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Konflik Antar Suku Bangsa
Buku ini dimaksudkan sebagai pengantar memahami berbagai fakta dan gejala masalah sosial dan bagaimana mencari alternatif pemecahan masalahnya, disajikan dengan ringkas dan mudah dipahami. Manusia, masyarakat dan lingkungan merupakan fokus kajian sosiologi dalam berbagai dinamika kehidupan manusia dari zaman ke zaman; buku ini mengungkap
berbagai hubungan aktivitas yang dijalankan manusia yang terbentuk dalam kesehariannya serta berbagai perubahan yang mengiringinya, baik yang bersifat fungsional maupun disfungsional yang menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Tema-tema utama dalam buku ini antara lain: Sosiokultural; Proses, nilai, dan norma sosial; Sosialisasi; Perilaku
menyimpang; Pengendalian sosial; Lembaga Kemasyarakatan; Stratifikasi Sosial; Kemajemukan; Konflik; Mobilitas Sosial; Perubahan Sosial; Masalah sosial; dan lain-lain. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku EXPLORE: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs 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 alternative untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
Setelah memasuki era reformasi dan pasca reformasi, keadaan berbagai sendi kehidupan berbangsa yang dinamis, cenderung mengarah pada suatu ‘proses’ disorientasi nilai-nilai sosial-budaya yang memprihatinkan. Buku ini merupakan respons akademik penulisnya terhadap kondisi realitas sosial berbangsa yang secara sosiologis kerap dengan ‘potensi’ konflik
sosial dan unpredictable, yang bisa saja dapat ‘mengancam’ disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa. Respons ini ditampilkan dalam analisis yang didukung dengan data sosiologis (agama dan pendidikan) tanpa terputus dan bertautan dalam ‘lintas tiga zaman’: Orde Baru, Reformasi, dan Pascareformasi. Catatan pentingnya adalah bahwa pendidikan, sebagai
salah satu ‘basis’ fundamental kehidupan berbangsa, dalam kurun waktu itu, ternyata belum mampu memproduksi sumber daya manusia (human-resources), yang dapat berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di Asia. Kehadiran buku ini merupakan kontribusi positif penulisnya dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial (socialsciences), agama (religious), dan pendidikan (education)—dalam perubahan sosial. Buku ini patut dan layak dibaca berbagai kalangan: akademisi, mahasiswa (S1, S2, S3), praktisi pendidikan, dan pembaca budiman lainnya.
Historical background of the ethnic conflict in Sambas, Kalimantan Barat Province.
MUSLIM CINA BENTENG
INDONESIAKU BHINNEKA TUNGGAL IKA
Muslim Kanayatn
MINANGKABAU 1945-1984 REPUBLIK INDONESIA 1985-2015
ETNIK, ELITE DAN INTEGRASI NASIONAL
Etho-religious conflict in contemporary Indonesia.
Buku berbasis Riset ini terdiri dari sepuluh bab yaitu: (1) Pendahuluan; (2) Hakekat Sosiologi Pendidikan dan Antropologi Pendidikan; (3) Pendidikan Karakter dan Multikulturalisme di NKRI; (4) Perspektif Teori Sosial dan Sistem Pendidikan di Indonesia; (5) Pasca Modernisme dan Konflik Sosial Budaya di NKRI; (6)
Gender dalam Pendidikan; (7) Aneka Ragam Budaya Asli Indonesia dari 34 Provinsi di NKRI; (8) Lagu-Lagu Daerah Dari 34 Provinsi di Indonesia; dan (9) Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia (10) Penutup. Setelah membaca buku bahan ajar ini, diharapkan para pembaca khususnya mahasiswa S1 PGSD dan
PGPAUD maupun mahasiswa S2 P2TK Dikdas sebagai calon guru, maupun yang sudah menjadi guru, bisa untuk menambah pengetahuan dan untuk memperluas cakrawala yang diperoleh dari bab per bab buku ini.
Semakin berkembangnya dinamika masyarakat dunia dan memberikan dampak pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, memerlukan adanya penguatan identitas bangsa yang berkesinambungan. Identitas bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila
harus semakin dimaknai sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia di dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila tidak lahir begitu saja, tidak juga berupa hadiah dari negeri manapun, namun Pancsila pada hakekatnya adalah cerminan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, keagamaan/religi yang telah ada sejak Indonesia
belum merdeka. Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial bagi masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Modal sosial tersebut merupakan nilai-nilai local wisdom yang telah dimiliki dan
diimplementasikan sebagai suatu pedoman berinteraksi sosial
Understanding the culture in intercultural communication in Indonesia.
Sejarah konflik antar suku di Kabupaten Sambas
Ketika Makkah Menjadi Las Vegas: Agama, Politik & Ideologi
DINAMIKA SOSIOLOGIS INDONESIA : Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial
Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan
Konflik etno religius Indonesia kontemporer
Tiap tahun, sistem evaluasi pendidikan menengah atas yang diselenggarakan secara nasional menjadi perhatian bersama. Informasi mengenai jadwal ujian, sosialisasi materi yang akan diujikan, hingga hasil ujian banyak dinanti dan dicari dari berbagai media. Namun, tahukah
Anda jika istilah seleksi, materi ujian, dan sebagainya mengalami beberapa kali perubahan. Istilah sistem evaluasi standar pendidikan menengah atas secara nasional mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai dari Ujian Negara (UN), Ujian Sekolah (US), Evaluasi Belajar
Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), Ujian Akhir Nasional (UAN), Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), Ujian Nasional (UN), Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hingga berganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Materi ujian yang
diberikan juga mengalami perubahan, baik secara susunan, jumlah soal, atau lainnya. Hal-hal tersebut menginspirasi kami untuk menulis buku ini. Buku ini berisi kumpulan soal-soal ujian sekolah menengah atas berstandar nasional dari masa ke masa. Jadi, Anda dapat mengetahui
dan memahami perubahan soal-soal ujian sekolah menengah atas berstandar nasional. Buku ini berisi beberapa soal dengan pembahasan yang dapat Anda jadikan bahan latihan untuk menghadapi ujian sekolah menengah atas berstandar nasional. Buku ini disusun dan dikembangkan oleh
tentor-tentor bimbingan belajar (bimbel), yang sudah paham seluk-beluk dan karakter soal-soal ujian sekolah menengah atas berstandar nasional. Selain itu, keunggulan dari buku ini terletak pada banyaknya soal dengan pembahasan yang rinci. Anda sebagai siswa SMA/MA dan
sederajat, dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu referensi dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian sekolah menengah atas berstandar nasional. Dengan buku ini, Anda dapat belajar secara mandiri, bahkan tidak perlu mengikuti bimbel. (Genta Smart
Publisher)
Dalam kajian yang komprehensif ini, secara garis besar penulis memberikan beberapa kajian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Perpolisian Masyarakat (POLMAS), Penegakan Hukum, Kearifan Lokal, Hubungan antara Perubahan Tugas Polri dengan Polmas,
Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri dalam Konteks Penyelenggaraan Polmas, serta Peran Kearifan Lokal dalam Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Polmas. Pokok-pokok kajian tersebut dibagi menjadi 10 bab yang disusun dengan sistematis sehingga membuat
pembaca dapat lebih mudah memahami setiap kajian yang dibahas di dalam bab tersebut. Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku ini merupakan cetakan pertama yang tertunda sejak beberapa tahun yang lalu. Yang mendasari tulisan dalam buku adalah bahwasannya hingga saat ini status KHI dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis formal masih lemah karena hanya berdasarkan pada Instruksi Presiden
dan pemberlakuannya hanya bersifat fakultatif. Namun demikian KHI adalah hukum transisi untuk menuju pada kekuatan hukum positif tertulis seperti dalam tata aturan perundang-undangan. Dalam sisi lain, KHI merupakan hukum yang hidup (living law), yaitu sebuah hukum yang
dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat, kedua, unifikasi hukum dalam pembangunan hukum nasional diarahkan pada unifikasi seluruh bidang hukum dalam satu kesatuan, tetapi unifikasi mengenai bidang-bidang hukum
tertentu sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Ini berarti, bahwa bangsa Indonesia akan menyatu dalam bidang-bidang hukum yang sama yang mungkin disatukan, yaitu bidang-bidang hukum yang bersifat
netral, dan akan berbeda dalam bagian-bagian hukum yang tidak sama yang sama sekali tidak mungkin disatukan, yaitu bagian-bagian hukum yang sesuai dengan keyakinan agama, pelaksanaannya dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Semoga buku ini bermanfaat.
Materi buku ini merupakan upaya untuk membahas problematika sosiologi hukum, sebagaimana kita banyak menjumpai di masa kini, dalam kerangka sejarahnya. Upaya semacam ini mengharuskan kita untuk memilih-milih dengan cermat diantara tumpukan materi dan pendapat yang ada.
Dalam menyeleksi materi ini, mau tidak mau kita akan terpengaruh oleh apa yang kita anggap penting untuk pembahasan di waktu mendatang. Banyak hal menarik yang belum di bahas dalam buku ini. Buku ini diterbitkan dengan harapan untuk melengkapi khasanah tulisan yang
mengupas mengenai sosiologi hukum, yang menurut penulis masih relatif sedikit. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada pemikiran-pemikiran Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH seorang tokoh dan ilmuan yang banyak menulis mengenai
sosiologi hukum, dan para pemikir-pemikir sosiologi hukum pada umumnya, yang buah pemikiran-pemikirannya banyak dikutif dalam buku ini.
Penghantar Ringkas Sosiologi
Demi Agama, Nusa dan Bangsa
Wolf Totem
Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik
Buku ini sebagai wujud bahwa mahasiswa PGMI IAIN Padang-sidimpuan termasuk unggul serta berkelas, karena telah menulis berdasarkan opini maupun riset mini serta mempublikasikannya menjadi buku berstandar nasional (ISBN). Isi buku ini tentang Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Negara Indonesia. Indonesia lahir karena bangsanya yang bersatu dan siap menghadapi perbedaan.
Buku ini hadir dengan isu yang relevan untuk konteks Indonesia, dan bisa jadi di belahan negara lain. Penulis menghadirkan satu kajian antropologis-histori yang menarik tentang masyarakat Tionghoa di Tangerang, yang umum disebut Cina Benteng. Di samping sejarah dan pola hubungan yang terjalin dengan kaum pribumi, di mana keakraban sosial-budaya menjadi satu ciri utama, buku ini secara
khusus mengeksplore konversi keagamaan mereka menjadi Muslim. Satu hal yang menarik bahwa buku ini menempatkan konversi keagamaan sebagai bagian dari dinamika sosial-politik komunitas Cina Benteng, di mana berbagai motif dan kepentingan mewarnai proses mereka beralih menjadi Muslim. Motif ini sangat mungkin ikut mewarnai corak praktik dan juga perilaku keagamaan etnis Cina
Benteng.
Agama diturunkan untuk umat manusia agar hidupnya selamat baik didunia maupun diakhirat. Agama Islam, khususnya,dengan landasan tauhidnya, dinyatakan oleh Nabi sebagai manifestasi rahmatan lilalamin, sebagai petunjuk untukmenciptakan kedamaian baik di hati setiap insan maupun di dalam masyarakat dan bangsa pada umumnya. Untuk itu dibutuhkan ikhtiar dari umat untuk
merealisasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan pribadi masyarakat,nusa,dan bangsa. Buku ini ditulis sebagai salah satu ikhtiar untuk menyumbangkan pemikiran dan refleksi yang mendalam dalam rangka menggapai tujuan mulia yang di cita-citakan oleh agama. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah laporan hasil penelitian kompetitif kolektif yang dilaksanakan dan dibiayai oleh DIPA Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015. Judul Penelitiannya adalah ”Eksistensi minoritas muslim di tengah mayoritas Dayak Kanayatn: Studi Kasus di Desa Sidas Kecamatan Sengah
Temilah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Tim peneliti terdiri dari tiga orang dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, dengan latar belakang keahlian yang berbeda sebagai upaya untuk memperkaya perpsektif dalam analisis penelitian. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa etnis Dayak atau secara khusus dalam penelitian ini adalah orang Kanayatn selalu
diidentikkan dengan agama Kristiani (Kristen-Katholik). Namun perkembangan terkini, khususnya sejak dekade 1980-an, orang-orang Kanayatn yang mendiami sebagian besar Kabupaten Landak dan sebagian Kabupaten Pontianak dan Bengkayang, mulai melakukan konversi ke agama Islam. Berbagai tanggapan atas fenomena ini muncul baik di kalangan masyarakat umum maupun secara khusus di
kalangan akademisi dan peneliti.
Integrasi nasional dalam hubungan antar suku bangsa dan sistem nilai budaya nasional
AKTUALISASI PANCASILA Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan
Antropologi SMA/MA Kls XI (Diknas)
Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal
Suatu Kajian Multikultural

Wawasan Sosial Budaya : Pengantar bagi kalangan kesehatan PENULIS: Fikki Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7909-14-9 Terbit : Maret 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku Wawasan Sosial Budaya : Pengantar bagi Kalangan Kesehatan ini merupakan buku yang ditujukan bagi kalangan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum di bidang kesehatan yang ingin memahami tentang
falsafah ilmu sosiologi dan antropologi budaya dalam kaitannya dengan ilmu kesehatan masyarakat. Buku ini memberikan gambaran dan pemahaman yang holistik tentang kesehatan, sakit dan penyakit sebagai manifestasi dari perilaku masyarakat, serta memberikan wawasan untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan aspek
sosial dan budaya. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini tidaklah sekedar berkisah tentang peristiwa sosial politik dari sebuah provinsi, yang mungkin pernah dikenal sebagai daerah kelahiran sekian banyak tokoh nasional, tetapi juga memberikan dimensi struktural perbandingan dengan daerah-daerah lain di Republik tercinta ini. Aspek dan corak dinamika sosial politik yang dibicarakan bisa juga dijadikan sebagai bahan pertanyaan ketika
daerah lain hendak ditelaah. Dengan buku ini Brigjen (Purnawirawan) Dr. Saafroedin Bahar telah mempersembahkan kontribusi yang berharga bukan saja bagi pengembangan pengetahuan serta pendalaman pemahaman tentang daerah tertentu, tetapi juga memberikan comparative perspective yang mendalam tentang corak dinamika sosial-politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah
langkah maju ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial-politik di tanah air telah semakin jauh diayunkan. (- Prof. Dr. Taufik Abdullah, MA - Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) When future scholars are writing the intellectual history of Minangkabau in the 21st century, Saafroedin Bahar will be the subject of books and articles. His voice is clear and ethical, adding to the
dynamic of the Sengketa Tiada Putus. His "Etnik, Elite, dan Integrasi Nasional" explains the shifting relationship between Minangkabau people and the state from the Revolution through the Konstituante, Demokrasi Terpimpin, and the Orde Baru. Thanks to Pak Saaf, we are able to understand how Minangkabau intellectuals were the engines of Indonesian history, and why they so often found
themselves on the losing side of that history. (- Jeff Hadler - Penulis Buku “Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di Minangkabau” - Associate Professor Southeast Asian Studies, UC Berkeley, USA)
Buku ini berisi naskah hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah integrasi bangsa di Kota Tanjungpinang dengan judul Hubungan Antar Sukubangsa di Pangkalpinang oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional- Tanjungpinang. Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keanekaragaman budaya dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
"Hubungan antara Nusantara dan mainland China sudah terjalin sejak masa pra-Islam. Hubungan ini tentunya meninggalkan berbagai jejak historis penting di seluruh Indonesia dewasa ini. Buku yang ditulis oleh para ahli tentang sejarah, agama, dan kebudayaan China ini memberikan pengetahuan pen-ting kepada kita tentang bagaimana hubungan antara China dan Indonesia itu terjadi di masa
lalu dan perlu ditingkatkan lagi di masa yang akan datang." -Prof. Dr. Azyumardi Azra, Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta "Bahwa Indonesia adalah Negara ber penduduk muslim terbesar di dunia sudah umum diketahui orang. Tapi, mungkin tidak banyak orang menyadari bahwa Indonesia adalah juga ""China Town"" terbesar di dunia kalau boleh disebut begitu. Jalan Sutra yang dianggap
sebagai ""legacy"" atau warisan meninggalkan jejak yang sangat kuat. Kelenteng Sam Pokong di Set marang yang pernah disinggahi Laksamana Cheng Ho seorang musllim dari Tiongkok menjadi bukti dan saksi hidup kedekatan dua peradaban besar ini. Yang datang dan berdoa di situ ya orang muslim, ya orang Tionghoa, keduanya orang Indonesia. Saya sangat yakin bahwa mayoritas orang
Indonesia yang muslim dan orang Indonesia keturunan Tionghoa sangat Nasionalis. Karena itu, keduanya harus bergandeng tangan untuk memperkokoh dan memajukan negeri ini." -Hermawan Kartajaya, Founder and CEO, MarkPlus Inc. President, World Marketing Association "Buku ini mengupas Jalan Sutra sebagai saksi sejarah perkembangan peradaban masa lalu, kemudian men coba
menghidupkan kembali, be rin-karnasi melahirkan Jalan Sutra baru, merintis ke arah peradaban yang akan datang." -Y.W. Junardy, President, Asia Marketing Federation"
Interaksi antarsuku bangsa dalam masyarakat majemuk
TEORI KONFLIK DAN PENERAPANNYA PADA ILMU-ILMU SOSIAL
Studi Muslim Minoritas di Kalimantan Barat
Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia
Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya
Untuk mencapai nilai maksimal dalam ujian nasional diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat dan tepat. Buku Target Nilai 10 UN SMA IPS/MA 2016 Sistem CBT hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar
dan berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan SEPULUH keunggulan dalam satu buku: • Full Strategi & Kupas Tuntas SKL Terbaru • Full Ringkasan Materi Sesuai Kisi-kisi Terbaru • Kumpulan Lengkap Soal & Pembahasan • Kumpulan Lengkap Soal Latihan & Prediksi Akurat Sesuai Kisi-kisi Terbaru • FREE Try Out Online Sistem CBT “www.rajatryout.com” • FREE Apps Android “Try Out CBT UN SMA 2016”, “Try Out SBMPTN 2016”, dan
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“TOEFL CMedia” • FREE Software “CBT UN 2016” • FREE E-book “TOEFL Masuk PTN” dan “BSE Semua Pelajaran” • FREE Bank Soal UN & SBMPTN Edisi 12 Tahun • BONUS BEASISWA Rp100 Juta Semua dikupas secara detail di dalam buku terbitan dari CMedia ini dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa untuk mencapai target nilai 10 dalam semua mata pelajaran
UN SMA/MA IPS 2016 Sistem CBT. Selamat belajar dan salam sukses!
"""Ketika agama menjadi empty shell, kekosongannya akan segera diisi oleh hal-hal yang bersifat keduniawian dalam segala bentuknya. Agama dengan simbol-simbol tradisionalnya akan berubah menjadi sekadar """"formula sukses"""" dan Tuhan cuma di perlakukan sebagai, dalam bahasa fromm,""""a partner in business"""". Demikian, ketika kekuatan kapitalis mendistorsi konsep agama, agama terancam tinggal menjadi semacam tubuh yang
kehilangan kepala dan jantung hatinya, tinggal menjadi wujud tanpa signifikansi. Agama terkooptasi; kekuatannya justru merongrong misi sucinya, bahkan boleh jadi malah menjadi pelindung agen para pendosa. Agama menjadi apa yang oleh leo yang agung dsebut sebagai a respectable cloac for sin, """"jubah mulia bagi berbagai dosa"""", kehilangan moralitas, kehilangan yang """"suci"""", """"baik"""" dan """"adil"""". Lalu, yang tertinggal
hanyalah serangkaian kepercayaan, ritualisme kosong makna, atau paling banter semacem etiket. Ketaatan terhadapnya malah menjadi ironi bagi misi sucinya. Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas adalah suara keprihatinan yang mengajak kita untuk menegakkan agama sebagai rahmat bagi semesta."""
MOTTO “Binneka Tunggal Ika” – yang telah banyak dikenal masyarakat Indonesia – mempunyai arti bahwa walau masyarakat negeri ini amat beragam dalam berbagai aspeknya, namun tetap satu kesatuan. Namun demikian, tidak banyak yang mengetahui bagaimana sebenarnya keragaman dari suku-suku bangsa yang ada itu, Secara tidak langsung, buku ini menggugah kesadaran kita bahwa ternyata pengetahuan dan pengenalan kita selama ini tentang
saudara-saudara sebangsa dan setanah air sangat terbatas. Keadaan ini semakin ironis ketika kita mengetahui banyak orang asing yang jauh lebih mengetahui bagaimana wujud keragaman bangsa kita itu. Buku ini menyajikan informasi pokok mengenai berbagai suku bangsa di Indonesia, yang beberapa di antaranya sudah diteliti dan diungkap, namun jauh lebih banyak yang belum teridentifikasi secara baik. Kendatipun demikian, informasi yang tersaji
dalam buku ini tetap menarik untuk diketahui dan diambil manfaatnya.
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SOSIOLOGI HUKUM
Wawasan Sosial Budaya : Pengantar bagi kalangan kesehatan
Seri Pendalaman Soal IPS Kelas 7, 8, dan 9 SMP / MTs
Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya
PANCASILA , Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik

Pendidikan Multikultural Sangat memuliakan manusia karena memandang semua manusia setara, dapat bekerjasama dan saling menghormati walaupun berbeda budaya, ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan cara pandang. Indonesia terkenal dengan jumlah suku bangsa terbanyak di dunia yaitu sekitar 1.128 suku bangsa. Penduduk
Indonesia menganut beragam agama yaitu, Islam, Kristen, katolik, Budha, Hindu, Khonghucu. Keenam agama tersebut adalah agama resmi yang diakui pemerintah, sementara kita mengenal agama dan kepercayaan yang lain seperti Sunda Wiwitan, dan Kejawen. Keragaman suku bangsa Indonesia selain Indah dan dapat dibanggakan juga
sangat potensial terjadinya konflik. Oleh karena itu pendidikan multikultural dipandang penting untuk diimplementasikan. Buku ini membahas bagaimana pendidikan multikultural itu diaplikasikan. Buku ini dilengkapi dengan tiga video sebagai bahan diskusi. Diharapkan setelah membaca buku ini, pembaca dapat berperilaku sesuai dengan
nilai - nilai multikultural dan terinspirasi untuk mentransformasikannya kepada masyarakat. Buku ini sangat baik dibaca oleh pendidik, dosen, dqan siapa saja yang peduli pada masa depan generasi muda bangsa.
Sosiologi politik pada dasarnya membahas berbagai peristiwa atau gejala sosial, termasuk gejala politik di antara hubungan manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan-yang tidak saja sekedar memotret gejala dan fakta, tetapi melihat bagaimana gejala dan fakta tersebut saling berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
yang lebih baik. Buku persembahan Prenada Media Group.
Buku antologi yang berjudul Pancasila, Merdeka Belajar, dan Kemerdekaan Pendidik berisikan baru yaitu konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas dan diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang membentuk perlaku
masyarakat dalam berbangsa dan bemegara juga dikaji dan dijabarkan bagaimana implementasinya di dalam pendidikan tinggi yang menerapkan konsep MBKM. Dengan meluasnya penerapan konsep MBIKM, akan semakin banyak perguruan tinggi dan institusi pendidikan lain yang melakukan inovasi pendidikan. Hasil pemikiran
ketigapuluh penulis yang dituangkan di dalam buku ini, kami yakin dapat menginspirasi para akademisi lain dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang dilandasi oleh kemerdekaan baik bagi peserta didik. pendidik, maupun institusinya. Kemerdekaan pembelajaran itu tentu saja dilakukan dalam koridor berbagai regulasi
pendidikan tinggi yang ada dengan tetap berpusat pada mahasiswa (student-centred leaming). Karena tugas utama pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang akan menggerakkan perekonomian bangsa, melakukan perubahan-perubahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan berbagal ragam
aktivitas dan produk kebudayaan yang dapat berkontribusi pada pengembangan peradabaan kemanusiaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas hidup manusia.
Harmonious life among various ethnic groups relating to national integrity in Indonesia; research study in Sukaasih village, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Jawa Barat Province.
Pendidikan Multikultural
Jurnal Polisi Indonesia
Menghidupkan Kembali Jalur Sutra Baru
Menelaah dan Menapaki Interaksi Sosial Suku Bugis
Hubungan antar-sukubangsa
Konflik sosial dalam kehidupan manusia merupakan suatu keniscayaan, baik dalam level keluarga, kelompok, masyarakat, bangsa, maupun internasional. Bahkan dalam level diri sendiri pun pasti pernah mengalami konflik. Misalnya konflik pemikiran, dan/atau konflik perasaan atau bathin. Diantara contoh konflik sosial misalnya adalah perselisihan keluarga, pemberontakan atau perlawanan petani, protes pendukung calon presiden yang kalah, gerakan buruh, pemberontakan,
kudeta militer, perang nasional, perang antar negara, dan lain-lain. Atas fenomena konflik sosial yang pasti terjadi dalam praktek kehidupan, maka muncul berbagai model resolus, dan/atau manajemen konflik untuk menyelesaikannya, sehingga terwujud tatanan sosial yang penuh kasih sayang, harmoni, dan damai. Namun demikian, konflik senantiasa hadir di sepanjang kehidupan manusia di dunia ini. Sepanjang masih ada kehidupan dunia, maka sepanjang itu pula akan muncul
aneka ragam konflik sosial. Konflik memiliki dua wajah. Satu sisi merusak (destruktif), tetapi satu sisi membangun (konstruktif). Satu wajah memecah belah, wajah yang lain menyatukan. Fakta empirik ini menegaskan, bahwa konflik memiliki fungsi positif, sekaligus juga negatif yang senantiasa berdialektika dengan sukses tidaknya konsensus yang dibuat.
Harmonious life among various ethnic groups relating to national integrity in Indonesia; research study in Sukamaju village, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Province.
Buku ini mencoba menggali asal-usul suku bangsa Aceh yang diawali dari pencarian asal-usul kata Aceh itu sendiri, keragaman suku bangsa Aceh yang unik, hubungan sosial, ekonomi, budaya dan juga politiknya dengan bangsa India, Timur Tengah, Cina maupun Arab, sehingga terjadilah suku bangsa Aceh seperti yang sekarang ini, yang berbeda dengan suku bangsa lainnya dalam susunan suku bangsa Indonesia pada umumnya. Penulis mengulas fenomena perubahan social dan
budaya di dalam masyarakat Aceh yang antara lain disebabkan perkawinan antar suku bangsa di luar suku bangsa Aceh yang beragam, juga adanya pengaruh politik pemerintah pusat apalagi dengan terbentuknya DOM (Daerah Operasi Militer) untuk mencegah lebih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dewasa ini. Konflik politik sengaja tidak begitu ditonjolkan karena analisis lebih difokuskan pada fenomena sejarah, abtropologi dan social suku bangsa Aceh.
Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 3 untuk SMP/MTs Kelas IX
studi kasus pada masyarakat Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung
Pengantar Sosiologi Politik
Bank Soal SMA IPS VOL 1
Panduan Belajar dan evaluasi IPS

Page 2/2

Copyright : raceandwealth.coas.howard.edu

