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Falsafah Hidup Hamka
Sikap Buya Hamka dalam Konferensi Islam Sedunia di Makkah pada 1975 barangkali
merupakan teladan yang sangat relevan di masa hiruk pikuk sekarang ini. Pada waktu
itu, Wakil Sekjen Konferensi Islam Syaikh Safwad Sakka termakan fitnah dan percaya
bahwa Hamka aktif membantu Kristenisasi. Yang menarik adalah kekuatan Hamka
mengendalikan diri dan perasaaannya—meski sekali pun tak diberi kesempatan
berbicara dalam konferensi itu, beliau hanya diam dan tenang mengikuti konferensi
hingga selesai. Rusydi Hamka—putra kedua yang sering mendampingi Hamka dalam
banyak peristiwa—memaparkan kisah tersebut dalam buku ini, bersama kisah-kisah
inspiratif lain dalam kehidupan ulama legendaris Indonesia itu. Dalam buku ini, kita juga
mendapat gambaran sosok Hamka sebagai ulama yang benar-benar hidup di tengah
umat. Hampir setiap hari berbondong tamu datang ke rumah Hamka hingga antreannya
“seperti di Puskesmas”. Mereka datang untuk berbagai keperluan, termasuk meminta
nasihat urusan pribadi dan rumah tangga. Semua diterima Hamka dengan baik dan
tanpa memungut bayaran, “Ini harus kita lakukan lillahi ta'ala—karena Allah semata,”
demikian Hamka menekankan. Rusydi juga mengungkapkan kemahiran Hamka
membagi waktu di antara berbagai kesibukannya—mengarang, berkhutbah dan
berceramah, memberi kuliah Shubuh, memberikan konsultasi kepada umat, dan
membaca. Menggambarkan pengalaman dan watak Hamka secara detail, buku ini
secara utuh menampilkan Hamka sebagai sosok ulama dan seorang ayah yang patut
kita teladani. Endorsment: “Sangat berharga bagi kita untuk mengenal Hamka
seutuhnya. Dari segi ini, Rusydi telah berhasil.” —Majalah Tempo, XII (Juni, 1982, hal.
55) “Sangat layak dibaca oleh siapa saja yang ingin menjadi orangtua yang
dibanggakan anak-anaknya dan pemimpin umat yang dikenang sepanjang masa.”
—Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah [Mizan, Noura Books,
Nourabooks, Sastrawan, Klasik, Agama, Islam, Seni, Penulis, Indonesia]
Thoughts of Hamka, 1908-1981, Indonesian famous ulama on philosophy and Islamic
mysticism.
Perjalanan Terakhir mengisahkan saat-saat terakhir perjalanan beliau yang amat
mengharukan itu. Ia lengkapi dengan catatan dan kenangan daripada para sahabat
dan murid-murid almarhum dari pelbagai profesion baik ulama, cendekiawan, ahli
politik, sasterawan, generasi muda sampai kepada orang awam atau rakyat biasa yang
merasa dekat dengan almarhum. Ia berupa pengalaman peribadi, catatan dari suatu
peristiwa ketika bersama Buya Hamka, ataupun komentar-komentar atas wafatnya
almarhum baik mengenai keperibadian, integriti ataupun kepemimpinan selama
hayatnya.
Buku ini menawarkan keteladanan tokoh-tokoh berkarakter, terkategorisasi dalam
kelima sila masing-masing. Tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sjafruddin
Prawiranegara, merekalah sebagian contoh sumber mata air keteladanan Pancasila
dalam perbuatan. Pembinaan dan pengembangan karakter tidak hanya dalam
pengetahuan, tetapi dalam perbuatan. Merekalah sosok-sosok yang menghargai
perbedaan, manusiawi dan santun, mencintai tanah airnya, demokratis, adil dan
solider. [Mizan, Expose, Politik, Sosial, Kebudayaan, Sejarah, Pancasila, Tanah Air,
Dewasa, Indonesia]
Buku ini merupakan kompilasi penulisan penulis tamu Jejak Tarbiah diinspirasikan
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daripada tokoh pembaharuan nusantara – Buya Hamka, dalam usaha mengangkat
keperibadian LELAKI berbudi mendepani era yang memerlukan lelaki menjadi lebih
kuat sebagai pemimpin keluarga dan masyarakat.
“Pendidikan Islam seharusnya bersifat open ended, terbuka, dan terus-menerus dapat
berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini.”
—Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, M.A., Ph.D., dosen dan Kepala Litbang Kemenag
RI. “Kajian pendidikan Islam di Indonesia, diharapkan tidak sekadar bersifat
kesejarahan, tetapi sudah menyentuh aspek pemikirannya, serta pemetaan struktur
dasarnya.” —Dr. Hujair AH. Sanaky, M.Si., Direktur Program Pascasarjana MSI FIAI UII
Yogyakarta. Buku di tangan pembaca ini hadir untuk mengkaji secara komprehensif
pemikiran-pemikiran emas para tokoh pendidikan Islam dari masa klasik sampai
modern, yang dimulai oleh Abu Hanifah, melalui karya pentingnya di bidang
pendidikan, Al-'Alim wa al-Muta'allim. Kemudian, disusul oleh nama-nama yang lain,
seperti Asy-Syafi'i, Ibnu Sahnun, Ibnu Miskawaih, Al-Qabisi, Al-Mawardi, Ibnu Sina, AlGhazali, dan sebagainya. Lebih jauh, buku ini ialah pengantar bagi para pemikir,
praktisi, dan akademisi pendidikan untuk memahami, mengkaji, dan meneliti ilmu
pendidikan Islam secara lebih serius sehingga pendidikan Islam tidak lagi tertinggal dari
Barat. Dan, tentunya buku ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan khazanah
intelektual Islam di bidang pendidikan yang sampai saat ini dirasa masih kurang, dan
perlu terus dikembangkan. Selamat membaca!
Biografi Hamka karya James Rush memperkenalkan sosok berpengaruh ini serta
gagasan-gagasannya dan juga menunjukkan bagaimana debat publik mengenai
agama sering membentuk masyarakat nasional di dunia pascakolonial. ÒHanya sedikit
intelektual dan aktivis Muslim yang lebih besar pengaruhnya di Indonesia modern
dibanding Hamka. Dalam buku yang penuh rincian dan ditulis apik, James Rush telah
menyediakan suatu kisah yang menyentuh dan layak dirujuk mengenai tokoh yang
kompleks ini. Satu sumbangan besar.Ó ROBERT W. HEFNER, Boston University
ÒMenghidupkan kenangan, bukan hanya tentang kisah hidup Hamka sendiri melainkan
juga Ôlatar ceritaÕ Indonesia, Islam, dan internasional yang berkembang, di mana
kisah hidup tersebut berlangsung. Rush menelusuri sejarah dari era ÔPolitik EtisÕ di
Hindia Timur Belanda dan kebangkitan modernisme Islam pada zaman Abduh dan
Ridha, melalui Perang Dunia II, Revolusi, era Sukarno, hingga tahuntahun pertama
Orde Baru ketika pengaruh Khomeini dan Quthb mulai menyebar di seluruh dunia
Islam. Ini bukan sekadar karya besar keilmuan Rush; ini juga suatu adicerita.Ó JOHN
T. SIDEL, London School of Economics JAMES R. RUSH ialah profesor sejarah di
Arizona State University. Dia penulis Opium to Java dan The Last Tree: Reclaiming the
Environment in Tropical Asia.
This book explores the diversity and dynamism of Islam in Southeast Asia through the
concept of adab, or beautiful behavior. Amid the complexity of Islamic civilization, adab
provides Muslims with a shared sense of sacred history, identity, and morality. In the
context of Islamic ethics, adab defines the rules of personal and public etiquette: good
manners, proper conduct, civility and humaneness. Featuring the interdisciplinary
research of nine prominent scholars of Islam, the book offers new perspectives on
adab's multiple meanings and myriad applications for Muslim communities in Malaysia
and Indonesia. The chapters examine a wide range of texts, spotlighting the writings of
prominent Muslim thinkers, and contexts, focusing on the everyday experiences of lay
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Muslims. Drawing on a variety of theoretical and methodological lenses, the essays
reveal how beautiful behavior impacts local institutions, cultural practices, and religious
imaginations via politics and law, spirituality and piety, ethics and experience. With its
careful textual analysis, detailed case studies, and attention to historical continuities
and disjunctures, Piety, Politics and Everyday Ethics in Southeast Asian Islam is
essential reading for students and scholars interested in global Islam and the lived,
local dynamics of Muslim Southeast Asia.
Hamka’s Great Story presents Indonesia through the eyes of an impassioned, popular
thinker who believed that Indonesians and Muslims everywhere should embrace the
thrilling promises of modern life, and navigate its dangers, with Islam as their compass.
Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) was born when Indonesia was still a Dutch
colony and came of age as the nation itself was emerging through tumultuous periods
of Japanese occupation, revolution, and early independence. He became a prominent
author and controversial public figure. In his lifetime of prodigious writing, Hamka
advanced Islam as a liberating, enlightened, and hopeful body of beliefs around which
the new nation could form and prosper. He embraced science, human agency, social
justice, and democracy, arguing that these modern concepts comported with Islam’s
true teachings. Hamka unfolded this big idea—his Great Story—decade by decade in a
vast outpouring of writing that included novels and poems and chatty newspaper
columns, biographies, memoirs, and histories, and lengthy studies of theology including
a thirty-volume commentary on the Holy Qur’an. In introducing this influential figure
and his ideas to a wider audience, this sweeping biography also illustrates a profound
global process: how public debates about religion are shaping national societies in the
postcolonial world.
Sikap Buya Hamka dalam Konferensi Islam Sedunia di Makkah pada 1975 barangkali
merupakan teladan yang sangat relevan di masa hiruk pikuk sekarang ini. Pada waktu
itu, Wakil Sekjen Konferensi Islam Syaikh Safwad Sakka termakan fitnah dan percaya
bahwa Hamka aktif membantu Kristenisasi. Yang menarik adalah kekuatan Hamka
mengendalikan diri dan perasaaannya—meski sekali pun tak diberi kesempatan
berbicara dalam konferensi itu, beliau hanya diam dan tenang mengikuti konferensi
hingga selesai. Rusydi Hamka—putra kedua yang sering mendampingi Hamka dalam
banyak peristiwa—memaparkan kisah tersebut dalam buku ini, bersama kisah-kisah
inspiratif lain dalam kehidupan ulama legendaris Indonesia itu. Dalam buku ini, kita juga
mendapat gambaran sosok Hamka sebagai ulama yang benar-benar hidup di tengah
umat. Hampir setiap hari berbondong tamu datang ke rumah Hamka hingga antreannya
“seperti di Puskesmas”. Mereka datang untuk berbagai keperluan, termasuk meminta
nasihat urusan pribadi dan rumah tangga. Semua diterima Hamka dengan baik dan
tanpa memungut bayaran, “Ini harus kita lakukan lillahi ta'ala—karena Allah semata,”
demikian Hamka menekankan. Rusydi juga mengungkapkan kemahiran Hamka
membagi waktu di antara berbagai kesibukannya—mengarang, berkhutbah dan
berceramah, memberi kuliah Shubuh, memberikan konsultasi kepada umat, dan
membaca. Menggambarkan pengalaman dan watak Hamka secara detail, buku ini
secara utuh menampilkan Hamka sebagai sosok ulama dan seorang ayah yang patut
kita teladani.
Indonesia memiliki banyak tokoh cendekiawan sekaligus agamawan (ulama) yang
hebat dan mengagumkan, termasuk M. Natsir dan Hamka yang diangkat pemikiran dan
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perjuangan mereka dalam hal pendidikan pada buku ini. Komitmen, kepedulian,
kecintaan, dan dedikasi tinggi dari kedua tokoh ini—baik terhadap negara, bangsa,
maupun agama—telah terekam dalam tinta emas sejarah, menjadi inspirasi bagi anak
bangsa dan generasi penerus. Mohammad Natsir dan Hamka merupakan individu yang
berani menyuarakan pemikiran dan paham (keyakinan) mereka. Tidak heran jika
keduanya harum dan masyhur pada zamannya. Kepribadian yang memesona dengan
ketajaman dan kedalaman pemikiran mereka berbalut dengan keteguhan iman dan
keindahan akhlak sebagai seorang Muslim. Baik M. Natsir maupun Hamka, mereka
adalah sosok yang haus akan ilmu pengetahuan dan pribadi yang gigih memperdalami
ilmu agama. Mereka menempatkan pendidikan agama sebagai dasar dari segala
disiplin ilmu, ruh dari segala pengetahuan. [Gema Insani]
Welcome to Hotel Kerobokan, the ironic name given to Bali's most notorious jail by its
inmates. It's a bizarre nether world where murderers sleep alongside petty thieves, drug
and alcohol addiction is rife, guards are corrupt and money talks. Into this hellhole have
passed a procession of the infamous and the tragic: the Bali bombers, Gold Coast
beautician Schapelle Corby, the Bali Nine and Chris Packer, among many others. The
inmates grim experiences are at stark odds with the holiday paradise that exists just
beyond Kerobokan's dank concrete walls. Hotel Kerobokan is the shocking inside story
of the jail and its inmates – famous, infamous and unknown, written by an Australian
with unprecedented access to the inside. Kathryn Bonella spent a year in Bali, entering
the jail every day to co-write Schapelle Corby's bestselling 2006 autobiography. Now
she's telling the incredible story of the jail itself. Backed up by interviews with prisoners
past and present, the truth about Hotel Kerobokan explodes off the page.
Simultaneously mesmerising and stomach-turning, Hotel Kerobokan paints a
confronting picture. Everything you've heard is true. And there's much, much more than
you ever imagined there could be.
Tidak akan wujud negara maju sekiranya tiada generasi muda yang bersahsiah mulia,
berfikiran matang dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Ciri-ciri ini tidak lain
tidak bukan, hanya lahir daripada tabiat membaca. Slogan dan tagar
#MalaysiaMembaca pula dipilih dan mesti dipopularkan agar aspirasi menjadikan
Malaysia sebagai negara membaca dan melahirkan masyarakat berilmu bertaraf dunia
senantiasa menyelinap dalam sanubari dan denyut nadi masyarakat. Buku ini
merupakan kompilasi penulisan pencinta buku yang mengungkapkan perjalanan
peribadi sebagai pembaca buku sejak masa kecil sehingga mempengaruhi hidup
sehingga kini. Mereka membuktikan besar atau kecil manusia bukan kerana pangkat
dan harta, tapi pada nilai keilmuan yang terhasil daripada asas membaca dan
keupayaan untuk membangun hidup dan masyarakat dengan nilai daripada
pembacaan tersebut.
Buku ini mencoba melihat gagasan- gagasan pemikiran Soekarno mengenai Islam dan
kebangsaan Indonesia. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Since the early twentieth century, Muslim reformers have been campaigning for a total
transformation of the ways in which Islam is imagined in the Malay world. One of the
most influential is the author Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, commonly
known as Hamka. In Hamka and Islam, Khairudin Aljunied employs the term
"cosmopolitan reform" to describe Hamka's attempt to harmonize the many streams of
Islamic and Western thought while posing solutions to the various challenges facing
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Muslims. Among the major themes Aljunied explores are reason and revelation,
moderation and extremism, social justice, the state of women in society, and Sufism in
the modern age, as well as the importance of history in reforming the minds of modern
Muslims.Aljunied argues that Hamka demonstrated intellectual openness and
inclusiveness toward a whole range of thoughts and philosophies to develop his own
vocabulary of reform, attesting to Hamka's unique ability to function as a conduit for
competing Islamic and secular groups. Hamka and Islam pushes the boundaries of the
expanding literature on Muslim reformism and reformist thinkers by grounding its
analysis within the Malay experience and by using the concept of cosmopolitan reform
in a new context.
Sistem pendidikan Islam yang mengacu pada nilai-nilai Islam telah menciptakan
perbedaan yang fundamental dari sistem pendidikan pada umumnya (modern), baik
dari Timur maupun Barat. Perbedaan tersebut bukan hanya karena memang sumber
utamanya yang khas (Al-Quran dan Haits), namun juga karena adanya upaya dari para
pemikir pendidikan Islam sejak periode klasik, pertengahan, hingga modern dalam
menjaga dan berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam dunia pendidikan,
karena pendidikan Islam tidak hanya sebatas menjawab kebutuhan manusia di alam
fana, tetapi juga berusaha menjawab kebutuhan manusia setelah kematian. Dengan
bahasa yang lugas dan mudah dimengerti, buku setebal 16 Bab ini hadir untuk
mengupas pemikiran pendidikan Islam yang disodorkan oleh para tokoh pendidikan di
zaman keemasan Islam, hingga para tokoh pendidikan Islam yang ada di Nusantara. Di
dalamnya disajikan berbagai pemikiran pendidikan yang khas dan belum pernah atau
bahkan tidak disodorkan oleh tokoh-tokoh pendidikan secara umum. Hadirnya buku ini,
diharapkan dapat memudahkan para pembaca untuk mempelajari dan memahami hasil
pemikiran pendidikan dari para tokoh terkemuka, meskipun tanpa membaca karang asli
yang ditulis oleh tiap-tiap tokoh bersangkutan. Lebih spesifiknya, buku ini diharapkan
dapat menjadi sumbangsih atau bahkan pemantik bagi para praktisi pendidikan, dosen,
mahasiswa, maupun pegiat literasi lainnya untuk terus memikirkan dan
mengembangkan pendidikan Islam ke arah yang lebih gemilang, sehingga ia (baca:
pendidikan Isam) tetap eksis dan mampu mewarnai kebudayaan manusia secara
sempurna.
Memang pendidikan selalu dinamis, apalagi pendidikan Islam, sangat membutuhkan
setiap kali peningkatan-peningkatan dari para generasi-generasi kita. Menulis ini juga
sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Dengan buku ini, saya
berharap semua putera-puteri bangsa untuk meluangkan waktu sehingga mampu
membaca dan menulis dengan tekun, agar kualitas mereka bisa diandalkan.* Hj.
Mundjidah Wahab Pengasuh PP. Bahrul Ulum Tambakberas dan Wakil Bupati
Jombang _____________________________________________________________
_______________________________________________________________ Buku
“Dinamika Pendidikan Islam” karya Saudara Mukani ini mencoba memotret situasi dan
kondisi pendidikan Islam di Indonesia. Cakupannya sangat luas, termasuk Islamisasi
Sains sampai Manajemen Berbasis Sekolah. Bagi saya, pendidikan Indonesia selama
20 tahun terakhir ini semakin jauh dari cita-cita Ki Hajar Dewantoro, KH. M. Hasyim
Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan. Kesalahan pertama adalah mempersempit pendidikan
menjadi hanya sekedar persekolahan belaka. Lalu, akibat rasa rendah diri, sekelompok
elit muslim mendirikan sekolah-sekolah swasta diberi label "Islam" yang diberi stempel
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"unggulan" ditambahi "pendidikan karakter" dengan SPP yang makin tidak terjangkau
oleh kebanyakan anak muslim. Bagi saya, seperti pendidikan nasional yang lebih
banyak hitamnya daripada putihnya, pendidikan Islam juga demikian. Bagi saya saat
ini, pendidikan yang sesuai dengan Islam adalah pendidikan berbasis keluarga. Adalah
keluarga yang dirugikan oleh monopoli sekolah di pasar pendidikan selama ini.
Monopoli itu semakin radikal saat wajib belajar diartikan sebagai wajib sekolah.
Sekolah hanya warung pinggir jalan yang menyediakan makan siang berbentuk
seragam. Adalah keluarga di rumah yang menyiapkan sarapan dan makan malam.
Sekolah harus dilihat sebagai pelengkap dalam pendidikan, apalagi di abad internet ini.
Fokus kita harus bergeser ke belajar, bukan bersekolah. Islamisasi kehidupan kita,
bukan sekedar sainsnya, dimulai dari sini. Jika Rasulullah SAW dulu mengatakan baiti
jannati, pasti beliau tidak sedang bercanda.* Prof. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D, CPM
Guru Besar ITS Surabaya dan Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur
Pelajari kuasa pengaruh individu-individu biasa yang memiliki kisah kejayaan luar
biasa.
Peranan sastra, sastrawan, dan tokoh sastra dalam kehidupan kadang dipertanyakan,
terutama saat negara sibuk dengan pembangunan ekonomi. Para penguasa sering
merasa terganggu oleh sastrawan karena sering bersikap kritis pada pemerintah,
politikus, dan pejabat korup. Apa peranan sastra bagi Indonesia? Siapakah tokohtokoh
sastra Indonesia paling berpengaruh dalam satu abad perjalanan sastra Indonesia?
Dalam hal apa dan di kalangan mana mereka berpengaruh? Dan sejauh mana
jangkauan pengaruh mereka, baik secara sosial, politik, maupun budaya? Buku 33
Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh ini menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut, sekaligus menunjukkan kalangan mana saja yang berperan dalam sastra dan
kebudayaan. Buku ini menawarkan menu baru bagi perbincangan tentang tokoh-tokoh
bangsa dari wilayah yang tidak selalu populer tapi menentukan tegak-tidaknya
martabat suatu bangsa, yakni tradisi tulis dan kebudayaannya.
Lahir, berjuang, dan akhirnya mati. Demikianlah kita menjalani hidup. Melalui buku ini,
Hamka menguraikan tentang rahasia kehidupan dan perilaku manusia. Akhirnya Buya
sampai pada kesimpulan, “Islam memulangkan kekuasaan kepada Allah belaka, yang
Esa di dalam kekuasaan-Nya. Itulah Tauhid, yang mengakui Tuhan hanya Satu.
Setelah itu memandang manusia sama derajatnya. Tidak ada kelebihan si anu dan si
fulan, semuanya sama di sisi Tuhan; kelebihan seorang diri yang lain hanyalah
takwanya, budinya dan kecerdasan akalnya. Bukan karena pangkat atau harta
kekayaan. Tangan si lemah dibimbing sehingga beroleh kekuatan. Diambil hak dari
tangan yang kuat dan kuasa lalu dipindahkan kepada yang lemah, sehingga tegaklah
perimbangan. Inilah hidup yang dikehendaki Islam. Inilah Falsafah Hidup yang kita
kehendaki…” Hidup seperti inilah yang menghasilkan ribuan orang mulia yang berguna
di kehidupan dunia sampai akhirat. Dan, bila kita bisa mewujudkannya dalam
kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi “garam” dunia. Insya Allah. Buku
persembahan Republika Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit Republika,
psikologi islam]
Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian utama; Bahagian I – Tasawuf: Serangan
dan Sanggahan dan Bahagian II –Kritikan Rasul Dahri: Penilaian Semula. Menerusi
perbincangan dalam Bahagian I, penulis menyanggah semula pelbagai pertuduhan dan
tohmahan yang dilemparkan terhadap tasawuf. Tujuannya untuk membersihkan fitnah
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yang dipalitkan kepada tasawuf secara kritis melalui wacana intelektual demi
mempertahankan kebenaran dan kesucian tasawuf di sisi Islam. Bahagian II pula
secara khusus untuk menepis dan menjernihkan cercaan dan cemuhan yang ditusuk
oleh Rasul Dahri terhadap tasawuf menerusi bukunya, Bahaya Tarikat Sufi/Tasawuf
Terhadap Masyarakat (1998). Hujah yang dikemukakan menerusi buku ini bertujuan
membuktikan kebenaran dan kesucian tasawuf selain hujah yang mempertahankan
tasawuf daripada belenggu pelbagai fitnah yang menyebabkan pandangan serong dan
kefahaman keliru masyarakat.
Saat ini, bangsa kita memasuki kondisi dan arena distorsi parah dalam kehidupan dan
penyelenggaraan negara. Konflik antarsuku, merebaknya kejahatan, konflik elit politik,
korupsi yang merajalela dan menggurita, serta perilaku-perilaku lain yang bertentangan
dengan kaidah dan norma dasar negara. Berbagai persoalan yang menyeruak ke
lapangan ini membuat rakyat merindukan kembali sosok Pancasila-ideologi yang
selama ini ditinggalkan. Pancasila merupakan ideologi yang dibentuk berdasarkan
karakter Indonesia yang multietnis, multigeografi, dan multikultur diharapkan mampu
membentengi negara ini dari terpaan nilai-nilai liberalisme yang berkedok globalisasi
dan demokratisasi. Buku ini hadir dalam upaya memberikan pengetahuan dan
pemahaman kembali akan eksistensi dan kukuhnya nilai-nilai Pancasila. Dengan
adanya buku ini diharapkan generasi muda, khususnya, dan masyarakat Indonesia
pada umumnya memperoleh penyegaran kembali tentang Pancasila sehingga mampu
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku Persembahan Penerbit
PrenadaMediaGroup
Islam sebagai agama, diturunkan Tuhan bukan untuk mengisi atau menuntun manusia
dalam perjalanan waktu hidupnya hanya sebagai alat peribadatan ritual (ibadah
mahdah) saja sebagaimana persepsi kebanyakan manusia. Namun juga merupakan
alat (software) bagaimana semua aktivitas manusia dapat dijadikan bentuk peribadatan
(ibadah ghairi mahdah) yang mempunyai nilai dalam pandangan Tuhan tersebut.
Dengan cara inilah resultante perjalanan waktu yang dijatahkan Allah pada seseorang
(life expectance) akan mencapai angka efektifitas tertinggi yang mencerminkan
terjadinya sinkronisasi peribadatan mahdah yang bersifat vertikal kepada Allah (hablu
minallahi) dengan peribadatan ghairi mahdah yang bersifat horizontal kepada
lingkungan dan sesama (hablu minannas). Buku ini mengajak pembaca yang budiman
untuk merubah cara pemahaman demikian dengan tujuan meningkatkan efisiensi hidup
dan dapat memperbaiki citra islam yang berorientasi sebagai rahmat bagi alam
semesta dan bukan untuk menciptakan rahib-rahib atau ulama-ulama yang teronggok
dalam rumah ibadah (Masjid) sebagai bentuk pelarian karena ketidakmampuannya
menghadapi tantangan hidup. Di dalam buku ini dijelaskan secara gamblang tentang
berbagai bentuk dan kiat bagaimana mengidentifikasi semua amal perbuatan agar
dapat dijadikan alat peribadatan yang terstandarkan berdasarkan referensi Islam dan
Sains. Buku ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan sebagai jawaban
bahwa Islam adalah agama yang rasional dan dapat dioperasionalkan dalam berbagai
dimensi kehidupan, khususnya untuk meningkatkan etos kerja seorang muslim
sehingga menjadi manusia yang produktif.
“How do I remove my nervous feeling?” Bad news is: You can’t. Good news is: You
shouldn’t. Nervousness is a sign that we value the thing we are nervous about. But,
just like any other human feeling, nervousness can go haywire. It can hold us back from
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moving forward. This book is not about removing nervousness. This book is about
controlling it. And it all starts with our mind. *** Inspired by countless anecdotes from
young people with myriad self-confidence issues, Aiman wrote this book as a self-help
guide to build self-confidence from scratch with proven practical tips and tricks from
scientific literature and personal experience.

Popular pastor Chad Veach casts a vision for a future beyond what most dare to
imagine and guides us all toward the abundant plans God has for his children.
Are you disappointed with your life? Do you feel like you’ll never accomplish
anything remarkable? Fear not: you are in the perfect place for God to enter with
his plan! In fact, your disappointments and failures are merely minor setbacks
preceding a major comeback. In Faith Forward Future, Chad Veach presents the
proof that God has always known you, has always cared, and is waiting to give
you his better dream for your life. When you hear his words and release your
broken dreams, you’ll receive all that God has in store and be enabled to reach
your best possible tomorrow. With powerful Bible teaching and practical
guidance, Veach invites you to stop limiting tomorrow’s possibilities by learning
how to ask God for big things today dismiss the distractions of regret by being
empowered to use your past for good, and redefine success by joining God in
writing the remarkable story of your life!
Includes entries for maps and atlases.
Sejarah adalah soal tokoh, waktu, dan peristiwa. Ibarat dalam sebuah panggung,
ketiganya menjadi rangkaian kesatuan dalam sebuah pertunjukan. Penonton
menikmati jalan cerita dan mengambil pelajaran. Terkadang ikut terbawa emosi;
terharu, menangis, kesal, dan tertawa. Inilah yang dilakukan oleh penulis buku
ini; menuliskan tentang siapa, kapan, dan bagaimana dalam sebuah tulisan yang
diibaratkan sebagai “panggung sejarah bangsa”. Beragam tokoh dengan segala
karakter, kontribusi, dan kontroversinya ditulis dalam buku. Penulis berusaha
menuliskan kisah-kisah para tokoh dan peristiwa dengan bahasa yang mengalir,
ringan, dan mudah dipahami. Sehingga seolah pembaca bisa ikut larut dalam
tulisan tersebut dan merasakan sentuhan-sentuhan emosional dari para tokoh
yang diceritakan. Buku ini bisa disebut sebagai rangkaian dari karya tulis Lukman
Hakiem; seorang aktivis pergerakan, wartawan, politisi, dan penulis, yang
sebelumnya telah menulis dua buah buku berjudul “Merawat Indonesia” dan
“Jejak Para Tokoh Muslim Mengawal NKRI”. Buku “Dari Panggung Sejarah
Bangsa” ini adalah pelengkap dari dua buku sebelumnya tersebut, yang
berusaha mengajak para pembaca untuk selalu belajar dari kehidupan dan
perjuangan para tokoh bangsa. Karena itu, buku ini sangat penting Anda miliki! Pustaka Al-Kautsar Publisher Buku seri tokoh yang satu ini berisi pemikiran Hamka. Di aman konstruksi etika
Hamka dibangun di atas fondasi tawhid dan filsafat. Menurutnya, motivasi
perbuatan moral seorang muslim itu bersifat transendental, yakni mencari ridla
Allah SWT., untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbuatan moral seorang
muslim hendaknya didasari pandangan dunia tawhid yang melampaui
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kepentingan pragmatis. Di sinilah tampak sekali dalam pemikiran etika Hamka,
perpaduan serasi antara bangunan agama yang religius dan filsafat yang
rasional. Maka tidak salah bila pemikiran etika hamka disebut dengan corak etika
berbasis rasional-religius.
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.
Buya Hamka, 73 meninggal dunia, Jumat 21 Ramadhan, 24 Juli 1981 jam 10.30.
Dimakamkan di pekuburan tanah kusir, Kebayoran Lama, Jakarta. Sekilas profil
Buya Hamka.
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