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Bukan Cerita Religi Nuni Audita seorang janda kembang 22 tahun. Pergi merantau ke negeri Arab. Siapa sangka kepergiannya ke negara
tersebut membuat dia bertemu jodohnya. Nuni di nikahi oleh anak majikannya sendiri yang bernama Riyadh, seorang duda beranak 1.
Kehidupannya berubah setelah dia menikah dengan sang Duda. Apakah hidup Nuni akan bahagia? Atau sebaliknya?
Hidup tak selalu mulus. Terkadang,kita harus melalui jalan yang berkelok,bahkan terkadang jurang yang mengancam.Semua sudah menjadi
takdir kita. Apakah kita harus selalu menyerah?Apakah takdir tidak dapat diperbaiki?Apakah takdir tidak bisa diluruskan? Dr. Rully Roesli
yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia kedokteran, kini berbagi kisahnya dengan Anda. Kekurangan fisik akibat polio yang
dialaminya ketika kecil tidak membuat Dr. Rully berputus asa. Beliau tetap bersemangat mengejar cita-citanya sebagai dokter, hingga kini
beliau menjadi salah satu dokter ahli ginjal terkemuka di Indonesia, dan mendirikan RS Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie. Dr. Rully telah
sukses meluruskan takdirnya. Bagaimana dengan Anda? Dengan dasar ilmiah dan kajian agama yang selaras, penuturan Dr. Rully Roesli
dalam buku ini mudah dipahami dan dapat memberi Anda suntikan semangat dalam menjalani hidup dan meluruskan takdir. Prakata
Sebenarnya sudah lama aku ingin menulis buku ini, setelah karya pertamaku, Playing God diterbitkan oleh Mizan Pustaka pada Februari
2012. Tetapi, banyak aral dan alasan yang menyebabkan buku ini lambat terbit. Mulai dari sempitnya waktu sampai bertumpuknya
kesibukan. Mulai dari kurangnya ide sampai berbagai masalah pekerjaan lain yang perlu pemikiran. Tetapi, ide penulisan buku ini tetap ada
di ruang privat, tidak pernah sampai di ruang publik. Ruang privat adalah tempat kita berkhayal dan berkarya untuk diri sendiri, sedangkan
ruang publik adalah bila khayalan tadi dipersembahkan kepada masyarakat luas. Itu ajaran dari guru menulis dan sahabatku, Hernowo
Hasim. Ternyata Tuhan mempunyai rencana lain. Beberapa waktu yang lalu, aku mendapat serangan stroke pendarahan akibat hipertensi di
Bali. Tubuhku sebelah kanan lumpuh total. Bahkan, bagian tubuhku sebelah kanan menjadi mati rasa. Pada hari-hari pertama, aku
mengalami juga kesulitan bicara dan berbagai gejala fisik lainnya. Aku tidak bermaksud membicarakan gejala-gejala strokeku lebih terperinci,
karena buku ini bukanlah dimaksud untuk membicarakan penyakit tertentu secara medis. Akibat penyakit stroke, aku mendapat pengobatan
dan berbagai terapi rehabilitasi. Tentunya itu memerlukan waktu khusus sehingga aku, untuk sementara, dibebaskan dari segala tugas
mengajar dan menguji di Fakultas. Memeriksa pasien di rumah sakit pun dibatasi. Batal memberikan ceramah, baik di pertemuan ilmiah
nasional maupun internasional. Dampaknya, waktu luangku menjadi jauh lebih banyak. Tepat tiga bulan setelah mengalami stroke, walaupun
pengobatan rehabilitasi masih berlangsung, aku mulai mencoba menulis buku ini. Kelumpuhan di tungkai dan tangan kananku sudah mulai
berkurang. Tetapi, aku belum bisa berjalan, masih menggunakan kursi roda. Tangan kananku belum pulih sempurna. Aku belum bisa
menulis dengan benar. Untunglah pikiran dan semangatku masih tetap terjaga. Aku menulis menggunakan tangan kiri, mengetik terbata-bata
di komputer.Mengapa pikiran dan semangatku terjaga? Mungkin karena peristiwa yang terjadi 63 tahun lalu, ketika terserang polio pada kaki
kiriku. Sejak saat itu kaki kiriku melemah dan mengecil. Aku berjalan terpincang-pincang sampai saat ini. Aku sudah biasa menjadi orang
cacat! Atau, istilah sekarang kelompok difabel. Aku ingin berbagi pengalaman hidup ini. Perjalanan hidup tidak selalu mulus. Terkadang, kita
harus melalui jalan yang berkelok, bahkan terkadang jurang mengancam. Semua dapat dikatakan sudah menjadi takdir kita. Tetapi, apakah
kita harus selalu menyerah? Apakah takdir tidak dapat diperbaiki? Apakah takdir tidak bisa diluruskan? Apakah kita mempunyai kemampuan
untuk itu? Banyak kisah orang yang berhasil memperbaiki nasibnya, meluruskan takdirnya. Biasanya, kita disodori riwayat hidupnya, kita
diceritai kisah keberhasilannya. Jarang diceritakan sebab keberhasilannya. Mengapa ada orang yang berhasil meluruskan takdirnya, banyak
juga yang tidak? Apakah ada sebabnya? Apakah ada alasan ilmiahnya? Kita ingin mencari alasan-alasan itu. Kita ingin mencari alasan itu ke
dalam tubuh kita. Sebagaimana layaknya pembalap, bila ingin memenangi pertandingan, harus mengetahui seluk-beluk motor yang akan
digunakan. Atau seorang ahli bedah, bila operasinya ingin berhasil dengan sukses, harus mengetahui benar anatomi dan fisiologi orang yang
akan dibedahnya. Manusia akan menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya, kita tidak perlu khawatir. Karena Al-Quran menjanjikan “Fa
inna ma’al ’usri yusran; Inna ma’al ’usri yusran.” Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu, ada kemudahan; dan sesungguhnya sesudah
kesulitan itu, ada kemudahan (QS Al-Insyirâh [94]: 4-5). Jadi jangan khawatir. Tetaplah optimistis menjalani hidup ini. Berdasarkan
pengalaman hidupku sendiri serta mempelajari pengalaman hidup orang-orang yang telah berhasil meluruskan dan memperbaiki takdirnya,
maka aku mencoba menyusun buku ini dalam beberapa bab secara runut dan komprehensif. Jadi, sebenarnya buku ini akan mengajak kita
semua untuk tetap bersemangat. Terlebih dahulu mengajak untuk mengenal, kemudian meningkatkan potensi diri. Kita harus mengenal dan
mencari kecerdasan dan potensi apa yang dimiliki. Kita harus mengenal potensi terbaik yang bisa dikembangkan. Kalaupun ada tercantum
beberapa dasar ilmiah, buku ini tidak dimaksud sebagai tulisan dengan kaidah ilmiah. Walaupun ada beberapa kutipan ayat-ayat kitab suci,
buku ini bukan pula suatu kajian berlandaskan agama. Aku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tapi menurutku, kajian ilmu pengetahuan
dan kajian agama ternyata selaras. Mungkin banyak dipakai bahasa medis ataupun psikologis secara sederhana. Itu hanya ingin
menjelaskan potensi tubuh kita. Betapa cerdas dan canggihnya tubuh kita. Buku ini ingin mengajak Anda mengenal diri sendiri, mengenal
keseimbangan yang hakiki, kemudian mengoptimalkan semua potensi yang berlebih pada diri Anda, sehingga pada akhirnya bisa
menyelesaikan hidup ini dengan husnul khatimah. Walaupun bukan autobiografi, buku ini dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman
pribadiku sebagai seorang pendidik dan dokter selama lebih dari 40 tahun. Juga, sebagai seorang penyandang cacat polio hampir sepanjang
hidupnya dan penderita stroke baru. Aku mengawali karier sebagai pendidik atau bahasa gagahnya dosen, sejak 1974. Saat sebagian besar
Anda mungkin belum lahir. Atau, masih berusia sangat muda atau belia. Menurut hematku, tugas seorang dosen adalah mendidik dan
membuka wawasan, bukan mengajar. Karena ilmu pengetahuan sudah disediakan oleh Allah Swt., Al-Alim, Sang Maha Mengetahui.
Berbagai tugas sebagai dosen sudah dijalani. Antara lain memberi kuliah perdana pada mahasiswa kedokteran tingkat pemula, agar mereka
mendalami seluk-beluk dunia kedokteran. Sekarang, mengingat usiaku yang menjelang 70 tahun, hampir pensiun sebagai seorang guru
besar, buku ini dapat dianggap sebagai kuliah pamungkasku. The last lecture. Satu yang aku pelajari selama ini adalah makin banyak kita
membaca dan mempelajari tentang suatu masalah, makin kita tahu bahwa sebenarnya masih banyak yang kita tidak tahu tentang masalah
itu. Jadi, usahakanlah untuk tidak sombong, apa pun gelarmu. Karier sebagai dokter kujalani pada saat yang bersamaan. Dimulai sebagai
dokter umum, kemudian menjadi dokter ahli penyakit dalam. Dan sejak lebih dari 30 tahun, menjadi dokter ahli yang menggeluti masalah
ginjal dan hipertensi (tekanan darah tinggi). Sebagian pengalamanku sebagai dokter, pernah kutulis dalam buku yang berjudul Playing God.
Yang membuat buku ini agak berbeda adalah penulisannya oleh seorang cacat, seorang difabel. Menjadi orang cacat mempunyai
pengalaman hidup yang berbeda. Semua orang cacat pasti mengetahui dan merasakannya. Orang yang tidak cacat mungkin bisa
memaklumi, tapi tidak akan merasakannya. Aku tidak berani mengatakan bahwa ini adalah buku motivasi. Seandainya Anda termotivasi
setelah membaca buku ini, alhamdulillah. Buku ini banyak mengambil contoh tokoh-tokoh difabel yang sukses. Tetapi, seorang difabel
ataupun tidak, pasti Anda pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang mengubah hidup, suatu epifani. Untuk menghadapinya, carilah potensi
terbaikmu dan kembangkanlah. Semoga semua yang kutulis ini ada manfaatnya.[] IkhtisarUntuk mempermudah memahami dan mendalami
isi buku ini, aku buatkan ikhtisarnya. PERTAMAKita harus yakin bahwa nasib buruk tidak akan berlangsung seterusnya. Ini dapat diperbaiki.
Inilah makna MELURUSKAN TAKDIR. Artinya, ada takdir yang bisa diubah dan diluruskan, yakni takdir muallaq!Untuk dapat mengubah
takdir harus:-Berusaha dengan gigih;-Berdoa dengan sungguh-sungguh;-Tawakal. KEDUAHidup manusia tidak selalu selaras. Sering kali
kita menghadapi ujian. Sering kali kita menghadapi badai. Suatu peristiwa yang dapat mengubah jalan hidup selanjutnya (turning point),
disebut EPIFANI.Epifani, atau dalam pengertian lain stresor, dapat terjadi berulang-ulang dan bermacam-macam, dapat berupa masa lah
yang berhubungan dengan:Psikis:-Intelektual.-Emosi.-Spiritual.Fisik:-Biologis.-Penyakit.Sosial:-Kedudukan di masyarakat. KETIGASetiap
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stresor akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam diri kita. Dalam menghadapinya, kita dapat bereaksi positif yang menguntungkan hidup
kita selanjutnya. Reaksi positif (eustres), berarti kita bisa beradaptasi dan justru mendapat hikmah.Kita juga bereaksi negatif sehingga
merugikan hidup kita selanjutnya. Reaksi negatif (distres), ditandai dengan rasa frustrasi ataupun depresi yang berkepanjangan, malahan
mengundang reaksi ekstrem lainnya. KEEMPATYang membedakan seseorang bereaksi positif atau negatif bergantung pada digunakan atau
tidaknya perangkat canggih dalam diri kita.Perangkat canggih itu terdiri atas:-KECERDASAN OTAK;-PENGATURAN EMOSI;-POTENSI
DIRI.Siapa yang dapat memanfaatkan semua perangkat canggih ini, walaupun hanya sebagian, adalah mereka yang dapat memperbaiki
nasibnya, dapat MELURUSKAN TAKDIR.Setelah semua ini dikerjakan, apa pun hasilnya kita harus tawakal dan percaya bahwa Allah Swt.
akan memberikan yang terbaik untuk kita. [Mizan, Mizan Qanita, Inpirasi, Motivasi, Remaja, Dewasa, Indonesia]
Rentang yang disisir buku ini dimulai dari majalah Poetri Hindia pada 1908 hingga Cantiq dan Mamamia!. Melewati banyak periode,
merekam suara perempuan dalam satu abad perjalanan keluarga Indonesia. Buku ini merupakan persembahan Yayasan Indonesia Buku
untuk jagat pers menyangkut babad pers perempuan dalam sejarah pers Indonesia. Bukan saja ingin menunjukan ke permukaan tentang
bargaining position dan peran strategis perempuan Indonesia dalam dunia pers, tetapi juga bagaimana pers perempuan Indonesia ikut andil
dalam memaknai perjalanan perempuan Indonesia.
majalah Menjemaat adalah media di bawah asuhan Komisi Komunikasi Sosial - Keuskupan Agung Medan. Temukan inspirasi iman dan
warta dari Keuskupan Agung Medan di majalah versi digital ini. Menjemaat edisi November 2019 mengulas peringatan jiwa-jiwa orang
beriman
TercydukNovelAE Publishing
Buku Non-Fiksi yang menguak cerdas, lugas, dan emosional tentang kampus, mahasiswa, dan aspek pendidikan lainnya. Mengandung
berbagai fakta menarik tentang kehidupan kampus yang liberal, modern, dan hedon. Cocok dibaca oleh Mahasiswa, akan tetapi sangat
berpotensi membuat mahasiswa tidak niat kuliah. Permainan penjahat intelektual, menciptakan sistem pendidikan liberal yang melahirkan
bandit pendidikan dan civitas akademika yang inlander. Budak IPK adalah produk dari kekangan sistem pendidikan terhadap mahasiswa
dalam lingkungan kampus. Budak Cinta adalah produk generasi gagal yang sibuk mengurus cinta dengan seseorang yang bisa dipastikan
jadi mantannya. Banyak pola pikir aneh dan nyeleneh di otak generasi muda zaman ini, namun semua orang kayak menutup mata. Dan buku
ini, bakalan membuka faktanya, membeberkan realitanya, menuliskan banyak hal yang terjadi memanglah tidak sesuai dengan teori. Ealah,
Mahasiswa Budak IPK dan Budak Cinta.
Ini merupakan naskah awal(naskah asli) belum ada edisi buku fisiknya. Karena ada sentuhan ilmu rahasianya, maka buku ini nantinya akan
diterbitkan dalam edisi terbatas(limited edition) yang hanya dijual secara resmi di penerbit dan toko buku online(milik penerbit) yang ditunjuk
oleh penerbit pertama dan penulis guna untuk menghindari pembajakan terhadap buku. Ingat, pdf yang asli hanya dijual secara resmi di
Google Play Books dan tidak dijual di link-link abal-abal yang merupakan hasil pencurian terhadap Hak Karya Intelektual seorang penulis.
Jika tidak punya uang untuk membeli maka pinjam pada teman yang sudah men-download secara resmi dari aplikasi yang bersangkutan.
Pembajakan terhadap karya ini HARAM! Sebuah buku persembahan yang ke 19 dari Bahtera Pustaka Utama dan Khairul Azzam El Maliky
yang bekerjasama dengan Novelindo Publishing
“Mindfulness adalah kesadaran akan apa yang terjadi dalam diri kita dan di sekitar kita pada saat ini.” Thich Nhat Hanh Mindfulness
merupakan sebuah gerakan yang kini digandrungi, dan menjadi tren lagi di perusahaan-perusahaan raksasa teknologi di Silicon Valey. Buku
ini memberikan pengantar dan panduan yang praktis sekaligus komprehensif mengenai mindfulness. Sangat cocok untuk dipraktikkan, baik
bagi profesional maupun anak-anak muda. Tertarik untuk mencoba?
Siapa yang tidak akan senang mempunyai anak yang begitu cantik dan cerdas? Begitulah yang dirasakan Maharani Varisha, mempunyai
anak yang cantik dan cerdas seperti Adeeva Valerie mengubah hidupnya menjadi penuh warna dan membawa kebahagiaan baru
dihidupnya, namun semuanya berubah saat Dokter memvonis anaknya menderita leukimia Limfloblastik akut. Ketakutan akan kehilangan
cahaya hidupnya menghantuinya. Harapan satu-satunya hanyalah Pria itu, Pria yang bahkan tidak pernah tau Deeva hadir didunia ini. Pria
yang dulu tidak pernah mengharapkan kehadiran Baby Girl-nya. Dapatkah Rani memohon kepada pria itu untuk memberikan sumsum tulang
belakangnya kepada putri tercintanya? Dapatkah Deeva menyatukan kembali kedua orang tuanya ditengah penyakit berat yang dideritanya?
Dapatkah mereka kembali bersatu setelah kesakitan dan kesedihan yang diberikan pria itu kepada Rani?
Akibat dari sebuah ciuman di kantin sekolah, takdir seolah-olah mempermainkan mereka. Usaha, perpisahan, dan penyesalan harus mereka
lewati demi mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kelvin, cowok nakal dan populer yang hanya bisa memainkan perasaan cewek
karena masa lalunya, bertemu dengan Kayla, siswa baru yang begitu berani menolaknya. Seiring waktu, timbul perasaan dalam hati yang
membuatnya menyimpan rasa terhadap cewek itu. Akankah kisah mereka berjalan mulus?
Wanita adalah perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan tentu adalah wanita shalihah. Semulia-mulia wanita pastinya yang terbimbing dengan
agama. Namun, peradaban modern telah membawa sebagian wanita ke fitnah kemaksiatan yang berujung kehancuran. Pemahaman agama
menjadi poin penting yang wajib diserukan kepada kaum wanita saat ini agar mereka terhindar dari kemaksiatan. Sebagaimana sabda
Rasulullah, “Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan berikan pemahaman agama baginya.” (HR. Ahmad) Salah satu
unsur pemahaman yang perlu diperhatikan oleh wanita adalah apa yang tersaji dalam buku ini, yaitu hukum fiqih yang berkaitan dengan
ibadah dan permasalahan sehari-hari. Buku Fiqih Wanita yang disarikan dari kejernihan ilmu para ulama fiqih ini diharapkan mampu
menjawab permasalahan seputar kehidupan wanita. Mulai dari permasalahan haid dan nifas hingga permasalahan kontemporer seperi
hukum memakai ekstensi rambut, mencukur alis, dan juga hukum memeriksakan kandungan ke dokter lelaki. Miliki segera buku Fiqih Wanita
ini untuk mengkaji dan menasihati diri. Cerdas Interaktif
Tujuan pernikahan adalah pertumbuhan. Janji nikah berisi tujuan pernikahan, sehati sepikir dan setia dalam suka dan duka, sehat atau sakit,
cukup atau kurang dan seterusnya. Pertumbuhan dialami karena melewati dua kondisi secara seimbang: susah dan senang
perkawinan.Buku ini mengintegrasikan refleksi iman dengan pengalaman pribadi. Ditambah pengetahuan yang memadai dalam memberikan
prinsip-prinsip membangun keluarga yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk membuat hidup lebih berarti bagi pasangan, lebih
produktif membangun keluarga kreatif. Buku ini mengajak kita fokus pada kesehatan keluarga. Keluarga yang sehat dan berfungsi membuat
hidup lebih kreatif, produktif, dan efektif dalam karier dan melayani sesama. —Dr. Julianto Simanjuntak Pendiri LK3 dan Pelikan Indonesia
Sebuah buku tentang relationship yang akan memberkati Anda. Pemikiran-pemikiran yang disampaikan pun adalah hal-hal praktis yang
dapat dilakukan oleh setiap pasangan yang menginginkan hubungan yang lebih baik. —Ps. Jose and Hana Carol Senior Associate Pastor of
JPCC Jakarta Buku ini mengajarkan bagaimana Anda bisa membangun cinta, membangun keintiman, memberikan waktu dan ruang yang
cukup bagi Anda dan pasangan Anda, sebagai prioritas pada zaman yang super sibuk ini, sekaligus memberikan waktu bagi pasangan untuk
memiliki 'me time' bagi pribadinya sendiri. —Ir. Jarot Wijanarko Motivator dan Penulis buku-buku Keluarga Tips-tips yang sangat berguna bagi
keluarga muda yang langsung diceritakan oleh penulis melalui pengalamannya sendiri dengan jujur dan terus terang. Yang menarik adalah
ketika dia mengatakan bahwa kebahagiaan sebuah keluarga itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan. —Pdt. Prof. Dr.
Mesach Krisetya, M.Th. Konselor Keluarga Lewat buku ini Pak Agus dan Ibu Vita mengundang kita masuk ke dalam keluarga mereka dan
melihat adegan demi adegan yang berdasar pada realitas. —Paul Gunadi Pengajar Bidang Konseling, Seminari Alkitab Asia Tenggara,
Malang Sungguh seandainya para laki-laki membaca buku ini, niscaya mereka akan menemukan “cinta mula-mula" dari pasangan dan
menerapkan pola asuh yang efektif untuk anak-anak di rumah. —Elizabeth T. Santosa Praktisi psikolog, figur publik, penulis Raising Children
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in Digital Era.
Ternyata begitu banyak pasangan suami istri di berbagai belahan dunia yang pada awalnya sangat romantis, tetapi seiring waktu berubah
menjadi semakin hambar, bahkan ada yang sampai pada tahap lebih baik cerai. Sebuah survei di negara Barat menunjukkan bahwa di
zaman sekarang, sekitar 40% dari pernikahan pertama berakhir dengan penceraian. Begitu banyak orang yang setelah bercerai, pada
akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahan berikutnya. Tugas Anda adalah mewujudkan kebahagiaan dan mempertahankan
keromantisan dalam kehidupan pernikahan Anda sekarang ini. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana Mengubah Suami/Istri Anda Menjadi
Lebih Romantis Edisi Revisi 2020 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Bernad menikah dengan Mira ibu kandung Arleta..dan melahirkan anak kembar laki-laki namun saat melahirkan Mira meninggal ...karena
adik adik tirinya itu masih baby maka Arleta bersedia menjaga nya... Bernad dan Arletta menjalin hubungan terlarang.pemuas nafsu ayah
tirinya. Bagaimana dengan tunangan Arleta??? Ayah tirinya tidak mau tau urusan pertunangannya dengan Bryan. Semua dikuasai Bernad...
Selamat membaca

“Sesungguhnya kita tak akan pernah tahu dengan siapa cinta kita akan sejati, hingga kita saling mengusahakan.” Psikolog
Roslina Verauli dikenal sebagai Panelis Tetap di program Talkshow edukatif Cerita Perempuan yang dipandu oleh host cantik
Maudy Koesnaedi yang pernah tayang setiap hari di Trans TV. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Pendidikan Magister
Profesi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Perjalanan karier Mbak Vera, dengan akun Instagram @verauli.id, sudah
dimulai sejak lima belas tahun lalu. Mbak Vera aktif memberi ratusan seminar dan pelatihan berkaitan dengan isu perkembangan
anak, pengasuhan, relasi dalam keluarga, dan pernikahan. Ibu dua anak ini secara rutin mengadakan Private Workshop dengan
tema seputar relationship dan parenting. Cerita Cinta merupakan kumpulan kisah-kisah cinta yang layak untuk dinikmati sebagai
pembelajaran dalam memahami cinta sejati.
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 se-Nusantara. 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
Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga) PENULIS: Muthi’
Ahmad, S.H Tebal : 70 halaman ISBN : 978-623-7474-30-2 www.guepedia.com Sinopsis: Membentuk sebuah keluarga yang
bahagia dan harmonis adalah tujuan sebuah pernikahan setiap manusia di muka bumi ini. Pernikahan adalah sebuah menejemen
perbedaan. Barang siapa yang mampu menerima dan memahami perbedaan pasangannya, maka kebahagiaan dan
keharmonisan adalah hasilnya. Media sosial bisa saja berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, jika si pengguna tidak
bisa memilih dan memilah sisi positif dan negatif dari medsos atau jika pengguna tidak tahu waktu dalam berinteraksi dengan
siapapun melalui medsos. Solusi menghindari dampak negatif medsos yaitu menggunakan medsos untuk kegiatan yang bersifat
positif, Batasi waktu dalam menggunakan medsos, singkirkan Handphone ketika berkumpul dengan keluarga, beritahukan kepada
pasangan kita siapa yang sedang chating dengan kita. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Bukan hanya perkara ranjang, istri idaman adalah mereka yang bisa memberi kenyamanan, penghargaan, dan pemahaman
tentang sebuah hubungan. Duma Yinta tidak pernah menyangka akan terperangkap dan menjadi kelinci percobaan dalam game
istri idaman. Satu-satunya jalan keluar yang aman ialah bertahan hingga akhir permainan. Namun, menyelesaikan misi bukanlah
perkara gampang untuk dia yang tidak pernah mengecap hubungan percintaan. Terlebih ketika dia bertemu Syam, sosok suami
yang memberikan cinta dan kasih sayang, lebih dari yang bisa dibayangkan. Mungkinkah kehadiran Syam—pria maya rekaan
perusahaan—akan menggoyahkan perasaan Duma? Dapatkah dia menyelesaikan permainan dan keluar dari game istri idaman,
tanpa melibatkan cinta?
Perkembangan dan dinamika pascareformasi dalam konteks politik, demokrasi, dan budaya merupakan topik yang memperoleh
perhatian tersendiri, khususnya dalam bidang komunikasi, politik, dan sosiologi. Kesadaran kita sebagai individu, masyarakat, dan
warga negara tidak lepas dari pengaruh media. Perkembangan teknologi dan beragamnya informasi, turut membentuk dan
mewarnai berbagai relasi sosiokultural dan politik. Media kian lekat dengan kehidupan, bahkan turut terlibat dalam internalisasi
nilai-nilai di masyarakat. Buku ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi peneliti, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat
umum yang menaruh minat dalam mengkaji tentang keterkaitan antara media, kebudayaan, dan demokrasi.
“Ya Allah, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling baik.” (QS. Al-Anbiya’ [21]:
89) “Ya Allah kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami,
dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (QS. Ali
‘Imran [3]: 8) “Pelangi Cinta: Merayu Allah, Mudahkan Jodoh” merupakan buku yang patut dibaca bagi remaja, mengingat catatan
dalam buku ini banyak hal yang memberi rambu-rambu pergaulan yang sopan, bersandar, dan religius antarremaja. Sandar
reference pergaulan ini merujuk pada norma-norma sosial keagamaan yang ada—khususnya agama Islam. Selamat membaca
dan menggaulinya !” —Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon Engkau
yang sedang merindukan hadirnya kekasih, jangan risih! Engkau yang sedang mengharap belahan hati, jangan patah hati!
Engkau yang sedang menunggu penyempurna jiwa, jangan kecewa! Engkau yang sedang menanti datangnya jodoh, jangan
bodoh! Kenapa? Karena Allah Swt., bersama kita. Sebagaimana untai doa dalam Al- Qur’an di atas, buku ini adalah semata-mata
ikhtiar untuk menjemputnya, men jemput kekasih, menjemput belahan hati, menjemput penyempurna jiwa, menjemput jodoh dari
tangan Allah. Karena, pada hakikatnya jodoh ada di tangan orangtua dan Allah. Kitalah yang akan menjemputnya. Menjemput
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restu dan rida-Nya. Dan buku ini, menuntun ke arah sana. Inilah; “Pelangi Cinta: Merayu Allah, Mudahkan Jodoh”. Selamat
membaca!
Bagi Nisa, yang namanya cinta selalu jatuh karena alasan terbiasa. Maka, ia menjatuhkan cintanya pada seseorang yang sering
ia jumpai, seseorang yang baginya nyata, seseorang yang menurutnya memang menyadari bahwa ia ada. Sayangnya, dalam
setiap kehidupan selalu ada pilihan. Dan, Nisa dihadapkan oleh dua pilihan yang seperti biasa, sama rumitnya. Sahabat atau
cinta? Nisa jelas memilih sahabatnya. Maka ia mengubur cintanya, melupakan apa pun tentang seseorang yang membuatnya
terbiasa. Dia tetap Nisa yang sama hingga bertahun-tahun setelah ia memilih meninggalkan seseorang itu. Nisa yang tak
berkurang cerianya, Nisa yang masih sendiri saja. Bukan, bukan karena ia tak bisa melupakan lelaki yang pernah ia singgahi
hatinya. Nisa telah mengikhlaskan, sungguh! Nisa hanya belum mudah percaya. Nisa hanya belum menemukan seseorang yang
membuat ia kembali terbiasa. Sampai suatu waktu, ia bertemu dengan seorang teman lama. Ah, bukan teman lama. Lelaki itu
hanya seseorang yang bertahun-tahun lalu sempat ia kenal sedikit. Namun, perkenalan sedikit yang terjadi di masa lampau itu
justru membuat Nisa merasa kembali terbiasa di masa sekarang. Lalu, akankah lelaki itu mampu meluluhkan hati Nisa? Hati yang
telah sekian lama meneguhkan rasa untuk menyendiri saja?
Kisah seorang gadis desa yang sangat pemalu dan selalu ceria. Dia disukai oleh sang juragan kaya dan ingin menjadikannya seorang istri.
Apakah sang gadis akan menerimanya? Atau justru akan berlari meninggalkannya? Apalagi sang juragan pernah melecehkannya....
Siska menangkap perselingkuhan Rudi untuk yang kedua kalinya. Sebagai seorang wanita yang pernah menjadi korban pelakor dan berhasil
memotivasi ratusan korban pelakor lainnya, pengkhianatan Rudi kali ini bagai butiran debu di tangan Siska. Satu per satu trik cantik Siska
mainkan demi mengusir Rena dari kehidupan mereka tanpa kekerasan, membuat Rena akhirnya mundur dan memberikan Siska
kemenangan telak untuk yang kedua kali. Siska menarik ulur hati Rudi dengan memahami psikologi pria dan memahami siklus cinta pria
yang diumpamakan karet gelang. Mampukah dia mempertahankan Rudi dan menjadi ratu dalam istananya?
Elections of village head in Guworejo, Jawa Tengah Province; case study from cultural viewpoints.
Sinopsis: Ini bukan cerita Cinderella atau Inem pelayan seksi yang tiba-tiba naik kelas gara-gara dilamar pangeran atau juragannya. Ini kisah
seorang pengemudi ojek online yang ketiban durian runtuh. Saat bertugas sebagai pengemudi ojol, Deandra Safitri terpaksa harus
menggantikan seorang mempelai wanita yang kabur dihari pernikahannya. Dengan iming-iming bayaran seratus juta rupiah dan gratis biaya
melanjutkan kuliah, akhirnya Deandra setuju menikah dengan seorang dokter muda untuk menggantikan mempelai wanitanya yang kabur.
Dengan perjanjian kontrak menikah hanya selama satu bulan dan tidak diperbolehkan adanya kontak fisik, membuat hubungan Deandra dan
dokter muda itu tak pernah akur. Masalah mulai muncul ketika Deandra diam-diam jatuh cinta pada paman suami palsunya. Begitupun
sebaliknya. Namun, dokter muda itu mempunyai dendam tersendiri terhadap sang paman. Akhirnya, dia menolak menceraikan Deandra
setelah masa kontrak satu bulan pernikahan mereka habis. Berbagai usaha dilakukan Deandra dan paman sang dokter untuk bisa bersama.
Dengan dalih suami sah diatas hukum, dokter muda itupun sama melakukan usaha untuk mempertahankan Deandra sebagai istrinya.
Hani bosan dengan kehidupan rumah tangga kekurangan harta bersama Hisyam. Dia selalu meminta suaminya untuk melakukan apa saja
asal mendapatkan uang. Hingga, dia merelakan sang suami menikah lagi dengan wanita kaya. Dengan syarat harus membayarnya sejumlah
uang setiap bulan. Akankah rumah tangga Hani dan Hisyam tetap aman dengan masuknya Aina dalam kehidupan mereka?
On Chinese society in Indonesia.
Arus globalisasi telah membuka berbagai peluang karier bagi kaum perempuan. Namun, semua itu justru menempatkan perempuan di
persimpangan jalan, antara pilihan karier dan rumah tangga. Desakan lingkungan untuk “sukses” secara materiil sekaligus “sukses” di
rumah tangga memaksa banyak perempuan mengambil peran ganda, menjadi superwoman. Efeknya, stres dan depresi di kalangan
perempuan mencuat tinggi. Dr. Erma Pawitasari, M.Ed. mencoba mengurai benang kusut masalah perempuan, memberikan angin segar,
dan harapan baru bagi para Muslimah. Muslimah dapat mencapai sukses dunia dan akhirat tanpa harus merasa stres. Islam memandang
kesuksesan akhirat sejalan dengan kesuksesan dunia. Muslimah tidak perlu mengorbankan salah satu untuk mencapai kesuksesan lainnya,
bila mengikuti jalur-jalur yang telah ditetapkan dalam Islam. Buku ini sarat dengan pemikiran-pemikiran ulama klasik yang ternyata sangat
relevan dengan situasi masa kini, tetapi telah banyak ditinggalkan dan dirasa asing oleh kaum Muslimin sendiri. Konsep-konsep seperti
kepemimpinan rumah tangga, ketaatan istri, peran ayah, wali, waris, serta aturan pernikahan dan perceraian merupakan suatu rangkaian
hukum yang tidak boleh disekat-sekat. Pemahaman yang tersekat-sekat dapat menjadi bibit tumbuhnya ketidakpuasan di kalangan
Muslimah. Hal ini membuat mereka melirik alternatif lain, seperti feminisme dan liberalisme. Di sisi lain, konsep kesalehan yang tidak tepat
jamak diidentikkan dengan berdiam diri dalam penderitaan dengan mengatasnamakan kesabaran.

cinta di antara mereka adalah yang terbangun dari sebuah rasa saki, cerita mereka mengajak pembaca untuk
mengarungi tiga negara : indonesia, korea, dan jepang.
Buku ini mengungkapkan teknik-teknik untuk mengubah presentasi yang biasa-biasa saja menjadi sesi yang mencekam
audiensi. Semua teknik yang selama ini dianggap rutin, dari cara merancang, membuat hingga membawakan presentasi,
ditinjau ulang dari sisi alamiah manusia yang terbiasa menyerap hal baru.
Novel Indonesia dari Penerbit Haru Kim Mo Rae, 23 tahun, mahasiswa. Suatu hari, ia mengalami kejadian yang sangat
konyol. Tubuhnya tertukar dengan tubuh seorang nyonya keluarga konglomerat! Nyonya ini malah menawarkannya
setengah harta miliknya supaya Mo Rae menjalani kehidupan nyonya itu. “Tubuh kita tertukar. Kita harus menerima
kenyataan ini. Satu hal lagi, aku sudah menikah. Itu berarti kau akan mempunyai suami. Dia tidak akan menyentuhmu.
Dia memiliki segalanya. Tetapi, dia tidak mempunyai hati.” Di rumah itu, seorang suami kaya, tampan, tetapi seperti
robot sedang menunggu Mo Rae. Meski terdengar seperti suami berengsek, entah mengapa Mo Rae malah merasa
hangat setiap kali ada di dekatnya.
MENUJU GERBANG PERNIKAHAN Penulis : Dr. Arisman, M.Sy Editor: Dr. Nurhadi, M.Sy., MH., M.Pd. Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-322-094-1 Terbit : Februari 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Pernikahan selalu mengubah
sepasang manusia. Dari sepasang mahluk asing, berevolusi perlahan menjadi satu tim kuat yang membutuhkan satu
sama lain, seperti manusia membutuhkan udara. Menikah dianggap sebagian orang untuk menjerat kebebasan individu
di dalam pernikahan. Padahal, pernikahan sebenarnya adalah kebebasan karena sudah saling pegang janji sehidupsemati dan saling berkomitmen untuk jujur, percaya, dan setia. Pernikahan bagaikan melihat daun yang jatuh di musim
gugur. Selalu berubah dan makin indah setiap hari Pernikahan adalah langkah awal dalam membangun rumah tangga.
Namun, sebuah pernikahan memiliki arti lebih mendalam daripada itu. Melangkah ke pelaminan tak hanya memerlukan
persiapan mental saja. Sepasang kekasih harus lebih dulu mendapatkan restu dari orangtua. Mereka juga harus bisa
menyeimbangkan antara kepentingan bersama dan pribadi dalam membangun rumah tangga. Tak jarang pernikahan
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sepasang kekasih digelar secara istimewa. Hal ini sebagai wujud rasa syukur seseorang atas kebahagiaan yang telah
diraihnya. Lantaran telah menjadi satu, pasangan yang telah menikah harus selalu saling mendukung dalam segala
situasi. Segala hal perlu dibicarakan bersama, terutama ketika menghadapi suatu persoalan. Buku ini hadir untuk
menuntun mereka yang akan menikah dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang memang tidak semulus jalan tol.
Dengan hadirnya buku ini diharapkan akan melahirkan keluarga yang kokoh dan bermartabat sehingga melahirkan
keluarga yang tangguh. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
Keziaa menikah dengan Adrian putra Barly. Mereka menikah karena cinta dan sangat bahagia..karena sudah cukup
lama menjalin kasih. Seminggu setelah menikah Adrian harus tugas berangkat namun Adrian mengalami kecelakaan
yang membuatnya hilang ingatan dan tiba tiba Adrian datang dengan seorang wanita yang mengaku istrinya..
Bagaimana dengan Kezia..Dirinya tidak sanggup melihat orang yang dicintai nya bahagia di depan matanya... Lalu Barly
juga terkejut mantan kekasihnya itu sekarang menjadi menantunya yang baru Kezia juga menantunya .. Kezia juga labil
saat melihat Adrian seperti itu..melihat Barly seperti Adrian..Kezia membutuhkan Barly lebih dari seorang mertua Sambil
menunggu ingatan Andrian kembali dan Barly juga berharap kembali pada Natalie apabila Adrian sembuh. Tapi sebelum
Adrian sembuh godaan terlalu tinggi.. "Kezia kamu penghianat..kamu menikah dengan pria lain selama ini kamu pura
pura mencintai ku..." ucap Adrian setelah kembali ingatannya.
Di Balik Tarikan Senyum PENULIS: Reni Lidya Sari Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-038-3 Terbit : April 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Kebencian dan ketidaksukaan beberapa pihak itu tidak akan membuat Dyah mundur
selama kepercayaan itu masih dimilikinya. Beribu pertanyaan di kepalanya kenapa, ada apa dan siapa.... Berulang kali
bertahan, tapi ketika kepercayaan itu bukan miliknya lagi. Dia memilih melepaskan tangan-tangan itu sendiri, dan setelah
terlepas barulah dia menemukan jawaban kenapa, ada apa dan siapa selama ini yang menjadi pertanyaannya. Memilih
untuk melepaskan semuanya dan duduk manis sambil menikmati setiap keadaan, bagaikan bersantai dengan minum
kopi sambil menonton lakon wayang, karena memilih untuk bersinar lebih tinggi tempat terbaik untuknya.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Arengga Bintang Kusuma dan Callia Revana Arabella Damomgilala adalah keluarga kecil yang begitu bahagia dengan
memiliki empat anak didalam hidupnya. Tetapi setiap kehidupan rumah tangga tak selamanya berjalan dengan mulus,
itulah yang mereka alami dalam perjalanan hidup mereka ketika berumah tangga. Dimana didalam kehidupan rumah
tangga mereka masalah demi masalah datang pada mereka untuk menguji kekuatan cinta mereka. Tetapi dengan
kekuatan cinta mereka dan janji yang pernah mereka ucap dulu menjadikan itu sebagai pegangan untuk melewati
berbagai masalah yang datang kehidupan mereka. Hingga pada suatu titik kekuatan cinta mereka benar-benar diuji
dengan masalah yang besar, disitulah cinta mereka benar-benar diuji. Apakah mereka bisa melewatinya dan menjaga
janji yang pernah diucap mereka dulu? . Semuanya akan ada dikelanjutan perjalanan kisah cinta mereka dari THE LIFE
OF A PILOT kedalam cerita RENGGA AND CALLIA.
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