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Teori Sosiologi Modern George Ritzer
Buku ini mengisyaratkan pada pembaca bahwa politik uang hingga kini masih menjadi
primadona. Sistem pilkada secara langsung disinyalir membuka adanya praktik politik
uang dengan berbagai modus mengatasnamakan bantuan, sedekah, amal, hadiah dan
lain sebagainya. Dalam situasi masyarakat yang pragmatis seperti saat ini, politik uang
merupakan alat kampanye yang ampuh untuk memengaruhi pemilih untuk memilih
calon tertentu. Kualitas dan integritas pribadi tidak menjadi parameter kelayakan bagi
calon peserta Pilkada, namun kekayaan finansial yang menjadi penentu pemenangan
dalam kontestasi Pilkada.Dengan membaca buku ini Anda akan diajak penulis
mengarungi lautan demokrasi lokal di tengah badai politik uang.
Salah satu jenis profesi yang mengalami konstruksi sosial buruk dan penuh stigma
sampai dikategorisasi sebagai sampah masyarakat adalah profesi sebagai pelacur.
Dibandingkan dengan jenis profesi lainnya, pelacur adalah profesi yang paling kental
dan syarat dengan tekanan, dan bahkan teror kultural dan struktural. Tak heran jika
seseorang yang menjadi bagian dari komunitas ini harus menyem- bunyikan diri atau
bermain peran dengan perwajahan ganda, layak- nya dunia panggung teater, selalu
ada yang disembunyikan dari sisi hidup yang dijalaninya. Pelacur sebagai profesi
sebenarnya melambangkan perwajah- an sesungguhnya dari pergulatan kuasa politik,
ekonomi, budaya, dan moral di dalam masyarakat. Pelacur adalah orang-orang yang
Page 1/22

Download Ebook Teori Sosiologi Modern George Ritzer
terlempar dari pergulatan kuasa sehingga mengalami ketidak- beruntungan nasib dan
kehidupan yang tersudut secara sosial, budaya, dan bahkan politik. Hampir secara
keseluruhan kajian ten- tang pelacuran menunjukkan bahwa menjadi pelacur adalah
pilihan terakhir yang disertai keterpaksaan dari para aktor yang men- jalaninya. Bahkan
tak sedikit para aktor yang tidak sadar karena dijebak oleh jenis kekuatan tertentu dan
mengalami ketidakber- dayaan untuk keluar dari lembah hitam dunia pelacuran ini.
buku ini, berkaitan riwayat hidup para sosiolog mulai yang klasik hingga postmodern,
buku ini bukan hanya membahas tentang riwayat hidup para sosiolog akan tetapi
berupaya menjelaskan karya-karya mereka. Alur sejarah dan riwayat para tokoh-tokoh
telah diurai dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan menurut
penilaian editor, akan tetapi ini adalah langkah awal untuk memulai sebuah karya
khususnya mahasiswa Sosiologi Agama yang akan terus berkarya, sekian.
Buku ini menyajikan sejumlah materi dan analisis kritis yang tak urung terkait dengan
teori sosial kontemporer beserta analisis dan filosofi perkembangan masyarakat
inforamsi. Buku Ajar ini merupakan buku wajib bagi mahasiswa Program Studi Ilmu
Informasi dan Perpustakaan FISIP Universitas Airlangga Surabaya, namun dalam
perkembangannya telah menjadi bacaan penting bagi praktisi perpustakaan, wartawan,
serta para pemerhati perkembangan teknologi informasi. --- Penerbit Kencana
Prenadamedia Group
Gagasan penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh realitas penanganan berbagai kasus
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korupsi oleh pengadilan yang selama ini mengalami banyak kegagalan dalam
menghadirkan keadilan hukum yang melindungi hak serta kepentingan masyarakat.
Kegagalan tersebut lebih disebabkan karena usangnya pengetahuan hukum (expired
knowledge of law) yang dijadikan sandaran untuk memecahkan berbagai
permasalahan hukum di Tanah Air. Oleh karena itu, hukum progresif dihadirkan
sebagai tawaran alternatif dan solusi untuk mengatasi krisis keadilan hukum yang
sedang berlangsung. Rekonstruksi budaya hukum hakim dimaksudkan sebagai upaya
menata ulang paradigma berpikir, teori/metode penafsiran hukum dan juga praktik
hukum bagi hakim dalam menangani berbagai permasalahan hukum dan keadilan yang
dihadapi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mencari dan menemukan secara terusmenerus nilai-nilai kebenaran dan keadilan hukum yang menjadi dambaan masyarakat.
Untuk memahami dan menganalisis permasalah hukum dan keadilan tersebut, buku ini
Menyajikan pendekatan sosiolegal dengan fokus kajian budaya hukum hakim dalam
menangani perkara korupsi. Buku ini penting untuk para hakim, pengacara, pemerhati
HA M, dan prakstisi hukum lainnya, serta menjadi textbook penting bagi mahasiswa
Fakultas Hukum. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Buku ini mencoba mengupas keunikan tersebut melalui analisis teori konflik dari Lewis
A. Coser, yaitu sejauh mana konflik dalam budaya upacara kematian (Rambu Solo') itu
memberi dampak berjalannya fungsi AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration,
dan Latency Patterns Maintenance). Selain itu, buku ini juga mengungkapkan nilai-njilai
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apa saja yang bisa mengikat masyarakat Toraja sehingga tetap ada integrasi di antara
mereka.
Buku ini tidak memberikan satu kunci yang ajaib, karena tak ada kunci tunggal yang
bisa menyihir diri Anda seperti Harry Potter atau mesin sukses seperti Doraemon.
Sebaliknya, Anda diajak berpetualang dengan logika Sinchan yang mungkin
“merusak” tatanan yang mapan di pikiran Anda selama ini.
????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Sekalipun kekuasaan merupakan tema sentral dalam kajian ilmu politik. Namun,
fakta menunjukkan karya yang secara khusus mengulas tentang kekuasaan
politik masih langka sekali ditemukan. Kelangkaan karya kekuasaan
politik—menjadi pintu masuk penulisan buku ini. Selain untuk menutupi celah
kelangkaan tersebut, juga menjadi titik awal dalam melakukan pembahasan
secara komprehensif persoalan kekuasaan politik. Hal ini terpotret dengan baik
melalui pembabakan buku ini. Secara garis besarnya, buku yang berjudul
pemahaman kekuasaan politik diawali dengan pembahasan pemaknaan dan
lokus kekuasaan. Pembahasan selanjutnya membahas gagasan pemikir
Machiavelli dan Weber tentang kekuasaan. Machiavelli dan Weber mewakili
pemikir klasik, sedangkan Arendt mewakili pemikir kekuasaan kontemporer.
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Menampilkan tokoh pemikir kekuasaan agar memberikan nuansa baru
sekaligusmenjadi pembeda dengan buku sejenis. Buku ini juga mengulas secara
kritis tentang pemetaan sumber-sumber kekuasaan, distribusi kekuasaan,
legitimasi kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan. Semua ini
bersandarkan telaah konseptual. Namun dalam batas tertentu disertakan pula
ilustrasi contoh. Pada bagian yang lain, buku ini memaparkan persoalan relasi
kekuasaan dengan kekerasan, kekuasaan dan korupsi, hingga terjadinya
pembusukan kekuasaan politik. Karya ini ditutup dengan pentingnya
menempatkan kekuasaan sebagai agenda riset ke depan. Dengan demikian,
maka semua narasi yang terelaborasi dalam karya ini menunjukkan dinamika
yang terjadi dalam arena kekuasaan politik. Kalau demikian penjelasannya,
maka karya ini sangat cocok untuk dibaca dan dimiliki bagi siapa saja, terutama
akademisi, politisi, birokrat, penggiat LSM, penggiat dan aktivis partai politik,
mahasiswa, dan masyarakat umum.
Konsep pendidikan yang ada di Indonesia seharusnya disusun berdasarkan
kemajemukan masyarakatnya. Hanya dengan demikian warga negaranya bisa
saling menjaga dan menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka.
Maka dalam mendesain sistem kurikulum pendidikan harus berbasis pada
multikulturalisme masyarakatnya. Pendidikan multikulturalisme penting untuk
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menjadi jaring pengaman anak bangsa dari pengaruh budaya luar serta
menumbuhkan kesadaran untuk saling menghargai antar-sesama anak bangsa.
Buku yang Anda pegang ini menjadi penting untuk dibaca oleh semua kalangan,
baik guru, dosen, mahasiswa, cendekiawan, atau praktisi pendidikan sebagai
salah satu bahan bacaan untuk memahami masalah dan konsep pendidikan
multikultural. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Selama ini orang menganggap bahwa Marxisme-Leninisme atau lebih mudahnya
komunisme, berada dalam hubungan diametral dengan Islam. Banyak faktor
pendorong kepada tumbuhnya anggapan seperti itu. Secara politis, umpamanya
dalam sejarah yang belum sampai satu abad. Marxisme-Leninisme telah terlibat
dalam pertentangan tak kunjung selesai dengan negara- negara (dalam artian
pemerintahan negara-bangsa atau nation- state), bangsa-bangsa, dan kelompokkelompok muslim di seluruh dunia. Dalam Peristiwa Madiun, 1948, umpamanya,
kaum muslimin Indonesia berdiri berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia
(PKI) karena dua alasan. Pertama, karena PKI di bawah pimpinan Muso
berusaha menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang didirikan oleh
bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua, karena banyak
pemuka agama Islam dan ulama yang terbunuh, seperti kalangan pengasuh
Pesantren Takeran yang hanya terletak beberapa kilometer di luar kota Madiun
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sendiri. Kiai Mursyid dan sesama kiai pesantren tersebut hingga saat ini belum
diketahui di mana dikuburkan.
Ur, Ved dan Lahtal merupakan tiga nama sesembahan masyarakat suku Hamap.
Tiga nama ini tidak dapat dipisahkan dalam penyebutannya. Dalam mengawali
semua ritus kegamaan Hamap, tiga nama ini selalu diucapkan. Ur diartikan
dengan Bulan, Ved diartikan sebagai Matahari dan Lahtal diartikan sebagai
rumah/tempat tinggal yang ada di atas. Penganut agama suku Hamap
menghayati adanya Yang Mutlak melalui pengalaman sehari-hari. Mereka
memahami bahwa ada kuasa yang berada di luar kekuasaan mereka. Kuasa itu
melampaui kuasa dan kemampuan manusia. Itulah yang disapa sebagai Lahtal,
Bulan (Ur) dan Matahari (Ved) adalah juga merupakan ciptaan dari Lahtal. Dalam
suku hamap, Lahtal itu memberikan perlindungan kepada manusia dalam
hidupnya. Karena itu, manusia menyapanya baik pada saat berada dalam
keadaan bersukacita maupun pada saat berdukacita. Manusia menyapa Yang
Mutlak dengan maksud memohon perlindungan dari berbagai ancaman. Itulah
sikap mereka yang menggambarkan pemahaman tentang rasa ketuhanan.
We are delighted to introduce the proceedings of the first edition of the 2019
International Conference on Advances in Education, Humanities, and Language
(ICEL). The aim of ICEL (International Conference on Advances in Humanities,
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Education and Language) is to provide a platform for researchers, professionals,
academicians as well as industrial professionals from all over the world to
present their research results and development activities in Education,
humanities, and Language. The theme of ICEL 2019 was “Mainstreaming the
Influences on Higher Order of Thinking Skills in Humanities, Education, and
Language in Industrial Revolution 4.0”. The technical program of ICEL 2019
consisted of 77 full papers, including invited papers in oral presentation sessions
at the main conference tracks. Aside from the high quality technical paper
presentations, the technical program also featured six keynote speeches,
Hamamah, Ph.D (Univeritas Brawijaya, Indonesia), Prof. Dr. Nuraihan binti Mat
Daud (UIIM, Malaysia), Dr. Edith Dunn (Conservator/Cultural Specialist, USA),
Prof. Yoshihiko -Sugimura (university of Mizaki, Japan), Prof. Park Yoonho
(Sunchon National University, Korea) and Prof. Su Keh Bow (Soochow
University, Taiwan). We strongly believe that ICEL conference provides a good
forum for all researchers, developers and practitioners to discuss various
advances that are relevant to education, humanities, and language. We also
expect that the future ICEL conference will be as successful and stimulating, as
indicated by the contributions presented in this volume
Fiqh Madani ; Konstruksi Hukum Islam di Dunia ModernLKIS PELANGI AKSARA
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Dipilihnya judul ini mengingat, kajian tentang jilbab masih sangat jarang yang
menjadikan muslimah yang memiliki profesi tertentu di ruang publik sebagai
objek kajian. Pemakai jilbab di negara-negara muslim termasuk di Indonesia
mengalami peningkatan seiring dengan tumbuhnya semangat beragama, meski
demikian dalam kenyataannya jilbab tidak selalu didasari kedasaran beragama
dari penggunanya, terkadang pengguna jilbab lebih besar dipengaruhi tren sosial
berpakaian yang berkembang di masyarakat.
Humas atau yang juga dikenal sebagai Public Relations (PR), merupakan peran
yang sering dianggap semu di dalam sebuah perusahaan. Manajemen
perusahaan seringkali menyangsikan adanya peran PR, bahkan kerap dianggap
memiliki peran yang sama seperti bagian pemasaran (marketing). Sehingga
kerancuan peran PR di Indonesia ini kemudian banyak yang tidak membuat divisi
PR di dalam struktur organisasi dan maksimalisasi peran komunikasi di
dalamnya. PR adalah proses komunikasi strategis untuk membangun hubungan
harmonis timbal-balik antara oranisasi dengan publiknya. Adapun PR merupakan
bagian dari fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan
hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang
memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisas. Sebagai fungsi
manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaanPage 9/22
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kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi
berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk
mendapatkan pengertian dan penerimaan dari masyarakat. Sehingga dari sini
PR adalah fungsi manajemen strategis yang melakukan upaya peningkatan
hubungan baik antara organisasi dengan publiknya melalui penumbuhan serta
pengembangan saling pengertian.
??????????
Selama ini tampak bahwa kebanyakan praktisi hukum di Indonesia kurang
memerhatikan bahwa penyelesaian sengketa di bidang hukum menghendaki
suatu apa yang disebut: BRAIN. POWER di bidang hukum Arbitrase yang
menghendaki benar-benar penguasaan positif di bidang hukum tersebut dan
jangan sekali-kali memanfaatkan kemampuan bidang-bidang/tata cara yang
sangat tercela dan negatif. Misalnya, penggunaan tata krama iktikad baik
seyogianya didampingi oleh Prinsip-prinsip Kooperatif dan non Konfrontatif. Dan
sekaligus juga menilai pertama sejarah perkembangan penyelesaian secara
damai/Arbitrase yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/kelompok-kelompok di
Indonesia yang jumlahnya lebih dari seratus kelompok, mulai dari Nanggroe
Aceh Darussalam hingga Papua Barat dan kini telah dipersatukan prinsip-prinsip
tersebut dalam Pancasila, falsafah negara kita.
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Prosiding INTERNATIONAL CONGRESS 1: DAYAK CULTURE, Bengkayang 2017. MENJADI DAYAK, Suatu Manifest Kebudayaan DAHULU, KINI, MASA
DEPAN
Buku ini merupakan hasil disertasi yang di terbitkan Sebagai bentuk acuan dan
penambahan ilmu untuk pembaca yang membutuhkan, smoga berman faat dan
selamat membaca...
Ilmu an-na?w merupakan salah satu disiplin ilmu–layaknya ilmu lain–yang pernah
mengalami anomali karena berada pada puncak paradigma keilmuan
sehingga–meminjam istilah Thomas Kuhn (w. 1996)–mengalami “krisis”.
Indikasinya, na?w yang dihasilkan adalah demi kepentingan bahasa itu sendiri
yang terkadang jauh dari realitas bahasa yang digunakan masyarakat tutur Arab.
Bahkan, dalam titik kulminasi, na?w menjadi “momok” menakutkan bagi
pembelajar bahasa Arab.3 Padahal tujuan awalnya adalah sebagai alat untuk
mempermudah belajar bahasa Arab, khususnya Alquran. ?elain itu, disebabkan
na?w klasik, bahasa Arab menjadi kurang responsif terhadap perkembangan
bahasa dan ilmu pengetahuan yang sangat dinamis baik ilmu bahasa itu sendiri
maupun ilmu-ilmu lain. Buku ini akan menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana
epistemologi na?w yang disusun ?yauq? ?aif (19102005) dan Tamm?m ?ass?n
(1918-2011)? (2) Bagaimana kontribusi epistemologi keduanya dalam pendidikan
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bahasa Arab, khususnya konsep pengembangan sintaksis pedagogis bagi
pembelajar Indonesia?
Tulisan ini secara khusus mendefinisikan dan memberikan keteranganketerangan akademis yang dapat menghantar pengetahuan pembaca dalam
memahami beberapa teori sosiologi yang sifatnya interelatif. Tulisan ini
merupakan kombinasi dari pengetahuan penulis dengan hasil catatan
perkuliahan yang disusun untuk membantu menghadirkan misi literasi atau
kamus kecil ilmu sosiologi yang bersifat kompilatif, sebab di dalamnya terdapat
beberapa teori, tokoh yang sifatnya interdisipliner, bukan hanya teori sosiologi
murni dari klasik, modern, dan postmodern, melainkan juga hasil pengetahuan
dan catatan perkuliahan dari sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi eknomi,
sosiologi pembangunan, sosiologi komunikasi, hermeneutika, hingga tokoh aliran
kiri yang memiliki sumbangsih besar dalam pengejawantahan penjelasanpenjelasan dari realitas sosial.
Dalam tilikan sejarah pesantren dan kiai adalah dunia yang tak ada hentinya
untuk dipelajari dan digali. Sebagian orang mengatakan bahwa ia bagaikan mata
air yang terus memancarkan kesegaran, mengalir dan mengalir seakan tak
mengenal musim dan juga sebagian lagi mengatakan ia laksana bintang-bintang
yang jauh tak tercapai, tapi enak dipandang karena suatu bangsa patut
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bersyukur, jika di dalamnya masih terdapat bintang-bintang, apalagi yang kejora
yaitu seorang kiai. Hal tersebut adalah bagian dari karakter utama yang melekat
dalam pandangan hidup kiai-kiai di Nusantara. Cita-cita sosialnya para kiai untuk
mengubah (change) kondisi masyarakat menuju tatanan yang lebih baik secara
moral, ekonomi dan politik sosial.
Satu dasawarsa sejak ambruknya singgasana sang Raja Cendana dan seabad
sejak kebangkitan bangsa dari cengkeraman Belanda, diskursus demokrasi di
Indonesia masih (dan akan tetap terus begitu) mencari-cari rupa baik secara
teoretis maupun praktik bagi penataan kehidupan berbangsa dan bernegara
yang lebih baik. Demokrasi yang diyakini dapat menuntun kehidupan manusia
menuju tercapainya cita-cita universal manusia yakni kebebasan, kesetaraan,
dan kesejahteraan, kini telah mengalami transformasi dan modifikasi sedemikian
rupa hingga memunculkan varian-varian teoretis yang makin rumit untuk
dipahami. Di sisi lain, secara faktual pengalaman di tanah air yang telah melalui
tiga rezim pemerintahan mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Pasca-Orde
Baru (atau biasa disebut Orde Reformasi) secara dramatik belum menunjukkan
tanda-tanda yang memuaskan bagi tercapainya cita-cita demokrasi tersebut.
Diskursus demokrasi menjadi lebih dinamik (untuk tidak mengatakan ironis)
mengingat semakin jelas terlihatnya ketimpangan antara perkembangan teoretis
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demokrasi yang makin canggih dan kenyataan faktual masyarakat di Indonesia
yang makin kompleks. Dalam kondisi dilematik seperti ini, seringkali terlintas di
benak sebagian masyarakat untuk kembali ber-romantika ke masa lalu,
merindukan kenyamanan, stabilitas dan ketercukupan yang pernah membuai
masyarakat pada masa Orde Baru dulu. Sebagian yang lain lebih merindukan
dan berharap-harap menemukan kembali spirit yang menggelora dari para
perintis kemerdekaan yang kini lambat laun telah menguap ditelan cepatnya
waktu berlari.
We are delighted to introduce Proceedings of the 3rd International Symposium On
Religious Life (ISRL 2020). This conference has brought academicians, researchers,
developers and practitioners around the world. In collaboration with Indonesian
Consortium for Religious Studies (ICRS) and Indonesian Institute of Sciences (LIPI),
the Agency for Research, Development and Training of the Ministry of Religious Affairs
(MoRA) convened bi-annual symposium with the following main theme: “Religious Life,
Ethics and Human Dignity in the Disruptive Era”. The 3rd ISRL highlighted the role of
religion and ethics in the disruptive era that erode human values, civility, and dignity. In
the processes of development and technological revolution, religion can play an
essential role in providing spiritual, moral, and ethical guidance. In the context of the
Covid-19 pandemic, religion is perceived in two ways: on the one hand, some faith
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communities have been willfully negligent and become ‘super-spreaders’ of the
dangerous virus by defying stay-at-home orders. Yet, on the other hand, religion has
also galvanized its adherents to support economically vulnerable and marginalized
communities affected by the lockdown and social restrictions. Likewise, in
democratization, religion gives society the necessary dynamic thrust to maintain its
vibrancy, resiliency, and sustainability. This Symposium is therefore expected to delve
into the complexity of how religion, religious values and faith communities confront the
contemporary challenges to uphold ethics and human dignity. We strongly believe that
ISRL conference provides a good forum for all academicians, researcher, developers
and practitioners to discuss all religious Life, ethics and human dignity. We also expect
that the future ISRL conference will be as successful and stimulating, as indicated by
the contributions presented in this volume.
Teori sosiologi modern merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan dikalangan
mahasiswa ilmu sosial khususnya jurusan sosiologi dalam buku ini berisi sejumlah
tokoh yang bercerita tentang masyarakat dengan segala fenomena yang terdapat
didalamnya dan dari sudut pandang yang berbeda-beda.
Sosiologi dakwah merupakan salah satu matakuliah yang diajarkan di perguruan tinggi
negeri maupun swasta, memberikan pemahaman kepada mahasiswa; untuk
mengungkap masalah sosial yang terjadi pada masyarakat modern dan tradisional
yang terkait dengan masalah dakwah, dan upaya yang dilakukan pelakudakwah dalam
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memberikan solusi terhadap masalah sosial dengan menggunakan pendekatan Teori
Sosiologi dan Al-Quran maupun Hadis. Matakuliah Pengantar Sosiologi Dakwah
membuka tabir dan memberikan solusi terhadap masalah sosial yang selama ini
membelenggu kehidupan masyarakat. Ada beberapa hal yang dilihat terkait dengan
Sosiologi Dakwah di antaranya isu-isu dakwah global dan klasik yang terkait perubahan
sosial, konflik, keberagamaan, budaya, ekonomi, politik, kesehatan sosial, kemiskinan,
dan teori-teori sosial. Solusi langkah strategi yang dilakukan pelaku dakwah agar
masalah sosial dapat teratasi dengan cepat, yakni lewat media yang digunakan, materi
yang menzaman, dan pendekatan persuasifyang menarik. Tujuan utama buku
Pengantar Sosiologi Dakwah untuk memberikan solusi terhadap masalah dakwah yang
muncul di tengah masyarakat plural, sehingga dalam merealisasikan dakwah para dai
(pelaku dakwah), rnadu (objek dakwah), rnaddah (materi dakwah), wasilah (media
dakwah), thariqah (metode), dan atsar (efek dakwah) terjadi kombinasi, sehingga
dakwah dapat tercapai dengan baik. Sebab arah tujuan dakwah berangkat dari kondisi
masyarakat dan hasilnya juga akan memberikan manfaat terhadap kemajuan
masyarakat. Dengan demikian, polarisasi peningkatan kualitas pelaku dakwah dalam
bidang Sosiologi senantiasa ditingkatkan, sehingga dalam melaksanakan tugas
dakwah cepat dan tepat dalam kehidupan bermasyarakat.Ê --- Penerbit Kencana
Prenadamedia Group
MUSIK CAMPURSARI masih populer di tengah pecinta musik Indonesia, khususnya
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masyarakat Jawa di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Musik ini merupakan kreasi yang berasal dari perpaduan antara seni kerawitan Jawa,
musik pop, keroncong dan dangdut. Campursari sering disebut sebagai formula paling
mutakhir musik tradisi Jawa.
Kajian sosiologi politik etnik perlu digalakkan kembali. Sebab, Indonesia tidaklah terdiri
dari etnis tunggal. Negara ini menjadi rumah dan tempat menjalani kehidupan banyak
suku, etnis dan budaya kemudian menyelaraskan keharmonisan dan keselarasan
berkehidupan. Secara spesifik buku ini ditujukan kepada para mahasiswa, pengkaji
ilmu sosial-politik dan peneliti. Pembahasan dalam kajian ini akan membantunya
melihat lebih dekat realitas sosial-politik etnis masyarakat dalam radius yang lebih
mendalam dan terperinci. Secara umum buku ini ditujukan kepada para perawat taman
pikiran dalam melihat fenomena sosial-politik suatu etnis masyarakat, sekaligus kajian
di dalamnya akan memberikan sumbangsih pada proses penyelesaian tatkala terjadi
konflik sosial yang berpaut dengan suatu etnis.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa dan Mahakasih, yang telah memberikan
spirit bagi diterbitkannya buku yang berjudul: Perspektif Teori Posmodern terhadap
Problema Sosial-Politik Kontemporer. Perasaan bangga dan bahagia tercurahkan
kepada Ibu Umi, yang dalam kesibukan penulisan penelitian disertasi, masih mampu
menuangkan hasrat akademiknya ke dalam karya tulisan ilmiah ini. Meskipun harus
diakui masih terdapat beberapa kelemahan dalam penjelasan epistemologis, namun
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karya ini tetap saja mempunyai makna akademik yang signifikan. Lebih baik pernah
menuliskan gagasannya ke dalam karya tulisan meski belum sempurna, daripada tidak
pernah berbuat sama sekali. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, no one
perfect, termasuk di dalamnya karya buku ini. Buku yang bergenre posmo ini
merupakan hasil dekonstruksi dan rekonstruksi Sang Penulis terhadap beberapa
perspektif posmodern yang dikontekstualisasikan dengan realita di Indonesia.
Meskipun buku ini tidak mewakili seluruh gagasan posmodern, namun karya ilmiah ini
patut menjadi dukungan bacaan bagi siapa saja yang bermaksud mendalami pemikiranpemikiran posmodernism, khususnya yang ditautkan dengan dinamika persoalan sosial
politik kontemporer di Indonesia.
Sepanjang dua dekade terakhir, Lampung Tengah pernah mengalami berbagai konflik
sosial yang bernuansa SARA. Tercatat lebih dari 17 kali konflik terjadi. Yang paling
parah adalah dibakarnya lebih dari 40 rumah oleh massa di desa Tanjung arapan,
Anak Tuha, Lampung Tengah. Yang perlu mendapat perhatian adalah, hampir semua
konflik menempatkan etnik Lampung dan Jawa, dua komunitas etnis mayoritas di
Lampung Tengah, secara berhadapan. Buku yang Anda pegang ini mengurai akar
konflik sosial yang terjadi di Lampung Tengah. Dari kajian mendalam, ditemukan
bahwa konflik sosial ini bukanlah semata-mata konflik antar-etnis karena tidak
menerima pendatang sebagaimana dipahami selama ini. Akar konflik ternyata adalah
tindakan kriminalitas yang tidak ditindak tegas oleh aparat hukum. Akibatnya, warga
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tidak percaya kepada aparat dan hukum. Warga etnik Jawa kemudian mengorganisir
diri dalam paguyuban dan melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku
kriminalitas. Tindakan ini yang beberapa di antaranya berujung pada hilangnya nyawa
pelaku kriminal kemudian memicu solidaritas dari etnik Lampung yang melakukan
pembalasan. Ujungnya, konflik antar kelompok etnik tidak bisa dihindarkan dan
menelan korban puluhan rumah, ratusan warga luka, bahkan ada yang sampai
meninggal dunia. Buku ini menguraikan bagaimana proses tersebut terjadi secara
kronologis dengan pendekatan social function untuk memetakan akar, geneologi,
identitas etnik, dan menawarkan beberapa saran penyelesaian. Selamat membaca. []
Buku ini berusaha mengkaji lebih jauh dan lebih mendalam perihal teori hudud yang
dicetuskan oleh Syahrur, terutama dalam kaitannya untuk mengatasi krisis hukum
Islam di dunia modern. Adapun fokus dalam tulisan ini adalah persoalan bagaimana
memahami kaitan antara teori hudud sebagai bagian dari reformasi keagamaan yang
Syahrur dengan reformasi politik dan masyarakat yang didambakannya.
Bersamaan dengan data penulisan ini, penulis melibatkan subjek atau akademisi yang telah
berkompeten pada bidang keilmuan, sehingga dapat memperkuat ketajaman analisis terhadap
data penelitian ini. Karenanya, seluruh data tidak akan berbicara dengan baik, tanpa
interpretasi subjek yang berada dalam komunitas lingkaran lingkungan lestari. Mereka ini
sangat penting, karena penulis menyadari memiliki keterbatasan referensi pada kajian tentang
lingkungan hidup yang lestari. Alasan penulis memberanikan diri memasuki kajian dan
penelitian pada kawasan lingkungan hidup yang lestari, karena berupaya memperluas tema
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kajian Islam dalam konteks yang tidak terbatas pada persoalan ibadah mahdlah. Perlunya
memperluas kajian Islam memasuki kawasan lingkungan hidup ini, karena beberapa
masyarakat yang sudah dikategorikan agamis, justru melupakan keutamaan lingkungan hidup
yang lestari. Jika penguatan teks suci tidak turut berbicara tentang alam dan lingkungan hidup,
maka kemungkinan akan lebih memperparah daya dukung kerusakaan lingkungan hidup yang
lestari. Dalam penulisan ini bertujuan untuk membuktikan, bahwa Islam merupakan agama
yang memiliki ajaran atau prinsip kewahyuan yang mengutamakan hidup yang ramah terhadap
lingkungan dan meniscayakan penjagaan terhadap lingkungan hidup yang lestari. Buku
persembahan Prenada Media Group.
Pembahasan mengenai gender saat ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Tak hanya
itu, pemahaman masyarakat mengenai gender masih belum sepenuhnya tepat, karena masih
banyak yang mengartikannya sebagai perbedaan jenis kelamin. Gender itu sendiri merupakan
perbedaan peran dan tanggung jawab di antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, peranperan tersebut memiliki perbedaan di setiap wilayah, karena konstruksi sosial dan budaya
yang juga berbeda-beda. Untuk itu, peran dan tanggung jawab tersebut masih dapat berubahubah, tergantung konteks sosial dan budaya yang mempengaruhinya. Buku Sosiologi Gender
ini adalah buku pengantar perkuliahan, yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin
memahami gender secara dasar namun tetap dibahas secara komprehensif. Buku ini disusun
sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada saat ini. Untuk itu, buku ini
tentunya dapat menjadi pegangan utama bagi mahasiswa dan juga dosen sosiologi, terlebih
mata kuliah Sosiologi Gender ini merupakan mata kuliah wajib di seluruh Jurusan Sosiologi di
Indonesia.
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Buku yang hadir dihadapan para pembaca budiman ini, merupakan saripati hasil beberapa
penelitian penulis, berkaitan dengan “Islam dan Tradisi Lokal dengan menelisik peran Elit NU
dalam pergumulan Islam dengan Tradisi Lokal di Pamekasan” yang sudah mengalami
beberapa perubahan dan penambahan beberapa tema yang relevan. Buku ini, sebagian isinya
telah diterbitkan oleh Penerbit Nusantara Yogyakarta. Tulisan (buku) ini bermaksud untuk
mengkaji persepsi masyarakat tentang tradisi lokal yang selama ini mereka laksanakan dan
mereka yakini, serta melihat bagaimana sesungguhnya peran elit NU dalam pergumulan Islam
dengan tradisi-tradisi lokal (local wisdom) yang sampai saat ini masih eksis dan dilaksanakan
oleh masyarakat. Hal ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa: pertama Islam merupakan
agama rahmat li al alamin yang memiliki nilai-nilai universal. Islam hadir di muka bumi ini,
menemui masyarakat yang sudah berbudaya. Dengan kata lain Islam hadir bukan dalam dunia
hampa budaya, Ia menemui umat yang disapanya yang sangat plural. Dengan nilai universal
Islam itulah ia mampu beradaptasi, mengakomodir tradisi-tradisi lokal yang sudah established
dalam masyarakat, pada gilirannya Islam kemudian mampu mewarnai bahkan mendominasi
terhadap tradisi-tradisi tersebut.
untuk mendalami ilmu tentang peran sosiologi kehutanan, penerapan pengetahuan sosiologi
kehutanan, interaksi sosial masyarakat pada pengelolaan hutan, kelompok-kelompok sosial
masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, norma sosial pada pengelolaan hutan, pranata
sosial pengelolaan hutan, struktur sosial masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan,
perubahan sosial dalam penataan hutan, perubahan sosial masyarakat sekitar hutan,
hubungan sosiologi dengan penyuluhan kehutanan, politik kehutanan dalam penegakan
hukum lingkungan, bentuk-bentuk peran sosial agen pembangunan kehutanan, penerapan
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pengetahuan sosiologi pada perencanaan sosial dan pembangunan kehutanan.
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 “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.
Buku ini adalah teks ajar yang up-to-date karena membahas isu-isu terkini dalam studi
sosiologi ekonomi kontemporer. Selain memaparkan seluk-beluk studi, teori, dan konsep
penting sosiologi ekonomi sejak periode klasik hingga kontemporer, buku ini mem-bahas pula
dua isu utama paling menonjol dalam studi kontemporer yaitu pergeseran isu produksi ke
konsumsi, dan pergeseran dari isu eksploitasi pekerja ke eksploitasi konsumen. Sebagai
sebuah rujukan yang komprehensif, buku ini merupakan rujukan penting bagi mahasiswa ilmuilmu sosial pada umumnya, khususnya mahasiswa ekonomi, serta semua pihak yang tertarik
dengan sosiologi dan isu-isu kontemporer yang berkembang dalam masyarakat yang terusmenerus mengalami perubahan dan pergeseran. Buku persembahan penerbit prenadaMedia
-PrenadaMediaCopyright: c0a936d04e71aff51791db8c0bc4137a
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