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Peran Ordo Yesuit Bagi Perkembangan Umat Katolik Indonesia dan Perjuangan Melawan Penjajah
Gereja Katolik sudah berusia 2.000 tahun. Sayangnya, banyaklah orang Katolik yang kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang
sejarah Gerejanya sendiri. Karena itulah penulis terdorong menyusun buku ini, setelah membaca beberapa buku tentang sejarah Gereja.
Sejarah Gereja Katolik sekurang-kurangnya dapat kita bagi dalam beberapa zaman, yakni: Zaman Para Rasul (Abad I); Zaman Para Bapa
Gereja (Abad II-V); Zaman Pertengahan (Abad VI-XVI); dan Zaman Modern (Abad XVII-XXI). Uraian tentang sejarah Gereja Katolik ini
disusun terutama secara kronologis, agar para pembaca dapat memahami sejarah itu dengan lebih mudah.
SEJARAH GEREJA INDONESIAAhlimedia Book
"Segudang tantangan pernah dialami dan masih melanda Indonesia, mulai dari krisis ekonomi, goncangan politik, tsunami, bom, korupsi para
pejabat, dan lainnya. Bangsa ini sedang berjuang dan mengalami hempasan bertubi-tubi, namun tidak diragukan bahwa Indonesia dengan
beragam potensinya dapat menjadi salah satu bangsa yang paling berperan dan berpengaruh dalam percaturan dunia. Indonesia SATU
merupakan komitmen kita, melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk bersatu membangun kekuatan dalam keberagaman.
Indonesia BEDA meru-pakan kenyataan yang memperkaya kehidupan bangsa ini. Indonesia BISA merupakan keyakinan bahwa kita mampu
mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini: Menuju Indonesia Jaya. Para penulis buku ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki wawasan
kebangsaan dan terjun membangun Indonesia melalui karya mereka. Pemikiran mereka akan menginspirasi dan memperkaya kita semua
untuk bergandeng tangan membangun negeri tercinta ini."
Untuk versi cetak, silakan kunjungi: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/4/kreatif-tematik-tema-7-indahnya-keragaman-dinegeriku-untuk-sdmi-kelas-iv#.YWfxDtVByUk Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks yang disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada
Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Buku ini
memuat materi dan kegiatan yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pendekatan sains dengan
konsep 5M, buku ini membiasakan peserta didik untuk Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengomunikasikan/Membentuk
Jejaring. Buku ini mengaplikasikan konsep Contextual Learning sehingga materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena menyajikan
contoh konkret dari peristiwa sehari-hari. Buku ini mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan
yang diperoleh. Peserta didik membiasakan diri menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menjadi
problem solver. Buku ini juga membantu pembangunan karakter peserta didik karena dilengkapi penilaian aspek sikap yang melibatkan
orang tua dan guru. Setelah paham dan terampil, peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam
sikap dan perilaku sehari-hari. Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 93/P/2019 tentang “Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas
I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X”.

Prosiding INTERNATIONAL CONGRESS 1: DAYAK CULTURE, Bengkayang - 2017. MENJADI DAYAK, Suatu Manifest
Kebudayaan DAHULU, KINI, MASA DEPAN
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Buku yang berjudul Hukum Perkawinan Dalam Agama Agama ini diperuntukkan untuk menambah pengetahuan para pembaca
dan mahasiswa tentang aturan-aturan dan tata cara perkawinan dari bermacam-macam agama yang ada di Indonesia. Hukum
perkawinan dari agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Budha, dan agama Hindu. Pembahasan ini penting karena
sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang Undang Perkawinan bahwa sahnya perkawinan adalah menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing. Walaupun makna perkawinan secara umum tercantum dalam Undang Undang Perkawinan
namun setiap agama juga akan memaknai arti perkawinan sesuai dengan keyakinannya. Hukum perkawinan dalam agama Islam
membahas antara lain mengenai asas hukum, persiapan perkawinan, tata cara perkawinan, pencatatan, perjanjian perkawinan,
harta kekayaan, perihal anak, pencegahan, pembatalan, putusnya perkawinan, dan rujuk. Hukum perkawinan dalam agama
Katolik membahas antara lain mengenai makna, tujuan, sifat dasar, syarat, persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan
perkawinan, kemudian tata peneguhan kanonik, tata cara perayaan sakramen, prosedur pencatatan, dan pembatalan perkawinan.
Hukum perkawinan dalam agama Kristen Protestan membahas mengenai arti Perkawinan, Tujuan, syarat, persiapan, dan Tata
Cara Pemberkatan di Gereja. Hukum perkawinan dalam agama Budha dan agama Hindu membahas mengenai Pokok-pokok
penyelenggaraan perkawinan, Persyaratan perkawinan, Prosesi Perkawinan, Prosedur Pencatatan, dan Perkawinan Beda agama.
Indonesia is the home of the largest single Muslim community of the world. Its Christian community, about 10% of the population,
has until now received no overall description in English. Through cooperation of 26 Indonesian and European scholars,
Protestants and Catholics, a broad and balanced picture is given of its 24 million Christians. This book sketches the growth of
Christianity during the Portuguese period (1511-1605), it presents a fair account of developments under the Dutch colonial
administration (1605-1942) and is more elaborate for the period of the Indonesian Republic (since 1945). It emphasizes the
regional differences in this huge country, because most Christians live outside the main island of Java. Muslim-Christian relations,
as well as the tensions between foreign missionaries and local theology, receive special attention.
Timor Leste Dan Peran Penting Uskup Belo Dalam Konflik Integrasi dengan Indonesia
What are the 24 words for 'you' in Indonesian? Why does Indonesian have four words for 'rice but no exact equivalent of 'farm'?
How do you say 'Bang!' 'Ouch!' and 'Eh?'. What is the difference between dong and doang in colloquial Indonesian? How did the
name of the Hindu god Indra give us the modern Indonesian word for motor vehicle? Whether you are a beginner or an advanced
student of Indonesian, The Learner's Dictionary of Today's Indonesian is an essential tool to help you gain an authentic, up-todate, and active command of the language. It provides a wholly new, very detailed snapshot of the core vocabulary of Indonesian.
Among its features are: * thousand of illustrative sentences * an easy pronunciation guide * extensive cross-referencing * helpful
tips on usage * topic lists which group the dictionary's words according to 42 'common usage' areas, including time, colours, daily
activities, the home, sport, occupations, mass media, religion and business. A unique feature of the dictionary is the dozens of
boxes giving invaluable information on everyday usage, word origins and nuances of meaning. Rich in information on the cultural
context in which words are used, it includes notes on the difficulties learners experience arising from differences in culture and
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history between English-speakers and Indonesian-speakers. The Learner's Dictionary of Today's Indonesian is the first
comprehensive dictionary designed specifically to help you gain a practical command of the national language of one of the world's
most populous nations.
Kebudayaan merupakan cara yang ditempuh oleh suatu kelompok dalam menjalani hidup, dalam berpikir, merasa,
mengorganisasikan kelompok atau merayakan serta berbagi kehidupan. Dalam setiap budaya terdapat sistem nilai, pengartian
dan pandangan mengenai dunia, yang diungkapkan secara kelihatan dalam bahasa, gerak-gerik, simbol, ritus dan gaya hidup.
Sebagian dari budaya itu terwujudkan melalui adat, yakni perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut berisi nilainilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang terkait satu sama lain
Untuk versi cetak, silakan kunjungi: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/4/kreatif-tematik-tema-1-indahnyakebersamaan-untuk-sdmi-kelas-iv#.YWfi8dVByUk Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks yang disusun
berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan
sebagai berikut. ü Buku ini memuat materi dan kegiatan yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan
pembelajaran. Melalui pendekatan sains dengan konsep 5M, buku ini membiasakan peserta didik untuk Mengamati, Menanya,
Mencoba, Menalar, dan Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring. ü Buku ini mengaplikasikan konsep Contextual Learning
sehingga materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena menyajikan contoh konkret dari peristiwa sehari-hari. ü Buku ini
mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh. Peserta didik
membiasakan diri menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menjadi problem solver. ü Buku
ini juga membantu pembangunan karakter peserta didik karena dilengkapi penilaian aspek sikap yang melibatkan orang tua dan
guru. Setelah paham dan terampil, peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam sikap
dan perilaku sehari-hari. Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 93/P/2019 tentang “Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah
Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X”.
History of the dioceses of the Catholic Church in Indonesia.
Banyak ilmu yang kami dapat dalam mengedit tulisan-tulisan ini. Selain kami menguasai lebih dalam perkembangan aliran-aliran
gereja di Indonesia, tetapi juga memahami karakter dan gaya tulisan masing-masing penulis. Tentunya pengetahuan itu akan
sangat berguna bagi kami dalam mengembangkan pelayanan di masa yang akan datang.
Dalam hidupnya yang relatif pendek, Agustinus Adisutjipto telah menunjukkan sikap kepemimpinan teladan. Ia memiliki karakter
seorang pemimpin yang kuat, suatu sifat kepemimpinan yang masih relevan dan dibutuhkan hingga kini. Karena itu, ia tak hanya
pantas dikenang sebagai seorang pahlawan, tetapi juga contoh pemimpin yang layak diteladani, dipelajari sikapnya, ditiru
semangatnya, dan diresapi karakternya. Seorang penulis besar Amerika yang juga mantan pemimpin perusahaan General
Electric, Jack Welch, mengungkapkan, “Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a
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leader, success is all about growing others.” Sebelum Anda menjadi pemimpin, sukses adalah segalanya untuk mengembangkan
diri Anda sendiri. Ketika Anda sudah menjadi seorang pemimpin, sukses adalah segalanya untuk mengembangkan orang lain.
Gambaran tersebut merupakan di antara sifat Adisutjipto. Adisutjipto mengembangkan diri dengan cara yang luar biasa. Di tengah
sulitnya pendidikan kedirgantaraan yang bisa diikuti oleh anak-anak bumiputra di zaman Belanda, Agustinus Adisutjipto yang
bukan anak ningrat dan tak punya privilege (hak istimewa) untuk meraih pendidikan itu, ia tetap bertahan dengan cita-citanya
untuk menjadi seorang airman (penerbang). Rupanya keteguhan itu membuahkan hasil. Dengan cara yang berliku, akhirnya ia
pun sukses jadi penerbang pesawat tempur, bahkan menjadi salah satu yang pertama dari kalangan anak-anak bumiputra. Ketika
zaman kemerdekaan tiba, dengan visinya yang jauh ke depan Adisutjipto mendirikan sekolah penerbang. Ia sendiri yang
menggagas, menyediakan prasarananya, dan mendidik murid-muridnya langsung oleh dirinya. Kelak lembaga pendidikan yang
didirikannya itu menjadi Akademi Angkatan Udara (AAU), salah satu candradimuka penerbang-penerbang nasional di bawah
naungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Adisutjipto adalah anak pertama dari pasangan Roewidodarmo (seorang guru dan
penilik sekolah) dan R. Ng. Latifatun. Ia dilahirkan pada tanggal 4 Juli 1916. Roewidodarmo memberinya nama Adisutjipto karena
berharap kelak sang anak akan menjadi orang baik, luhur, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Ketika dibaptis, Adisutjipto
mendapat nama baptis, Agustinus. Jadilah namanya Agustinus Adisutjipto. Yang menarik, tak lama setelah Adisutjipto lahir,
datanglah eyangnya dari ayah bernama Mbah Wirjo yang berasal dari Wonosari, Magelang. Ia sudah lanjut usia dan merupakan
keturunan empu sakti dan pengikut Pangeran Diponegoro dari Manoreh. Setelah bertanya siapa nama bayi itu, Mbah Wirjo
memberi tambahan nama yaitu Paraban Palgunadi. Nama itu diambil dari cerita Pewayangan yang menggambarkan bahwa
Palgunadi tidak mengikuti perang Bharatayuda, tetapi meninggal dan raganya moksa. Itu ternyata yang dialami Adisutjipto kelak.
Roewidodarmo-Latifatun kemudian memiliki empat anak berikutnya yang kesemuanya laki-laki. Mereka adalah Yohanes Sugondo
yang kelak menjadi dokter, Ignatius Adisujoso (kelak bekerja di bank), Aloysius Soedarjono (penerbang), dan Yohanes Sadewo
Sarwondo (penerbang). Dari profesi kelima anaknya tampak bahwa Roewidodarmo berhasil sebagai orangtua karena mampu
mendidik anak-anaknya hingga meraih tingkat pendidikan terbaik saat itu. Roewidodarmo mungkin ingin mendidik langsung anakanaknya. Tetapi karena ia menjadi penilik sekolah (School Opzienier) yang harus berkeliling ke kota-kota pendidikan, maka ketika
menginjak usia sekolah Adisutjipto dikirim untuk bersekolah di Hollande Inlandse School (HIS) Katolik Muntilan. Dengan sekolah
di HIS Katolik itu sang ayah berharap, di samping mendapatkan pendidikan umum Adisutjipto juga bisa mendapatkan pendidikan
keagamaan yang kuat. Hal ini terbukti karena kemudian Adisutjipto dikenal memiliki kepribadian yang kuat, kalem, berbudi baik,
taat pada agama dan orang tua, mengayomi adiknya, serta kukuh mempertahankan keinginannya tanpa menyakiti orangtuanya.
Adisutjipto mulai sekolah HIS Katolik Muntilan di pertengahan tahun 1920-an. Setelah lulus pada tahun 1929, ia melanjutkan
sekolah ke MULO Katolik St. Louis Ambarawa. Uniknya di sana ia malah satu kelas dengan adiknya, Yohanes Sugondo. Hal ini
terjadi karena berkat kepintarannya Sugondo bisa sekolah di ELS (Sekolah Eropa). Sedangkan siswa lulusan ELS bisa langsung
masuk MULO tanpa kelas penduhuluan. Akibatnya kakak-beradik ini bisa satu kelas dan tinggal di asrama yang sama. Mereka
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lulus pada tahun 1932. Pada saat itu direktur MULO St. Louis menyarankan Roewidodarmo agar menyekolahkan anak-anaknya
tersebut ke sekolah kedokteran. Memang lulusan MULO ketika itu diperbolehkan melanjutkan ke sekolah kedokteran. Namun
Adisoetjipto tak mau. Mungkin karena pada saat itu ia sudah bercita-cita ingin menjadi penerbang. Karena itu ayahnya kemudian
menyekolahkannya ke Algemene Middelbare School (AMS), setingkat SMA saat ini, di Semarang. Sedangkan Sugondo mengikuti
kehendak orangtuanya hingga kemudian jadi dokter. Menjelang lulus AMS sang ayah bertanya pada Adisutjipto mau melanjutkan
sekolah kemana. Dengan tegas ia mengatakan ingin melanjutkan sekolah ke Breda, yaitu ke sekolah militer Koninklijke Militaire
Academie (KMA). KMA saat itu menjadi pintu masuk untuk jadi penerbang. Karena menurut peraturan seorang penerbang harus
mengikuti sekolah militer KMA dulu baru masuk sekolah penerbang, Militaire Luchtvaart, yang juga berada di Breda. Ayahnya
terdiam. Ia tahu cita-cita itu hampir merupakan impian kosong karena untuk bisa masuk ke KMA bagi anak seperti dirinya harus
mendapat sponsorship. Sponsor itu bisa didapat dari kalangan priyayi, bupati, sultan, atau kalangan sederajat lainnya. Tapi
Adisutjipto tak punya akses. Akhirnya sang ayah meminta Adisutjipto untuk melanjutkan sekolah ke kedokteran. Adisutjipto pun
kemudian sekolah di Sekolah Kedokteran (Geneeskundige Hogeschool - GHS) di Batavia (Jakarta) mulai tahun 1936. Di sinilah ia
bertemu dengan asisten dosen yang kemudian jadi sahabatnya, Abdulrahman Saleh. Berkat asisten dosen inilah ia berkenalan
dengan dunia penerbangan. Saat itu Abdulrahman Saleh sudah aktif di klub penerbang. Ia juga mengajak Adisutjipto masuk klub
tersebut. Tak jelas apakah Adisutjipto berhasil masuk anggota klub itu atau tidak. Yang jelas keberadaan klub itu makin
mendorong Adisutjipto untuk kembali ke cita-cita lamanya jadi penerbang. Tak di duga tahun 1937 di Kalijati, Subang, dibuka
sekolah penerbang yang kemudian terbuka bagi anak-anak bumiputra pilihan. Kesempatan itu tak disia-siakan Adisutjipto. Ia pun
mendaftar dan berhasil lolos seleksi bersama sembilan teman lainnya. Meski program itu normalnya harus ditempuh selama tiga
tahun, ternyata Adisutjipto mampu menyelesaikannya dalam waktu dua tahun sehingga ia lulus pada tahun 1940. Catatan lainnya,
dari 10 pemuda pribumi pertama yang sekolah di sana, hanya lima orang yang lulus mendapatkan Klaise Militaire Brevet. Dari
lima yang lulus itu hanya dua yang berhasil memperoleh brevet penerbang militer (Groot Militaire Brevet) yaitu Adisutjipto dan
Sambujo Hurip. Ia juga mendapat Observer Brevet sehingga sebagai siswa sekolah penerbangan pencapaiannya sangat komplet.
Akhirnya cita-cita menjadi penerbang berhasil diraih Agustinus Adisutjipto. Passion memang telah mengantarkan Adisutjipto
berhasil dalam pendidikan penerbangannya. Keberhasilannya itu tak hanya menunjukkan tekad kuatnya tetapi juga didorong
dengan kesungguhan menjalaninya. Tak heran setelah lulus dari sana ia diangkat menjadi Vaandrig Kortverband
Vlieger/Waarnemer (Letnan Ajudan/Pengawas), satu pangkat yang cukup tinggi bagi orang Indonesia. Ia menjadi ajudan Kapten
Clason, seorang pejabat penting di Militaire Luchtvaart. Ia ditempatkan di Yogyakarta, di Pangkalan Udara Maguwo. Sebagai
pengawas ia menerbangkan pesawat Curtis Falcon. Mempelajari riwayat Agustinus Adisutjipto akan mendapat gambara bahwa ia
adalah sosok yang pantang menyerah. Dalam memperjuangkan keinginan luhurnya untuk jadi penerbang ia tak putus harapan
dan terhambat oleh sistem pendidikan yang tidak menguntungkanya. Ia tetap bergairah mengejar cita-citanya. Jiwa seperti ini
penting dan ternyata terus berlanjut hingga ia menjadi pemimpin di Angkatan Udara. Adisoetjipto tak pernah kehilangan cara
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untuk tetap mencari jalan keluar di saat suasana sulit. Ia tegar, yakin, kreatif mencari jalan keluar, dan berani menjalankan misinya
meski itu harus mengorbankan jiwanya. Seperti itulah jiwa kepemimpinan Adisoetjipto yang ditunjukkan pada para penerusnya.
Melalui buku ini, akan didapatkan banyak kisah dan pelajaran penting tentang perjalanan hidup dari seorang bernama Agustinus
Adisutjipto. Pahlawan Nasional ini menerakan banyak fondasi penting dalam dunia penerbangan Indonesia. Penulis dan tim editor
berusaha menelusurinya melalui wawancara keluarga, kerabat, dan studi pustaka. Banyak pihak yang menganggap Agustinus
Adisutjipto ‘hanya’ pahlawan TNI Angkatan Udara. Namun, melalui penelusuran dan mempelajari perjalanan hidupnya, ia adalah
pahlawan untuk semua pihak. Ia juga pahlawan bagi kalangan masyarakat biasa karena berhasil “mengalahkan” sistem
pendidikan, khususnya sekolah penerbang, yang ketat dan dibatasi sistem sosial yang memihak kaum ningrat di zaman Belanda.
Karena itu, mempelajari sifat dan karakternya seperti menemukan harta karun.

Pandemi covid-19 berdampak tidak hanya pada bidang Kesehatan dan ekonomi saja tetapi juga berdampak pada bidang
pendidikan. covid-19 merubah tatanan sistem pembelajaran selama ini yang banyak dilakukan didalam kelas saja.
Dengan adanya covid-19, semua komponen yang terlibat didalam proses pembelajaran wajib mengurangi aktivitas yang
banyak menimbulkan kerumunan orang guna mencegah tertularnya virus covid-19. Sehingga pendidik dituntut untuk
lebih kreatif dan innovative dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kreativitas dan inovasi seorang pengajar sangat
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar selama pandemic covid-19. Salah satu inovasi yang digagas oleh dinas
pendidikan, pemuda, dan olahraga kabupaten tambrauw provinsi papua barat melalui kepala seksi kurikulum dan
penilaian bidang pendidikan menengah Tenia Kurniawati, M.Pd adalah melahirkan suatu modul yang dapat digunakan
siswa untuk belajar dirumah. Modul ini, digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa Ketika dirumah selama
pandemic covid-19 meskipun tidak terdapat akses internet. Sehingga proses belajar-mengajar tetap berjalan. Sebagai
persembahan hadirnya modul ini, kami turut ucapkan terimakasih kepada bupati kabupaten tambrauw Gabriel Assem,
SE, M.Si dan Sekertaris daerah Kabupaten Tambrauw Engelbert Gabriel Kocu, S.Hut, MM. atas dukungannya dalam
pengembangan modul ini. Besar harapan saya, modul ini dapat digunakan seoptimal mungkin oleh siswa-siswi di
kabupaten Tambrauw provinsi Papua Barat. Masukan dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki modul ini.
Chega! merupakan sebuah kesaksian yang meresahkan. Laporan ini akan menyentak para pembaca Indonesia yang
mengira bahwa di bawah rezim Soeharto semuanya berjalan damai di provinsi Indonesia ke-27 saat itu. Halaman demi
halaman kita dapat membaca cerita-cerita korban pembantaian, perkosaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan
berbagai kejahatan yang tidak terbayangkan. ...[M]asyarakatdi Indonesia dapat belajar dari Chega! Berkat penerbitan
Iaporan ini oleh KPG, pembelajaran tersebut menjadi dimungkinkan. Laporan ini adalah suatu kontribusi penting ke arah
demokratisasi di Indonesia dan reformasi sektor keamanannya. -- Ifdhal Kasim, Ketua Kornnas HAM Laporan CAVR
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adalah ensiklopedi sejarah kita, yang kaya baik dalam hal ajaranjuga penderitaan. Kita harus memanfaatkan ajarannya
yang Iuar biasa untuk... mencegah krisis di masa depan. -- Jose Ramos-Harm, Penerima Anugrah Nobel Perdamaian,
Presfden Timor-Leste Sosialisasi Chega! penting sekali bagi rakyat Timor—Leste maupun Indonesia agar rakyat kedua
belah pihak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. -- Ade Rostinn Sitompul, pejuang Hak Asasi Manusia Laporan CAVR
menandakan sebuah titik tonggak... Harapan tulus saya adalah agar (Iaporan) ini menjadi kontribusi tanpa henti untuk
membangun bangsa Timor dan akan mencegah berulangnya peristiwa tragis di Timor—Leste dan tempat Iain. -- Kofi
Annan, mantan Sekreraris Jenderal PBB
Interfaith harmony, Christianity, religious relations, etc. in Indonesia; festschrift in honor of Olaf Herbert Schumann, b.
1938, a former German priest in Indonesia.
Segala Puji Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku yang berjudul Sejarah Gereja Indonesia. Buku
membahas tentang Hakekat Sejarah Gereja Indonesia; Pra Sejarah Gereja Indonesia; Sejarah Gereja Nestorian
Indonesia; Perkembangan Gereja Katolik di Indonesia; Sejarah Gereja Calvinis di Indonesia; Perkembangan Gereja
Calvinis di Indonesia; Sejarah Indische Kerk di Indonesia; Sejarah Gereja Lutheran di Indonesia; Sejarah Gereja
Karismatik di Indonesia; Sejarah Gereja Indonesia Tahun 1930; Perkembangan Gereja Masa Kini. Semoga Buku
Sejarah Gereja Indonesia ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Kiranya kasih
Allah Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita semuanya.
Festschrift in honor of Leo Soekoto, b. 1920, a bishop of Archdiocese of Jakarta.
Buku ini adalah sebuah upaya untuk mendorong terus gerak berputar (detour) diskursus teologi dari ancaman kebuntuan
teologis yang selalu mengintip di depan pintu kebiasaan para teolog mengolah diskursus teologi demi kepentingan
teologi pada dirinya sendiri di ruang privat. Teologi kemudian menjadi semacam menara gading yang tidak lagi secara
praktis menyentuh persoalan-persoalan konkret di ruang publik. Kondisi ini akhirnya pun menutup kemungkinan
disentuhnya ruang privat oleh perspektif-perspektif baru di ruang publik secara multi dan lintas disipliner.
Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada
Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan
sebagai berikut. Untuk versi cetak, silakan kunjungi: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/4/kreatif-tematiktema-8-daerah-tempat-tinggalku-untuk-sdmi-kelas-iv#.YWfyf9VByUk Buku ini memuat materi dan kegiatan yang
memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pendekatan sains dengan konsep 5M,
buku ini membiasakan peserta didik untuk Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan
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Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring. Buku ini mengaplikasikan konsep Contextual Learning sehingga materi mudah
dipelajari oleh peserta didik karena menyajikan contoh konkret dari peristiwa sehari-hari. Buku ini mendorong peserta
didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh. Peserta didik membiasakan diri
menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menjadi problem solver. Buku ini juga
membantu pembangunan karakter peserta didik karena dilengkapi penilaian aspek sikap yang melibatkan orang tua dan
guru. Setelah paham dan terampil, peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut
dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 93/P/2019 tentang “Penetapan Buku Teks Pendamping
Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X”.
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