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Sekitar 1.400 tahun lalu, 1 dinar dapat digunakan untuk membeli 1 ekor kambing dan 1 dirham untuk membeli 1 ekor
ayam. Sekarang pun tetap demikian. Coba tengok lagi, biaya ONH tahun 1997 setara dengan 97 dinar, tahun 2000: 72
dinar, tahun 2008: 27 dinar, dan tahun 2011: hanya 16 dinar. Kok biaya malah turun? Dinar (emas) dan dirham (perak)
merupakan logam mulia yang harganya cenderung naik dari tahun ke tahun. Adapun mata uang cenderung turun yang
ditandai dengan adanya inflasi. Jadi, tunggu apa lagi? Anda ingin mempunyai rumah? Menyekolahkan anak hingga lulus
universitas? Ingin segera beribadah haji? Atau ‘tenang’ di masa pensiun? Segera sisihkan uang Anda dan belilah
dirham, dinar, atau emas batangan! Di awal tahun 2012, Anda dapat membeli dirham kurang dari Rp15.000,00. Dengan
sekitar Rp500.000,00, Anda telah dapat kredit emas 50 gram. Masih bingung bagaimana memulainya? Pilihan cara
pembelian, tempat pembelian, hingga cara penyimpanan diulas secara detail dan secara tahap demi tahap dalam buku
ini. Melalui buku ini dan Anda akan segera mendapatkan emas. - PENEBAR PLUS Ben jiao cai zhu yao gai shu le li shi ke xue de li lun, Fang fa ji yi ban zhi shi.
Bab I sebagai pengantar untuk mengenali kriminologi, baik dari segi pendefenisian, ruang lingkup kriminologi, sejarah
perkembangannya, hingga manfaat mempelajari kriminologi. Bab II menguraikan tentang pengertian kejahatan,
penggolongan kejahatan, dan analisis statistik kejahatan. Bab III membahas etiologi kejahatan. yakni sebab-sebab
kejahatan dari berbagai perspektif (biologis, psikologis, sosiologis dan lain-lain). Bab IV membahas reaksi atas
pelanggaran hukum yang menyoroti segi pencegahan sampai penindakan atas kejahatan. Bab V merupakan
pengembangan dari babbab sebelumnya, yang bertujuan bahwa setelah dipahami masing-masing ruang lingkup
kriminologi dapat menjadi pisau analisis dalam menganalisis fenomena pelacuran. Bab VI diakhiri dengan pembahasan
kriminologi kontemporer, yaitu menganalisis kejahatan yang terjadi dewasa ini, suatu kejahatan yang mendapat skala
prioritas dalam penanggulangannya (seperti: korupsi, narkotika, terorisme dan cyber crime). Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Hamka menulis dengan melakukan perantauan. Melalui perantauan, ia mendapatkan banyak kontak pemikiran dan
kebudayaan. Sebagai seorang nasionalis, peran sertanya dalam menjadi ketua MUI tidak dapat dipungkiri, ia berani
memberikan kritik kepada presiden Soekarno, meski setelah itu ia dipenjara. Tidak ada dendam yang dilahirkan oleh
Hamka. Ia tetap menulis meskipun di dalam penjara. Ia menuntaskan tafsir Al-Azhar di dalam selnya. Dan, ketika ia
bebas, ia sama sekali tidak merasa benci kepada Soekarno. Bahkan, pada kematian Soekarno, Hamka-lah yang
menyalatinya. Perjalanan yang menjadikannya penulis sekaligus Ulama’, dan lebih dari itu sebagai penjaga adat
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Minangkabau, telah menjadikan Hamka sebagai Hamka yang dikenal saat ini. Tulisan dan pemuikirannya abadi
meskipun raganya telah mendekam di liang lahat.
Hamka’s Great Story presents Indonesia through the eyes of an impassioned, popular thinker who believed that
Indonesians and Muslims everywhere should embrace the thrilling promises of modern life, and navigate its dangers,
with Islam as their compass. Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) was born when Indonesia was still a Dutch colony
and came of age as the nation itself was emerging through tumultuous periods of Japanese occupation, revolution, and
early independence. He became a prominent author and controversial public figure. In his lifetime of prodigious writing,
Hamka advanced Islam as a liberating, enlightened, and hopeful body of beliefs around which the new nation could form
and prosper. He embraced science, human agency, social justice, and democracy, arguing that these modern concepts
comported with Islam’s true teachings. Hamka unfolded this big idea—his Great Story—decade by decade in a vast
outpouring of writing that included novels and poems and chatty newspaper columns, biographies, memoirs, and
histories, and lengthy studies of theology including a thirty-volume commentary on the Holy Qur’an. In introducing this
influential figure and his ideas to a wider audience, this sweeping biography also illustrates a profound global process:
how public debates about religion are shaping national societies in the postcolonial world.
Dunia hari ini tumbuh begitu cepat, melebihi laju pertumbuhan ketika ditemukannya mesin uap hingga datangnya listrik,
atau dari ketika adanya listrik hingga masa otomatisasi industri. Kaum intelek di Barat sana menggambarkan kemajuan
industri saat itu, yang kemudian mereka namakan “Revolusi Industri”. Mulai dari revolusi industri 1.0 dengan
ditemukannya mesin uap pada abad 18; kemudian pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ditemukannya listrik
menjadi era revolusi industri 2.0 kala itu; sedangkan revolusi industri 3.0 diawali dengan perkembangan semikonduktor
dan proses otomatisasi industri pada akhir abad ke-20; dan yang teranyar, revolusi industri 4.0, setelah sebelumnya
ditemukannya internet hingga membawa pada pemanfaatan Internet of Things (IoT) dimana kita hidup hari ini. Walau
begitu, di dunia bagian Timur nun jauh seperti Indonesia, yang selalu terlambat kebagian jatah perkembangan teknologi
informasi, setidaknya telah ada lebih dari 50% masyarakatnya yang telah memanfaatkan dalam jaringan (daring) atau
yang biasa kita kenal dengan internet. Melalui data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018,
telah ada 143 juta orang Indonesia yang menggunakan internet. Setidaknya, internet telah banyak membawa dampak
baik bagi tumbuh dan berkembang dunia hari ini, walau tidak sedikit pula dampak buruk yang muncul akibat adanya
internet. Internet seperti halnya dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan, yang siap memotong apa saja, tidak terlepas
juga bagi mereka yang berprofesi maupun yang giat mewartakan berita. Bagi pewarta berita misalnya, kehadiran internet
seolah menjadi awan cumulonimbus yang menutupi bumi dari sinar matahari. Tidak bisa dibendung, dan menjadi cobaan
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berat bagi dunia pers. Pasalnya, hari ini, sebuah berita bisa diciptakan oleh siapa saja dan dimana saja. Mereka yang
bukan merupakan pewarta berita namun turut serta mengabarkan berita, orang-orang biasa menyebutnya citizen
journalism. Sebuah tren baru yang hadir di kala pewarta tak sanggup menjangkau tiap-tiap daerah untuk mewartakan
kondisi yang sedang terjadi di tempat tersebut.
Hamka’s Great StoryA Master Writer’s Vision of Islam for Modern IndonesiaUniversity of Wisconsin Pres
Terusir bercerita tentang seorang perempuan bernama Mariah. Hidup Mariah hancur apabila fitnah melanda
rumahtangganya hingga suami sendiri mengusir keluar dari rumah mereka dan memisahkan dia dengan anaknya Sofyan
yang masih kecil. Langit tidak selalu cerah. Mariah dianiayai oleh suami keduanya dan akhirnya hidup melarat sehingga
terpaksa menjadi pelacur.
Aku mencoba melihat diriku sebagai janda, menyimak pandangan masyarakat tentang janda, dan menyampaikan pendapatku
tentang para perempuan yang menjanda. Selain itu, aku juga merangkum pendapatku dan pandangan sejumlah kalangan tentang
posisi perempuan, serta tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam memberdayakan diri.
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