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Kehadiran buku ini, saya harapkan dapat memberikan inspirasi sekaligus menambah wawasan di bidang pertelevisian. Kedua penulis yang juga sahabat lama saya, telah menjabarkan secara detail mengenai unsur-unsur kreativitas yang harus dilakukan untuk membuat konten program yang
berkualitas. Dengan kata lain, buku ini merupakan panduan lengkap bagi siapa pun yang ingin berkarya di industri pertelevisian. Selamat membaca, semoga bermanfaat. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
"Cinta tak akan pernah habis mencipta ekspresi rasa. Hati sering tak cukup menjadi perhentian akhir. Menumpahkannya dalam tulisan memberikan pembebasan rasa yang lebih melegakan. Sejumlah penulis ini mencipta kisah cinta dalam tuturan kisah penuh langgam. Cerita Sahabat 2 yang
bertajuk Asmara Dini Hari menjabarkan cinta dalam spektrum getaran yang unik. Kita akan menemukan cinta dalam banyak wajah. Cinta memang sesuatu yang sederhana, sekaligus sesuatu yang rumit. Inilah kumpulan cerita pendek karya Alberthiene Endah, Syahmedi Dean, Ratna Dumila,
Zarry Hendrik, Jia Effendie, Anggun Prameswari, Dillon Gintings, Asmara Wreksono, Yuska Vonita, Erie Prasetyo, Feby Indirani, Maina Sumapradja, Wira Triasmara Surya, Jenny Yusuf, Valencia Mieke Randa, Dwi Sutarjantono, dan Isyanti Tunggadewi."
Ayah dan puteranya
Femina
Impian Perawan - Kumpulan Cerpen
Right from the Start
Kumpulan Cerita Romantis Dewasa Vol 86
Ia Tengah Menanti Kereta Uap Tuhan yang Akan Membawanya ke Bulan
"Profesi yang tidak bisa dipersembahkan untuk Allah dan tidak ada peluang dari sela-selanya untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran adalah profesi yang haram. Padahal, setiap pekerjaan harus bisa dipersembahkan untuk Allah, apakah para artis dan
umumnya insan seni bisa mempersembahkan seninya untuk Allah, dan apakah kelak mereka siap menghadapi Allah dengan membawa hasil pekerjaannya tanpa rasa takut? Kami dari kalangan dunia seni sangat mengenal, dimana seorang artis seringkali menyembunyikan identitas
dirinya yang telah menikah agar bisa meraih simpati penggemar terhadapnya, sungguh ini merupakan praktek jual-beli yang terang-terangan...." Itulah penggalan tulisan seorang mantan artis di sebuah majalah. Kajian ini tidak menuntut pelecehan terhadap orang-orang tertentu,
kecuali sekedar mengisyaratkan untuk menampakkan realita yang berakibat buruk terhadap umat dan mengarah kepada penghancuran bangunan kultur dan spiritualnya. Kajian ini pun tidak menurunkan ketentuan-ketentuan baku, kecuali hanya menuangkan bukti-bukti dan contohcontoh serta ucapan-ucapan para artis dan insan seni secara umum. Tegasnya, Islam tidak bertentangan dengan seni yang bersih yang berorientasi pada keindahan, kebenaran, dan kebaikan, yang mempertahankan umat agar tidak melanggar statusnya, menolong mereka yang terjebak
dalam kekalahan, berpartisipasi dalam membangun peradaban baru untuk manusia seutuhnya, dan memiliki karakter Islam yang agung serta komitmen spiritual yang kokoh.
Buku ini ditulis dalam rangka memberikan bantuan semacam itu kepada wanita yang akan segera menjadi ibu. Isi buku ini difokuskan pada pembahasan hal-hal penting dan mendasar yang secara khusus ditujukan untuk calon ibu, atau wanita yang baru pertama kali hamil. Ditulis
dengan bahasa yang mudah dan praktis, buku ini membahas segala hal yang berhubungan dengan ibu hamil, sejak sebelum, selama, dan sesudah kehamilan. Isinya mencakup persiapan kehamilan, menjaga kesehatan ibu hamil dan janin, pola makan yang sehat untuk ibu hamil,
mengenali dan menghindari masalah-masalah kehamilan, memahami pertumbuhan janin, persiapan persalinan, hingga hal-hal penting lain paska melahirkan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan setumpuk tip praktis sekaligus penting yang berhubungan dengan ibu hamil dan
proses kehamilan, seperti tip memilih dokter kandungan, tip mengatasi mual, nyeri pinggang dan sesak napas selama hamil, tip nyaman bekerja dan bepergian, hingga tip perawatan kebugaran dan kecantikan selama hamil. Dengan panduan buku ini, Anda akan lebih memahami
kehamilan Anda, sehingga dapat menjalaninya dengan baik dan sehat, serta melahirkan calon si buah hati dengan baik dan selamat.
Guncangan besar
Suara muhammadiyah
Ketika Anak Bertanya Ttg Seks
MENJADI ORANGTUA EFEKTIF
Asuhan Keperawatan Keluarga pada Remaja dengan Masalah Resiko Perilaku Seks
Aku, Tante Tika dan Tante Mery

Berbagai permasalahan dan kesulitan yang dirasakan orangtua masa kini dalam menghadapi perilaku anak-anaknya menggambarkan bahwa tidak setiap orangtua merasa memiliki bekal yang cukup untuk dapat mengisi
peranannya dengan baik. Kenakalan remaja yang kerap merusak tata tertib sosial, erat kaitannya dengan rusaknya hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak-anaknya. Dr. Thomas Gordon, seorang ahli psikologi
Amerika Serikat, yang dipandang sebagai pemimpin gerakan perbaikan hubungan antarmanusia dalam masyarakat maju, memberikan metode baru untuk memperbaiki hubungan orangtua dan anak. Metode ini diberikan
dalam bentuk latihan karena bagaimanapun suatu keterampilan memang membutuhkan latihan. Latihan ini berupa mendengarkan aktif, menerapkan pesan-aku yang lebih bisa diterima anak, dan mengubah tingkah laku
yang tak dapat diterima dengan mengubah lingkungan. Dalam buku ini orangtua bukan saja mempelajari metode dan latihannya, tetapi juga kapan, mengapa, dan untuk tujuan apa semuanya harus digunakan.
Tekniktekniknya digambarkan dalam pola hubungan orangtua dan anak, yang diuraikan secara rinci dan dilengkapi dengan ilustrasi berupa kasus-kasus yang sering terjadi di dalam keluarga. Ada pula petunjuk-petunjuk
praktis sebagai program kerja orangtua menghadapi anak-anak menurut tahap perkembangan dan usia anak. Hasil yang didapat dari hubungan orangtua-anak ini tidak akan menyebabkan salah satu dari mereka merasa
menang atau kalah. Informasi dalam buku ini tidak terbatas untuk orangtua, guru, atau pendidik, melainkan juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa jurusan psikologi, para pemimpin, para pengusaha, serta siapa saja
yang ingin menerapkan pola baru dalam hubungan antarmanusia sesuai dengan teori modern.
Anak saya masih terlalu kecil. Belum waktunya dia diajarin beginian..."" ""Memangnya nggak apa-apa? Saya takut salah. Gimana nanti kalau anak saya malah jadi matang sebelum waktunya karena diajarin soal seks? Bisa
repot dong..."" ""Wah, saya nggak tau mesti mulai darimana. Bingung. Malu! Nanti-nanti sajalah. Lagi pula, nggak diajarin juga nanti dia tau sendiri koq, ya kan?"" Apakah Anda adalah orang tua yang menganggap
pendidikan seks adalah sesuatu yang tabu, memalukan dan tidak normatif, sehingga tidak pantas diberikan kepada anak? Apakah Anda adalah orang tua yang masih meyakini jika anak tahu terlalu banyak tentang seks,
maka dia pasti akan terdorong untuk buru-buru melakukannya? Apakah Anda adalah orang tua yang tidak menyadari jika anak-anak Anda adalah generasi yang bisa dengan sangat mudah menemukan beragam materi
pornografi dalam kesehariannya? Apakah Anda adalah orang tua yang tidak tahu jika virus HIV/AIDS itu bisa juga menginfeksi orang baik-baik yang setia pada pasangannya? Apakah Anda adalah orang tua yang
menganggap kekerasan seksual TIDAK mungkin terjadi pada anak Anda? Jika Anda menjawab YA untuk semua jawaban pertanyaan di atas, mungkin inilah waktunya bagi Anda untuk meningkatkan pengetahuan dengan
membaca buku ini. ""Dari buku bunda Hana yang saya baca ini, terlihat sekali bagaimana bunda Hana ingin melakukan sebuah terobosan yang cukup signifikan terhadap bagaimana seharusnya para orang tua memberikan
informasi, arahan, dan pemahaman terhadap seks kepada anak-anak. Bagaimanapun anak-anak akan belajar tentang dirinya sejak dia kecil, dan 'guru pertama'nya tentunya para orang tua sekalian, bukan?""  Tika Bisono
(Psikolog)
Kumpulan Cerita Romantis Dewasa Vol 84
Kumpulan Cerita Romantis Dewasa Vol 70
SASTRA BANDINGAN: KAJIAN TEORETIS, EKSPLORATIS, DAN METODOLOGIS
Kumpulan Cerita Romantis Dewasa Vol 96
Kunci Sukses Menulis Skenario (Rev)
kodrat manusia dan tata sosial baru
"Masih berhargakah nilai kesucian di jaman pergaulan bebas se karang? Seorang perempuan dalam buku ini memaknainya de ngan penuh keyakinan walaupun kisah cintanya mesti bertemu dengan takdir yang tidak selalu berpihak pada yang benar. Dalam Impian Perawan, sekelumit nostalgia petualangan
kanak-kanak dan suasana saat sang ibu mangkat diceritakan Nugroho Suksmanto selain cerita di balik kejadian yang muncul dalam pemberitaan media massa. Tentang obsesi seorang artis yang ingin meraih posisi di panggung politik. Skandal utang yang menggoncang keuangan negara dan meruntuhkan
sistem perbankan nasional. Cerita tragis gadis yang ingin menghindar dari praktek perdagangan perempuan. Harapan masyarakat Betawi yang bertahan di selatan setelah terpinggirkan oleh kehadiran budaya dan peradaban para pendatang yang menyerbu Jakarta. Serta rangkaian tragedi yang menimpa
dunia seperti musibah kecelakaan pesawat yang menimpa adik ipar Penulis. Ia juga mengajak kita merenungi nasib dan perasaan perempuan yang dihadapkan pada pilihan yang harus dijalani, seperti menerima pilihan untuk dimadu atau pilihan untuk menjual “madu”. Kumpulan cerpen Nugroho
Suksmanto, Impian Perawan, adalah sebuah unity in variety. Budi Darma"
Selama dua puluh tahun terakhir, Melinda Gates telah menjalankan misi demi menemukan solusi bagi orang-orang dengan kebutuhan paling mendesak, di mana pun mereka tinggal. Dalam buku yang menyentuh hati dan memikat ini, Melinda Gates membagikan inspirasi berharga dari orang-orang inspiratif
yang dia temui selama bekerja dan bepergian ke seluruh dunia. Beberapa cerita akan membuat hati kita hancur, tetapi cerita-cerita yang lain mampu melambungkan harapan. Para pahlawan ini telah membangun sekolah, menyelamatkan hidup, mengakhiri perang, memberdayakan anak perempuan, dan
mengubah budaya. Sepanjang perjalanan ini, satu hal semakin jelas bagi Melinda Gates: jika Anda ingin mengangkat masyarakat, Anda harus berhenti menekan perempuan. Dia telah membuktikan bahwa hanya cara inilah yang memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengubah dunia—dan diri kita
sendiri. [Mizan, Bentang Pustaka, Bentang, Self, Biografi, Wanita, Motivasi, Inspirasi, Dewasa, Indonesia]
Buku Pintar Ibu Hamil
Seven Theories of Religion
Story About Us : Perempuan Punya Cerita
Henny Janda Kesepian
Prostitusi: Kisah 60 Daerah di Indonesia
Mapping Conflict Aceh dalam Perspektif Multidisiplin

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, pada masa remaja biasanya perilaku yang menggambarkan seseorang dapat berpengaruh dari lingkungan, teman sebaya, didikan orangtua dan seberapa banyak pengetahuan yang
dimiliki. Terdapat berbagai macam perilaku remaja dari mulai perilaku yang positif hingga perilaku yang mengarah ke negatif. Perilaku negatif yang ada di kalangan remaja seperti tawuran antar pelajar, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan seks bebas. Pada masa peralihan
remaja harus dibekali dengan pengetahuan dan informasi yang baik agar remaja dapat menjalankan proses peralihannya dengan perilaku yang baik dan mengetahui batasan yang berada di norma-norma masyarakat. Perilaku seks pada remaja dapat dihindari dengan tingkat
pengetahuan yang baik dan dimiliki remaja supaya remaja menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengertian perilaku seks, macam-macam perilaku seks, dan dampak jika melakukan perilaku seks tersebut maka dari itu penulis menerbitkan buku panduan pencegahan
perilaku seks pada remaja ini sebagai dasar pengetahuan remaja untuk menghindari perilaku seks yang sudah menjadi perilaku umum di kalangan remaja saat ini. Selamat membaca!!!
buku yang berjudul “Melangkah Bersama PIAUD” dapat diselesaikan dengan segala kekurangannya. Buku ini saya persembahkan untuk keluarga, guru-guru saya, serta seluruh mahasiswa maupun alumni PIAUD di seluruh nusantara. Tak lupa buku ini ditujukan kepada siapa
pun yang ingin mengenal lebih jauh tentang PIAUD. Banyak orang belum tahu serta memandang sebelah mata prodi PIAUD. Alasan tersebut membuat saya mulai memberanikan diri untuk terjun di dunia kepenulisan. Buku ini berisi tentang sedikit penjelasan mengenai PIAUD
(Pendidikan Islam Anak Usia Dini), pengalaman pribadi saya sendiri dari semester 1-4, serta berisi cerita atau kisah-kisah dari para mahasiswa atau lulusan PIAUD dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dengan segala kekurangannya, semoga buku ini memberi manfaat
bagi siapa pun yang membacanya. Buku ini tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi lebih kepada berbagi pengalaman serta ilmu yang telah dimiliki.
Kumpulan Cerita Romantis Dewasa Vol 115
sorotan psikologi fenomenologi
Kumpulan Cerita Romantis Dewasa Vol 77
Kreatif Siaran Televisi
Aku, Temanku dan Bu Darwin yang Kesepian
Mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pendidikan anak

Dapatkan free ebook sinopsis dan pratinjau judul kami lainnya di: -> -> bit.ly/andini-citras
Kritik Ideologi Global
Via Ibu Muda Cantik yang Kesepian
Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi
Cerita Sahabat 2 - Asmara Dini Hari
Citra kaum perempuan di Hindia Belanda
Diawali Curhat Cik Ling di Kamar Hotel
Kita, Perempuan punya cerita. Sejak lahir ke dunia, hingga nanti dijemput ajal. Bercerita tentang kehidupan seputar perempuan tidak akan pernah ada habisnya. Cerita perempuan dengan segala rahasianya. Dimulai dari kekhawatiran sampai hal yang paling membanggakan. Cerita itu, semuanya
ada di sini. Cerita tentang perempuan di kala beranjak dewasa, mempersiapkan pernikahan, usaha untuk menghadirkan buah hati, hingga menyapa masa tua. Seputar hati perempuan, seputar kesehatan, kewanitaan. Semua dirangkum menyenangkan dalam bentuk narasi dan peta berkonsep.
Semoga bisa tersampaikan semua makna dan kata yang tertulis sederhana. Perempuan punya cerita.
Industri seks dan prostitusi di Indonesia membuat terbelalak semua mata, jika benar-benar dibongkar, diteliti, dan ditulis. Dunia akademik selama ini seolah tidak berani menyentuh fenomena industri yang satu ini karena keterbatasan akses dan ketidak-beranian mengungkap fakta-fakta lalu
menariknya menjadi abstraksi teoretis atau proposisi-proposisi kritis ilmiah yang layak dipertanggungjawabkan dalam forum akademik ilmiah dan juga forum-forum kebebasan mimbar publik. Dr. Yuyung Abdi telah menerobos sekat-sekat sulit yang challenging (menantang) dan berbau privat untuk
mengungkap fenomena pekerja seks dan industri seks di Indonesia (dan inilah karya pertama di Indonesia bahkan di Asia dan internasional) yang mengungkap data tentang eksistensi keberadaan industri seks (prostitusi) di berbagai daerah di Indonesia dan di kelas-kelas sosial masyarakat urban di
Indonesia. Melalui riset 10 tahun (2 tahun dalam penyelesaian riset untuk Master/S2 dan 8 tahun untuk riset Doktoral/S3), Yuyung Abdi berhasil melakukan studi terkait dengan industri seks dalam pendekatan kajian media (Media Cultural Studies) yang belum pernah dilakukan oleh akademisi dan
ilmuwan Indonesia. Melalui kajian Lens Phenomenology, yang juga merupakan metode penulisan baru yang belum pernah dilakukan ilmuwan Ilmu Sosial, Seni, dan Humaniora di Indonesia, bahkan di Internasional, studi yang dilakukan Yuyung Abdi ini adalah “breakthrough” bagi studi-studi Media
dan Budaya di Indonesia & internasional. Buku ini membuktikan lensa kamera sebagai “regime” penglihatan menjadi alat metodologi untuk mengungkap fenomena sosial masyarakat. Buku ini diharapkan memberikan sumbangan secara akademik sekaligus super penting bagi pembuat kebijakan
(policy maker) di Indonesia untuk memikirkan industri kenikmatan (pleasure), komodifikasi tubuh & kulit (body and flesh), dan cengkeraman yang mengikat perempuan yang selalu menjadi korban yakni kapitalisasi (ekonomi) & keterpurukan moral manusia.
A City in Short Fiction
Prajna pundarika
Artis Penjaja Seks
Hard News, Soft News, Drama, Non-Drama
Berkenalan dengan Tante Sonya yang Genit
Manisnya Ibu Mia, Guru Bahasa Indonesiaku
Buku ini merupakan pengembangan ide-ide yang pernah ditulis dalam buku sebelumnya, Studies in the Theoly of Ideology, dalam bingkai "semangat dekonstruksi kritis". Buku tersebut memfokuskan pembahasannya pada kritik
terhadap sejumlah pemikir terkemuka tentang teori sosial kontemporer. Inti persoalan yang diusulkan adalah mengajukan beberapa ide konstruktif tentang karakter dan peran ideologi, hubungannya dengan bahasa, kekuasaan,
dan konteks sosial, serta memberikan cara yang memungkinkan ideologi dianalisis dan ditafsirkan berdasarkan kasus-kasus tertentu. Lalu, ide-ide tersebut dikembangkan dan dipadukan dalam suatu pemahaman teoretis yang
sistematis di dalam buku ini. Pada bagian tertentu, buku ini memang merupakan kelanjutan dari proyek yang terdapat dalam Studies, namun terdapat satu pandangan yang secara signifikan berbeda dari kesimpulan sebelumnya:
dalam buku ini, John B. Thompson banyak memberikan perhatian pada bentuk dan proses sosial yang memunculkan bentuk-bentuk simbolik bangunan dunia sosial. la juga banyak memperhatikan sifat dan perkembangan komunikasi
massa yang dianggapnya sebagai ciri sederhana budaya modern serta sebagai sisi utama masyarakat modern. Analisisnya terhadap sifat komunikasi massa dan perkembangan lembaga media memunculkan banyak persoalan melebihi
penekanan yang diberikan dalam buku ini.
"Bolehkah menerima permen dari orang tak dikenal? Apa yang harus kaulakukan jika ada yang memaksamu membuka baju? Bagian tubuh mana yang tak boleh diperlihatkan atau disentuh orang lain? Apa yang harus kaulakukan jika
ada orang yang berniat buruk? Buku ini akan menjawab pertanyaanmu. Kau pun bisa melindungi diri sendiri saat bahaya datang. Selamat membaca! “Saya menyambut baik diterbitkannya buku Aku Anak yang Berani, Bisa Melindungi
Diri Sendiri, yang memberikan informasi tentang isu seksual sesuai dengan taraf perkembangan kogniti f dan dengan bahasa yang mudah diterima anak sekaligus tuntunan bagi keluarga untuk dapat berperan akti f dalam Gerakan
Nasional Anti Kejahatan Seksual pada Anak (GN-AKSA).” -- Linda Amalia Sari, S.IP Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Komentar Positif Para Pakar: DR. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA.—Ketua KPAI KH.
Abdusshomad Buchori—Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur Prof. Irwanto, Ph.D. Guru Besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, Jakarta; Co-director, Pusat Kajian Perlindungan Anak, FISIP Universitas Indonesia Dan masih
banyak lagi…"
Kumpulan Cerita Romantis Dewasa Vol 25
Aku Anak yang Berani, Bisa Melindungi Diri Sendiri
Kumpulan Cerita Romantis Dewasa Vol 72
Ibu Maya yang Menggoda
gaya hidup masa kini
The Book of Jakarta

Perempuan selalu memiliki cara tersendiri dalam menyikapi kesedihan dan keputusasaan yang menelikung mereka. Mereka makhluk paling mengagumkan. Isi kepala perempuan, bagi saya, layaknya
labirin panjang dan berliku yang disesaki oleh misteri-misteri, dan dibutuhkan pemahaman yang lunak agar bisa berjalan di dalamnya. Saya perempuan. Saya sendiri pun masih berusaha memahami
isi kepala saya dan cara mereka bekerja ketika menyikapi kejutan-kejutan dari kehidupan. Saya sangat tertarik pada luka, kesedihan, rasa putus asa, dan tragedi-tragedi yang terjadi di dalam
diri dan kehidupan manusia. Masing-masing dari hal-hal itu memiliki keunikan rasa yang layak untuk dikisahkan. Ada banyak pelajaran yang bisa saya petik dari hal-hal itu. Dalam kumpulan
cerita pendek ini, saya memfokuskan diri pada tiga perkara: perempuan, anak-anak, dan perilaku seks menyimpang. Ajeng Maharani
A young woman takes a driverless taxi through the streets of Jakarta, only to discover that the destination she is hurtling towards is now entirely submerged... A group of elderly women
visit a famous amusement park for one last ride, but things don’t go quite according to plan... The day before her wedding, a bride risks everything to meet her former lover at their
favourite seafood restaurant on the other side of the tracks... Despite being the world’s fourth largest nation – made up of over 17,000 islands – very little of Indonesian history and
contemporary politics are known to outsiders. From feudal states and sultanates to a Cold War killing field and a now struggling, flawed democracy – the country’s political history, as well
as its literature, defies easy explanation. Like Indonesia itself, the capital city Jakarta is a multiplicity; irreducible, unpredictable and full of surprises. Traversing the different
neighbourhoods and districts, the stories gathered here attempt to capture the essence of contemporary Jakarta and its writing, as well as the ever-changing landscape of the fastest-sinking
city in the world. Translated by Mikael Johani, Zoe McLaughlin, Shaffira Gayatri, Khairani Barokka, Daniel Owen, Paul Agusta, Eliza Vitri Handayani, Syarafina Vidyadhana, Rara Rizal and
Annie Tucker.
Ibu Dari Mana Aku Lahir
Melangkah Bersama PIAUD (Pendidikan Islam Anak Usia Dini)
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Melindungi Anak Dari Seks Bebas
Kumpulan Cerita Romantis Dewasa Vol 79
Prisma
The Moment of Lift
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