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On women's rights in Indonesia; collected articles.
Buku Aku dan Konsepsi Manusia dalam Behaviorisme membahaskan tentang analisis perilaku manusia berdasarkan perilaku yang nampak serta dapat diukur. Dasarnya setiap
perubahan sikap manusia pastinya didasari oleh pengaruh lingkungan disekitar dan juga manusia dilahirkan dengan tanpa sifat sosial atau psikologis, manusia sangat
dipengaruhi lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku bisa saja datang dari mana saja, seperti melalui komunikasi langsung ataupun tidak langsung.
Aris, dalam buku kumpulan ceritanya ini, berusaha menjadi pendongeng yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Terlihat jelas bahwa dia menempatkan pembaca sebagai
orang ketiga dan kelincahannya dalam menyusun narasi dan dialog lahir dari diskusinya dengan diri sendiri. Di saat yang sama, kelugasan bahasanya memberi corak anak
pesisir yang lantang dan berisik. Pembaca tidak akan menemukan ketenangan atau jarak yang cukup untuk menjadi penyimak yang khidmat. Kita akan dilonjak-lonjak oleh ceritaceritanya. Dalam karya-karya Aris, saya seperti menemukan jejak Bolano dan Vonnegut, seperti yang belakangan menjadi tren pada penulis-penulis berusia 20-an di Indonesia.
Dan saya rasa, Aris memang sedang berada di puncak kreativitas serta puncak kejahilan dalam melihat realitas.
Tabir pengunci sumur hitam perlahan pudar, menyebabkan lolosnya siluman-siluman jahat yang mencari tumbal darah manusia. Tiga pemuda. Demi menghindari hukuman
congkel mata, menerima tugas untuk mengembalikan tabir pengunci yang konon tersimpan di sumur tandingan, sumur putih, yang letaknya entah di mana. Dalam misi gaib ini
mereka dibekali dengan bandana sakti pendekar putih. Apakah mereka akan berhasil melaksanakan tugas sekaligus hukuman ini atau malah tergoda akan kekuatan sakti
bandana?
Aku hanya cowok yang masih mencari jati diri. Saat ini aku duduk di bangku kelas XI IPS 2, salah satu sekolah swasta di daerah Jakarta. Ngehack adalah satu dari sekian
banyak hobi yang aku punya. Mengacak-acak basis data sekolah adalah sesuatu yang menyenangkan, apalagi jika aku sudah masuk ke komputer guru dan mengendalikannya
dari jarak jauh, itu sangat seru! Seperti saat ini, pelajaran yang membahas masa lalu, selalu membuatku mengantuk berat, Pak Yayat selaku Guru Sejarah yang sedang
menerangkan di depan, sudah seperti membacakan dongeng untukku. Maaf ralat! Bukan hanya untukku tapi untuk seluruh teman di kelasku. Kuperhatikan satu persatu teman
sekelasku, ada yang menguap berkali-kali, bahkan ada juga yang terlelap tidur di mejanya. Kalau sudah begini aku tidak bisa diam saja, aku harus melakukan sesuatu.
"""Kekhasan buku ini terletak pada referensi dalam memahami tugas perkembangan anak usia dini. Buku ini didasarkan kepada hasil studi longitudinal penulis terhadap anak
sendiri sejak usia 0 sampai 6 tahun, bukan dari referensi tentang perkembangan anak dari Negeri Barat. Bahan-bahan yang disajikan dalam buku ini baru, hangat, aktual, dan
diangkat dari isu-isu terkini, relevan dengan perkembangan dan kebutuhan mendesak para guru, mahasiswa, dan para pengelola PAUD, seperti permainan konstruktif,
pendidikan karakter, pendidikan inklusi, asesmen PAUD, dan kreativitas. ""Buku ini disusun secara komprehensif dan sistematis dari sisi konseptual maupun praksisnya
sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi, rujukan dan kajian untuk meningkatkan kompetensi Pendidik PAUD dalam melaksanakan tugas."""" Ir. Djajeng Baskoro,
M.Pd. - Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI"""
“Sebuah novel yang amat relevan dengan situasi masa kini.”—The Times Salju mulai turun ketika seorang wartawan dan penyair bernama Ka tiba di Kars, sebuah kota kecil di
perbatasan Turki. Diawali keinginannya untuk menyelidiki kasus bunuh diri yang semakin mewabah dikalangan wanita muda kotaitu, juga hasrat untuk menemukan cinta masa
lalunya, tanpa sadar Ka terseret di dalam gejolak kemelut Kars. Konflik antar gerakan Islam, benturan antara agama dan sekularisme, serta aparat penguasa yang bertindak
sewenang-wenang hanyalah segelintir persoalan di tengah gunung es masalah di kota yang terisolasi akibat badai salju itu. Salju adalah sebuahkisah tentang dilema yang
dihadapi oleh sebuah bangsa yang terbelah antara tradisi, agama, dan modernisasi. Di tangan Pamuk, seluruh permasalahan itu tersaji menjadi sebuah novel yang mencekam
dan meninggalkan kesan mendalam. “Ringan dan segar, tapi penuh intrik dengan lilitan elemen thriller ...”—Koran Tempo “Menggambarkan pertentangan antara kaum sekuler
dan Islam radikal dengan sangat baik.”—New Statesman Buku persembahan penerbit Serambi
Buku ini menjelaskan secarah harfiah dan lugas tentang proses anak menjadi remaja dimana masa tersebut adalah masa penentu seorang remaja berusaha menemukan
jatidirinya di kondisi zaman yang teknologinya sudah sangat pesat dan maju, buku ini mengajak anda untuk memahami betul fenomena remaja, mendeteksinya sejak dini dan
mencari solusi agar berhasil mendidik remaja anda menjadi lebih baik
Buku ini merupakan sekumpulan hasil karya berupa cerita pendek yang ditulis langsung oleh para Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Karya-karya ini sengaja disiapkan untuk
dipersembahkan pada peringatan Hari Anak Nasional 2019. Cerita pendek yang disampaikan dalam buku ini diangkat dari pengalaman riil di lapangan selama para penulisnya
(PK) bertugas. Tujuan dibuatnya buku ini adalah untuk membuka wawasan masyarakat secara luas mengenai kondisi penanganan hukum terhadap Anak Berkonflik dengan
Hukum (ABH) di Indonesia saat ini. Lebih jauh lagi buku ini disusun untuk menyuarakan pesan moral bahwasannya “ABH seberapa berat dan kejinya tindak pidana yang
mungkin mereka lakukan, adalah tetap merupakan anak-anak. Dan tentu saja mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Seringkali anak-anak yang
berkonflik dengan hukum merupakan ‘korban’ di lingkungannya. Entah itu oleh orangtua/keluarganya, guru, sekolah atau teman-temannya, atau mungkin masyarakat sekitar
tempat tinggalnya.”
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Controlled, protected, and owned sepanjang 24 jam 7 hari dalam seminggu mungkin menjadi impian setiap Submissive. Termasuk diriku. Tapi apakah aku sanggup menjalani itu
semua? Banyak hal yang harus kupikirkan jika aku menerima tawaran David untuk menjadi slave-nya. Satu hal dasar yang kuingat dengan susah payah adalah BDSM BUKAN
PAKSAAN. "Kau harus tahu itu, Ayu." * "...." "Kamu sudah tidak ada trust lagi kepadaku. Penghormatanmu kepadaku hanya semata-mata takut untuk terbuang. Bukan dari
hatimu yang murni," ucap David, suaranya datar dan dalam. Aku terdiam, baru kali ini aku mendengar ungkapan yang memang sebenarnya sudah kurasakan selama beberapa
hari terakhir ini. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Hening, tak ada suara lagi di antara kami. Benar, mengapa selama ini aku tidak terus terang mengatakan
itu semua kepada David. Alih-alih berbicara baik-baik dengannya, aku justru lebih memilih untuk menghancurkan diriku sendiri di depan wajahnya. "Sekarang, apa maumu?"
Ucap David memecahkan keheningan di antara kami. "Apapun yang Tuan kehendaki, lakukan padaku," jawabku pelan.
Abused children in Indonesia; accounts.
Konon, wanita lebih sigap dan mampu ber-multitasking dibandingkan pria. Dibatasi waktu yang pernah melampaui 24 jam, jadilah para ibu dalam buku ini jumpalitan menangani
aneka urusan. Dari urusan anak yang mulai puber, anak yang hobi mogok sekolah, gonta-ganti PRT, hingga pengasuh yang hobi pacaran dan membawa kabur anak asuhnya!
Kisah-kisah dalam buku ini adalah kumpulan pengalaman para ibu dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, wanita karier, sampai single mother. Repot? Pasti.
stres? Bisa jadi. Tapi, jelas tak ada bandingannya dengan cinta, bahagia, dan pelajaran berharga yang diterima. Simak kisah mereka dalam spektrum mengasyikkan: haru biru,
menggelitik, ceria, dan penuh perenungan. *** Para penulis: Sari Meutia, Dewi Rieka, Shinta Handini, Tria Ayu K., Sylvia L'Namira, Indah Julianti, Nunik Utami, Ambhita
Dhyaningrum, Haya Aliya Z., Triani Retno, Erlina Ayu, Fita Chakra, estu Sudjono, Indah IP, NIta Candra, Retnadi Nur'aini, Nadiah Alwi, Aan wulandari, Qonita Musa. [Mizan,
Lingkar Pena, Wanita, Tuntunan, Indonesia]
Tidak semua rasa bahagia harus berakhir dengan kehidupan yang bahagia pula. Ada kalanya, manusia perlu mengikhlaskan sesuatu yang bukan miliknya dan/atau tidak untuknya.
Berbahagialah kamu yang pernah merasakan patah hati. Karena kamu telah berhasil melalui ujian dalam menemukan kebahagiaan yang hakiki. Bersedihlah kamu yang tidak pernah
merasakan patah hati. Karena kamu belum berhasil melebarkan sayapmu dan menemukan kedewasaan diri. Untukmu yang patah hati, Kami… selalu bersamamu…
A B-Flat Cornet (Trumpet) solo with piano accompaniment composed by Kent Kennan.
Hantu masa lalu itu menjelma menjadi ancaman serius ketika unit cybercrime memburu sosok-sosok manusia berwajah lokal yang terlibat dalam suatu video porno yang menghebohkan
Indonesia. Peredaran video porno yang menampilkan orang-orang Indonesia itu menarik perhatian unit cybercrime Mabes Polri karena melibatkan jaringan prostitusi internasional dari Eropa
Timur. Kepolisian pun mulai melacak siapakah tokoh-tokoh yang tampil di video porno yang kemudian disebut Tuan Adam dan Siti Hawa itu? Dimana mereka kini? Apa motifnya? Siapa
dalang sebenarnya? Masalah semakin rumit ketika terungkap bahwa Tuan Adam adalah buron mafia Rusia karena menjadi sumber pembocor data penting industri prostitusi dan pornografi
Eropa. Lantas apa yang penting didalamnya selain harta milyaran dollar? Dua rermaja, Rizki dan Eliza, seperti terjebak dan terhempas dalam pusaran nasib, bagaikan jerat karma yang
mengancam masa depan mereka. Keduanya menjadi target para pembunuh dan kriminal paling kejam di dunia. Mereka mengalami pahit getir dan hitam putihnya pengajaran kehidupan yang
akhirnya justru membuka tabir kehidupan, nasib dan takdir yang mereka hadapi. Dari peristiwa yang mereka alami, daya-daya spiritual mereka yang tersembunyi terungkap. Melalui peristiwa
yang mempertemukan keluarga mereka, akhirnya tragedi yang lebih menggiriskan dapat dicegah. Sedangkan kelamnya masa lalu kehidupan kedua orang tua mereka dapat ditapis dengan
suatu kesadaran kudus yang berhubungan dengan suatu pemahaman penting mengenai rahasia Nama Ilahi yang tersembunyi yang dikenal di dunia spiritual sebagai - Asma Keseratus.
Deakin's notes are full of useful informaiton, and his book is both comprehensive and captivating. - ISISIn the late fourth and early fifth centuries of our era, Hypatia of Alexandria was the
world's greatest living mathematician and astronomer. A strikingly beautiful woman and a devoted celibate, she lived in a city as turbulent and troubled as Baghdad or Beirut is today. She
achieved fame not only in her special field, but also as a philosopher, religious thinker, and teacher who attracted a large popular following. Her life ended tragically in violence at the hands of
a rampaging mob of Christian fanatics, who killed her for her pagan beliefs, some say at the instigation of St. Cyril of Alexandria.This is the first biography of Hypatia to integrate all aspects of
her life. Mathematician Michael Deakin emphasizes that, though she was a philosopher, she was first and foremost a mathematician and astronomer of great accomplishment. In a fascinating
narrative that brings to life a richly diverse ancient society, he describes her work so that the mathematics, presented in straightforward terms, finds its true place in the context of her life as a
whole. Deakin supplies full detail on the historical, intellectual, and religious context of Hypatia's times. He also analyzes the pattern of her life and thought, and finally gives an account of the
events leading up to her lynch-mob execution.Although this outrageous crime has made Hypatia a powerful symbol of intellectual freedom and feminist aspiration to this day, Deakin makes
clear that the important intellectual contributions of her life's work should not be overshadowed by her tragic death.Michael A. B. Deakin (Melbourne, Victoria, Australia) is an honorary
research fellow and formerly a senior lecturer in the School of Mathematical Sciences of Monash University.
Sesudah sukses dengan tiga buku sebelumnya yang kami terbitkan —Melawan Miskin Pikiran: Memenangkan Pertarungan Hidup ala Kang Hasan (Oktober 2016); Islam untuk Indonesia:
Tantangan dan Harapan (Agustus 2017); Blusukan di Makkah dan Madinah: Memotret Sisi Lain Ibadah Haji (Januari 2018)—kali ini Kang Hasan (panggilan akrab Hasanudin Abdurakhman)
kembali hadir menyapa sidang pembaca melalui karya keempatnya. Melalui buku ini, Kang Hasan berusaha membongkar “kemiskinan berpikir” kita. Penulis mengajak pembaca untuk
meninjau kembali secara kritis segenap gagasan dan pola-pikir tentang belajar-mengajar dalam proses pendidikan, sekolah, kesuksesan, dan kekayaan. Sikap kritis penulis dalam buku ini
membetot dan membangunkan kesadaran kita bahwa kebanyakan dari apa yang kita pikirkan, kita yakini, dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari selama ini ternyata sering tidak
tepat, salah-kaprah, dan menunjukkan “kemiskinan berpikir” yang harus kita lawan dan kita basmi. Selamat membaca.
“Ah, begini selamanya nasib kebenaran,” keluh Amat, “baru separuh dituturkan, para pendengar sudah kabur. Ya, bagaimana tidak terjadi kesesatan? Memburu kebenaran harusnya sampai
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kalimat yang terakhir!” —Virus, Putu Wijaya * Membaca cerpen-cerpen Putu Wijaya seperti menyelami bangsa Indonesia dan kemanusiaannya yang penuh masalah. Menariknya,
permasalahan dan tragedi itu dituturkan dengan nada humor atau komedi yang membuat pembaca terhibur sekaligus terbawa suasana tragik. —Yetti A.KA
Kesehatan reproduksi menggambarkan siklus kehidupan manusia yang dimulai sejak jabang bayi di dalam rahim sang ibu hingga dilahirkan, dimulai masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia,
dan kemudian meninggal dunia. Menurut David Barker pada 2002 dalam hipotesisnya bahwa the first nine month shape the rest of your life. Sehingga tidaklah mengherankan bila setiap negara berlombalomba untuk menyiapkan generasi penerus melalui pembangunan kesehatan reproduksi. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi menjadi salah satu parameter penting bagi kemajuan dan kesuksesan
suatu negara, demikian pula dengan angka kejadian stunting yang memiliki dampak negatif bagi pembangunan generasi yang akan datang. Buku ini membahas tentang : Bab 1 Konsep Dasar Kesehatan
Reproduksi Bab 2 Aspek Legal dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Bab 3 Indikator Kesehatan Wanita Sepanjang Siklus Kehidupan Bab 4 Kesehatan Reproduksi dalam
Perspektif Gender Bab 5 Masalah Gangguan Kesehatan pada Wanita Bab 6 Deteksi Dini Komplikasi Permasalahan Kesehatan Reproduksi Bab 7 Psikologi dalam Siklus Kehidupan Perempuan Bab 8 Gizi
Seimbang dalam Siklus Kehidupan Perempuan Bab 9 Promotif dan Preventif dalam Kesehatan Reproduksi Bab 10 Konsep dasar Primary Health Care (PHC) Buku Teori Kesehatan Reproduksi ini disusun
sebagai dasar bahan Referensi untuk para sejawat Bidan dan mahasiswa kebidanan. Topik yang disampaikan memuat ilmu dasar yang komprehensif bagi sejawat dalam mengaplikasikan ilmunya untuk
meningkatkan taraf kesehatan reproduksi di Indonesia.
Kasihnya ibu membawa ke syurga. Berkorban nyawa tanda kasih. Kasihnya ayah tak sanggup berpisah. Berkorban raga rela binasa. Aduhai ibu... kasihnya pada kita tiada noktah. Jasanya tidak terhitung,
pengorbanannya tidak terbalas. Doa dan kasihnya bagai selimut yang membaluti tubuh. Pelukannya umpama angin yang mendinginkan. Betapa lembutnya teguran diberi kala kita hanyut dalam kelalaian.
Namun, alangkah hiba hati kecil mereka andai terguris dek kedegilan yang kita pamerkan. Dalam keseronokan mengejar duniawi, hadirnya insan rabbani ini membawa peringatan agar kita tidak terus terleka
diulit mimpi. Bicaranya tersembunyi sejuta hikmah menuntun kita ke jalan bahagia. Halangnya bukan membantah. Nasihatnya untuk kebaikan. Beruntunglah siapa yang mendengar, rugilah mereka yang
ingkar.
Secara default, inilah perjalanan hidup manusia. Jadi, jika ini yang dilalui oleh semua, apa yang membezakan kita dan manusia yang lainnya? Ya, yang berbeza adalah BAGAIMANA kita memilih untuk
melaluinya. Lahir - Belajar - Bekerja - Berkahwin - Mati
Perempuan itu rumah; kening yang menanti kecupmu pulang, halaman luas untuk kisahmu yang menakjubkan, rindu yang mendoakanmu setiap pagi dan petang. Perempuan itu aroma khas tembakau
panas dari kepulan rokokmu, wangi klasik dari buku ceritamu, uap keabuan dari secangkir kopimu yang melayang entah ke mana. Semenjak mengenal cinta, kehidupan Aksara menjelma seperti huruf
abstrak. Berbekal serangkum algoritma, ia terus berjalan. Menyusuri detik, memaknai pelik, hingga jejak kenang yang membawanya tersesat dalam sebuah paragraf usang. Pada akhirnya, ia harus memilih;
bersembunyi sampai jiwanya mati, atau keluar dengan sejuta konsekuensi.
Ini mungkin butuh mood yang baik untuk kamu membaca. Dialog hanya sedikit, tapi kamu akan senang bila sudah terbiasa. ~Nabila Sv
Masalah demi masalah berdatangan ke hidup Rana, tentunya mengganggu setiap hubungan yang dijalin oleh gadis itu. Sisi berbeda terlihat dengan sendirinya dari orang-orang yang ia sayang. Semuanya
memiliki sisi gelap yang tak pernah Rana tahu. Hingga pada satu puncak masalah, dimana rahasia besar terkuak ke permukaan, saat itulah semua tak lagi sama dalam kehidupan Rana. "Ucapkan selamat
tinggal untuk semua hal yang telah berhasil kamu lalui, Rana."

Aroma kehidupan seakan sudah tak asing lagi bukan? Hidup dengan segala gelombang kuatnya Hidup dengan segala keindahannya bak syair Para Pujangga Bahkan hidup yang dihiasi oleh
kemilau hikmah dari setiap kisahnya Semua kisah sudah tertuang dan tergantung bagaimana cara kita menikmatinya Semua kisah sudah diolah namun tergantung bagaimana sikap kita
dalam menghidangkannya Supaya lebih sempurna, Seduhan kisahnya sudah tertata, penyedap kata pun sudah diracik ke dalamnya. Namun “Secangkir Kisah Para Pujangga” seakan tak
bermakna tanpa gula dari para pembacanya.
This new in paperback edition includes a new afterword written specifically for this volume. Morley Winograd and Michael D. Hais review the developments of the 2008 presidential election
and demonstrate how the coming of age of a millennial generation and the expansion of a new communication technology produced another realignment, just as these twin forces of change
have done throughout U.S. history.
Explore the late Roman Empire, Alexandrian Egypt, and classical Greek philosophy and astronomy in this puzzle book featuring matching, word search, double puzzles, and crossword
puzzles. Based on "Hypatia of Alexandria" by Laurel A. Rockefeller.Includes an excerpt from the book and a study guide for students.
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