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Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang sempurna. Letak kesempurnaannya adalah bagaimana ajaran dalam Islam telah mengatur dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek aqidah, syariah, dan akhlak. Hal ini terekam dalam sebuah hadis nabi yang riwiyatkan oleh Umar bin Khattab, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Malaikat Jibril yang menanyakan tentang tiga hal, yaitu: Apa itu
iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Rasulullah kemudian menjawab dengan jawaban yang dikenal sekarang dengan rukun Iman rukun Islam dan definisi ihsan. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam konteks ilmu pengetahuan keislaman menjadi objek kajian dalam ilmu aqidah/ilmu kalam, ilmu fiqih, dan ilmu akhlak/ilmu tasawuf. Kajian dalam ilmu kalam mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan akan sesuatu yang
ghaib, baik pada zaman azali maupun zaman akhir yang semuanya telah diajarkan di dalam Al-Qur’an dan hadis. Pemahaman ulama akan ayat-ayat dan hadis tentang aqidah dan keimanan ini menjadi diskursus dalam kajian ilmu kalam. Dari pemahaman ini pula lahirlah berbagai macam aliran atau mazhab dalam ilmu kalam, seperti Mu’tazilah, Khawarij, Syi’ah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan lain sebagainya
Sejarah pemikiran ekonomi Islam masih terbatas dalam literatur. Karena kajian pemikiran Islam banyak berorientasi pada aspek politik dan peradaban. Sesungguhnya pemikiran dan praktik ekonomi dilakukan Rasulullah SAW, dilanjutkan para sahabat sampai pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Syafawiyah, Turki Utsmani, dan Mughal. Banyak tokoh-tokoh yang khusus mengabdikan diri dalam disiplin ilmu ekonomi, mulai Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Yahya bin
Umar, Ibn Miskawaih, Imam Shatibi, Nasiruddin Tusi, Al-Maqrizi, Syah Waliullah Ad-Dahlawi, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, dan Muhammad Iqbal. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Role of Islamic religious school in building independency of students in Indonesia; collection of articles.
On salafism and its implementation as a movement by Indonesian Muslims.
Muhammadiyah Mencerdaskan Anak Bangsa
Media dakwah
wacana intelektualisme dalam komunitas NU
Filsafat pendidikan Islam
Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan
Islam Liberal Indonesia: Pengaruh Pemikiran Nurcholish Madjid Nyata atau Muspra
Sejarah penafsiran dan metodologi tafsir al-Qur’an telah melewati berbagai fase yang panjang, rumit dan kompleks. Awalnya, penafsiran merupakan usaha menemukan maksud yang sesuai dengan teks, namun pada tahap selanjutnya proyeksi penafsiran terkontaminasi dengan usaha menundukkan al-Qur’an demi kepentingan kelompok keagamaan dan individu. Dalam beberapa penelitian, produk-produk penafsiran al-Qur’an dari generasi ke
generasi memiliki corak dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah adanya perbedaan situasi sosio-historis di mana seorang mufasir hidup. Bahkan situasi politik yang terjadi ketika mufasir melakukan kerja penafsiran juga sangat kental mewarnai produk-produk penafsirannya. Di samping cakupan makna yang dikan-dung oleh al-Qur’an memang sangat luas, perbedaan dan corak
penafsiran itu juga disebabkan perbedaan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing mufasir.
Saint veneration atau penghormatan terhadap wali, dengan segala bentuknya, merupakan living tradition di kalangan umat Islam, baik itu di kalangan Muslim Sunni maupun Syiah. Dalam Syiah sendiri, Wali mempunyai kedudukan yang tinggi dan merupakan aktor sentral dalam berbagai ritus keagamaan. Wali diyakini mempunyai kedekatan khusus dengan Allah, sehingga ia diyakini dapat membantu dalam hal terkabulnya doa dan hajat.
Selain itu, konsep wali sendiri merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari konsep Imamah yang merupakan bagian penting dari keyakinan kalangan Syiah. Ibn Abd al-Wahhab menilai bahwa penghormatan terhadap wali, terutama dalam bentuk melibatkan sang wali dalam doa, merupakan bentuk kesyirikan karena dinilai menyalahi prinsip tauhid uluhiyyah. Konsepsi tauhid uluhiyyah Ibn Abd al-Wahhab dibangun pada dimensi yang
bersifat fi’ly. Seorang dapat dinilai menyalahi tauhid dan melakukan perbuatan syirik besar berdasarkan pada perbuatannya. Oleh karena itu, hal ini berpengaruh dalam pandangannya mengenai konsep ibadah dan syirik akbar, dimana perbuatan pelibatan wali dalam doa dinilai sebagai bentuk penyembahan terhadap wali tersebut dan dapat mengeluarkan seseorang dari keislamannya (excommunication). Di sisi lain, ada beberapa
kalangan yang menolak pandangan Ibn Abd al-Wahhab dan menghadirkan pandangan alternatif mengenai keabsahan tradisi tersebut, salah satunya adalah Ja’far al-Subhani. Dalam buku ini, penulis mencoba menghadirkan argumen Al-subhani terhadap keabsahan tradisi tersebut, yang sekaligus menjadi jawaban terhadap pandangan Ibn Abd al-Wahhab terkait relasi tradisi tersebut dengan konsep tauhid. Hal ini melalui tiga hal
berikut: konsepsi Ibadah, al-mudabbirat (konsep pengaturan alam raya), konsep al-sababiyyah (sebab-akibat). Pemahaman al-Subhani sendiri dalam aspek tauhid uluhiyyah berdimensi i’tiqadi, sehingga parameter tindakan seorang Muslim yang layak dinilai syirik atau menyalahi tauhid lebih dilihat dari sisi intensi atau keyakinan yang mendasarinya, bukan pada perbuatannya. Dari sini, al-Subhani melihat bahwa persoalan
pelibatan wali dalam berbagai bentuk aktifitas seorang Muslim, diantaranya seperti dalam berdoa atau meminta kepada Allah merupakan nisbatani lifi’lin wahid, oleh karena itu tidak menyalahi prinsip tauhid. Buku ini mengetengahkan dua varian wacana tauhid dan relasinya dengan syirik akbar. Pertama, tauhid fi’ly yang mana menjadi pondasi bagi Ibn Abd al-Wahhab dalam memformulasikan konsep syirik. Pemahaman ini berperan
dalam meluasnya cakupan syirik akbar, dari bentuknya yang i’tiqadi menjadi ‘amaly. Hal ini menimbulkan penilaian bahwa kesalahan dalam hal yang bersifat ‘amaly (perbuatan), meski tanpa disertai aspek i’tiqad atau keyakinan, dapat menjadi justifikasi keluarnya seseorang dari keislamannya. Kedua, tauhid i’tiqadi yang menjadi pondasi bagi al-Subhani dalam menolak anggapan syirik terkait tradisi penghormatan Wali.
Pemahaman ini menitikberatkan bahwa justifikasi syirik hanya dapat dibenarkan manakala didasarkan pada niat atau keyakinan seseorang, bukan pada perbuatannya.
Apakah benar Kyai Haji Ahmad Dahlan tidak meninggalkan warisan pemikiran politik sebagaimana diyakini para pengikutnya sekarang? Bagaimana strategi pendekatan politik yang dilakukannya dalam menyikapi hubungan dengan kolonialisme Belanda, penguasa lokal (kesultanan), dan relasi dengan organisasi sosial politik di masanya? Buku ini akan membahasnya, menunjukkan kepada kita bagaimana pemikiran dan perilaku politik
salah satu tokoh muslim paling berpengaruh dalam pergerakan kemerdekaan di Indonesia ini.
Different viewpoint between N.U. and Muhammadiyah on astronomical calculation on Islamic calendar to determine beginning of Ramadhan in Indonesia.
Gerakan pembaharuan pemikiran Islam
Pendekatan Ilmu Hadis
Ensiklopedi pemikiran ulama Aceh
Ensiklopedi Aliran dan Madzhab Di Dunia Islam
PEMIKIRAN ILMU KALAM Dari Klasik Sampai Kontemporer
Studi Metodologi Tafsir

Buku ini membahas pemikiran beberapa gerakan Muslim Indonesia seperti Nah?atul Ulama (NU), Muhammadiyah, Salafi dan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) terhadap permasalahan hak-hak perempuan di dalam hukum Islam. Hak-hak tersebut, yakni hak kepemimpinan, akses pendidikan dan ekonomi, pekerjaan, serta setara bagi waris, nasab anak luar nikah dan politik. Buku ini membuktikan bahwa pemikiran hukum Islam atas fatwa ulama NU-Muhammadiyah cenderung moderat-progresif,
berbeda dalam hukum hak waris, status nasab anak luar nikah, Muhammadiyah cenderung konservatif-literal. Sebaliknya, pemikiran hukum Islam ulama Salafi-HTI cenderung konservatif-literal dalam kepemimpinan, tetapi dalam hak pendidikan dan ekonomi, HTI cenderung moderat-progresif. Hukum hak pekerjaan juga berbeda, HTI cenderung moderat-progresif, Salafi tetap konservatif-literal. Fatwa hukum Salafi-HTI cenderung konservatif-literal dalam hukum hak setara bagian waris dan
hak nasab anak luar nikah. Berbeda kembali dalam hak politik, Salafi sangat konservatif-literal, HTI cenderung moderat-progresif. Golongan konservatif-tekstual melihat hak perempuan (HAM) produk barat yang tidak islami. Moderat-progresif berfikir substantif dan moderat, HAM perempuan sesuai Islam, syar’i dan egaliter. Buku ini sependapat dengan Asma Barlas (2005), bahwa ajaran Islam mengoreksi teori patriarki dan menolak dikotomi jender laki-laki dan perempuan. Argumen ini
sesuai dengan Mohsin Araki (2005), dan Nasaruddin Umar (2003). Buku ini juga sependapat dengan Siti Ruhaini Dzuhayatin (2015) bahwa rezim gender dalam sudut pandang di organisasi misalnya, didukung landasan teologis serta perilaku kolektif dari superioritas di keluarga berkembang dalam kebijakan sosial dan publik. Dalam buku diskursus Islam moderat-progresif dan konservatif-literal ini menggunakan teori maq???d syar?’ah (tujuan-tujuan syar?’ah) Imam Syatibi dalam tiga level:
al-?ar?riyy?t, al-h?jiyy?t, dan al-tahsiniyy?t dan System Approach Jasser Auda. Prinsip utama maq??id syar?’ah adalah menciptakan pemahaman serta implementasi hukum baik berupa fatwa maupun regulasi yang maslahat, kesetaraan dan keadilan serta menolak kerusakan (mafsadat). Karenanya, maslahah tidak bertentangan dengan sumber agama.
History and development of Islamic religious reformation in Sumatera Barat Province.
Pada awal abad ke-20, Kota Padang Panjang yang dikenal sebagai Serambi Mekah karena keislamannya, justru berkembang menjadi lumbung pertumbuhan komunis terpesat di Sumatera. Adalah seorang guru agama Sumatera Thawalib (sekolah kaum modernis Islam yang terkenal di kota itu), Haji Datuk Batuah, yang mencoba memadukan Marxisme dan Islamisme, serta nilai-nilai adat Minangkabau. Ia menyebut hasil ramuannya itu sebagai Kuminih. Dampaknya cukup mencengangkan:
bersama Natar Zainuddin ia mampu menarik hampir seluruh murid Thawalib memeluk ‘merah’, jumlah anggota komunis melonjak di kota itu, dan dengan begitu aksi protes melalui surat kabar cepat merebak. Namun, belum sempat gerakan itu membesar, pemerintah kolonial meringkus Haji Datuk Batuah cs. Mereka dibuang ke Nusa Tenggara Timur dan dijebloskan ke rimba-raya Digoel yang penuh malaria, hingga dieksternir ke Australia. Sumber kolonial menyebut propagandis komunis
itu merencanakan pembunuhan, coupt kekuasaan, dan penyebar kebencian. Namun, jika sumber-sumber lokal ditilik, narasinya akan jadi lain. Bagaimana kelompok propagandis komunis melawan arus kapitalisme dan imperialisme? Bagaimana kisah penangkapan dan perasaian mereka dalam pembuangan? Karya ini memberi gambaran yang lebih memadai dari sudut pandang sumber-sumber lokal yang selama ini cenderung diabaikan oleh sebagian peneliti. Hasil temuannya sungguh
mencengangkan! [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]
Abdul Hakim Hakim's thoughts as an ulama from Minangkabau on fiqh.
PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MODERN
Syarah & Implementasi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani di Kota Parepare
Gerakan Sosial Islam Hizbut Tahrir
Rujukan induk dan paling otoritatif tentang sejarah peradaban Islam
Ensiklopedi Minangkabau
Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM
Encyclopedia of Muhammadiyah, an Islamic organization in Indonesia.
dalam buku ini akan dibahas: ikhwal studi Islam; beberapa pendekatan dan metode studi Islam; pengantar tentang berberapa aspek Islam; metodologi studi al-Qur’an, al-Hadis, hukum Islam, pembaharuan pemikiran Islam; etika dalam Islam; sejarah dan peradaban Islam; serta metodologi penelitian ilmiah untuk studi Islam. Untuk memenuhi sillabi serta kekurangan bahan studi, sementara kesempatan penulis amat terbatas, maka dalam terbitan pertama buku ini kami tambahkan empat bab dari hasil terjemahan dan saduran penulis dari beberapa buku berbahasa arab yang relevan dengan tema. Yaitu, bab VI dan VII masingmasing diterjemahkan disadur dari buku Syuruth al-Ijtihad, dan buku Manahij al-Fuqaha’; keduanya karya Dr. Abdul Aziz al-Khayyath. Termasuk juga bab XI dan XII yang disadur dari buku Adlwa’ ‘Ala al-Bahts wa al-Mashadir karya Dr. Abdurrahman ‘Umairah. Adapun sembilan bab yang lain: bab I, II, III, IV, V, VIII, IX, X dan XI merupakan karya penulis yang cukup lama dipersiapkan. Mudah-mudahan dalam cetakan kedua nanti penulis dapat menggantikan hasil saduran tersebut dengan karya baru yang saat ini telah mulai kami persiapkan.
Penulis memandang bahwa penilaian tentang warna atau corak pemikiran orang, baik itu dikatagorikan liberal, tradisionalis, konservatif, radikal dan sebagainya, bila hanya disandarkan kepada salah satu atau beberapa pemikiran, bukan pemikiran secara utuh orang yang bersangkutan terkesan tidak adil dan objektif, sehingga sulit dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akademis. Karena menurut hamat penulis bahwa setiap pemikiran yang lahir dan tercetus dari diri seseorang itu tidak harus sewarna dalam segala hal atau permasalahan yang disikapi dan dipikirkannya, karena boleh jadi dalam satu hal seseorang berwarna
liberal tetapi dalam hal lain bercorak tradisionalis, sehingga tidak bisa juga kemudian digeneralisasi seseorang itu pemikirannya berwarna liberal atau tradisionalis saja. Dan karena itu, maka tidak bisa juga kemudian kita menghubungkan pemikiran seseorang itu hanya kepada bentuk pemikiran tertentu, misalnya liberal. Sebab, bila seseorang itu pemikirannya secara keseluruhan mengandung katakan dua warna, liberal dan tradisionalis sekaligus, maka pemikirannya itu dapat mempengaruhi pemikiran orang ke dalam dua warna pemikiran pula, yaitu liberal dan tradisionalis, bukan hanya liberal. Malah, sekalipun pemikiran
seseorang itu hanya memiliki warna tradisionalis saja misalnya, maka tidak kemudian secara otomatis akan mempengaruhi pemikiran orang lain menjadi tradisionalis juga. Sebab, pemikiran yang berwarna tradisionalis itu bisa dipahami dan ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda, sehingga pemikiran yang berwarna tradisionalis akan membawa seseorang berpikiran liberal jika dipahami sesuai dengan semangat dan kecenderungan liberal, begitupun juga sebaliknya pemikiran yang liberal dapat membawa seseorang berpikiran tradisionalis jika dipahami sesuai dengan semangat dan kecenderungan tradisionalis.
Sebagai contoh misalnya, orang menyebut Ibnu Taymiyah sebagai tokoh tradisionalis, tetapi kemudian seorang Nurcholish memahami pandangan Ibnu Taymiyah tentang makna kata islam dengan semangat yang berbeda, sehingga, berdasarkan pada pandangan islam Ibnu Taymiyah inilah justru Nurcholish menggagas pandangan inklusif-pluralisnya yang dinilai bersifat liberal. Berbeda dengan Nurcholish, bagi seorang Adian Husaini makna kata Islam Ibnu Taymiyah justru mengantarkannya kepada pandangan Islam tradisionalis. Dalam pandangan Adian Husaini seorang Muslim seharusnya memiliki sikap yang pasrah dan
tunduk kepada Tuhan (Allah) dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad saw, sesuai dengan makna “Islam” secara lughawi “pasrah”.
Di saat dunia Islam abad ke-7 berada dalam zaman keemasannya, Eropa masih dalam abad kegelapan, sehingga tidak mengherankan bila orangorang Eropa banyak yang datang ke dunia Islam, terutama dari Andalusia dan Sisilia, dua wilayah yang kelak menjadi konsentrasi dan fokus perpaduan antara kebudayaan Arab-Islam yang cemerlang dan otak Eropa yang inovatif. Kebetulan kedua wilayah tersebut merupakan perbatasan antara Arab-Islam dan Eropa. Di sinilah mahasiswa Eropa yang cemerlang secara giat mempelajari dan menekuni ilmu pengetahuan yang sebelumnya didominasi umat Islam. Kegiatan orang-orang
Eropa yang sebagian besar mendapat stimulasinya dari adanya berbagai bentuk kontak dengan umat Islam itu, ternyata melicinkan jalan bagi kebangkitan kembali (Renaissance) mereka (abad ke-16 dan 17) dan selanjutnya mengantarkan Eropa Barat (dan dunia) kepada periode sejarah umat manusia yang sama sekali baru, yaitu abad modern. Suatu kenyataan yang tidak dapat dimungkiri bahwa agama (agama mana pun) tidak ada yang terlibat langsung ikut membidani lahirnya kemodernan dunia, dengan kata lain agama-agama “absen” dalam proses ditemukannya kemodernan dunia di Eropa. Islam sendiri hanya sebagai
penginspirasi, saat komentar-komentar Ibnu Rusyd dialihkan ke Eropa yang mendorong pengaruh Averoisme di benua itu. Sementara Kristen meninggalkan proses itu ketika gereja berpisah jalan dengan n perkembangan ilmu pengetahuan yang menyebabkan munculnya sekularisme di Eropa. Buku Persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
pendekatan historis, teoritis dan praktis
Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara
Post-tradisionalisme Islam
Pemikiran Modern Dalam Sunah
65 Tahun Prof. Dr. KH. Muhammad Machasin, MA
Metodologi Studi Islam

Sebagai agama yang besar, sejarah Islam diwarnai dengan munculnya berbagai aliran dan madzhab yang tumbuh di negeri-negeri Muslim. Dengan berbagai corak pemikiran, tokoh, dan doktrin-doktrinnya, keberadaan aliran-aliran dan madzhab tersebut saling berebut pengaruh. Masing-masing berusaha menjaga eksistensi dengan terus menyebarkan paham-pahamnya. Ada aliran-aliran yang menyimpang dan menjadi 'duri dalam daging' kaum muslimin, ada juga yang berusaha untuk menjaga agar umat ini
tidak keluar dari koridor yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua ini perlu diketahui oleh umat Islam, agar bisa membedakan mana kelompok yang menyimpang dan mana yang berada di jalan yang lurus. Ensiklopedi ini ditulis oleh para profesor dan doktor yang mumpuni di bidang akidah dan pemikiran, yang berusaha mengupas secara tuntas setiap aliran dan madzhab yang dibahas. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturudiyah, Wahabiyah, dan Azh-Zhahiriyah, adalah sebagian dari
puluhan aliran dan madzhab yang dibahas dalam buku ini. sangat berharga jika Anda memilikinya!
Tulisan dalam buku ini kami klasifikasikan menjadi lima bagian. Bagian 1, Sketsa Biografis yang ditulis oleh Moch Nur Ichwan. Bagian 2, Pemikiran dan Kiprah, yang ditulis oleh Zuly Qodir, Maharsi, Hartono, dan Elga Sarapung. Bagian 3, Agama, Kemanusian dan Keadaban, yang merupakan sumbangan tulisan berdasarkan bidang masingmasing, namun didedikasikan untuk perayaan hari lahir Prof Machasin, yang ditulis oleh Noorhaidi Hasan, Leonard C. Epafras, Ahmad Suaedy, Muhammad Jadul Maula, Ening
Herniti, Moh. Kanif Anwari. Bagian 4, Muhammad Machasin di Mata Para Sahabat, yang ditulis oleh Yahya Wijaya, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, Rm. Budi Subanar, KH. Husein Muhammad, Nur Syam, M. Fuad Nasar, Masruchah. Bagian 5, Muhammad Machasin di Mata Para Murid, yang ditulis oleh Gede Suwindia, Ismail Yahya, Mambaul Ngadhimah, M. Solahudin, Umar Bukhory, Adi Fadli, Arif Maftuhin, Ibnu Burdah. Prolog ditulis oleh Prof. Dr. M. Amin Abdullah dan epilog ditulis oleh Prof. Dr. Phil. Al Makin.
Buku Pemikiran Modern dalam Sunah: Pendekatan Ilmu Hadis ini melihat secara ilmiah pergulatan atau percaturan antara modernis sunah yang sesungguhnya dan new modernism sunah yang sekadar mencari popularitas. Studi pemikiran modern dalam sunah sangat penting bagi umat Islam dewasa ini, sehingga umat Islam tidak mudah terpikat oleh slogan dan aliran baru yang banyak bermunculan dewasa ini. Pengarang buku ini dengan pendekatan ilmu hadis mengupas tuntas pemikiran modern dalam sunah
sampai ke akarakarnya, mulai dari ingkar sunah era Klasik hingga era Modern sampai new modernism sunah, sejarah dan sebabsebab timbulnya pengingkar sunah di berbagai negara, serta berbagai alasan dan argumen yang mereka ajukan. Kemudian, dan yang paling penting ialah pembahasan tentang modernisasi sunah yang semestinya dalam Islam, teori pemodernan sunah, salah paham dan keraguan new modernism dan pemikirannya. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Perkembangan politik Turki menarik dan penting diamati menyusul terjadinya perubahan politik Timur Tengah setelah Arab Spring ketika negara lain seperti Libya dan Syria jatuh dalam situasi konflik yang rumit, sementara Mesir justru kembali ke pemerintahan yang didominasi militer. Kurang lebih 80 tahun yang lalu, tepatnya pada 1924, kekhalifahan Usmaniyah runtuh. Muncul penguasa baru yang dipimpin Mustafa Kemal. Ia mendirikan negara republik di atas puing-puing reruntuhan dinasti tersebut.
Sekularisme radikal untuk memisahkan agama dari kehidupan politik menjadi kampanye utamanya. Pada pemilihan umum 1995, Partai Refah yang berhaluan Islam berhasil memperoleh simpati masyarakat Turki. Mereka meraih 21,3 persen suara atau yang terbanyak. Persinggungan empat elemen, yakni demokrasi, sekularisme, modernitas, dan Islam, terus mewarnai perkembangan politik Turki. Buku ini menelaah bagaimana proses persinggungan empat elemen tersebut, yang dalam sejarahnya ternyata
sudah berlangsung sebelum Turki menjadi republik. Tampak bahwa kemunculan partai yang membawa aspirasi keislaman tidak serta-merta mengakibatkan perubahan drastis. Penulis menyediakan informasi dan penjelasan memadai terhadap dinamika demokrasi, modernitas, sekularisme, dan Islam di Turki. Terutama dengan melihat aktivitas kelompok Islam dalam merombak dominasi kalangan sekuler. --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group
Penggunaan sistem hisab & rukyat di Indonesia
Wacana Pemikiran Reformis
Memata-matai Kaum Pergerakan
Mengislamkan Negara Sekuler
Gerakan Propagandis Komunis Di Serambi Mekah 1923-1949
“NU tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana,” kalimat yang pernah disampaikan oleh KH. Achmad Siddiq dalam mengartikan Khittah NU ini begitu populer sampai sekarang. Khittah NU dipahami sebagai upaya NU untuk berjarak dengan partai politik, meskipun tidak buta terhadap politik. Di tengah godaan politik praktis yang luar biasa, dari persoalan partai, pemilihan anggota dewan, Pilpres, hingga Pilkada, yang tentu saja melibatkan warga Nahdliyin sebagai warga negara untuk memilih bahkan dipilih, menegakkan Khittah NU ternyata bukan hal yang mudah.
Di sinilah kehadiran buku yang ditulis oleh Nur Khalik Ridwan ini sangat penting bagi para aktivis NU. Buku ini dengan cermat mengupas bagaimana Khittah NU kaitannya dengan dinamika jam'iyyah. Pembaca dibawa masuk kepada sejarah, ajaran mendasar, maupun dinamika organisasi. Tak hanya struktural, tapi juga kultural. Termasuk bagaimana seluruh badan otonom dan organisasi non-pemerintah yang ada di NU bisa bergerak bersama dalam Khittah NU; membangun negeri ini, menyebarkan Islam rahmatan lil 'alamin. Lebih penting lagi, dalam buku ini juga
dikupas organisasi-organisasi lain di luar NU. Pengetahuan ini penting bagi para Nahdliyin agar dapat menjaga dan mengembangkan Aswaja an-Nahdliyyah di tengah gencarnya pemahaman yang berbeda melalui berbagai media, bahkan masuk ke jantung-jantung NU di desa-desa. Sungguh, buku ini penting untuk dibaca.
Perjalanan sejarah Islam banyak diwarnai oleh sepak terjang sosok manusia-manusia berpengaruh yang memberi kita semesta inspirasi. Saat mendengar namanya, kita jadi ingin tahu dan belajar tentang apa dan bagaimana mereka bagi kehidupan. Ensiklopedia ini menghadirkan deretan sosok tokoh-tokoh Muslim berpengaruh yang pernah ada dalam sejarah. Kisah manusia teragung, Muhammad Saw.; Muhammad Ali, sang Legenda Tinju sepanjang masa; atau Soekarno, sang Proklamator; disajikan lengkap secara alfabetis dari A sampai Z, untuk semakin memudahkan
Anda membaca ensiklopedia ini. Tidak hanya itu, sebagai sebuah buku sejarah, ensiklopedia ini juga menyajikan berbagai keunggulan, di antaranya: Menghadirkan tidak kurang dari 1.100 tokoh Muslim di seluruh dunia. Menggunakan dua macam penanggalan, Masehi dan Hijriah. Menyajikan gambaran tokoh yang akurat dan tuntas dengan menggunakan situs Gregorian-hegira Converter. [Mizan, Ensiklopedia, Kitab, Toko, Sejarah, Islam, Indonesia]
Encyclopedia of Minangkabau and the Minangkabau people in Sumatra Barat, Indonesia.
Peradaban Islam pernah mencapai masa keemasan nya. Namun dalam perkembangan selanjutnya hal itu tertinggal jauh dari peradaban di dunia Barat sehingga terpuruk. Hal tersebut menjadi fokus perhatian kalangan intelektual Muslim dunia, termasuk dari Indonesia saat ini. Lahirnya buku ini merupakan salah satu upaya membumikan Kembali Hukum Islam sebagai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat dunia dan kembali mengambil perannya sebagai pengatur hubugan antarsesame manusia dan hungan antara mahluk dengan sang khalik sehingga tercipta
perdamaian yang menjadi cita-cita mulai masyarakat dunia. Buku ini berjudul merupakan buku yang mengupas terkait gagasan dan ide-ide para tokoh muslim dunia terkait pandangan dan upaya-upaya serta sumbang sih pemikiran yang telah mereka curahkan guna menghidupkan kembali hukum Islam yang sudah mulai ditinggalkan oleh para penganutnya sendiri. Dalam buku ini juga membahas terkait hal-hal yang melatar-belakangi terjadinya kemunduran masyarakat Islam bila dibandingkan dengan masyarakat Barat dari berbagi aspek baik ekonomi, sains, pendidikan,
politk dan hukum.
Jati Diri HMI Wati: Menggagas Nilai-Nilai Dasar KOHATI (NDK)
Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran
Ensiklopedi Muhammadiyah
Jilid 2
Literasi pemikiran muslim dalam lintas sejarah
Pemikiran Islam Nurcholish Madjid

Mengislamkan Negara SekulerKencana
Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan yang dinamik terbukti melalui kompleksiti dan cabaran yang dilalui oleh umat Islam di serata dunia. Cabaran yang dilalui umat Islam serata dunia ditambah dengan kecenderungan untuk melihat Islam dengan pandangan miopik dan reduksionis, ekoran kejadian 9-11 dan apa yang kononya disebut War on Terror – Peperangan Terhadap Keganasan, yang mana lebih daripada sekadar sebuah perancangan untuk menggambarkan Islam dengan nada negatif
bagi menjustifikasikan kompleks industri ketenteraan global yang berterusan. Menghadapi latar yang keliru inilah yang menyebabkan perjuangan untuk memberikan nafas, dinamik dan kekuatan kepada normatif pemikiran dan praksis umat Islam berterusan. Dan konteks ini jugalah yang menggerakkan penulisan artikel-artikel di dalam buku ini. Wacana Pemikiran Reformis muncul tepat pada masanya dalam bidang persuratan pemikiran kontemporari Muslim, kerana ia mengajukan keperihatinan
masa ini terhadap masyarakat Islam moden yang terperangkap dalam kebuntuan. Masyarakat Muslim telah terdedah kepada kesan globalisasi, urbanisasi, pendidikan massa dan kemajuan sosio-budaya yang dibawa melalui emansipasi wanita, golongan marhein dan anak muda dikota; tetapi pada masa yang sama mereka tidak mampu memanfaatkan kuasa globalisasi disebabkan proses marjinalisasi ekonomi dan politik. Oleh itu, bagaimanakah umat Islam hari ini dapat maju dan menjadi aktor
sepenuhnya masa dalam pentas pembangunan global? Esei-esei di dalam antologi ini ditulis dengan mempertimbangkan perkara-perkara ini; jelas dan jujur dalam penilaian mereka, dan bertenaga dalam penampilanya. Ia mengajak kita untuk menilai kembali ide-ide generasi awal para pemikir Islam modernis dan reformis; juga pada masa yang sama mengingatkan kita keperluan untuk membicarakan realiti depan mata kita hari ini berkenaan persoalan pluralism, demokrasi, hak-hak wanita dan
keperluan untuk meletakkan keperihatinan kita pada waktu ini dan mencari jawapan untuk masa hadapan. —Dr. Farish A. Noor Senior Fellow, RSIS Nanyang Technological University Singapore Visiting Professor, Sunan Kalijaga Islamic University Jogjakarta dan Universitas Muhamadiyah Surakarta
Masa-masa Pergerakan Nasional ramai diwarnai oleh berdirinya organisasi-organisasi nasionalis, rapat-rapat umum, pemogokan buruh dan pemberontakan petani. Untuk membendungnya, pemerintah kolonial membentuk Dinas Intelijen Politik (PID dan ARD) yang bertugas memata-matai dan menangkal aksi-aksi kaum revolusioner. Dengan menelusuri sumber-sumber yang sulit didapat, buku ini mengulas sepak terjang dinas ini serta respons kaum Pergerakan terhadapnya, lengkap dengan
momen-momen seru bak kisah spionase. Anda mungkin tertawa membaca cara-cara Soekarno mengelabui mata-mata yang membuntutinya, atau mungkin terkejut saat tahu bahwa Haji Agoes Salim ternyata pernah menjadi agen Dinas Intelijen yang bertugas memasok informasi rahasia mengenai internal organisasi Sarekat Islam! Buku persembahan penerbit MarjinKiri
Hari ini banyak kalangan yang begitu peduli dengan situasi keberagamaan dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Berbagai gerakan muncul mencoba menjawab tantangan zaman, dan tidak sedikit juga yang muncul sebagai counter atau penangkal dari zaman yang sudah semakin “buruk” dalam pandangan mereka. Sebut saja gerakan funmentalisme. Istilah ini belakangan sering mucul diberbagai media massa, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Gerakan
fundamentalisme ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan menjurus pada gerakan yang lebih radikal seperti ancaman terorisme. Dimana gerakan ini selalu berlindung di bawah paham fundamentalisme agama, terutama agama Islam. Karena itulah, kita sering sekali mendengar istilah fundamentalis tapi konotasinya atau lebih idientik dengan dengan fundamentalisme Islam atau Islam fundamentalis yang memiliki kesan negative dan ekstremisme. Padahal, kalau dilihat lebih dalam,
fundamentalis yang berakar pada agama itu tidak hanya Islam, melainkan juga agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Yahudi, dan Konghucu. Kaum fundamentalisme ini muncul lebih kepada ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi arus globalisasi yang kenyataanya memang sulit dibendung. Bahkan sedikit sekali yang terfiltrasi oleh masyarakat sehingga menyebabkan lahirnya perilaku masyarakat yang inmoral dan menyimpang dari norma-norma agama. Tulisan ini lebih jauh
akan membahas secara detail terkait gerakan fundamentalisme dan kebangkitan gerakan Islam secara geneologis. Kemudian juga mengkaji konsep negara, politik, demokrasi dan gerakan sosial khususnya gerakan yang dilahirkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani serta pemikiranpemikirannya yang membahas tentang konsep politik dalam dan luar negeri, konsep Khilafah serta partai politik serta pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang ekonomi gerakan sosial kemasyarakatan. dan aspek
penting dari tulisan ini akan menelisik lebih dalam tentang gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan terkhusus lagi gerakan HTI di kota Parepare.
kemandirian santri & pembangunan masyarakat
Pemikiran fikih Abdul Hamid Hakim
Islam & Modernitas
Gerakan Islam syariat
PEMBAHARUAN PEMIKIRAN RASYID RIDHA DI BERBAGAI BIDANG (Pendidikan, Agama, dan Politik)
Ensiklopedia Tokoh Muslim
Menurut Carey, setelah 212 tahun setelah era Deandels (1808-1811) terjadi perubahan dramatis di segi pemerintahan, agama, dan lingkungan hidup. Yang menggelitik dari Peter Carey adalah pertanyaannya yaitu "Saya saat ini tertarik dengan pertanyaan apakah memudarnya secara perlahan model matriarki gaya polinesia dalam garis keturunan perempuan dipengaruhi secara serentak oleh kolonialisme dan Islam". Tegasnya, di samping kolonialisme Hindia Belanda, apakah ajaran Islam modern melenyapkan budaya matriarki Polinesia asli. Sungguh Islam tidak pernah menghapus budaya matriarki apalagi
jika dimaksud, mentransformasikan DNA perempuan pejuang dan penggugat, menjadi perempuan yang pasrah terhadap kondisi ketidakadilan dan diskriminasi yang dideritanya. Islam justru hadir dengan semangat pembebasan dari segala bentuk struktur yang tidak adil dan kultur patriarki yang menindas. Saat ini penting bagi perempuan Indonesia, terutama kader HMI dan HMI Wati untuk terus menggelorakan semangat perjuangan perempuan seperti yang ada pada pendahulunya. Semangat perjuangan yang diwarnai oleh spirit Al-Qur'an dalam rangka menegakkan keadilan dan kemakmuran yang
diridhai Allah SWT.
Buku ini memuat elaborasi da eksplorasi pemikiran dan tokoh ketatanegaraan Islam, mulai dari periode Klasik seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun; hingga era Modern seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, dan Ayatullah Khomeini untuk menyebut beberapa nama dan juga pemikiran dan praktik politik Islam di Nusantara dari masa kerajaan/kesultanan hingga masa kontemporer; mulai dari Nuruddin ar-Raniry, Raja Ali Haji hingga Mohammad Natsir dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). --- Buku persembahan penerbit
Prenadamedia Kencana
Buku yang ditulis mas Farid Setiawan ini mengelaborasi peran Muhammadiyah mencerdaskan bangsa, baik dalam konteks historis maupun kontemporer. Meskipun buku ini berasal dari kumpulan artikel yang telah diterbitkan di sejumlah media, tetapi kualitas materinya masih sangat relevan untuk dijadikan bahan bacaan atau perenungan mengenai peran-peran Muhammadiyah di bidang pendidikan. Terlebih, buku ini juga diberi kata pengantar Prof. Zamroni, Ph. D salah satu tokoh Muhammadiyah yang juga memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan pendidikan di negeri ini, sehingga hal itu
menambah kualitas atau bobot materi buku ini untuk mencerahkan dan memberi inspirasi bagi pembaca. Setelah membaca setiap lembar naskah buku ini, saya menemukan banyak hal yang sungguh sangat mencerahkan. Selain beberapa hal yang telah saya kemukakan di atas, rupanya masih terdapat informasi lainnya yang sungguh berkesan, seperti diskursus tentang demokrasi dan model kepemimpinan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dalam buku ini, Mas Farid Setiawan menjelaskan bahwa tokoh Muhammadiyah sudah lama membahas teori demokrasi yang dikaitkan dengan ajaran Islam.
Demikian halnya dengan karakter kepemimpinan di lembaga pendidikan Muhammadiyah yang rupanya jauh berbeda dengan teori kepemimpinan pada umumnya. Dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah diterapkan model kolektif kolegial sehingga tata kelolanya didasarkan pada kepemimpinan bersama, bukannya personal. Dengan bahasa lain, kepemimpinan pendidikan Muhammadiyah menghendaki adanya super team bukan super man. Sungguh, saya sangat mengapresiasi penerbitan buku ini. Di tengah aktivitasnya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan,
Mas Farid Setiawan masih dapat meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan gagasan bagi kemajuan pendidikan Muhammadiyah. Dosen muda yang kreatif dan saya kenal sejak kuliah di jenjang S1 UAD ini masih menjaga kesehatan nalar dan kecerdasan linguistik melalui dunia jurnalistik, sebuah tradisi yang perlu diikuti dosen-dosen lainnya. Karena itu, saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini ‒yang akan dijadikan Kado Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta,‒ semoga disusul karya-karya lainnya.
Development of Islamic movements and thought in Nahdlatul Ulama, a Muslim organization in Indonesia.
reproduksi Salafiyah ideologis di Indonesia
History of the Arabs
Jilid 1
Menuju Lentera Merah
Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934
Pemikiran Politik Islam

Buku ini akan membuka pikiran pembaca mengenai pemikiran pembaharuan Rasyid Ridha pada masa lalu dalam kurun tertentu, sejauh mana perbedaan dan persamaan pemikiran Rasyid Ridha dengan pembaharu lain dan bagaimana corak pemikirannya, akan dibahas lengkap dalam buku ini.
Pemikiran Islam Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda dari era zaman Nurcholish Madjid, Harun Nasution, M. Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid, Kuntowijoyo, Djohan Effendi atau Jalaluddin Rakhmat. Hal ini bisa diamati dari semakin redupnya pemikiran Islam di Indonesia saat ini. Terdapat banyak kritik dan gagasan baru yang menganggap pemikiran Islam telah “kabur”, atau tidak jelas dan spekulatif, bahkan era sekarang dianggap bukan lagi era agama, tapi telah memasuki era sains. Apakah pemikiran Islam masih relevan? Nurcholish Madjid adalah orang yang gelisah dengan tantangan terhadap
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Read Online Ensiklopedia Gerakan Keagamaan Pemikiran Jilid 1
pemikiran Islam pada tahun 1970-an. Sejak itu, ia terus mengembangkan pemikiran Islam sampai akhir hayatnya di tahun 2005. Kini banyak penerusnya juga mengalami kegelisahan; sebuah kegelisahan yang sama, namun dengan tantangan berbeda. Oleh karena itu, program beasiswa “Kader Pemikir Islam Indonesia” (Mencari Penerus Cak Nur) lahir sebagai langkah kaderisasi untuk membumikan kembali Pemikiran Islam Indonesia di masa depan.
W??il bin ‘A??’ dinamai juga Ab? ?u?aifah, dan bahkan lebih terkenal dengan gelar al-Gazz?l.1 Ia dilahirkan pada tahun 80 H di Madinah dan meninggal dunia pada tahun 131 H di Ba?rah. Sejak kecil, W??il sudah memperlihatkan kesungguhannya dalam mengkaji al-Qur’an, Hadis Nabi, dan ilmu-ilmu lain. Pada mulanya, ia belajar pada Ab? ??syim ‘Abdull?h ibn Mu?ammad al?anafiyyah. Selanjutnya, ia banyak menimba ilmu pengetahuan di Mekah dan mengenal ajaran Syi‘ah di Madinah. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Ba?rah dan berguru pada ?asan al-Ba?r?.
Islam Indonesia bisa didekati dari berbagai perspektif tergantung alasan dan kepentingan kita mendekatinya. Setiap perspektif akan menghasilkan kesimpulannya sendiri-sendiri yang bisa jadi banyak berbeda dengan perspektif lain. Faktor ragam pendekatan inilah yang telah memperkaya kajian Islam Indonesia seperti yang kita lihat selama ini. Transformasi Islam di Indonesia tidak hanya terjadi dalam sejarahnya yang panjang. Perkembangan dan dinamika Islam Indonesia modern pun mengalami hal yang samayang berbaur dengan sejumlah fenomena baru yang muncul dalam 20 tahun terakhir. Banyak hal menarik untuk
dijelaskan dari fenomena Islam Indonesia, baik di masa silam maupun era kontemporer sebagai hasil proses transformasi masyarakatnya. Buku ini adalah yang menjelaskan itu. Dengan kerangka sosiologis-sejarah, Moeflich Hasbullah berhasil menjelaskan proses-proses transformasi kebudayaan-peradaban Islam di Indonesia. Selain transformasi sosial, budaya, politik, dan agama, tak ketinggalan, buku ini menyajikan pembahasan transformasi musik Islam dalam periode sejarah Indonesia hingga masa kontemporer. Suatu kajian yang terhitung masih jarang dilakukan dalam karya-karya sejarah akademik. Buku Persembahan
Penerbit PrenadaMedia
studi tentang interaksi Muhammadiyan dan NU
reaktualisasi ajaran Islam di tengah perubahan sosial
Agama, Kemanusiaan dan Keadaban
Kritik Ayatullah Ja‘far al-Subhani terhadap Konsep Tauhid Uluhiyyah Ibn ‘Abd al-Wahhab
Pondok pesantren
Ensiklopedia Khittah NU
Dalam AD/ART Nahdlatul Ulama (NU) awal yang kemudian diakui Pemerintah Belanda itu, perkumpulan bernama NU—dulu disebut NO (Nahdlatoel Oelama)—dilahirkan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926, dan untuk keperluan lamanya sampai 29 tahun. Kalau dihitung sejak NU didirikan, maka keperluan 29 tahun itu berarti jatuh pada tahun 1955. Pada tahun ini pula, bertepatan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Pertama yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Lantas, NU berubah menjadi partai politik. Ketika NU sudah menjadi partai politik, peran sosialnya
sebagai ormas “tercemari” dan “penuh kepentingan”. Dan, para tokoh NU cemas dengan keadaan demikian. Maka, setelah melalui musyawarah yang alot dan dinamis, pada tahun 1984, pada Muktamar ke-27 NU di Situbondo, dicetuskanlah Deklarasi Situbondo yang menetapkan bahwa NU kembali ke Khittah 1926 sebagai ormas dan “cabut” dari politik praktis. Sebagai landasan berpikir, bertindak, dan berjuang warga Nahdliyin, Khittah NU bagai bola api. Darinya, kemudian lahirlah dinamika-dinamika baru, pemikiran-pemikiran baru, dan gerakan-gerakan baru,
yang sulit dibayangkan bisa lahir jika Khittah NU tidak pernah dicetuskan. Dan, buku Ensiklopedia Khittah NU Jilid 1 (Sejarah dan Pemikiran Khittah NU) ini merekam hampir semua sejarah dan pemikiran Khittah NU.
Encyclopedia of Achinese Muslim leaders and their thoughts on Islamic values related to local tradition in Aceh, Indonesia.
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