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Nama Bayi Laki Laki Menurut Islam Beserta Artinya
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
Buku “Kamus Lengkap Nama Bayi Islami“ diberikan untuk menerangkan kepada para orang tua yang ingin memberikan nama-nama buah
hati secara Islami dengan memaknai arti dari nama tersebut. Nama Islami yang ada pada buku ini terdiri dari nama perempun Islami dan
nama laki-laki Islami yang penulis tujukan demi menjadikan putra-putri untuk calon bayi menjadi anak yang sholeha sesuai dengan nama
yang diberikan. Dimana para orang tua memberikan nama yang baik untuk anaknya merupakan kewajiban orang tua muslim. Sebagaimana
Rasulullah SAW yang menghendaki pengikutnya mendapatkan nama-nama penuh keberkahan dan doa dalam setiap panggilannya. Akan
tetapi sayangnya tidak semua orang mampu memberikan nama yang baik untuk buah hatinya. Hal tersebut umumnya dikarenakan minimnya
perbendaharaan nama-nama bayi islami. Semoga buku penerbit KUNCI IMAN ini menjadi buku yang berharga dan bermanfaat untuk para
pembacanya. -Lembar Langit Indonesia GroupBuku ini yang diterbitkan oleh LEMBAR PUSTAKA INDONESIA, inilah buku yang berisikan kelengkapan isi yang jelas dan mudah
dimengerti. Buku ini pastinya sangat bermanfaat penuh bagi semua muslim. Karena buku ini akan memberikan 1001 kebaikan untuk dunia
dan akhirat. Selain bentukny yang simple,sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana.Buku ini juga bisa menjadi bacaan ringan
yang bisa dipergunakan dimana pun anda berada. -Lembar Langit Indonesia GroupBuku ini kami beri Judul “ Indahnya Rangkaian Nama Bayi Islami ”, buku panduan bagi Muslim dan muslimah untuk memberikan nama
untuk anak tercintanya. Baca dan perhatikanlah nama-nama bayi yang terdapat dalam buku ini mengandung arti yang Indah, Baik, dan Luar
Biasa, maka beruntunglah bagi Anda memiliki buku ini sebagai panduan untuk memberikan nama tercinta.
Mempunyai anak yang saleh-salehah dan berakhlak mulia adalah dambaan setiap orang tua. Oleh karena itu, orang tua semestinya selalu
berdoa dan melakukan amal-amal kebaikan sehingga keinginan mereka tersebut dapat terwujud. Buku ini hadir sebagai media yang insya
Allah dapat membantu para orang tua, terutama ibu-ibu yang sedang mengandung menjelang masa persalinan, untuk mendapatkan anak
yang saleh-salehah dan berakhlak mulia. Buku ini berisi doa, zikir, dan amalan-amalan dahsyat menjelang persalinan. Buku ini juga berisi
cara*cara mendapatkan anak'yang saleh-salehah, cara menyambut kelahiran anak yang saleh-salehah, serta cara cerdas membuat nama
anak yang indah dan berkah. Buku ini dilengkapi dengan panduan nama-nama terbaik dari Asmaul Husna, nama para nabi, serta 201 nama
mulia Rasulullah. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan amalan-amalan dahsyat agar segera mempunyai anak. Dengan memiliki buku
ini, insya Allah para orang tua tidak perlu lagi bingung mencari buku-buku lain untuk segera mewujudkan keinginan agar mempunyai anak
yang saleh-salehah dan berakhlak mulia. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pintu belakang rumah kampung. Buku ini adalah sebuah buku etnografi perkotaan yang menyorot
sebuah lingkungan kampung di sudut kota kraton Yogyakarta, Jawa Tengah, selama pemerintahan Orde Baru. Bertolak dari perspektif warga
kampung itu buku ini mengupas budaya kelas pekerja sebagai cara untuk memahami interaksi antara masyarakat kampung dengan
kekuasaan negara dan dampak kekuasaan negara, terutama pada pekerjaan dan kehidupan sehari-hari kaum perempuan. Berdasarkan
kisah-kisah kehidupan kampung itu, buku ini dibagi atas tiga bagian yang secara ringkas dapat diungkapkan dengan istilah-istilah rumah,
rumahtangga, dan rumah-kediaman. “Rumah” adalah arsitektur fisik rumah kampung dan hubungannya (arsitektur) dengan pola pertukaran
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sosial dan hubungan keluarga. Bagi warga miskin kampung, rumah tradisional Jawa jauh dari jangkauan, tetapi bentuk fisik rumah kampung
masih mencerminkan nilai-nilai kunci dalam kehidupan bertetangga di kampung. Bab ini membahas perubahan-perubahan yang terjadi
dalam satu rumah dan satu keluarga dalam lingkup sejumlah rumah yang memiliki pertalian darah. Seiring dengan meningkatnya
kesejahteraan beberapa keluarga, perbaikan rumah dilakukan namun sambil tetap mempertahankan sejumlah aspek sosial kunci dari bentuk
rumah. Rumah adalah sumberdaya ekonomi yang penting, yang tercermin dalam praktek-praktek kekerabatan. Karena itu hal-hal seperti
mengasuh anak, mengangkat anak, warisan, hubungan kakak-beradik dan anak-anak juga dibahas dalam bagian ini. “Rumahtangga”
diartikan di sini sebagai ekonomi rumahtangga, yang sering dibedakan dari ekonomi formal berdasarkan pekerjaan berbayar. Bagian ini
mempersoalkan garis pemisah antara umum dan pribadi ini atas dasar kisah-kisah kaum perempuan kampung dan kegiatan mereka seharihari. Jaringan pertukaran antar-perempuan di kampung mendukung kegiatan-kegiatan budaya kampung, seperti slametan, tetapi jaringan
pertukaran itu juga terkait dengan tugas dari pemerintah, yakni tugas bagi kaum perempuan untuk mendukung upaya meningkatkan
kesehatan dan kesejahteraan warga masyarakat. Bab ini mengupas bagaimana kaum perempuan dengan cara-cara mereka mendukung
penghidupan kaum laki-laki yang menganggur dan setengah menganggur dan anak-anak muda yang tinggal di kampung itu. Bab ini
mengajukan argumen bahwa pembangunan masyarakat di bawah pemerintah Orde Baru melalui program-program seperti Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga atau PKK dimaksudkan untuk menghasilkan pekerja-pekerja yang sangat murah demi meningkatkan keunggulan
banding Indonesia. Mendorong kaum perempuan untuk diam di rumah dan melakukan kegiatan ibu rumahtangga guna mendukung keluarga
mereka dan masyarakat bertentangan dengan sejarah panjang kaum perempuan Jawa, yakni tradisi bekerja di luar rumah. Negara berhasil
karena masyarakat digunakannya sebagai landasan bagi kesejahteraan sosial, pola yang juga digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda
dan pemerintah Jepang di zaman perang. Penggunaan kaum perempuan kampung sebagai alat untuk menghasilkan reproduksi sosial
berbiaya rendah bertumpu pada ideologi kehidupan-rumahtangga-yang-tepat. Istilah “rumah-kediaman” di sini berkaitan dengan ide bahwa
tempat kaum perempuan sejatinya adalah di rumah, mengasuh anak, masyarakat, dan, pada akhirnya, negara. Bagian ini membahas hasilhasil penelitian mengenai asal usul ideologi perempuan-tempatnya-di-rumah di Barat, dan kemudian membahas bagaimana ideologi itu
berkembang dan digunakan Indonesia. Ide kerumahtanggaan menyiratkan adanya suatu tatanan moral tertentu dan ide tertentu mengenai
keluarga dan peranan kaum perempuan yang menempati tempat utama dalam visi pemerintah Order Baru mengenai masyarakat. Organisasiorganisasi kemasyarakatan yang dibangun kaum perempuan pada zaman kemerdekaan diserap oleh pemerintah Orde Baru, yang
menggunakan program-program yang dijalankan organisasi-organisasi itu untuk memberikan pelayanan sosial berbiaya murah. Kisah dua
perempuan, Bu Sae dan Bu Apik, menunjukkan bagaimana PKK dan tatanan moralitas dukungan negara digunakan dalam kehidupan seharihari masyarakat kampung. Ketika retorika pemerintah Orde Baru mengenai perempuan yang baik digunakan untuk landasan kegiatankegiatan kampung, maka berbagai ide direproduksi meski tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari warga kampung. Bersamaan dengan
itu, masyarakat kampung juga direproduksi.
Buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia ditulis untuk memberikan pencerahan tentang “Islam, kebudayaan, dan Ke-Indonesiaan”. Secara akademik dalam buku ini memberi gambaran bagaimana Islam, kebudayaan dan Ke-Indonesia-an itu bisa berinteraksi secara
damai, bahkan berlangsung melalui proses konvergensi, tanpa melalui benturan-benturan sebagaimana terjadi di negara-negara lain. Secara
praksis, proses itu terus menjadi pijakan bagi pembentukan dan penguatan Indonesia, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan
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Nama adalah hadiah istimewa yg pertama kali diberikan oleh orang tua kepada bayinya. Dengan nama yang melekat
padanya, si bayi akan menjalani kehidupan. Karena itu berikan nama terbaik berikan nama yang seimbang, agar si bayi
tumbuh dengan keseimbangan fisik dan mental, dan mampu mengembangkan bakat-bakat dan kecakapan akademiah
yang dimilikinya. Yang harus Anda ingat: Nama bayi Anda bukan sekadar sebutan yang membedakannya dari bayi-bayi
lain. -MediakitaBuku ini berusaha menjawab berbagai pertanyaan orangtua dalam mendidik anak. Pada hakikatnya buku ini berisi
berbagai cara menerapkan pendidikan yang sudah dimulai sejak dari dalam kandungan hingga anak mencapai usia
remaja.
Peradaban Tionghoa telah ratusan tahun lamanya mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian ajaran fi
lsafat, karya sastra, perayaan hari besar, ilmu dagang, arsitektur, hingga kulinernya telah berkem bang dan menjadi
bagian dari budaya Indo nesia masa kini. Nio Joe Lan (1904-1973), penulis Melayu Tionghoa terkemuka di zamannya,
me nu - turkan dengan lugas dalam buku ini mak na berbagai leluri atau adat kebiasaan Tiong hoa yang sering kita
jumpai. Tercakup di dalamnya antara lain: ï Peringatan hari-hari besar Tionghoa ï Makna warna dalam kebudayaan
Tionghoa ï Pemujaan leluhur dan bakti anak pada orangtua ï Peristiwa duka cita dan suka ria Tionghoa ï Kaligrafi ï
Perhitungan shio Membaca buku ini kita diajak melihat kem bali akar peradaban yang menjadi salah satu unsur
pembentuk budaya Indonesia.
Buku Pedoman Penafsiran Alkitab Kejadiann ini adalah hasil adaptasi dari buku yang berjudul A Handbook on Genesis,
karya William D. Reyburn dan Euan McG. Fry, yang diterbitkan oleh perserikatan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia
(United Bible Societies - UBS) Pembahasan yang ditampilkan dalam buku inidiolah sedemikian rupa dalam tingkat
bahasa yang sederhana, sehingga para penerjemah mudah mendapat pengertian yang utuh tentang pesan yang
disampaikan dalam kitab Kejadian. Ayat-ayat Alkitab TB1 ( Terjemahan Baru 1) dan BIMK (Bahasa Indonesia Masa Kini)
sengaja ditempatkan berdampingan pada awal setiap pasal.
Islam mengajarkan kepada para orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada buah hati mereka. Lewat sebuah
nama tersemat sekuntum doa kebaikan. Dengan nama pula, setiap individu memiliki identitas, ciri, atau tanda. Nama
menghindarkan seseorang menjadi tidak dikenal (majhul). Sama seperti Allah SWT yang indah dan menyukai keindahan,
maka baguskanlah namamu. Buku ini menjadi persembahan dan bekal pengetahuan sekaligus kado istimewa bagi
setiap orang tua dalam memberikan sebentuk nama kepada anak-anak mereka. Harapannya, nama terpuji yang
diberikan kepada sang buah hati bisa menjadi al-ismu du’aa (nama adalah doa). InsyaAllah. Buku dari Gradien
Mediatama ini berisikan kumpulan nama - nama Islami yang indah dan baik untuk anak anda
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Memilih atau membuat nama bayi terkadang menjadi sesuatu yang tidak mudah. Ketika orang tua mencari suatu nama
untuk diberikan kepada bayinya, motivasinya bisa beraneka macam. Dari arti nama yang baik dan bagus, terdengar
indah saat diucapkan, sampai pada nilai keunikan (lain dari yang lain). Buku ini disusun dengan tujuan untuk
memudahkan para orang tua yang akan membuat dan memberi nama untuk calon putra-putrinya. Buku ini memuat
9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nama bayi, untuk laki-laki ataupun perempuan, dari
berbagai bahasa, lengkap dengan artinya. Dengan pilihan yang banyak serta komplit seperti ini, Anda akan bisa leluasa
mencari, memilih, merangkai dan membuat nama untuk calon putra-putri Anda yang akan segera dilahirkan. Dengan
panduan buku ini, Anda akan dapat membuat rangkaian nama untuk terdengar indah saat diucapkan, tetapi juga unik
dan lain dari yang lain.
Menjadi istri mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi kaum perempuan. Apalagi jika Allah Swt. memercayakan
hadirnya buah hati di tengah keluarga. Amanah yang Dia titipkan ini tentu harus dijaga dan dirawat dengan baik agar
anak tumbuh menjadi generasi penerus yang bukan hanya sehat, tapi juga soleh/solehah. Untuk mencapai tujuan ini,
kehadiran buah hati harus dipersiapkan dengan baik dan matang, bahkan sebelum ibu mengandung. Tema-tema penting
untuk calon ibu, seperti: • pedoman mempersiapkan kehamilan, • cara merawat kehamilan dan anjuran-anjuran bagi ibu
hamil, • persiapan kelahiran anak dan nama yang baik baginya, • hukum menyusui dan hukum bagi ibu yang tidak mau
menyusui, • apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa nifas, • hukum imunisasi dalam Islam, serta •
empat tahap mendidik anak sesuai sunah Rasulullah saw. dirangkum dalam Sayangi dan Bimbing Aku, Ibu! agar
orangtua dan keluarga besar bisa mempersiapkan hati, mental, juga lingkungan tumbuh-kembang terbaik bagi anakanak. Disusun berdasarkan tuntunan Al-Qur’an, hadits, juga ilmu kesehatan, buku ini mengajak orangtua untuk kembali
menyadari bahwa pola asuh dan didik semasa kecil membawa pengaruh yang sangat besar bagi kualitas dan kehidupan
sang buah hati kelak.
Adaptasi dari: A Handbook on Numbers Karya: Lénart J. de Regt dan Ernst R. Wendland Sebagai badan yang bergerak di bidang
penerjemahan Alkitab, kami merasakan betapa banyaknya kesulitan yang dihadapi penerjemah di daerah-daerah dalam mengemban tugas
mereka. Oleh karena itu, setiap bahan yang dapat dipakai untuk menolong mereka, sangat penting artinya. Untuk itulah seri Pedoman
Penerjemahan Alkitab ini diusahakan pengadaannya. Dalam hal ini kami sangat bersukacita, karena kami mendapat mitra yang
berkecimpung dalam bidang yang sama, yakni Yayasan Karunia Bakti Budaya Indonesia (Kartidaya) yang berkedudukan di Jakarta. Buku
Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab Bilangan ini adalah hasil adaptasi dari buku yang berjudul A Handbook on Numbers, karya Lénart J. de
Regt dan Ernst R. Wendland, yang diterbitkan oleh Perserikatan Lembaga-lembaga Alkitab Sedunia (United Bible Societies – UBS). Tujuan
utama penerbitan buku ini ialah untuk membantu para penerjemah Alkitab melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Perlu kami garis bawahi
bahwa buku ini adalah suatu karya adaptasi, bukan terjemahan langsung. Tujuan utamanya ialah untuk membantu para penerjemah,
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khususnya di Indonesia, melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Walaupun demikian, buku-buku yang diterbitkan dalam seri ini bermanfaat
juga bagi mereka yang ingin mempelajari isi Alkitab.
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah persoalan yang sangat krusial di Indonesia sebab memiliki kecenderungan untuk
meningkat setiap tahunnya. Tidak mudah mencari solusi untuk persoalan AKI/AKB, sebab AKI/AKB melibatkan kebijakan pemerintah di
bidang kesehatan, ketersediaan layanan kesehatan dasar dan aksesnya, implementasi dan reaksi atas kebijakan di tingkat lokal, pelibatan
komunitas, posisi suami dan keluarga ibu hamil, serta keikutsertaan NGO dan CSO dalam proses pemantauan kebijakan menurunkan
AKI/AKB di Indonesia. Berbagai persoalan di atas menjadi titik berangkat ketika kita bicara mengenai pelibatan komunitas dalam
menurunkan AKI/AKB di Indonesia, dan untuk menjawab hal itulah Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, bekerja sama
dengan Program Studi Kajian Gender UI dan Pusat Riset Gender Pascasarjana UI mengadakan PKWG Seminar Series #1 dengan topik
“KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PELIBATAN KOMUNITAS DALAM MENURUNKAN AKI/AKB DI INDONESIA” pada 11-12 Juni 2015 di
Program Pascasarjana Multidisiplin, Kampus UI Salemba, Jakarta. Buku yang anda pegang ini adalah prosiding dari PKWG Seminar Series
#1 yang berisikan makalah dan diskusi. Seluruh tulisan dalam prosiding ini memiliki lokus dan fokus yang berbeda namun seluruhnya
memiliki satu benang merah: untuk menurunkan AKI/AKB diperlukan pelibatan banyak pihak.
Cho Kyuhyun, seorang dokter anak disalah satu rumah sakit yang ada di Seoul. Sosoknya sangat pendiam dan tidak banyak bicara, namun
dibalik sifatnya yang seperti itu, dia adalah pribadi yang sangat hangat. Apa lagi jika sudah bercengkrama dengan para pasiennya. Hidup pria
ini cukup tenang dan tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Selalu damai dan sedikit monoton. Sampai pada akhirnya, dia harus bertemu
dengan gadis super ceriwis dan sangat menyebalkan disalah satu acara sahabat dekatnya. Sialnya gadis ini adalah adik dari sahabatnya
yang tengah berlibur di Seoul. Dia adalah Leandra Lee atau yang biasa di sebut dengan Lea jika di panggil oleh teman-temannya. Namun
kakaknya justru akan memanggilnya dengan nama Lee Jiyoon. Kehidupan yang sehari-hari yang dijalani selama di Amerika membuat sikap
gadis ini menjadi liar dan tidak tahu malu. Berawal dari pertemuan singkat disebuah acara, Jiyoon yang melihat Kyuhyun sekilas langsung
terpesona oleh dokter muda itu. Sialnya Kyuhyun justru merasa risih dan sangat tidak menyukai gadis seperti. Lantas bagaimana kisah
mereka nanti? Apa akhirnya Jiyoon bisa meluluhkan hati pria ini atau justru harus pulang ke Los Angeles dengan perasaan hampa?
Nama adalah sebuah identitas yang melekat pada diri seseorang. Nama bukan hanya pembeda tapi pembentuk harapan karakter
seseorang. Maka alangkah lebih baik jika sejak awal nama telah menyiratkan sesuatu, seperti terdengar indah untuk anak perempuan dan
terdengar gagah untuk nama laki-laki dan lain sebagainya. Nama, mau tidak mau akan menjadi bagian dari brand image seseorang. Karena
itu, jika Anda sebagai orangtua menginginkan anak yang saleh, berilah nama secara Islami agar identitas keIslamannya melekat dengan baik
dan harapan mulia yang kita torehkan akan menjadi langkah awal perjalanan hidup si anak. Karena tujuan kita memberi dan memilih nama
yang terbaik adalah agar nama tersebut menjadi doa bagi buah hanti kita... Semoga isi buku ini dapat menginspirasi seluruh muslim yang
membutuhkan informasi seputar pemberian nama pada buah hati. -AnakKitaDengan kuasa kun fayakun, Allah mampu mengubah setetes cairan menjadi makhluk yang bernyawa. Tidak pernah berhenti memikirkan
luasnya ilmu Allah yang apabila pohon-pohon itu adalah pena dan air lautan menjadi tintanya, maka tidak akan pernah mampu menuliskan
ilmu Allah. Pertemuan antara sel sperma Ayah dengan sel telur Ibu menentukan sebuah kehidupan baru bagi satu nyawa yang akan
menginap selama 9 bulan dalam rahim, hingga pada suatu ketika dunia akan mengucapkan selamat datang padanya. Kewajiban orangtua
adalah memberikan nama yang baik untuk anak, sedangkan hak anak adalah mendapatkan nama yang baik dari orangtuanya. Etika
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pemberian nama bayi di antaranya adalah memberi nama dengan nama penghambaan kepada Allah, yaitu dengan nama yang indah
(Asma’ul Husna), memberi nama dengan nama-nama nabi, memberi nama dengan nama-nama orang saleh dari kalangan kaum Muslimin.
Etnomatematika adalah pengetahuan matematika suatu kelompok sosiokultural masyarakat termasuk jargon, kode, simbol, mitos, bahasa,
bahkan cara-cara tertentu yang digunakan masyarakat untuk menalar dan menyimpulkan. Etnomatematika juga merupakan bagian dari
penelitian tentang pengetahuan matematika atau matematika dalam suatu budaya dengan implikasi pedagogis, fokus pada seni dan teknik
dalam menghitung, megukur, menjelaskan, dan memahami dalam menghadapi atau mengatasi lingkungan sosial budaya yang berbeda.
Dalam lingkungan budaya yang berbeda akan berbeda pula etnomatematikanya. Matematika dan budaya merupakan dua hal yang saling
berhubungan satu dengan yang lain. Pada satu sisi matematika dibentuk oleh budaya dan pada sisi yang lain matematika digunakan sebagai
alat untuk membentuk dan memajukan budaya. Dengan kata lain matematika tidak bebas dari budaya tetapi terikat dengan budaya.
Matematika sebagai konstruksi sosial-budaya dan terkandung dalam aktivitas manusia, sehingga dikatakan bahwa matematika adalah
aktivitas manusia. Matematika atau pengetahuan matematika sesungguhnya sudah ada dalam setiap budaya sebagai suatu “matematika
beku” (frozen mathematics). Dapat dikatakan bahwa matematika atau pengetahuan matematika terdapat dalam setiap budaya, “tertanam”
dalam setiap budaya, dibentuk oleh setiap budaya, dipengaruhi oleh budaya, dan mempunyai bentuk tersendiri sesuai dengan kebutuhan
lingkungan dan tujuan masyarakat. Dengan demikian matematika atau pengetahuan matematika dapat ditemukan dalam budaya Adonara.
Hal yang paling menyenangkan ketika menunggu buah hati lahir, adalah mereka-reka apa sekiranya nama yang akan kelak kita berikan
kepadanya? Nama-nama Islami pastinya menjadi pilihan tersendiri bagi keluarga muslim. Namun sayangnya tidak semua orang bisa dengan
mudah mendapatkan nama-nama Islami yang bagus dan indah. Hal itu dikarenakan minimnya perbendaharaan kata dari nama-nama bayi
bernuansa Islami. Inilah alasan penulis menyusun buku Rangkaian Nama Bayi Islami terbitan PUBLISHING LANGIT, sebagai bahan acuan
atau pilihan dari beragamnya perbendaharaan nama-nama bayi Islami terindah sepanjang masa. -Lembar Langit Indonesia GroupDunia kesehatan Indonesia selalu berkabut desas-desus. Dalam buku ini dr drh Mangku Sitepoe menulis berbagai pengalamannya sebagai
dokter manusia sekaligus hewan untuk mencoba menjernihkan berbagai isu di dunia kesehatan Indonesia. Mangku Sitepoe (73) telah diakui
sebagai salah seorang ahli zoonosis Indonesia. Ia kini sudah purnabakti tapi berinisiatif membuka klinik kesehatan "Balai Pengobatan Bhakti
Sosial Kesehatan" untuk masyarakat yang kurang mampu di Jalan Sambas III/1, dan Jl Kebayoran Lama No. 295, keduanya berdiri di
kawasan Jakarta Selatan. Beberapa isu yang ia jelaskan adalah seputar pemakaian hormon pada ternak yang mempercepat akil-balik anakanak, susu formula vs ASI, bahaya pemakaian tanah malam (night soil) alias kotoran manusia dan hewan pada pertanian, wabah
leptospirosis yang di kala banjir, sapi gila, pewarna makanan, pemakaian obat pembunuh serangga pada ikan asin, akal-akalan promosi
minyak non kolesterol, dan wabah flu burung. Semua isu-isu kesehatan itu dibahas dari pengetahuan dan pengalaman Mangku sebagai
dokter manusia dan hewan. Profesi ganda ini memungkinkan penjelasan yang dipaparkan dalam buku ini lebih akurat dibanding penjelasan
dari penutur satu bidang saja
Kami penulis mengeluarkan buku ini yang diterbitkan oleh JAL PUUBLISHING tentang kumpulan nama-nama bayi kristani yang sebagian
besar diambil dari Alkitab, juga mempunyai bahasa yang mempunyai arti dan makna yang bagus untuk putera-puteri anda tercinta. Penulis
mengharapkan dengan memakai nama-nama ini buah hati anda akan mempunyai perilaku dan kepribadian sesuai dengan namanya yang
bermakna indah dan bagus. Karena nama adalah doa, sebagaimana harapan orangtua supaya anaknya memiliki kepribadian yang sesuai
dengan arti nama yang disematkan, dan pada akhirnya anak berperilaku dan berkepribadian sesuai doa dan harapan setiap orangtua
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terhadap anaknya. -Lembar Langit Indonesia GroupMencari nama bayi mungkin tidak sulit saat ini. Namun, semakin banyaknya pilihan, kesulitan justru terjadi ketika memilih rangkaian nama
yang sesuai keinginan dan harapan kita. Apalagi bila ingin menggunakan nama islami, karena pilihan rangkaian nama bisa berbeda artinya
satu sama lain, bahkan salah. Jika kita masih bingung menentukan rangkaian nama bayi islami, buku ini solusinya. Di dalamnya berisi
rangkaian untuk nama bayi laki-laki, bayi perempuan, bayi kembar, nama bayi berdasarkan nama bulan hijriyah, nama tokoh Islam dunia,
serta nama-nama yang dilarang dalam Islam. Semuanya lengkap disertai artinya. Bukan hanya itu, di buku ini juga dijelaskan beberapa
aktivitas orang tua dalam menyambut kelahiran, seperti: azan dan iqamat pada bayi, aqiqah, serta pencukuran rambut bayi. Ada juga
rangkaian doa, seperti: doa-doa sebelum hamil, doa agar sang bayi menjadi anak shaleh/shalehah, dan doa untuk keluarga, yang disertai
dengan cara membacanya. -AnakKitaBiography of Koesoemo Oetoyo, an Indonesian nationalist and the leader of Budi Utomo, an Indonesian national resurgence organization
founded in May 20, 1908.
PEDOMAN PENAFSIRAN ALKITAB KITAB KELUARAN Lembaga Alkitab Indonesia bersama Yayasan Karunia Bakti Budaya Indonesia
(Kartidaya) menerbitkan sebuah Buku Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab Keluaran. Buku ini adalah hasil adaptasi dari buku yang berjudul A
Handbook on Exodus, karya Noel D. Osborn dan Howard A. Hatton, yang diterbitkan oleh Perserikatan Lembaga-lembaga Alkitab Sedunia
(United Bible Societies – UBS). Tujuan utama penerbitan buku ini ialah untuk membantu para penerjemah Alkitab melakukan tugas mereka
sebaik-baiknya. Perlu kami garis bawahi bahwa buku ini adalah suatu karya adaptasi, bukan terjemahan langsung. Tujuan utamanya ialah
untuk membantu para penerjemah, khususnya di Indonesia, melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Walaupun demikian, buku-buku yang
diterbitkan dalam seri ini bermanfaat juga bagi mereka yang ingin mempelajari isi Alkitab.
Kisah ini diawali ketika We? Datu Sengngeng hamil dan melahirkan kembar emas, yaitu We? Tenriabe?ng dan Sawe?rigading.
Sawe?rigading inilah tokoh utama dalam La Galigo yang kelak kisahnya dipenuhi dengan petualangan laut. Seperti diketahui, hampir semua
episode La Galigo mengusung tema utamapelayaran dan perantauan. Tema ini mengandung budaya maritim, yang mengajarkan kepada
manusia tentang banyak hal, antara lain, sikap egalitarian, keterbukaan, musyawarah, menghargai perbedaan, dan independen. Hamba
sahaya yang hina-dina seperti yang ditemukan dalam kisah-kisah kuno lainnya hampir-hampir tak ditemukan dalam naskah La Galigo,
bahkan mereka diberi gelar khusus yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kebudayaan Bugis yakni Bissu Pattudang. Hubungan
dengan berbagai negeri dan negara dibangun atas dasar saling pengertian dan saling menghargai, baik di Nusantara maupun di dunia.
Hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung setara, independen,simbiosis, dan negosiasi tanpa ada dominasi antara yang satu
dengan yang lainnya. Hal ini terlihat ketika Sawérigading bertemu, bercinta, dan bertunangan dengan Senrima Wéro di Istana Tanra Tellu di
Boting Langiq (kerajaan langit). Keduanya saling jatuh cinta namun tetap berpijak pada keyakinan dan prinsip yang mereka anut tanpa saling
memaksakan kehendak antara keduanya. Senrima Wéro mencintaiSawérigading, tapi dengan syarat harus tetap tinggal di kerajaan langit,
sementaraSawérigading bertahan untuk menikahi Senrima Wéro dan membawanya turun kedunia tengah (Alé Lino). Meski keduanya saling
mencintai, tapi keduanya tidak bisa menyatu karena perbedaan prinsip tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Sistem
perkawinan dalam La Galigo adalah negosiasi, bila laki-laki lebih tinggi derajat kebangsawanannya dibanding perempuan, maka
perempuanlah yang mengadakan pesta dan mengawini laki-laki, sebaliknya, bila perempuan lebih tinggi derajatnya dari laki-laki, maka lakilakilah yang mengadakan pesta dan menikahi perempuan. Hubungan yang seimbang itu tetap berlangsung, sampai sesudah menikah.
Page 7/9

Read Online Nama Bayi Laki Laki Menurut Islam Beserta Artinya
Keseimbangan, antara dunia langit (Boting Langiq) dan dunia bawah laut(Pérétiwi), diantarai oleh dunia tengah yakni bumi manusia (Alé
Lino), yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara dunia atas dan dunia bawah laut. Dan pengarang La Galigo begitu apik dan
sempurna mengadopsi kehamonisan alam ini secara makro ke dalam hubungan manusia secara mikro, termasuk dalam hubungan intim
antara laki-laki dan perempuan dengan balutan bahasa halus dan simbolik tanpa kesan eksploitasi bahasa seksualitas dan porno. Kisah
purba dalamLa Galigo lahir melampaui zamannya, di dalamnya menggambarkan tentang jiwa-jiwa petualang, bebas, dan merdeka dari
negeri para pemberani. Cinta, romantisme, dan erotisme diramu dengan sempurna melebihi kisah-kisah seperti Kama Suteradan Lontaraq
Assikalibiningeng.
Buku ensiklopedi ini menghadirkan sisi bulat dunia wanita Muslimah. Cakupan status dan kedudukannya bukanlah perkara abstrak yang
kasat mata, atau realitas yang hanya dilakoni sekedarnya. Kekuatan gigitan geraham amanah yang dimandatkan padamu ya Ukhti, sematamata bila engkau berjalan pada sisi bulat duniamu yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya. Inilah buah karya Haya binti Mubarak Al-Barik,
selaku penulis Muslimah, memaparkan sisi bulat dunia wanita Muslimah.

Essence Jurnal Seni, Desain, Komunikasi, Peneliti Muda adalah jurnal akademis bagi peneliti muda setingkat
universitas, sekolah tinggi dan sederajat yang bertujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi peneliti muda
yang masih dalam proses belajar untuk memublikasikan karya penelitian di bidang seni, desain dan komunikasi dalam
laporan penelitian format jurnal.
Azizah Zakiyah Talita = Gadis Cerdas yang Mulia Irfan Yusran = Berpengetahuan dan Memiliki Kekayaan Memberi nama
yang baik dan indah adalah wajib bagi setiap Muslim. Untaian nama bayi yang Indah dan Islami ini memberikan
kemudahan Ayah dan Bunda untuk merangkai nama-nama Islami. Daftar Isi sudah tercover di daftar isi dan bookmark
google play book memudahkan mencari dan membaca cepat. Pilihlah sesuai yang cocok, baik, dan tidak memberatkan
anak. Selain itu, dilengkapi doa dan dzikir untuk Ibu hamil dan disaat persalinan. Ayah & Bunda akan menemukan
pedoman lengkap memberi nama bayi termasuk nama bayi yang dilarang, yang sesuai sunnah, dan yang makruh. Juga
terdapat saran pemberian nama untuk anak adopsi. Selamat memilih nama bayi, Insya Allah berkah dan menjadi anak
shaleh dan shalehah. Amin... Daftar Isi Nama-Nama yang Dilarang Dalam Islam Saran Pemberian Nama Dalam Islam
Saran untuk Nama dari Anak yang Diadopsi Doa & Dzikir untuk Ibu Hamil Dzikir Ketika Persalinan - Saran Rangkaian
Nama Bayi Laki-Laki Saran Rangkaian Nama Bayi Perempuan Untaian Variasi Nama-Nama Islami Modern
Ketika seorang anak manusia lahir ke dunia, perjalanan hidupnya bagai kertas putih yang begitu bersih. Guratan
pertama yang menghiasi kertas itu adalah seuntai nama untuknya. Nama yang merupalan wujud doa, harapan, asa dari
orang-orang yang menyayanginya. Nama itu seakan menjadi tuntuan bagi sang buah hati dalam melewati hidup. Tentu,
hal ini membuat aktivitas mencari nama bukanlah perkara mudah. Yang dicari adalah nama yang unik, jarang dipakai,
dan tentu saja sarat makna. Lewat berbagai kisah yang dibagikan para bunda ini, seuntai nama menjadi semakin berarti.
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Selami, ada banyak cinta saat sebuah nama terangkai. Rengkuhlah ananda dalam sebuah munajat tak putus yang
terwujud dalam sebuah nama. -Gradien MediatamaKumpulan Variasi Nama Bayi IslamiIndah, Bermakna & Membawa BerkahAnakKita
Allah Swt. berfirman: “Hai Zakariyya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang
anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang serupa dengannya.” (QS
Maryam: 7) Ayat ini merupakan salah satu petunjuk yang Allah berikan bagi hamba-Nya tentang betapa pentingnya
sebuah nama. Dalam Islam terdapat nama-nama yang disunahkan, dimakruhkan bahkan terdapat nama-nama yang
diharamkan. Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya. Buku ini
berisi kumpulan nama-nama bayi (baik perempuan maupun laki-laki) yang baik menurut Islam. Buku ini merupakan buku
pedoman bagi para orang tua untuk dapat memberikan nama pada anak mereka yang tidak hanya sesuai syariat, namun
juga baik dan indah didengar. Buku ini merangkum semua hal yang dibutuhkan dalam memberikan nama, diantaranya: Kumpulan nama bayi laki-laki lengkap - Kumpulan nama bayi perempuan lengkap - Kumpulan doa sehari-hari Kumpulan doa ibu hamil - Hukum pemberian nama dalam Islam - Pentingnya sebuah nama - Waktu pemberian nama Yang berhak memberikan nama - Adab pemberian nama - Nama-nama yang disunahkan - Nama-nama yang
diharamkan - Nama-nama yang dimakruhkan Buku persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup
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