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Eventually, you will enormously discover a new experience and exploit by spending more cash. yet when? accomplish you consent that you require to
acquire those every needs taking into account having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats
something that will lead you to comprehend even more something like the globe, experience, some places, in imitation of history, amusement, and a
lot more?
It is your certainly own become old to produce a result reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is Bab 1 Kemunculan Dan
Perkembangan Nasionalisme Di Asia below.

bacaan wajib bagi setiap warga negara Indonesia.” –Kwik Kian Gie–
Ekonom, Penggerak Pendidikan dan Mantan Menteri Koordinator
Perekonomian “Buku ini menunjukkan posisi dan kelas Yudi Latif sebagai
intelektual-aktivis yang memiliki panggilan moral-intelektual tinggi untuk
memantapkan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dengan
pendekatan ilmiah. Saya yakin buku ini akan menjadi karya klasik yang
selalu bisa jadi rujukan siapa pun yang ingin mengenal dan mendalami
jati diri bangsa Indonesia. Buku ini wajib dimiliki dan dibaca oleh para
aktivis sosial, politisi, dan penyelenggara pemerintahan.” –Prof. Dr.
Komaruddin Hidayat– Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
“Dalam buku Negara Paripurna ini, Yudi Latif tidak hanya menunjukkan
keluasan pengetahuan namun juga kejernihan dan ketajaman seorang
intelektual merdeka yang dilahirkan bangsa ini. Membaca buku ini, kita
disadarkan bahwa para pendiri bangsa, dengan keluasan wawasan,
ketulusan niat, kesungguhan mencapai yang terbaik serta tanggung
jawabnya kepada nusa dan bangsa, telah mewariskan kepada kita suatu
dasar falsafah dan pandangan hidup negara yang begitu visioner. Sebuah
buku yang bisa menjadi lentera untuk memandu bangsa ini keluar dari
kegelapan dan keterpurukan.” –Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif– Mantan
Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Pendiri Maarif Institute “Yudi Latif
mampu menafsirkan Pancasila secara kontekstual dan sarat dengan
napas pluralisme dan inklusivisme. Ketuhanan Yang Maha Esa dia
‘reword’ menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan. Pancasila menjadi
begitu hidup! Buku ini sungguh wajib dibaca oleh berbagai kalangan
profesi, dihayati, dan kemudian kita jalani dalam kehidupan sehari-hari.”
–Sudhamek AWS– Ketua Majelis Buddhayana Indonesia
Paya Jejawi - Mohamed Salleh Lamry 1992
Political anthropological study of Paya Jejawi, a village in Pahang,
Malaysia.
Sejarah -

Buku Pintar Bimbel SMP Kelas 7, 8, 9 - Budi Lintang S.Pd.I
2015-02-15
Inilah buku pintar yang merangkum materi-materi andalan BIMBEL
untuk para pelajarnya. Materi-materi ini pada umumnya tidak atau
kurang begitu jelas di ajarkan di kelas. Namun pada dasarnya semua
materi ini adalah pendalaman intisari yang selalu keluar dalam setiap
Ujian dan Ulangan. Bagi pelajar yang ingin mempelajari semua intisari
dalam waktu singkat atau mengacu SKS (Sistem Kebut Semalam), maka
tidak salah kalau menjadikan buku pintar ini sebagai pegangannya.
Dijamin semua soal-soal yang keluar disetiap ulangan, ujian, SBMPTN,
bahkan olimpiade pun ada dalam buku ini. Semoga saja buku penerbit
LEMBAR LANGIT INDONESIA ini dapat menjadi panduan bagi siswasiswi dan bisa di gunakan sebaik-baiknya. -Lembar Langit Indonesia
GroupPemikiran politik proklamator negara Islam Indonesia S.M.
Kartosoewirjo - Al-Chaidar 1999
Analysis of thoughts of Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, 1907-1962,
activist of Darul Islam; includes articles by and on Kartosuwirjo.
Gerakan dan pemikiran - Ahmad Doli Kurnia 2005
On nationalism, student and youth movements in the history of
Indonesia.
Konstitusi Politik Modern: Asal-Usul dan Perkembangan Negara
Konstitusional - C.F.Strong 2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Konstitusi Politik Modern: Asal-Usul dan
Perkembangan Negara Konstitusional", merupakan tulisan yang berisi
tentang "hukum dan politik modern" yang dapat memberikan tambahan
wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk
berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan
politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku
digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan ini bisa
bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi
siapapun juga.
Pengantar pemikiran politik proklamator negara Islam Indonesia S.M.
Kartosoewirjo - Al-Chaidar 1999
Analysis of thoughts of Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, 1907-1962,
activist of Darul Islam.
Explore Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 2 untuk SMP/MTs Kelas VIII - Dwi
Sumpani Wati, S.S.
Buku EXPLORE SMP/MTs ini merupakan buku yang dikembangkan
dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa, karena memiliki
keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun
dengan konsep 5M(Mengamati-Menanya-MencobaMenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa
terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun
siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan
dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan
komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru
maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini
memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap
lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan
pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari
(character building). Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif
dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang
diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai
alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan
demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem
solver).
Negara Paripurna (Cover Baru) - Yudi Latif 2016-01-11
“Sangatlah melegakan dan membanggakan bahwa dalam keterpurukan
yang sedang dialami oleh bangsa kita, muncul seorang intelektual muda,
Yudi Latif, yang mampu menjabarkan dan memperkaya Pancasila sampai
pada akar-akar sejarahnya. Buku ini patut disebarluaskan dan dijadikan
bab-1-kemunculan-dan-perkembangan-nasionalisme-di-asia

Pengelolaan Wilayah Perbatasan - Abdul Wahid Hasyim 2017-02-01
Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan untuk
menjaga keutuhan dan persatuan serta kedaulatan wilayahnya. Sebagai
bagian dari masyarakat global, Indonesia dalam bernegara
berdampingan dengan negara lain. Sebagai negara kepulauan, posisi
Indonesia berbatasan dengan sepuluh Negara tetangga, berupa
perbatasan laut dan perbatasan darat. Perbatasan sebagai beranda
negara dan kawasan strategis nasional masih terbelakang dan tertinggal,
kondisi ironis ditengah gencarnya upaya percepatan pembangunan.
Konsepsi pembangunan kawasan perbatasan negara berkelanjutan
dilaksanakan dengan pendekatan kesejahteraan, kerjasama, pendekatan
keamanan dan daya saing wilayah. Potensi, kelemahan, peluang dan
ancaman atas sektor dianalisis untuk menetapkan strategi
pengembangannya. Sedangkan pendekatan regional berupaya untuk
mengatur ruang/spasial dalam pengembangan wilayah perbatasan, salah
satunya indentifikasi wilayah perbatasan dengan penginderaan jauh.
Adanya pusat pertumbuhan di perbatasan yang masih tertinggal
diharapkan dapat berpengaruh terhadap pemusatan dan persebaran
sumber daya alam untuk keterkaitan aktivitas hulu-hilir dalam mengatasi
ketertinggalan wilayah perbatasan.
Rulers of Malaysia - Mohd Taib Osman 2007
The Malay Sultanates is the 16th and final volume in The Encyclopedia of
Malaysia series. It provides a fascinating insight into the history and rich
heritage of the Malaysian monarchy, its changing role as the country has
developed and its constitutional
Nahdlatul Ulama dan Pancasila - Einar Martahan Sitompul 1989
Theories of Nationalism - Anthony D. Smith 1983
Prisma -
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NU & Pancasila - Einar Martahan Sitompul, M. Th 2011-01-01
Buku ini berusaha mengkaji pemikiran keagamaan dalam NU sejak
berdirinya pada tahun 1926 sampai dengan diterimanya Pancasila
sebagai asas. Sejak terbentuk, NU telah terlibat dalam perkembangan
politik, tetapi keputusan menerima Pancasila berhubungan dengan
pergumulan NU baik di dalam internal NU maupun dalam perhimpunan
organisasi politik Islam, menghadapi perkembangan yang terjadi, serta
bagaimana menyalurkan aspirasi-aspirasi yang diembannya sebagai
organisasi bernapaskan Islam. Penerimaan atas Pancasila juga berkait
erat dengan perkembangan yang terjadi dalam tubuh NU, yaitu, konflik
antara yang disebut ulama dan politisi.
Tradisi Intelektual NU ; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 - Ahmad
Zahro 2004-08-11
Buku ini mengupas tuntas terkait Lajnah Bahtsul Masa’il sebagai satu
forum pengkajian yang membahas berbagai persoalan keagamaan
(Islam). Lajnah Bahtsul Masa’il memiliki posisi yang sangat penting
dalam tradisi intelektual NU. Namun demikian, metode istimbath hukum
yang dihasilkan tentu masih tetap terbuka untuk diperbincangkan dan
didiskusikan bersama
Being "Dutch" in the Indies - Ulbe Bosma 2008
Being Dutch in the Indies portrays Dutch colonial territories in Asia not
as mere societies under foreign occupation but rather as a Creole
empire. Most of colonial society, up to the highest levels, consisted of
people of mixed Dutch and Asian descent who were born in the Indies
and considered it their home, but were legally Dutch.
Nasionalisme, demokratisasi, dan sentimen primordial di Indonesia Syafuan Rozi 2009
Essays on Islamic fundamentalist movements for an Islamic state in
Indonesia.
The End of the Nation State - Ken'ichi Ōmae 1995
Arguing that nation states are forfeiting their role in the global economy,
the author contends that other forces have usurped economic power-capital, corporations, customers, communications, and currencies--and
that natural economic zones or region states are emerging. 25,000 first
printing.
Sutasoma - Tantular (Mpu.) 2008
The 14th century Javanese epic poem, Sutasoma, relates the life of a
prince, born an incarnation of the Jina-Buddha Wairocana. It follows his
spiritual journey to enlightenment and his temporal journey through
marriage, kingship and eventual victory over the mighty, worldthreatening demon, Porusada. Kate O’Brien’s new translation delivers to
the reader a highly approachable and lively rendition of this Buddhist
epic, comparable in both complexity and scale to that of the Ramayana,
yet significantly less known or understood.
AL-QAEDA - As'ad Said Ali 2020-11-17
“Buku tulisan As’ad Said Ali ini merupakan gambaran menyeluruh dari
kekuatan supra-nasional, mulai dari aspek ideologis, strategis, sampai
dengan operasional yang menantang hegemoni kultural masa kini di area
global. Secara spesifik disampaikan tentang organisasi Al-Qaeda, sejak
benih sampai menjadi kekuatan politik yang berkembang pada
masyarakat muslim di beberapa negara tertentu. Dengan membaca buku
ini kita langsung dapat memahami, hakikat ancaman yang sedang
dihadapi umat manusia sekarang di dunia.” Prof. Dr. AM Hendropriyono,
S.H., M.H. Jendral TNI (Purn) Di samping memiliki pengalaman di bidang
intelijen dan memiliki jaringan internasional yang luas serta ketekunan
mencatat, penulis adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang terbiasa
bersikap tawassuth dan berpikir I’tidal. Karenanya, buku ini
menyuguhkan informasi-informasi jernih tentang ‘ideologi jihad’ dan
perkembangannya, tanpa pretensi pemihakan atau penghakiman. Dan,
justru karena itu, buku ini merupakan rujukan yang sangat berharga
terutama bagi mereka yang peduli terhadap dan mendambakan
perbaikan kondisi pergaulan kemanusiaan dunia. K H A Mustofa Bisri
Letters of a Javanese Princess - Raden Adjeng Kartini 2019-11-21
"Letters of a Javanese Princess" by Raden Adjeng Kartini (translated by
Agnes Louise Symmers). Published by Good Press. Good Press publishes
a wide range of titles that encompasses every genre. From well-known
classics & literary fiction and non-fiction to forgotten−or yet
undiscovered gems−of world literature, we issue the books that need to
be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and
formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to
produce eBooks that are user-friendly and accessible to everyone in a
high-quality digital format.
Tren pluralisme agama - Anis Malik Thoha 2005

Bangsa Gagal ; Mencari Identitas Kebangsaan - HM.Nasruddin
Anshoriy,Ch 2008
Abad mendatang dianggap sebagai abad biologi karena yang dominan
adalah bioteknologi. Industri yang mempersingkat ruang dan waktu akan
bertambah maju, seperti telematik, mikroteknologi, dan kolonisasi
angkasa. Industri budaya berkembang seperti industri sosial, industri
ruang-waktu, dan industri jaminan. Ekonomi menjadi dualistik karena
adanya ekonomi informal. Dunia semakin padat karena terdapat lebih
dari enam biliun manusia: 50% hidup di kota-kota besar yang ada di
Selatan. Terdapat perubahan gaya hidup yang mendasar, seperti
misalnya, kehidupan keluarga, hubungan antarindividu, dan pola
perkawinan dan pertemanan. Kemungkinan ilmu pengetahuan akan
dijadikan semacam agama, dan para ilmuwan menjadi rahibnya. Namun,
hal ini tidak akan dapat memuaskan. Persoalan yang transendental tidak
dapat diatasi hanya melalui pemecahan hubungan non-transendental.
Momentum Satu Abad Kebangkitan Nasional ini selayaknya menjadi
cerminan bagi kita untuk menata kembali prinsip dan praktik berbangsa
dan bernegara.
Pasti Bisa Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas XI - Tim Ganesha
Operation
Untuk versi cetak, kunjungi link:
http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/5/pasti-bisa-sejarah-sma
ma-kelas-xi#.YWfQCFVBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku
pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini berisi
materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan
harian dan ulangan akhir semester. Buku yang membantu siswa
mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013.
• Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara
gamblang dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi
soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji
pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil
Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester 2 sebagai
latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA
membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian
dan ulangan akhir semester.
WANGSIT (PAWANG SOAL SULIT) HOTS UTBK SBMPTN SOSHUM
2021 - TIM TENTOR MASTER 2020-11-06
1. Atur Waktu Belajar Pengaturan jadwal belajar sangat penting karena
di kelas XII kalian akan sangat sibuk. Sibuk persiapan ujian akhir, les-les
di sekolah, ujian praktik, dan lain-lain. Buat target belajar untuk semua
materi dan disiplinlah untuk memenuhinya. Level soal SBMPTN biasanya
lebih tinggi. Dengan fokus pada SBMPTN otomatis materi ujian akhir
sudah ikut dipelajari. 2. Kupas Tuntas Materi Hal kedua adalah tentang
materi. Perdalam lagi materi dan poin-poin penting dari materi yang
belum dipahami. Kalian harus tahu materi atau bab apa saja yang sering
keluar di SBMPTN. Semakin sering merangkum maka semakin paham
poin-poin materinya. Pemahaman yang diperoleh dengan cara menulis
biasanya akan melekat lebih lama dalam ingatan kita. Buku ini sangat
cocok kalian gunakan sebagai bahan belajar. Materi dalam buku ini
disusun sistematis, lengkap, dan tepat sasaran. Belajar pun jauh lebih
efektif. 3. Belajar Soal-soal Tahun Lalu Hal ketiga adalah perbanyak
mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya. Semakin sering dan banyak
soal yang kalian kerjakan maka semakin banyak pula referensi dan
variasi soal SBMPTN yang diketahui. Model soal dari tahun-tahun lalu
tidak jarang keluar lagi pada SBMPTN selanjutnya. Practice Makes
Perfect! Buku ini sudah dilengkapi soal dan pembahasan yang lengkap.
Lebih dari 50 paket yang dapat kalian coba untuk berlatih. 4. Ikut Bimbel
Ini memang memerlukan dana ekstra. Namun ada banyak keuntungan
jika kita mengikuti bimbel. Materi yang disajikan biasanya sudah
terkonsep dengan baik. Selain itu, diberikan pula tips-tips praktis khas
bimbel yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Biasanya
juga akan ada program try out berkala untuk mengukur kemampuan
kita. 5. Doa dan Restu Orang Tua Dari semua aspek penting di atas,
tentunya yang lebih terpenting dan lebih manjur adalah doa serta restu
dari orang tua. Tugas kita adalah berusaha, hasilnya kita pasrahkan pada
Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap yakin, tetap semangat, dan tetap optimis
Inteligensia Muslim dan Kuasa - Yudi Latif 2006-09-01
History of Muslim intellectuals in the 20th century in Indonesia.
STUDI FILSAFAT 1 - Hassan Hanafi 2015-09-08

IPS TERPADU : - Jilid 2A -

Sejarah SMA/MA Kls XI-Bahasa -

bab-1-kemunculan-dan-perkembangan-nasionalisme-di-asia

Sejarah SMA/MA Kls XI-IPS -
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Nasionalisme Indonesia dalam konteks otonomi daerah - Soewarsono
2007
Research on nationalism in the context of local autonomy in Papua
Province.
Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA Kelas XI - Dr.
Abdurakhman, S.S., M.Hum.; Arif Pradono, S.S., M.I.Kom.
Buku EXPLORE SEJARAH INDONESIA SMA/MA/SMK/MAK ini
merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang
pasti akan disukai siswa karena memiliki keunggulan sebagai berikut. 
Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M
(Mengamati-Menanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasi/ Membentuk
Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan
pengetahuannya.  Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara
berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa
dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan
orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah
sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa
diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam
sikap dan perilaku sehari-hari (character building).  Buku ini
membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan
untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa
terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa
diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
Pengetahuan Sosial Sejarah 2 - Drs. Tugiyono Ks., Drs. Tri Widiarto,
M.Pd., Drs, Henny Dewi Koeswanti, M.Pd., Drs Sunardi, Drs. Jono
Trimanto, Drs. Mirza Fansyuri, Ratna Evy Kristina, S.Pd.

syariah haruslah dilaksanakan oleh setiap muslim secara suka rela,
karena penerapannya oleh negara secara formal dan paksa, dapat
menyebabkan prinsip-prinsip syariah kehilangan otoritas dan nilai
kesuciannya. Oleh karena itu, negara secara kelembagaan haruslah
dipisahkan dari Islam, agar syariah bisa berperan positif dan
mencerahkan bagi kehidupan umat Islam sendiri. [Mizan, Hikmah,
Agama Islam, Indonesia]
SEJARAH ASIA BARAT II Dari Pasca Kemunduran Dinasti Abbasiyah
sampai Kepentingan Barat atas Asia Barat - Haris Firmansyah
2022-05-01
Buku ajar sejarah Asia Barat II ini merupakan buku lanjutan dari buku
ajar “Sejarah Asia Barat: Dari Peradaban Kuno Mesopotamia sampai
Disintegrasi Dinasti Abasiyah”. Adapun materi pada buku ajar sejarah
Asia Barat II ini meliputi dari Pasca Kemunduran Dinasti Abbasiyah
sampai Kepentingan Barat atas Asia Barat.
The Power of Identity - Manuel Castells 2011-09-20
In this second volume of The Information Age trilogy, with an extensive
new preface following the recent global economic crisis, Manuel Castells
deals with the social, political, and cultural dynamics associated with the
technological transformation of our societies and with the globalization
of the economy. Extensive new preface examines how dramatic recent
events have transformed the socio-political landscape of our world
Applies Castells’ hypotheses to contemporary issues such as Al Qaeda
and global terrorist networks, American unilateralism and the crisis of
political legitimacy throughout the world A brilliant account of social,
cultural, and political conflict and struggle all over the world Analyzes
the importance of cultural, religious, and national identity as sources of
meaning for people, and its implications for social movement Throws
new light on the dynamics of global and local change
Tip Belajar Tanpa Stres - Mohd Razali Bin Kamarudin 2014-07-24
Sekiranya kita sebagai guru, warden asrama, dan trainer pembelajaran,
antara perkara yang sering kita dengar tentang rungutan pelajar-pelajar
adalah berkenaan stres belajar. Timbul persoalan, mengapa mereka stres
belajar? Adakah kerana sukarnya pelajaran yang mereka pelajari
ataupun stres kerana bimbangkan peperiksaan yang akan tiba? Mungkin
juga mereka stres kerana masalah peribadi? Contohnya, pemikiran tidak
rasional, masalah perhubungan dengan ibu bapa, keluarga, rakan-rakan
dan guru-guru serta banyak lagi. Betapa dahsyat cabaran yang dilalui
oleh pelajar pada hari ini. Bertitik tolak daripada sini, saya terpanggil
bagi menulis buku ini. Skop perbincangan buku ini lebih tertumpu
kepada bagaimana kita dapat melatih minda menukar persepsi ‘Saya ada
masalah’ kepada ‘Saya ada cabaran’ dan menukar kepercayaan negatif
terhadap stres kepada kepercayaan positif. Sekaligus, kita akan berasa
tenang walaupun stres.
Imagined Communities - Benedict Anderson 2006-11-17
The definitive, bestselling book on the origins of nationalism, and the
processes that have shaped it. Imagined Communities, Benedict
Anderson’s brilliant book on nationalism, forged a new field of study
when it first appeared in 1983. Since then it has sold over a quarter of a
million copies and is widely considered the most important book on the
subject. In this greatly anticipated revised edition, Anderson updates and
elaborates on the core question: what makes people live and die for
nations, as well as hate and kill in their name? Anderson examines the
creation and global spread of the ‘imagined communities’ of nationality,
and explores the processes that created these communities: the
territorialization of religious faiths, the decline of antique kinship, the
interaction between capitalism and print, the development of secular
languages-of-state, and changing conceptions of time and space. He
shows how an originary nationalism born in the Americas was adopted by
popular movements in Europe, by imperialist powers, and by the
movements of anti-imperialist resistance in Asia and Africa. In a new
afterword, Anderson examines the extraordinary influence of Imagined
Communities, and the book's international publication and reception,
from the end of the Cold War era to the present day.

Genealogi Intelegensia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim
Indonesia Abad XX - Yudi Latif 2013-01-01
Pasca-rezim Orde Baru, kepemimpinan politik dan birokrasi nasional
nyaris ditempati dan dipegang oleh figur inteligensia-cendekiawanmuslim sebagai aktor kunci dalam pemerintahan transisi menuju
Reformasi. Jauh sebelum itu, figur cendekiawan Muslim (tradisional dan
modern) nyaris terpinggirkan oleh politik kekuasaan otoritarianistis.
Pasang naik eksistensi cendekiawan Muslim di Panggung politik dan
birokrasi nasional justru melahirkan fenomena unik: tak kunjung
memperoleh dukungan dan simpati masyarakat Muslim yang nota bene
mayoritas. Karena itulah kemudian, saluran utama para pemimpin senior
cendekiawan Muslim yang ada tidak lagi terobsesi oleh klaim-klaim
keislaman, seperti ideologi dan identitas politik. Harap maklum, hingga
kini, pertarungan ideologi dan identitas politik antar dan intra-tradisi
intelektual Islam terus berlangsung dengan agenda dan ekspresi yang
beragam. Buku ini mempersembahkan suatu pendekatan holistik disertai
metodologi yang solid dalam suatu kajian sosiologis yang kritis dan
fundamental tentang arus utama genealogi inteligensi Muslim dalam
hubungannya dengan pertarungan "kuasa" (power) elite politikcendekiawan Muslin- di Indonesia masa kini dan premis keindonesiaan
mutakhir. Meliat cakupan substansi dan relevansi kajian sosiologis yang
fundamental, Prof. James J. Fox (Direktur Research School of Public and
Asian Studies, the Australian National University), menyebutkan buku ini
sebagai referensi yang tak ada bandingannya dalam kelimpahan
khazanah literatur tentang inteligensia Muslim dan kuas di Indonesia.
Adapun John Bowen (Profesor Antropologi, Washington University,
Amerika Serikat), menyebutkan buku ini memperlihatkan hasil kerja
kesarjanaan yang excellent tentang sejarah-sosial formasi inteligensia
Muslim Indonesia, dan menjadi standar rujukan dalam topik ini. ------Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Islam Dan Negara Sekular - Abdullahi Ahmed an- Na'im 2007-07-02
Syariah memiliki masa depan cerah dalam kehidupan publik masyarakat
Islam. Namun, Anna'im tegas-tegas menolak penerapan syariah yang
dipaksakan oleh tangan-tangan negara. Menurutnya, sebagai ajaran suci,
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