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Peran Muhammadiyah Dalam Pendidikan Di Indonesia
Recognizing the way ways to get this book peran muhammadiyah dalam pendidikan di indonesia is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. get the peran muhammadiyah dalam pendidikan di indonesia partner that we manage to pay for here and check out the link.
You could purchase lead peran muhammadiyah dalam pendidikan di indonesia or get it as soon as feasible. You could quickly download this peran muhammadiyah dalam pendidikan di indonesia after getting deal. So, next you require the ebook swiftly, you can straight acquire it. It's hence completely simple and for that reason fats, isn't it? You have to favor to in this aerate
Peranan Muhammadiyah dalam Bidang Pendidikan ISLAM YANG BERKEMAJUAN - BAGAIMANA PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENDIDIKAN DI TANAH AIR
Peran Muhammadiyah dalam pendidikanMuhammadiyah dan Pendidikan peranan muhammadiyah bidang ekologi Kemuhammadiyahan : Muhammadiyah dalam Bidang Ekonomi Book Writing Workshop with Karina Hakman (Part 1) peran muhammadiyah dalam ranah politik.pptx PELATIHAN BAHASA: How To Teach English Online Interestingly and Effectively. PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MENGISI KEMERDEKAAN - MATERI KEMUHAMMADIYAHAN
UNTUK SMP/MTs Peranan Ibu Dalam Mendidik Anak Peran Muhammadiyah Dalam kemerdekaan National Geographic Augmented Reality experience by INDE TUTORIAL PASANG ANTI GORES ASUS ZENFONE MAX PRO M1
Tanoto Foundation Video ProfileSeminar Nasional IBM Bekasi dalam rangka Milad Muhammadiyah - Narasumber 4 Seminar Nasional IBM Bekasi dalam rangka Milad Muhammadiyah - Narasumber 2 Seminar Nasional IBM Bekasi dalam rangka Milad Muhammadiyah - Narasumber 3 Sejarah Singkat NU dan Muhammadiyah Seminar Nasional IBM Bekasi dalam rangka Milad Muhammadiyah - Narasumber 1 PANUTANKU (Pesan Gizi untuk Kesehatanku) Series 1 Kemuhammadiyahan
Kelas 4 Bab 2 : Mengenal PRM dan PCM
Catatan Akhir Pekan | Peran Muhammadiyah dalam Memajukan Indonesia 3/3 MABIM FKIP : Materi DEKANAT Benchmarking Peran Kepala Sekolah Sebagai Instructional Leader SEMINAR NASIONAL ONLINE SAPA GURU BK \"STRATEGI KONSELING KRISIS PADA SAAT PANDEMI COVID-19\" 25 Juli 2020 Strategi Adaptif Menghadapi Pandemik Covid-19 Bersama Keluarga: Perspektif Psikologi Webinar Keperawatan Nasional hari ke- 1: \"Telehealth dalam Pelayanan
Keperawatan\" KMD KELAS 6 | AUM BIDANG KESEHATAN Peran Muhammadiyah Dalam Pendidikan Di
Pendidikan masa kini hal yang sangat penting bagi sebuah kemajuan bangsa, pendidikan membuat para pemuda suatu bangsa lebih berkarakter dan berkompeten. Banyak model pendidikan yang dikembangkan dari zaman dahulu sampai sekarang, salah satunya adalah
(DOC) PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA ...
MAKALAH PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Sejar... Aspek-Aspek Pemikiran Islam (Aspek Ibadah dan Muamalah) Aspek-Aspek Pe mikiran Islam (Aspek Ibadah dan Muamalah) Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah P...
Peran Muhammadiyah dalam Pendidikan di Indonesia
Kata Kunci: Peran Muhammadiyah, Konsep Pendidikan Muhammadiyah is Islamic movements. Amar Makruf Nahi Munkar, Islam aqidah and derived from the Qur'an and Sunnah, founded by KH. A. Dahlan on the 8th of Dhulhijjah 1330 H coincides with the date of November 18 th, 1912 Miladiyah in Yogyakarta.
PERAN MUHAMMADIYAH ( KONSEP PENDIDIKAN, USAHA-USAHA DI ...
Adapun bentuk, jenis, dan tingkat pendidikan Muhammadiyah itu pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengembangan misi Muhammadiyah khususnya dalam bidang pendidikan, yang terkait secara substansial dengan pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana menjadi paham agama dalam Muhammadiyah, maupun secara kesejahteraan terkait pula dengan gagasan-gagasan dasar K.H. Ahmad ...
Peran Muhammadiyah dalam Pendidikan Indonesia | Islamia
PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI MASYARAKAT. (Studi terhadap Ranting Muhammadiyah di Tegalombo Kalijambe Sragen Tahun 2015) SKRIPSI. Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd. 1)
PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI ...
Jurnal Doc: peran muhammadiyah di pendidikan pdf. Jurnal-Doc.com adalah blog yang berbagi informasi Jurnal Konsep Pendidikan Islam, wallpaper, Dokumen dan jurnal gratis yang mana file berikut ini adalah kumpulan dari berbagi sumber tentang peran muhammadiyah di pendidikan pdf yang bisa digunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download hijau dibawah ini.
peran muhammadiyah di pendidikan pdf | Jurnal Doc
Sistem pendidikan Barat dimaksud di sini adalah cara yang diterapkan di lembaga pendidikan kolonial Belanda dalam beberapa komponen pendidikan, sehingga melahirkan sistem pendidikan baru yang merupakan kompromi antara sistem pendidikan kolonial dengan sistem pendidikan tradisional. sistem pendidikan baru inilah tampaknya yang menjadi ciri khas sistem pendidikan Muhammadiyah (Karel A ...
PERAN K.H. AHMAD DAHLAN DALAM PENDIDIKAN – Universitas ...
PERANAN MUHAMMADIYAH DALAM MEMBINA GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DI SUKAJADI KOTA BANDUNG Neni Rohayati STKIP Siliwangi Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah :Untuk memperoleh gambaran tentang Perencanaan , Pelaksanaan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah Kecamatan Sukajadi dalam membina
PERANAN MUHAMMADIYAH DALAM MEMBINA GENERASI MUDA MELALUI ...
perlakuan mereka terhadap Pendidikan di lembaga Pendidikan Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-keagamaan memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan Nasional. Beberapa peran penting Muhammadiyah dalam sejarah Indonesia ialah pemurnian Islam terhadap pola pelamanalan ...
LEMBAGA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (TELAAH PEMIKIRAN K.H ...
dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Muhmamadiyah Jumapolo diwujudkan dengan: 1)Peningkatan profesionalisme guru, 2)Peningkatan kualitas pembelajaran, 3) Peningkatan sarana dan prasarana, 4)Peningkatan motifasi belajar siswa. Kedua, strategi
PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ...
Dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Persyarikatan Muhammadiyah telah menempuh berbagai usaha meliputi bidang dakwah, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya, yang secara operasional dilaksanakan melalui berbagai institusi organisasi seperti majelis, badan, dan amal ...
Muhammadiyah dan Pendidikan - Garasi Keabadian
Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan telah merumuskan visi dan misiyang sudah jelas, sehingga dapat melahirkan gerakan yang terarah dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan secara bersama.Sebagai sebuah gerakan, dalam perjalanannya Muhammadiyah melaksanakan usaha dan kegiatannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di Indonesia.
AL -QALAM: MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN PENDIDIKAN
mendapatkan gambaran seberapa besar peran Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia khususnya. B. METODE PENELITIAN 1. Metode Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode historis, hal ini didasarkan pada alasan bahwa kajian yang akan dibahas adalah
05 Studi Literatur Tentang Peran Muhammadiyah Dalam ...
Bisa juga yang pernah mengikuti pendidikan di Muhammadiyah dan banyak memberi kontribusi bagi Muhammadiyah seperti Jendral Suharto. Rintisan Membangun NKRI. Jika dilihat sejak berdirinya, maka peran Muhammadiyah dalam membangun NKRI baru terlihat sejak tahun 1912. Akan tetapi kalau dimulai sejak KHA Dahlan meletakkan dasar-dasar kultural ...
Peran Muhammadiyah dalam NKRI - Suara Muhammadiyah
PERAN ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH (AMM) PRAWIRODIRJAN DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN KARAKTER DI WILAYAH PRAWIRODIRJAN, GONDOMANAN, YOGYAKARTA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Oleh : Riya Cahyani NIM. 12102241010
PERAN ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH (AMM) PRAWIRODIRJAN DALAM ...
K. H. Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pembaharu dalam Islam sekaligus sebagai pendiri persyarikatan Muhammadiyah. K. H. Ahmad Dahlan mulai melakukan ide pembaharuan sekembalinya dari haji pertama yaitu pada tahun 1888, melihat keadaan masyarakat Islam di Indonesia yang mengalami kemerosotan disebabkan oleh keterbelakangan pengetahuan akibat tekanan penjajahan pemerintah Belanda.
PERAN K.H AHMAD DAHLAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Tahun 1980-an muncul kritik Kuntowijoyo tentang gejala demikian dan kritik Muhammadiyah sebagai gerakan kebudayaan tanpa kebudayaan. Dalam praktik gerakan persyarikatan itu kemudian muncul tarik-menarik antara ‘Aisyiyah dalam amal dengan Muhammadiyah, terutama dalam kaitan pengelolaan amal usaha.
PERAN KEBANGSAAN MUHAMMADIYAH DI INDONESIA | Subair3's Weblog
Pengertian Pendidikan Kemuhammadiyahan Pendidikan Kemuhammadiyahan adalah Sebuah sistem sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyarikatan Muhammadiyah, tujuan dan cita2nya, kepada kader, anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Pendidikan Kemuhamadiyahan merupakan Mata Pelajaran Wajib di dalam Sekolah Muhammadiyah
Pengertian Pendidikan Kemuhammadiyahan ~ Muhammadiyah Is
Nilai Keislaman dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Oleh : Mukti Syawal Ilmi Rosyada Pendidikan adalah sebuah usaha untuk mendapat ilmu dengan cara mencari bimbingan dari orang lain atau dengan cara otodidak. Pendidikan sangatlah penting untuk semua orang, tidak jarang sekarang standardisasi untuk melamar pekerjaan minimum diploma.
Nilai Keislaman dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi ...
peranan Muhammadiyah dalam pengembangan Islam pada periode KH. Abdullah 1931-1938 di Makassar ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Makassar. 3) Adapun yang menjadi faktor penghambat peranan Muhammadiyah dalam pengembangan Islam di Makassar periode KH. Abdullah 1931-1938 yaitu terdiri dari:

Buku yang ditulis mas Farid Setiawan ini mengelaborasi peran Muhammadiyah mencerdaskan bangsa, baik dalam konteks historis maupun kontemporer. Meskipun buku ini berasal dari kumpulan artikel yang telah diterbitkan di sejumlah media, tetapi kualitas materinya masih sangat relevan untuk dijadikan bahan bacaan atau perenungan mengenai peran-peran Muhammadiyah di bidang pendidikan. Terlebih, buku ini juga diberi kata pengantar Prof. Zamroni, Ph. D salah satu tokoh
Muhammadiyah yang juga memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan pendidikan di negeri ini, sehingga hal itu menambah kualitas atau bobot materi buku ini untuk mencerahkan dan memberi inspirasi bagi pembaca. Setelah membaca setiap lembar naskah buku ini, saya menemukan banyak hal yang sungguh sangat mencerahkan. Selain beberapa hal yang telah saya kemukakan di atas, rupanya masih terdapat informasi lainnya yang sungguh berkesan, seperti diskursus tentang
demokrasi dan model kepemimpinan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dalam buku ini, Mas Farid Setiawan menjelaskan bahwa tokoh Muhammadiyah sudah lama membahas teori demokrasi yang dikaitkan dengan ajaran Islam. Demikian halnya dengan karakter kepemimpinan di lembaga pendidikan Muhammadiyah yang rupanya jauh berbeda dengan teori kepemimpinan pada umumnya. Dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah diterapkan model kolektif kolegial sehingga tata
kelolanya didasarkan pada kepemimpinan bersama, bukannya personal. Dengan bahasa lain, kepemimpinan pendidikan Muhammadiyah menghendaki adanya super team bukan super man. Sungguh, saya sangat mengapresiasi penerbitan buku ini. Di tengah aktivitasnya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Mas Farid Setiawan masih dapat meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan gagasan bagi kemajuan pendidikan Muhammadiyah.
Dosen muda yang kreatif dan saya kenal sejak kuliah di jenjang S1 UAD ini masih menjaga “kesehatan nalar” dan kecerdasan linguistik melalui dunia jurnalistik, sebuah tradisi yang perlu diikuti dosen-dosen lainnya. Karena itu, saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini –yang akan dijadikan Kado Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta,– semoga disusul karya-karya lainnya.
"Di tengah-tengah padang sahara kekerasan, ekstremisme, sektarianisme dan kekacauan yang sedang melanda dunia lslam, kehadiran Islam Indonesia yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Nandlatul Ulama mampu menjadi oase dan kiblat baru bagi masa depan Islam di dunia. Peran kedua ormas Islam terbesar di dunia ini sangat penting diwartakan agar umat Islam tidak terus menerus berada di buritan peradaban. Buku ini secara apik menarasikan peran keduanya dalam bingkai
perdamaian, kemanusiaan, dan demokrasi." Prof Dr Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2000- 2005, Pendiri Maarif Institute for Culture and Humanity "Indonesia punya dua karunia sejarah yang tak dimiliki bangsa mana pun lainnya. Pertama, para Bapak Bangsa memancangkan cita-cita peradaban mulia yang dirumuskan dengan sempurna dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Indonesia punya aktor-aktor gerakan madani yang sungguh ikhlas
berkomitmen pada cita-cita peradaban mulia itu dan tak kenal lelah merengkuh segenap warga Bangsa untuk memperjuangkannya, yaitu Muhammadiyah dan Nandlatul Ulama. Di tengah kemelut yang makin tak menentu hari-hari ini, dua hal itulah yang paling dibutuhkan Dunia. Dunia perlu berkaca pada Indonesia, pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang dinarasikan dengan cantik di buku ini." KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam Syuriah PBNU 2015-2020, Co-Founder Bayt
ar Rahmah, Winston-Salem, Amerika Serikat " Lewat uraian yang sedemikian komprehensif dan penting, penulis berhasil membuktikan sebuah kenyataan dasar dari demokrasi di Indonesia: bahwa Muhammadiyah dan Nandlatul Ulama adalah pilar utama dari sebuah Islam berkeadaban yang menjamin dan melestarikan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bahkan, lewat aktivitas secemerlang ini, Muhammadiyah dan Nandlatul Ulama telah memberikan sebuah pelajaran penting untuk seluruh
dunia tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi di dunia moderen ini." Prof Robert W Hefner, former Director Institute on Culture, Religion, and World Affairs (CURA), Boston University, Amerika Serikat " Sumbangan unik buku ini ialah membongkar dan dan menjelaskan secara mendetail kontribusi Muhammadiyah dan Nandlatul Ulama dalam bina damai dan mengokohkan budaya demokrasi. Budaya Islam Indonesia yang moderat dan progresif memang penting, tetapi hanya bisa
menjadi kekuatan transformasional jika digerakkan lewat masyarakat madani. Dalam hal ini, kedua ormas Islam yang tidak ada tandingan di seluruh dunia lslam ini memberi pelbagai sumbangan berharga pada setiap tingkat." Prof Greg Barton, Chair in Global Islamic Politics, Deakin University, Australia "Islam Indonesia adalah Islam wasathiyah, Islam jalan tengah yang inklusif, akomodatif, toleran dan damai. Muhammadiyah dan NU adalah lokomotif Islam Indonesia wasathiyah;
keduanya tidak hanya merupakan jam7yah dakwah dan pendidikan, tapi Islamic-based civil society yang menjadi bridging and mediating force between state and society. Dengan begitu Muhammadiyah dan NU berperan instrumental dalam pembangunan civic culture dan civility yang memungkinkan tumbuhnya budaya politik damai dan demokrasi. Negara-negara Muslim lain beserta umat Islam masing-masing patut belajar dari Islam Indonesia wasathiyah dengan Muhammadiyah dan NU
sebagai tulang punggungnya untuk membangun religio-politik yang damai dan berkeadaban." Prof Azyumardi Azra, CBE, UIN Jakarta dan anggota AIPI
Resonansi 20 ini diberi tema “Pelangi Pemikiran Berbagai Bidang untuk Peningkatan Pembelajaran Geografi” dengan 30 judul artikel yang dibagi dalam tiga sub bab yaitu Subtema Potensi daerah dan Pendidikan Lingkungan, kemudian Sub tema Awareness Guru Geografi terhadap Kejadian Bencana dan Subtema terakhir Pembentukan Karakter Siswa dan Kompetensi Guru. Jadi topik pembahasannya lebih bervariasi dan meluas, menunjukkan geografi bisa dikaitkan dengan berbagai bidang
kajian misalnya bencana, lingkungan. Sepanjang penerbitan buku Resonansi Pemikiran, buku ini paling banyak artikelnya dan paling variatif tulisannya sehingga menjadikan kaya dan menarik pembaca. Akan diupayakan dicetak dalam bentuk dan rupa yang eksklusif sehingga memberikan nuansa yang berbeda karena dua provinsi pesertanya.
The 6th Asia Pasific Education and Science Conference (AECON ) 2020 was conducted on 19-20 December 2020, at Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia. The Theme of AECON 2020 is Empowering Human Development Through Science and Education. The goals of AECON 2020 is to establish a paradigm that emphasizes on the development of integrated education and science though the integration of different life skills in order to improve the quality of
human development in education and science around Asia Pacific nations, particularly Indonesia.
Muhammadiyah and rural community in Indonesia.
Muhamadiyah dan NU adalah kekuatan non-negara, kekuatan masyarakat sipil Islam yang otoritatif, berhadapan dengan kekuatan negara. Di pihak lain, negara juga berharap banyak pada kekuatan kedua organisasi massa itu untuk terlibat dalam proses demokratisasi dalam masa transisi seperti saat ini. Peran kedua ormas tersebut pada faktanya memang tak bisa diremehkan. Kekuatan moral dan intelektual menjadi modal sosial yang lebih dari cukup untuk membangun kesadaran politik pada
tingkat publik di satu pihak, dan untuk menjaga kohesivitas antar-elemen masyarakat di pihak yang lain. Buku ini mencoba melihat secara lebih detail pergulatan kelembagaan maupun individu di dalam Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi proses demokratisasi, serta persepsi publik terhadap demokrasi dan segala isu turunannya. Meski telah banyak buku yang ditulis mengenai pergulatan Muhammadiyah dan NU dalam konteks relasi agama dan negara, buku ini menyumbangkan
gambaran nyata dari perdebatan internal kedua organisasi itu, baik pada tingkat konsepsi maupun operasional. Buku seperti ini layak diapresiasi oleh berbagai kalangan yang ingin melakukan studi lebih lanjut tentang proses transisi menuju demokrasi di Indonesia, dan bagi peminat kajian relasi Islam dan negara di Indonesia.

Sebagai lembaga yang berorientasi mencetak pendidik agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam FAI UAD dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi sekaligus menjawab kebutuhan akan pendidik agama Islam yang semakin meningkat. Oleh karena itu, kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 (PLP 1) dirancang berbasis luaran. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Profesi Keguruan (P3K) FKIP UAD. Salah satu luaran kegiatan
PLP I adalah membuat esai secara berkelompok. Antologi Esai ini disusun oleh mahasiswa praktikan berdasarkan hasil kegiatan PLP I atas bimbingan dosen pembimbing lapangan. Kegiatan PLP I ini dirancang dalam dua capaian, yaitu (1) membangun Jati diri pendidik dengan mengenal kultur sekolah, struktur organisasi sekolah dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, dan kegiatan-kegiatan di sekolah. (2) Membangun jati diri pendidik dengan mengetahui praktik proses
pembelajaran dan karakteristik siswa. Berdasarkan kegiatan tersebutlah mahasiswa praktikan menyusun esai sebagai respon dan kemampuan memberikan pendapat terhadap dunia pendidikan. Antologi ini diharapkan dapat menjadi motivasi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi diri dalam berlatih melatih menulis karya tulis ilmiah sebagai calon seorang pendidik.
Politik inklusif menjadi topik utama yang disajikan dalam buku ini. Apa maksud dari judul buku ini? Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang telah berkembang pesat sejak lebih dari satu abad yang lalu berada pada landasan inklusivitas. Di satu sisi, Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian (purifikasi), tetapi di sini lain menunjukkan terjadi dinamisasi tanpa meninggalkan jejak asal. Perpaduan antara pemurnian sekaligus dinamisasi itulah yang menunjukkan bahwa gerakan inklusivitas
menjadi fondasi Muhammadiyah untuk dapat survive sepanjang zaman, saleh li kulli zaman wa al-makaan. Politik inklusif Muhammadiyah tidak dipahami dalam arti sempit politik kekuasaan atau politik kepemiluan, tetapi jauh lebih luas lagi, bahwa politik inklusif yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah praktik politik dalam berbagai dimensi kehidupan sebagaimana disajikan dalam buku ini. Inilah narasi pencerahan Islam untuk sebuah cita- cita bernama: INDONESIA
BERKEMAJUAN
History of Christians and Muslims in Indonesia.
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