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Dilarang Mencintai Bunga Kumpulan
Cerpen Kuntowijoyo
Cara Menjadi Penulis Andal, Sukses, dan Sehat
Imajinasi harus terus diasah, dicari untuk menjadi
sebuah cerita. Keterbatasan fi sik bukan halangan,
kesakitan dan kesedihan hilang dengan hadirnya
sebuah karya kepenulisan. Saat buku ini, ditulis
penulis dalam kondisi pemulihan habis operasi
infeksi saluran kencing yang opname di rumah sakit.
Penulis menggunakan selang cateter selama
sebulan. Ujian ini memang berat harus dilalui karena
penyempitan kandung kemih juga adanya penyakit
hemoroid (wasir). Namun, penulis berjuang untuk
menyelesaikan buku ini yang bisa bermanfaat bagi
orang lain. Dalam buku Meretas Badai Menjadi
Lebih Sehat Jika Menulis, pembaca akan diajak
untuk membaca betapa berat perjuangan para
penulis yang terus berkarya di tengah keterbatasan
fi sik. Misalnya Pipiet Senja yang tidak pernah
menyerah dalam menghadapi cobaan, talasemia
membuatnya harus melakukan transfusi secara
berkala. Di tengah jadwal untuk tranfusi Pipiet Senja
selalu menyempatkan diri untuk menulis dan
menulis. Bagaimana kita menyerap energi seorang
Pipiet Senja yang luar biasa. Melani Soebono,
berbagi lewat buku mengajak sharing soal penyakit
yang menimpa rahimnya dan berbagi pengalaman
tentang hidup cinta dan kehilangan. Berteman
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dengan kematian, buku yang ditulis Sinta Ridwan
penyandang Lupus. Tubuhnya melemah dari hari ke
hari, penyakit mematikan yang belum ada obatnya.
Sinta mengajarkan naskah kuno sesuai dengan latar
belakangnya sebagai seorang fi olog. Ferrasta
Soebandi atau dikenal dengan Pepeng. Penyakit
Multiple Sclorosis memuatnya harus terus berbaring
di ranjangnya. SeManga, Manhua & Manhwat
perjuangan dan keikhlasan Pepeng dalam melawan
sakit yang dideritanya menjadikan Pepeng sebagai
salah satu Penerima Anugerah Kick Andy Heroes,
kini beliau telah berpulang ke hadirat-Nya. Seorang
entertainer sejati, pendiri Forum Lingkar Pena, Nurul
F. Huda merupakan sosok yang tegar menderita
sakit jantung sejak kecil, nyeri di dada kiri
menembus punggungnya seperti tersayat-sayat
tidak dihiraukannya, dia tetap memberi motivasi
untuk terus menulis. Pada 18 Mei 2011, perjalanan
panjang Nurul F. Huda berakhir. Sebelum
menghadap ke hadirat Tuhan YME telah terbit buku
terbarunya dengan judul Hingga Detak Jantung
Berhenti. Selamat jalan Pepeng dan Nurul F. Huda.
Walaupun Anda berdua telah tiada namun karya
Anda tetap abadi dalam hati sanubari penggemar
buku Anda. Banyak lagi kisah penulis yang
menyentuh hati, memberikan inspirasi, di tengah
keterbatasan mereka menulis buku. Sakit adalah
irama kehidupan, apabila kita meramunya dengan
untaian katakata indah akan berubah menjadi
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sebuah karya nyata. Maka sakit yang diderita oleh
seseorang akan menjadi kekuatan untuk menulis.
Oleh karena itu menulis itu menjadikan kita lebih
sehat.
Dilarang Mencintai Bunga-BungaNoura Books
"Menangis adalah cara yang sesat untuk meredakan
kesengsaraan. Kenapa tidak tersenyum, Cucu.
Tersenyumlah. Bahkan, sesaat sebelum orang
membunuhmu. Ketenangan jiwa dan keteguhan
batin mengalahkan penderitaan. Mengalahkan,
bahkan kematian…." Sederhana tapi
menghanyutkan, begitulah cerpen-cerpen karya
Kuntowijoyo. Permasalahan sehari-hari yang
diangkat membuat jalan ceritanya terasa ringan, tapi
sarat makna. Bertemakan kehidupan manusia yang
dinamis, Kuntowijoyo mengedepankan sisi
spiritualisme yang mengorek moral si tokoh utama.
Salah satu cerpen yang dimuat dalam buku iniDilarang Mencintai Bunga-Bunga-berkisah mengenai
keakraban seorang anak lelaki dengan tetangganya,
sang kakek yang menemukan makna kedamaian
dan keindahan hidup dalam bunga-bunga yang
dirawatnya setiap hari. Dengan keapikan kata yang
dirangkai, membawa cerpen ini menjadi pemenang
pertama Sayembara Cerpen Majalah Sastra pada
1968. Cerpen-cerpen karya Kuntowijoyo yang tak
kalah menarik lainnya, terhimpun dalam buku ini dan
kami persembahkan kembali bagi para pembaca
yang merindukan kisah penuh kebijaksanaan yang
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mampu memberikan pelajaran kehidupan tanpa
menggurui. [Mizan, Noura Books, Cerpen, Sastra,
Bahasa Indonesia]
Buku ini merekam dentam panggung musik dan
detak diskusi literasi di pergelaran tahunan MocoSik
Festival pada tahun 2018 di Yogyakarta. “Puisi itu
Membuat saya bahagia. Saya mencoba membagi
kebahagiaan dengan orang lain.” – Sapardi Djoko
Damono, Penyair “Menulis adalah mencurahkan
perasaan dengan terlebih dahulu direnungkan. Katakata akan berbicara lebih bila direnungkan dahulu:
itu yang disebut sebagai proses kreatif.” – Seno
Gumira Ajidarma, Prosais “Konser Festival MocoSik
2018 yang memadukan buku dengan lagu ini bagus.
Kita mengajak semua anak-anak remaja untuk
kembali ke buku. Giat dan gemar membaca buku.
Dengan buku, kita akan tambah pengetahuan dan
cepat mengingatnya. Salut juga untuk Slankers yang
datang nonton dengan membawa buku.” – Bimbim
“Slank”, Musisi “Buku itu pintu pengetahuan.
Dengan membaca satu halaman berarti satu pintu
wilayah cakrawala pengetahuan.” – Sawung Jabo
“Sirkus Barock”, Musisi “Hadirnya sekitar 15 ribu
pengunjung selama tiga hari paling tidak telah
membuktikan bahwa publik negeri ini masih
menyimpan minat besar untuk tetap membaca buku
sambil mendapatkan hiburan.” – Anas Syahrul Alimi,
Founder MocoSik Festival dan CEO Rajawali
Indonesia Communication
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Peribahasa, pantun, dan majas merupakan bagian
dari kebudayaan bangsa Indonesia. Sebagai warga
negara Indonesia dan sebagai generasi penerus
bangsa, sudah sepatutnya bangga dan memberikan
apresiasi terhadap produk budaya bangsa ini.
Namun pada kenyataannya, masih banyak di antara
kita, khususnya para pelajar, yang merasa kesulitan
saat berhadapan dengan bahan pembelajaran yang
berkaitan dengan peribahasa, pantun, dan majas.
Hal ini karena kurangnya referensi dan ketersediaan
buku yang membahas bahan pembelajaran tersebut
secara lengkap. Kini, para pelajar tidak perlu merasa
kesulitan lagi karena telah hadir buku Kumpulan
Lengkap Peribahasa, Pantun, dan Majas yang
disusun secara lengkap. Buku ini berisi kumpulan
peribahasa, pantun, dan majas, lengkap dengan
contoh-contohnya dan arti yang mudah dipahami.
Adanya pembahasan tentang kesusastraan
Indonesia, dari sastra lama hingga sastra modern,
nama-nama sastrawan dan penyair dari berbagai
angkatan, kumpulan puisi, hingga kamus mini
padanan arti dari kata-kata sulit dalam peribahasa
dan pantun, menjadi pelengkap dari buku ini. Buku
Persembahan Penerbit Bmedia
Maklumat ini hanyalah satu usaha untuk
meningkatkan kualitas sastra Indonesia, supaya
sastra lebih berperan dalam masyarakat. Saya
berharap kehadiramn maklumat ini memberi
sumbangan pemikiran pada teman-teman
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pengarang, terutama para pengarang muda.
Pengarang harus berpartisipasi pada kehidupan
bangsa sesuai dengan profesinya. Karena bangsa
Indonesia modern kita sedang dalam krisis, krisis
peradaban. Krisis peradaban itu tak mungkin
diselesaikan oleh politik-seklipun politik yang baik,
apalagi politik yang jelek. Krisis itu juga bersifat
global dan universal. Bagi Martin Heidegger, krisis
itu disebabkan kita sudah kehilangan makna hidup,
dan tugas sastrawan yang sangat relevan dan
fungsional ialah mengembangkan MAKNA hidup
pada kemanusiaan. Inilah cara bagi saya untuk
mengabdi kepada Tuhan dan tanah air.
Biography of Indonesian figures who developed the
Indonesian culture.
Criticism on Indonesian literature from religious
mysticism and existentialism viewpoint; collected of
articles.
Buku Historiografi Islam bermaksud menelaah
secara kritis dan objektif “sejarah perkembangan
penulisan” peristiwa sejarah yang terjadi pada umat
Islam. Sejarah umat Islam penuh dengan peran
keagamaan dan pesan eskatologis (aktivitas
penyerahan kepada Allah SWT). Sejarah umat Islam
adalah sejarah yang unik berkaitan dengan hal ihwal
amal perbuatan manusia Muslim dalam mewujudkan
keMuslimannya, baik itu yang bernuansa perbuatan
individu atau personal sebagai makhluk sosial, sikap
perilaku dan akhlak, aktivitas kasab dan ma’isyah,
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maupun bernuansa kebangsaan sebagai kesatuan
komunitas yang diikat oleh kesatuan keyakinan dan
kekuasaan (ummatan wahidah) ---- Sebuah buku
untuk menambah pengetahuan Anda tentang
sejarah Islam persembahan penerbit Kencana
(Prenadamedia Group)
Lexicon of Jakarta's writers.
Catalog of works in Malay and Indonesian in the
collections of Perpustakaan Tun Seri Lanang,
Perpustakaan Alam & Tamadun Melayu, Perpustakaan
Perubatan, Perpustakaan Undang-Undang, and
Perpustakaan Cabang Sabah of the National University
of Malaysia.
Social structural system in Surakarta Sultanate under
Paku Buwana X, 1900-1915; collected articles.
Critics of the thougts of Kuntowijoyo, a professor in
culture regarding methods of Islamic studies in
Indonesia.
Criticism on poems, novels, and short stories of the late
Kuntowijoyo, a famous Indonesian author.
Barman tua pergi ke gunung bersama Popi, perempuan
muda nan cantik yang memang bertugas menemaninya.
Apa yang terjadi kemudian? Hidup menampilkan
sepotong demi sepotong rahasianya. Sunyi menjadi
bermakna dan pencarian akan hakikat hidup
menyebabkan liburan Barman menjadi perburuan
spiritual yang indah. Lantas apa yang dikhotbahkan
lelaki tua itu di atas bukit, di depan para pengagum dan
pengikutnya? Kuntowijoyo mengisahkannya dengan
lembut dan penuh makna. [Mizan, Bentang, Novel,
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Islam, Indonesia]
Akan keliru jika menganggap Taufik Abdullah, akrab dipanggil
Pak Taufik, hanya sebagai pribadi sombong, tinggi hati, atau
suka ngenyek pendapat orang lain. Oleh karena itu banyak
orang tersinggung atau sakit hati. Dalam suatu ceramah, ada
yang mengomentari “ di mana ketajaman analisa Taufik
Abdullah?”. Dengan enteng Taufik menanggapai “saya juga
heran, ternyata saya tidak sepintar yang saya harapkan”
(Eka Budianta). Taufik punya selera humor juga. Sewaktu
memasuki rumah makan di Pariaman, seorang gadis pelayan
menyambutnya dan mengatakan “rasanya saya pernah
melihat Bapak di televisi”. “iya ya?,” jawab Pak Taufik.
Beliau lantas melanjutkan “Pada sinetron yang mana tu, ya?
Waktu main dengan Dessy Ratna Sari atau Primus, ya?”.
“Ndak di sinetron doh Paaak, pado acara mangecek-ngecek
je nyeh.” (Tidak di sinetron Pak, tapi acara berbincangbincang saja,” jawab gadis pelayan tersebut sambal tertawa
bersama kawannya (Gusti Asnan). Tidak ada istilah pensiun
bagi Pak Taufik. “Pensiun hanyalah soal gaji yang harus
diterima ala kadarnya, tetapi bukanlah berarti anjuran agar
kreativitas dibiarkan untuk menganggur. Kreativitas tidak
mengenal usia!” (Kenedi Nurhan) Masih banyak sisi lagi
tentang Pak Taufik dalam buku untuk mensyukuri anugerah
Tuhan Yang Maha Pengasih kepadanya di usia ke-85 pada
tahun ini. Lahir di Bukittinggi 3 Januari 1936, doktor kedua
orang Indonesia, setelah Prof. Sartono Kartodirdjo, sejarawan
kesohor ini masih melakukan banyak kegiatan: menulis,
membawakan makalah dalam seminar, dan kegiatan lainnya
di bidang sejarah dan kebudayaan.
ÒI Putu Koplak alias Koplak adalah lelaki koplak yang
memandang beragam persoalan hidup dengan cara
karikatural. Apa pun yang terjadi bagi Koplak adalah lelucon.
Koplak adalah seorang kepala desaÑdi Bali biasa juga
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disebut perbekelÑdi Desa Sawut. Ia seorang petani, hidup
dari hasil-hasil pertanian di sebuah desa yang tenang dengan
warga yang saling cinta. Sebagai kepala desa, Koplak tak
diciptakan sebagaimana tokoh penguasa yang angkuh dan
mudah menyelesaikan persoalan dengan alat-alat
kekuasaan. Koplak diciptakan sebagai manusia yang punya
rasa cinta khas dari desa yang kadang konyol, tetapi tidak
mudah dipahami. Maka jangan heran, saat membaca serial
ÒKoplakÓ, kita berpikir Koplak adalah penguasa yang
cengeng, gampang menangis, dan terkesan lemah jika
berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang
keluarga, hubungan antarwarga, dan hubungan kemanusiaan
antarpejabat dengan rakyatnya.Ó Ñ Made Adnyana Ole,
pimpinan redaksi www.tatkala.co. ÒKoplak, cerita lelaki yang
rambutnya bersalju ini sungguh kocak. Selalu ada yang
jenaka di tengah hidup yang getir. Selalu ada yang getir di
tengah potret masyarakat yang penuh lelucon.Ó Ñ Yos Rizal
Suriaji, Redaktur Pelaksana Koran Tempo Akhir Pekan.
Ben jiao cai zhu yao gai shu le li shi ke xue de li lun, Fang fa
ji yi ban zhi shi.
Buku ini berisi tentang kisah-kisah dalam ruang lingkup
kehidupan, keadilan sosial masyarakat, dan hubungan
sesama manusia Disajikan dalam bentuk digital Play Book
Indonesia's contemporary mass society, its way of life and
popular culture; collection of articles.
Biography of prominent figures in Indonesian literature.
On the development of Islamic thoughts in Indonesia.
Copyright: a60f8d2cdba1183676fcc6578ac5004c

Page 9/9

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

