasulullah SAW
dan para sahabat termasuk juga generasi setelah mereka akan
semakin menguatkan pemahaman tentang disiplin ilmu akidah,
fiqih dan akhlak. Selain itu, perjalanan hidup para sahabat atau
generasi setelahnya baik secara personal maupun institusional,
akan memberikan banyak pencerahan dan keteladanan bagi
generasi hari ini.
Buku ini merupakan bunga rampai hasil praktik penulisan
(historiografi) dalam mata kuliah Sejarah Sosial. Sebanyak 21
mahasiswa Angkatan 2015 peserta mata kuliah Sejarah Sosial
semester genap 2016/2017 mencoba menyajikan tulisan-tulisan
Sejarah Sosial yang segar dan menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Buku ini merupakan hasil usaha mereka dalam rangka belajar
menulis sekaligus menginterpretasi masa lalu dari sumber-sumber
yang beberapa cukup sulit dan terbatas. Harus diakui, buku ini
merupakan hasil pergulatan kaum muda yang masih dalam taraf
belajar, namun berani menawarkan gagasan yang menggugah
tentang tafsir dinamika sosial masyarakat (orang kebanyakan,
hidup sehari-hari) pada masa silam. Mereka berharap tulisantulisan ini kelak dapat dikembangkan lebih lanjut melalui menggali
dan merekonstruksi lebih jeli sumber-sumber sejarah yang terkait.
Fokus yang tidak terlupakan dari karya ini yaitu
kebermanfaatannya untuk memperkaya bahan ajar sejarah dalam
kerangka pendidikan sejarah bagi generasi penerus bangsa.
Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup
pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, serta setiap
kecakapan, dan kebiasaan. Banyak warisan budaya dan bendabenda bersejarah yang apabila dilakukan pendataan penelitian
akan banyak pembelajaran sejarah tentang kehidupan yang
berbasis kearifan lokal. Peranan pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat dibutuh untuk melestarikan berbagai situs dan
benda-benda bersejarah sebagai warisan budaya untuk generasi
selanjutnya dari ancaman kerusakan termasuk melindungi,
mengembangkan dan memanfaatkannya. Buku ini merupakan buku
non fiksi yang dapat menginspirasi bagi pembacanya. Buku ini juga
baik dibaca oleh para pelajar, mahasiswa, guru, masyarakat umum
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dan pengiat sejarah kearifan lokal di wilayah Indramayu dan
Cirebon. Salam literasi menuju Indonesia emas tahun 2045.
Buku ini mendeskripsikan strategi pembentukan lingkungan bahasa
Arab di pesantren, beberapa pemba-hasan terkait dengan tema
tersebut diuraikan secara komprehensif baik berhubungan dengan
posisi bahasa dan pesantren, kurikulum yang dibutuhkan dalam
pembentukan lingkungan bahasa dan kurikulum dan pembelajaran
yang dilakukan dalam mendorong terben-tuknya lingkungan
bahasa, maka secara berurutan pembahasan buku ini meliputi
penjelasan hubungan pesantren, bahasa Arab dan situasi global,
konsep dan karakteristik manajemen kurikulum bahasa Arab,
kompetensi dan tujuan pembelajaran bahasa Arab, dan berbagai
upaya yang dapat dilakukan dalam pembentukan lingkungan
bahasa Arab di pesantren
Bangsa Romawi Dan Perang Akhir Zaman
Bibliografi Beranotasi : Hasil Penelitian Balai Pelestarian Sejarah
dan Nilai Tradisional Tanjungpinang
El Real Story Behind
Sistem Pemerintahan
Sejarah Daerah Malang Timur
KONTEKS PERJUANGAN ASKES LEGAL ATAS HUTAN DI SULAWESI:
"Upaya-upaya Sulawesi Community Foundation"

Kemunculan dan perkembangan tradisi keilmuan dan dinamika pemikiran pendidikan Islam
di nusantara selalu berkaitan dengan kondisi lingkungan yang mengitarinya. Kemunculan
dan perkembangan tersebut lebih sebagai formulasi baru perpaduan antara kebudayaan dan
peradaban yang sudah ada dan inheren dalam masyarakat itu dengan kebudayaan dan
peradaban baru yang datang kepadanya. Dari sudut tersebut, maka perjalanan sejarah
pendidikan Islam di nusantara menjadi sangat menarik untuk dikaji karena disamping
nuansa spiritualis kental (thariqah) yang mengiringi penyebaran awalnya, lembaga
pendidikan tersebut juga telah menjadi agen transformasi nilai dan budaya dalam sebuah
komunitas yang bersifat dinmais. Sehingga, keberadaanya diakui memiliki pengaruh besar
dalam membentuk bangsa ini, membebaskannya dari belenggu penjajahan, dan menelurkan
generasi demi generasi yang mewarnai kemerdekaan negeri ini. Buku persembahan penerbit
Prenada Media Group.
Penolakan bantuan Belanda untuk Indonesia. Wawancara TEMPO dengan J.P. Pronk dan
Hans Van Den Broek. Sejarah berdirinya IGGI. Pembentukan kelompok konsultasi oleh
Bank Dunia. Pernyataan Indonesia tentang penolakan peran Belanda dalam IGGI, serta
penolakan bantuan Belanda untuk Indonesia. Berkaitan dengan berbagai ancaman J.P. Pronk
bersama petani. KETUA IGGI, Jan Pieter Pronk, bulan April ini tak lagi keluar masuk
pedesaan di Indonesia. Menteri Kerja Sama dan Pembangunan Belanda itu juga tak sempat
berdiskusi mengorek berbagai kritik kepada Pemerintah dari sejumlah tokoh masyarakat atau
LSM yang ada di sini. Karena, Indonesia telah meminta agar Belanda tak menyelenggarakan
sidang IGGI lagi.
Buku ini Mengungkap dan mengangkat sebuah kisah seorang tokoh yang pernah hidupdan
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berpengaruh di suatu lingkungan masyarakat, pada ratusan tahun yang silam, adalah suatu
hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Hal semacam itu memerlukan suatu
i’tikad yang kuat disertai dorongan batin yang ikhlas melalui rasa,karsa dan cipta dari
seorang insan yang perduli kepada sesama, lingkungan dan kebesaran/kekuasaan Allah yang
maha pencipta. Banyak kisah atau cerita tentang tokoh lainnya, yang telah terangkat dan
tertulis dalam sebuah buku sejarah babad, legenda dan sebagainya. Namun tak ayal, tidak
sedikit pula cerita/kisah lainnya yang masih belum terungkap. Sehingga keberadaannya harus
lenyap ditelan masa. Padahal bukan tidak mungkin bahwa di dalam kisah-kisah tersebut
terdapat banyak nilai positif yang bisa kita peroleh dan akan berguna terutama bagi generasi
yang akan datang. Nilai-nilai kehidupan positif itu diantaranya adalah nilai sosial edukatif,
etika/moral, estetika dan yang pasti adalah nilai-nilai religi.
Piss KTB
Cerita rakyat dari Pemalang (Jawa Tengah)
Bank dan Lembaga Keuangan
Think Smart Bahasa Indonesia
Mengulas yang terbatas, menafsir yang silam
Strategi Pembentukan Lingkungan Bahasa Arab di Pesantren

Page 10/10

Copyright : raceandwealth.coas.howard.edu

