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problematic. This is why we allow the ebook compilations in this website. It will agreed ease you to
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In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections.
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Antonio , it is unquestionably easy then, back currently we extend the colleague to purchase and
make bargains to download and install Muhammad Saw The Super Leader Manager Syafii Antonio
fittingly simple!

Jejak-Jejak Islam - Ahmad Rofi' Usmani
2016-03-17
Jejak-jejak Islam yang membentang selama lima
belas abad telah melahirkan peradaban yang
sangat kaya di seluruh penjuru dunia. Mulai dari
sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan, hingga
arsitektur klasik bernilai tinggi. Melalui kamus
sejarah dan peradaban Islam ini, pembaca dapat
mengetahui dan memahami sejarah Islam secara
ringkas dan kontribusi masyarakat Muslim di
pelbagai penjuru dunia dengan segala kelebihan,
kekurangan, dan jasa-jasa mereka. Data-data
tersebut direkam ke dalam 700 entri yang
dijelaskan secara sistematis dan detail dalam
kamus ini. - Tokoh-tokoh muslim paling
berpengaruh - Para ilmuwan - Pertempuranpertempuran dan sejarah pemicunya - Masjid
bersejarah di seluruh dunia - Dinasti-dinasti
yang berkuasa - Benteng militer - Madrasah dan
lembaga pendidikan Islam - Kota-kota penting
dalam peradaban Islam - Istana, museum, dan
perpustakaan - Perjanjian-perjanjian dalam Islam
- Suku-suku - Ekspedisi militer - Tempat-tempat
ziarah - Nama-nama negara dan kota
berpenduduk muslim - Peristiwa-peristiwa
penting dan tahun terjadinya - Khalifah dan
penguasa kerajaan Islam/kesultanan - Upacara
adat yang berasimilasi dengan budaya islam Macam-macam mazhab - dll. [Mizan, Bentang
Pustaka, Bunyan, Agama, Islam, Sejarah,
Indonesia]
Pendidikan Orang Dewasa Dalam Al-Qur'an Dr. Mohammad Al Farabi, M.Ag. 2018-05-01

Motivasi utama penulis membahas kajian ini
karena konsep pendidikan orang dewasa belum
pernah dibahas menurut perspektif Al-Qur’an.
Selama ini, konsep pendidikan orang dewasa
yang dibicarakan secara ilmiah sering merujuk
kepada teori dan pendapat para ilmuwan Barat.
Sementara Al-Qur’an yang memuat kajian
tentang itu sejak 14 abad yang lampau, belum
pernah dijadikan landasan untuk membahas dan
melahirkan konsep pendidikan orang dewasa.
Atas pertimbangan tersebut, sangatlah layak dan
tepat jika Al-Qur’an dikedepankan untuk
membedah dan melahirkan konsep pendidikan
orang dewasa, sehingga gagasan dan
pendekatan yang dikembangkan dalam dunia
pendidikan menjadi lebih islami, membangkitkan
kesadaran spiritual, dan berkarakter mulia.
Selain itu, dimaklumi pula, konsep pendidikan
orang dewasa dalam perspektif Al-Qur’an ini
perlu dikedepankan agar dapat menjadi bagian
penting dari pengembangan kajian Ilmu
Pendidikan Islam.
Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan AlQur’an, Filsafat dan Teoritis - Munawir Nasir
2020-05-25
Praktik Etika dan Komunikasi dalam bisnis
tinjauan Islam mengandung nilai yang
merupakan cerminan dari integritas seorang
pelaku bisnis, misalnya nilai kejujuran.
Kejujuran merupakan modal kepercayaan utama
dalam dunia bisnis, sebagaimana ungkapan dari
orang bijak bahwa “lebih baik kehilangan
keuntungan hari ini daripada kehilangan
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kepercayaan hari esok”. Adapun uraian buku
“Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan
Al-Qur’an, Filsafat dan Teoritis” yang diulas
secara deskriptif, dengan isi pembahasan yang
terdiri dari sembilan BAB, antara lain yaitu: BAB
1: Pendahuluan BAB 2: Manusia dan Nilai-Nilai
Kemanusiaan BAB 3: Hakekat Etika dan
Komunikasi BAB 4: Hakekat Ekonomi dan Bisnis
BAB 5: Etika dan Komunikasi Bisnis BAB 6: Etika
Profesi BAB 7: Jenis dan Bentuk Bisnis Tinjauan
Islam BAB 8: Good Corporate Governance (GCG)
BAB 9: Corporate Social Responsibility (CSR)
Manajemen Cinta Sang Nabi Muhammad saw Sopian Muhammad
Dalam hadits yang lain, Rasulullah bersabda,
،ُالرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَن
ْارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُم
َ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِن،ِمَنْ فِي السَّمَاء
ُ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَه،ِالرَّحْمَن
ُاللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّه
“Orang-orang yang penuh kasih sayang akan
disayang oleh dzat yang Maha Penyayan. Kasih
sayangilah makhluk yang ada di permukaan
bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan
mengasihi kalian. Kasih sayang merupakan
bagian dari dzat yang Maha Kasih. Maka, siapa
yang menyambungnya, Allah akan
menyambungnya dan siapa yang memutusnya,
Allah akan memutus darinya.” HR Tirmidzi
Rasanya, cinta dan kasih sayang pada saat
sekarang sudah tidak lagi tampak pada diri umat
manusia, khususnya umat yang mengaku
sebagai pengikut seorang rasul yang selalu
mengajak dan menumbuhkan cinta dan kasih
sayang dalam berbagai segi dan bidang
kehidupan (baca: Umat Islam). Seakan mereka
lupa bahwa Islam adalah agama yang
menjunjung tinggi kasih sayang, bahkan kasih
sayang ini menjadi tolak ukur keimanan
seseorang dan menjadi kunci masuk ke surgaNya. Rasulullah bersabda, لَنْ تُؤْمِنُوا
حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى
 بَلَى يَا:مَا تَحَابُّوا عَلَيْهِ ؟ قَالُوا
َ أَفْشُوا السَّلاَم:َ قَال.ِرَسُولَ الله
 وَالَّذِي نَفْسِي،بَيْنَكُمْ تَحَابُّوا
بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى
ِ يَا رَسُولَ الله: تَرَاحَمُوا قَالُوا
َ إِنَّهُ لَيْس: َ قَال.ٌكُلُّنَا رَحِيم
ُبِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ وَلَكِنْ رَحْمَة
ِ“ الْعَامَّةِ رَحْمَةُ الْعَامَّةTidak
sempurna keimanan kalian sampai kalian saling

mengasihi. Berkenakah kalian aku tunjukkan
sesuatu yang akan menumbuhkan kasih sayang
di antara kalian dengannya.” Para sahabat
menjawab, “”Mau, wahai Rasulullah. Beliau
kemudian mengatakan, ‘Sebarkan salam di
antara kalian, maka akan tumbuh kasih sayang
di antara kalian. Demi dzat yang diriku berada
dalam genggaman-Nya, kalian tidak bisa masuk
surga sampai kalian saling mengasihi.’ Para
sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, Kami
saling mengasihi.’Rasulullah berkata,
‘Sesungguhnya itu bukan dari kasih sayang
kalian, tapi dari kasih sayang secara umum,
kasih sayang secara umum.’” Hilangnya cinta
dan kasih sayang yang terjadi pada kehidupan
banyak kaum muslimin, bukan karena ajaran
yang terkandung dalam agama yang dianutnya,
dan bukan pula tidak adanya sosok yang patut
dijadikan sebagai teladan. Permasalahannya
adalah lemahnya pemahaman dan pengamalan
umat terhadap ajaran Islam, serta keengganan
meneladani Nabi Muhammad saw dan
menerapkannya dalam perilaku sehari-hari,
terutama keteladanan dalam menyintai,
mengasihi, dan menyayangi sesama. Hadirnya
buku ini, Insya Allah dapat dijadikan referensi
bagi kita untuk kembali menelaah keteladanan
Rasulullah dalam semua aspek kehidupan,
utamanya kecintaan dan kasih sayanag beliau,
sehingga beliu benar-benar menjadi rahmat bagi
semesta.
Shalat Tolak Miskin - Muhammad Syafie elBantanie 2010-01-13
Isi buku ini insya Allah akan menjelaskan
dengan lugas dan jelas kepada Anda bagaimana
shalat dapat menghindarkan pelakunya dari
kemiskinan dan mengantarkan meraih
kesuksesan dan kekayaan finansial. Tentunya
disertai dengan argumentasi teoritis dan empiris
berbasiskan Al Quran dan Hadis. Jika Anda
dapat memahami buku ini dengan baik, dan
menerapkannya dalam kehidupan keseharian
dengan istiqomah, insya Allah Anda akan
terhindar dari kemiskinan dan meraih
kesuksesan dan kekayaan finansial. Melalui
buku ini saya mengajak Anda untuk
mendayagunakan potensi shalat yang selama ini
diabaikan oleh banyak orang. Shalat adalah
sebuah anugerah yang agung yang dikaruniakan
Allah kepada kita. Shalat merupakan sarana
untuk memohon pertolongan kepada Allah.
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Kunci untuk meraih kesuksesan adalah
menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Jika
Allah telah hadir dalam kehidupan kita dan
memberikan pertolongan-Nya kepada kita,
niscaya segala urusan akan mudah dan lancar
(Baca QS. Ali `imran [3]: 160).
Belajar Bisnis Kepada Khadijah - Azti Arlina
2010-08-24
Buku ini akan menginspirasi Anda untuk menjadi
seorang pebisnis, dan mengajak Anda untuk
mereguk nilai-nilai kesuksesan dari seorang
Khadijah.ÿ[Mizan, Mizania, Bisnis, Keuangan,
Indonesia]
Super Spiritual Quotient (SSQ): Sosiologi
Berpikir Qur`ani dan Revolusi Mental - Dr.
Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si. dan Alfin el
Fikri-SSQ 2017-07-17
Bermula dari sekedar menyinggung teori evolusi
Darwin, buku ini kemudian menggilas semua
teori kecerdasan manapun yang mencoba
menghalanginya di tengah jalan. Bukan hanya
mendobrak tradisi berpikir taklid yang terlanjur
mengakar kuat di tengah masyarakat, buku ini
malah meletakkan semua konsep dasar berpikir
pada neraca kebenaran yang pasti, yakni AlQuran. Dengan konsep berpikir qurani, buku
ini kemudian menyingkap rahasia penciptaan
Manusia, kecerdasan, dan cara berpikir sebagai
revolusi mental untuk mencapai kesuksesan
yang hakiki. Inilah upaya yang mesti mendapat
prioritas dari semua perhatian kita terhadap
peningkatan kecerdasan yang kita miliki sebagai
potensi yang paling membedakan kita dari
makhluk manapun! Potensi kecerdasan manusia
berupa akal, hawa nafsu, dan kalbu melahirkan
kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak
atas kesadaran diri. Inilah yang menempatkan
manusia pada posisi yang dimuliakan, baik
sebagai hamba yang mengabdi kepada Tuhannya
maupun sebagai khalifah yang membangun
peradaban di muka Bumi. Dengan
kecerdasannya ini pula manusia selalu
mengajukan banyak pertanyaan kepada dirinya
sendiri, Mampukah ia mewujudkan pengabdian
sesuai dengan fitrahnya? Mampukah ia
mempertahankan superioritasnya sebagai
khalifah di muka Bumi? Dan semua pertanyaan
ini pada akhirnya mesti bermuara pada satu
pertanyaan yang paling mendasar dan paling
banyak diminati,, Mampukah kita meraih
kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup ini?

Tiba-tiba kita dikejutkan oleh sebuah fakta,
seolah kita sedang menyingkap tirai rahasia
yang lebih besar dari apa yang kita duga selama
ini. Di belakang kita ada rahasia yang besar dan
di depan kita juga ada rahasia yang besar, tapi
di dalam diri kita sendiri justru terdapat rahasia
yang jauh lebih besar! Dan (juga) pada dirimu
sendiri, maka apakah kamu tidak
memperhatikannya? (QS. Adz-Dzariyat [51]: 21)
Apa pun pertanyaan yang mampu kita ajukan
dengan akal kita, maka kita mesti menemukan
jawabannya di dalam Al-Quran, karena AlQuran adalah firman Allah yang telah
menciptakan akal yang pandai bertanya ini.
Akhirnya kita pun mengakui dengan kerendahan
hati dan kesucian jiwa bahwa kecerdasan
manusia memang luar biasa, tapi takdir tak bisa
dilawan!
Muhammad Muda Gue Banget - Hilman Fauzi
2015-06-01
Masa muda adalah masa yang paling indah. Ya,
karena masa muda adalah masa di mana kita
dipenuhi asa dan cita. Begitu besar energi yang
dimiliki anak muda. Begitu banyak waktu yang
masih dipunyai anak muda. Lalu, masa muda
seperti apa yang sedang kamu jalani sekarang?
Masa muda adalah masa untuk menabung
kesuksesan di masa depan. Apa yang kamu
lakukan hari ini, akan kamu tuai hasilnya di
kemudian hari. Jangan salah memilih idola,
kawan. Bukan selebriti luar atau dalam negeri,
bukan pula pemimpin atau sejarawan dunia, tapi
Nabi Muhammad -lah yang harus dijadikan
tauladan bagi para pemuda. Mari temukan
kesuksesanmu sedari muda dengan 9 jurus
teladan Rasulullah yang dikupas tuntas dalam
buku ini.
Islam in Southeast Asia - Norshahril Saat
2018-05-30
"Islam in the Malay world of Southeast Asia or
Islam Nusantara, as it has come to be known,
had for a long time been seen as representing
the more spiritual and Sufi dimension of Islam,
thereby striking a balance between the exoteric
and the esoteric. This image of 'the smiling face
of Islam' has been disturbed during the last
decades with increasing calls for the
implementation of Shari’ah, conceived of in a
narrow manner, intolerant discourse against
non-Muslim communities, and hate speech
against minority Muslims such as the Shi’ites.

3/12

There has also been what some have referred to
as the Salafization of Sunni Muslims in the
region. The chapters of this volume are written
by scholars and activists from the region who
are very perceptive of such trends in Malay
world Islam and promise to improve our
understanding of developments that are
sometimes difficult to grapple with." — Professor
Syed Farid Alatas, Department of Sociology,
Faculty of Arts and Social Sciences, National
University of Singapore
NILAI-NILAI PROFETIK DALAM
KEPEMIMPINAN MODERN PADA MANAJEMEN
KINERJA - Dr. Indah Kusuma Dewi, M.Pd.I
2019-02-01
Buku ini, merupakan suatu studi teoritis dalam
bidang manajemen dan kepemimpinan.
Penulisan buku ini, bermula dari keinginan
penulis untuk menyebarkan informasi dari hasil
studi teoritis. Dengan demikian, para pemimpin
khususnya dan masyarakat secara umum, mengetahui bagaimana menjalankan amanah
kepemimpinan pada manajemen kinerja di suatu
organisasi yang berlandaskan pada teladan
Nabiyullāh wa Rasulullāh Muhammad SAW.
Selanjutnya, sebagai akademisi penulis memiliki
tanggungjawab sosial dalam menyebarluaskan
ilmu pengetahuan dan pengalaman yang
dimiliki.
PROPHETIC LEADERSHIP DALAM
PENDIDIKAN - DR. H. Masduki Duryat, M. Pd.I.
2021-10-12
Bahwa para Nabi dan Rasul utusan Allah adalah
sebuah kebenaran yang tak terbantahkan
termasuk Nabi Muhammad SAW. yang dalam
konteks al-Quran disebut sebagai uswatun
hasanah, teladan, proto type bagi umatnya
termasuk dalam konteks kepemimpinan dengan
sifat Sidiq, amanah, tabligh dan fathanah yang
melekat padanya. Tetapi dalam implementasi
kepemimpinan, kita yang notabenenya umat
Islam terkadang terjebak pada pola
kepemimpinan yang kapitalis, hedonis, serba
instant dengan tanpa 'menghadirkan Tuhan'.
Sebagai seorang pemimpin, jangan menjadi
orang yang 'rabun dekat’, kita ingin mengadopsi
kepemimpinan dari berbagai tokoh, sementara
dalam Islam sudah sangat jelas ada pada diri
Nabi Muhammad SAW. Sehingga jika Nabi
sebagai teladan, maka bisa diadaptasi walau
tidak sesempurna apa yang dilakukan oleh Nabi

misalnya ini dilakukan oleh khulafur Rasyidin
dan juga Umar bin Abdul Aziz. Ilustrasi
keagungan Nabi dalam berbagai aspek termasuk
dalam kepemimpinannya bukan upaya untuk
kembali ke zaman sahabat di masa lalu. Tetapi
sebuah upaya untuk menengok khazanah Islam
dengan menerapkan prinsip-prinsip hidup sesuai
dengan esensi Islam dan
mengkontekstualisasikannya di era modern.
Maka ini sebuah upaya untuk kembali ke teks
dan mendialogkan teks dengan realita sehingga
esensi kebenaran teks sebagai pedoman
sepanjang zaman semakin kuat resonansinya.
Prinsip-prinsip Islam mampu berdiri tegak di
bumi Allah dengan merangkul dan memberikan
kemanfaatan serta rahmat pada seluruh umat.
Di tengah sikap paradoks pemimpin kita yang
terjebak pada pola hedonis, kapitasi, instant dan
hanya memikirkan 'balik modal’ ketimbang
memikirkan kesejahteraan yang dipimpinnya
dalam konteks pendidikan, temuan ICW bahwa
Kepala sekolah sudah menjadi bagian dari
birokrasi yang lebih loyal kepada atasan
(Bupati/Wali kota, Kepala Dinas) daripada
memikirkan kesejahteraan bawahannya.
Sungguh sangat ironis, belum lagi pemilihan
pemimpin kepala daerah sekarang masuk
kategori high cost. Political and Economic
Consultancy (PERC) Hongkong menempatkan
Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.
Masyarakat Transparansi Internasional
menempatkan Indonesia sepuluh besar negara
terkorup di muka bumi. Bahkan dari sisi etik,
Indonesia dalam bahasa Gunnar Myrdal
tergolong negara soft State, sering terjadi
ketidakjelasan antara yang benar dengan salah,
haq dan bathil
Aku, Kau dan KUA Edisi Revisi @TweetNikah 2013-07-23
"Nggak rugi. Wajar buku AKU, KAU, & KUA
most wanted. Bikin sakit perut tapi pesannya
nonjok babak belur deh pokoknya. @acinuetha
Bukunya @tweetnikah komplit banget Bikin ane
senyum-senyum sendiri, ketawa ngakak,
mengerutkan dahi, malah sampai nangis juga.
@diah_sRl Aku nangis malam-malam baca buku
@tweetnikah. Apalagi yang bahas tentang
orangtua, gak berhenti air mata ini. @novitafelly
Bwahahahaha Ngakak parah di bagian
Menebar Pukat Jemput Jodoh @ghitahansin"
Nikmatnya Shalat - Ahmad Rofi Usmani

4/12

2015-09-10
Tahukah Anda, ada satu masjid yang jika
melaksanakan shalat di dalamnya sekarang,
Anda akan diseret keluar? Pernahkah Anda
berkunjung ke masjid yang di setiap sudutnya
kini telah dipenuhi perangkat gereja dan patungpatung yang tergantung hampir di seluruh
dindingnya? Inginkah Anda menikmati
syahdunya bacaan tartil sang imam masjid yang
membuat seluruh tubuh terasa gemetar? Buku
ini menyajikan sebuah pendekatan berbeda
dalam menerangkan hal-hal seputar shalat. Di
samping menguraikan hukum, tata cara, dan
hikmah shalat secara ringkas, digambarkan pula
beragam pengalaman pelaksanaan shalat di
berbagai masjid di penjuru dunia. Inilah sebuah
karya populer tentang shalat dengan gambaran
yang begitu hidup dan nyata, yang akan
membuka wawasan dan pemahaman kita
tentang praktik shalat di berbagai belahan
dunia. [Mizan Publishing, Pustaka, Mizania,
Ibadah, Shalat, Kisah, Islam, Muslim, Indonesia]
Sejarah Pendidikan Islam - Prof. DR. H.
Abuddin Nata, MA. 2022-01-01
Dalam sejarah perkembangannya, Islam terbukti
telah memainkan peran penting dalam
kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa di
dunia. Khusus di bidang pendidikan dan
pengajaran, tradisi dan kebudayaan Islam telah
meletakkan visi dan misi, tujuan, kurikulum,
kelembagaan, proses belajar mengajar, sarana
dan prasarana, evaluasi, dan berbagai komponen
pendidikan lainnya secara teratur dan terukur
yang mentradisi. Berbagai nama kelembagaan
pendidikan dan keagamaan seperti masjid,
madrasah, dan majelis ilmu sudah ada sejak
zaman Klasik Islam. Demikian pula dengan
metode dan pendekatan belajar mengajar,
seperti halaqah, munadzarah, dan mujadalah;
termasuk pula istilah yang berkaitan dengan
guru, seperti syekh, mursid, muallim, mudarris,
dan ustadz; serta tradisi ilmiah seperti
perjalanan menuntut ilmu, upaya penerjemahan,
perpustakaan, menahkikkan, dan penerbitan
buku merupakan warisan sejarah Islam sejak
kehadiran pertamanya di Timur Tengah. Warisan
sejarah Islam di bidang pendidikan ini bisa
menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan
sistem pendidikan di Indonesia, baik di masa
sekarang maupun masa yang akan datang.
Fakta-fakta sejarah Islam tentang pendidikan

tersebut pada hakikatnya merupakan hasil
ijtihad para pemikir dan ulama dengan segala
kelebihan dan kekurangannya. Buku Sejarah
Pendidikan Islam ini hadir, antara lain untuk: (1)
meningkatkan dan mengembangkan khazanah
studi Islam di bidang Sejarah Pendidikan Islam;
(2) membantu para mahasiswa, peneliti, dan
pengajar memperoleh referensi akurat untuk
tugas ilmiah dan akademik; dan (3)
membangkitkan kesadaran masyarakat tentang
perlunya mempelajari dan memahami sejarah
untuk diambil pelajaran, hikmah, dan didikan
yang terkandung di dalamnya. Buku
persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana
Kreativitas dan Pembangunan Ekonomi Umat Dr. H. Abd. Rahman I. Marasabessy, M.Ag.
2021-07-25
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat, yang
selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di
belakangnya, mereka menjaganya atas perintah
Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah
keadaan suatu kaum, sehingga mereka
mengubah keadaan, yang ada pada diri mereka
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki
keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. AlRa’d:11) Segera Dapatkan Buku ini!!
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA
TERPADU BERBASIS POTENSI LOKAL - Dr.
Agus Riyadi, M.S.I, dkk. 2020-11-21
Buku ini berisi 16 (enambelas) hasil penelitian
yang ditulis oleh Kelompok 101 (Wilayah
Pekalongan) KKN DR Reguler 75 UIN Walisongo
Semarang. Berbagai metode penelitian kami
lakukan yaitu melalui penelitian kualitatif
maupun penelitian kuantitatif. Hal ini bertujuan
agar pembaca dapat memahami dan
mendapatkan tambahan ilmu ketika
membacanya. Dalam buku ini terdapat berbagai
macam tema yang dapat dijadikan referensi
pembaca dalam mencari ilmu maupun
menemukan suatu jawaban dari permasalahan
yang ada.
Manajemen Kepemimpinan dan
Pengembangan Bisnis - Astri Rumondang
Banjarnahor 2022-09-29
Seorang pemimpin dalam bidang organisasi
maupun bisnis memiliki tanggungjawab yang
besar tidak hanya untuk bisnisnya namun
terhadap anggota yang ia pimpin. Secara
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definisi, pemimpin adalah pribadi yang memiliki
kecakapan dan kelebihan di satu bidang
sehingga mampu memengaruhi dan memotivasi
orang lain untuk bersama-sama melakukan
aktivitas-aktivitas tertentu dalam pencapaian
tujuan organisasi.
Ahlussunnah Wal Jamaah - A. Fatih Syuhud
2018-05-01
Buku Islam Ahlussunnah Wal Jamaah : Islam
Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai adalah buku
magnum opus dari A. Fatih Syuhud seorang
penulis dan sekaligus Pengasuh Pondok
Pesantren Al-Khoirot Malang. Buku ini
merupakan buku wajib bagi kalangan Aswaja
agar tahu betul definisi Aswaja yang wasathiyah,
tasamuh dan cinta damai. dan kelompok mana
yang bukan termasuk Aswaja dalam pengertian
yang sebenarnya. Penganut manhaj Ahlussunnah
Wal Jamaah sejati mengikuti secara istiqomah
empat pilar ajaran Aswaja yaitu: 1)
bertauhid/beraqidah Asy'ariyah /Maturidiyah /
Ahlul Hadis; 2) berfikih mengikuti mazhab
empat; 3) bertasawuf mengikuti Al-Junaid / Al
Ghazali dan 4) patuh pada ulil amri (penguasa).
Buku Ahlussunnah Wal Jamaah yang memakai
cover berwarna merah adalah Edisi Revisi
terbaru yang terbit pada bulan April 2020
dengan nomor ISBN yang sama yaitu
ISBN-9781979695046 Untuk pembelian buku
versi cetak, dapat memesan via WA ke:
0815-5325-6855 atau email ke
info@alkhoirot.com. Kalau lokasi Anda di
Malang raya, bisa langsung membeli di
pertokoan dalam kompleks pesantren Al-Khoirot
(Toko Santri, Faza, Toko Putri). Daftar Isi
Pengantar Penerbit........................................... iii
Pengantar Penulis............................................ v
Prolog.............................................................. viii
BAB I Empat Pilar Ahlussunnah Wal Jamaah.......
1 1. Aqidah Asy’ariyah Pilihan Mayoritas
Ulama................................................... 2 a.
Pokok-pokok Aqidah Asy’ariyah.. 14 b. Aqidah
Maturidiyah.................... 30 c. Aqidah Ahlul
Hadits (Atsariyah).. 39 2. Fiqih Madzhab
Empat.......................... 52 3. Tasawuf
............................................... 61 4. Taat pada
Umara ............................ BAB II Menghargai
Perbedaan................................. 68 1. Islam itu
Mudah................................... 69 2. Mentolerir
Perbedaan........................... 76 3. Bid’ah itu
Baik..................................... 84 4. Pembagian

Bid’ah................................ 92 5. Bid’ah menurut
Empat Madzhab......... 101 6. Berbeda Pilihan
Politik........................ 109 7. Larangan
Mengafirkan Sesama
Muslim................................................ 157 8.
Sikap Muslim pada Non-Muslim........ 167 9.
Sikap Anak Muslim pada Orang Tua NonMuslim................................................ 175 BAB
III Masalah Ziarah Kubur dan Maulid Nabi....
182 1. Peringatan Maulid Nabi........................
183 2. Alasan Penentang Maulid Nabi............
192 3. Ziarah Kubur........................................
200 4. Ziarah Kubur menurut Empat
Madzhab................................................ 209 BAB
IV Makna Jihad...................................................
220 1. Jihad Besar...........................................
221 2. Jihad dengan Pendidikan.....................
233 3. Jihad dengan Akhlak............................
261 4. Jihad Ibadah dan Sosial........................
298 5. Jihad Kecil............................................
295 6. Syarat Jihad Perang..............................
308 7. Larangan dalam Jihad...........................
319 8. Bom Bunuh Diri: Jihad atau Terorisme
?.......................... 326 BAB V Ideologi Intoleran
dan Kekerasan............... 336 1. Tauhid
Rububiyah (1): Kafir Jahiliyah Bertauhid
……………………………. 337 2. Tauhid Rububiyah
(2): Firaun pun Bertauhid
……………………………………….. 350 3. Tauhid
Uluhiyah dan Masalah Syirik.. 360 4. Tauhid
Rububiyah dan Uluhiyah......... 373 5. Tauhid
Asma was Sifat........................ 382 6. Al Wala’
wal Bara’.............................. 390 7. 10 Pembatal
KeIslaman (1): Syirik...... 398 8. 10 Pembatal
Keislaman (2): Tawasul... 409 9. 10 Pembatal
Keislaman (3): 3 s/d 10.... 422 10. Doktrin
Thaghut Hizbut Tahrir………. 438 11. Ideologi
Nahi Munkar………………... 458 BAB VI Gerakan
Transnasional................................. 469 1. Salafi
Wahabi....................................... 470 2. Jamaah
Tabligh.................................... 488 3. Ikhwanul
Muslimin …………………. 497 4. Akidah Hizbut
Tahrir........................... 509 5. Hizbut Tahrir:
Doktrin dan Pandangan Ulama............................
520 6. Kontroversi Fatwa Hizbut Tahrir.........
533 7. Hizbut Tahrir dan Salafi Wahabi......... 546
BAB VII Gerakan Radikal Klasik ……………………
554 1. Khawarij: Gerakan Radikal Pertama
dalam Islam …………………………………. 555 2. AlIkhwan Wahabi: Kakak Kandung ISIS
………………………………………. 589
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The Lives of Muhammad - Kecia Ali
2014-10-07
Kecia Ali delves into the many ways the
Prophet’s life story has been told from the
earliest days of Islam to the present, by both
Muslims and non-Muslims. Emphasizing the
major transformations since the nineteenth
century, she shows that far from being mutually
opposed, these various perspectives have
become increasingly interdependent.
Rahasia Rumah Tangga Rasullah - Yola Hemdi
2020-02-24
Tidak tanggung-tanggung, buku ini justru
menyingkap rahasia-rahasia rumah tangga
manusia suci, Nabi Muhammad Saw. Namun,
berlainan dengan rumah tangga lain yang
sengaja menutup-nutupi rahasianya, rumah
tangga Nabi Saw. malahan sangat baik jika
dibuka segenap rahasianya, dan sekiranya kita
lebih cermat, akan terlihat betapa Nabi
Muhammad Saw. itu sendiri yang berani
membuka rahasia keluarganya kepada publik.
Tidak semua rahasia mesti ditutup rapat-rapat,
sebagaimana rahasia rumah tangga Rasulullah
yang hendaknya disebarluaskan dan menjadi
pengetahuan bagi kaum muslimin. Dengan
membaca buku ini kita akan terperanjat betapa
banyak rahasia rumah tangga Nabi Saw. yang
selama ini belum diketahui, seperti terbakar api
cemburu, manajemen konflik, tekanan
masyarakat, keteguhan dalam badai fitnah,
kemesraan yang indah, hubungan seksual yang
berkah, ibadah nan menyejukkan hati, keluarga
sakinah dan lain-lain. Dan perlu sekali
ditekankan bahwa dari rahasia rumah tangga
Rasulullah itulah kita akan mendapatkan lebih
banyak lagi keteladanan dalam kehidupan.
Siapapun yang menutupi rahasia rumah tangga
Rasulullah Saw. sama artinya menghambat
kesempatan meneladani sunah-sunah beliau.
Buku ini semakin menarik karena dilengkapi
gambar-gambar ekslusif rumah tangga
Rasulullah; rumah, pedang, sandal, mangkok,
perabot dan berbagai perkakas rumah tangga
lainnya, yang sangat jarang diketahui. Tentunya
buku ini adalah referensi wajib bagi setiap
rumah tangga muslim yang mendambakan
keluarga sakinah dan buku ini pula menjadi
warisan berharga untuk generasi berikutnya.
Cinta Seribu Dirham: Merajut Kerinduan
Kepada Rasulullah Al- - Miftahur Rahman el-

Banjary 2016-02-28
Di dalam buku ini Anda akan dapatkan: 
Menjadikan Anda semakin rindu bertemu
Rasulullah Al-Musthafa;  Menjadikan hidup
Anda damai dan bahagia bersama Rasulullah AlMusthafa;  Agar bisa memandang wajah
Rasulullah Al-Musthafa;  Kisah pengalaman
pribadi penulis bertemu keturunan Utsman bin
Affan dan Ibnu Abbas di Madinah AlMunawarah;  Amalan bermimpi bertemu
Rasulullah Al-Musthafa;  Amalan mendapatkan
salam dari Rasulullah Al-Musthafa; Setelah
membaca buku ini dipastikan hati Anda tidak
akan bisa berpaling selain mencintai Rasulullah
Al-Musthafa. Indahkan hidup Anda hanya
bersama naungan dekapan kecintaan dan
kerinduan bersama Rasulullah Al-Musthafa.
Rasakan perubahan drastis dalam hidup Anda
setelah Anda selesai membaca dan
mempraktikkan amalan di dalam buku ini!
Kerinduan Anda akan semakin memuncak dan
tak tertahankan. Di sinilah Anda akan
merasakan hakikat cinta sejati. Buktikan!
44 Teladan Kepemimpinan Muhammad
SAW Manajemen Profetik - Dr. Yuliharti, M.Ag.
2021-08-27
Buku ini mendeskripsikan tentang tata kelola
kelembagaan pendidikan (Islam) profesional
yang berlandaskan pada nilai-nilai profetik (nilai
humanis, liberasi, dan transendensi). Nilai-nilai
ini tidak serta merta membingkai dan melandasi
pengelolaan kelembagaan pendidikan (Islam),
tetapi dalam buku ini penulis menyeruak ke
relung terdalam manajemen pendidikan yang
memiliki nilai profetik. Karenanya, penulis
menyebut usaha mengkonstruksi ini dengan
konsep manajemen profetik, yaitu konsep yang
melatari pengelolaan lembaga pendidikan
(Islam) seperti pesantren, madrasah, atau
sekolah yang berbasis Islam- bersama, melalui,
atau dengan nilai humanis, liberasi, dan
transendensi. Tidak berlebihan apabila buku ini
diharapkan mampu menjadi rujukan walaupun
tidak sampai menyatakan sebagai referensi
otoritatif untuk membangun lanskap teori
manajemen pendidikan (Islam) yang murni dari
kerangka dasar Islam. Penulis berusaha
mencoba memadukan antara teori manajemen
dan manajemen pendidikan konvensional
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dengan nilai profetik baca Alquran dan khazanah
keislaman. Buku ini bisa dijadikan rujukan untuk
mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 yang menjadikan
manajemen pendidikan (Islam) sebagai salah
satu konsentrasi mereka. Bahkan bisa digunakan
oleh para peneliti dan pemerhati dinamika
pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Selamat
membaca.
Komunikasi Kontemporer - DR. Nasrul Syarif
2019-10-01
Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran
pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas
dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan
sistem organisasi bisnis. Dalam kegiatan
komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya
sekedar informatif tetapi juga haruslah
persuasif, agar pihak lain bersedia menerima
suatu paham atau keyakinan atau melakukan
suatu perbuatan atau kegiatan. Komunikasi
digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup
berbagai macam jenis dan bentuk komunikasi
untuk mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu
komunikasi yang terjadi di dunia bisnis, tidak
boleh melanggar norma-norma bisnis.
More About Beyond Leadership - 12 Konsep
Kepemimpinan - Dr. Djokosantoso Moeljono
2013-04-01
Setelah sukses dengan Beyond Leadership yang
merupakan bestseller, kini Dr. Djokosantoso
Moeljono kembali mengajak para pemimpin
masa kini untuk memperluas cakrawala dalam
berpikir, berkreasi, dan bertindak dalam
kerangka tujuan yang ingin dicapai. Lebih up-todate, lebih membumi, dan lebih aktual, More
About Beyond Leadership bahkan menambahkan
beberapa sumber filosofi kepemimpinan, yang
meliputi Kepemimpinan Nabi Muhammad saw.
dan Nabi Isa Al Masih serta filosofi
Kepemimpinan Jawa, dengan beberapa ajaran
yang digali dari beberapa sumber, antara lain
ajaran kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada,
ajaran KGPAA Mangkunegoro I, bergelar
Pangeran Samber Nyowo, juga ajaran
situasional leadership gaya Jawa. Penulis
mengedepankan selusin, atau dua belas, konsep
kepemimpinan yang dapat dipergunakan dalam
menjalankan kepemimpinan. Tiga dari dua belas
konsep tersebut diambil dari khasanah lama
namun masih aktual, yaitu ajaran yang berasal
dari Macedonia, Indonesia, dan India yang
kemudian diadaptasi oleh Indonesia. *** Editors

Note: Tulisan ini bersumber dari pengalaman
empirik (emperical experiences) penulis dan
beberapa pemimpin lain selama berkarya
kurang-lebih 40 tahun, baik sebagai pelaksana,
pemimpin menengah, maupun pemimpin puncak
suatu lembaga. Karya Penulis telah bestseller
untuk beberapa judul sebelumnya, Beyond
Leadership, 8 Langkah Mendaki Karier Puncak,
Corporate Culture--Challenge to Excellence.
MANAJEMEN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Dr. H. Masduki Duryat, M.Pd.I. 2021-01-05
Buku yang berada di tangan anda ini adalah
buku untuk memenuhi literatur mahasiswa dan
steakholders pengelola pendidikan—juga untuk
khalayak, sebagai bahan bacaan dan semakin
melengkapi khazanah keilmuan tentang
Manajemen Pendidikan (Islam); khususnya
tentang antikorupsi. Sekarang ini, kasus korupsi
tidak pernah henti difragmentasikan oleh para
pengusaha, praktisi hukum dan politisi kita di
negeri ini, seperti diberitakan teranyar yang
dilakukan oleh salah satu politisi partai besar,
dan notabene-nya adalah anggota legislatif yang
terhormat. Menyusul kasus-kasus korupsi
sebelumnya, baik masalah bantuan sosial, dan
anggaran lainnya—seperti kasus yang menimpa
Bupati Subang, Gubernur Sumatera Utara,
hakim, panitera dan lainnya. Hal ini semakin
menegasikan bahwa korupsi sejatinya bukan
masalah kesejahteraan yang diterima—terutama
oleh para birokrat—tetapi lebih pada persoalan
mental, karena korupsi tidak disebabkan oleh
sebab tunggal dan yang lebih essensial tentu
karena sistem yang berlaku di negeri ini.
Misalnya sistem hukum, politik, administrasi
kepegawaian, sosial, pengawasan dan lainnya.
Azyumardi Azra secara tegas mengatakan;
agama apapun—khususnya Islam—mengutuk
keras tindakan korupsi dalam bentuk apapun.
Kata-kata Nabi 'la'natullahi 'ala al-raasyi wa almurtasyi' (laknat Allah terhadap orang yang
memberi suap dan yang menerima suap) adalah
meniscayakan ketegasan itu. Term 'al-raasyi'
berasal dari kata dasar 'risywah' yang dalam
kamus bahasa Arab modern tidak hanya
bermakna 'penyuapan' (bribery) tetapi juga
korupsi dan ketidakjujuran (dishonesty). Dalam
konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi
adalah tindakan yang bertentangan dengan
prinsip keadilan {al-'adalah), akuntabilitas (alamanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan
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segala dampak negatifnya yang menimbulkan
berbagai distorsi terhadap kehidupan negara
dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai
perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa
besar—bahkan secara hukum Islam bisa
dimasukkan dalam jenis khiyanah (berhianat).
Risywah terus terjadi tanpa mengenal henti. Ia
mengakar, menjamur, bahkan selalu menabur
benih baru korupsi dan semakin memberi
impresi tentang parahnya fenomena risywah di
negara kita, seakan mementahkan komitmen
pemerintah dalam memberantas korupsi, suap,
sogok dan sebangsanya. Berdirinya KPK dan
lembaga antikorupsi lainnya—dengan berbagai
prestasi pengungkapan kasus korupsi—juga
tidak memberikan efek jera kepada para
pelakunya
Manajemen Bisnis Syariah - Risma Ayu Kinanti.,
SE., M.SEI 2022-09-06
Book chapter ini disusun oleh sejumlah
akademisi dan praktisi sesuai dengan
kepakarannya masing-masing. Buku ini
diharapkan dapat hadir memberi kontribusi
positif dalam ilmu pengetahuan khususnya
terkait dengan Manajemen Bisnis Syariah.
Manajemen Bisnis Syariah turut mengisi
khazanah keilmuan untuk para akademisi
maupun praktisi. Manajemen Bisnis Syariah
dalam beberapa tahun ini mengalami
perkembangan yang sangat pesat, hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan
suatu sistem bisnis yang lebih terpercaya
berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai
syariah dari segala aspek kehidupan.
Sistematika buku Manajemen Bisnis Syariah
mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan
contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 18 bab
yang dibahas secara rinci.
Manajemen Pendidikan : Kepemimpinan
Kepala Sekolah dalam Meningkatkan
Akreditasi - Anwar Zain 2022-02-24
Kepala sekolah sebagai pemimpin sebagai motor
penggerak bagi sumber daya sekolah terutama
para tenaga pendidik dan kependidikan. Sukses
tidaknya kegiatan sekolah/madrasah sangat
besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan
yang dimiliki oleh kepala. Semangat kerja
tenaga pendidik dan kependidikan banyak
tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah,
para tenaga pendidik dan kependidikan akan
bekerja dengan baik dan para siswa akan bisa

belajar dengan tenang apabila kepala sekolah
mampu mempengaruhi, mengarahkan,
mendorong dan menggerakkan mereka kearah
pencapaian tujuan sekolah/madrasah secara
efektif, sehingga sekolah tersebut unggul dan
bermutu dan berkualitas. Untuk mencapai
sekolah yang bermutu dan berkualitas maka
menjadi keharusan mencapai akreditasi dengan
nilai dan predikat yang terbaik. Oleh karena itu,
hadirnya buku ini hendak menyajikan bagaimana
upaya kepemimpinan kepala sekolah dalam
mempersiapkan dan meningkatkan akreditasi.
Etika bisnis Nabi Muhammad SAW :
sejarah, ajaran dan praktik - Ubbadul
Adzkiya' 2021-05-07
Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat - A.
Fatih Syuhud 2015-02-01
Buku Meneladani Akhlak Rasul dan Para
Sahabat adalah buku yang tepat menjadi bahan
bacaan umat Islam baik tua maupun muda,
remaja atau dewasa. Karena, dari buku ini
pembaca dapat meneladani perilaku ideal
seorang muslim melalui amaliah sehari-hari
Rasulullah dan para Sahabat pilihan. Daftar Isi
Pengantar Penerbit ………………………………. 3
Pengantar Penulis ………………………………. 6
Prolog ………………………………………….. 13 BAB
I NABI MUHAMMAD ………………….. 24 A.
MASA KECIL …………………………….. 24 Orang
Tua Nabi ……………………………….. 25 Kelahiran
Nabi ………………………………… 31 Ummu Aiman:
Ibu Kedua …………………….. 37 Halimatus
Sa’diah: Ibu Susuan Nabi …............. 43 Kakek
Abdul Muttalib (1) …………………….. 50 Abdul
Muttalib (2) ……………………………. 55 Bersama
Paman Abu Thalib ………………….. 61 Sebagai
Penggembala ………………………… 67 B. MASA
DEWASA ……………….………… 74 Masa Remaja
………………………….……… 75 Sebagai
Pengusaha ………………….………… 81 Pernikahan
dengan Khadijah ………………….. 95 C. RISALAH
KENABIAN …………………… 100 Diplomasi
…………………..………………… 101 Kesabaran
Nabi ………………………………. 111 Hidup
Sederhana …………………………….. 123
Demokrasi ……………………………..……… 136 D.
PUTRA PUTRI RASULULLAH …………. 180
Qosim ………………………………………… 181
Abdullah ……………………………………... 183
Ibrohim ………………………………………. 184
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Zainab ………………………………………… 186
Ruqoyyah …………………………………….. 193
Ummu Kultsum ……………………………… 198
Fatimah Az-Zahra ……………………………. 204
BAB II. UMMUL MUKMININ (ISTRI-ISTRI
NABI) ………………………… 210 Khadijah binti
Khuwailid ……………………. 211 Saudah binti
Zamʿah …………………………. 216 Aisyah binti
Abu Bakar ………………………. 220 Hafsah binti
Umar bin Khattab ……………….. 226 Zainab binti
Khuzaimah ………………………. 232 Hindun binti
Abi Umayya (Ummu Salamah)...... 238 Zainab
binti Jahsy …………………………….. 246
Juwairiyah binti Al-Harits …………………… 251
Sofiyah bin Huyay ……………….………….. 256
Ramlah binti Abi Sufyan (Ummu Habibah) ….
260 Maimunah binti Al-Harits ……………………
266 Mariyah Al-Qibtiyah ………………………… 270
Rayhana bint Zayd …………………………… 276
BAB III. 10 SAHABAT YANG DIJAMIN SURGA
…. 280 Abu Bakar Ash-Shiddiq ………………………
281 Umar bin Khattab ……………………………..
287 Usman bin Affan …………………………….. 293
Ali bin Abu Thalib ………………………….,,,. 300
Zubair bin Awwam …………………………… 305
Tolhah bin Ubaidillah ………………………… 310
Abdurrahman bin Auf ………………………… 316
Saad bin Abi Waqqash ………………………... 321
Abu Ubaidah bin Jarrah ………………………. 326
Said bin Zaid ………………………………….. 334
BAB IV. SAHABAT AHLI HADITS ………………......
340 Abu Hurairah (1) ……………………………...
341 Abu Hurairah (2) ……………………………...
347 Abdullah bin Umar ……………………………
357 Anas bin Malik ………………………………. 364
Aisyah binti Abu Bakar ………………………. 371
Abdullah bin Abbas ………………….………. 379
Jabir bin Abdillah ……………………………... 386
Tentang Penulis ………………………………. 393
Chinese Indonesians Reassessed - Siew-Min Sai
2013
"Shows how the Chinese minority is much more
diverse, and the picture much richer and more
complicated, than previous studies have allowed.
Subjects covered include the historical
development of Chinese communities in
peripheral areas of Indonesia, the religious
practices of Chinese Indonesians, which are by
no means confined to "Chinese" religions, and
Chinese ethnic events, where a wide range of
Indonesians, not just Chinese, participate"--

Provided by publisher.
Jangan Sakiti Rasulullah Al-Mustafa:
Mengukir Senyum di Wajah al- - H. Miftahur
Rahman 2015-11-13
Mengapa Anda Harus Membaca Buku Ini? Di
buku ini Anda akan merasakan peningkatan
kecintaan dan kerinduan luar biasa kepada
Rasulullah Al-Musthafa. Di dalam buku Ini Anda
akan mendapatkan: - Siapa yang dirindukan oleh
Rasulullah? - Para sahabat yang mengukir
senyum di wajah Al-Musthafa - Rahasia di balik
topi perang Khalid bin Walid - Keberkahan dari
tubuh Al-Musthafa - Belajar cinta dari kisah
Laila Majnun - 30 alasan mencintai Rasulullah
Al-Musthafa - Karamah dan keutamaan
membaca shalawat - Detik-detik perpisahan
dengan Rasulullah saw. - Pesan terakhir untuk
Muadz bin Jabal - Siapakah selanjutnya yang
akan dicium Nabi Al-Musthafa? Selain itu, Anda
akan mengetahui perilaku apa saja yang
menyakiti Rasulullah dan akibat bagi orang yang
menyakiti beliau dalam beberapa kasus
fenomenal lainnya seperti: - Boomerang
Everybody Draw Mohammed Day Penghinaan karikatur Nabi - Akhir tragis
penghina Ummul Mukminin Aisyah ra. Kelompok Islam yang menyakiti Rasulullah Kasus penyerangan majalah Charlie Hebdo.
Setelah membaca buku ini dipastikan hati Anda
tidak akan bisa berpaling selain mencintai
Rasulullah Al-Mushtafa. Indahkan hidup Anda
hanya bersama naungan dekapan kecintaan dan
kerinduan kepada Rasulullah saw. Rasakan
perubahan drastis dalam hidup Anda setelah
Anda selesai membaca dan mempraktikkan
amalan di dalam buku ini! Kerinduan Anda akan
semakin memuncak dan tak tertahankan. Di sini
lah Anda akan merasakan hakikat cinta sejati.
Buktikan!
Psikopedagogik Islam Dimensi Baru Teori
Pendidikan - Akhmad Basuni, M.A.Pd.
2021-10-01
Psikopedagogik Islam merupakan Istilah baru
dalam teori Pendidikan Islam. Munculnya Istilah
Psikopedagogik Islam menandakan bahwa
konsep, ataupun metode pembelajaran itu
bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan
zaman. Psikopedagogik Islam pada dasarnya
ramuan ilmu Pendidikan secara umum, ilmu
pendidikan Islam, psikologi umum dan psikologi
Islam jadilah racikan baru dengan Istilah

10/12

Psikopedagogik Islam. Kenapa harus meramu
antara pendidikan umum, Islam juga psikologi
umum dan psikologi pendidikan Islam. Karena
dalam tataran konstruksi keilmuan terdapat
perbedaan antara pendekatan Islam dan teori
umum dalam hal ini Barat. Sebagai contoh
motivasi Barat lebih diwarnai pemikiran seperti
Freud sehingga segala sesuatu didasari hasrat
pada libido. Dalam Islam jelas ini bertolak
belakang karena segala sesuatu diorientasikan
pada Rabb niat tulus ikhlas. Pun tentang
karakter baik atau budi pekerti memiliki pola
yang berbeda. Buku yang berjudul
―Psikopedagogik Islam Diemensi Baru Teori
Pendidikan‖ merupakan artikel pengantar tematema diskusi yang berjumlah 7 artikel. Di tulis
oleh mahasiswa program Doktoral UIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten. Para penulis
merupakan praktisi pendidikan keislaman. Tema
diskusi ke-7 artikel ini merupakan intisari dari
perkuliahan ―Psikopedagogik Islam‖ pada
program doktoral UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten. Ketua team teaching mata
kuliah ini adalah Prof. Dr. H. Abdul Mujib, M.
Ag, M.Si, sedangkan anggota team teaching-nya
adalah Dr. H. Naf‘an Tarihoran, M. Hum dan Dr.
Hunaenah MM. Psikopedagogik Islam Dimensi
Baru Teori Pendidikan ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
Muhammad Sang Kekasih - Ahmad Rofi’ Usmani
2022-02-15
"Saya percaya jika manusia seperti Muhammad
diserahi kendali kepemimpinan dunia modern,
dia akan berhasil memecahkan problemnya
sehingga dunia akan mendapatkan kedamaian
dan kebahagiaan." —George Bernard Shaw,
Nobelis Sastra 1925 Mengapa Nabi memilih bertahannuts di Gua Hira, bukan gua yang lain?
Mengapa Nabi menerima tawaran nikah dari
Khadijah? Mengapa Nabi mengajak Abu Bakar
ketika bersembunyi di Gua Tsaur, bukan sahabat
yang lain? Mengapa Nabi memilih Ali untuk
menggantikan beliau sebelum meninggalkan
Makkah? Bagaimana Nabi memberangkatkan
para sahabatnya ke Habasyah untuk
menghindari perlakuan buruk dari kafir Quraisy?
Bagaimana Nabi menyampaikan dakwahnya
hingga diterima oleh seluruh kalangan bangsa
Arab? Bagaimana Nabi membangun kekuatan
umat Muslim di tengah masyarakat Yatsrib yang

telah dihuni oleh komunitas Yahudi? Rasulullah
Muhammad Saw. adalah manusia yang
dinyatakan Allah sebagai uswah hasanah;
teladan yang baik, manusia yang memiliki
sebaik-baiknya akhlak. Umat Muslim diseru
untuk mempelajari sirah—sejarah hidup—Nabi
Saw. dan meneladani pribadi serta tindakan
beliau.Namun, tak selalu mudah untuk
memahami hikmah perjalanan hidup Nabi
Muhammad Saw. dan menerapkannya pada
kehidupan zaman sekarang. Banyak makna dari
peristiwa-peristiwa dalam hidup Nabi yang
kabur, bahkan sulit kita terima, jika kita tidak
berusaha menggalinya. Buku ini hadir sebagai
sebuah buku sirah yang unik. Bukan hanya
menuturkan riwayat hidup Rasulullah Saw.,
buku ini juga mengungkap hikmah-hikmah
dalam berbagai sikap dan tindakan Nabi.
Disertakan pula pelbagai relevansinya dengan
kehidupan zaman sekarang, sehingga kita dapat
mengetahui bagaimana meneladani Nabi Saw.
secara nyata dalam kehidupan kita.
DIMENSI TRANSENDENSI PROPHETIC
LEADERSHIP - Atiqullah,Zainol Hasan,Ali
Nurhadi,Kacung Wahyudi 2021-11-20
Buku ini menjelaskan tentang : DIMENSI
TRANSENDENSI PROPHETIC LEADERSHIP
ANAKKU... HIDUP SEKALI BIAR BERERTI Anwar Nursi 2012
Dunia hari ini terlalu mencabar dan banyak
rintangan yang perlu dilalui. Hanya mereka yang
kuat iman dan takwa sahaja akan berjaya
mengharungi mehnah mendatang. Dunia juga
sudah terlalu tua dan tiba masanya akan
â€˜pergiâ€™ jua. Andai tiada bekalan dibawa,
rugilah insan yang menjejakkan kaki ke akhirat
nan abadi. Kita, ada kalanya alpa dalam arus
kemodenan hari ini. Hanya peringatan daripada
ibu dan ayah menjadi paksi kekuatan diri untuk
terus berada di landasan hakiki. Doa mereka
menjadi sebab rahmat ILAHI bertandang dalam
kehidupan, kasih sayang mereka jua tidak
pernah surut. Sungguh, jasa mereka terlalu
banyak dan tidak terbalas dek kita. ANAKKU...
HIDUP SEKALI BIAR BERERTI merupakan
sebuah catatan cinta insan rabbani yang amat
menyayangi kita. Hayatilah apa yang tercatat,
selamilah apa yang terlafaz, pasti ketemu
mutiara indah sebagai pegangan dalam
mengharungi pancaroba hidup. Ambillah segala
teguran kerana ia menuntun kita ke arah
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bahagia hakiki dan bukan merugi. Beruntunglah
mereka yang beramal dengannya dan rugilah
bagi yang ingkar.
Rebranding Islam - James Bourk Hoesterey
2015-11-11
Kyai Haji Abdullah Gymnastiar, known
affectionately by Indonesians as "Aa Gym" (elder
brother Gym), rose to fame via nationally
televised sermons, best-selling books, and
corporate training seminars. In Rebranding
Islam James B. Hoesterey draws on two years'
study of this charismatic leader and his message
of Sufi ideas blended with Western pop
psychology and management theory to examine
new trends in the religious and economic desires
of an aspiring middle class, the political
predicaments bridging self and state, and the
broader themes of religious authority, economic
globalization, and the end(s) of political Islam. At
Gymnastiar's Islamic school, television studios,
and MQ Training complex, Hoesterey observed
this charismatic preacher developing a training
regimen called Manajemen Qolbu into
Indonesia's leading self-help program via
nationally televised sermons, best-selling books,
and corporate training seminars. Hoesterey's
analysis explains how Gymnastiar articulated
and mobilized Islamic idioms of ethics and affect
as a way to offer self-help solutions for
Indonesia's moral, economic, and political
problems. Hoesterey then shows how, after Aa
Gym's fall, the former celebrity guru was
eclipsed by other television preachers in what is
the ever-changing mosaic of Islam in Indonesia.
Although Rebranding Islam tells the story of one
man, it is also an anthropology of Islamic
psychology.
Sepenggal Kisah Sejuta Makna - Abdul Wahid alFaizin 2020-04-24
Sepenggal Cerita Sejuta Makna merupakan buku
yang tidak hanya menuturkan rangkaian cerita
terpilih, tetapi juga menggali jutaan makna yang
tersimpan dalam cerita tersebut. Cerita-cerita
dahulu yang meninggalkan jejak kebaikan diulas

untuk perenungan kita agar lebih baik dan
semangat lagi dalam menjalani kehidupan ini.
Sepenggal Cerita Sejuta Makna, perenungan
yang begitu me-nyentil hati dari berbagai cerita
salafush shalih. Melalui Sepenggal Cerita Sejuta
Makna, semoga menjadi salah satu jalan untuk
kita sama-sama menyiapkan bekal selama
perjalanan di dunia ini agar dapat kembali ke
kampung akhirat dengan oleh-oleh yang membuat Allah Azza wa Jalla meridhai kita masuk ke
surga-Nya.
Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam Fadhlurrahman 2022-01-01
Pada era sekarang, pendidikan kewirausahaan
masih membutuhkan suplemen tambahan untuk
menyegarkan praktik pendidikan
kewirausahaan. Oleh karena itu, penulis
mencoba menggali dalam Al-Qur’an dari aspek
asbab an-Nuzul, historis, tafsir, dan hadis,
sehingga menjadi judul buku ini Pendidikan
Kewirausahaan Dalam Al-Qur’an. Struktur isi
buku ini diawali dengan menggali pengertian
dan arah pendidikan kewirausahaan, sejarah dan
rasionalisasi, pendidikan kewirausahaan,
kebijakan, dan landasan pendidikan
kewirausahaan, kewirausahaan dalam sejarah
Islam, nilai-nilai dan norma kewirausahaan
dalam Al-Qur’an, hingga nilai dan norma
kewirausahaan dalam hadis.
KEPEMIMPINAN DAN PERILAKU
ORGANISASI PADA INDUSTRI UMKM Hardi Fardiansyah 2022-11-07
Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam
Sembilan bab yang memuat tentang kajian
teoritis tentang kepemimpinan, tipe-tipe
kepemimpinan pada industri UMKM, gaya
kepemimpinan pada industri UMKM,
kepemimpinan dan adaptasi, pemimpin sebagai
pengambil keputusan, pemimpin efektif dalam
industri UMKM, kajian teoritis tentang perilaku
organisasi, budaya organisasi pada industri
UMKM, dan bab terakhir yaitu perilaku
kepemimpinan pada industri UMKM.
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