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RIANA Syuhada Adam, gadis wartawan yang begitu komited
dengan kerja dan tidak suka berbicara soal jodoh. Hatinya
sekeras kerikil hingga dia tidak mudah jatuh cinta. Namun
jauh di sudut hati, dia masih menyimpan janji setia dengan
teman sepermainan sewaktu kecilnya, Minul. Kepada lelaki
itu sahajalah disandarkan harapan untuk menggapai bahagia.
Hidupnya yang tenang, tiba-tiba menjadi kacau bila menjadi
mangsa tipu muslihat dan kuasa mistik manusia bejat yang
akhirnya menemukan dia dengan Danish Haiqal. Terlepas
daripada saat getir dan selamat di sisi pemuda itu,
membuatkan hati Riana tidak keruan. Danish berjaya
meruntun hatinya. Malah, Danish turut menyimpan perasaan
terhadapnya. Pertalian antara Danish dan Syed Aminul
membuatkan keadaan semakin kusut! Danish dan Syed
Aminul sebenarnya sepupu! Malah, Riana sendiri mendapat
tahu bahawa Syed Aminul sudah pun berkahwin. Riana
kecewa. Lelaki yang diharapkan untuk menggapai
kebahagiaan tidak mungkin menjadi miliknya. Haruskah dia
mendambakan cintanya pula itu kepada Danish, sedangkan
Danish sudah berjanji akan menyatukannya dengan Syed
Aminul? Sayangnya... Riana tidak tega bermadu!
Berisi 20 kisah nyata yang mengupas hubungan mertuamenantu yang tidak harmonis, terdiri dari 10 kisah dari sudut
pandang mertua dan 10 kisah dari menantu. - Disertai saran
psikologis praktis.
Impact of Christian missions on the existence of animism,
traditional rites, and ceremonies of Batak people from
Christian perspectives.
Page 1/13

Online Library Cerita Dewasa Mertua Dan
Menantu Perempuan
Orangtua biasa, memberi tahu ... Orangtua baik, menjelaskan
... Orangtua bijak, meneladani ... Orangtua cerdas,
menginspirasi ... Setiap Ayah-Bunda mendambakan anak
shalih. Itulah hadiah terindah bagi setiap orangtua. Tapi,
bagaimanakah caranya mendapatkan anak yang shalih?
Buku ini hadir untuk menjawab pertanyaan itu, dengan
beranjak dari keyakinan bahwa diperlukan orangtua shalih
untuk menghasilkan anak shalih. Ayah-Bunda bisa menjadi
orangtua shalih dengan cara memaksimalkan lima karunia
yang telah dimiliki: karunia belajar, karunia konsistensi,
karunia kiblat, karunia mendengarkan, dan karunia al-shaffat.
Ditulis oleh seorang trainer yang menekuni dunia
keayahbundaan, buku ini—lengkap dengan teori, contoh
kasus, dan cara menyelesaikan masalah—akan membimbing
Ayah-Bunda dalam mengatasi berbagai kesulitan mengasuh
anak. Dengan membaca buku ini, insya Allah, Ayah-Bunda
akan bisa mewujudkan cita-cita menjadi orangtua yang baik,
bijak, dan cerdas. Sebuah perwujudan ikhtiar Ayah-Bunda
untuk memiliki anak-anak yang shalih. [Mizan, Mizan
Publishing, Mizania, Inpirasi, Religi, Motivasi, Parenting,
Anak, Remaja, Dewasa, Indonesia]
Tumbuh besar dengan ibu yang single mother serta adik-adik
perempuannya membuat Dewa selalu menjadi yang paling
bertanggung jawab, bahkan di tengah anggota The Players
yang pembuat masalah. Siapa sangka, kali ini dialah Sang
Pembuat Masalah. Caca selalu menjadi anak ‘pintar’ yang
dibanggakan keluarganya. Ia menganggap dirinya tidak akan
pernah melakukan hal bodoh. Dan tentu saja, sex bebas
sampai kehamilan di luar nikah tidak ada dalam agendanya.
Delapan belas tahun, terlalu muda untuk menjadi seorang
istri, apalagi menjadi seorang ibu. Tidak peduli betapapun ia
mencintai ayah dari bayinya. Ditambah lagi dengan ibu
mertua yang tidak menyukainya, lalu munculnya wanita yang
sangat serasi untuk sang suami, dan fakta bahwa pria itu
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sejak awal tidak mencintainya. Caca merasa tidak punya
alasan untuk mempertahankan pernikahan ini. Satu malam.
Satu kesalahan yang diawali oleh alkohol. Skandal drummer
band terkenal menghamili gadis delapan belas tahun ini
dimulai. Mereka terperangkap dalam ikatan. Sang wanita
berusaha membebaskan sang pria, karena ia berpikir ini
adalah kesalahannya. “Sebenarnya aku atau kamu yang
terperangkap di sini?”

@bungdiki adalah founder akun Instagram
@dakwahsocmed. Sejak kecil, penulis yang lahir
pada 5 Juni 1991 ini memiliki hobi membaca. Selain
sebagai social media activist, saat ini penulis juga
berprofesi sebagai seorang digital marketing
strategist di sebuah perusahaan konsultan media
dan public relation. Tahun 2011—2012, saat masih
kuliah di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam,
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, penulis mulai
bersentuhan dengan dunia digital secara keilmuan.
Menurutnya, media tidak hanya dapat dijadikan
sebagai alat untuk menjalin pertemanan, tetapi juga
sebagai alat untuk dakwah. Saat itu penulis berpikir
bagaimana ilmu yang dipelajarinya saat duduk di
bangku kuliah yang terkait dengan dakwah dan
keislaman bisa tersebar luas. Pada akhirnya, penulis
menggunakan sosial media sebagai wadah menulis
dan memberikan gagasan pribadi. Saat masih
kuliah, penulis juga aktif mengelola media digital
(website dan media sosial) salah satu organisasi
keislaman. Dari situ tercetuslah akun
@dakwahsocmed pada tahun 2014 melalui media
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sosial Twitter. Bergabungnya penulis dengan wadah
berkumpulnya komunitas dan akun-akun dakwah,
yaitu Aku Cinta Islam (ACI), menambah motivasi
untuk menyebarkan kebaikan di dunia maya. Penulis
juga dipercaya sebagai ketua Aku Cinta Islam 2.0
(2014 – 2016). Saat ini, penulis sedang menempuh
pendidikan S2 di Universitas Mercubuana, Fakultas
Magister Ilmu Komunikasi. Prinsip penulis untuk
dakwah di dunia maya, “Bisa jadi ibu jarimu kelak
menjadi jenderal yang mengantarkan ke dalam
surganya Allah atau malah menyeretmu ke
nerakanya Allah.” CO-WRITER @fitriapratiwi_pipit
adalah editor Visimedia Pustaka sejak 2013.
Kegemarannya menulis dan membaca telah
membuatnya tidak bisa terlepas dari dunia buku.
Selain aktif sebagai editor dan anggota di beberapa
komunitas Islami, ibu satu anak ini juga mengajar di
STEI SEBI sebagai dosen Bahasa Indonesia dan
Komunikasi Bisnis. Lillah, billah, fillah adalah
motivasinya dalam semua aktivitas. Buku
persembahan Penerbit VisiMedia #Vmedia
#Visimedia #VisimediaPustaka #DakwahSocmed
#BungDiki #Religi #Muslim #Muslimah #Islam
#Islami #KisahInspiratif #Saleh #Saleha
#MenemukanCintamuSaatKehilanganCintamu
#MCSKC #MoveOn #PatahHati #PutusAsa
#SakitHati #KehilanganCinta #Galau #Baper #Cinta
#Ikhtiar #Bangkit #Istiqomah #Istikamah #Taaruf
#JatuhCinta #Ikhlas #MencintaiKehilangan #jodoh
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#Syari #Khitbah #Pernikahan
Edward Cullen bisa merasakan dirinya jatuh cinta
ketika melihat Bella Swan tiba di Forks. Gadis itu tak
seperti manusia lain yang isi kepalanya membuat
Edward pening. Bella justru membuatnya takut
karena dia benar-benar tak terbaca. Midnight Sun
mengisahkan pertemuan Edward dan Bella serta
menggambarkan bagaimana kisah cinta mereka
terjalin dari sudut pandang Edward, sang vampir.
Detail masa lalu serta benak Edward yang rumit
semakin menunjukkan mengapa cintanya pada Bella
merupakan pertentangan hidupnya yang terbesar.
Bagaimana mungkin ia begitu egois mengikuti kata
hatinya jika itu berarti membahayakan hidup Bella?
Nayara, sang pemilik hati seluas samudra dibalik
tubuh mungilnya, tak merintihkan apapun atas
segala pilihan hidupnya, dan segala takdir yang
harus dijalaninya. Dia tak pernah berhenti mencintai
suaminya, seperti tak pernah juga lelah mendoakan
ibu mertua yang selalu membencinya tanpa alasan.
Nayara selalu percaya bahwa tak ada kemenangan
indah tanpa diiringi kesabaran. Sementara Nastiti,
perempuan pemarah yang tak suka dibantah. Balur
pekat masa lalunya dia tutup rapat, bersama gaya
hidup bak aristokratnya. Tamparan kemarahan terus
memercik ke dirinya sendiri hingga tergerus
kesadaran oleh kebaikan sang menantu. Di tempat
lain, perempuan bernama Malina hidup bagai
nomaden sejak dilahirkan, yang haruskan dia untuk
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pandai sesuaikan diri dalam gelapnya rahasia yang
disimpan ayahnya. Takdir menggiring tiga
perempuan itu pada satu titik yang sama. Informasi :
Kami memakai sistem POD/Print On Demand (buku
baru akan dicetak jika ada order). Lama proses
cetak kurang lebih 1-2hr (hari kerja). Jadi kami
mohon pengertiannya bahwa buku tidak akan
langsung dikirim di hari yang sama saat Anda order.
Tapi kami selalu usahakan secepat mungkin dalam
memberikan pelayanan.
Buku ini berisi pengalaman penulis baik dari
kehidupan pribadi dia dan orang-orang yang dia
kenal maupun dari berbagai seminar keluarga yang
diadakan. Pembahasan dalam buku ini antara lain
tentang konflik yang kerap terjadi dalam keluarga
antara mertua, menantu dan ipar. Pengalaman
penulis selama belasan tahun memimpin seminar
dan retreat keluarga serta konseling, di mana ada
banyak masalah yang diajukan, dibahas, dan
dijawab berdasarkan prinsip firman Allah. Semua
dibahas dalam buku ini. Buku ini juga berisi tanya
jawab seputar permasalahan di antara mertua,
menantu, dan ipar.
Depuis la parution en 1981 d'une première
bibliographie de la littérature en malais des Chinois
d'Indonésie, la recherche s'est beaucoup
développée dans ce secteur oublié. Il était temps de
faire le point sur l'état nouveau des connaissances :
ces huit textes visent à souligner les spécificités d'un
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mouvement qui, né vers 1870, a pris fin au
lendemain de l'indépendance et que ce volume
cherche à replacer dans l'ensemble de la littérature
indonésienne.
Panel Discussion on History of Tarumanagara Kingdom in
West Java; proceedings.
SUN GO-KONG, Si Kera Sakti, adalah tokoh legenda paling
populer dalam khazanah pustaka Tiongkok. Banyak sekali
buku, teater, sandiwara, opera, wayang potehi, lm, dan serial
televisi mengenai dirinya. Kendati demikian, belum ada buku
yang secara terperinci menuturkan riwayatnya, khususnya
dalam bahasa Indonesia, selama lebih dari setengah abad
terakhir. Dalam buku yang digubah dari See Yu Ki, Kisah
Ziarah ke Barat ini, dituturkan secara lengkap asal-usulnya,
ambisi dan pergulatan hidupnya selama mengabdi kepada
Pendeta Tong Sam-cong, seorang padri muda, untuk
melakukan ziarah ke Tanah Barat guna mengambil Kitab Suci
dari Sang Buddha yang akan diamalkan di seluruh Tiongkok.
Membaca kisah ini, tersingkap banyak adat-istiadat serta tata
cara dari zaman Tiongkok kuno yang masih berlaku dan tetap
relevan sampai hari ini.
Sequel The Real Home Is You Masih tentang dia, si pemilik
wajah cantik putih yang manja meski telah menjadi Ibu.
Bersama suaminya-Jatmiko Edo Bagaskoro-si lelaki pendiam
yang tidak romantis sama sekali. Mereka bagaikan gula pasir
dan gula jawa. Satu sisi begitu bersinar, dan sisi lain nampak
suram. Tapi bukankah pernikahan adalah menyatukan dua
hal yang berbeda? Mempertemukan untuk saling
menyempurnakan? Yaa… Jika Tuhan sudah menunjukkan
kuasanya, maka manusia tak akan pernah bisa mengutakatik hubungan keduanya.
Siapa bilang kalau menulis itu sulit? Siapa bilang kamu nggak
punya bakat? Siapa bilang kalau penulis itu aneh dan nggak
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gaul? Intinya, ada banyak hal yang menghalangi seseorang
untuk mulai menulis. Mungkin kamu juga, yang sering nggak
pede buat bikin tulisan. Sebenarnya kamu pengin jadi penulis
tetapi nggak tahu gimana caranya, plus takut dicap negatif.
Padahal keinginan itu begitu kuat, apalagi untuk
menerbitkannya jadi buku. Apalagi kalau baca kisah sukses
JK Rowling, Dan Brown, juga Rahmanita. Pengin seperti
mereka, populer, banyak teman, dan pastinya banyak uang.
Tapi rasanya bakat kok nggak ada nih. Masa sih?
Sebenarnya tiap orang bisa kok menjadi penulis. Nggak
percaya? Simak terus deh, uraian dalam buku ini. Atau sudah
pernah nulis tapi bingung, kok ceritanya sampai kemanamana ya? Trus gimana dapatin idenya? Gimana cara
membangun karakter tokoh? Gimana ngembangin cerita biar
menarik dan nggak ngebosenin? Masih banyak segudang
pertanyaan yang ada di benakmu, yang pastinya akan
terjawab. Buku ini pas banget buat kamu yang baru memulai,
yang sedang menulis, bahkan yang sudah pernah menulis
untuk lebih mengerti tentang bagaimana menulis fiksi yang
menarik. Ditulis oleh penulis fiksi yang sudah banyak
menghasilkan karya, membuat buku ini semakin berbobot.
Kehidupan seorang dokter bagi masyarakat dipandang
sangat mulia, mapan dan dipenuhi kebahagiaan. Namun
tidak semua dokter mengalami hal tersebut. Ada dokter yang
harus melepas profesinya demi mendampingi keluarga
kecilnya, ada dokter yang harus berjuang untuk
mempertahankan keutuhan keluarganya. Ada dokter yang
harus berusaha melawan penyakit yang menggerogoti
hidupnya. Ada dokter yang memperjuangkan mimpi
membangun klinik impiannya. Perasaan bersalah seorang
dokter yang tidak bisa menyembuhkan keluarganya sendiri.
Dan dokter hewan yang berjuang demi makhluk yang
bernama binatang. Namun mereka mampu bertahan melalui
episode kehidupan dengan sabar, bersyukur dan ikhlas
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menjalaninya. “Dokter Juga Manusia”, dokter juga melewati
fase kehidupan yang sama dengan orang kebanyakan.
mereka juga berjuang demi mendapatkan sesuap nasi. Perlu
waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, dan
hidup untuk membahagiakan keluarganya. Skenario
perjalanan hidup seorang dokter bisa juga berliku
sebagaimana orang-orang dengan profesi yang berbeda.
Dan hanya dokter yang berjiwa besarlah yang mampu
menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Pada akhirnya
semua akan menemukan hikmah dan menikmati setiap
episode kehidupan yang dititipkan Allah. Bahwa manusia
hanya punya tugas melewati setiap fase dengan sabar,
syukur dan ikhlas. (Tim NuBar Area Jabar #20)

Prosiding Seminar teologi Kitab Rut adalah kumpulan
tema-tema dalam Kitab Rut dan tinjauan teologis dan
praktis yang dapat dibangun dari kitab Rut. Tema-tema
itu seperti: Allah yang Diam tidak berarti Allah yang
Absen, kehilangan yang mendatangkan Berkat,
Keunikan-keunikan tokoh dalam Kitab Rut, Makna
Kematian dalam Kitab rut, Tidak ada kebetulan dalam
hidup ini, Menantu yang setia kepada mertua yang
kepahitan.
Buku ini mengupas secara tuntas berbagai pertanyaan
seputar bolehkah bercerai, bolehkah menikah
kembali?Ada banyak alasan yang terjadi atau di buat
-buat untuk melegalkan perceraian atau beristri lebih dari
satu. Buku persembahan Happy Holy Kids ini akan
memberikan cara pandang baru bagi mereka yang
sedang mengalami masalah dalam pernikahan dan
memutuskan untuk bercerai, Ir. Jarot Wijanarko,
Yayasan Pulihkan
Siapa bilang dunia penerbitan hanya soal mencetak
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buku dan menjualnya ke pasar? Faktanya, ini adalah
industri konten. Sebuah naskah bisa menjelma menjadi
apa saja: film, drama seri, game, komik, paket seminar,
aplikasi, merchandise, bahkan musik. Salman Faridi,
CEO Bentang Pustaka, menawarkan gagasan-gagasan
baru nan segar tentang masa depan literasi dalam buku
ini. Mulai dari mengaplikasikan snack culture dalam
produk bacaan, merilis karya dalam bentuk lisensi
Creative Commons, menelisik hibah-hibah
penerjemahan ke bahasa asing, mencari "pewaris" para
penulis legendaris, hingga upaya memenangkan ruang
display di benak pembaca. Tak hanya bicara tentang
seluk-beluk perbukuan, Salman Faridi juga mengajak
kita menyelami percikan-percikan peristiwa yang akan
membuat kita semakin jatuh cinta pada bahasa dan katakata. "Saya selalu percaya Kang Salman tidak hanya
brilian dalam membidani buku. Suatu ketika dia akan
melahirkan buku. Bagi mereka yang menganggap buku
sebagai oksigen, isu berakhirnya kejayaan buku adalah
kiamat. Tetapi, selama manusia-manusia langka macam
Salman Faridi masih percaya terhadap kebijaksanaan
buku, semoga Allah menunda kiamat itu beberapa
waktu."-Tasaro GK, penulis tetralogi Muhammad
"Patutlah kita dengar apa yang dibicarakan oleh orang
yang telah 15 tahun di dunia penerbitan buku. Sebagai
editor maupun CEO, Salman telah membawa sebuah
penerbit kecil dengan 5 pegawai dan 3 ekor ikan hias
yang menjadi salah satu penerbit paling terkemuka di
negeri ini. Selamat kawanku, Salman Faridi." -Andrea
Hirata "Manusia bukan bentuk, melainkan isi. Itu
pelajaran dari Hanoman. Kemasannya monyet. Isinya
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manusia. Buku tak harus berupa kertas, papirus, lontar,
dan lain-lain. Esensi buku, menurut Salman Faridi,
belum kiamat. Selamat membaca." -Sujiwo Tejo "Salman
Faridi, avant garde perbukuan nasional zaman digital.
Dia ngotot buku bisa bergandengan tangan dengan
gadget. Bersama timnya, dia mengemas buku jadi enak
dibaca tanpa kehilangan kedalaman." -J. Sumardianta,
Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta. Penulis buku
Guru Gokil Murid Unyu, Habis Galau Terbitlah Move On,
dan Mendidik Pemenang Bukan Pecundang. "Sebuah
buku tentang dunia perbukuan yang ditulis oleh orang
dalam. Bagaimana penerbit bertahan di antara tuntutan
untuk idealis sekaligus pragmatis? Bagaimana
kesalahan satu huruf bisa menciptakan petaka? Salah
satu buku penting untuk siapa pun yang terjun dan akan
terjun, atau mungkin sudah pensiun dari dunia
perbukuan." -Eka Kurniawan "Ditulis dengan renyah,
mengalir, dan tak pelit informasi, buku ini bukan hanya
memperkaya pengetahuan kita tentang industri buku,
melainkan juga menggugah benak kita untuk
merenungkan masa depan literasi. Melalui buku ini,
Salman Faridi berbagi pengalaman dan pengamatannya
sebagai pelaku industri buku yang secara intensif
bertahun-tahun bergaul dengan berbagai naskah dan
tantangan yang dihadapinya dari sudut pandang
penerbit. Buku ini penting dibaca oleh siapa saja yang
ingin mengenal dunia buku dengan lebih intim dan
personal." -Dee Lestari "Salah satu kitab rahasia urusan
buku, materi penulisan, hingga urusan hidup dalam satu
genggaman yang harus dicari, tetapi seluk-beluk dan
jalan tikus untuk menghindar dari kemacetan
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penerbitan? Di sini referensinya!" -Wahyu Aditya,
founder HelloMotion Academy dan Praktisi Desain
Komunikasi Visual "Melalui buku ini, Salman Faridi
mengingatkan kepada kita bahwa buku sejatinya
bukanlah huruf-huruf yang tercetak di atas kertas. Cetak
hanya semacam cara dan kertas hanyalah medium.
Buku adalah sebuah tempat untuk mengabadikan
gagasan dan perasaan manusia, cara membuat dan
mediumnya bisa bersalin rupa menjadi apa saja. Maka,
selama gagasan manusia masih dianggap berharga,
buku tak akan pernah mati … dan kiamat buku tak perlu
ditunggu!" -Fahd Pahdepie, penulis, CEO Inspirasi.co
[Mizan, Bentang Pustaka, Snackbook, Penerbit, Buku,
Inspirasi, Indonesia]
Aku Minar. Ini cerita cinta versi aku dan Sahat (dan...
Mamak Mertua). Seru. Ngeselin. Gemesin. Sekaligus
sangat menantang. Ditambah latar belakang keluarga
besar Batak yang penuh drama dan asumsi, kisahkisahku lebih sering berakhir konyol dan nyaris bikin aku
frustrasi. Apalagi aku dan Mamak Mertua punya
kepercayaan berbeda tentang cinta dan kebahagiaan,
terutama kalau menyangkut Sahat, kesayangan kami
berdua. Dengan bahasa yang ringan, cerita ini sengaja
dikemas untuk membuat pembacanya terbahak-bahak.
Siapa bilang dunia penerbitan hanya soal mencetak
buku dan menjualnya ke pasar? Faktanya, ini adalah
industri konten. Sebuah naskah bisa menjelma menjadi
apa saja: film, drama seri, game, komik, paket seminar,
aplikasi, merchandise, bahkan musik. Salman Faridi,
CEO Bentang Pustaka, menawarkan gagasan-gagasan
baru nan segar tentang masa depan literasi dalam buku
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ini. Mulai dari mengaplikasikan snack culture dalam
produk bacaan, merilis karya dalam bentuk lisensi
Creative Commons, menelisik hibah-hibah
penerjemahan ke bahasa asing, mencari "pewaris" para
penulis legendaris, hingga upaya memenangkan ruang
display di benak pembaca. Tak hanya bicara tentang
seluk-beluk perbukuan, Salman Faridi juga mengajak
kita menyelami percikan-percikan peristiwa yang akan
membuat kita semakin jatuh cinta pada bahasa dan katakata. [Mizan, Bentang Pustaka, Buku, Tulisan, Industri
Penerbitan, Penerbit, Indonesia]
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