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demokrasi, dan paham adab. Mental demokrasi
harus tercermin dalam kehidupan sosial.
Mentalitas yang kuat harus bisa tercermin pada
diri setiap individu. Kita tahu betul, bahwa salah
satu yang menjadi kelemahan kita pada saat ini
adalah – kita hanya bisa menjadi penonton
demokrasi dan pecundang demokrasi. Dan kita
tidak bisa mengaktualisasikan kehidupan
demokrasi sebagai gaya hidup dan sebagai
ideologi. Pada dasarnya, mayoritas orang-orang
– berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem
negara yang ideal dan mampu memberikan
kontribusi perubahan. Mental demokrasi.
Demokrasi adalah sebuah mental perkasa.
Karena mau tidak mau, mereka harus tetap
menjadi manusia yang terbuka dan berani untuk
berkarya. Berkarya menjadi sebuah metode
untuk menambah dan meningkatkan wawasan
dan kualitas intelektual. Membaca adalah
sebuah istilah penting untuk menumbuhkan
minat dan perkembangan. Perkembangan yang
kita maksud adalah perkembangan diri melalui
konsisten berliterasi. Berliterasi menjadi icon
dari salah satu kemajuan demokrasi. Karena
demokrasi yang sehat, tumbuh dan berkembang
dari kemajuan mindset. Open Mindset adalah
sebuah istlah untuk menunjukan sebuah
perkembangan. Perkembangan yang kita
maksud adalah – perkembangan pola pikir
secara kognitif maupun secara intelektual
maupun spiritualitas. Renovasi mentalitas harus
menjadi icon dan karasteristik bagi seseorang
yang membutuhkan kemampuan yang tinggi.
Kemampuan yang tinggi dalam artian – mereka
harus mampu mengubah mental, memperbaiki

IMAJINASI KONTEMPORER - AN'AM DAN
ANANG
IMAJINASI KONTEMPORER Penulis : AN'AM
DAN ANANG Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-5525-84-6 Terbit : September 2021
www.guepedia.com Sinopsis : “Manusia
terburuk bagi saya, adalah manusia yang sudah
menyadari otaknya dangkal namun tetap tidak
ingin memiliki inisiatif belajar. Hidup harus
banyak belajar. Apapun alasanya, belajar yang
paling utama diatas dewa utama adalah belajar
tentang etika hidup. Karena hidup berbicara
tentang sopan santun dan etika”. Mental
demokrasi. Kita belum memahami betul terkait
mental demokrasi. Mental demokrasi, definisi
singkat saya adalah – mental masyarakat yang
hidup pada negara demokrasi – yang mampu
menunjukan keterbukaan, toleransi, dan dapat
berlaku sebagai aktor yang dapat berperan
sebagai aktor yang terus berkarya, dan
melakukan hal-hal baik. Sebagai pemuda, jika
hidup pada negara yang bertatus demokrasi
secara konstitusi – mental sebagai pemuda pun
harus berdemokrasi. Karena kita tahu dan
paham – bahwa untuk menciptakan demokrasi
yang ideal – kita perlu menjadi the agenf of
demokrasi yang baik. Memperjuangkan
demokrasi – tidak hanya menyampaikan aspirasi
lewat demo. Tidak hanya demikian. Tetatpi
dengan menunjukan aksi nyata dalam berkarya –
salah satu bagian dari pencerdasan demokrasi
yang sehat. Karena demokrasi yang sehat adalah
demokrasi yang mampu diperbaiki oleh
kesadaran individu untuk menjadi seorang
demokrasi yang baik. Paham agama, paham
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karakter, dan merdeka secara pikiran untuk
menumbuhkan semangat memperjuangkan etika
dan karakter yang baik. Tetap semangat sebagai
organisatoris yang baik dan maju. Sebagai
pemuda, mari kita menjadi lebih berwawasan
luas. Mental demokrasi harus tetap
dikembangkan menjadi sebuah falsafah dan icon
bagi warga negara demokrasi. Demokrasi adalah
sebuah candu bagi mereka yang merdeka dalam
keterbukan maupun secara politik mengalami
kondisi yang inklusif. Kira-kira seperti yang
dapat kami testimonikan kepada anda sebagai
homo demokrasi. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Komunikasi ekaprasetia pancakarsa - 1986

memenuhi kebutuhan belajar selama pandemic
covid-19. Salah satu inovasi yang digagas oleh
dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga
kabupaten tambrauw provinsi papua barat
melalui kepala seksi kurikulum dan penilaian
bidang pendidikan menengah Tenia Kurniawati,
M.Pd adalah melahirkan suatu modul yang dapat
digunakan siswa untuk belajar dirumah. Modul
ini, digunakan untuk memenuhi kebutuhan
belajar siswa Ketika dirumah selama pandemic
covid-19 meskipun tidak terdapat akses internet.
Sehingga proses belajar-mengajar tetap
berjalan. Sebagai persembahan hadirnya modul
ini, kami turut ucapkan terimakasih kepada
Bupati kabupaten tambrauw Gabriel Assem, SE,
M.Si dan Sekertaris daerah Kabupaten
Tambrauw Engelbert Gabriel Kocu, S.Hut, MM.
atas dukungannya dalam pengembangan modul
ini. Besar harapan saya, modul ini dapat
digunakan seoptimal mungkin oleh siswa-siswi
di Kabupaten Tambrauw provinsi Papua Barat.
Masukan dan saran sangat diperlukan untuk
memperbaiki modul ini.
Sejarah -

Sosiologi Agama - M Yusuf Wibisono
2020-11-01
Buku ini bertujuan untuk memberikan dasardasar pengetahuan pada mahasiswa tentang isuisu dalam Sosiologi Agama. Untuk tujuan
tersebut pembahasan mengenai bentukbentuk
elementer dari agama di antara yang dibahas
pada awal buku ini. Kemudian buku ini pun
menggali perdebatan dalam pengetahuan
keagamaan dari perspektif sosial. Di dalam isu
agama dan masyarakat itu banyak hal yang
mesti dibahas, sehingga banyak teori sosial yang
dibicarakan buku ini. Terakhir, penerapan
Sosiologi Agama pada konteks Indonesia
dipertunjukkan buku ini sebagai ciri khas dari
buku ini.
MODUL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
EDISI PJJ (PEMBELAJARAN JARAK JAUH)
PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK
SMP KELAS IX - Tenia Kurniawati, M.Pd
2020-09-02
Pandemi covid-19 berdampak tidak hanya pada
bidang Kesehatan dan ekonomi saja tetapi juga
berdampak pada bidang pendidikan. covid-19
merubah tatanan sistem pembelajaran selama
ini yang banyak dilakukan didalam kelas saja.
Dengan adanya covid-19, semua komponen yang
terlibat didalam proses pembelajaran wajib
mengurangi aktivitas yang banyak menimbulkan
kerumunan orang guna mencegah tertularnya
virus covid-19. Sehingga pendidik dituntut untuk
lebih kreatif dan innovative dalam pelaksanaan
proses pembelajaran. Kreativitas dan inovasi
seorang pengajar sangat dibutuhkan untuk

Teologi Inkulturasi - Emanuel Martasudjita, Pr.
Gerakan dan usaha inkulturasi di Indonesia
relatif sudah cukup maju, namun belum
digulirkan secara komprehensif, kolaboratif,
sistematis, apalagi bercorak inter- atau bahkan
multi-disipliner. Bahan bacaan atau referensi
pendukungnya pun masih kurang. Padahal
Sidang Konsili Vatikan II yang membuka
kemungkinan untuk mengembangkan teologi
inkulturasi sudah berakhir lebih dari 50 tahun
yang lalu¬. Maka buku ini disiapkan agar bisa
menjadi acuan mengembangkan teologi
inkulturasi yang berciri komprehensif,
kolaboratif, sistematis, inter- dan bahkan multidisipliner tersebut. Dengan bahasa dan
sistematika yang sederhana, dikupas
problematika dan pengertian inkulturasi,
pemahaman budaya dan bagaimana Gereja
memandang budaya, pokok-pokok sejarah
inkulturasi dalam Gereja, dasar-dasar teologi
inkulturasi, model-model inkulturasi, metode
teologi inkulturasi, hingga akhirnya diberikan
contoh inkulturasi di bidang liturgi. Atas hal ini
diuraikan sejarah dan kondisi aktual inkulturasi
liturgi di Indonesia, dimensi-dimensi teologis
inkulturasi liturgi, proses, tahap, dan metode
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inkulturasi liturgi, hingga beberapa contoh
konkret inkulturasi di bidang liturgi dalam
Gereja Katolik. Meskipun teologi inkulturasi
dalam buku ini lebih dikaji dari perspektif
Katolik, namun tetap berada dalam cakupan
ekumenis dan dialogal dengan seluruh konteks
realitas hidup di Asia, khususnya di Indonesia.
Pengetahuan Sosial Sejarah 2 - Drs. Tugiyono
Ks., Drs. Tri Widiarto, M.Pd., Drs, Henny Dewi
Koeswanti, M.Pd., Drs Sunardi, Drs. Jono
Trimanto, Drs. Mirza Fansyuri, Ratna Evy
Kristina, S.Pd.

tercermin dari pemikiran filosof pada masanya
telah mewarnai bagaimana hukum
dikonsepsikan dan bagaimana hukum harus
dibuat. Pemikiran-pemikiran hukum yang ada
sesungguhnya tidak bersifat saling menyalahkan (falsifikasi), tetapi lebih saling mengisi. Hal
itu terlihat dari titik berat pemikiran hukum
pada zaman tertentu. Pada era hukum alam,
yang sering disebut hukum era Aristotelian,
pemikiran hukum lebih dititikberatkan pada
hubungan manusia dengan Tuhan Pencipta Alam
Semesta. Pada era Abad Pertengahan, pemikiran
hukum yang masih dipengaruhi era Aristotelian
ini lebih menitikberatkan pada bagaimana
negara harus dipertahankan, diselenggarakan,
dan dijaga keberlanjutannya. Selanjutnya, pada
era Rasionalisme, pemikiran hukum lebih
dititikberatkan pada bagaimana seharusnya
mendudukkan manusia dalam kehidupan diri
dan masyarakat dan bagai-mana kedudukannya
sebagai warga negara. Kemudian, pada era
Sistem Hukum Modern, ilmu hukum lebih
dititikberatkan pada bagaimana hukum dapat
menopang kepentingan-kepentingan yang lebih
pragmatis, hak asasi manusia, dan
penyelenggaraan pemerintahan negara yang
demokratis. Berdasarkan hal itu, maka para
peminat di bidang ilmu hukum dituntut untuk
selalu berkontemplasi dan melakukan
penjelajahan pemikiran-pemikiran filsafat yang
mempunyai pengaruh besar pada tumbuhnya
ajaran-ajaran hukum, baik ajaran hukum yang
dikembangkan pada era pengembangan hukum
alam maupun ajaran hukum yang dikembangkan
pada era Rasionalisme di abad XVII dan XVIII,
yang akhirnya melahirkan sistem hukum
modern. Penjelajahan pemikiran-pemikiran
filsafat tersebut menuntut kita untuk tidak
sekadar memaparkan pemikiran dari seorang
filosof dunia, tetapi juga mengaitkan antara satu
pemikiran filsafat dan pemikiran filsafat lain
untuk kemudian menjadi landasan menjelaskan
kebenaran suatu ajaran hukum, metode
penelitian hukum, dan norma hukum. Ilmu
hukum bagaimanapun tidak boleh menutup diri
terhadap perkembangan-perkembangan
pemikiran dalam ilmu sosial. Pemahamanpemahaman terhadap perkembangan dalam ilmu
sosial penting bagi ilmu hukum agar hukum
dapat semakin mampu mewujudkan tujuannya,
yaitu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan

Perlukah menulis ulang sejarah Islam Muhammad Quthb 1995
Silabus program pembelajaran SMA/MA - I
Wayan A. S. 2008
Buku Pedoman Umum Pelajar SOSIOLOGI
Rangkuman Inti Sari Sosiologi Lengkap SMA
Kelas 1, 2, 3 - Tri Astuty S.Pd.I 2015-04-26
Lihat saja isi buku ini dan bandingkan dengan
buku-buku lainnya yang sejenis, begitu lengkap
dan padat. Semua materi-materi yang memang
harus kamu kuasai, dirangkum secara cermat
dan terpadu di dalam buku ini.Dengan adanya
buku yang diterbitkan oleh VICOSTA
PUBLISHING ini, maka dipastikan kamu sudah
tidak membutuhkan buku-buku lainnya yang
lebih tebal dan isinya tidak fokus langsung ke
inti pelajaran. Inilah buku yang sangat
dibutuhkan siapa pun, sebagai teman belajar
diwaktu yang terbatas dengan konsep Sistem
Kebut Semalam... -Lembar Langit Indonesia
GroupPergeseran Pemikiran Hukum dari Era
Yunani Menuju Post-Modernisme - Insan
Budi Maulana, S.H., LL.M. 2020-07-03
Pemikiran ilmu hukum dalam kajian buku ini
dikonsepsikan sebagai pemikiran hukum yang
tumbuh dari Eropa Barat, sekalipun dalam
perkembangannya, ilmu hukum juga
dipengaruhi perkembangan pemikiran dari
berbagai belahan dunia. Pemikiran ilmu hukum
dari Eropa Barat pada abad XIX telah
melahirkan apa yang dikenal sebagai sistem
hukum modern. Ilmu hukum, merupakan ilmu
yang dikembangkan dari cara berpikir manusia
yang berkembang sesuai dengan peradaban dan
tatanan sosial. Pemikiran-pemikiran besar yang
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kestabilan hidup. Buku persembahan penerbit
SingaBangsaGroup
Recep Tayyip Erdogan, Revolusi dalam
Sunyi - Dr. M. Sya’roni Rofii
“Kami datang bukan sebagai orang yang ingin
dimuliakan oleh 73 juta rakyat, kami datang
untuk mengabdi.” (Recep Tayyip Erdoğan) ***
Recep Tayyip Erdoğan. Di bawah
kepemimpinannya, Turki dalam lima belas tahun
terakhir menjelma menjadi negara yang
memainkan peran kunci dalam isu-isu
internasional di kawasan Timur Tengah dan
Eropa. Apalagi, ditinjau dari posisi strategis
Turki, yang berada di antara dua benua, yaitu
Benua Asia dan Eropa, membuat Turki menjadi
negara yang selalu mendapat sorotan mediamedia internasional. Sosok Erdoğan memang
sangat populer di dunia. Pada tingkat domestik,
Erdoğan memiliki pendukung setia yang selalu
hadir dalam jumlah besar setiap kali ia harus
berhadapan dengan momen-momen kritis
berupa upaya kudeta, referendum, hingga
momen solidaritas untuk dunia Islam.
Sedangkan, pada tingkat internasional, Erdoğan
dengan prestasinya membawa Turki pada level
saat ini sehingga turut serta mendatangkan
semacam simpati dari negara-negara yang
bermimpi mencapai level seperti Turki. Lantas,
seperti apa sosok Recep Tayyip Erdoğan yang
sesungguhnya? Buku ini menguraikan sisi
menarik dari sosok Erdoğan, mulai dari masa
kecil hingga masa remaja, masa mengenal dunia
politik, masa menjadi wali kota, menjadi perdana
menteri, hingga menjadi presiden. Dalam
rentang waktu itu, telah banyak prestasi yang
diukirnya. Selamat membaca!
BA Praktik Kedokteran Kerja ed 1 -

yang lain, karena terbatasnya buku-buku
tentang Sosilogi Pendidikan di tanah air.
Sosiologi pendidikan adalah studi mengenai
bagaimana institusi publik dan pengalaman
individu memengaruhi pendidikan dan hasilnya.
Studi ini lebih mempelajari sistem pendidikan
umum di masyarakat industri modern, termasuk
perluasan pendidikan tinggi, lanjut, dewasa, dan
berkelanjutan. Pendidikan dibutuhkan dalam
upaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
Pola perilaku manusia atau peserta didik untuk
memperoleh pendidikan juga mempengaruhi
sejauh mana nilai-nilai tersebut diperoleh. Hal
ini juga berkaitan dengan nilai-nilai yang
terdapat dalam manusia itu sendiri, yakni nilai
logika, nilai etika, dan nilai estetika. Untuk itu
sosiologi pendidikan dapat melihat proses
sosialisasi tersebut serta juga dapat
menganalisanya. Sebagai kumpulan bahan
kuliah, buku ini masih lebih banyak sebagai
rangkuman dari pendapat banyak para penulis
lain sebelumnya daripada sebagai pendapat
pribadi penulis sendiri, yang kemudian disajikan
menjadi 8 bab dari isi buku, yaitu:
pemaparannya dimulai, dari pendahuluan,
kemudian secara berturut-turut membahas
tentang, masyakat dalam pandangan
antropologi, kebudayaan dalam pandangan
antropologi, pergeseran masyarakat dan
kebudayaan, pendidikan dalam pendekatan
antropologi budaya, kerangka teori tindakan dan
kerangka etnografi, pendekatan kebudayaan
(entografi) dalam penelitian pendidikan. Penulis
berharap, kehadiran buku Revisi ke IV, ini dapat
memberikan inspirasi dan urun rembuk, pada
pemecahan, mencerdaskan, dan menjadi solusi
terhadap berbagai permasalahan sosiologi
pendidikan. Semoga buku ini bermanfaat bagi
kepentingan umat dan mendapat ridlo Allah
SWT., Amin. Bandung, 11 Maret 2021 Penulis
Revisi IV, Dr. H. Aep Saepulloh, M.Si. Dr. H. A.
Rusdiana, Drs. MM
Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan Ahmet T. Kuru 2021-01-04

SOSIOLOGI PENDIDIKAN - Prof. DR. H. A.
Rusdiana, M.M. 2022-04-08
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, penulisan bahan ajar ”Sosiologi
Pendidikan” ini dapat terbit dan hadir ke
hadapan para pembaca. Bahan ajar yang hadir di
hadapan sidang pembaca ini. Dengan harapan
memudahkan mahasiswa yang mengikuti
perkuliahan mata kuliah ini di Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung. Namun, tidak menutup
kemungkinan dapat digunakan bagi kepentingan

Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah
Pertama (SMP) KelasVIII - Dra. Lilik Suenti, M.
M. Pd 2022-03-23
Adapun Buku Pendamping Mata Pelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial Kels VIII Untuk SMP se
Kabupaten Tulungagung ini berisikan,
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Ringkasan Materi, Tugas-tugas /kegiatan, dan
Uji Kompetensi. Hal ini dikandung maksud
memudahkan para guru dan siswa dalam proses
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan
prestasi belajarnya. Buku Pendamping Mata
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII
Untuk SMP se Kabupaten Tulungagung ini
disusun berdasarkan Standar Kompetensi
Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
Sekolah Menengah Pertama (Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor :
54 Tahun 2013).
Sejarah SMA/MA Kls XI-IPS -

vokasi untuk membentuk peserta didik memiliki
soft skill dan hard skill yang unggul dan sesuai
tuntutan dunia industri dapat terpenuhi. Model
pendidikan ala ATMI ini juga telah ditularkan
dan terus dikembangkan dengan harapan dapat
memberikan sumbangan bagi dunia vokasi di
Indonesia. Kehadiran industry 4.0 yang khas
dengan masifnya penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi menjadi dunia baru
yang harus dimasuki pula oleh ATMI.
Pengalaman 50 tahun menggeluti dunia vokasi
dapat menjadi modal kuat bagi ATMI untuk
terus berkomitmen sekaligus terus ber-inovasi
agar dapat berkembang lebih besar sebagai
lembaga vokasi dan memberi dampak positif
bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Big Book SBMPTN SOSHUM 2016 - Dewi
Rossalia, M.Pd. 2015-07-01
Untuk menghadapi SBMPTN 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 soalsoal dengan solusi yang cepat dan tepat. Big
Book SBMPTN Soshum 2016 hadir sebagai
solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan
berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan: 1.
Informasi dan Strategi Sukses Lolos SBMPTN
2016 2. Ringkasan Materi Superlengkap
Berdasarkan Statistik Soal Terupdate 3. LIMA
Paket Soal & Pembahasan SBMPTN Terkini 4.
LIMA Paket Prediksi & Pembahasan SBMPTN
2016 Terakurat 5. FREE Try Out Online di
www.rajatryout.com 6. FREE Apps Android “Try
Out SBMPTN 2016” dan “TOEFL CMedia” 7.
FREE Desktop Software “SBMPTN 2016” 8.
FREE E-Book “TOEFL Masuk PTN” 9. FREE
Bank Soal SBMPTN Edisi 12 Tahun 10. BONUS
Beasiswa Ro100 Juta Semua dikupas secara
detail di dalam buku persembahan dari Penerbit
CMedia ini dan mudah dipahami. Dengan
keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan
menjadi bekal berharga bagi siswa dalam
menghadapi SBMPTN Soshum 2016 agar dapat
sukses lolos ke PTN terfavorit. Selamat belajar
dan salam sukses!
Action For One Family One Entrepreneur A. Khoerusalim Ikhs 2014-06-18
Buku ini bicara tentang kewirausahaan. Banyak
orang sering berwacana bagaimana

Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) - M Arszandi Pratama 2015
buku ini adalah upaya dari penulis untuk
memberikan gambaran secara mudah mengenai
RDRT kepada seluruh lapisan masyarakat.
diharapkan buku ini dapat menjelaskan kepada
pembaca mengenai hak dan kewajiban apa yang
dimiliki oleh pembaca dalam memanfaatkan
lahan yang dimilikinya.
ATMI - Thomas Ambar Prihastomo, Alfonsus
Arista Tefa, Natalia, Felicia Maya Puspita A. K.,
Cyprianus Lilik K. P., Tri Joko Her Riadi
Perjalanan ATMI selama 50 tahun tidak lepas
dari sejarah perkembangan masyarakat baik
secara global maupun secara lokal. ATMI
berkembang bersamaan dengan tahapantahapan perubahan di masyarakat. Melalui
berbagai tahapan perubahan tersebut, ATMI
terus berkomitmen pada karya vokasi dan
mampu beradaptasi dengan memodifikasi
business model - nya sesuai dengan situasi
sejarah dengan segala aspeknya. Berangkat dari
gagasan membawa model pendidikan Dual
System khas Swiss-Jerman ke Indonesia, ATMI
menerapkan sekaligus mengembangkan sendiri
model pendidikannya agar sesuai dengan
konteks Indonesia. Model pendidikan tersebut
dinamakan Production Based Education and
Training (PBET). PBET ini dikembangkan
sebagai jembatan antara Dual System dan CBT
(Competency Based Training) sebagai cara
adaptasi ATMI terhadap situasi masyarakat,
seperti masih kurangnya dukungan industri dan
penyesuaian dengan regulasi pemerintah. Model
pendidikan ini menghadirkan karakter industri
dalam pendidikan sehingga tujuan pendidikan
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berwirausaha. Buku ini langsung tancap,
bertindak saja. Seperti berenang, masuk saja ke
air. Konsekuensinya, bisa tenggelam, bisa
selamat. Silahkan mencoba sampai babak belur.
Kitab Kritik Sastra - Maman S. Mahayana 2015
Di tengah kerontang penerbitan buku kritik
sastra, buku Kitab Kritik Sastra ini mencoba
melepas dahaga masyarakat dan pengamat
sastra Indonesia. Buku ini, selain coba
meluruskan kesalahkaprahan pemahaman
tentang konsep kritik sastra, juga berisi
berbagai jenis model (praktik) kritik sastra.
Setiap pembahasan karya sastra, teori, metode,
dan polemik kritik berinegrasi dalam analisis,
interpretasi, dan evaluasi. para pembaca dengan
latar belakang pendidikan apa pun, pelajar mahasiswa, guru - dosen, sastrawan atau bukan
sastrawan, peneliti atau pengamat sastra,
niscaya akan dengan mudah memasuki kedalam
Kitab Kritik Sastra ini, karena segalanya
disajikan lewat paparan yang mengalir dengan
bahasa yang ringan.
Sejarah 2 -

metamorfosa ilmu sains murni hingga menjadi
keilmuan teknik. Paparan-paparan dasar-dasar
keilmuan serta beberapa eksperimen percobaan
untuk perkembangan sebuah produk teknologi
dikupas tuntas agar kita tidak terjebak dengan
kesalahtafsiran bahwa ilmu merupakan
rangkaian percobaan yang selalu diinisiasi oleh
sebuah kontemplasi spiritual, sehingga produk
keilmuan dalam bentuk teknologi maupun
formula tidak merusak sebuah peradaban,
karena sisi kelemahan produk teknologi adalah
hilangnya peradaban kemasyarakatan bahkan
terjadinya konstelasi kehidupan sosial
kemasyarakatan, akibat dari dampak negatif
teknologi. Maka dari itu dampak negatif dari
teknologi seyogianya vii direduksi dengan
senantiasa mengoptimalkan sisi positif teknologi
dalam kemaslahatan umat. Buku Perkembangan
Ilmu Pengetahuan & Teknologi Dalam Perspektif
Islam ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak.
Warrior Way - Ahmad Juwaini 2017-03-13
“Warrior Way adalah winning way dan wealthy
way. Ini adalah buku yang lama ditunggu-tunggu
bagi pengejar impian. A must-read book.”
—Ippho Santosa Trainer di Belasan Negara &
Penulis 7 Keajaiban Rezeki “Sudah tak berbilang
banyaknya buku yang membahas bagaimana
membawa mimpi jadi nyata. Warrior Way karya
Mas Ahmad Juwaini punya cita rasa khas
sebagai pembeda, karena penulis meracik
bukunya dengan ramuan unik: optimisme
religius berdasarkan Quran, optimisme pribadi
berdasarkan tempaan perjalanan hidupnya, dan
optimisme berjamaah berdasarkan tamasya
hidupnya dengan Dompet Dhuafa. —Ahmad
Fuadi Novelis & Penulis Negeri 5 Menara
Ahmad Juwaini penulis buku “Warrior Way” ini
adalah seorang pejuang kemanusiaan yang saya
kenal baik. Dalam buku ini beliau mengatakan
semua orang boleh mempunyai cita-cita setinggi
mungkin, sesuai ketertarikan masing-masing.
Untuk meyakinkan diri Anda dalam mencapai
cita-cita, dan bagaimana cara untuk memulai
serta mewujudkannya, jawabannya sangat
mudah “Bacalah buku ini sampai tuntas”, Anda
akan menemukan jawabannya. —Ismail A. Said
Executive Chairman Dompet Dhuafa Dalam buku
ini, Pak Ahmad Juwaini ingin menyampaikan
bahwa “everyday is a second chance”, setiap
hari yang kita dapatkan adalah kesempatan

Hafal Mahir Materi Sejarah SMA/MA KELAS
11, 12, 13 - Santi Sari Dewi, M. Pd. 2018-09-10
Buku Hafal Mahir Materi Sejarah SMA/MA Kelas
10, 11, 12 merupakan buku belajar yang mudah
dibawa, praktis, dan lengkap. Buku ini berisi : 1.
Ringkasan Materi Sejarah Materi lengkap dari
kelas 10, 11, 12 yang disajikan secara sistematis
yang disusun per pokok bahasan. 2. Latihan Soal
dan Kunci Jawaban Latihan soal per pokok
bahasan yang berguna untuk menguji
pemahaman siswa tentang materi pelajaran
Sejarah yang telah dipelajari. 3. Info Seputar
Sejarah Informasi tambahan seputar materi
pelajaran Sejarah yang perlu diketahui. Buku
Hafal Mahir Materi Sejarah SMA/MA Kelas 10,
11, 12 disusun untuk membekali siswa dalam
persiapan ulangan harian, ujian tengah
semester, ujian akhir semester, dan Ujian
Nasional. Buku ini diharapkan dapat menjadi
solusi belajar menyenangkan kapan dan di mana
saja. Selamat belajar dan semoga sukses!
Buku Perkembangan Ilmu Pengetahuan &
Teknologi Dalam Perspektif Islam - Dr. Tech.
Ir. Agus Pramono, S.T., M.T. (Gus Pram)
2021-07-01
Buku ini menjelaskan pertumbuhan ilmu
pengetahuan dan produk teknologi dari
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kedua bagi kita untuk mencoba hal baru atau
melanjutkan perjuangan. Buku ini wajib dibaca
oleh semua orang yang tengah berjuang
mengejar mimpi-mimpinya. —Nur Efendi CEO
Rumah Zakat & Ketua Umum Forum Zakat
“Buku ini adalah gabungan antara kata-kata
bernas dan cerita-cerita mempesona. Memompa
seManga, Manhua & Manhwat dan memberikan
panduan untuk berjuang melangitkan cita-cita.”
—Asma Nadia Penulis 53 Buku, 9 Film dan
Traveler 60 Negara, buku yang difilmkan: Surga
Yang Tak Dirindukan 2
Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial
SMP/MTs Kelas 9 - Nurul Hidayati, S.Pd.
2022-02-18
Buku ini merupakan buku siswa yang
dipersiapkan dalam rangka Implementasi
Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan
ditelaah oleh berbagai pihak di bawah
koordinasi Penerbit Grasindo. Buku ini
merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa
diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan
sesuai dengan dinamika kebutuhan dan
perubahan zaman.
Aspek Perilaku Manusia dalam Dunia Akuntansi
- Tjiptohadi S. 2020-01-07
Deskripsi Aspek Perilaku Manusia dalam Dunia
Akuntansi (Akuntansi Keperilakuan) Penulis :
Tjiptohadi Sawarjuwono Penerbit : Airlangga
university press ISBN : 978-602-8967-80-8
Tahun terbit : 2012 Bahasa : Indonesia Sampul :
Soft Cover Ukuran : 15,8 x 23 cm Jumlah
halaman : 504 hlm Sinopsis Aspek perilaku
manusia dalam dunia akuntansi merupakan
kejadian yang terjadi di mana saja akuntansi
dipraktikkan. Kejadian-kejadian tersebut perlu
dipelajari untuk diambil hikmahnya. Harapannya
agar pembaca memahami aspek perilaku,
kemungkinan yang akan dihadapinya dalam
dunia praktik, dan akhirnya mereka dapat
melakukan antisipasi positif dalam pengambilan
keputusan pribadinya. Buku ini meliputi 6 pokok
permasalahan. Bab 1 membahas ruang lingkup
aspek perilaku manusia dari sisi psikologi,
sosiologi, dan akuntansi. Pada pokok-pokok
permasalahan selanjutnya membahas aspek
perilaku manusia dalam berbagai praktik, yaitu
akuntansi keuangan pada bab 2, manajemen dan
organisasi pada bab 3, akuntansi manajemen
pada bab 4, audit pada bab 5, dan aplikasi
akuntansi di dunia sosial pada bab

Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi - Denny
JA 2014-03-01
Buku ini ditulis dengan ikhtiar yang sama:
bermimpi. Yaitu mimpi yang indah tentang
Indonesia di masa depan. Mimpi akan datang
era “Indonesia Tanpa Diskriminasi”. Manusia
Indonesia tak lagi dinilai berdasarkan identitas
sosialnya, baik agama, paham agama, etnis, jenis
kelamin, bahkan orientasi seksual. Manusia
Indonesia tak lagi diperlakukan berbeda karena
ikatan primordialnya oleh tetangganya, hukum,
dan pemerintah. Akan datang era dimana
mereka hanya dinilai dan dihakimi berdasar
karakter dan tindakan mereka saja. Mereka
mendapatkan perlindungan hukum dan hak
sosial, politik, ekonomi yang sama, tak hanya
dalam wacana atau hukum tertulis, tapi juga
dalam praktik kehidupan sehari- hari.
Perkembangan Masyarakat Global - Damera
Press - Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd. 2022-08-11
Masyarakat Indonesia tengah berada di dalam
globalisasi sejak beberapa dasawarsa dengan
perkembangan yang pesat. Salah satu agenda
dari agenda reformasi adalah menegakkan
kehidupan demokrasi. Penegakan kehidupan
demokrasi tiada lain berarti pengakuan terhadap
hak asasi manusia. Pengakuan tersebut
termasuk keunikan akan keberadaan masyarakat
Indonesia yang multikultural. Oleh sebab itu,
lambang Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan
pengakuan kepada keberadaan pluralisme
masyarakat Indonesia yang Bersatu.
Negara Islam Konstitusi Politik Modern: Asal-Usul dan
Perkembangan Negara Konstitusional C.F.Strong 2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Konstitusi Politik
Modern: Asal-Usul dan Perkembangan Negara
Konstitusional", merupakan tulisan yang berisi
tentang "hukum dan politik modern" yang dapat
memberikan tambahan wawasan pengetahuan
dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk
berbagi terutama dalam literasi khazanah
pengetahuan hukum dan politik yang mendasari
penerbit menghadirkan konten-konten di buku
digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang
diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi
bahan pembelajaran serta panduan bagi
siapapun juga.
Buku Saku Sejarah UTBK-SBMPTN 2021 7/9

Syahri Ramadhan
Buku Saku Sejarah UTBK-SBMPTN 2021
merupakan buku belajar yang mudah dibawa,
praktis dan lengkap. Buku ini disusun untuk
membekali peserta didik dalam persiapan
menghadapi UTBK-SBMPTN 2021, serta untuk
meningkatkan nilai Tes Kompetensi Akademik
UTBK-SBMPTN khususnya pada bidang studi
Sejarah. Penerbit Garudhawaca.
Hukum Internasional - Malcolm N. Shaw QC
2019-06-01
Dalam perjalanan panjang umat manusia dari
era gua menuju era komputer, ada satu peran
sentral yang selalu dimainkan oleh ide
hukum–ide bahwa ketertiban atau tatanan
adalah hal yang penting sementara kekacauan
(chaos) bertentangan dengan eksistensi keadilan
dan kestabilan. Setiap masyarakat, baik besar
maupun kecil, kuat maupun lemah, telah
menciptakan sendiri kerangka sejumlah prinsip
yang mengatur perkembangannya. Apa yang
boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan,
tindakan yang diterima, yang terlarang,
semuanya terangkum dalam kesadaran
masyarakat tersebut.
Revolusi Industri - Anisa Septianingrum
2018-01-23
Inggris merupakan Negara maju di dunia yang
mengusung dan menyebarkan gaung revolusi
industri. Revolusi industri menandakan bahwa
sistem feodalisme yang telah lama dianut oleh
Negara-negra Eropa ditumbangkan oleh
ekonomi kapitalis yang diusung kaum borjuis.
Penemuan-penemuan hebat dari para ilmuwan
berhasil membuat alat pendukung proses
produksi, terutama ditandai dengan penemuan
mesin uap oleh James Watt. Hasil temuannya
mendukung inovasi di bidang lainnya, sehingga
muncul teknologi canggih dan membawa
kehidupan masyarakat ke arah modern. Kotakota industri berkembang luas disertai pendirian
pabrik-pabrik yang menyediakan lapangan kerja
bagi para buruh.
Model Silabus Sejarah SMA -

atas kekayaan intelektual" (haki) yang ditulis
oleh Insan Budi Maulana yang diterbitkan oleh
PT. CITRA ADITYA BAKTI. Buku-buku
sebelumnya adalah LISENSI PATEN, dan 108
TANYA-JAWAB PATEN, MEREK, DAN HAK
CIPTA yang diterbitkan pada tahun 1996. Buku
SUKSES BISNIS MELALUI MEREK, PATEN &
HAK CIPTA merupakan kumpulan makalah
penulis yang disampaikan dalam berbagai
seminar dan artikel yang telah diterbitkan di
berbagai media cetak sebelum tahun 1997. Isi
buku ini merupakan pandangan, komentar, kritik
dan pengalaman Insan Budi Maulana sebagai
Advokat dan pengajar hak milik intelektual.
Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat
bermanfaat bagi mereka yang akan menerapkan
Undang-undang Paten, Undang-undang Merek
dan Undang-undang Hak cipta dalam kegiatan
bisnis, atau kegiatan lainnya di bidang
pelaksanaan hukum, penelitian, dan pengajaran.
Berarti, buku ini dapat dimanfaatkan sebagai
rujukan oleh kalangan pengusaha, peneliti,
pengacara, hakim, jaksa, polisi, akademisi,
seniman dan mahasiswa. Buku persembahan
penerbit SingaBangsaGroup
Konstitusi-Konstitusi Politik Modern C.F.Strong 2019-09-01
Buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan yang dirasakan banyak pemula ketika
pertama kali mempelajari politik konstitusional
sebagai cabang khusus dari mata kuliah
sejarah—kebutuhan akan buku teks pengantar
yang tepat. Selama beberapa tahun ini,
merupakan suatu kebahagiaan dan sudah
menjadi pekerjaan bagi saya untuk membantu
mahasiswa menghadapi saat-saat pertama
mengenal ilmu politik agar tidak merasakan
kekhawatiran yang tidak perlu.
Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan Frets A. Goraph, S.IP, M.IP. 2020-02-21
Buku Ajar ini berisikan 8 BAB. Materi dalam
Buku ajar ini merupakan hasil pengayaan buku
referensi dan tinjauan hasil penelitian terbaru
dibidang Organisasi, e-Governance, Manajemen
Pemerintahan, Strategi Tata Kelola
Pemerintahan yang baik (Good Governance dan
Good Government), e- Public Service, Resiprokal
Birokrasi, dan Manajemen Pemerintahan daerah.
Isu-isu terbaru Organisasi Modern, dan
Manajemen Pemerintahan modern yang berbasis
TI 4.0 yang diterapkan dalam organisasi dan

Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan
Hak Cipta - Insan Budi Maulana, S.H., LL.M.
2020-07-03
Buku berjudul SUKSES BISNIS MELALUI
MEREK, PATEN & HAK CIPTA merupakan buku
ketiga dari serial hak milik intelektual atau "hak
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sejawat bapak Bonny Datty, Usak, dan Kepala
LPPM-P UNIERA yang turut mendorong dan
memberikan pikiran-pikiran dalam buku penulis.
Penulis mengutip peribahasa ”Tak Ada Gading
Yang Tak Retak”. Penulis berusaha untuk
menghindari kesalahan namun kesalahan dan
kekurangan buku ini pasti ditemukan pembaca.
itu sebabnya, penulis berharap saran dan
kritikan yang membangun dapat disampaikan.
Dengan hati yang terbuka penulis akan
menerima saran dan kritikan dari pembaca.
Pada akhirnya penulis mengutip peribahasa”
Lebih Baik Teguran Yang Nyata Daripada Kasih
Yang Tersembunyi”. Saran dan kritikan dari
pembaca adalah untuk kebaikan penulis. Secara
khusus penulis sampaikan banyak terima kasih
kepada pembaca sebagai Generasi Pembelajar,
Generasi Unggul, Generasi Kreatif Dan Inovatif.
Akabri - AKABRI. 1967

manajemen pemerintahan. Dalam buku ini pula
dibahas terkait Gap atau Black Box e-public
service ditingkat lokal dan yang terakhir dibahas
soal ETIKA dan Norma Manajemen
pemerintahan dan Leadership Government.
Semoga buku ini dapat memberikan manfaat
pengetahuan dan menambah wawasan yang
lebih luas bagi pembaca. Penulis dapat
menyelesaikan buku ini karena ada bantuan dari
beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis
sampaikan terima kasih kepada Rektor
Universitas Halmahera sebagai teman sejawat
satu prodi yang telah memberikan pikiranpikiran yang membangun untuk penerbitan buku
ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada
ketua program studi Ilmu Pemerintahan Herman
Sidete, yang turut memberikan buku referensi
kepada penulis untuk melengkapi isi buku ini.
Penulis sampaikan terima kasih kepada teman
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