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Buku ini tidak menguraikan tentang tasawuf, meski judulnya Tasawuf Modern. Buku ini tetap relevan, meski ditulis puluhan tahun yang lalu. Temanya tentang bahagia, topik yang tidak pernah selesai diperbincangkan, dan selalu ingin diwujudukan oleh siapa pun, di mana pun, dan dengan cara apa pun. Ditulis oleh cendekiawan muslim berwawasan luas, dengan latar belakang sastrawan, menjadikan buku ini bukan saja kaya makna, tapi juga enak dibaca. Mari kita lihat salah satu uraiannya, “…Berbagailah yang timbul ketika memberi keputusan. Ada yang mengatakan baik, sebab sayang, ada yang mengatakan buruk, sebab benci. Berbagai ragam keputusan menurut
pengalaman, ilmu, dan penyelidikan….bahagia dan celaka itu hanya berpusat kepada sanubari orang, bukan pada zat barang yang dilihat. Bagi kebanyakan orang, masuk bui menjadi kecelakaan dan kehinaan, bagi setengahnya pula, menjadi kemuliaan dan kebahagiaan.” Seringkali orang mencari bahagia dengan mengorbankan waktu, tenaga, keluarga, bahkan nyawa. Padahal, bahagia ada di dalam diri kita, dekat dengan kita. Buku persembahan Republika Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit Republika, sufisme]
Buya Hamka dikenal sebagai seorang pemikir modern muslim. Selama hidupnya, ia telah berkontribusi besar membangun khasanah ke-Islaman dan ke-Indonesiaan di antara ragam-ragam pendapat ilmuwan Islam lainnya. Karya-karya Buya Hamka yang hingga kini masih tercetak menjadi rujukan penting bagi kehidupan muslim di Indonesia. Selain karya tulis yang berupa pemikiran Islam modern, Buya Hamka juga menulis karya sastra, salah satunya adalah Di Bawah Lindungan Kabah. Novel ini merupakan debut Buya Hamka dalam khasanah Sastra Indonesia namun langsung mendapat sambutan sangat positif dari masyarakat. Dalam khasanah pemikiran Islam, Tafsir
al-Azhar adalah karya penting Buya Hamka. Sebab, Tafsir al-Azhar mendemonstrasikan keluasan pengetahuannya pada hampir semua disiplin yang tercakup oleh bidang ilmu-ilmu agama Islam serta pengetahuan non-keagamaan yang kaya dengan informasi. Buku ini mencoba mengupas semua sisi kehidupan Buya Hamka, baik sebagai warga Negara maupun sebagai seorang muslim. Selain itu, terutama buku ini mengupas pemikiran-pemikiran Buya Hamka dan juga catatan-catatan penting saat beliau di penjara. Buku ini menjadi lengkap, sebab mengupas kisah perjalanan hidup Buya Hamka dan juga pemikiran-pemikirannya. Selamat membaca! Ukuran: 14x20.5cm
Halaman: 292 Kertas: bookpaper Tahun: 2020
Peran penting dan strategisnya pendidikan dalam kehidupan manusia tak terbantahkan. Demikian juga pendidikan agama Islam (PAI) yang menjadi ujung tombak dakwah dan pembangunan moral dan akhlak bangsa. Permasalahannya adalah bagaimana agar pendidikan agama Islam fungsional sebagai ujung tombak dakwah dan pembangunan moral dan akhlak bangsa? Buku ini membahas secara komprehensif tentang ihwal pendidikan agama Islam mulai pada tataran filosofis sampai praksisnya. Diawali dari kajian tentang hakikat pendidikan, materi yang tersaji didalam buku ini mencakup: rekonstruksi paradigma pendidikan Islam, pendekatan tasawuf dalam pendidikan
agama Islam, pemikiran pendidikan karakter al-Ghazali, model pendidikan di beberapa negara, pembentukan manusia ihsan dan karakter rabbani, serta PAI untuk menjawab etika global dan sosial. Tidak hanya itu, dibahas pula tentang hakikat guru PAI yang ideal dan rekonstruksi desain pembelajaran PAI. Disamping menggugah paradigma berpikir kritis dalam merespons berbagai tantangan pendidikan agama Islam di era global, diharapkan kehadiran buku ini dapat menjadi acuan bagi pemerhati dan praktisi pendidikan Islam, khususnya para dosen dan guru,dalam mewujudkan sasaran akhir pendidikan agama Islam, yaitu pembangunan moral dan akhlak bangsa.
Saya sangat yakin bahwa “marwah” Muhammadiyah sesungguhnya berbanding lurus dengan kualitas keberagamaan warganya. Kualitas keberagamaan yang saya maksud adalah bahwa beragama bukan hanya ritual formalitas saja tetapi berkaitan dengan pendalaman nilai-nilai agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an maupun Assunnah. Ini membutuhkan kesungguhan, kekhusyuan, serta kelembutan jiwa. Itulah sebabnya judul buku ini saya rasa lebih relevandengan maksud yang terkandung dalam Analisa tersebut, yakni bagaimana kita bisa terus menerus mengasah dan menjaga kesucian atau kebersihan jiwa kita. Memasuki tahun 2021, sebenarnya
adalah masa perpanjangan periode kepemimpinan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya. Hal ini terkait dengan pengunduran jadwal Muktamar Muhammadiyah ke 48 yang semestinya digelar pada akhir tahun 2020. karena pandemi Covid-19 sedang melanda negara kita Indonesia bahkan dunia, maka keputusan PP Muhammadiyah menunda pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke 48 tahun 2022.
Biographies of ninety Indonesian famous based on Maestro television feature program of Metro TV.
Buku seri tokoh yang satu ini berisi pemikiran Hamka. Di aman konstruksi etika Hamka dibangun di atas fondasi tawhid dan filsafat. Menurutnya, motivasi perbuatan moral seorang muslim itu bersifat transendental, yakni mencari ridla Allah SWT., untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbuatan moral seorang muslim hendaknya didasari pandangan dunia tawhid yang melampaui kepentingan pragmatis. Di sinilah tampak sekali dalam pemikiran etika Hamka, perpaduan serasi antara bangunan agama yang religius dan filsafat yang rasional. Maka tidak salah bila pemikiran etika hamka disebut dengan corak etika berbasis rasional-religius.
Buku ini yang berjudul “Manajemen Tasawuf” bisa diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir untuk menjadi solusi bagi kegersangan spiritual, moral, dan sosial umat manusia di abad global. Tasawuf akhir-akhir ini dilirik oleh kebanyakan masyarakat global karena dianggap sebagai jalan alternatif yang tepat dalam mengatasi problematika kehidupan yang oleh dunia sains, kedokteran dan teknologi tidak bisa diselesaikan. Manajemen tasawuf hadir sebagai kepanjangan dari disiplin ilmu tasawuf untuk memberikan edukasi dan petunjuk kepada masyarakat modern tentang bagaimana mengolah hati, pikiran dan jiwa agar senantiasa stabil, tenang, dan selalu terkoneksi kepada
Allah swt. Hati dan jiwa yang tidak bisa terkoneksi dengan Allah menunjukkan hati dan jiwa tersebut mati (padam) sehingga petunjuk Allah tidak bisa menembus kepada dirinya. Metode untuk mengaktifkan kembali hati dan jiwa agar konek dengan Allah swt salah satunya adalah dengan menata, mengatur dan mengolah ulang hati dan jiwa tersebut dengan butiran-butiran asma Allah, tafakkur kepada penciptaan dan kekuasaan-Nya serta senantiasa muhasabah, bertaubat kepada-Nya.
Indonesia memiliki banyak tokoh cendekiawan sekaligus agamawan (ulama) yang hebat dan mengagumkan, termasuk M. Natsir dan Hamka yang diangkat pemikiran dan perjuangan mereka dalam hal pendidikan pada buku ini. Komitmen, kepedulian, kecintaan, dan dedikasi tinggi dari kedua tokoh ini—baik terhadap negara, bangsa, maupun agama—telah terekam dalam tinta emas sejarah, menjadi inspirasi bagi anak bangsa dan generasi penerus. Mohammad Natsir dan Hamka merupakan individu yang berani menyuarakan pemikiran dan paham (keyakinan) mereka. Tidak heran jika keduanya harum dan masyhur pada zamannya. Kepribadian yang memesona dengan
ketajaman dan kedalaman pemikiran mereka berbalut dengan keteguhan iman dan keindahan akhlak sebagai seorang Muslim. Baik M. Natsir maupun Hamka, mereka adalah sosok yang haus akan ilmu pengetahuan dan pribadi yang gigih memperdalami ilmu agama. Mereka menempatkan pendidikan agama sebagai dasar dari segala disiplin ilmu, ruh dari segala pengetahuan. [Gema Insani]
Sejarah mencatat bahwa para intelektual besar tidak lahir dari kerumunan orang, melainkan dari komunitas-komunitas kecil yang kreatif, dan HMI menjadi salah satu representasi dari komunitas kecil tersebut. Sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang telah menorehkan tinta sejarah di pentas nasional selama lebih dari 60 tahun, eksistensi dan kiprah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak bisa dipandang sebelah mata. Atas dasar itu, para Kader HMI dituntut--terlebih di era demokratisasi seperti saat ini--untuk semakin jeli dalam mengisi dan memenuhi ruang publik dengan beragam debat ilmu dan gagasan yang diharapkan mampu membawa bangsa ini menuju arah
yang lebih baik. Buku yang dihadapan pembaca ini adalah salah satu wujud ikhtiar dari penulis selaku Kader HMI untuk memenuhi tuntutan di atas. Seperti kita ketahui, Nilai Dasar Perjuangan HMI yang digagas Nurcholis Madjid dan kawan-kawan di akhir tahun 1960-an telah mendapat kritik sejak akhir 1970-an. Kader-kader HMI menjawab beragam kritik tersebut dengan melakukan beberapa perubahan dan salah satu hasilnya adalah Khittah Perjuangan. Menilik urgensi tersebut, pemahaman terkait Khittah Perjuangan--yang merupakan paradigma gerakan atau manhaj yang memuat penjelasan utuh tentang pilihan ideologis yang dianut oleh HMI--mau tidak mau
harus selalu didaras dan dipancang sebagai pedoman dalam ber-HMI. Di tengah minimnya buku yang menyinggung tentang Khittah Perjuangan HMI, buku ini mengajak Anda untuk 'menguliti' HMI berikut Khittah Perjuangan-nya dari dimensi kesejarahan. Melalui buku ini, diharapkan diskursus mengenai Khittah Perjuangan HMI dapat lebih terbuka dan mendalam. Karena sebagai sebuah teks, Khittah Perjuangan HMI merupakan karya pada zamannya yang mesti dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan.
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