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Dunia Dilipat Yasraf
Study on bi-national marriage in relations with the women trafficking
in Kalimantan Barat.
Supernova: The Knight, The Princess and the Falling Star presents a
series of intertwined and unconventional love stories, straight and
gay, with a bit of science and spirituality added to the mix. The
major characters are young, urban, and technologically highly aware.
They are caught up in major forms of contemporary social conflict. The
work has been highly acclaimed. The poet Taufiq Ismail has written: "A
renewal has taken place in Indonesian literature over the past decade.
Supernova is an intelligent, unique and truly exciting exploration of
science, spirituality and the nature of love." The literary critic
Jacob Soemardjo suggests: "This is an attractive novel by a young
writer. It is an intellectual work in the form of a work of pop art,
set in the real world. It opposes old values with new ways of
understanding, so that readers can see the world in a different way."
Mitos secara etimologi adalah sebuah tipe pembicaraan atau wicara (a
type of speech). Mitos merupakan suatu objek, konsep, atau gagasan;
mitos merupakan mode pertandaan (a mode of significantion), dan suatu
bentuk (a form). Jurnalisme akan menjadi suatu mitos jika ia
kehilangan makna denotatifnya, yaitu sebagai penyampai informasi dan
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author makna bagi khalayak. Buku ini hanyalah sepenggal kekhawatiran;
seonggok ketakutan; segumpal kekecewaan terhadap dunia jurnalisme pada
masa kini. Buku ini Mencoba menelaah jurnalisme secara detail. Fokus
utamanya adalah dari sisi konten berita yang disajikan. Buku ini
mengangkat berita yang dibenturkan dengan mitos, sehingga akan
terihat, berita mana yang benar-benar produk jurnalisme dan mana yang
hanya sekedar mitos.
The desire to acquire luxury goods and leisure services is a basic
force in modern life. This second edition of Consumerism in World
History draws on recent research and explores both the historical
origins and world-wide appeal of this modern phenomenon.
Cinta Tak Segampang Pesan Pizza
majalah berita mingguan
Metode Penelitian Sosial Edisi Ketiga
Politics, Culture and Identity between the Local and the Global
Creative Culture and the Making of Place, Bandung, 21-22 July 2006 :
Seminar Proceedings
Inilah Esai

Sebuah dunia yang dilipatrealitas kebudayaan menjelang milenium ketiga dan
matinya posmodernismeDunia yang dilipattamasya melampaui batas-batas
kebudayaanWICSTH 2021Proceedings of the 1st Warmadewa International
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Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 7-8
September 2021, Denpasar, Bali, IndonesiaEuropean Alliance for Innovation
Dakwah Muhammadiyah mengalami perkembangan pola komunikasi dari
konvensional ke dakwah digital. Dakwah Muhammadiyah terus mengalami
perkembangan mengikuti arus perubahan masyarakat yang sedang masuk era
revolusi industry 4.0 dengan teknologi informasi berbasis internet sebagai
katalisator. Teknologi informasi sebagai katalisator era revolusi rindustri 4.0
telah banyak mempengaruhi pola aktivitas dan interaksi manusia dalam
berbagai bidang termasuk bidang kehidupan keagamaan. Penggunaan
teknologi informasi menjadi sebuah cara yang efektif dan efisien dalam
menyampaikan informasi, termasuk informasi keagamaan untuk kepentingan
dakwah. Revolusi Industri 4.0 menggabungkan teknologi oto-matisasi dengan
adanya teknologi cyber. Sesuatu yang mencakup sistem cyber fisik, internet of
things komputasi awan, komputasi kognatif. Tren ini telah mengubah banyak
bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, gaya hidup
bahkan kehidupan keagamaan di masyarakat.1 Secara ringkas, revolusi
industri 4.0 menanamkan teknologi yang cerdas bisa terhubung dengan
berbagai bidang kehidupan manusiawi. Prinsip rancangan revolusi industri
4.0 mempunyai empat prinsip. Pertama, interoperabilitas. Mesin, perangkat,
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sensor, dan manusiawi yaitu untuk bisa terhubung dan bisa saling
berkomuniksi dengan satu sama lain melalui media massa untuk segalanya.
Kedua, transparansi informasi. Sistem informasi menciptakan salinan dunia
fisik secara virtual dengan adanya memperkarya model pabrik digital dengan
data sensor. Ketiga, bantuan teknik sistem. Bantuan yaitu untuk membantu
manusia mengumpulkan data dan membuat visualisai agar bisa membuat
keputusan yang adil. Keempat, keputusan mandiri. Sistem siber-fisik untuk
membuat keputusan dan melakuka tugas semandiri mungkin. Perkembangan
teknologi informasi yang sangat pesat menjadikan masyarakat dunia telah
bergerak dan beralih dari era tradisional, industrialisasi ke era informasi yang
berujung pada hadirnya masyarakat informasi (information society). Rogers
menyatakan bahwa masyarakat informasi adalah sebuah masyarakat yang
sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan
informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam
kehidupan.3 Atau dapat pula dikatakan teknologi informasi menjadi basic
struktur atau panglima pendorong perubahan masyarakat. Berdasarkan kajian
Sadar bahwa tren perubahan tersebut menyasar pula terhadap relasi
komunikasi keagamaan (dakwah) pada komunitas keagamaan. Dimana
anggota (jama’ah) komunitas keagamaan harus beradaptasi dengan
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penggunaan teknologi informasi (internet). Pemanfaatan teknologi informasi
dalam rangka komunikasi dakwah Islam saat ini sedang tumbuh berkembang
di masyarakat. Seperti situs-situs yang sudah popular di amsyarakat, seperti:
Eramuslim.com, Islamlib.com, swaramuslim.com, MyQuran. Com,
Ukhuwah.or.id, Isnet.com, dan pesantrenvirtual.com dan sebagainya. Situssitus tersebut menjadi ajang media komunikasi dakwah untuk menyebarkan
orientasi ideologi dan karakter keagamaannya ke masyarakat, mulai dari
karakter ideologi keagamaan moderat, liberal, modern, tradisional hingga
radikal-fundamentalis. Tren dakwah digital tersebut tampak pula terjadi di
pola dakwah Muhammadiyah. Hal itu dalam rangka upaya menghadirkan
unsur kekinian dalam dakwah Muhammadiyah. Semisal @lensamu yang kian
hadir dengan desaindesain kece dan eye catching tanpa mengabaikan
substansi dakwah. Atau televisi Muhammadiyah, TvMu, yang cukup sadar
milenial dengan tampil multi-platform, mulai dari satelit parabola, streaming
website, televisi berlangganan, dan yang terpenting, via akun youtube, TvMu
channel.6 Dimana sebelumnya, pola komunikasi dakwah Muhammadiyah
cenderung menggunakan pola dakwah konvensional, seperti ceramah di
mimbar, pengumpulan (tatap muka) massa pengajian dan sebagainya. Adapun
saat ini cenderung berkembang (bergeser) pada pola komunikasi dakwah
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digital. Pola komunikasi dakwah digital Muhammadiyah tampak semakin
berkembang dan tumbuh pesat. Fenomen tersebut terlihat dengan banyak
situs media online yang dibuat (diinisiasi) oleh aktivis Muhammadiyah baik
secara resmi maupun mandiri. Dengan tujuan, dalam rangka menyebarkan
ideologi dan agenda dakwah Muhammadiyah ke masyarakat lebih luas dan
global.
Buku “Membaca Korona” setebal lebih dari 700 halaman ini merupakan
kumpulan narasi-narasi terserak seputar wabah terpopuler abad ini. Tentu
mungkin hanya narasi-narasi kecil, namun tetap mampu menjaga kewarasan
kita di tengah ketidakpastian yang mendera akibat timbunan berjuta-juta
data. Kami membukukan dan mengedit narasi narasi yang beragam dari
kacamata sosial, budaya, agama, psikologi, pendidikan, pemerintahan, politik,
ekonomi, dan ekologi dengan satu keyakinan bahwa: yang bisa
menyelamatkan manusia dari kepunahan bukan hanya badan dan imun tubuh
yang kuat, tetapi juga informasi yang benar. Karenanya, buku ini adalah
himpunan informasi yang kelak dapat dijadikan ‘mata pelajaran kehidupan’
yang akan dilalui manusia.
Cyberspace, dunia yang riuh dengan berjuta imajinasi dan beribu fantasi.
Inilah semesta tanpa batas, tempat berbagai mesin hasrat bekerja, dengan
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segala kegilaan, neurotik, dan narsismenya.
Atma nan Jaya
majalah ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science,
Technology and Humanity, WICSTH 2021, 7-8 September 2021, Denpasar,
Bali, Indonesia
Consumerism in World History
Muslim Societies in the Age of Mass Consumption
Strategic Solutions for Interweaving Togetherness the Frame Work of
Pluralism
This proceeding is a compilation of papers which is presented at
“International Seminar” titled “Art and Spirituality” held by
Postgraduate Program, ISI Padangpanjang, 9 November 2016. There
are some main speakers who are invited: Dr. Diane Butler (United
States), Dr. Megan Collins (New Zealand), Prof. Dr. I Wayan Rai
S.,MA (ISBI Tanah Papua), Mr. Surasak Jamnongsarn (Thailand),
and Dr. Joe Peters (National University of Singapore). Moreover,
25 writers from several backgrounds (academics and practioners)
also presented their papers in this seminar. Hopefully, This
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“Art and Spirituality” proceeding could enrich repertoire of art
references in Indonesia and also becomes an encouragement to
academics and artists to “dish up” ideas in form of scientific
papers.
"""Kata cinta tak akan habis dibahas, didiskusikan, dan ditulis
di atas lembaran kertas. Cinta selalu mengubah dan menciptakan
kebahagiaan. Cinta, selalu, memiliki daya tarik energi luar
biasa bagi si pecinta. Akan tetapi, kadang kita salah kaprah
memahami cinta – hanya melulu – dengan hubungan lawan jenis
saja; antara laki-laki dan perempuan. Padahal cinta itu mencakup
seluruh kehidupan, seluruh makhluk Allah akan mengaktivitaskan
cinta dalam kehidupannya, masing-masing. Dengan cinta inilah,
lahir keteraturan, harmonitas, kedamaian, dan keseimbangan
hidup. Betul bila dikatakan bahwa cinta bisa mengalahkan segala
hal yang ada di dunia. Gunung tinggi menjulang atau jauhnya
jarak seolah dianggap biasa oleh sang pecinta. Lawan dari cinta
adalah kebencian. Sebetulnya, benci adalah cinta yang berubah
bentuk dari kasih-sayang menjadi kekecewaan. Ketika tadinya Anda
sangat mencintai seseorang, lalu tiba-tiba dalam beberapa hari
ia menyakiti. Sebetulnya, Anda cinta dan sayang padanya. Tetapi,
Page 8/27

Where To Download Dunia Dilipat Yasraf
karena ia juga tidak menampakkan laku pengasih dan penyayang,
Anda merasa harus membalas dengan hal serupa. Benci dibalas
benci. Cinta dibalas cinta juga."""
1st Warmadewa International Conference on Science, Technology
and Humanity will be an annual event hosted by Warmadewa
Research Institution, Universitas Warmadewa. This year (2021),
will be the first WICSTH will be held on 7 - 8 September 2021 at
Auditorium Widya Sabha, Universitas Warmadewa Denpasar-Bali,
Indonesia. In the direction of a new life order during pandemic
COVID-19, Science, technology and humanity especially in
ecotourism is a crucial topic to address, this is a momentum to
bring together various critical views and thoughts from various
fields of science related to strategies that can be done in
developing and solving ecotourism resilience during pandemic
COVID-19 in Science, technology and humanity study.The
conference invites delegates from across Indonesian and is
usually attended by more than 100 participants from university
academics, researchers, practitioners, and professionals across
a wide range of industries.
Perbauran Ideologi, Politik, dan Etika Jurnalisme Konsep
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konvergensi media masih relatif baru dalam kajian komunikasi dan
jurnalisme di negeri ini. Apalagi jika berkaitan dengan
perbauran ideologi, politik, dan etika jurnalisme. Buku ini
secara genial mengupas tuntas teks, praktik wacana, praktik
sosiokultural, dan praktik jurnalisme kontemporer dalam
konvergensi media di Kompas Grup, Media Grup, dan MNC Grup. Saat
ini realitas jurnalisme dihiasi kepentingan non-jurnalisme,
yaitu kepentingan politik kekuasaan pemilik media dan
kepentingan ekonomi bisnis media (nilai tukar). Keberpihakan
jurnalisme terhadap kepentingan politik kekuasaan menjadikan
jurnalisme sebagai alat untuk pemenuhan hasrat politik kekuasaan
(nilai tanda). Secara makro, praktik jurnalisme kontemporer
adalah sebuah anomali dari praktik jurnalisme sejati (nilai
guna). Kondisi ini kemudian menimbulkan krisis. Dari anomali dan
krisis sehingga membutuhkan cara pandang baru. Di sinilah
jurnalisme membutuhkan cara pandang (paradigma) baru. Oleh sebab
itu, perubahan yang sangat radikal dalam realitas jurnalistik
meniscayakan kehadiran perubahan cara memandang yang juga sangat
berlainan dengan era sebelumnya. Inilah yang disebut titik balik
atau akhir jurnalisme modern dan berbarengan dengan hadirnya
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jurnalisme/pers post-modern (post-journalism).
Reaching Out
WICSTH 2021
Kepemimpinan dalam Transformasi Digital
TINUTUAN Mobilitas Kuliner Tradisional dalam Masyarakat
Multikultural “Nyiur Melambai”
Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika dan Bisnis dalam
Jurnalisme
Matinya Dunia Cyberspace

Spirituality and reality of contemporary culture in Indonesia.
Tidak terasa terbitan ini (Volume 1, Nomor 2, Agustus 2018) merupakan edisi kedua BALI
MEMBANGUN BALI JURNAL BAPPEDA LITBANG. Setelah edisi perdana yang menurut
beberapa sumber dalam dan luar lumayan sukses, kita harus “melanjutkan hidup”, untuk
sustainabel, sesuai janji jurnal sejak awal. Tidak perlu merasa diri hebat dengan suksesnya
terbitan perdana karena selanjutnya adalah tergantung pada diri sendiri. Rentang setelah
Agustus menuju Desember 2018, Bali disuguhi sisa-sisa aktivitas praktik demokrasi dengan
berlalunya Pilgub 2018 Bali bulan Juni. Bulan September 2018 akan ada pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur baru: I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Bahkan
suasana umum kepolitikan, tidak saja di Bali tetapi juga di Indonesia, tampak semakin hangat
dengan bakal digelarnya Pilpres tahun depan (2019). Apa pun, yang penting adalah segala
sesuatunya berlangsung kondusif dan masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dengan aman,
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tenang, dan damai. Persoalannya bagi BMB adalah bagaimana di edisi kedua dan edisi-edisi
selanjutnya agar ia disayangi: terus dibaca dan ditunggu-tunggu para pembacanya. Untuk
kepentingan itulah BMB kali ini ingin memotret demokrasi dan kepemiluan yang coba
dihubungkan dengan kependudukan di Bali. Tulisan tentang kependudukan tidak langsung
dihubungkan dengan tulisan demokrasi dan kepemiluan tetapi pembaca dapat memaklumi
bahwa alam demokrasi bergantung pada aspek-aspek demografis, termasuk dalam hal
jumlah. Setidaknya persoalan jumlah pemilih diasumsikan berpeluang memengaruhi menangtidaknya peserta Pemilu dalam kontestasi politik. Ada dua artikel terkait demokrasi dan Pemilu,
yaitu “Dilema Demokrasi Elektoral” (I Nyoman Wiratmaja) dan “Proses Demokrasi melalui
Pilkada yang Berkualitas menuju Pemimpin Bali” (Dewa Putu Mantera). Baru setelah itu
terdapat “Bertumbuhnya Penduduk Bali Pasca-Reformasi (1998) dan Faktor-faktor
Penyebabnya” (I Wayan Sudana). Tulisan ini secara agak khusus menelisik keadaan pasca
Reformasi (1998). Sustainabilitas Bali bagaimana pun bergantung pada sustainabilitas alam,
manusia, dan budayanya. Karenanya, BMB kali ini menampilkan “Kebertahanan Subak di Era
Globalisasi” (Wayan Windia) dan “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam
Mendukung Pelestarian Subak” (Made Putra Suryawan). Seperti edisi sebelumnya, jurnal
ditutup dengan MULAT SARIRA yang kali ini membahas tentang persoalan kependudukan
Bali. Di luar itu, sustainabilitas alam, manusia, dan budaya Bali adalah juga sustainabilitas
BMB
Praise of Gratitude the author prays to Allah SWT, who has bestowed His mercy and
guidance, so that the book of the History of the Development of Sundanese Kebaya can be
resolved properly. This book is part of the master thesis to obtain a Master of Design Degree at
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ITB. This book contains the history and the development of kebaya in the Sunda region. On
this occasion, the author expresses his deepest gratitude to: 1. Dr. Biranul Anas Z., as the
supervisor who has given a lot of material input and direction of the thinking flow in this study.
2. Drs. Yan Yan Sunarya, M.Sn., as the counselor II who gave a lot of time to provide
guidance, provided many corrections and improvements and provided motivation in completing
this thesis. 3. Prof. Dr. Yakob Sumoharjo who has provided a lot of knowledge and insights
and gave loans to the literature for this research. 4. Drs. Hidayat Suryalaga, as the Sundanese
cultural and historian who gave many inputs about Sundanese culture. 5. Dra. Miya Rumiyana,
as the speaker who provided many data for this study. 6. Dra. Yani Suryani, as the speaker
and informant who helped a lot in providing data sources and translators of literature in
Sundanese language. 7. Mr. M. Sasmita the owner of Sunda Book Reading House and Mr.
Sudarsono Katam who provided information and input data for this study. 8. Library Staff of
Department of Art and Design and Staff of ITB Central Library. 9. Aom Lalam
Wiranatakusumah, as the speaker who has provided data and information relating to the
Pajajaran period clothing. 10. Hj. Hetty Sunaryo as the speaker who provided information
about Sundanese kebaya clothing. 11. Ms. Popon Oce Junjunan as the speaker who has
provided information about Sundanese kebaya clothing. 12. Ms. Una the owner of Tiara Salon
who has provided data and information about traditional Sundanese women's clothing. 13. Mrs.
Cornelia Jane as the speaker who has provided information about traditional Sundanese
women's clothing. 14. Hj. Imas Rodiyah who helped provide research data. 15. Ms. Otih
Rostoyati as the speaker who provided information about Sundanese culture. 16. Mr. Solichin
the owner of Kebaya Bandung, as the speaker who has provided documentation as research
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data. 17. Haryoto Kunto Library Foundation, Dody Tisnaamidjaya Library Foundation, Sri
Baduga Museum Library, Geusan Ulun Sumedang Museum Library, Unpas Library and STSI
Library. To all parties not mentioned, who have helped both morally and materially. May Allah
SWT that the King of all sciences gives multiple rewards and always bestows His mercy on us
all. Amiin. Bandung, February 27, 2019 Author: Irma Russanti, S.Pd.,
Offers guidance in living in the spirit of Jesus Christ seeking to contact the personal self, fellow
human beings, and God
A New Perspective
Perbauran Ideologi, Politik, dan Etika Jurnalisme
KONVERGENSI MEDIA
Supernova
Buku Ajar Informasi dan Masyarakat
Pembaruan hukum pidana
Hoaks adalah informasi yang tidak berdasarkan fakta atau data, melainkan tipuan
dengan tujuan memperdaya masyarakat dengan model penyebaran yang masif.
Penyebaran berita palsu atau hoaks, bagaimanapun bentuk, cara, dan alasannya
tidaklah dapat dibenarkan. Fenomena sosial perilaku penyebaran berita hoaks
banyak direkam dalam Al-Quran; bermula pada kisah Nabi Adam dan Hawa yang
teperdaya oleh berita hoaks yang disampaikan iblis tentang ‘pohon keabadian’
hingga mengakibatkan terusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga. Juga pada
kisah Fir’aun, sang penguasa yang membuat berita hoaks dan membentuk opini
publik tentang Nabi Musa yang katanya ingin mengkudeta sang penguasa dan
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mengusir rakyatnya. Selanjutnya, ternyata pada tubuh umat Islam pun tak
terhindar dari bentuk penyebaran berita hoaks yang dilakukan oleh orang-orang
munafik, contoh yang sangat viral dan menjadi trending topic pada masanya
dengan hashtag hadits al-ifk, yakni kisah istri Nabi Muhammad saw., ‘Aisyah r.a.
Beliau di tuduh dengan tuduhan yang sangat keji tanpa ada kesempatan untuk
mengklarifikasi berita hoaks tersebut, hingga Allah SWT membersihkan namanya
dan menerangkan siapa sang penyebar berita hoaks tersebut. Bahkan orang
mukmin pun tak luput dari penyebaran berita hoaks, yakni al-Walid bin Uqbah,
karena keterburu-buruannya dalam menyimpulkan apa yang dilihatnya dan
hampir saja menimbulkan peperangan. Dalam konteks saat ini, fenomena prilaku
penyebaran hoaks, umat Islam tentunya mesti merujuk kembali kepada sistem
nilai yang dimiliki, yaitu Al-Quran yang kaya akan khazanah historis dan tentunya
sarat dengan pesan moral di dalamnya. Buku ini mencoba mengulas secara rinci
wawasan Al-Quran terkait berita hoaks, selain mengungkap term atau istilah
berita hoaks, memaparkan secara historis sederet kronologi fenomena sosial
perilaku berita hoaks; motif serta dampak dan ancaman perilaku hoaks, tentunya
Al-Quran pun menawarkan solusi––fungsinya sebagai huda li al-nas, yakni
petunjuk bagi manusia; kompas dalam berkehidupan––menyikapi berita hoaks.
In the course of the 20th century, hardly a region in the world has escaped the
triumph of global consumerism. Muslim societies are no exception. Globalized
brands are pervasive, and the landscapes of consumption are changing at a
breathtaking pace. Yet Muslim consumers are not passive victims of the
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homogenizing forces of globalization. They actively appropriate and adapt the
new commodities and spaces of consumption to their own needs and integrate
them into their culture. Simultaneously, this culture is reshaped and reinvented to
comply with the mechanisms of conspicuous consumption. It is these processes
that this volume seeks to address from an interdisciplinary perspective. The
papers in this anthology present innovative approaches to a wide range of issues
that have, so far, barely received scholarly attention. The topics range from the
changing spaces of consumption to Islamic branding, from the marketing of
religious music to the consumption patterns of Muslim minority groups. This
anthology uses consumption as a prism through which to view, and better
understand, the enormous transformations that Muslim societies—Middle
Eastern, South-East Asian, as well as diasporic ones—have undergone in the past
few decades.
On criminal law reform in Indonesia.
Buku ini sebagian besar merupakan kompilasi tugas perkuliahan yang diberika
para dosen dan penulis sengaja memilih fokus pada bidang penyiaran. Karena
fokus perspektifnya pada persoalan persoalan struktural dan fungsi penyiaran,
maka buku ini diberi judul Sistem Penyiaran Indonesia: Sebuah Telaah
Strukturalisme Fungsional. --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group
realitas kebudayaan menjelang milenium ketiga dan matinya posmodernisme
Spiritualitas dan realitas kebudayaan kontemporer
Pancasila Ideologi Dunia
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Cinta Dunia Akhirat
Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam

Buku ini terdiri atas delapan bab. Kedepan bab tersebut menjelaskan tentang (1)
prolog: eksistensi kuliner lokal tinutuan; (2) potret Kota Manado dan kebudayaannya;
(3) bentuk eksistensi kuliner tinutuan dalam pola kebiasaan makan di Kota Manado; (4)
faktor-faktor yang memengaruhi eksistensi kuliner tinutuan dalam pola kebiasaan
makan di Kota Manado; (5) dampak eksistensi kuliner tinutuan dalam pola kebiasaan
makan di Kota Manado; (6) makna eksistensi kuliner tinutuan dalam pola kebiasaan
makan di Kota Manado; (7) sistem pewarisan kuliner tinutuan; dan (8) epilog: dampak,
makna, dan bentuk pewarisan kuliner lokal tinutuan.
Alat bukti berperan penting dalam pembuktian perkara di depan persidangan, karena
dengan alat bukti yang cukup dapat dibuktikan salah atau tidaknya pelaku tindak
pidana. Alat bukti yang selama ini dikenal dalam persidangan perkara pidana diatur
dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan dalam persidangan perkara perdata berpedoman
pada Pasal 164 HIR. Seiring dengan kemajuan zaman maka tipologi kejahatan juga
semakin berkembang bentuknya, terlebih dengan kecanggihan teknologi saat ini yang
sudah memasuki masa revolusi industri 4.0, kejahatan yang dahulunya dilakukan
secara konvensional saat ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informatika
yang canggih, sehingga ada kalanya tidak mudah untuk membuktikan kejahatan
tersebut, dan untuk itulah maka diperlukan pembuktian dengan menggunakan bukti
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elektronik, di mana bukti elektronik ini mulai diakui dalam sistem hukum Indonesia
sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Para pihak yang terlibat di persidangan
tentu saja memerlukan seorang ahli digital forensik yang dapat membuat bukti
elektronik itu berbicara di persidangan, sehingga akan membuat terang jalannya
persidangan. Buku ini akan mengajak pembacanya untuk memahami seluk beluk
mengenai pembuktian, serta bagaimana bukti elektronik tersebut dapat digunakan
untuk pembuktian perkara di persidangan.
Buku ini lahir dari hasil presentasi makalah pada perkuliahan Leadership in The Digital
Transformation di kampus tercinta Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
Tuparev. Diskusi dan sharing antar peserta, ditambah catatan-catatan di akhir
perluliahan juga mendukung kelahiran buku ini. Di dalam buku ini terhimpun berbagai
materi perkuliahan Leadership in The Digital Transformation. Mulai dari pengertian
leadership, pentingnya leadership di zaman serba digital seperti sekarang ini, beragam
cara mempersiapkan diri menjadi seorang leader, teori leadership, teori motivasi
internal dan eksternal, pengertian, konsep, dan pengaplikasian transformational
leadership pada tatanan kepemimpinan. Dengan hadirnya buku ini, kami berharap
pembaca memperoleh ide dan wawasan baru mengenai leadership baik hanya untuk
memperkaya pengetahuan sendiri maupun untuk memantapkan teori dan praktik
kepemimpinan bagi seorang praktisi di berbagai lembaga dan perusahaan. Pergerakan
dunia mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan berbagai sektor
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lainnya mengalami perubahan begitu pesat. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan
ide cemerlang bagi pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya. Salah satu cara
yang dapat ditempuh, yaitu dengan mencari acuan yang tepat dan pedoman yang jelas
sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah hari ini, esok,
dan yang akan datang. Mengingat betapa pentingnya ilmu dan pengetahuan tentang
leadership dalam kehidupan maka buku ini diharapkan bisa menjadi pedoman
sekaligus acuan bagi banyak kalangan.
Buku ini bertujuan mengangkat isu tentang Jurnalisme di era digital. Buku diterbitkan
atas dasar pemikiran bahwa perkembangan internet yang begitu cepat telah membawa
perubahan dalam segala segi kehidupan masyarakat termasuk dunia jurnalisme.
Sekarang dalam dunia jurnalisme menjadi kabur siapa wartawan dan siapa khalayak,
siapa yang membuat berita dan siapa pembaca berita. Dengan tersedia platform
murah, mudah, dan cepat dengan banyak muncul media sosial yang beragam, seakanakan membuatkan sesiapa saja sudah menjadi wartawan, dan dapat menulis berita
tanpa melalui proses gatekeeping yang ketat dengan mengabaikan ruang redaksi.
Dampaknya adalah banyak muncul berita bombastis, sadis, fake news, dan berita
bernuansa fitnah begitu berleluasa. Hal yang dapat memperburuk lagi adalah ketika
perhatian pemilik media antara persaingan bisnis dan tanggung jawab berita yang
dihasilkan terhadap masyarakat. Di era digital, terkadang lebih banyak media yang
lebih mengutamakan kecepatan berita daripada kualitas berita. Padahal fungsi utama
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media, di samping berfungsi sebagai media informasi tapi ia berfungsi sebagai media
edukasi terhadap masyarakat. Bermakna pers mempunyai peranan besar dalam
membimbing masyarakat kepada perubahan sesuai dengan cita-cita pembangunan
sesuatu bangsa. diharapkan keberadaan buku ini dapat memperkaya khazanah
keilmuan yang luas terkait Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme. Keberadaan buku ini tak
layak dilewatkan baik oleh kalangan akademisi, praktisi, politisi atau siapapun yang
mau dengan rendah hati untuk belajar mengenai Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme.
Dunia yang dilipat
The Knight, The Princess and the Falling Star
Bali Membangun Bali Volume 1 Nomor 2 Agustus 2018
Api Kata-kata
Proceeding of the International Seminar on "Art and Spirituality"
International Seminar on Urban Culture Arte-Polis

On terrorism, politics, and religious aspects of Islam; collected
articles.
Cultural studies in understanding politics.
Buku teks utama ini menyajikan berbagai ragam alternatif penelitian
sosial sebagai upaya mengeksplorasi dan memahami realitas sosial
yang terus berkembang, untuk kemudian dapat dituangkan dan
dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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Referensi utama ini disusun dengan mengedepankan kesesuaian
penerapan metode dengan objek studi, menghadirkan pedoman
praktis dan contoh konkret penerapan berbagai metode dalam
lapangan penelitian sosial. Mengkaji dan memahami realitas sosial
yang terus-menerus berkembang di tengah masyarakat postmodern
yang mengalami revolusi informasi, maka dalam Edisi Ketiga ini
ditambahkan pula kajian baru tentang Netnografi—pilihan metode
untuk studi tentang Net Generation—dan studi tentang Komunitas
Cyberspace, yang tidak saja membutuhkan perspektif teoretis yang
baru, tetapi juga menggunakan metode yang berbeda. Tema inti yang
disajikan dalam buku ini, antara lain: Pengantar penelitian
sosial—unsur penelitian survei, prosedur penelitian, teknik
wawancara, pengamatan, pengukuran, dan penulisan laporan
penelitian), Metode kualitatif dan kuantitatif, Metode sosiometri,
Grounded research, Metode perbandingan, Metode ilmu politik,
Perspektifcultural studie, Netnografi dan studi tentang komunitas
Cyberspace Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
#Kencana
Seperti halnya Gus Dur, esai adalah yang “bukan-bukan”; bukan puisi,
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bukan karya ilmiah. “Esai di antara puisi di pojok paling kiri dan karya
ilmiah di sudut paling kanan,” sebut Zen R. S. dalam sebuah lokakarya
menulis esai yang diselenggarakan Indonesia Buku di pojok Alun-Alun
Selatan Keraton Yogyakarta pada 2010. Posisi esai lentur. Juga,
bahasanya. Longgar, sebut Cak Nun, sekali lagi. Arena bermainnya
luas. Mungkin, tipe seorang generalis, jika merujuk pada karakter
pikiran khas tertentu. Oleh karena itu, jika esai diandaikan seperti
gaya hidup, ia gaya hidup yang tidak linier, penuh kejutan, mencobacoba seperti coba sana coba sini para perintis usaha, dan tak melupakan kesenangan setelah bekerja sangat keras, adalah gaya hidup
seorang esais. Buku ini menampilkan semesta esai dari masa ke masa.
Juga, tentu saja, panduan bagaimana menulis esai disertai ratusan
contoh dari esai-esai penting yang pernah ditulis penulis Indonesia.
Massa
Leadership in The Digital Transformation
MITOS JURNALISME
AUSTRONESIAN DIASPORA
dinamika politik di dalam era virtualitas
Sebuah dunia yang dilipat
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Ini merupakan kumpulan materi ceramah, khotbah, dan diskusi yang
pernah penulis sampaikan dalam beberapa kesempatan. Risalah ini hanya
sebagian dari semua materi yang pernah penulis ungkapkan. Namun dalam
proses moderasi buku ini, tulisan-tulisan tersebut telah di lengkapi
dengan beberapa literatur-literatur tambahan, sehingga banyak yang
diisi dengan kajian-kajian terbaru. Buku ini terbagi dalam dua bagian
utama. Pertama adalah pergolakan pemikiran yang terjadi dalam proses
pencarian dan penjelajahan literatur yang telah penulis geluti sekian
lama menjadi mahasiswa. Bagian kedua buku ini adalah kata-kata
penulis seputar politik kebangsaan yang terjadi, ketika mulai
mengikuti perkembangan dinamika kebangsaan dan politik nasional.
Sebagai sebuah upaya untuk memahami realitas yang terjadi di tengahtengah kehidupan kebangsaan, keumatan dan ke-Indonesiaan.
Mahluk sosial adalah makna yang slalu melekat dalam diri manusia,
sebagai mahluk individu yang membutuhkan kehadiran manusia lain untuk
saling bertransaksi dan berinteraksi. Pola hidup masyarakat yang
dinamis akan menciptakan kebudayaan dan menghasilkan perubahan sesuai
dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam mempertahankan
eksistensi manusia harus memiliki sikap adaptif yang membawa pada
perubahan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi dan ilmu
pengetahuan, dimana menjadi dikenal dengan masyarakat berbasis
informasi dan pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuatan dan kekuasaan,
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siapa menguasai pengetahuan dia akan menguasai dunia, demikianlah
makna pengetahuan, dalam hal ini termasuk informasi, menjadi kekuatan
yang luar biasa karena informasi sebagai salah satu sumber yang
berharga. Informasi dalam makna kemampuan mengirim, menyimpan,
menggunakan dan menghasilkan informasi sudah dianggap sebagai unsur
yang sama nilainya dengan sumber energi atau bahan baku. Perpustakaan
mengambil peran sebagai penerima, pengelola, diseminasi dan pencipta
informasi berbasiskan pengetahuan yang memiliki tingkat validitas
yang tinggi. Teknologi memiliki peran penting pada terciptanya
masyarakat infromasi, teknologi menciptakan kemayaan menjadi sesuatu
yang nyata dengan membentuk ruang nyata yang maya di publik.
Kenyataan bahwa teknologi menghasilkan revolusi industri dan revolusi
informasi yang menciptakan masyarakat berbasis informasi dan
pengetahuan. Perpustakaan sebagai penguasa informasi mampu menjadi
ruang publik yang mengakomodir kebutuhan pengguna yang berorientasi
kepada masyarakat informasi.
Dunia pada abad ke-21 tengah menyaksikan suatu gelombang krisis
ideologi (politik) yang berlangsung begitu masif. Krisis ini mulamula terjadi di negara-negara yang menjadi episentrum pergulatan
ideologi besar dunia, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Krisis terus
menyebar ke seantero jagat. Kapitalisme, liberalisme, sosialisme dan
komunisme sebagai representasi ideologi besar dunia kini mulai
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disangsikan. Terbukti, ideologi-ideologi tersebut gagal merespons
dinamika perkembangan dan kebutuhan umat manusia dewasa ini. Buku ini
ditulis dalam rangka merespon situasi tersebut, sembari mengangkat
kembali dan mencita-citakan Pancasila sebagai alternatif ideologi
dunia yang patut dipertimbangkan. Pancasila sebagai produk dari
sintesis kreatif para perumusnya akan mampu menjadi solusi di tengah
krisis yang melanda ideologi politik dunia hari ini. Tanpa melebihlebihkan relevansi Pancasila saat ini, “ideologi terbuka” ini
selayaknya menjadi penawar terbaik dari berbagai konsep “jalan
tengah” mana pun.
This book is a proceeding from a number of papers presented in The
International Symposium on Austronesian Diaspora on 18th to 23rd July
2016 at Nusa Dua, Bali, which was held by The National Research
Centre of Archaeology in cooperation with The Directorate of Cultural
Heritage and Museums. The symposium is the second event with regard
to the Austronesian studies since the first symposium held eleven
years ago by the Indonesian Institute of Sciences in cooperation with
the International Centre for Prehistoric and Austronesia Study
(ICPAS) in Solo on 28th June to 1st July 2005 with a theme of “the
Dispersal of the Austronesian and the Ethno-geneses of People in the
Indonesia Archipelago’’ that was attended by experts from eleven
countries. The studies on Austronesia are very interesting to discuss
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because Austronesia is a language family, which covers about 1200
languages spoken by populations that inhabit more than half the
globe, from Madagascar in the west to Easter Island (Pacific Area) in
the east and from Taiwan-Micronesia in the north to New Zealand in
the south. Austronesia is a language family, which dispersed before
the Western colonization in many places in the world. The
Austronesian dispersal in very vast islands area is a huge phenomenon
in the history of humankind. Groups of Austronesian-speaking people
had emerged in ca. 7000- 6000 BP in Taiwan before they migrated in
5000 BP to many places in the world, bringing with them the Neolithic
Culture, characterized by sedentary, agricultural societies with
animal domestication. The Austronesian-speaking people are
distinguished by Southern Mongoloid Race, which had the ability to
adapt to various types of natural environment that enabled them to
develop through space and time. The varied geographic environment
where they lived, as well as intensive interactions with the outside
world, had created cultural diversities. The population of the
Austronesian speakers is more than 380 million people and the
Indonesian Archipelago is where most of them develop. Indonesia also
holds a key position in understanding the Austronesians. For this
reason, the Austronesian studies are crucial in the attempt to
understand the Indonesian societies in relation to their current
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cultural roots, history, and ethno-genesis. This book discusses six
sessions in the symposium. The first session is the prologue; the
second is the keynote paper, which is Austronesia: an overview; the
third is Diaspora and Inter-regional Connection; the fourth is
Regional highlight; the fifth is Harimau Cave: Research Progress;
while the sixth session is the epilogue, which is a synthesis of 37
papers. We hope that this book will inspire more researchers to study
Austronesia, a field of never ending research in Indonesia.
Dunia Pemikiran Intelektual: Menelusuri Karya-karya Intelektual
Terpilih
cabaran hidup beragama pada alaf baru
Transpolitika
History of The Development of Kebaya Sunda
Politik perdagangan perempuan
tamasya melampaui batas-batas kebudayaan
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