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Sinta berubah. Namanya jadi Janaki. Janaki pun berubah. Namanyajadi Waidehi. Tapi, Rahwana tetap mencintainya. Rahwana
tetapmenjunjungnya, menyembahnya. Terhadap titisan Dewi Widowati itu ia tak menyembah nama.Rahwana menyembah Zat
melalui caranya sendiri. Persembahannyasecara agama cinta .... Hmmm .... Sebuah nama yang ada bukan karena dinamai.
Sebuah nama yang ada juga bukan karena menamai dirinya sendiri. Adakah itu? Ada. Rahwana yakin itu ada. Dan ia sangat
mencintainya. [Mizan, Bentang, Sujiwo Tejo, Wayang, Jawa, Rahwana, Shinta, Cinta, Sastra] Spesial Bentang Sujiwo Tejo
Simplified Chinese edition of Veronica Decides to Die. Paulo Coelho. 24-year-old Veronica is tired of living and wants to die. But
when she wakes up, she discovers she is restraint in a mental hospital. She is also told that she only has a fatal heart condition
and will die in a week. What follows is a classic Coelho. In Simplified Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Catatan Najwa berisi refleksi Najwa Shihab atas isu yang dibahas di program Mata Najwa. Dengan gaya rima yang khas, Catatan Najwa
menggelitik dengan sindiran, menohok tajam, kadang seperti ajakan merenung. Inilah narasi-narasi terbaik Mata Najwa yang akan terus
relevan dibaca kapan pun. Selama para pejabat menghamba harta benda, negara akan terus jadi sapi perah penguasa. Saham kosong dan
proyek tersedia, begitulah kisah pejabat negara merendahkan dirinya. (PEJABAT PEMBURU RENTE, hlm. 104) Rakyat perlu para penegak
yang berwibawa, bekerja demi keadilan dengan bangga. Karena kita tak membayar seragam mereka, hanya untuk menegakkan hukum
rimba. (HUKUMAN SALAH ALAMAT, hlm. 115) Apa arti ijazah yang bertumpuk, jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Apa
gunanya sekolah tinggi-tinggi, jika hanya perkaya diri dan sanak-famili? (DARI JOGJA UNTUK BANGSA, hlm. 159) Joko Pinurbo
(Sastrawan) “Dengan menggunakan modus puisi, premis-premis terumuskan dengan jelas dan tegas, pertanyaan-pertanyaan tetap
menggema, mengusik nurani dan pikiran kita yang mudah lupa.” KH. Mustofa Bisri (Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin) “Mata
Najwa, Mata Batin Kita.” Reza Rahadian (Aktor) “Narasi seorang Najwa mampu membuat kita terkesima. Kita terpancing untuk mencerna
dan memikirkan lebih saksama. Ini tak sekadar goresan kata-kata. Ini adalah keteguhan sikap dan kejelian mengolah kata dan rasa.” Sujiwo
Tejo (Dalang) “Indonesia tanpa Pancasila kehilangan dasar, Indonesia tanpa Mata Najwa kehilangan pandangan.” Surya Paloh (Chairman
Media Group) “Metro TV lahir dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di sini jejak langkah Najwa bermula. Inilah cara Metro TV
mendidik jurnalisnya. Membangun integritas tanpa batas.” Wishnutama Kusubandio (CEO NET Mediatama Televisi) “Menonton Mata Najwa
bagi saya bukan hanya menambah value, wawasan dan hiburan, tetapi juga memberi semangat kepada diri saya sendiri dalam berkarya.”
Tragedi tahun 1998 tidak akan pernah hilang dari ingatan Sari. Tak hanya kehilangan bapak yang tertuduh sebagai dukun santet, Sari juga
kehilangan paman sekeluarga—yang seketika pergi meninggalkan kampung lantaran mendapat stigma. Untuk mencari jawaban atas
kematian bapaknya, Sari menuliskan daftar nama orang yang ikut mengarak pembantaian bapaknya pada selembar kertas. Karena
mengharapkan bantuan, ia bagikan kertas tersebut kepada dua sahabatnya, Rama dan Ahmad. Pencarian itu rupanya tidak hanya
membawa Sari bergabung dalam sanggar tari gandrung yang penuh rahasia, tetapi juga mengubah persahabatan Sari-Rama-Ahmad
menjadi kisah cinta yang rumit. Cinta yang akhirnya menuntun mereka bertiga kembali pada tragedi di tahun kelam itu. *** “Sebagai dokter
sekaligus penulis, stetoskop Intan Andaru berfungsi ganda. Ia pergunakan itu untuk menganalisis sakit ragawi dan non ragawi manusia.
Karya-karyanya merupakan perpaduan dari pembacaan jarak jauhnya tentang manusia dan pertemuannya dengan ragam manusia yang
dilengkapi keluh-kesah dari hati ke hati. Dalam karya ini, ia melengkapinya juga dengan pengalaman serta trauma latar kota
kelahirannya—Banyuwangi. Tak heran bila karya ini menarik.” (Sujiwo Tejo—Budayawan)

Tak Tok Tak Tok Kereta kuda yang dikusiri Sumantri memboyong Dewi Citrawati, calon permaisuri Bosnya, ke Negeri
Maespati. Konon, jalan ke Maespati memang suka tak terduga. Di tengah jalan, Sumantri melihat mawar jatuh. Hatinya
kasmaran. Siapa yang peduli mawar itu berwarna hitam atau merah, begitu pula jika putih ..., kecuali perasaannya tidak
bekerja. Dan seperti umumnya orang yang kasmaran, Sumantri buta jalan. Menurut nalurinya, setiap jalan yang
impossible, itulah jalan ke pernikahan. O, Citrawati ketakutan. Kuda-kuda itu belum pernah dilatih melewati jalan yang
tak masuk akal! Tapi, bagi Sumantri, jalan yang tak masuk akal adalah jalan yang indah. Jalan yang indah adalah jalan
menuju pernikahan. Dan jalan menuju pernikahan itu ... tidak ada latihannya. La la la .... "Jika novel grafis mau
menyastrakan komik melalui setiap titik dan garis dalam ketergambarannya, inilah yang terbaca dalam Serat Tripama.
Pada novel grafis, gambar itu menceritakan dirinya sendiri, dan itu mendapat contoh terbaik dalam Serat Tripama ini."
-Seno Gumira Ajidarma [Mizan, Bentang Pustaka, Novel, Grafis, Komik, Seni, Sastra, Wayang, Kisah, Indonesia] Spesial
Bentang Sujiwo Tejo
Rahvayana 2Ada yang TiadaBentang Pustaka
Essays, poems, songs on social conditions in Indonesia.
Gathak dan Gathuk kelimpungan. Tanah Air mereka, Giri, telah tumpas diganyang Mataram. Bahkan junjungan mereka pun, Raden
Jayengresmi-keturunan Sunan Giri Perapen-pergi entah ke mana. Gathak dan Gathuk galau. Mereka tak tahu harus mulai mencari dari
mana. Tiba-tiba, Petruk datang di atas sekerat tempe dan tahu untuk memberi petunjuk. Mereka harus berjalan ke barat. Perjalanan mereka
rupanya penuh warna. Bahkan, sempat-sempatnya diundang masuk studio televisi untuk syuting acara talkshow yang tersohor seNusantara. Gara-garanya, seluruh warga ikut termehek-mehek menyaksikan si kembar yang tampak frustrasi mencari tuannya. Untung tak
lama kemudian, Raden Jayengresmi ketemu. Jayengresmi, keindahan dari segala sesuatu yang indah, telah memikul nama baru: Ki
Amongraga, ia yang menggembala raganya. Tok ... tok ... tok .... *** Dalam tradisi dakwah di Jawa, ada satu tahap tersukar untuk menjadi
kiai. Tahap tersebut adalah mendiamkan dunia berlangsung apa adanya, tanpa main larang ini-itu, sebagaimana sikap Musa terhadap
segala kelakuan aneh bin ajaib Nabi Khidir. Akan tetapi, saya tak kuat untuk berpuasa diam dan membiarkan siang berpasangan malam di
alam semesta, sebagaimana "baik" dan "buruk" berpasangan demi keberlangsungan hidup. Saya bisa berpuasa makan dan minum. Namun,
menghadapi dinamika sosial masa kini, saya tak mau melakoni tapa bisu. Dan, demi tatanan masyarakat yang perlahan bobrok akibat
korupsi ini, saya akan bicara dengan meminjam Serat Centhini. Selamat menikmati. [Mizan, Bentang Pustaka, Sujiwo Tejo, Budaya,
Indonesia] Bentang Sujiwo Tejo
Cerita, nada, dan kata Yang menulis di buku ini belum tentu saya, sebab Rahwana tak mati-mati. Gunung kembar Sondara-Sondari yang
menghimpit Rahwana cuma mematikan tubuhnya semata. Jiwa Rahwana terus hidup. Hidupnya menjadi gelembung-gelembung. Siapa pun
bisa dihinggapi gelembung itu tak terkecuali saya. Yang menulis di buku ini adalah gelembung-gelembung itu, gelembung Rahwana padaku.
Yang menyampaikan buku ini padamu adalah gelembung-gelembung Rahwana pada penerbit, percetakan, distributor, toko buku dan lainlain tak terkecuali tukang ojek yang mengantarmu ke toko buku maupun perpustakaan.ÿ Bila gelembung-gelembung Rahwana itu tak ada
padamu, kau akan menolak pergi ke toko buku. Sekadar meminjam buku ini ke teman pun, kau tak akan berdaya bila gelembung-gelembung
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Rahwana tak menjangkitimu. Kau pun tak akan nge-twit dan sebagainya tentang buku ini. Bila gelembung-gelembung Rahwana tak
menjangkitimu, tak ada alasan bagimu mengggunakan seluruh media sosial dan getok tular buat menjalarkan cinta via buku ini?ÿ Nasib
[Include Audio] [Mizan, Bentang, Sujiwo Tejo, Wayang, Jawa, Rahwana, Shinta, Cinta, Sastra] Spesial Bentang Sujiwo Tejo
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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 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 selukbeluk perbukuan, Salman Faridi juga mengajak kita menyelami percikan-percikan peristiwa yang akan membuat kita
semakin jatuh cinta pada bahasa dan kata-kata. "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 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
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]
Traditional Chinese edition of Rick Riordan's The Kane Chronicles: The Red Pyramid. In Traditional Chinese. Annotation
copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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