Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur Muhidin
M Dahlan
Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! Perfect Secret Mission Hegemoni Kristen-Barat dalam studi
Islam di perguruan tinggi Aku Bercerita Dia Di Hati Sang pelacur tuhan Hermeneutika & Tafsir
Al Quran Dari Doing ke Undoing Gender AGAMA PELACUR: Dramaturgi Transendental
Seorang Seniman : Kumpulan Cerpen Memoar Ashita Raya Prosiding Transformasi Pembelajaran
Nasional Vol 1 Berpikir Itu… Urvilla Pertempuran Lain Dropadi Black and Red Romance Beauty
Is a Wound Pedang Kayu Harum Not A Hooker: Enniyy Dunia Alice Para Penggila Buku Aku,
Buku, dan Sepotong Sajak Cinta Opera Hati Perempuan HKI: Kesempatan Yang Kedua The
Bible by Jesus Teori Pengkajian Fiksi Wife For Sale The Geography of Genius AGAMA,
KEBUDAYAAN DAN KEKUASAAN Maysuri House of Shadows Cinta Hujan Panas Q & A
Kupukupu-Kupukupu di Dalam Perutku Putri-Putri Cantikku (Pretty Girls) The Complete Short
Stories of Ernest Hemingway Zahrah de Tigris Pendidikan Islam: Membentuk Manusia Berkarakter
Machine Sex and Love
If you ally craving such a referred Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur Muhidin M Dahlan
ebook that will find the money for you worth, get the definitely best seller from us currently from
several preferred authors. If you desire to witty books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are with launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur
Muhidin M Dahlan that we will categorically offer. It is not on the order of the costs. Its very nearly
what you compulsion currently. This Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur Muhidin M Dahlan, as one
of the most in force sellers here will agreed be in the midst of the best options to review.

Memoar Ashita Raya Nov 21
2021 “Dengarkan aku Ashita…
kau bebas melakukan apapun
yang kau mau, jalan dengan
lelaki manapun aku tak peduli.
Hiduplah seperti apa adanya
dirimu. Aku menikahimu hanya
untuk menghiburku. Hibur aku
seperti yang kau lakukan pada
puluhan lelaki di tempat
kerjamu dulu, hanya itu yang
kubutuhkan.” Hatiku hancur,
sulit rasanya menyatukan
serpihan Kembali. Air mata
terasa ingin runtuh tapi coba
kutahan. Bahkan gaun yang
menutupi tubuhku tak indah di
matanya. Aku bukan istri
untuknya, juga bukan ibu untuk
anak-anaknya apalagi seorang

putri untuk ibunya. Baginya
aku tetap pelacur yang hanya
diangkat satu derajat. Perih
menahan isak yang sudah
membatu di dada. Seharusnya
mudah untuk melalui ini, sebab
aku terbiasa hidup bebas tanpa
orang terkasih. Tapi disakiti
olehnya menjadi tak biasa,
rapuh dan terinjak-injak.
Aku, Buku, dan Sepotong Sajak
Cinta Dec 11 2020 Dengan
sepeda tua yang ringkih,
ditempuhnya jalan yang makin
hari makin mulus dan ramai di
seantero kota. Sebuah jalan
yang dilihatnya dengan matasepi. Dari mata-sepi itulah ia
memandang jalan menulis yang
dipilihnya merupakan jalan
sunyi. Ada yang kemudian
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terbunuh di tengah jalan dan
ada pula yang menjauh. Tapi,
bagi mereka yang sadar
memilih jalan jalan
kepenulisan, kesunyian bisa
jadi semacam jembatan
lintasan panjang untuk
mereguk limpahan gagasan
dan menemukan eksistensi diri.
Buku ini merekam jejak paling
awal seseorang yang
memutuskan menjadi penulis
dan melakukan interaksi yang
intim dengan limpahan literasi
yang disodorkan sebuah kota.
Ia memberitahukan kepada kita
sekaligus mewakili potret
sebagian besar nasib penulispenulis muda Indonesia dalam
mengarungi samudera gagasan
dan menyiasati tantangan
Online Library basedstickman.com on
December 3, 2022 Free Download Pdf

hidup yang ganas. Oleh karena
itu, si Aku dalam buku ini
menyerukan semacam manifes
penuh dendam dari kekalahan
nasib: “Ingat-ingatlah kalian
hai penulis-penulis belia. Bila
kalian memilih jalan sunyi ini,
maka yang kalian camkan baikbaik adalah terus membaca,
terus menulis, terus bekerja,
dan bersiap hidup miskin. Bila
empat jalan itu kalian terima
dengan lapang dada sebagai
jalan hidup, niscaya kalian tak
akan berpikir untuk bunuh diri
secepatnya.”
Q & A Dec 31 2019
Seorang Seniman : Kumpulan
Cerpen Dec 23 2021 Ceritacerita keseharian yang penuh
hidup, penuh pertanyaan,
penuh gagasan, penuh cinta.
Semoga bisa kau nikmati,
entah dengan teh atau kopi
Cinta Hujan Panas Jan 30 2020
MIA ZARA, bukanlah model
popular. Dia datang ke Kuala
Lumpur untuk temu duga kerja
setelah dipaksa keluarga
angkatnya. Sebelum sempat
ditemu duga, dia terpaksa
menjadi isteri kepada lelaki
yang dia benci demi maruah
dirinya yang tercalar. “Awak
ingat kita suka sangat dengan
perkahwinan ini? Kita buat ni
demi maruah diri kita. Kalau
apa-apa terjadi selepas
peristiwa malam itu, nasib kita
terjamin. Masyarakat tak
pandang serong pada kita!”
Munif, cucu hartawan terkenal.
Seorang yang kacak dan
sukakan perempuan cantik dan
seksi. Belum sempat menikmati
zaman bujangnya, dia dipaksa
berkahwin. Perkahwinan itu
adalah satu kesilapan besar
bagi dirinya. Bagaimana dia
boleh terjebak dalam
perangkap gadis itu? Dia yakin

apa yang berlaku adalah
muslihat gadis itu untuk
menjerat dirinya. Untuk
membalas dendam pada gadis
itu, dia melancarkan ‘perang.’
“Kau jangan ingat senangsenang aku nak lepaskan kau!
Kau jangan nak berlagak jadi
puan besar pula! Kau mesti
buat kerja dalam rumah ni.
Mulai esok, kau mesti sediakan
segala keperluan aku!” Inilah
kisah Mia Zara dan Munif.
Rumah tangga yang dibina
bagaikan kapal karam sebelum
belayar. Namun, jodoh itu
rahsia ALLAH, tiada siapa tahu
apa akan terjadi.
Zahrah de Tigris Aug 26 2019
Zahrah de Tigris... adalah
Khairunnisa Si Kembang
Tigris... Anak gadis dari
Malaysia yang menuntut di
Tanah Ratu ini, memang degil
orangnya. Dilarang makin
keras, dirayu pula makin tegar.
Dia berkelana bersendirian
mencari sebuah cinta. Cinta
yang paling hakiki: cinta
Rabbulizzati. Nisa pasrah
menerokai sebuah kota yang
pernah menjadi puncak
peradaban Islam suatu waktu
dulu. Kota Baghdad yang
pernah terkenal dari masyrik
sampai ke maghrib itu sedang
berantakan: dihamburi mortar
dan peluru. Cerita pilu, Kota
Negeri Seribu Satu Malam itu
menjadi Kota Ngeri Seribu
Satu Malam. Menjadi guru dan
jurubahasa, membuatnya
mudah memahami budaya
orang-orang di Lembah Tigris.
Begitu sudah d situ lain pula
ujiannya; dia terpaksa keraskan
jiwa, kuatkan semangat tetapi
perlahan-lahan hati
perempuannya diketuk jua.
Nam un cinta mereka tak
mungkin bersatu kerana
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Doktor Patrick Dcvereux,
seorang ateis. Hayatilah
sebuah novel adventurespiritual daripada penulis yang
pernah menjadi Wartawan
Terbaik Bahasa Inggeris 2003.
Aku Bercerita Jul 30 2022
SEORANG pengarang novel
cuba menulis naskhah
terbaharu. Malangnya, gejala
writers block melanda. Suatu
masa... dalam keadaan separa
sedar ketika terlena, dia
terlihat seseorang
menggunakan komputer
ribanya. Namun kelibat orang
itu samar-samar. Sebuah cerita
yang siap ditaip terpamer pada
skrin. Sebuah kisah yang
mengujakan, tetapi bukan dia
penulisnya. Teorinya – mungkin
dia ada berkarya tanpa
disedari, tetapi minda logiknya
ragu-ragu. Satu demi satu
cerita baharu ditemui lagi
dalam komputer ribanya. Dia
semakin galak mencuri ideaidea tersebut. Gaya dan teknik
penceritaan memang
menyerupai cara dia berkarya.
Dia semakin seronok mengakui
semua cerita itu adalah
miliknya. Kemudian... semakin
banyak kejadian pelik yang
mengitari kehidupannya. Dia
diburu sesuatu yang
meremangkan bulu roma. Ada
bahana muncul bertubi-tubi.
Siapa suspek yang
bertanggungjawab menghuruharakan kehidupannya?
RAMLEE AWANG MURSHID
ada sebuah rahsia yang lama
dipendamkan. Rahsia dirinya
sendiri sejak bergelar seorang
penulis novel. Lamakelamaan... andai belenggu
misteri yang menggelisahkan
ini tidak dirungkaikan segera,
maka berakhirlah kariernya...
Hegemoni Kristen-Barat dalam
Online Library basedstickman.com on
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studi Islam di perguruan tinggi
Aug 31 2022 Influences of
Christian and Western
civilization on Islamic studies
in Islamic higher education in
Indonesia.
House of Shadows Mar 02
2020 Bukit-bukit Oxfordshire
menyembunyikan sisa-sisa dari
Ashdown House yang telah
runtuh menjadi tumpukan abu
dan penyesalan. Namun
rahasia-rahasianya akan
menyatukan tiga wanita dari
empat abad dalam jalinan
percintaan, penipuan, dan
takdir.... 1662 - Seorang ratu
Elizabeth Stuart sang Ratu
Musim Dingin memercayakan
sepasang artefak misterius
kepada kesatrianya yang setia
untuk kelak diberikan kepada
ahli warisnya yang sah. Tetapi
nasib tidak bermurah hati,
tindakan tersebut
menimbulkan kekacauan yang
akan berlanjut hingga berabadabad kemudian. 1801 - Seorang
pelacur Meskipun menjadi
wanita simpanan yang
bergantung pada belas kasihan
Lord Evershot yang kejam,
Lavinia Flyte memiliki cita-cita
yang tinggi. Evershot
membawanya ke Ashdown
House, rumah leluhur pria itu
yang konon memendam sebuah
mutiara yang dapat
meramalkan masa depan.
Seluruh rasa ingin tahu dan
rahasianya Lavinia curahkan
pada sebuah buku harian tanpa
menyadari kemalangan yang
mengancam. Masa Kini –
Seorang pengukir kaca
Khawatir mendengar bahwa
saudara lelakinya menghilang
di Ashdown Park, Holly Ansell
secara tak terduga tertarik
pada petunjuk yang terdapat di
dalam jurnal seorang pelacur

yang pernah tinggal di
Ashdown House ketika
terbakar dua ratus tahun yang
lalu. Pencarian Holly
membawanya tidak hanya pada
kebenaran tentang Lavinia,
tetapi lebih jauh pada
hubungan dirinya sendiri
dengan Ratu Musim Dingin.
Sang pelacur tuhan May 28
2022
Prosiding Transformasi
Pembelajaran Nasional Vol 1
Oct 21 2021 Di pertengahan
tahun 2021, mari kita telaah
dan diskusikan peran dan
keberadaan perguruan tinggi.
Secara umum, untuk
mendukung pembangunan
Pendidikan Nasional Republik
Indonesia pada tahun 2021.
Sebuah pukulan berat bagi
pendidikan di Indonesia ketika
pada tahun 2020 harus
menghadapi pandemi
COVID-19. Hampir setahun
pendidikan di Indonesia terasa
terhenti, dengan adanya
kebijakan belajar di rumah.
Tidak ada pertemuan tatap
muka di kelas. Semua aktivitas
telah bergeser ke online,
pertemuan melalui dunia maya.
Sistem manajemen
pembelajaran online, media
sosial, aplikasi chat, aplikasi
berbagi video, aplikasi berbagi
dokumen, dan berbagai
fasilitas teknologi berbasis
online lainnya adalah alat
pembelajaran. Tentunya
seorang guru atau dosen tidak
akan tinggal diam dengan
kondisi ini. Segala upaya telah
diupayakan agar pendidikan
dapat tetap berjalan apapun
kondisinya. Kekuatan dan
upaya ini tidak mudah. Ide,
konsep, dan biaya yang tidak
murah untuk memenuhi
fasilitas kuota internet dan
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aplikasi premium diupayakan
tetap ada. Namun, hasilnya
mungkin tidak sempurna.
Namun, hidup harus terus
berjalan, pendidikan harus
tetap hidup. Hal ini
dikarenakan untuk menemukan
formulasi yang tepat dalam
melaksanakan pendidikan
online, untuk dapat
menjangkau siswa, dan
memberikan pengetahuan yang
berkualitas dan tepat guna. Tak
terduga, fase kebijakan
pendidikan di masa pandemi
masih berlanjut pada 2021.
Upaya mewujudkan kondisi
normal baru ternyata jauh dari
yang diharapkan. Pada
akhirnya, rumusan blended
education yang memadukan
teknik offline dan online secara
berkesinambungan diambil
sebagai jalan tengah solusi.
menjadi setengah offline
setengah online, 70 online 30
offline, atau 30 online 70
offline, atau dengan komposisi
lain adalah pilihan berat bagi
penyelenggara pendidikan.
Selain mempertimbangkan
teknologi yang tersedia, juga
mempertimbangkan
kemampuan sumber daya
manusia terkait. Tidak semua
dosen dapat melakukan
pendidikan online dengan
menggunakan teknologi
terbarukan. yang sudah
digunakan dalam
pembelajaran. Belum lagi
masalah kuota internet yang
tidak murah. Semua ini adalah
sekilas tentang kondisi
pendidikan Indonesia di masa
pandemi. Sebagai terobosan
inovasi, solusi, dan
pendampingan agar perguruan
tinggi dapat segera memenuhi
kebutuhan pendidikan di era
pandemi, pemerintah telah
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mengembangkan berbagai
kebijakan baik terkait regulasi
pendidikan maupun penyaluran
dana bantuan atau hibah.
Belum lagi kita membahas
secara mendalam perkara
Pendidikan versus Pandemi
Covid 19, kita dihadapkan pula
pada keniscayaan
perkembangan teknologi di era
4.0 dan 5.0. Industri 4.0 atau
revolusi industri keempat
merupakan istilah yang umum
digunakan untuk tingkatan
perkembangan industri
teknologi di dunia. Untuk
tingkatan keempat ini, dunia
memang fokus kepada
teknologi-teknologi yang
bersifat digital. Secara umum,
Industri 4.0 menggambarkan
tren yang berkembang menuju
otomasi dan pertukaran data
dalam teknologi dan proses
dalam industri manufaktur.
Tren-tren tersebut diantaranya
adalah Internet of Things (IoT),
Industrial Internet of Things
(IioT), Sistem fisik siber (CPS),
artificial intelligence (AI),
Pabrik pintar, Sistem
Komputasi awan, dan
sebagainya. Bahkan pada
rancangan Industrial Internet
of Things, level industri ini
menciptakan sistem
manufaktur di mana mesin di
pabrik dilengkapi dengan
konektivitas nirkabel dan
sensor untuk memantau dan
memvisualisasikan seluruh
proses produksi. Bahkan
pembuatan keputusan secara
otonomi juga bisa dilakukan
langsung oleh mesin-mesin
tersebut. Belum pula terlepas
dari pembicaraan era 4.0,
kitapun dituntut untuk paham
bagaimana society dunia
berkembang dalam wawasan
era 5.0. Society 5.0 adalah

masyarakat yang dapat
menyelesaikan berbagai
tantangan dan permasalahan
sosial dengan memanfaatkan
berbagai inovasi yang lahir di
era Revolusi industri 4.0
seperti Internet on Things
(internet untuk segala sesuatu),
Artificial Intelligence
(kecerdasan buatan), Big Data
(data dalam jumlah besar), dan
robot untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia. Society
5.0 juga dapat diartikan
sebagai sebuah konsep
masyarakat yang berpusat
pada manusia dan berbasis
teknologi. Terjadi perubahan
pendidikan di abad 20 dan 21.
Pada 20th Century Education
pendidikan fokus pada anak
informasi yang bersumber dari
buku. Serta cenderung
berfokus pada wilayah lokal
dan nasional. Sementara era
21th Century Education, fokus
pada segala usia, setiap anak
merupakan di komunitas
pembelajar, pembelajaran
diperoleh dari berbagai macam
sumber bukan hanya dari buku
saja, tetapi bias dari internet,
berbagai macam platform
teknologi & informasi serta
perkembangan kurikulum
secara global, Di indonesia
dimaknai dengan merdeka
belajar. Program “Merdeka
Belajar- Kampus Merdeka”
dinilai sebagai jalan keluar
untuk mendukung kemandirian
mahasiswa dalam mendapatkan
pendidikan terbaik. Dalam
program ini, mahasiswa tidak
lagi bergantung pada ruang
kelas untuk belajar, tidak
mengandalkan sumber ilmiah
hanya dari presentasi dosen
atau kuliah dan tidak menyerah
pada sistem pendidikan di
kampus yang mungkin tidak

tuhan-izinkan-aku-menjadi-pelacur-muhidin-m-dahlan

4/13

update atau mampu memenuhi
kebutuhan pendidikan di era
ini. Program " Merdeka
Belajar- Kampus Merdeka "
memungkinkan mahasiswa
untuk belajar di dalam dan di
luar kampus. Program ini
dibuat untuk menimba ilmu
baik dari dosen maupun
masyarakat sekitar, hingga
bebas mencari pendidikan
terbaik secara alami dari
masyarakat dan situasi
sekitarnya. Lalu bagaimana
peran dan perluasan
pendidikan tinggi dalam
pembangunan pendidikan
nasional Indonesia di era ini?
Inklusi sumber daya manusia
dan institusi pendidikan tinggi
merupakan salah satu cara
untuk menunjukkan peran dan
eksistensi tersebut. Pasuruan,
30 Agustus 2021 Editor
Wife For Sale Jul 06 2020 Demi
membebaskan suaminya dari
tuntutan hukum Tatum Scott
Delaney terpaksa harus
melayani Gregory Mortimer,
pemilik perusahaan GM
Engineering & Construction
tempat suaminya bekerja
selama enam bulan lamanya. Ia
pikir malam-malam yang akan
ia habiskan bersama pria itu
akan menjadi malam yang
mengerikan dan terkutuk, tapi
siapa sangka Gregory Mortimer
justru membawanya pada
petualangan panas yang tidak
pernah ia jelajahi sebelumnya.
Petualangan panas yang
membekas di ingatan Tatum
setiap kali wanita itu
memejamkan mata.
Urvilla Aug 19 2021 Aku rasa
di zaman ini kamu akan
menjadi seorang perempuan
yang hebat namun akan ada
banyak kesulitan yang akan
kamu hadapi. Jika berkenan,
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biarkan aku membantu dan
mendukungmu Urvilla. Akan
kuceritakan dongeng-dongeng
penuh petuah dan pengetahuan
agar kau bisa menghadapi
permasalahan yang kau hadapi.
Aku akan menceritakan semua
itu, tunggulah dengan sabar
surat dariku. ~ Jasmine Root Ia
berperawakan tinggi dan
berkulit sawo matang. Matanya
biru gelap seperti kedalaman
laut dengan rambut ikal
menjuntai yang terurai oleh
angin. Ia hanya duduk menatap
sekitar melalui jendela setelah
menyelesaikan pekerjaan
rumah. Ia begitu tenang
laksana laut namun siapa
sangka, di kedalaman
pikirannya ombak berdebur
menderu-deru menerka banyak
hal yang ia tidak suka. Dengan
latar pedesaan yang ketat akan
budaya patriarki, Urvilla
berupaya untuk menembus
dogma-dogma yang cenderung
eksploitatif terhadap
perempuan dan berupaya
meraih kesetaraan untuk kaum
perempuan. Urvilla melakukan
perjalanan waktu untuk
mengambil pelajaran dari
sejarah-sejarah perjuangan
para kaum perempuan
melawan sistem patriarki yang
menindas. Dengan
keberaniannya, Urvilla
mencoba untuk mengubah
sejarah.
HKI: Kesempatan Yang
Kedua Oct 09 2020 "Aman,
tanpa kejutan, dan...
membosankan, begitulah hidup
Maggie Stanton. Pada usia 29
ia tinggal di rumah
orangtuanya, menjalani
pekerjaan yang tidak sesuai
dengan minatnya, dan
berkencan dengan lelaki yang
tidak ia cintai. Namun semua

berubah ketika ia bertemu lagi
dengan Matthew Stone,
sahabatnya saat SMA. Matt
yang bertahun-tahun
menghilang tanpa kabar, kini
pulang untuk mengurus bisnis
yang diwariskan ayahnya.
Meski sempat tak mengenali
Matt, Maggie sungguh kagum
dengan perubahan drastis pria
itu. Matt bukan lagi pemuda
berandalan yang dulu Maggie
kenal, melainkan pria dewasa
yang bertanggung jawab.
Kekaguman serupa juga
dirasakan Matt, yang memang
sejak lama menyukai Maggie
saat mereka sering
berpasangan dalam
pertunjukan teater. Ketika Matt
memberikan penawaran tak
terduga, Maggie pun
menempuh risiko untuk
pertama kalinya dalam
hidupnya. Namun selalu ada
kerikil pada setiap langkah.
Saat letup-letup cinta mereka
berkembang, muncul
kesalahpahaman. Akankah
keduanya sanggup melewati
hal itu?"
AGAMA, KEBUDAYAAN DAN
KEKUASAAN May 04 2020
Buku ini merupakan
sumbangsih kecil untuk
mengenang wafatnya Prof Dr
Nurcholish Madjid, sang Guru
Bangsa Sejati. Kepergian
beliau adalah kehilangan amat
besar bagi bangsa Indonesia.
Sebagai para inteligensia muda
dan yuniornya, buku ini
merupakan upaya untuk
meneruskan semangat
pembaruan, kebebasan dan
keadilan yang selalu
diperjuangkan Cak Nur sejak
muda. Bunga rampai esai-esai
ini terdiri dari berbagai artikel
dan esai yang sudah dimuat
media massa seperti Koran
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Kontan, Kompas, Suara
Merdeka, Jawa Pos dan
sebagainya. Demikianlah, di
zaman edan dan demokrasi
kriminal ini, semoga buku
sahaja ini bermakna, kalaupun
secara pragmatis-ekonomis,
mungkin tak berguna.
Teori Pengkajian Fiksi Aug
07 2020 Sebuah cerita fiksi
hadir di hadapan pembaca
secara menyeluruh dan
sekaligus sebagai sebuah
kesatuan. Fiksi dibangun oleh
berbagai unsur intrinsik
pendukungnya, namun tiap
unsur itu tidak hadir secara
sendiri-sendiri dan terpisah.
Semua unsur intrinsik
pendukung eksistensi sebuah
karya fiksi, saling berkaitan
secara erat untuk secara
bersama membentuk sebuah
kemenyeluruhan indah dan
padu. Namun, ketika diminta
untuk menjelaskan keindahan
sebuah karya fiksi, kita mau
tidak mau berpikir bagaimana
“kualitas”, fungsi, dan
hubungan antarunsur
pendukung itu dalam
keseluruhannya. Artinya, kita
harus berpikir analitis, berpikir
tentang eksistensi tiap unsur.
Secara intuitif orang dapat
merasakan keindahan sebuah
cerita fiksi. Tetapi, ketika
diminta untuk menjelaskannya,
kita menjadi terbata-bata.
Sungguh, keindahan lebih
mudah dirasakan daripada
dijelaskan. Sebagaimana edisi
sebelumnya, buku ini hadir
dengan mengemukakan
berbagai unsur intrinsik
pendukung eksistensi sebuah
karya fiksi. Secara teoretis
unsur-unsur itu dapat dikenali
dan dijelaskan kualitas, fungsi,
dan saling hubungannya. Halhal itu semua diperlukan
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sebagai salah satu syarat untuk
memahami dan menjelaskan
keindahan cerita fiksi,
merupakan “bekal” untuk
masuk ke dunia fiksi. Maka, ia
mesti dibutuhkan oleh
mahasiswa jurusan bahasa dan
sastra atau peminat. Kehadiran
buku ini tampak mendapat
sambutan yang cukup baik
yang terlihat dari banyaknya
edisi cetak ulang. Untuk itu,
pada terbitan kali ini dilakukan
revisi. Perkembangan ilmu
kesastraan sebagai bagian dari
ilmu-ilmu humaniora
sebenarnya tidak secepat sain
dan teknologi, maka berbagai
hal yang dikemukakan pada
waktu penulisan buku ini,
sebenarnya boleh dikatakan
tidak ketinggalan zaman.
Maka, revisi lebih dalam
pengertian menambah dan
melengkapi kekurangankekurangan. Itu pun
sebenarnya hanya mencakup
sebagian kecil saja. Tujuan
penulisan ini lebih
dimaksudkan untuk
memahamkan mahasiswa (atau
peminat) tingkat awal pada
fiksi sehingga lebih dapat
menikmatinya. Jadi,
pembicaraan buku ini lebih
cenderung ke aspek sruktural
pembangunnya. Tambahan lain
buku ini adalah kini dilengkapi
dengan glosarium dan indeks.
[UGM Press, UGM, Gadjah
Mada University Press]
AGAMA PELACUR:
Dramaturgi Transendental
Jan 24 2022 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
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.
Opera Hati Perempuan Nov
09 2020 “Buku ini adalah
epigraf dari kekuatan-kekuatan
itu.” Daniel Mahendra –
Novelis, Travel Writer
“Membaca baris-baris puisi di
buku ini, membuat kita
mengerti suara para
perempuan yang selama ini
mungkin terabaikan.” Hendra
Purnama – Film Maker, Penulis
Novel Senyum Sunyi Airin “...
yang saya temukan dalam
antologi ini adalah gambaran
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perempuan yang kuat dalam
kelembutan, mandiri dalam
kebaikan.” Anna Farida –
Kepala Sekolah Perempuan
“Perempuan memang beda.
Dan itu sebabnya, setiap
perempuan itu istimewa.”
Artha Julie Nava – Certified
Personal Branding Strategist,
Certified Social Branding
Analyst, Writing Mentor
“Keren! Mereka menyuguhkan
berbagai goresan tentang
PEREMPUAN.” Ida Fauziah –
Penulis, Mentor, Pengajar di
Sekolah Permpuan ”Perempuan
adalah sumber inspirasi. Asal
mula inspirasi yang berbuah
bait-bait puisi dalam buku ini.”
Suty Karno – Seniman,
Pengusaha
The Geography of Genius Jun
04 2020 Mengapa Edinburgh
dapat melahirkan sekumpulan
genius kreatif, Florence
melahirkan Leonardo da Vinci,
dan Silicon Valley melahirkan
Steve Jobs? Apakah karena
iklimnya, toleransi
masyarakatnya, sumber daya
melimpah, atau hanya
keberuntungan belaka? Lalu,
apakah formula genius juga
berlaku di tempat lain? Para
genius tidak lahir di sembarang
waktu dan tempat. Leonardo da
Vinci tak akan melahirkan
lukisan Mona Lisa jika hidup di
Florence masa kini. Begitu juga
Silicon Valley, berapa tempat
telah gagal mencangkoknya
demi melahirkan Steve Jobs
dan Elon Musk baru?
“Kreativitas adalah respons
terhadap lingkungan kita,” tulis
Eric Weiner. Sebagaimana para
humanis Florence bertungkus
lumus dengan pemikiran
Yunani Klasik dan inovator
Silicon Valley merangkul masa
depan. Dengan nakal, cerdas,
Online Library basedstickman.com on
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dan jenaka, pengarang buku
bestseller versi New York
Times ini menggabungkan
memoar perjalanan, novel, dan
komik menjadi satu. The
Geography of Genius
menyingkap rahasia kota-kota
ajaib yang melahirkan sosoksosok kreatif dengan ide-ide
gila yang mengubah dunia. ***
Pengantar PETUALANGAN
DENGAN KOTAK GALTON
ORANG-ORANG MULAI
MENYADARI
KEISTIMEWAANKU saat aku
masih kecil. Sebagai anak
umur sepuluh tahun yang
selalu ingin tahu tentang
hukum-hukum fisika, aku
penasaran apa yang akan
terjadi kalau aku melempar
balon air besar dari balkon
lantai lima belas apartemen
ayahku. Maka, dengan
mengikuti jejak Newton dan
Darwin serta para ilmuwan
hebat di mana-mana,
kuputuskan untuk melakukan
eksperimen. “Hebat sekali,
Einstein,” kata seorang lelaki
yang jelas-jelas terkesan,
pemilik mobil yang kaca
depannya hancur berkepingkeping akibat kekuatan balon
air yang tak terduga. Siapa
sangka? Kemajuan ilmiah
memang ada harganya,
alasanku ketika itu. Insiden
lain, bertahun-tahun kemudian,
melibatkan perapian, cerobong
tertutup, dan pasukan
pemadam kebakaran setempat.
Aku masih bisa mendengar
kata-kata si petugas pemadam
kebakaran, “Kaupikir kau
orang genius?” Aduh, bukan,
aku bukan orang genius. Hal
ini membuatku berada dalam
kelompok yang dengan cepat
menjadi minoritas. Saat ini,
kita didera kasus serius dari

inflasi orang genius. Genius.
Kata itu dipergunakan
sembarangan. Pemain tenis
dan perancang aplikasi
digambarkan sebagai orang
genius. Ada juga “genius
mode” dan “genius kuliner,”
dan, tentu saja, “genius
politik.” Anak-anak kita
semuanya Einstein Kecil dan
Mozart Kecil. Kalau mendapat
masalah dengan iProduct
terbaru, kita langsung
mendatangi Apple’s Genius
Bar. Sementara itu, buku-buku
motivasi yang berlimpah
menyampaikan bahwa kita
semua memendam bakat
genius (dalam kasusku bakat
itu terpendam sangat dalam),
pesan yang kita telan dengan
senang hati, mengabaikan
fakta bahwa jika semua orang
genius berarti tidak ada yang
genius. Aku sudah cukup lama
mengamati
perkembangan—atau tepatnya
pengecilan—konsep genius.
Ketertarikanku pada topik
genius bisa dibilang
menyerupai ketertarikan orang
telanjang pada pakaian.
Apakah kita benar-benar
menuju kemusnahan genius,
atau masih ada harapan untuk
kita, bahkan untukku? Genius.
Kata itu memperdaya, tapi
apakah aku sungguh-sungguh
tahu artinya? Kata tersebut
berasal dari bahasa Latin
genius, tapi artinya sangat
berbeda pada zaman Romawi.
Ketika itu, genius adalah dewa
penguasa yang mengikuti kita
ke mana-mana, hampir sama
seperti orangtua otoriter, tapi
dengan kekuatan supernatural.
(Kata jin atau genie dalam
bahasa Inggris memiliki akar
yang sama.) Setiap orang
memiliki genius. Begitu pula
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setiap tempat. Desa, kota, dan
pasar, semua memiliki roh
penguasa masing-masing,
lokusgenius, yang terusmenerus menggerakkan
mereka. Definisi kamus terkini
dari genius—“kekuatan
intelektual luar biasa, terutama
seperti yang terwujud dalam
aktivitas kreatif”—merupakan
produk Romantisme abad
ke-18, para penyair murung
yang menderita, menderita
untuk seni mereka dan, seperti
ungkapan masa kini, untuk
kreativitas mereka, kata yang
bahkan lebih baru lagi; belum
muncul sampai 1870 dan baru
dipergunakan secara luas pada
1950-an. Sebagian orang
menggunakan kata genius
untuk menjabarkan orang yang
sangat cerdas—seseorang
dengan IQ tinggi—tapi
pengertian itu terlalu sempit
dan menyesatkan. Banyak
orang ber-IQ tinggi yang tak
punya banyak prestasi.
Sebaliknya, banyak orang
dengan kecerdasan “rata-rata”
yang melakukan hal-hal besar.
Tidak, aku bicara tentang
genius dalam pengertian
kreatif—sebagai bentuk
kreativitas tertinggi. Definisi
favoritku mengenai genius
kreatif berasal dari peneliti dan
pakar kecerdasan artifisial,
Margaret Boden. Genius
kreatif, ujarnya, adalah
seseorang dengan
“kemampuan untuk
menelurkan ide-ide yang baru,
mengejutkan, dan bernilai”.
Semua itu juga merupakan
kriteria yang digunakan oleh
kantor Paten AS saat memutus
kan apakah sebuah penemuan
berhak memperoleh hak paten.
Bayangkan sesuatu
sesederhana cangkir kopi. Aku
Online Library basedstickman.com on
December 3, 2022 Free Download Pdf

mungkin menciptakan cangkir
dengan warna oranye
berpendar yang tak lazim. Ya,
itu memang baru, tapi tidak
benar-benar mengejutkan atau
cukup berguna. Sekarang,
anggap saja aku menciptakan
cangkir kopi tanpa alas. Itu
jelas baru dan sudah pasti
mengejutkan, tapi sekali lagi,
tidak bisa dibilang berguna.
Tidak, agar layak mendapatkan
hak paten, aku harus
menciptakan, misalnya, cangkir
kopi yang bisa membersihkan
sendiri atau cangkir lipat yang
berfungsi ganda sebagai flash
drive—sesuatu yang memenuhi
ketiga kriteria: baru,
mengejutkan, dan berguna.
Langkah kecil dalam inovasi
tidak membuat kita layak
memperoleh hak paten atau
sebutan genius. Hanya
lompatan besar yang layak.
Pertanyaan yang mengusik
orang seperti aku, makhluk
geografi dan murid sejarah,
bukan sekadar seperti apa
lompatan-lompatan ini, tapi di
mana dan kapan terjadinya.
Maka, kuputuskan untuk
melakukan semacam
eksperimen lain, kali ini tanpa
balon air. Aku memulai tur
akbar seperti orang-orang di
masa lalu, melakukan
perjalanan ke luar negeri yang
dilakukan para pemuda ningrat
Inggris pada abad ke-18 dan
ke-19 dengan tujuan
memperluas wawasan mereka.
Aku bukan pria ningrat dan, se
perti ku bilang sebelumnya,
bukan orang genius. Masa
kuliah hanya kelebatan kabur
antara bir dan perempuanperempuan yang tak cocok.
Seandainya aku lebih menaruh
perhatian. Kali ini, aku
bersumpah, akan berbeda. Kali

ini, aku akan mengikuti nasihat
ayah mertuaku. “Anak muda,”
dia kerap berkata dengan
aksennya yang musikal dan
tidak menentu, “Kau perlu
men-di-dik dirimu sendiri.”
Baca selengkapnya pada buku
The Geography of Genius.
Dari Doing ke Undoing
Gender Feb 22 2022 Penelitian
dalam dunia akademik dengan
menggunakan perspektif
feminisme telah mengalami
perjalanan yang panjang,
terutama di berbagai program
studi di universitas-universitas
di Indonesia. Meskipun
gerakan feminisme di
Indonesia mulai berkembang
pesat sejak pertengahan tahun
1980-an dengan lahirnya
organisasi-organisasi
perempuan yang
memperjuangkan kesamaan
kesempatan antara laki-laki
dan perempuan, dalam konteks
akademik tulisan-tulisan juga
muncul pada masa itu seiring
dengan hadirnya para feminis
yang juga merupakan
akademisi. Buku ini mencoba
menjelaskan dari sisi teoretis
dan dalam praktik penelitian
terkait dengan studi gender
dan feminisme. Sebagian besar
merupakan tulisan-tulisan yang
didasarkan pada penelitian
sastra mahasiswi dan
mahasiswa Master Universitas
Gadjah Mada. Akan tetapi,
beberapa tulisan lain terkait
dengan kajian budaya dan
media serta seni pertunjukan
mewarnai penjelasan penelitian
feminisme tersebut. Buku ini
menghadirkan tulisan penelitipeneliti muda berbakat yang
memiliki aspek-aspek kritis
dalam tulisan mereka. Buku ini
dibagi dalam empat bagian.
Pertama ialah tulisan-tulisan
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yang terangkum dalam judul
besar “Tubuh dan
Pendisiplinan Perempuan”.
Judul besar kedua ialah
“Perempuan dalam Konstruksi
Budaya dan Negara”. Judul
besar ketiga ialah “KontestasiKontestasi Maskulin”. Judul
besar keempat ialah
“Peredefinisian Dikotomi
Gender”. [UGM Press, UGM,
Gadjah Mada University Press]
Pendidikan Islam: Membentuk
Manusia Berkarakter Jul 26
2019 Islam bukan agama
budaya yang ajaran-ajarannya
selalu berubah-ubah sesuai
dengan kondisi budaya
setempat. Islam adalah agama
wahyu yang bersifat “sempurna
dari awal” (QS 5:3). Ajaran
moral dalam Islam bersifat
permanen. Zina haram sejak
dulu sampai kiamat. Siddiq
(jujur) itu baik, dan tetap baik
sampai kiamat. Sifat munafik
itu dibenci. Tidak berubah dari
dulu sampai sekarang, sebab
hal itu jelas-jelas disebutkan
dalam wahyu (al-Quran dan
hadits Nabi). Islam juga
menekankan, bahwa tujuan
utama pendidikan adalah
membentuk manusia yang
mengenal Tuhannya, alias tidak
syirik. Islam juga agama yang
unik, karena memiliki “contoh”
(uswah hasanah) dalam
penerapan ajaran-ajarannya.
Karakter yang khas dari Islam
sebagai “agama wahyu”
(revealed religion) ini perlu
dipahami oleh para pendidik,
agar tidak salah dalam
menentukan bentuk dan tujuan
pendidikan Islam.
Machine Sex and Love Jun 24
2019 “Salah satu kekuatan
cerpen dalam antologi ini
adalah mengarang cerita yang
tidak lain identik dengan
Online Library basedstickman.com on
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menciptakan plot. Nampak
benar bahwa dengan segala
cara, para pengarang dalam
antologi ini berjuang keras
untuk mencari plot yang tepat,
dan inilah kekuatan rata-rata
cerpen ini.” Budi Darma, dalam
pengantar. *** Dalam buku
antologi cerpen “Machine Sex
and Love” ini, Anda akan
menemukan beberapa luap
emosi yang beragam, ada
geram (dalam Perempua Pala),
ada syahdu (Senja Ning
Malaya), ada hening yang
menusuk (dalam Garba), ada
yang mengalir begitu saja
(Pesan Terkirim). Namun,
dimungkinkan juga Anda tidak
akan merasakan luap rasa yang
sama, karena pengalaman
pembacaan masing-masing
orang pun berbeda-beda.
Pertempuran Lain Dropadi Jul
18 2021 Pertempuran Lain
Dropadi adalah pertempuran
agung keluarga Bharata yang
dikisahkan oleh pencerita yang
dianggap gila, yakni Dewi
Sarasvati, dari perspektif
Dropadi. Bukan Dropadi yang
lemah, melainkan perempuan
perkasa yang memicu
pertempuran, berjuang
menegakkan martabat dan
akhirnya menjadi bagian
terpenting dari Bharatayuda.
Lebih kompleks lagi, Dropadi
hadir sebagai sosok yang
kadang buta total, kadang
hanya bisa melihat dunia dalam
sepertiga pandangan, sehingga
perjuangan melawan kehendak
dewa, kelicikan para Korawa,
dan tekanan-tekanan dari
Pandawa maupun diri sendiri
berlangsung lebih seru. Siapa
sesungguhnya lawan utama
Dropadi? Gandari? Seluruh
Korawa atau justru dirinya
sendiri? Mengapa ketika

berhasil mendaki Gunung
Salju, lambang dari surga itu,
dia tidak bersedia menjadi
bagian dari Bunda Illahi?
Triyanto Triwikromo menjawab
semua teka -teki dengan kisah
yang liris dan penuh keajaiban
dalam novel ini.
Kupukupu-Kupukupu di Dalam
Perutku Nov 29 2019 Kamu
pernah jatuh cinta? Pernah
patah hati? Pernah jatuh cinta
dan patah hati pada pandangan
pertama? Atau, kamu sedang
jatuh cinta? Bilakah kamu
sudah lupa bagaimana rasanya
jatuh cinta? KupukupuKupukupu di Dalam Perutku
menghadirkan 16 cerita
tentang perasaan-perasaan di
kala jatuh cinta sekaligus patah
hati. Sesaat kita merasa
berbunga-bunga, seketika
semuanya berubah tanpa
diduga-duga. Namun, seperti
apa pun bentuk dan
keadaannya, cinta tetaplah
indah dan memesona, dan tak
akan pernah membuatmu ingin
benar-benar pensiun jatuh
cinta. Baca, dan rasakanlah
sensasinya. Di dadamu. Di
dalam perutmu. Kupukupukupukupu itu.
Apr 26 2022
Black and Red Romance Jun
16 2021 Berawal dari
pelelangan manusia, Ellthan
Kerr bertemu dengan gadis
cantik yang menarik
perhatiannya. Wanita itu
bernama Laqueensha Cheryl,
gadis dengan kehidupan kelam
yang menyedihkan. “Lyon, aku
mau wanita itu.” Kata-kata
Ellthan Kerr pada tangan
kanannya itulah yang membuat
kehidupan seorang Cheryl
semakin kelam.
Beauty Is a Wound May 16
2021 The English-language
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debut of Indonesia's rising star.
The epic novel Beauty Is a
Wound combines history,
satire, family tragedy, legend,
humor, and romance in a
sweeping polyphony. The
beautiful Indo prostitute Dewi
Ayu and her four daughters are
beset by incest, murder,
bestiality, rape, insanity,
monstrosity, and the often
vengeful undead. Kurniawan’s
gleefully grotesque hyperbole
functions as a scathing critique
of his young nation’s troubled
past:the rapacious offhand
greed of colonialism; the
chaotic struggle for
independence; the 1965 mass
murders of perhaps a million
“Communists,” followed by
three decades of Suharto’s
despotic rule. Beauty Is a
Wound astonishes from its
opening line: One afternoon on
a weekend in May, Dewi Ayu
rose from her grave after being
dead for twenty-one years....
Drawing on local sources—folk
tales and the all-night shadow
puppet plays, with their bawdy
wit and epic scope—and
inspired by Melville and Gogol,
Kurniawan’s distinctive voice
brings something luscious yet
astringent to contemporary
literature.
Tuhan, Izinkan Aku Menjadi
Pelacur! Nov 02 2022 Dia
seorang muslimah yang taat.
Tubuhnya dihijabi oleh jubah
dan jilbab besar. Hampir
semua waktunya dihabiskan
untuk sholat, baca al-qur’an
dan berdzikir. Dia memilih
hidup yang sufistik yang demi
ghirah kezuhudannya kerap dia
hanya mengkonsumsi roti ala
kadarnya di sebuah pesantren
mahasiswa. Cita-citanya hanya
satu : untuk menjadi muslimah
Online Library basedstickman.com on
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yang beragama secara kaffah.
Tapi di tengah jalan ia diterpa
badai kekecewaan. Organisasi
garis keras yang mencitacitakan tegaknya syariat islam
di Indonesia yang di
idealkannya bisa
mengantarkannya berislam
secara kaffah ternyata malah
merampas nalar kritis
sekaligus imannya. Setiap
tanya yang dia ajukan dijawab
dengan dogma yang tertutup.
Berkali-kali di gugatnya kondisi
itu tapi hanya kehampaan yang
hadir. Bahkan Tuhan yang
selama ini dia agung-agungkan
seperti “lari dari tanggung
jawab” dan “emoh” menjawab
keluhannya. Dalam keadaan
kosong itulah dia terjerembab
dalam dunia hitam. Ia
lampiaskan frustasinya dengan
free sex dan mengkonsumsi
obat-obat terlarang. “Aku
hanya ingin Tuhan melihatku.
Lihat aku Tuhan! Kan
kutuntaskan pemberontakanku
pada-Mu!” katanya setiap kali
usai bercinta yang
dilakukannya tanpa ada
secuilpun rasa sesal. Dari
petualangan seksnya itu
tersingkap topeng-topeng
kemunafikan dari para aktivis
yang meniduri dan ditidurinya
– baik aktivis sayap kiri
maupun sayap kanan (islam) –
yang selama ini lantang
meneriakkan tegaknya
moralitas. Bahkan terkuak pula
sisi gelap seorang dosen
kampus Matahari terbit
Yogyakarta yang bersedia
menjadi germonya dalam dunia
remang pelacuran yang
ternyata anggota DPRD dari
fraksi yang selama ini
bersikukuh memperjuangkan
tegaknya syariat islam di
Indonesia.

Not A Hooker: Enniyy Mar 14
2021 Menggantikan temannya
menjadi pelacur hanya
semalam membuat Felicia
harus bertemu dengan sosok
Don Juan dari Manhattan.
Pemilik perusahaan terkenal di
seluruh pelosok Manhattan.
Lelaki yang dikenal dengan
kehebatannya dalam pekerjaan
juga ranjang tersebut
menginginkan Felicia dengan
cara apapun.Tapi Felicia tidak
berminat dengan sosok
tersebut. Karena dirinya telah
memiliki Jace. Kekasihnya.
Sosok yang akan membuat
Felicia selalu bersyukur setiap
harinya. Tapi sanggupkah
Felicia menolak godaan
seorang Nicolaz? Tidak.
Siapapun tidak akan bisa
menahan diri untuk
mendapatkan dekapan hangat
tersebut. Lalu apa yang harus
di lakukan Felicia? Menyerah
atau bertarung melawan hasrat
bergejolak pada Nicolaz?
Berpikir Itu… Sep 19 2021
Buku ini mengajakmu untuk
memahami kemungkinankemungkinan lain dari sebuah
fakta yang ada. Bahkan, kamu
akan digiring untuk
menciptakan dunia baru,
realita baru, dari fakta yang
ada. Kamu mungkin akan
sedikit tersesat jika salah-salah
dalam memahaminya. Namun,
dalam ketersesatan itulah ada
semacam estetika yang akan
menuntunmu mencipta dunia
yang benar-benar baru. Buku
ini sangat liar. Buku ini
menyampaikan kontroversi dari
konspirasi. Buku ini juga
sangat bebas. Sehingga, dalam
melakukan pemahaman
padanya kau pun perlu menjadi
bebas. keluar dari jaring-jaring
yang membelenggu.
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Perfect Secret Mission Oct
01 2022 Shaquella Gricelle
Anastasya, wanita yang
terobsesi akan kekayaan.
Karena obsesinya inilah ia
bertemu dengan Taraska
Melvin Marcello. Gricelle rela
menjadi babysitter putri
pengusaha yang terkenal
bertempramen buruk agar ia
bisa mendekati Melvi. Tujuan
utama Gricelle disana adalah
memikat hati Melvin dan
menikah dengan pria kaya raya
lalu membunuhnya. Namun
mendekati Melvin bukanlah
perkara mudah, ditambah
Melvin yang masi tak bisa
bengkit dari bayangan
mendiang istrinya. Gricelle tak
menyerah meski ia merasa
rencananya tak semudah yang
ia bayangkan. Apakah Gricelle
akan berhasil dengan
rencananya? Atau dia akan
terjebak dalam permainannya
sendiri?
Para Penggila Buku Jan 12
2021 “Kalau kita membuka hati
untuk buku, niscaya ia akan
membuka isinya untuk kita” –
(Taufik Rahzen) Semua
berawal dari sebuah buku
besutan Nicholas A Basbanes
yang diterbitkan tahun 1995, A
Gentle Madness: Bibliophiles,
Bibliomanes, and The Eternal
Passion For Books. Basbanes
menguak kembali sejarah para
penggila buku di Amerika
sekira abad XIX. Ia
mengumpulkan kliping korankoran lawas dan mendapati
nama-nama penggila buku
dengan cerita yang
mencengangkan. Blumberg si
maling buku profesional, Henry
Huntington dengan
perpustakaan raksasa dan
hasrat berburunya yang luar
biasa, Rosenbach perantara
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yang lihai, hingga Ruth
Baldwin sang ratu buku anak.
Basbanes kemudian menelusuri
hasrat terpendam para
penggila buku itu. Dalam
pencariannya itu, ia
menemukan keunikan pada
setiap individu berikut motivasi
yang melatarinya. Ia pun
menemukan mana yang
bibliomania mana yang
bibliofili. Buku yang Anda baca
ini memperkaya catatan
Basbanes itu dengan
menyusuri secara bebas dunia
buku meliputi enam bagian
terbesar: kisah-kisahnya yang
kaya, perpustakaan sebagai
rumahnya, musuh-musuh abadi
buku dan skandal yang
menyertainya, bumbu
bagaimana menulis buku, filmfilm yang mengambil latar
dunia buku, revolusi medium
buku, dan juga tokoh-tokoh
yang menggilainya. Keseratus
catatan dalam buku ini bisa
dilihat sebagai serangkaian
upacara penghormatan atas
buku yang selama ini diakui
mampu menghidupkan pijarpijar nalar kreatif dalam
kehidupan masyarakat dan
bangsa.
Dunia Alice Feb 10 2021
Celetukan semacam itu sangat
kerap terlontar dari mulut Alice
dan keluarganya. Sebagai
pendatang baru, kehidupan di
Australia penuh dengan
kejutan. Mobil bertebaran di
mana-mana, dan mereka tak
menolak berhenti hanya untuk
seorang nenek tua! Di
Kamboja, asal mereka, hal
semacam itu jelas tidak
mungkin. Kejutan yang luar
biasa mereka temukan justru di
supermarket. Di rak, berderet
daging kaleng dijual dengan
harga sangat murah. Merasa

girang, mereka membelinya
beberapa. Hari itu makan
malam mereka istimewa,
hingga televisi memperlihatkan
sebuah iklan daging kalengan.
Astaga! Ternyata daging yang
mereka beli adalah makanan
anjing. Dunia Alice menuturkan
kehidupan sebuah keluarga
imigran Kamboja di negeri
baru, Australia. Kocak dan
menggelitik, novel ini benarbenar menghibur sampai ke
sumsum tulang belakang Anda.
[Mizan, Bentang, Biographies,
Memoirs, Indonesia]
Putri-Putri Cantikku (Pretty
Girls) Oct 28 2019 Pada suatu
ketika, hidup tiga gadis cantik
di dunia ini, kemudian tersisa
dua… Julia, kakak sulung
Claire dan Lydia, hilang. Tidak
ada pesan, tidak ada kabar,
tidak pernah ditemukan. Duka
itu telah mengoyak keluarga
mereka. Luka keluarga mereka
kembali menganga ketika
suami Claire mati dibunuh.
Hilangnya seorang gadis dan
pembunuhan pria paruh baya
yang terpisah dua dekade…
apa gerangan kaitannya? Claire
dan Lydia menjalin kembali
hubungan yang rapuh untuk
mencari tahu apa yang
sesungguhnya terjadi, tapi
mereka dipaksa menghadapi
kebenaran yang mengerikan
dan mengguncang. Karin
Slaughter menceritakan misteri
pembunuhan ini dengan
beberapa penggambaran yang
terasa begitu nyata. Ini adalah
peringatan bagi para pembaca.
Dia Di Hati Jun 28 2022
HARLINA seorang gadis yang
tegas ketika bekerja.
Bagaimana pun, sejak Ryan
Iskandar mengetuai syarikat
tempat dia bertugas, Harlina
sering dibuli. Lama-kelamaan,
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lelaki itu mula jatuh cinta
setelah mengenali hati budi
Harlina. Namun, gadis itu
bagaikan mawar berduri.
Cantik dipandang, tetapi sukar
didekati. Cinta yang mekar di
hati Ryan Iskandar hanya
dipandang sepi. Kehadiran
Eddie Firhan telah menawan
hati Harlina yang sekeras
kerikil. Belaian cinta lelaki itu
menyebabkan dia rasa sangat
dihargai. Tanpa disedarinya,
Eddie Firhan mempunyai
muslihat tertentu. Ryan
Iskandar yang mengetahui
tentang kejahatan lelaki itu
bertindak menyelamatkan
Harlina. Dia sanggup
menggadai nyawa demi Harlina
biarpun huluran cintanya tidak
disambut.
The Complete Short Stories of
Ernest Hemingway Sep 27
2019 Empat cerita pertama
adalah cerita-cerita yang
terakhir saya tulis. Yang
lainnya mengikuti urutan pada
saat mereka diterbitkan. Yang
pertama ialah “Up in Michigan”
(Kejadian di Michigan), yang
saya tulis di Paris pada tahun
1921. Yang terakhir ialah “Old
Man at the Bridge” (Lelaki Tua
di Jembatan), yang saya tulis di
Bar- celona pada April 1938.
Selain menulis e Fifth Column,
secara bersamaan saya menulis “ e Killers” (Para
Pembunuh), “Today Is Friday”
(Hari Ini ada- lah Hari Jumat),
“Ten Indians” (Sepuluh Orang
Indian), penggalan dari e Sun
Also Rises dan bagian ketiga
yang pertama To Have and
Have Not di Madrid. Madrid
selalu saja merupakan kota
yang menyenangkan untuk
dijadikan sebagai tempat
bekerja. Begitu pula Paris, dan
juga Key West, Florida, pada
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musim dingin peterna- kan,
dekat Cooke City, Montana
Kansas City Chicago Toronto,
dan Havana, Kuba. Beberapa
tempat lain tidak begitu
menyenangkan, namun
mungkin saja kita tidak begitu
senang ketika kita berada di
sana. Ada banyak jenis cerita di
dalam buku ini. Saya berharap
Anda akan menemukan
beberapa cerita yang Anda
sukai. Membaca cerita-cerita
yang lain, karya terbaik saya
yang saya suka, di luar karyakarya saya yang sudah
masyhur sehingga para guru
sekolah xi memasukkan mereka
ke dalam kumpulan cerita yang
wajib dibaca oleh murid-murid
mereka, dan Anda selalu saja
sedikit diterpa rasa malu untuk
membacanya dan bertanyatanya apakah Anda benarbenar menulis mereka atau
apakah Anda mungkin mendengar mereka di suatu tempat,
yaitu “ e Short Happy Life of
Francis Macomber”
(Kebahagiaan yang Singkat
Francis Macomber), “In Another Country” (Di Negeri
Lain), “Hills Like White
Elephants” (Bukit Serupa
Kerumunan Gajah Putih), “A
Way You’ll Never Be” (Jalan
yang Tak Akan Pernah Kau
Capai), “ e Snows of
Kilimanjaro” (Sal- ju
Kilimanjaro), “A Clean, WellLighted Place” (Tempat yang
Bersih dan Terang), serta
cerita berjudul “ e Light of the
World” (Cahaya Dunia) yang
tak pernah disukai orangorang. Ada pula beberapa
cerita yang lain. Karena jika
Anda tidak menyukai mereka,
Anda tidak akan menerbitkan
mereka. Pergi ke tempat yang
harus Anda datangi, dan

melakukan apa yang harus
Anda lakukan, dan melihat apa
yang harus Anda lihat, Anda
tumpul dan majal, tidak
mengetahui instrumen yang
Anda gunakan dalam menulis.
Tetapi saya lebih suka
memilikinya, beng- kok dan
majal, dan saya tahu bahwa
saya harus mengasahnya dan
menempanya lagi hingga tajam
dan untuk itu dibutuhkan batu
asah, dan saya tahu bahwa
saya punya sesuatu untuk saya
tuliskan, ketimbang
memilikinya dalam keadaan
terang dan berkilau namun tak
ada yang diungkapkan, atau
halus dan tak berkarat serta
ter- simpan di dalam lemari
namun tidak digunakan. Kini
saya sangat membutuhkan lagi
batu asah. Saya ingin hidup
lebih lama agar dapat menulis
tiga novel atau lebih dan dua
puluh lima cerpen. Saya tahu
ada beberapa orang hebat yang
sudah melakukan itu.
Maysuri Apr 02 2020 Menjadi
anak seorang pelacur
merupakan aib besar yang
memalukan. Harga diri seakan
hancur, menjadi bahan bully
dan cemoohan, dan semua
orang bisa menjauh. Padahal,
dosa orangtua tak bertemurun
kepada anaknya, apalagi jika
sang anak lahir bukan dari
hasil melacur. Inilah kisah
Maysuri, perempuan religius
beribu pelacur. Sejak usia
tujuh bulan, ia hanya diasuh
ayahnya, seorang guru bergaji
pas-pasan yang menikah lagi di
kemudian hari. Sang ayah
mengusir ibunya, lantaran sang
ibu menjadi pelacur—demi
tuntutan ekonomi. Setelah
Maysuri dewasa, sebuah
pertemuan tak terduga dengan
ibu kandungnya menguak masa
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lalu keluarga yang selama ini ia
tak ketahui. Tetapi, Maysuri
tak marah pada ibunya.
Sebaliknya, dengan penuh
ketaatan dan kecintaan, ia
gigih “mengangkat” ibu
kangdungnya dari dunia hitam.
Novel ini menyuguhkan banyak
cerita memukau: tentang
keretakan dan konflik keluarga,
keberbaktian seorang anak,
kekukuhan memegang prinsip;
ihwal cinta dan kesetiaan,
religiusitas, dan titik balik
kehidupan. Dengan plot
mengalir dan enak dibaca yang
sarat pesan moral dan
inspirasi, Nadjib membawa kita
masuk ke dalam cerita yang
sangat dekat dengan
kehidupan nyata.
Pedang Kayu Harum Apr 14
2021 Pendekar Kelana
merupakan Seri penutup dari
Serial Pedang Kayu Harum
yang menceritakan Pendekar
yang bernama Si Kong ini dia
ingin bebas dan tidak terikat.
Dia ingin menjadi pengelana
dan menjelajahi banyak
tempat, bertemu dengan
pengalaman-pengalaman baru
serta tidak mau di jodohkan.
Hermeneutika & Tafsir Al
Quran Mar 26 2022
The Bible by Jesus Sep 07 2020
Alkitab dalam Parafrasa
Moderen Alkitab adalah satusatunya jawaban yang dapat
memuaskan kerinduan hati
setiap manusia. Buku ini adalah
pemaparan unik tentang
Alkitab dari perspektif Yesus,
sang pengarang sendiri.
Parafrase yang kuat dari
Perjanjian Lama dan Perjanjian
Baru ini akan mengantarkan
Anda ke tingkatan pengalaman
intim yang baru bersama Allah
lewat fman-Nya. Anda akan
menjumpai Kristus dalam
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setiap kitab. Lalu, Anda akan
memahami Alkitab yang
mengubah hidup Anda. Lihatlah Perjanjian Lama
sebagai jalan masuk untuk
mengenal Yesus. - Bacalah
untuk mendengar suara Yesus

berbicara lewat Injil sementara
Dia bercerita tentang
kelahiran-Nya, pelayanan-Nya,
kematian-Nya, dan
kebangkitan-Nya. - Pahami
Kisah Para Rasul, surat-surat
para rasul, dan Kitab Wahyu
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untuk mengenal Yesus serta
kehendak- Nya bagi hidup kita.
Bacalah halaman demi halaman
Alkitab untuk mendengar dari
Anak Allah sendiri dan
mendekatlah untuk menjumpai
hadirat-Nya.
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