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PUBLIC TRUST-Mohamad Thahir Haning 2021-01-04 Berdasarkan kajian perspektif ontologis, pada dasarnya ada benang merah antara kepercayaan
publik dan administrasi publik di mana masing-masing perspektif saling melengkapi untuk mendukung pencapaian pelayanan publik yang semakin
baik Dalam buku ini, tim penulis menggunakan terminologi “kepercayaan publik” untuk menjelaskan secara harfiah istilah “public trust” sebagai
perspektif relatif baru dalam ilmu administrasi publik yang dimaknai sebagai “kepercayaan publik”. Perspektif ini bersumber dari teori “Trust”
dimana dilihat dari perspektif epistemologi bersumber dari teori administrasi, teori organisasi, dan teori pelayanan publik. Buku ini bermanfaat
secara aksiologi untuk memberikan pengetahuan baru dan pengalaman berguna untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik dalam birokrasi
pemerintahan berdasarkan dimensi dan strategi dalam perspektif kepercayaan publik. Secara umum, administrasi publik merupakan disiplin ilmu
yang memuat beberapa aspek penting dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan baru dan birokrasi pemerintahan sementara public trust
sebagai perspektif baru dalam administrasi publik menitikberatkan pada pe- ningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui perwujudan
kinerja pelayanan publik yang mengusung tema trust dalam jaringan tata kelola pemerintahan, demokratisasi pelayanan publik berdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, responsivitas, partisipatif, dan sustainabilitas. Untuk menciptakan administrasi publik yang
unggul dan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien tentu bukan merupakan suatu perkara mudah, sebab sangat bersentuhan langsung
dengan warga masyarakat yang memiliki ragam latar belakang pendidikan, pemikiran, pemahaman, dan pengetahuan, perbedaan lingkungan dan
sosial inilah yang menyebabkan perlunya public trust dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Public trust
kemunculannya bersumber dari paradigma kelima Administrasi Publik yaitu New Public Governance lahir sekitar dua dekade sebelumnya sekitar
tahun 2010 yang dimotori oleh Professor Stephen P. Osborne. Tema utama paradigma ini adalah mewujudkan masyarakat yang dipandang sebagai
social capital dalam mendukung kinerja pemerintah, dan seberapa besar masyarakat memercayai kinerja administrasi publik, dan seperti apa
pemerintah yang sejatinya di pundak pemerintah kepercayaan publik itu diserahkan. Oleh karena itu, perhatian dan kepedulian pemerintah (pusat,
provinsi, kabupaten/kota) meningkatkan kepercayaan publik adalah suatu keniscayaan. Buku ini disusun untuk menjelaskan dan mendeskripsikan
dimensi, strategi, dan implementasi peningkatan public trust. Dengan dasar pemikiran tersebut, ketika public trust dapat menjadi payung kebijakan
pemerintah, maka perspektif ini dapat menjadi perekat antara dua kutub yang berbeda yaitu pemerintah, stakeholders, dan masyarakat akan menjadi
satu kesatuan yang saling terintegrasi satu sama lain sehingga melahirkan kinerja pelayanan publik yang lebih baik di semua sektor pelayanan
publik.
KEWARGAAN NEGARA INDONESIA-Yosephus Sudiantara 2021-08-03 Buku ini diharapkan dapat menyumbang kazanah referensi bacaan ilmu
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga buku ini dapat berguna untuk setiap anggota komunitas akademik yang memerlukannya. Mata
kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dimaksudkan untuk membentuk jati diri warga negara yang taat
dan setia kepada negara bangsa Indonesia, yang memiliki Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai kepribadian bangsa. Dalam buku
Kewargaan Negara ini diuraikan tentang identitas nasional bangsa, Ideologi Pancasila, konsep-konsep negara, hak asasi manusia, sistem
pemerintahan, demokrasi, status kewargaan negara dan strategi bela negara. Buku ini juga memuat konsep yang memungkinkan pembaca dapat
menalar dengan baik, sehingga terbentuk sebuah pemahaman yang utuh untuk menjadi warga negara yang baik.
Kehidupan Dalam Pandangan Al Qur`an-Ahzami Samiun Jazuli, DR 2006
Dharmasena- 1976
Bahan Ajar Antropologi Pembangunan-Murni Eva Marlina Rumapea 2021-10-23 Pada dasarnya buku ini bukan menjelaskan Ilmu-Ilmu Antropologi,
dan Antropologi Pembangunan, Teori Antropologi Pembangunan, Degradasi Kultural Dalam Pembangunan, Integrasi dan Disentegrasi Nasional, Nilai
Tradisional Dalam Pembangunan, Manfaat Media Tradisional Dalam Pembangunan, Teori Pendidikan Diluar Sistem Penjajahan, Keyakinan Religius
dan Perilaku Ekonomi Dalam Pembangunan, Karet dan Jamu Sebagai Media dan Proses Pembangunan, Perkumpulan Kredit Bergilir Pranata
Tradisional Dalam Pembangunan, dan Perkembangan Irigasi Asli Pedesaan Pranata Tradisional Dalam Pembangunan. Buku ini ditulis dengan format
bahan ajar, dan ringkas. Artinya buku ini ditulis dengan point-point yang sangat penting dalam pembelajaran Antropologi Pembangunan. Meskipun
buku ini menjelaskan dengan ringkas dan sederhana, akan tetapi dapat dipahami dan tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit bagi mahasiswa.
Selain itu, buku ini juga ada menjadi pintu awal membuka wawasan mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman Antropologi Pembangunan.
Mahasiswa tidak hanya berfokus pada ilmu ekonomi, teknik, atau teknologi, tetapi memahami arti pembangunan dari segi budaya suatu etnis.
Sejarah Daerah Jawa Tengah-Moh Oemar 1994-01-01 History of Jawa Tengah region.
BEDAH KISI-KISI SPCP IPDN-TIM LITBANG PSIKOLOGI SALEMBA 2018-01-01 Untuk menjaring Calon Praja IPDN yang berkualitas, sistem seleksi
penerimaan Calon Praja IPDN dilakukan secara jujur dalam keseluruhan tahapan seleksi, transparan terkait keseluruhan tahap dan informasi hasil
tes kepada seluruh peserta tes dan masyarakat melalui media online dan tidak dipungut biaya. Sistem Seleksi dilakukan dengan sistem gugur
pertahapan tes. Materi seleksi penerimaan calon Praja IPDN terdiri dari Seleksi Administrasi dan Materi Tes. Materi Tes terdiri dari: Tes Kompetensi
Dasar (TKD) dengan menggunakan sistem CAT oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN); Tes Kesehatan oleh Pusat Kesehatan TNI; Tes Psikologi,
Integritas dan Kejujuran oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat; dan Tes Pantukhir oleh Tim Seleksi. Materi dan Penilaian TKD meliputi: a.Jumlah soal
100 dengan waktu tes 90 menit b.Cara penilaian, dengan Persentase: -Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) : 40% x 175 = 70 -Tes Intelegensi Umum
(TIU) : 50% x 150 = 75 -Tes Karakteristik Pribadi (TKP) : 72% x 175 = 126 c.Setiap soal (TWK dan TIU) yang jawabannya benar mendapat nilai 5 dan
salah mendapat nilai 0 d.Setiap soal TKP tidak ada jawaban benar ataupun salah, nilai terkecil mendapat nilai 1 dan nilai terbesar mendapat nilai 5
(Skala 1-2-3-4-5) e.Total nilai tertinggi (TWK, TIU dan TKP) adalah 500 (semua jawaban benar) dan nilai terendah 35. f.Untuk lolos, setiap peserta
harus memenihi Nilai Ambang Batas TKD Buku ini sangat lengkap. Isinya merupakan gabungan dari buku TOP SUKSES Tes Masuk IPDN dan Diktat
Terlengkap CPNS. Sangat tepat untuk bahan persiapan menghadapi SPCP IPDN JUDUL:BEDAH KISI-KISI SPCP IPDN PENULIS:TIM LITBANG
PSIKOLOGI SALEMBA ISBN:978-602-5454-11-0 PENERBIT:FORUM EDUKASI HALAMAN:848 UKURAN:19 X 26 TANGGAL TERBIT:JANUARI 2018
BukuEdukasi.Com BuEd.Com
Dinamika Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat-La Nalefo 2020-04-01 Dalam kajian yang komprehensif ini, dipaparkan penjelasan
yang mendalam dan unik mengenai Semberdaya pesisir. Dengan diperkuat dengan teknologi, pihak-pihak yang bermodal mampu mengeksploitasi
sumber daya secara berlebihan sehingga terjadi hukum rimba (siapa yang kuat, dia yang menang) dan daya produksi alamiah menjadi terganggu.
Implikasi-implikasi lanjutan dari fenomena tersebut menyebabkan pula terjadinya degradasi lingkungan pesisir dan laut. Pembangunan yang hanya
mengejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas ternyata telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan . Dinamika Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
SENI BELAJAR HUKUM ( Suatu Pengantar Ilmu Hukum)-Aswan SENI BELAJAR HUKUM ( Suatu Pengantar Ilmu Hukum) PENULIS: Aswan Tebal :
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143 halaman ISBN : 978-623-7474-33-3 www.guepedia.com Sinopsis: Ilmu hukum mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat
karena hukum mengatur semua aspek yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seyogyanya manusia harus mengetahui
hukum. Melalui buku SENI BELAJAR HUKUM (Suatu Pengantar Ilmu Hukum) akan memberikan gambaran mengenai sistematika dan mekanisme
belajar hukum mulai dari mengenal adanya hukum sampai hukum itu berlaku di dalam masyarakat. Buku ini memuat ruang lingkup ilmu hukum,
asas-asas hukum, fungsi dan tujuan hukum, sumber dan sistem hukum, klasifikasi hukum, aliran-aliran pemikiran hukum, penemuan hukum,
keadilan, ilmu hukum sebagai sui generis, hukum sebagai paradigma fakta sosial dan ilmu-ilmu pembantu ilmu hukum. Dalam buku ini juga
ditambahkan kata-kata bijak hukum menurut para pakar hukum sehingga dapat menjadi motivasi dan mudah untuk dipahami guna diaktualisasikan
secara nyata. Buku ini merupakan dasar yang akan mengantarkan dan mengarahkan ke cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Sebagai pengantar pada
ilmu hukum yang umum. Buku ini berfungsi mendasari setiap orang yang akan mempelajari hukum dengan segala hal yang berkaitan dengannya
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPS 2016-Tim Cahaya eduka 2015-11-16 Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPS 2016 ini terdiri atas soal dan
pembahasan soal Ujian Nasional tahun 2013, 2014, dan 2015 serta soal prediksi Ujian Nasional tahun 2016. Setelah membaca dan mempelajari buku
ini, diharapkan siswa akan terbiasa mengerjakan berbagai jenis soal sehingga memiliki kesiapan menghadapi Ujian Nasional 2016. Strategi yang
harus dilakukan agar lulus dengan hasil yang memuaskan 1. Mantapkan pemahaman materi Konsentrasi pada materi yang dirasa sulit. Tuliskan
rumus-rumus dan pengertian penting agar dapat selalu terbaca atau dengan cara lain yang lebih unik dan menarik. 2. Mintalah SKL (Standar
Kompetensi Lulusan) SKL ini berfungsi sebagai panduan mengenai materi apa saja yang harus dipelajari menghadapi UN. 3. Berlatih mengerjakan
soal UN Soal-soal UN sebenarnya hampir mirip dengan soal-soal tahun sebelumnya. Jadi, biasakan diri untuk sering mengerjakan soal UN. Jika tidak
paham, tanyakanlah pada guru atau teman yang sudah menguasai. 4. Ikuti Try Out UN Biasanya menjelang UN banyak sekali bimbel atau organisasi
yang menyelenggarakan try out Ujian Nasional. Try out ini berguna untuk mengukur seberapa jauh menguasai dan mendalami materi-materi yang
akan diujikan. 5. Berdoa Jika ikhtiar dan usaha telah dilaksanakan, maka tiba saatnya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang maha
kuasa. Seringlah berdoa agar dibukakan pikiran dan diberikan hati yang tenang.
Christian Religious Education-Thomas H. Groome 1980
Tabloid Reformata Edisi 120 Desember Minggu I 2009-Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA) 2009-12-01
ETNIS TIONGHOA DI MADURA (INTERAKSI SOSIAL ETNIS TIONGHOA DENGAN ETNIS MADURA DI SUMENEP MADURA)-Dr. Mohammad Ali Al
Humaidy, M.Si Buku ini mengkaji secara mendalam khususnya tentang interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis Madura. Walaupun
banyak ditemukan artikel jurnal yang lebih dahulu membahas tentang interaksi sosial atau hubungan sosial antara etnis Tionghoa dengan pribumi di
Indonesia seperti hubungan etnis Tionghoa dengan etnis Jawa, etnis Batak, etnis Melayu dan etnis pribumi lainnya, namun yang secara spesifik
membahas tentang interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis Madura sampai saat ini belum ada. Adapun yang menjadi titik fokus penelitian
penulis ini meliputi tiga aspek; pertama proses terbentuknya interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis Madura, kedua, simbol-simbol
terjalinnya harmonisasi interaksi sosial etnis Tionghoa dengan etnis Madura, dan ketiga, social capital (modal sosial) dalam interaksi sosial etnis
Tionghoa dengan etnis Madura. Salah satu simbol yang menunjukkan terjalinnya harmonisasi antara etnis Tionghoa dan Madura, seperti nampak
pada arsitektur bangunan Masjid Agung Sumenep, Labang Mesem, desa Pabian sebagai miniatur simbol harmonisasi antar etnis dan beda agama
serta sebutan Pacenan di Kecamatan Batang-Batang serta sebutan sejenis lainnya sebagai simbol kehadiran etnis Tionghoa dalam waktu lama.
Terjalinnya harmonisasi yang kuat antara etnis Tionghoa dan etnis Madura karena didasarkan pada modal sosial yang kuat seperti adanya kesamaan
filosofi antar dua etnis tersebut, nilai-nilai agama yang diyakini sebagai pedoman kesolehan sosial, sikap terbuka antar kedua belah pihak, dan
dukungan dari beberapa pihak dalam hal ini pemerintah daerah.
Merayakan Kemajemukan Kebebasan Dan Kebangsaan-M. Dawam Rahardjo 2010-08-01 Dari perspektif Pancasila, ketiga paham itu menemukan
bentuknya secara konkret. Liberalisme bertemu dengan paham kemerdekaan (freedom) atau kebebasan.Pluralisme bertemu dengan gagasan
kemajemukan atau bhineka tunggal ika. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Perekonomian Indonesia: Stabilisasi, Kontestasi, dan Pandemi-Ahmad Erani Yustika 2021-03-22 Buku ini merupakan rekaman Penulis dengan
mencoba memperlihatkan tiga episode ekonomi dalam masa 6 tahun terakhir (2014–2020). Banyak keberhasilan yang telah diperoleh Indonesia,
termasuk pada 2020 pendapatan per kapita Indonesia masuk kategori menengah-atas (setelah berjuang selama 23 tahun). Namun, di sana-sini masih
menyembul ragam perkara yang menghendaki penyelesaian segera. Tidak hanya periode tersebut, 2021–2024 merupakan tempo yang tidak mudah
dilalui sebab soal pandemi ini akan menjadi sandungan besar bangsa (bahkan dunia). Tidak hanya itu dibahas pula mengenai bagaimana Indonesia
menghadapi pandemi dan resesi hingga apa agenda pembangunan ekonomi negeri ini ke depannya.
Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia-Ainur Rahman 2020-10-01 Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia
Epidemiologi & Antropologi-Buchari Lapau dkk 2015-05-15 Antropologi dan epidemiologi sebenarnya dapat saling melengkapi, khususnya jika
gagasan dan metode yang berseberangan itu dibalut oleh masalah penelitian yang pas. Tatkala mengkaji suatu masalah penelitian kesehatan tertentu
epidemiolog tampaknya berada pada tataran permukaan yang meluas, dipandang sukar untuk menjelaskan akar masalah yang mendasar; demikian
pula antropolog yang melakukan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai suatu kasus, data yang berlimpah, dianggap sukar dibawa ke tataran
generalisasi. Berkelit di antara lika-liku perbedaan metodologis tersebut, buku ini berpendapat bahwa cukup banyak kesamaan dasar potensial bagi
kolaborasi, di mana antropolog kesehatan dan epidemiolog dapat memperoleh manfaat dari perspektif bersama (shared perspectives) yang se kini.
Buku ini bertujuan mengungkapkan bahwa pada masa kini, suatu disiplin keilmuan tidak dapat lagi hidup sendirian, ia harus bekerja sama dengan
disiplin lain sehingga memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu masalah pada tataran metode, tanpa mengorbankan paradigma
disiplin masing-masing. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Rekayasa Sosial dalam Pengelolaan Hayati-Endang Hernawan Dalam pegelolaan sumber Daya hayati dibutuhkan peran manusia dalam melakukan
perekayasaan sosial untuk melakukan tindakan yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Rekayasa sosial
sebagai proses pemberdayaan masyarakat merupakan keniscayaan untuk merespons perkembangan lingkungan dan sosial yang terus berubah.
Melalui pendekatan ini diharapkan terwujud masyarakat yang berkelanjutan melalui pengembangan 'energi sosial budaya kreatif'. Dengan
berkembangnya energy sosial budaya kreatif ini diharapkan dalam jangka panjang dapat mewujudkan kemakmuran dan kemandirian masyarakat.
Lebih jauh lagi kemampuan untuk menganalisis permasalahan sosial yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya hayati serta menyusun
perencanaan sosial atau rekayasa sosial secara terukur dan terstruktur dibutuhkan pengetahuan yang mendalam terkait perekayasaan sosial
tersebut. Buku ini hadir sebagai solusi dalam pembukaan tabir terkait bagaimana perekayasaan sosial tersebut dapat dilakukan untuk mengubah
perilaku dan tindakan manusia agar dapat melakukan pengelolaan sumber daya hayati secara berkelanjutan.
Refleksi Keberagamaan dalam Sistem Pengobatan Tradisional-Juhana Nasrudin 2021-02-08 Sebuah fenomena yang menarik terkait dengan
sinkritisasi agama dan budaya adalah sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Tetapi hal tersebut tidak dapat untuk dinilai baik dan buruk.
Realitas tersebut merupakan realitas alamiah yang ada dalam lingkup kehidupan masyarakat tradisional terkhusus pada masyarakat pedesaan.
Fenomena pengobatan tradisional yang ada pada masyarakat pedesaan merupakan merupakan salah satu fenomena yang menggambarkan
bagaimana sinkrititasi itu terjadi. Tarik menarik antara agama dan budaya seolah terjadi secara tarik ulur, bahkan terkadang berjalan bersamaan.
Buku ini mencoba memberikan gambaran bagaimana realitas sistem pengobatan tradisional ditinjau dari persfektif sosiologi, antropologi dan
psikologi. Sehingga didapat sebuah hakikat dari sistem pengobatan tradisional tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut maka buku ini hadir untuk
menjawab pertanyaan masyarakat terkait apa sebenarnya sistem pengobatan tradisional itu?, lalu apakah sistem pengobatan tersebut akan dapat di
gantikan dengan sistem pengobatan modern. Nah dalam buku ini kedua pertanyaan itu akan di jawab dan dielaborasi. Ada tiga temuan penting yang
berhasil diungkapkan dalam buku ini, yaitu: Pertama, bahwa realitas perilaku keberagamaan masyararakat perdesaan terkontruksi dalam bentuk
agama dan mitos. Kedua, bahwa realitas sistem pengobatan tradisional masyarakat perdesaan tidak terlepas dari unsur agama, mitos dan magi. Dan
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Ketiga, bahwa pemahaman dan pengalaman masyarakat perdesaan mengkontruksi prilaku keberagamaan masyarakat yang kemudian akan
merefleksi kedalam sistem pengobatan tardisional masyarakat perdesaaan. Salah satu keunggulan buku ini adalah mengelaborasi tentang sebuah
sistem pengobatan secara holistik dan integral. Sehingga dihasilkan sebuah temuan teoritis tentang hakikat sistem pengobatan tradisional secara
keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa apabila kita ingin memahami tentang sistem pengobatan tradisional yang berada pada masyarakat
pedesaan, maka ada tiga kata kunci yang harus dipahami, yaitu: agama, magi, dan mitos. Ketiga hal tersebut merupakan point penting yang
membedakan pengobatan tradisional dengan pengobatan modern. Diharapkan buku ini bermanfaat sebagai referensi baik untuk kalangan umum
maupun untuk kalangan akademisi yang mengkaji tentang agama dan budaya.
Mimbar kekaryaan ABRI.-Indonesia. Angkatan Bersenjata 1985
Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan-Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. 2014-03-01 Buku ini mengupas hukum dari kacamata
sosiologi hukum. Tinjauan hukum non-normatif terhadap pranata pengadilan, termasuk tinjauan tentang struktur sosialnya, perilaku para pelaku
hukum, dan unsur non-hukum lain yang memengaruhi atau dipengaruhi dari bekerjanya pengadilan. Semuanya dibahas secara komprehensif dalam
buku ini. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Islam Setelah Komunis.-Anwar Jundi 1994
PENDIDIKAN ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL-MADEKHAN ALI 2020-08-21 Tematik buku Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial, disajikan
berturut-turut dengan narasi teoritik, isu krusial Pendidikan dan keislaman, dan implikasi perubahan sosial bagi dunia Pendidikan. Di dalam setiap
tema, akan terlihat bagaimana penulis tidak sekedar menyajikan permasalahan dan aneka kesenjangan sosial Pendidikan sebagai muatan pokok buku
ini. Tetapi secara empirik dan konseptual berupaya menyajikan peta jalan dunia pendidikan Islam untuk mampu menjaga eksistensi dan perannya.
Terdapat semangat kuat pada setiap akhir narasi tematik, bahwa di tengah perubahan sosial nir-ideologi hari ini, penulis merindukan dunia
pendidikan Islam kembali kepada khittahnya – dimana mampu memastikan keberadaan prinsip dan peran sosial agama Islam tumbuh dan
berkembang sesuai zamannya. Melalui buku ini penulis mengajak akademisi, praktisi dan masyarakat muslim meletakkan dan menjadikan agama
tidak lagi sekedar oasis spiritual saja. Nilai-nilai sosial agama Islam – melalui kelembagaan Pendidikan -- harus dijadikan sebagai basis penggerakan
perubahan sosial dalam memperjuangkan kaum lemah. Sebagaimana pula pernah dipesankan Almarhum Abdurahman Wahid (Gus Dur), Pendidikan
Islam harus berbasis pada penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan masyarakat. Segala bentuk pendidikan dan kemampuan atas
perjuangan masyarakat harus dihargai bersama, bahkan perlu untuk dikembangkan, terlebih di Indonesia yang memiliki tingkat pluralitas tinggi.
Agama dan Pembentukan Struktur Sosial-Wahyuni, S.Sos., M.Si. 2018-05-01 Agama mempunyai peranan besar dalam memberi arah dan sisi bagi
kehidupan manusia, sehingga sikap dan perilaku mereka selalu diwarnai ajaran agama yang dipeluknya. Namun demikian, tak dapat dimungkiri
bahwa dalam kehidupannya manusia juga tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil karya, rasa dan cipta manusia yang
lahir dari interaksi dengan sesamanya dan lingkungan masyarakatnya. Masyarakat adalah wadah lahirnya kebudayaan tersebut. Tak ada kebudayaan
tanpa masyarakat dan tak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Hubungan antara keduanya sangat erat. Sementara pada sisi yang lain,
agama dan kepercayaan memberi warna pada perilaku masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Pada tahapan inilah terbentuk aneka macam
percampuran (asimilasi). Uraian-uraian materi dari buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group) ini, sebagian adalah hasil observasi
dan elaborasi pemikiran dari penulis yang dikembangkan dengan meminjam hasil-hasil pemikiran para ahli yang memiliki perhatian terhadap
persoalan agama dan kebudayaan.
Pengelolaan sumberdaya hutan di era desentralisasi-Petrus Gunarso 2009-01-01
Dinamika Struktur Sosial dalam Ekosistem Pesisir-Edi Susilo 2010-02-17 Social conditions of fishers and social structure in Kabupaten Trenggalek,
Jawa Timur Province.
Pengantar Metodologi Penelitian-Didik Suharjito 2019-01-01 Contoh-contoh yang diberikan lebih banyak tentang ilmu-ilmu pertanian (khususnya
kehutanan) karena di sanalah saya berkiprah. Namun tidak berarti bahwa buku ini khusus untuk mahasiswa bidang ilmu-ilmu pertanian karena saya
yakin buku ini juga berguna bagi mahasiswa bidang ilmu lainnya. Dalam buku ini belum dibahas secara lengkap segala macam hal mengenai
metodologi penelitian. Namun demikian, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa.
Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya- 2018-09-01 Dalam pelbagai perbedaan latar belakang itulah sering muncul “prasangka sosial”,
sebagai pikiran, sikap, dan keyakinan dan kepercayaan dan bukan tindakan. Jadi, prasangka tetap sebagai pikiran sedangkan diskriminasi mengarah
ke tindakan yang tersistematis. Jika prasangka berubah menjadi tindakan nyata maka dia berubah menjadi diskriminasi, yakni tindakan untuk
“menyingkirkan” status dan peran sekelompok orang dari hubungan dan pergaulan serta komunikasi antarmanusia, misalnya dengan cara-cara
pengurangan peran dan fungsi, pemisahan tempat tinggal, mengadakan perpindahan penduduk (migrasi, emigrasi, dan imigrasi), resetleman, dan
lain-lain. lnilah sebagian bentuk konflik antaretnik yang dilukiskan sebagai clashing of two opposing interests atau pertikaian antara dua kelompok
kepentingan.Ketegangan yang meliputi konflik tersebut dapat bertumbuh dari cara memandang sesuatu yang tidak signifikan,apalagi kalau masalah
tersebut tidak dapat dipecahkan sehingga membangun argumen yang tiada berakhir, disertai dengan kemarahan, kekerasan fisik yang bersifat
permanen sehingga memisahkan relasi antara dua pihak. Tidak terpecahnya konflik itu menimbulkan destruktif sosial, personal, dan perilaku yang
sebelumnya profesional menjadi tidak profesional. Buku ini menjawab semua kegalauan tentang konsep etik dan ras, prasangka dan konflik serta
jalan keluarnya melalui model-model konflik antaretnik dan antar-ras. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat dalam Pengembangan Ekowisata-E.K.S. Harini Muntasib, Resti Meilani, Arzyana Sunkar, Jadda Muthiah, Tri
Rahayuningsih 2019-03-01 Buku ini, disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 3 tahun di berbagai kawasan Ekowisata di Jawa
Barat. Penelitian itu sendiri berawal dari suatu pertanyaan tentang kesiapan Jawa Barat yang sangat dekat dengan Ibukota Jakarta terhadap
pengembangan Ekowisatanya. Dari buku ini dapat diketahui bahwa untuk mengembangkan suatu ekowisata tidak hanya cukup dengan keindahan
alam serta budayanya, tetapi kesiapan masyarakat untuk menerima wisatawan, ada rasa percaya antar sesama, kepedulian dengan lingkungannya,
kesiapan untuk berjejaring dan sebagainya.
Islam: Dari India ke Konflik Arab-Israel-Willem Brownstok Islam adalah agama terbesar kedua di India, dengan 14,2% dari populasi negara itu atau
sekitar. 200 juta orang mengidentifikasi sebagai penganut Islam (perkiraan 2018). Itu membuat India negara dengan populasi Muslim terbesar di
luar negara-negara mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim India milik sekte Islam Sunni sementara Syiah membentuk minoritas yang cukup besar.
Masjid Barwada di Ghogha, Gujarat dibangun sebelum 623 M dan Masjid Cheraman Juma di Methala, Kerala adalah dua masjid pertama di India
yangdibangun oleh para pedagang Arab yang berlayar. Menyusul ekspedisi oleh gubernur Bahrain ke Bharuch pada abad ke-7 M, komunitas
perdagangan Arab dan Persia dari Arab Selatan dan Teluk Persiamulai menetap di pesisir Gujarat. Islam Syiah Ismailiyah diperkenalkan ke Gujarat
pada paruh kedua abad ke-11, ketika Fatimid Imam Al-Mustansir Billah mengirim misionaris ke Gujarat pada 467 H / 1073 M. Konflik sektarian
antara Yahudi Palestina dan Arab muncul pada 1920-an,memuncak menjadi perang saudara skala penuh pada 1947 dan berubah menjadi Perang
Arab-Israel Pertama pada Mei 1948, mengikuti Deklarasi Kemerdekaan Israel. Permusuhan berskala besar sebagian besar berakhir dengan
perjanjian gencatan senjata setelah Perang Yom Kippur 1973. Perjanjian damai ditandatangani antara Israel dan Mesir pada tahun 1979,
menghasilkan penarikan Israel dari Semenanjung Sinai dan penghapusan sistem pemerintahan militer di Tepi Barat dan Jalur Gaza, mendukung
Administrasi Sipil Israel dan akibatnya aneksasi sepihak Dataran Tinggi Golan dan Timur. Yerusalem.
Kekuasaan - Sebuah Analisis Sosial dan Politik-Bertrand Russel 2020-05-12 Tesis Bertrand Russell dalam buku ini sangat menarik, bahwa jika energi
merupakan konsep dasar gerak benda-benda dalam ilmu fisika, maka konsep dasar dalam gerak ilmu-ilmu sosial adalah KEKUASAAN dan bagaimana
membaca pola-polanya. Sebab energi menggerakkan benda-benda, sementara kekuasaan menggerakkan interaksi dan perilaku manusia. Kekuasaan
dan bagaimana merebutnya lalu menjadi perkara politik. Dan partai politik adalah sarana yang dimungkinkan oleh demokrasi dalam Pemilu untuk
merebut kekuasaan itu untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan. Sementara hukum memberikan aturan-aturan bagaimana
cara merebut kekuasaan itu secara sah, legitim dan beradab. Buku Russel ini, meski terbit sudah sejak tahun 1938, namun analisisnya tetap
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merupakan salah satu yang paling komprehensif tentang apa itu Kekuasaan dan dinamikanya sejak zaman Yunani, Romawi, hingga abad ke-20;
bagaimana merebutnya yang tampak dalam bentuk-bentuk kekuasaan yang wajib kita cermati, adakah itu etika kekuasaan, dan bagaimana
menjinakkan kekuasaan dalam dialektikanya yang terus menerus (ketegangan abadi) dengan hukum. Kepada mereka yang menggumuli ilmu-ilmu
politik, hukum, ekonomi, pemerintahan, militer, psikologi massa, filsafat, maupun praktisi dilapangan, buku lama yang "hidup kembali" ini layak
menjadi rujukan.
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