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Anthropology
Ke Timur Haluan Menuju : Studi Pendahuluan Tentang Integrasi Sosial,
Jalur Perdagangan, Adat, Dan Pemuda Di Kepulauan Maluku / Cahyo
Pamungkas (et al.) (Ed) Hikmat Budiman
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019
xxxvi, 368p. ; 16x24cm.
9786024337636
$ 40.00 / PB
458gm.
Kawasan Indonesia Timur secara historis pernah men-jadi pusat
perhatian dunia sejak abad ke-17 sampai kurang lebih akhir abad ke-18.
Kayu cendana, kayu manis, cengkih, pala, dan fuli atau lawang menja-di
komoditas yang sangat mahal harganya di pasar internasional di Eropa
waktu itu. Tapi sejak Belan-da memilih Pulau Jawa sebagai pusat politik
dan ekonominya, kawasan ini menjadi wilayah yang terus-menerus
mengala-mi marginalisasi politik dan ekonomi sampai dekade-dekade
awal abad ke-21 saat ini. Setelah dua dekade Orde Baru Suharto
berakhir, ada banyak hal yang sudah berubah di Maluku dan kawasan
Indonesia Timur pada umumnya. Jumlah kabupaten/kota bertambah tapi
kontribusinya pada perekono-mian di wilayah terebut tidaklah terlalu
besar. Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa Indonesia
Timur adalah masa depan kita. Di luar tafsiran-tafsiran politik atas
pernyataan tersebut, kita sudah harus lebih serius mempertimbangkan
ke arah mana haluan masa depan In-donesia menuju. Dengan berbagai
pertimbangan rasional kita bisa mulai mendiskusikan apakah masa
depan Indonesia akan tetap diproyeksikan ke wilayah-wilayah di barat,
di Jawa terutama, yang cenderung sudah overpopulated, atau justru
sebaliknya mengarah ke timur yang selama ini cenderung diabaikan.
Secara metaforik pertanyaannya adalah apa-kah kita akan menetapkan
masa depan Indonesia di tempat senja datang dan matahari terbenam
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ataukah kita akan memilih melabuhkan bahtera harapan bagi masa
depan yang masih muda remaja di tempat terbitnya matahari pagi.
http://www.marymartin.com/web?pid=653544

---------------------------------------------------------------------------BerIslam Ala Tionghua : Pergulatan Etnisitas dan Religiositas di
Indonesia / Hew Wai Meng (Ed) Ahmad Baiquni & Eka Saputra
(Translator) Afthonul Afif
Bandung: Penerbit Mizan, 2019
xiv, 370p. ; 23,5cm.
Includes Index
9786024411053
1. Kehidupan beragama (Islam).
$ 31.00 / PB
412gm.
Fenomena Pilkada Jakarta 2017 mengangkat sepotong isu penting
tentang identitas etnis, khususnya Tionghoa, dalam kehidupan
bermasyarakat di Indonesia. Isu itu menjadi kian spesial ketika ditinjau
posisi dan identitas Tionghoa Muslim di tengah masyarakat
multikultural.
Dengan mengkaji desain arsitek, perayaan budaya, partisipasi sosial, dan
praktik hidup sehari-hari, buku ini menggambarkan formasi dan
kontestasi identitas budaya Tionghoa Muslim di Indonesia kini.
Perpaduan ketionghoaan dan keislaman itu tentu saja mengambil
beragam bentuk dan jalan. Peneguhan identitas ketionghoaan dan
keislaman tidak dengan sendirinya berdampak pada segregasi sosial dan
eksklusi religius.
Buku ini menyuguhkan politik kultural kaum Tionghoa Muslim di
Indonesia dalam pergulatan identitas ketionghoaan, keislaman, dan
keindonesiaannya. Sungguh memberi wawasan segar tentang pelbagai
kemungkinan dan keterbatasan di ranah kosmopolitanisme etnis dan
religius.
http://www.marymartin.com/web?pid=653545

----------------------------------------------------------------------------
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Art
Batik Sudagaran Surakarta : Koleksi Hartono Sumarsono / Hartono
Sumarsono (et al.) (Photographer) Arbain Rambey
Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama (Kompas Gramedia), 2019
256p.
9786020628387
$ 125.00 / HB
976gm.
Dulu, ada beberapa motif batik yang dilarang digunakan oleh orang
selain Raja dan bangsawan. Sebut saja motif-motif seperti Parang,
Kawung, Truntum, dan Slobok.
Karena aturan tersebut, para sudagar atau saudagar pemilik usaha batik
mencoba menciptakan motif-motif untuk melayani kebutuhan
masyarakat yang lebih luas.
Sampai akhirnya muncul motif-motif batik Sudagaran yang sepintas mirif
dengan motif-motif yang dilarang atau motif larangan, yang dimodifikasi
sedemikian rupa.
http://www.marymartin.com/web?pid=653546

---------------------------------------------------------------------------Pesona Visual Kampung Batik Tanjung Bumi Bangkalan / Muchlisiniyati
Safeyah (et al.)
Sukodono, Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2018
xii, 136p. ; 21x23cm.
9786026417589
$ 52.50 / PB
276gm.
Batik tulis, batik Gentongan, keindahan alam pesisir, peninggalanpeninggalan bersejarah, budaya, serta keramah-tamahan masyarakat
merupakan pesona visual yang sangat kuat dari Kampung Batik Tanjung
Bumi Bangkalan.
http://www.marymartin.com/web?pid=653547

----------------------------------------------------------------------------
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Kisah Goresan Malam : Selisik Batik Harian Kompas / (Ed) Indira
Permanasari & Patricius Cahanar
Jakarta: Kompas Media Nusantara (Penerbit Buku Kompas), 2019
xvi, 240p. ; 17,5x25,5cm.
Includes Index
9786024127428
1. Batik.
$ 42.50 / PB
398gm.
Buku ini hadir untuk melengkapi narasi-narasi tentang batik dari sudut
pandang yang berbeda, yakni pergulatan pembatik dan komunitasnya,
sejarah batik di daerah itu, makna batik bagi masyarakat, serta merekam
motif-motif khas beserta maknanya. Dilengkapi dengan foto-foto indah
yang menangkap kekayaan langgam batik serta para pembatik. Buku ini
adalah hasil dari ekspedisi Selisik Batik Kompas di berbagai daerah:
Madura, Batang, Pekalongan, Lasem, Banyuwangi, Banyumas, Ciamis,
Tasikmalaya, Garut, Jambi, Bengkulu, Tuban, Jakarta, Bekasi, Papua,
Yogyakarta, dan Solo. Buku ini dapat memperkaya khazanah
pengetahuan tentang batik bagi para penggemar batik, pelaku usaha
batik, dan juga para pembuat keputusan di bidang ekonomi kreatif.
http://www.marymartin.com/web?pid=653548
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Architecture
Rumah Mengapung Suku Bugis / Naidah Naing (Ed) Irwan Kurniawan
Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019
312p. ; 15,5x23,5cm.
9786023504008
$ 24.75 / PB
358gm.
Awal permukiman mengapung di Danau Tempe adalah nelayan yang
membangun rumah singgah selama mereka menjalani mata pencaharian
menangkap ikan di danau. Hal ini untuk menghemat waktu dan biaya
ketimbang bolak-balik ke rumah di daratan. Rumah yang mereka bangun
berupa rumah mengapung agar mudah dipindahkan mengikuti pasangsurut air danau yang tidak menentu.
Buku yang merupakan hasil penelitian mendalam ini mengungkapkan
secara gamblang tentang sistem pengetahuan tradisional masyarakat
Bugis Wajo dalam beradaptasi dengan lingkungan permukiman di atas
air, sehingga dapat memitigasi bencana alam yang biasa terjadi di
kaawasan perairan seperti angin kencang, perubahan elevasi air danau
berupa pasang atau surut dan sebagainya.
http://www.marymartin.com/web?pid=653549
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Archaeology
Arca-Arca Megalitik Pasemah Sumatera Selatan : Kajian Semiotik Barthes
/ Rr. Triwurjani (Foreword) Prof. Dr. Noerhadi Magetsari & Dr. Ali Akbar
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018
xxxiv, 478p. ; 14,5x21cm.
Includes Index
9786024337438
$ 47.50 / PB
462gm.
Buku yang diberi judul Arca-arca Megalitik Pasemah Sumatera Selatan
Kajian Semiotik ini berusaha mengungkapkan makna arca-arca megalitik
yang terdapat di kawasan Pasemah, Sumatera Selatan. Arca-arca ini
mempunyai bentuk yang khas dan wilayah persebarannya yang luas
sehingga menjadikan kawasan Pasemah sebagai suatu kelompok budaya
tersendiri. Metode arkeologi digunakan dalam proses pendeskripsian
yang menyangkut atribut, dan metode semiotik digunakan dalam proses
pemaknaan, melalui dentsi dan konotasi. ‘Devine Power’ adalah mitos
nenek moyang yang diparktekan dalam kehidupan di dunia agar
mendapatkan keselamatan dana kesejahteraan di dunia dan akhirat
kelak. Kebudayaan Pasemah adalah suatu kebudayaaan dimana
kehidupan akhirat digambarkan di dunia.
http://www.marymartin.com/web?pid=653550

----------------------------------------------------------------------------
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Kalpalata : Data dan Interpretasi Arkeologi / Agus Aris Munandar
Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra, 2019
viii, 230p.
Includes Index
9786022730309
$ 17.50 / PB
208gm.
Buku kumpulan kajian ini diberi judul Kalpalata. Data dan Interpretasi
Arkeologi, berisi tujuh karya yang terbagi dalam tema arsitektur kuna
(tentang candi dan kelenteng), telaah prasasti sebagai artefak, telaah
peralatan upacara agama Hindu-Buddha, dan penelusuran akar
kebudayaan Indonesia pada masa Hindu-Buddha.
Kalpalata adalah nama ragam hias yang seringkali dipahatkan sebagai
orrwtfnen di candi-candi masa klasik tua abad ke-8-10M dan klasik muda
abad ke-13-15. Bentuknya berupa tanaman menjalar, suluran yang
berdaun, atau suluran tanpa daun melingkar-lingkar mengisi ruang
kosong pada panil-panil dinding candi; ada juga yang keluar dari
semacam periuk (kalasa) atau bonggol umbi yang dianggap sebagai
rahim emas kehidupan manusia (hiranyagarbha). Dengan menggunakan
judul kalpalata diharapkan karya-karya dalam buku ini dapat menjadi
inspirasi bagi para meninat kajian yang sama, tergugah untuk
menghasilkan karya-karya lain, dan ide tentang kajian dapat menjalar ke
mana-mana bagikan tanaman kalpa yang melata.
http://www.marymartin.com/web?pid=653551

---------------------------------------------------------------------------Biography
Untuk Republik : Kisah-Kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa /
Faisal Basri & Haris Munandar
Jakarta: Indonesia Research and Strategic Analysis, 2019
xx, 404p. ; 15,5x23,5cm.
9786239126902
$ 56.25 / PB
686gm.
Buku ini menceritakan tentang Kisah Kisah Teladan Kesederhanaan
Tokoh Bangsa.
http://www.marymartin.com/web?pid=653552

----------------------------------------------------------------------------
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Sutopo Purwo Nugroho : Terjebak Nostalgia / Fenty Effendy
Ciputat: Penerbit Literati (Penerbit Lentara Hati), 2019
208p. ; 23cm..
9786028740661
$ 24.75 / PB
282gm.
Sutopo Purwo Nugroho atau biasa dipanggil Pak Topo adalah Kepala
Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB).
Pak Topo bekerja di BNPB sejak Agustus 2010, Awalnya beliau dilantik
sebagai direktur Pengurangan Risiko Bencana. Namun per November
2010 Beliau dipindahkan untuk mengisi jabatan BNPB yang kosong.
Tentunya bukan tanpa alasan mengangkat Pak Topo, Beliau sudah cukup
akrab di kalangan media dan telah menjelaskan fenomena-fenomena
bencana.
Dilansir dari Republika.co.id, Pak Topo punya pengalaman berkesan di
BNPB salah satunya adalah ketika masih baru pindah dari Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ke BNPB. Beliau tersadar
bahwa ternyata Penanganan Bencana berbeda sekali dan lebih luas dan
menangani manusia ternyata tidak mudah. Bahkan Beliau tidak
menemukan pengalaman-pengalaman penanganan bencana di buku
bacaan yang Beliau pelajari.
Sutopo Purwo Nugroho menjadi wajah penanggulangan bencana di
Indonesia, yang dengan gigih menyampaikan informasi terbaru tentang
bencana juga menangkal hoaks.
http://www.marymartin.com/web?pid=653553

----------------------------------------------------------------------------
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Ani Yudhoyono : 10 Tahun Perjalanan Hati / Alberthiene Endah
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018
544p.
9786020383262
$ 62.50 / PB
618gm.
Sepuluh tahun berperan sebagai Ibu Negara bukanlah semata sejarah
bagi seorang Ani SBY. Itu adalah masa yang penuh dengan gejolak emosi
dan ragam perasaan yang riuh. Di posisi yang dianggap khalayak sebagai
tempat tertinggi, posisi Ibu Negara di era reformasi membutuhkan
kekuatan ekstra karena sorotan, kritikan, juga tudingan yang datang
bertubi di antara tugas-tugas yang dijalani.
Bukan hanya mendampingi Presiden dan menjalankan berbagai program
bersama para istri Menteri, Ibu Negara mau tak mau juga harus
menghadapi cipratan konflik politik. Pada akhirnya peran Ibu Negara
adalah sebuah pengabdian yang menuntut kedewasaan dan keikhlasan
yang luas. Buku ini tidak hanya mengungkap gejolak emosi Ani SBY
sepanjang menjalani tugas sebagai Ibu Negara, tapi juga memperlihatkan
hari-hari penuh warna sebagai istri Presiden RI.
Apa saja yang dijalani Ibu Negara dan seperti apa kekhasan hidup di
dalam istana? Inilah pertama kalinya seorang Ibu Negara RI menyibak
tirai tentang peran yang hanya diemban seorang wanita saja di dalam
suatu masa.
http://www.marymartin.com/web?pid=653554

----------------------------------------------------------------------------
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Alkostar : Sebuah Biografi / Puguh Windrawan
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018
xxxiv, 258p. ; 15x23cm.
9786024124014
$ 19.75 / PB
336gm.
BERULANG kali media massa memberitakan sosoknya. Beberapa tahun
belakangan, Artidjo Alkostar seolah menjadi sosok penting di tubuh Mah
kamah Agung, terutama soal pemberantasan ko rupsi. Terlepas dari itu,
jarang yang memahami bahwa ternyata ia adalah aktivis tulen. Mantan
pengacara yang kerap membela mereka yang lemah atau dilemahkan
oleh sistem ini seringkali ber benturan dengan penguasa.
Di Timor Timur misalnya. Wilayah yang kini menjadi Timor Leste, Artidjo
Alkostar nyaris terbunuh. Pembelaannya terhadap mereka yang dituduh
mendirikan negara Islam, mereka yang di tuduh komunis, mereka yang
tak punya uang, menjadi makanan kesehariannya. Organisasi LBH
Yogyakarta banyak memberikan perspektif padanya tentang makna
pembelaan. Pertemuannya dengan tokoh-tokoh nasional juga menjadi
narasi penting dalam kehidupannya hingga sekarang.
http://www.marymartin.com/web?pid=653555

---------------------------------------------------------------------------True Story – Henry Indraguna : Pengusaha, Pengacara dan Nasionalis
Sejati / Henry Indraguna
Cakung, Jakarta Timur: Tras Mediacom, 2019
xviii, 206p.
9786026000019
$ 18.75 / HB
380gm.
Henry Indraguna. Ketika mendengar namanya, langsung terbersit
bayangan seorang pengacara yang belakangan ini sering muncul di layar
kaca dalam pemberitaan media-media nasional. Yap! Ia pengacara yang
banyak menangani kasus-kasus hukum di Indonesia, beberapa di
antaranya adalah sejumlah artis papan atas di tanah air. Sebelum tenar
sebagai pengacara, Henry dikenal luas sebagai pengusaha. Banyak
pemberitaan di media massa tentang kiprahnya di jagat bisnis. Ia
merupakan owner Auto Bridal yang merupakan franchise cuci dan salon
mobil yang gerainya tersebar di sejumlah kota di Indonesia.
http://www.marymartin.com/web?pid=653556
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Mengenal Ulama Nusantara : Sejarah Biografi 30 Ulama Karismatik / Tim
Baitul Mukminin (Ed) Hijrah Ahmad
Jakarta: Emir (Penerbit Erlangga), 2019
xii, 306p.
Includes Index
9786020935874
$ 27.590 / PB
288gm.
BUKU ini memuat 30 sejarah biografi ulama besar lintas generasi, di
antaranya: Syaikh Abdur Ra’uf as-Sinkili, Syaikh Muhammad Yusuf alMakassari, Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syaikh Abdush Shamad
al-Palimbani, Syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikhona Muhammad Kholil alBankalani, Syaikh Muhammad Sholeh ‘Darat’ as-Samarani, Syaikh Sayyid
Utsman al-Batawi, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syaikh
Mahfudz at-Tarmasi, K.H. Ahmad Dahlan, Guru Haji Ismail Mundu,
Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari, Syaikh Ahmad Surkati, Guru
Mansur, K.H. Abbas Abdul Djamil, K.H. Wahab Chasbullah, K.H. Mas
Mansur, K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, K.H. Sirajuddin Abbas, T.G.K.H.
Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Buya Hamka, K.H. Abdul Wahid
Hasyim, K.H. Noer Ali, K.H. Bisri Mustofa, K.H. AR. Fachruddin, K.H.
Mohammad Ilyas Ruhiyat, K.H. M.A. Sahal Mahfudh, K.H. Abdurrahman
Wahid, K.H. Shiddiq Amien.
Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Dengan ilmu yang dimiliki,
mereka mendidik anak-anak bangsa dengan penuh kegigihan dan
ketawadhuan. Dengan karisma dan dedikasi yang tinggi pula, para
mereka ikut mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk perjuangan
bangsa Indonesia. Kiranya, para tokoh di dalam buku dapat menjadi
teladan bagi para pembaca, masyarakat luas, dan khususnya pelajar
karena begitu banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik dari para tokoh
di dalam buku ini.
http://www.marymartin.com/web?pid=653557
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Biografi A. R. Baswedan : Membangun Bangsa Merajut Keindonesian /
Suratmin & Didi Kwartanada (Foreword) Dr. A. Setyo Wibowo
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018
xliv, 308p. ; 14x21cm.
9786024125325
$ 22.25 / PB
356gm.
Tak ada alasan untuk tak mengapresiasi Baswedan dan perjuangannya.
Ia bahkan layak disebut sebagai seorang bapak bangsa (founding father)
Republik Indonesia karena keikutsertaannya dalam Badan Penyelidik
Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), serta pernah menjadi
Menteri Muda Penerangan. Di kalangan internal, Baswedan telah
berjuang menyatukan komunitas Arab agar mereka menjadi bagian
integral dari bangsa Indonesia. Melalui Partai Arab Indonesia (19341942), ia tegaskan Indonesia adalah Ibu Pertiwi keturunan Arab.
http://www.marymartin.com/web?pid=653558
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Jejak Perjuangan Para Tokoh Muslim Mengawal NKRI / Lukman Hakiem
(Ed) Artawijaya
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018
xx, 372p. ; 21cm.
9789795928034
$ 21.25 / PB
328gm.
Buku ini adalah kelanjutan dari karya Lukman Hakiem sebelumnya yang
berjudul Merawat Indonesia : Belajar dari Tokoh dan Peristiwa. Sebagai
penulis yang dekat dan berinteraksi langsung dengan para pelaku
sejarah, buku ini tentu sangat menarik. Kisah-kisah yang dituliskan
sangat mengalir dan memotivasi para pembaca untuk bercermin dari
para tokoh tersebut. Sebagai seorang aktivis dan jurnalis, penulis
berhasil menyajikan kisah-kisah yang renyah untuk Anda nikmati.
***
“Pak Lukman pencatat sejarah yang tekun; mengajak kita melihat
kembali kepada peran para tokoh Islam dalam pembentukan Indonesia.
Buku ini menjadi jembatan generasi saat ini dengan para pendahulu kita”
– Beggy Rizkiyansyah, Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB).
***
“Buku ini bisa menjadi mata air keteladanan bagi generasi muda, para
aktivis, dan mereka yang ingin menjadi pemimpin. Kita harus bercermin
pada paraFounding Fathers(bangsa ini), di mana mereka sangat serius
dalam merumuskan gagasan-gagasan tentang berbangsa dan bernegara.”
– Hadi Nur Ramdhan, Founder Pusat Dokumentasi Islam Indonesia
Tamadun.
***
“Buku yang ditunggu. Melihat sejarah dengan kacamata bening.
Menempatkan semua actor pergerakan kemerdekaan Indonesia secara
proporsional, seimbang, dan penuh penghormatan.” – Hadi Supeno,
pegiat kebudayaan dan mantan Bupati Banjarnegara.
http://www.marymartin.com/web?pid=653559
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Buku Latihan Soal : Mantappu Jiwa / Jerome Polin Sijabat (Ed) Ruth
Priscilia Angelina
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
224p. ; 20cm.
9786020632414
$ 23.75 / PB
206gm.
Jadi ini buku latihan soal matematika ya, Jer? Bukan! Kata orang, selama
masih hidup, manusia akan terus menghadapi masalah demi masalah.
Dan itulah yang akan kuceritakan dalam buku ini, yaitu bagaimana aku
menghadapi setiap persoalan di dalam hidupku. Dimulai dari aku yang
lahir dekat dengan hari meletusnya kerusuhan di tahun 1998, bagaimana
keluargaku berusaha menyekolahkanku dengan ekonomi terbatas,
sampai pada akhirnya aku berhasil mendapatkan beasiswa penuh S1 di
Jepang. Manusia tidak akan pernah lepas dari masalah kehidupan, betul.
Tapi buku ini tidak berisi cerita sedih dan keluhan ini-itu. Ini adalah
catatan perjuanganku sebagai Jerome Polin Sijabat, pelajar Indonesia di
Jepang yang iseng memulai petualangan di Youtube lewat channel
Nihongo Mantappu. Yuk, naik roller-coaster di kehidupanku yang penuh
dengan kalkulasi seperti matematika. It may not gonna be super fun, but
I promise it would worth the ride. Minasan, let's go MANTAPPU JIWA!
http://www.marymartin.com/web?pid=653560
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Cookbook/Cookery
Homemade Snacks and Desserts ala Xander’s Kitchen / (Ed) Intarina
Hardiman
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
328p.
9786020633022
$ 72.50 / HB
860gm.
Buku ini diterbitkan untuk memenuhi permintaan dari para follower
penulis di akun instagram @xanders kitchen yang saat ini telah mencapai
600 K lebih. Sebuah buku berisi total 135 resep- resep snack dan dessert
meliputi Kue Kering, Cake, Roti, Kue Tradisional, Jajanan, Snack
Indonesia Populer, Bubur Manis, Minuman, Puding, dan Sajian dari Buah
dan Sayuran Segar. Resep-resep di buku ini antigagal, sangat mudah
dipraktikkan oleh pemula sekalipun. Bahan-bahannya mudah didapat
dan harganya terjangkau. Kelezatan kue-kue dan aneka makanan di buku
ini sudah dibuktikan oleh ribuan follower @xanderskitchen di instagram.
Untuk memudahkan dalam mempraktikkannya, sebagian resep di buku
ini juga dilengkapi dengan tips. Bagi para pembeli buku pertama
@xanderskitchen yang berjudul Home Cooking ala Xanders Kitchen yang
telah terjual 75 ribu eksemplar dalam waktu kurang dari 1 tahun dan
cetak ulang sampai ke-17 dalam waktu 1,5 tahun sejak pertamakali
terbit, dan merupakan buku masak mega best seller pertama di
Indonesia, tentu merasa harus memiliki buku yang telah ditunggutunggu sekian lama ini.
http://www.marymartin.com/web?pid=653561
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Go Kitchen 2 / Restu Utami Dewi (Ed) Raditantri
Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2019
184p. ; 24cm.
9789797576677
• Go Kitchen 2.
$ 38.50 / PB
500gm.
Kita ini siapaaaaaa??? Buibuuuuuuu!!! Cita-cita kitaaaa apaaaaaa???
Langsingggg!!! Hobii kita apaaaaaa????
Makaaaaannn!! Bukan begituuuuuuuuu buibuuuuuu!!!
Siapa yang gak kenal Restu Utami Dewi?
Pengikut garis kerasnya di akun sosial Instagram @restuutamidewi
terdiri dari 2 golongan; tukang kue dan tukang ngunyah kue.
Senang berlama-lama di dapur dan menciptakan aneka resep yang
menggugah selera.
Semua resep dibagikan secara cuma-cuma, tanpa ada rahasia, bahkan
resep-resep jualan sehari-hari pun diumbar karena ia percaya rezeki
tidak akan tertukar. Buku ini berisi 75 resep dengan kategori Sakiceuuup
Triiing alias semua bisa bikin, asalkan punya niat ke dapur. Resep
masakan, resep kue, resep camilan hits, tips 'n trik menghias kue, dan
tutorial membuat kemasan dikupas tuntas dalam buku ini.
Dilengkapi juga dengan resep menu diet sebagai bentuk
pertanggungjawaban penulis karena membuat timbangan badan selalu
ke kanan. Mari semangat dengan kreativitas dan totalitas tanpa batas
walau di rumah saja walau sambil dasteran saja kita juga bisa produktif,
kreatif, dan turut serta membantu menggerakkan roda perekonomian
keluarga, supaya dapur makin ngebul dan anak-anak makin gembul.
http://www.marymartin.com/web?pid=653562
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120 Resep Hits di Instagram – Resep Favorit Keluarga Ala Dapur Bunda
Nina / Agustina Dwi Kurniawati (Ed) Intarina Hardiman
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
284p.
9786020628660
$ 62.50 / PB
490gm.
Bunda Nina adalah ibu rumah tangga yang tertarik dengan dunia kuliner
dan food photography. Diawali dengan menulis aneka resep di blog
www.catatan-nina.blogspot.com sejak tahun 2011 dan dilanjutkan
dengan menulis di Instagram @bundnina_kitchen yang hingga saat ini
sudah mempunyai 185.000 follower.Aneka resep pada buku ke-2 Bunda
Nina ini terinspirasi dari aneka kuliner yang pernah dicoba saat jalanjalan bersama keluarga tercinta.Menu yang menjadi favorit keluarga
tersebut lalu dicoba dibuat sendiri di rumah. Anda bisa mencoba
berbagai resep menarik pada buku ini antara lain adalah Nasi Gandul,
Nasi Krawu, Gado-gado, Tahu Thek Surabaya, Mi Kocok, Swedish
Meatball, Sapi Lada Hitam, Onion Rings, Zuppa Soup, Dimsum
atauAsinan. Ada juga beberaparesep minuman seperti Bajigur, Bandrek,
Strawberry Milkshakes, dan juga HotCocoa.Cerita singkat dib balik fotofoto karya Bunda Nina juga bisa dilihat di buku ini.
http://www.marymartin.com/web?pid=653563

---------------------------------------------------------------------------Cake From My Kitchen / Juwita (Ed) Inas Nur Rasyidah
Jakarta: Wahyumedia, 2018
xviii, 234p. ; 18x24cm.
9786023782253
$ 37.25 / PB
574gm.
Sebuah kepuasan tersendiri ketika cake hasil buatan mommies menjadi
hidangan yang paling ditunggu keluarga. Berbagai resep yang mudah
dipraktikkan beserta step by step dalam buku ini siap memandu para
mommies membuat cake.
Foto-foto yang cantik dan instagrammable melengkapi setiap resep
dalam buku ini. Mommies pun akan diberikan berbagai tips anti gagal
mengolah cake. Jadi, tak perlu ada kata ragu lagu untuk memulai karena
baking itu mudah!
Selamat mencoba, dan salam baking selalu!
http://www.marymartin.com/web?pid=653564
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Snack Gurih Klasik : Nyonya Rumah / Julie Sutarjana (Ed) Intarina
Hardiman
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
160p.
$ 37.50 / PB
286gm.
Snack gurih klasik sudah dikenal sejak berpuluh tahun yang lalu.
Sebagian resep dalam buku ini merupakan peninggalan zaman Belanda
yang disajikan setiap pagi atau sore hari sebagai pelengkap minum teh
manis atau kopi panas seperti Sausysbroodjes. Sebagian lagi snack tempo
dulu ala Cina Peranakan seperti Heci dan Chun Gun. Dan tentunya aneka
snack gurih khas Indonesia seperti Semar Mendem, Otak-otak, Kerak
Telor, 70 resep snack gurih dalam buku ini terbagi atas 3 bab yaitu:
• Snack gurih ala Belanda/Eropa,
• Snack gurih ala Cina Peranakan, dan
• Snack gurih Indonesia
Semua resep sama lezatnya dan dicoba satu per satu, terutama bagi Anda
yang memiliki hobi membuat camilan. Cara membuatnya tidak sukar dan
bahannya mudah didapat. Harganya pun tidak terlalu mahal. Kini dalam
sekejap semua jenis snack gurih klasik bisa Anda ciptakan di rumah.
http://www.marymartin.com/web?pid=653565

---------------------------------------------------------------------------MP –ASI Bubur Saring : Makan Harian Bayi Usia 8 Bulan Ke Atas / Prof.
Dr. Ir. Ali Khomsam, Nunung Nurjanah & Yuni Harlinawati (Ed) Intarina
Hardiman
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018
88p.
9786020621845
$ 37.50 / PB
166gm.
Pemberian makan pada bayi bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan
tumbuh kembang bayi tetapi merupakan proses pembelajaran agar kelak
buah hati tidak mengalami masalah makan. Memang, perlu waktu dan
upaya tidak kenal lelah jika Anda ingin menerapkan pola makan yang
baik. Menginjak usia 8 bulan, seiring dengan pertumbuhan gigi geliginya,
perkembangan fungsi organ pencernaan bayi pun semakin sempurna.
Oleh karena itu, bayi mulai diperkenalkan makanan dengan gizi
seimbang, yaitu bubur saring.
http://www.marymartin.com/web?pid=653571
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Roti Buatan Rumah : Klasik dan Kekinian / Dia Nimpuno (Ed) Intarina
Hardiman
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
188p. ; 17x24cm.
9786020628462
$ 50.00 / PB
332gm.
Seringkali kita mendengar pertanyaan: Saya hanya mempunyai peralatan
baking skala rumahan, bisakah untuk membuat roti seenak toko kue atau
bakery favorit? Dengan petunjuk dan resep dalam buku ini ternyata tidak
ada kata sulit dalam membuat aneka jenis roti lezat di dapur rumahan.
Semua bahan yang digunakan mudah didapat di pasaran Indonesia dan
peralatan untuk membuatnya pun dapat menggunakan peralatan baking
skala rumahan pada umumnya. Tak ketinggalan dijelaskan secara
terperinci petunjuk pembuatan aneka roti, dari pengetahuan bahan dan
alat, proses pembuatan, hingga masalah yang sering timbul lengkap
dengan solusinya. Tentu saja lengkap dengan resep-resep aneka jenis roti
beserta variasinya, yang klasik hingga kekinian. Dari berbagai jenis roti
tawar, roti manis, roti sisir, roti sobek, bluder, pizza, hingga brioche …
http://www.marymartin.com/web?pid=653572
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Centennial Kitchen : 35 Resep Simpel Masa Kini / Raisya Saraswati
Roeslani & Aisha Karissa Hadi (Ed) Intarina Hardiman & Yudho Asmoro
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
128p.
9786020632520
$ 28.75 / PB
286gm.
SIAPA ITU CENTENNIAL? Centennial disebut juga Generation Z, lahir
tahun 1997 2011, dan mereka umumnya digital natives; terbiasa dengan
iPad, smartphone, youtube. Buku ini diinspirasi oleh CIRI (Citra Kartini
Indonesia) Centennial, komunitas yang didirikan oleh Ayu Heni Rosan,
untuk generasi berusia 8-22 tahun yang merupakan generasi centennial.
CIRI Centennial banyak melakukan kegiatan kepedulian pada lingkungan
hidup serta sosial. Menggelar acara keterampilan di luar sekolah untuk
bisa mengasah kecerdasan emosional generasi centennial yang harus
terus menerus dipupuk agar menjadi generasi yang membanggakan.
Salah satunya kegiatan masak memasak. Centennial nggak malu masuk
ke dapur. Ide masakan bisa didapat dari internet, TV, Referensi dari IG,
Youtube atau dari buku yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan
kreativitas mereka. We always have fun in the KitchenDemikian kata
kedua penulis buku ini Raisya dan Aisha yang merupakan generasi
centennialApalagi kalau memasak bersama sahabat-sahabat tercinta.
Selalu ide baru dalam mengkreasikan penyajian resep masakan yang ada.
Tidak perlalu menjadi seorang Chef lebih dulu untuk memulai memasak,
yang penting punya keinginan dan berani berkreasi di dapur. Dengan
makanan yang dibuat sendiri dapat memberikan rasa cinta ke orangorang tersayang. Penasaran? Yuk kita lihat isi buku iniBanyak resep dan
ide inspiratif yang bisa dipraktikkan di rumah. Ayo masak bersama
Raisya dan Aisha dan kita akan tahu bahwa masak zaman now memang
beda dengan masak zaman old. SIMPEL, MUDAH, dan HAPPY!
http://www.marymartin.com/web?pid=653573
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Creative Bento + Step by Step : 40 Kreasi Bento untuk Bekal Anak dan
Special Events / Margaret Tatta (Ed) Intarina Hardiman
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
180p. ; 17x 24cm.
9786020630090
$ 37.00 / PB
322gm.
Margaret Tatta adalah ibu 2 orang anak yang gemar membuat charaben
atau character bento untuk buah hatinya sebagai bekal makan siang di
sekolah. Memulai hobinya sejak anaknya berusia 2 tahun dan aktif
menshare karya nya di media sosial yaitu Instagram @margaret_tatta.
Buku ini memuat beragam ide bento mulai dari bento nasi yang terdiri
dari berbagai karakter seperti penguin, panda, beruang, kepiting lucu,
bento roti yang juga memiliki banyak karakter seperti burger rakun,
sandwich beruang, sandwich Batman, bento mi dan pasta dan juga bento
untuk special event, seperti bento hari ayah, bento hari ibu, bento untuk
hari Natal dan sebagainya, selain bento juga terdapat berbagai resep
makanan untuk bekal anak yang dapat dimasak dalam waktu singkat dan
enak tentunya. Karakter dalam buku ini semuanya dapat dibuat dalam
waktu singkat dan di sertai dengan foto step by step sehingga semua
orang dapat membuat bento, it’s easy and fun.
http://www.marymartin.com/web?pid=653574
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Resep Olahan Keju Terlengkap / Ratu Hani & Tim Dapur Demedia (Ed)
Ratu Afifah & Wahyu Kharie
Jakarta: Demedia Pustaka, 2017
113p. ; 15x23cm.
9789790822955
$ 16.50 / PB
210gm.
Siapa yang tidak suka keju? Makanan yang berasal dari susu yang
memiliki berbagai kandungan gizi seperti protein, vitamin, mineral,
kalsium, Fosfor, lemak, dan masih banyak kandungan lainnya yang baik
untuk tubuh. Produk keju juga sangat bervariasi mulai dari negara
dimana keju dibuat, tipe susu seperti susu sapi dan kambing, metode
pengentalan, proses pengentalan, dan pengawetan. Keju merupakan
salah satu makanan terfavorit di dunia. Rasa keju yang khas sangat cocok
dimakan langsung ataupun dicampur dan dimasak bersama bahan-bahan
makanan lain. Seperti keju mozzarella yang cocok di atas pizza, keju
cheddar yang pas untuk saus dan sandwich, keju camembert untuk isian
quiche, dan masih banyak jenis keju yang cocok untuk berbagai masakan.
http://www.marymartin.com/web?pid=370373
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Economics
Ma’rufnomics : Ekonomi Baru Indonesia / Dr. Ir. Nurdin Tampublon
Jakarta: PT Sonvaldy Media Nusantara/NT Corp, 2019
xxvi, 318p. ; 16x23,5cm.
9786027305526
$ 37.50 / PB
480gm.
Ma’rufnomics digagaskan dalam rangka melengkapi dan
menyempurnakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan
Jusuf Kalla yang lalu (2014-2019), yang akan menjadi pedoman
penyelenggaraan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah
melaksanakan program Nawacita dan Revolusi Mental. Untuk
melanjutkan capaian pada periode pemerintahan terdahulu, program
pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bilamana terpilih akan
menyelenggarakan “Ma’rufnomics : Ekonomi Baru Indonesia”
“Maximizing Utility”, yaitu memudahkan rakyat, khususnya masyarakat
berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pangan dan papan,
energy yang mandiri, kestabilan keamanan dan ekonomi NKRI yang
dapat dirasakan langsung masyarakat melalui pembangunan manusia
Indonesia secara merata di seluruh nusantara.”
http://www.marymartin.com/web?pid=653991
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HMT Oppusunggu : Pengecam Polos Indonesia Tiada Tara / HMT
Oppusunggu (Ed) Rayendra L. Toruan
Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2019
xxiv, 440p. ; 14x21cm.
9786024811785
$ 23.75 / PB
402gm.
MEMBACA judul buku ini segera terbayang sosok HMT Oppusunggu yang
tak pernah putus mengecam siapa saja yang menurutnya patut dikecam:
kepala negara hingga kepala desa, teknokrat hingga konglomerat,
rohaniwan sampai umat, serta badan-badan internasional hingga guru
besar. Nada kecamannya beragam, mulai dari uraian yang runtut-tenang
(professorial) ke peringatan, bahkan ke dampratan dan ancaman bersifat
mirip nubuat (prophetic).
Sebanyak 53 tulisan HMT Oppusunggu dalam buku ini dipilih dari serang
kaian surat, artikel, gugatan, dan bukunya sejak 1983 di masa Orde Baru
hingga 2018 di masa pemerintahan Jokowi. Diterbitkan untuk
menyambut 96 tahun “Sang Raja Kecam” yang pikirannya masih tajam
meski tubuh sudah ringkih digerogoti usia.
Terasa, semua tulisan HMT Oppusunggu nyaris tidak ada pamrih pribadi
perasaan besar diri, sok pintar, apalagi benci dan dendam. Yang ada
hanyalah polosnya, kewiwasaan atau spontanitas, keterusterangan,
amarah dan duka atas derita masyarakat umum akibat perilaku dan
sepak terjang pihak-pihak yang dikecamnya.
http://www.marymartin.com/web?pid=653992

---------------------------------------------------------------------------Menggapai Indonesia Sejahtera : Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi,
dan Pemerataan / Dr. Achmad Hatari
Jakarta: Merdeka Book (PT Semesta Merdeka Utama), 2019
xvi, 210p. ; 21cm.
9786025378522
$ 20.00 / PB
342gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=653993
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Media (Digital-Information Technology)
Jagat Digital : Pembebasan dan Penguasaan / Agus Sudibyo (Eds) Candra
Gautama, A Yoseph W. & Galang Aji Putro
Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2019
xxii, 466p. ; 15x23cm.
Includes Index
9786024812126
$ 22.50 / PB
498gm.
TRANSFORMASI DIGITAL seperti tecermin dalam derasnya penetrasi
layanan media sosial, mesin pencari, dan situs e-commerce, pada
gilirannya, telah menampakkan diri sebagai sebentuk aporia. Dia
menawarkan pembebasan, sekaligus memendam intensi penguasaan. Dia
menyajikan kemungkinan deliberasi, sekaligus memperlihatkan tendensi
instrumentalisasi. Dia melahirkan peluang-peluang menjanjikan pada
aras ekonomi kreatif, sekaligus menciptakan struktur kapitalisme baru
yang memusatkan surplus ekonomi digital global hanya pada sedikit
perusahaan di satu-dua negara saja.
Buku ini menawarkan perspektif kritis tentang fenomena digitalisasi
ketika, pada umumnya, publik bersikap positivistik dalam memandang
fenomena tersebut. Penulis mencoba meneropong dimensi-dimensi
“antidemokrasi” fenomena digitalisasi yang telanjur lekat dengan term
demokratisasi. Buku ini juga menekankan perlunya keseimbangan
perspektif dalam menelaah revolusi digital, positivistik maupun kritis.
Dalam konteks ini, integrasi suatu negara ke dalam lanskap informasi
global membawa pengaruh positif sekaligus dampak destruktif.
Setelah memetakan masalah-masalah yang muncul bersamaan dengan
transformasi digital, penulis mengusulkan langkah-langkah yang perlu
diambil pemerintah, DPR, komunitas media, maupun kalangan
masyarakat dalam mengantisipasi integrasi Indonesia ke dalam
ekosistem informasi global. Hal-hal ini perlu dilakukan agar Indonesia
mampu mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dan mampu
mengantisipasi dampak atau residu yang muncul secara memadai.
http://www.marymartin.com/web?pid=653994
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Health & Medicine(Parenting & Family)
9 Bulan Dibuat Penuh Cinta Dibuai Penuh Harap : Menjalani Kehamilan
dan Persalinan Yang Sehat / Dr. Irfan Rahmatullah & Dr. Nurcholid
Umam Kurniawan (Ed) Syafaruddin Murbawono
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016 (2nd Print 2019)
xii, 292p.
Includes Index
9786020630632
$ 35.00 / PB
368gm.
Dalam buku ini dibahas secara menyeluruh seputar kehamilan dan
persalinan. Dengan lebih dari 500 ilustrasi dan infografis, Menjalani
Kehamilan & Persalinan yang Sehat akan membantu menjawab semua
pertanyaan Anda. Mulai dari pra-kehamilan, proses kehamilan,
komplikasi-komplikasi kehamilan, hingga proses persalinan--dan bahkan
semua kekhawatiran tentang keadaan yang akan mempersulit kehamilan
dapat ditemukan di sini. Buku ini dibuat khusus bagi para calon ibu dan
ayah untuk mempersiapkan kehadiran calon anggota keluarga baru
dengan informasi dan ilustrasi yang mudah dipahami.
http://www.marymartin.com/web?pid=653995

---------------------------------------------------------------------------Mommyclopedia : Panduan Lengkap Merawat Bayi (0-1 Tahun) / Dr.
Meta Hanindita
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016 (8th Print 2019)
vi, 126p.
9786020334615
$ 21.50 / PB
168gm.
Buku ini memberikan panduan yang tepat dan praktis secara medis
untuk merawat bayi pada tahun pertama.
Ditulis dengan bahasa singkat dan jelas serta dipenuhi ilustrasi menarik,
semua informasi di dalamnya akan membuat hari-hari merawat dan
mengasuh bayi semakin menyenangkan.
Dilengkapi dengan QR Code di hampir setiap halaman, Anda bisa
mendapatkan informasi tambahan yang lebih lengkap melalui aplikasi
Mommyclopedia.
http://www.marymartin.com/web?pid=655272
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Hamil Tanpa Galau : Informasi Lengkap untuk Mums Sejak Awal
Kehamilan Hingga Persalinan / Rosa Ayu Hapsari & Redaksi Teman
Bumil (Ed) Linda Irawati (Foreword) Dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin
(Illustrator) Lingga Rahadian & Vina Puspita
Jakarta: Penerbit Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 2019
viii, 236p.
9786020521190
$ 26.25 / PB
280gm.
"Buku ini muncul sebagai salah satu jembatan antara masyarakat awam
dan dokter. Melalui buku ini, suami dan istri bisa mendapatkan informasi
lengkap dan bermanfaat untuk mempersiapkan kehamilan hingga
persalinan." – dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, Sp.OG., M.Kes.
http://www.marymartin.com/web?pid=655273

---------------------------------------------------------------------------Parenting Tanpa Galau : Informasi Lengkap untuk Mums Menghadapi
Tumbuh Kembang Anak 0-3 Tahun / Rosa Ayu Hapsari & Redaksi Teman
Bumil (Ed) Linda Irawati (Foreword) Dr. Lucia Nauli Simbolon
(Illustrator) Lingga Rahadian, Noel Sahelangi & Vina Puspita
Jakarta: Penerbit Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 2019
viii, 236p.
9786020521183
$ 26.25 / PB
282gm.
"Buku Parenting Tanpa Galau ini disusun untuk membantu menjawab
berbagai pertanyaan atau masalah yang kerap timbul pada orang tua
muda. Konten buku ini juga komprehensif serta membuka wawasan dan
wacana bagi orang tua muda dari sumber terpecaya. Buku ini pun bisa
menjadi solusi ketika para ibu baru perlu mendapat jawaban yang cepat
mengenai masalah tertentu." – dr. Lucia Nauli SImbolon,Sp.A.
http://www.marymartin.com/web?pid=655274
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History
Asal-Usul Benda-Benda Di Sekitar Kita Di Sekitar Kita Tempo Doeloe /
Zaenuddin HM (Ed) Nurjanatul Fadilah
Jakarta: PT. Buku Pintar Indonesia, 2018
x, 338p.
9786025849008
$ 28.75 / PB
450gm.
Semua benda dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak temukan begitu
saja. Tidak ujug-ujug datang dari langit, semua ada sejarahnya, ada
riwayatnya, dan asal-usul penemuannya. Benda-benda yang kita gunakan
sekarang ini, boleh jadi merupakan modifikasi atau modernisasi dari
bentuk dasarnya. Mungkin dulunya amat primitif, sederhana, lalu
berkembang dan berproses hingga akhirnya kini menjadi benda atau
peralatan canggih.Nah, buku yang sedang Anda pegang ini memuat asalusul benda di sekitar kehidupan sehari-hari kita. Ada 85 benda yang
sudah sangat kita kenal dan familiar. Selain periwayatan penemuannya,
juga dilengkapi dengan foto-foto klasik dan unik ketika awal mula benda
itu ditemukan, hingga foto yang menggambarkan keadaannya sekarang.
http://www.marymartin.com/web?pid=655275

---------------------------------------------------------------------------Dinamika Pernaskahan Nusantara / Achadiati Ikram (Ed) Mu’jizah
Jakarta: Prenadamedia Group, 2017
xiv, 156p. ; 15x23cm.
9786024221362
$ 13.75 / PB
174gm.
Bagi generasi mendatang, pengetahuan tentang latar belakang dan
sejarah perkembangan dunia pernaskahan Indonesia ini tentu saja akan
sangat penting, dan itu hanya dimungkinkan jika kita bisa mewariskan
sebuah artefak tertulis yang dapat dibaca lintas waktu dan lintas zaman:
Prof. Dr. Oman Fathurahman Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan
Nusantara (Manassa) Periode 2008-2012 dan 2012-2016 Saat dukungan
itu berkurang karena beberapa lembaga yang biasa mendukung kajian
filologi di Indonesia telah menutup pintunya, di-perlukan rasa percaya
diri bahwa kajian filologi Indonesia tidak turut me-masuki masa
senjakala karena para ahli waris telah siap untuk mewarisi dengan jiwa
dan semangat baru.
http://www.marymartin.com/web?pid=655276
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Serat Dewa Ruci : Sastrajendrahayuningrat Pangruwating Diyu : Kitab
Rujukan Ilmu Kesampurnan / Damar Shashangka (Ed) Pandu
Prasnaditya Wicaksana
Yogyakarta: Narasi, 2019
xx, 700p. ; 14,5x21cm.
9786025792373
$ 37.35 / PB
620gm.
Ditulis berdasar rontal Sanghyang Nawaruci oleh Mpu Siwamurti
menjelang akhir Kerajaan Majapahit. Sebuah naskah berbahasa Jawa
Kawi Akhir, yang menuturkan pencarian Raden Wrkodhara akan
kesejatian hidup sehingga mendapat anugerah bertemu Sanghyang
Nawaruci di tengah samudera. Satu perwujudan Sanghyang Acintya
pranesa, Tuhan Tak Tergambarkan yang Memiliki Kehendak Tertinggi.
Juga berdasar kisah tutur perjalanan hidup Syekh Malayakusuma
(Kangjeng Susuhunaning Kalijaga) ketika bertemu Kangjeng Nabi Khidlir
di tengah samudra sehingga dari pertemuan tersebut Syekh
Malayakusuma mendapat mukasyafah atau penyingkapan hijab yang luar
biasa, maka Raden Ngabehi Yasadipura I, dibantu sepenuhnya oleh
putranya Raden Ngabehi Yasadipura II,—mereka berdua adalah para
pujangga agung Kasunanan Surakarta—menggubah kisah kuno rontal
Sanghyang Nawaruci dan kisah tutur Syekh Malayakusuma dalam satu
naskah berbahasa Jawa Anyar (Baru) yang diberi judul: Serat Bhimasuci
atau Serat Dewaruci.
Naskah yang ditulis dalam bentuk tembang gedhe—yaitu tembang yang
aturan pembuatannya menyerupai pembuatan kakawin masa Jawa
Kuno—dengan apik menuturkan perjalanan spiritual Raden Wrekudara
ketika mencari Tirta Pawitrasari (air yang dapat menyucikan jiwa raga)
atas petunjuk Dhangnyang Druna yang bermaksud menyesatkannya. Di
tengah samudera raya Raden Wrekudara menjumpai sosok manusia
bajang (kecil) yang memiliki perwujudan tak ubahnya seperti dirinya
sendiri. Sosok itulah Sang Dewaruci. Dia sebenarnya adalah perwujudan
dari Suksma Sejati (Ruh) Raden Wrekudara. Dari pertemuan agung
tersebut, Raden Wrekudara segera beroleh Johar Awal (Jauhar Awwal),
yaitu kecemerlangan awal, yang merupakan kecemerlangan Ruh-nya
yang sempat redup ketika dirinya terlahirkan ke dunia. Lantas,
bagaimanakah Sang Bhima dapat mencapai kesempurnaan dan Sang
Bajang atau Dewaruci dapat melebur atas sukma dalam dirinya.
Perhatikan kisah ini, Anda pun akan meraih kebijaksanaan.
http://www.marymartin.com/web?pid=655277
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Kronik Kendal : Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950 / Tri
Ruwanto (Ed) Tim Mata Padi
Yogyakarta: Matapadi Presindo, 2019
xvi, 156p. ; 14x21cm.
9786021634356
$ 15.00 / PB
158gm.
Buku ini dirancang untuk menyajikan semua peristiwa yang terekam
baik dari pihak Indonesia maupun Belanda secara runtut pada tahuntahun awal Indonesia Merdeka dari tahun 1945 sampai dengan 1950,
khususnya di daerah Kendal dan sekitarnya.
http://www.marymartin.com/web?pid=655278

---------------------------------------------------------------------------History of Madura : Sejarah, Budaya dan Ajaran Luhur Masyarakat
Madura / Drs. H. Muhammad Syamsuddin (Ed) Kafabillah-Nayantaka
Yogyakarta: Araska, 2019
288p. ; 14x20,5cm.
9786237145356
$ 15.75 / PB
252gm.
Buku ini menyajikan sejarah Madura dari awal hingga masa kini. Tersaji
dalam buku ini system masyarakat, agama, bahasa, budaya, juga struktur
sosial dan politik masyarakat Madura. Tidak lupa, disajikan ajaran-ajaran
luhur masyarakat Madura yang sampai saat ini masih dipegang teguh
oleh sebagian masyarakat Madura, baik yang masih tinggal di Madura
maupun yang sudah menetap di pulau atau daerah lain.
http://www.marymartin.com/web?pid=655279

----------------------------------------------------------------------------

Mary Martin Booksellers Pte Ltd

Indonesia – Bahasa – Sept 2019

30

Hitam Putih Kesultanan Demak : Sejarah Kerajaan Islam Pertama di Jawa
Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan / Fery Taufiq (Ed) Adi Putra Mandiri
Yogyakarta: Araska, 2019
292p. ; 14x20.5cm.
9786237145516
$ 16.75 / PB
254gm.
Buku ini menelisik sejarah kerajaan Islam terbesar pertama di Tanah
Jawa, yaitu mulai dari awal berdirinya, kejayaannya hingga
keruntuhannya. Penelisikan dimulai dari mulai awal masuknya agama
Islam di Nusantara sampai keruntuhan kerajaan Islam pertama di Jawa
tersebut.
http://www.marymartin.com/web?pid=655280

---------------------------------------------------------------------------Kronik Perang Jawa 1825-1830 / Abdul Rohim (Ed) Alfi Arifian
Yogyakarta: Penerbit Sociality, 2019
x, 182p.
Includes Index
9786237115441
$ 9.87 / PB
156gm.
Apa yang menyebabkan Pangeran Diponegoro melawan takhta Mataram
hingga memicu perang besar dalam sejarah Jawa sebagai “Perang Jawa
1825-1830”? Apa pula yang menyebabkan beberapa pengikut
Diponegoro satu per satu menyerahkan diri kepada pihak asing (VOC)?
Apa alasan sang pangeran—pada akhirnya—menyerahkan diri hingga
dibuang ke Makassar? Siapakah Pangeran Diponegoro, yang sosoknya
dimitoskan sebagai “messiah” dari tanah Jawa, dan menginspirasi perang
kemerdekaan dalam Masa Revolusi Fisik di kemudian hari? Inilah kronik
Perang Jawa—perang yang mengubah sejarah takhta Mataram, bahkan
Nusantara. Sebab, VOC dihantam dua kampanye militer sekaligus,
terutama di tanah Sumatera: Perang Aceh dan Perang Paderi. Dan sejak
saat itu, kuku kekuasaan VOC semakin mencengkeram di bumi
Nusantara. Buku ini tidak hanya membahas data-data relevan terkait
kampanye militer sang Pangeran yang terbuang ini. Penulis mengisahkan
dengan epik kronik perang yang dimulai dari intervensi VOC di takhta
Mataram saat sang Pangeran masih belia, hingga ia mundur dalam
kontestasi suksesi takhta guna menghimpun kekuatan rakyat untuk
melawan tirani asing.
http://www.marymartin.com/web?pid=655281
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Literature
Esensi Praktik Menulis : Refleksi dan Intisari Pengalaman Menulis
Biografi, Feature, Opini, Wawancara, Artikel Ilmiah Populer, dan Non
Fiksi Lainnya / Eben E. Siadari (Eds) Salim Shahab & Sri Windarti
Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019
xxxii, 336p.
9786025834455
$ 25.00 / PB
322gm.
Buku ini disajikan kepada pembaca umum, terutama yang memiliki
gairah untuk menulis, khususnya menulis biografi dan karya nonfiksi
lainnya. Dengan membaca buku ini diharapkan muncul kesadaran untuk
menjadi penulis yang berkomitmen, yang menempatkan kegiatan
menulis lebih dari sekadar keperluan, kegemaran dan hiburan.
http://www.marymartin.com/web?pid=655282

---------------------------------------------------------------------------Kias Tradisi Lisan Orang Kampung / Syahrial
Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra, 2019
xii, 228p. ; 14x20cm.
Includes Bibliography
9786022730293
$ 15.00 / PB
206gm.
KIAS pada dasarnya syair yang dibacakan dan merupakan peristiwa seni
pertunjukan. Teksnya seringkali diciptakan secara spontan oleh si tukang
KIAS di atas panggung. Buku ini--semula merupakan disertasi yang
dipertahankan di FIB UI--membicarakan keadaan KIAS saat ini di habitat
budayanya, Lampung, terutama di lingkup jurai Peminggir, yang harus
berhadapan dengan dunia kontemporer dan seni populer. Sudah barang
tentu isinya mengalami penyesuaian dan penyempurnaan agar menjadi
buku yang "lebih dapat dibaca" oleh kalangan umum.
http://www.marymartin.com/web?pid=655283
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Hikayat Negeri : Kopi / Syukri Muhammad Syukri (Foreword) Pepih
Nugraha
Jakarta: Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 2016
xvi, 304p.
9786023755738
$ 18.75 / PB
264gm.
“Negeri Anda sangat subur, ya. Banyak pohonnya,” ungkap Ahmad,
barista di Einstein Cafe, sebuah kafe di Kairo yang ternyata menyajikan
kopi Gayo asal Takengon, Aceh.
Saya tercenung. Ternyata kopi Gayo telah menembus berbagai pelosok
dunia! Dataran Gayo adalah salah satu permata hijau di Aceh, di ujung
barat pulau Sumatera. Biji kopi arabika, dengan segala varian produknya,
telah menjadi jantung kehidupan yang menggerakkan ekonomi dan
budaya di sana.
Dari dataran Gayo itulah mengalir kisah-kisah kehidupan, terjalin dari
hulu ke hilir, dari para majikan hingga ibu-ibu pemetik biji kopi, para
petani, penyair, hingga “bule-bule” yang terkesima!
Dalam buku tulisan Syukri Muhammad Syukri ini, Anda akan
menemukan bukan saja pengetahuan umum tentang kopi - khususnya
kopi Gayo yang terkenal itu, tapi juga aneka kisah yang membuat Anda
makin jatuh cinta pada kopi dan tentunya Indonesia, tanah tempat
hikayat itu berdiri.
http://www.marymartin.com/web?pid=655284
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Merdeka Sejak Hati / A. Fuadi
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
(Novel Biography)
xii, 368p. ; 13x20cm.
9786020622965
$ 24.75 / PB
304gm.
Sejak kecil, Lafran Pane, anak piatu yang lasak dari kaki Gunung
Sibualbuali hanya ingin menemukan kemerdekaan dan cinta yang hilang.
Tapi pencariannya ini nyaris membunuhnya secara ragawi, tapi
terbangkitkan secara rohani. Ikuti petualangan adik sastrawan Sanusi
Pane dan Armijn Pane ini, menunaikan misi hidupnya dan menemukan
cintanya di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Dari tukang protes
guru menjadi guru besar. Dari penjual es lilin menjadi pahlawan
nasional. Baginya merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di
tengah riuh rendah dunia. Baginya, merdeka itu sejak hati, Islam itu sejak
nurani.
http://www.marymartin.com/web?pid=655285

---------------------------------------------------------------------------Si Anak Badai / Tere Liye & Sarippudin
Jakarta: Republika Penerbit, 2019
iv, 320p. ; 14x21cm.
9786025734939
$ 17.50 / PB
270gm.
Badai kembali membungkus kampung kami. Kali ini aku mendongak,
menatap jutaan tetes air hujan dengan riang. Inilah kami, Si Anak Badai.
Tekad kami sebesar badai. Tidak pernah kenal kata menyerah.
Buku ini tentang Si Anak Badai yang tumbuh ditemani suara aliran
sungai, riak permukaan muara, dan deru ombak lautan. Si Anak Badai
yang penuh tekad dan keberanian mempertahankan apa yang menjadi
milik mereka, hari-hari penuh keceriaan dan petualangan seru.
http://www.marymartin.com/web?pid=655286
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Me (n) U : Novel / Dewi Wulan Sari (Eds) Nurul Amana & Prisca
Primasari
Pastel Wattpad Series
Bandung: Pastel Books, 2019
292p. ; ilust. ; 20,5cm.
9786026716507
1. Fiksi Indonesia.
$ 21.25 / PB
248gm.
“Alurnya seru, bikin gemes. Ceritanya mengalir dan enggak bikin bosen,
ringan, namun punya nilai di dalamnya!” ― Arista Vee, penulis So I
Married A Senior *** “Permasalahannya realistis, seperti kisah nyata.
Uh ... romantis pokoknya.” ― Ayrin
http://www.marymartin.com/web?pid=655287

---------------------------------------------------------------------------Cinta dan Senja / Pelangi Tri Saki (Eds) Prisca Primasari & Rangga
Saputra
Bandung: Pastel Books, 2019
296p. ; ilust. ; 20,5cm.
9786026716484
1. Fiksi Indonesia.
$ 21.50 / PB
256gm.
Gadisitu, Cinta. Dia menyukai senja. Saat warna langit terlihat indah
sebelum gelap gulita, itu momen yang membuatnya bahagia. Terlebih
senja selalu mengingatkan Cinta pada Irgi, sahabatnya sejak kecil,
penyemangat yang mendorongnya untuk berani bermimpi dan menjadi
dirinya sendiri.
http://www.marymartin.com/web?pid=655288
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#Berhentidikamu / Dr. Gia Pratama (Ed) Laura Ariestiyanty, ID Suta & C.
Hasannudin
Bandung: Mizania, 2018
284p.
9786024181833
$ 17.25 / PB
236gm.
“Tuhan, semoga Engkau setuju bahwa saya sudah cukup usia untuk
mengemban tanggung jawab lebih. Bukan hanya tanggung jawab kepada
diri saya saja, tapi juga kepada seseorang yang Engkau percayai kepada
saya hatinya ... entah siapa dia. Berikan petunjuk kepada siapa hati ini
harus menjaga .... Saya siap menjaganya ... dia yang entah ada di mana
saat ini, yang akan kau titipkan untuk menjadi istri saya ....”
Aku sempat menjadi manusia yang kecewa dengan takdir. Tentang
sesuatu yang kuinginkan, tentang dia yang selama ini memenuhi relung
hati. Kepergiannya menghancurkan semua harapan. Tapi, dunia
berputar dengan cepat saat aku sadar, jika menerima takdir ini adalah
hal yang paling benar. Dan saat itu pula aku menemukan ketenangan
jiwa, poros yang sebenarnya Tuhan telah gariskan untukku. Rasa sakit
yang harus kudapatkan, menempa hati menjadi pemilik hak cintanya.
http://www.marymartin.com/web?pid=655289

----------------------------------------------------------------------------

Mary Martin Booksellers Pte Ltd

Indonesia – Bahasa – Sept 2019

36

Orang-Orang Biasa = Ordinary People / Andrea Hirata (Ed) Dhewiberta
Hardjono
Yogyakarta: Penerbit Bentang (PT Bentang Pustaka), 2019
xii, 300p. ; 20,5cm.
9786022915249
$ 22.25 / PB
248gm.
Pencurian malam hari; 2 Pencurian siang hari; 3 Pencurian sendiri; 1
Pencurian bersama-sama; 1 Pencurian dengan pemberatan; 0
Pencurian kendaraan bermotor; 1 Sebatang kapur dan penghapus
tergeletak di bawah papan tulis itu. Tampak benar telah sangat lama tak
dipakai. Demikian minim angka-angka itu sehingga tak bisa dijadikan
diagram batang, diagram kue cucur atau diagram naik-naik ke puncak
bukit. Rupanya di kota ini, penduduknya telah lupa cara berbuat jahat.
Mata Inspektur semakin sendu menatap papan tulis itu. Keadaan yang
tenteram ini perlahan-lahan akan membuat polisi di dalam dirinya
terlena, lalu terbaring, lalu pingsan, lalu mati. Inspektur sungguh
khawatir. Wahai kaum maling, ke manakah gerangan kalian? Untuk
pertama kalinya, Andrea Hirata menulis novel dalam genre kejahatan.
Dalam novel istimewa ini, pembaca akan berjumpa tokoh-tokoh unik
dengan pikiran menakjubkan. Dari mereka, kita akan belajar betapa
mudahnya bahagia karena hal-hal sederhana.
http://www.marymartin.com/web?pid=655290

---------------------------------------------------------------------------K K N Di Desa Penari : Novel Horor / Simpleman (Ed) Sein Arlo
Jakarta: PT. Bukune Kreatif Cipta, 2019
iv, 256p. ; 14x20cm.
9786022203339
$ 19.25 / PB
216gm.
Saat motor melaju kencang menembus hutan, Widya mendengar tabuhan
gamelan. Suaranya mendayu-dayu dan terasa semakin dekat. Tiba-tiba
Widya melihat sesosok manusia tengah menelungkup seakan memasang
pose menari. Ia berlenggak-lenggok mengikuti irama musik gamelan
yang ditabuh cepat. Siapa yang menari di malam gulita seperti ini? Tiga
puluh menit berlalu, dan atap rumah terlihat samar-samar dengan
cahaya yang meski temaram bisa dilihat jelas oleh mata. "Mbak... kita
sudah sampai di desa."
http://www.marymartin.com/web?pid=655291
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Konspirasi Alam Semesta (Albuk #1) / Fiersa Besari (Ed) Juliagar R. N.
Jakarta: Mediakita, 2017
vi, 238p. ; 13x19cm.
Includes CD
9789797945350
$ 18.75 / PB
200gm.
Book Details:
Seperti apakah warna cinta? Apakah merah muda mewakili rekahannya,
ataukah kelabu mewakili pecahannya?
http://www.marymartin.com/web?pid=655292

---------------------------------------------------------------------------Addio / Alya Damianti (Ed) Deesis Edith Mesiani
Jakarta: Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
352p.
9786232162570
$ 18.75 / PB
262gm.
Selain untuk meraih gelar master dan mewujudkan mimpinya menjadi
seorang visual merchandiser, Rania berharap kepindahannya ke Kota
Milan bisa mmebuatnya melupakan sosok pria di masa lalunya bernama
Raka. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, siapa sangka justru Milan
yang mempertemukan mereka kembali dengan cara tak terduga. Yang
menjadi tanda tanya besar, kali ini Raka akan tinggal atau pergi lagi,
seperti yang pernah terjadi pada kisah masa lalu mereka?
http://www.marymartin.com/web?pid=655293

---------------------------------------------------------------------------25 Jam : Sebuah Novel / Stefani Bella & Syahid Muhammad (Ed) Rahastri
Fajar Puspasari
Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2019
300p. ; 13x19cm.
9786022081791
1. 25 Jam.
$ 20.62 / PB
220gm.
Di antara pikiran yang bergumul dengan perasaan.
Di antara luka yang menganga dan menciptakan duka.
Di antara masa lalu yang belum juga kunjung termaafkan.
http://www.marymartin.com/web?pid=655294
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Saddha / Syahid Muhammad (Ed) Akhmad Muhaimin Azzet
Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2019
272p. ; 13x19cm.
9786022081746
1. Saddha.
$ 19.25 / PB
198gm.
Istirahatlah luka-luka. Terima, dan berhenti berusaha melupakan.
http://www.marymartin.com/web?pid=655295

---------------------------------------------------------------------------Egosentris / Syahid Muhammad
Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2018
372p. ; 13x19cm.
9786022081654
1. Egosentris.
$ 20.62 / PB
274gm.
"Apakah puisi adalah Penyair itu sendiri? Atau instrumen-instrumen
yang mengelilingi Sang Penyair? Karena pada bait kesekian. Diksi-diksi
yang berbaris, kehilangan arah setelah koma yang berkepanjangan.
Mereka baru menyadari, bahwa dirinya hanyalah potongan tanya utusan
Penyair yang Agung. Yang saling mencari penjelasan, saling mengartikan
maknanya sendiri. Kemudian tetap menjadi tanya, tetap mencari dan
menemukan." Untuk yang ketakutan dan bersembunyi. Untuk yang
dibedakan dan diasingkan. Tegak dan hiduplah.
http://www.marymartin.com/web?pid=655296
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Senandung : Lantunan rindu dari sebuah kehilangan / Putri Al-Fatih (Ed)
Zulham Farobi
Jakarta: TransMedia Pustaka, 2019
xii, 196p. ; 13x19cm.
9786237100140
1. Fiksi
$ 16.50 / PB
154gm.
Dari jurang kecewa ini, aku masih menanjak, belajar, dan terus mencari
hingga akhrinya nanti aku menyadari bahawa segalanya harus terhenti.
Kapan saat itu tiba? Biarkan tuhan dan semesta yang
memberitahukannya padaku. Tugasku saat ini hanyalah
tetapmenceritakan tentangmu, lewat irama-irama rindu yang tidak akan
lagi sampai pada tuannya. Terima kasih, kamu adalah senandung paling
indah untuk kulantunkan tiap malam.
http://www.marymartin.com/web?pid=655322

---------------------------------------------------------------------------Janji : Bukti Rasa Yang Selalu Bersiteguh / Fadel Yulian
Jakarta: TransMedia Pustaka, 2019
x, 358p. ; 13x19cm.
9786237100010
1. Fiksi
$ 22.00 / PB
264gm.
Aku pekik sebuah ikhbar kepada penghuni samudra tentang damainya
menatapmu dalam diam.
Wajahmu memancarkan rona, mengetuk hati yang tidak dihuni cukup
lama.
Kita bersatu dalam janji. Tapi ada daya, segala yang bersiteguh,
pembuktiannya tidak begitu menjelaskan bahwa kamu bersunggungsungguh. Sampai pada suatu noktah, aku rasa mengucap kalimat
penhujung malam kepadamu tidak lagi menjadi hal yang perlu
http://www.marymartin.com/web?pid=655323

----------------------------------------------------------------------------

Mary Martin Booksellers Pte Ltd

Indonesia – Bahasa – Sept 2019

40

11:11 (Albuk #2) / Fiersa Besari (Ed) Juliagar R. N.
Jakarta: Mediakita, 2018
vi, 302p. ; 13x19cm.
9789797945695
1. Fiksi.
$ 22.00 / PB
242gm.
Orang bilang, jodoh takkan ke mana. Aku rasa mereka keliru. Jodoh akan
ke mana-mana terlebih dahulu sebelum akhirnya menetap. Ketika
waktunya telah tiba, ketika segala rasa sudah tidak bisa lagi dilawan,
yang bisa kita lakukan hanyalah merangkul tanpa perlu banyak
kompromi.
http://www.marymartin.com/web?pid=655324

---------------------------------------------------------------------------Tapak Jejak / Fiersa Besari (Eds) Juliagar R. N.
Jakarta: Mediakita, 2019
iv, 312p. ; 13x19cm.
9789797945862
1. Fiksi.
$ 23.37 / PB
256gm.
Bulan April, tahun 2013, berawal dengan niat dan tujuan yang berbeda,
tiga pengelana memulai sebuah perjalanan menyusuri daerah-daerah di
Indonesia. Meski akhirnya teman seperjalanan satu per satu memilih
arah pulang, langkah yang sudah dijejakkan harus diteruskan.
Tapak Jejak akan melanjutkan perjalanan Arah Langkah, mengunjungi
daerah-daerah di wilayah timur Indonesia, menelusuri keindahan alam,
budaya, dan tradisi, menembus dinding kegelisahan akan makna
keluarga dan rumah.
Namun, satu hal yang tidak akan pernah berubah bahwa sejauh apa pun
kaki melangkah, hati kita akan selalu menemukan arah pulang menuju
satu tempat yang paling tepat: rumah.
http://www.marymartin.com/web?pid=655325
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Ketika Perempuan Meninggalkan Laki-Laki / A’yat Khalili (Ed) Fenti
Novela
Jakarta: Bhumi Anoma, 2019
160p. ; 13x20cm.
9786237211211
$ 27.50 / HB
212gm.
"Ketika perempuan yang menyayangi dan mencintaimu selama ini pergi
dan meninggalkanmu lebih dulu, pasti karena dia sudah merasa tidak
mampu lagi bertahan atas sikapmu yang abai. Pasti karena dia sudah
tidak kuat lagi untuk bersabar atas perlakuanmu yang menyakitkan.
Lalu, bagaimana dari sudut pandangmu sebagai perempuan yang pernah
meninggalkan lebih dulu? Atau, dari sudut pandangmu, sebagai laki-laki,
yang pernah ditinggalkan lebih dulu?"
http://www.marymartin.com/web?pid=655326

---------------------------------------------------------------------------Urban Thriller : Dua Dini Hari / Chandra Bientang (Ed) Yuli Pritania
Jakarta: Penerbit Noura Books (PT Mizan Publika), 2019
252p.
9786023859580
$ 16.00 / PB
202gm.
Tiga anak jalanan ditemukan tewas, tergantung di pinggir flyover
kawasan Jatinegara. Satu mayat lagi menyusul, kali ini terlilit kabel tiang
listrik. Penyelidikan dimulai dengan enggan, para polisi bertindak meski
jauh dari kata maksimal. Pemikiran semua orang sama: mereka hanya
gelandangan, lebih baik disingkirkan.
Seolah ada yang bertekad membersihkan jalanan, mengurangi masalah
pelik kota. Namun, benarkah anak-anak itu pantas mati? Jika ya, dengan
cara seperti itukah mereka layak dilenyapkan? Dan, siapakah psikopat
yang melakukan semua kegilaan ini?
http://www.marymartin.com/web?pid=655327
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Kalandara : Sebuah Cerita dan Serangkai Lagu / Gentakiswara & Judith
Chung (Ed) Akhmad Muhaimin Azzet
Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2019
248p. ; 13x19cm.
Includes CD
9786022081784
1. Kalandara
$ 20.62 / PB
208p.
Kita memag tidak pernah bisa memilih untuk menjatuhkan hati kepada
manusia mana, mungkin hanya bisa menentukan untuk berdiri di
samping saiap, terlepas dengan perasaan di baliknya.
http://www.marymartin.com/web?pid=655328

---------------------------------------------------------------------------Paradigma : Sebuah Novel / Syahid Muhammad (Ed) Nurul Fadhilah
Yaumil
Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2018
316p. ; 13x19cm.
9786022081692
1. Paradigma.
$ 19.25 / PB
232gm.
Kita adalah benang-benang pesan vang kusut tafsiran. Sekali terurai,
malaikat dan setan ikut terselubung. Menjadi pengacau akal dan kelakar.
Di antara kuasa-Nya, kita hanya percikan kicauan, memohon peran untuk
perang, yang berdoa dalam dosa.
http://www.marymartin.com/web?pid=655329
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Return of the Devil King (Sekuel My Devil Butler) / Queen Nakey (Ed)
Chintia Frastica
Tegal, Jawa Tengah: Penerbit Grass Media, 2019
450p. ; 14x20cm.
9786237078074
$ 24.97 / PB
380gm.
"Kau tahu julukan apa yang diberikan pada iblis yang berani jatuh cinta
pada manusia?" Pria itu tersenyum kecil. "Aku yang terkuat kini
dipanggil 'Si Iblis yang Durhaka'." Kirena Kleantha menjual jiwanya pada
iblis untuk membalas kekejian kepala pelayan di keluarganya yang sudah
membunuh semua anggota keluarga Kleantha. Alardo Lucifer
meninggalkan takhtanya sebagai Putra Mahkota di kerajaan iblis hanya
untuk mencintai dan hidup bersama Kirena sepanjang sisa hidup mereka.
Hanya saja .... Kudeta yang Alardo lakukan membuat keruntuhan
kekuasaan Lucifer. Dimitri mengambil takhta, Alardo masih baik-baik
saja. Dimitri mengambil Kirena, Alardo murka dan nyaris melenyapkan
seluruh dunia. "Aku dan kau terikat satu benang merah yang sama. Aku
dan kau bersumpah atas nama Sang Kuasa untuk saling mencinta dan
setia selamanya."
http://www.marymartin.com/web?pid=655330

---------------------------------------------------------------------------Metropop : Bad Boy / Alia Zalea (Ed) Harriska Adiati
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
336p. ; 20cm.
9786020628578
$ 24.75 / PB
270gm.
Namaku Ziva, tapi baginya, aku adalah Princess. Aku mencintainya sejak
umurku delapan belas tahun. Dia cinta pertamaku dan aku cinta
pertamanya. Kami soulmate bahkan sebelum kami mengerti arti kata itu.
Seharusnya cerita kami berakhir dengan happy ending, namun itu hanya
impian belaka. Namaku Adam, tapi dia selalu memanggilku dengan nama
lain dan aku tidak keberatan, karena dia adalah cinta matiku. Aku tidak
bisa hidup tanpanya, tapi sepertinya itulah yang harus kulakukan, karena
setelah apa yang aku perbuat, dia bukanlah milikku lagi.
http://www.marymartin.com/web?pid=655331
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I Am In Danger : Novel / Zaimatul Hurriyyah (@Zaeem) (Ed) Nurul
Amanah & Moemoe
Bandung: Pastel Books, 2019
326p. ; ilust. 20,5cm.
9786026716491
1. Fiksi Indonesia.
$ 23.00 / PB
272gm.
Ocha, gadis miskin yang memiliki IQ di atas rata-rata, beruntung
mendapatkan beasiswa akademik di salah satu sekolah terelite di Jakarta.
Demi menjaga beasiswa, dia bertekad menjauhi dua orang paling
berbahaya setelah guru BK, Sean Aurelliano Radeya dan Axel Sharafat
Ardiaz. Sialnya, Ocha iseng mengerjakan sejumlah
soal di buku tanpa tahu bahwa buku tersebut adalah milik Sean.
Ditambah lagi, dia harus menjadi manager Axel, karena ketahuan
memiliki nilai sempurna. Apakah Ocha sanggup mempertahankan
beasiswanya, sementara dia harus berhadapan dengan dua orang paling
berbahaya di sekolah?
http://www.marymartin.com/web?pid=655332
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Berkisar Merah / Ahmad Tohari (Ed) Eka Pudjawati
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011 (9th Print 2019)
360p.
9789792266320
$ 20.75 / PB
290gm.
Bekisar adalah unggas elok, hasil kawin silang antara ayam hutan dan
ayam biasa yang sering menjadi hiasan rumah orang-orang kaya. Dan,
adalah Lasi, anak desa yang berayah bekas serdadu Jepang yang memiliki
kecantikan khas---kulit putih, mata eksotis---membawa dirinya menjadi
bekisar di kehidupan megah seorang lelaki kaya di Jakarta, melalui bisnis
berahi kalangan atas yang tak disadarinya. Lasi mencoba menikmati
kemewahan itu, dan rela membayarnya dengan kesetiaan penuh pada
Pak Han, suami tua yang sudah lemah. Namun Lasi gagap ketika nilai
perkawinannya dengan Pak Han hanya sebuah keisengan, main-main.
Hanya main-main, longgar, dan bagi Lasi sangat ganjil. Karena tanpa
persetujuannya, Pak Han menceraikannya dan menyerahkannya kepada
Bambung, seorang belantik kekuasaan di negeri ini, yang memang sudah
menyukai Lasi sejak pertama melihat wanita itu bersama Handarbeni.
Lasi kembali hidup di tengah kemewahan yang datang serba mudah,
namun sama sekali tak dipahaminya. Apalagi kemudian ia terseret
kehidupan sang belantik kekuasaan dalam berurusan dengan penguasapenguasa negeri. Di tengah kebingungannya itulah Lasi bertemu lagi
dengan cinta lamanya di desa, Kanjat, yang kini sudah berprofesi dosen.
Mereka kabur bersama, bahkan Lasi lalu menikah siri dengannya. Namun
kaki-tangan Bambung berhasil menemukan mereka dan menyeret Lasi
kembali ke Jakarta. Berhasilkah Kanjat membela cintanya, dan kembali
merebut Lasi yang sedang mengandung buah kasih mereka?
http://www.marymartin.com/web?pid=655333
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Komet Minor / Tere Liye
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
376p. ; 20cm.
9786020623399
$ 26.25 / PB
304gm.
Dalam saga terakhir melawan Si Tanpa Mahkota, aku, Seli dan Ali
menemukan teman seperjalanan yang hebat, yang bersama-sama
melewati berbagai rintangan. Memahami banyak hal, berlatih teknik
baru, dan bertarung bersama-sama. Inilah kisah kami. Tentang
persahabatan sejati. Tentang pengorbanan. Tentang ambisi. Tentang
memaafkan.
Namaku Raib, dan aku bisa menghilang.
http://www.marymartin.com/web?pid=655334

-------------------------------------------------------------------------Past and Present You : A Novel / Eva Kurniasari (Eds) Ry Azzura &
Sulung S. Hanum
Jakarta: GagasMedia, 2019
vi, 282p. ;14x20cm.
9789797809393
1. Novel.
$ 22.00 / PB
242gm.
"Ssttt. Ada gosip. Katanya Bu Renata hari ini menikah dengan Pak Aris."
Mei tiba-tiba mencolek lenganku lalu membisikkan kata-kata itu. Oh
Tuhan, aku nyaris pingsan mendengarnya! Jadi, dia mempermainkanku?
Setelah dia mutusin aku dulu, kembali mendekatiku di kampus, sekarang
dia akan menikah, padahal beberapa hari sebelumnya menciumku? Rara
tidak menyangka dia akan bertemu lagi dengan mantannya, Aris, yang
dulu memutuskan hubungan mereka. Dia tidak bisa menghindar karena
Aris hadir sebagai dosen Termodinamika. Ada saja tingkah Aris di
kampus yang membuat Rara kesal. Dia merasa selalu diawasi, apalagi
saat sedang bersama teman laki-laki. Setiap hari kekesalannya semakin
menjadi, tapi Aris bersikap seakan tidak ada masalah. Apa sih
sebenarnya yang kamu inginkankenapa kamu selalu mengganggu
hidupku? Padahal, masa lalu dan kamu, sama-sama hal yang semestinya
aku lupakan.
http://www.marymartin.com/web?pid=655335

----------------------------------------------------------------------------

Mary Martin Booksellers Pte Ltd

Indonesia – Bahasa – Sept 2019

47

Angin Hutan Pinus / Albertha Ivana
Yogyakarta: Scritto Books Publisherm 2019
viii, 236p. ; 13x19cm.
9786025214226
$ 15.00 / PB
168gm.
Kisah ini hanya terjadi dalam hidupku, tidak terjadi dan tidak akan
pernah terjadi pada hidup orang lain. Kau akan banyak menemukan
pengkhianatan dan rasa kecewa yang datang dari orang-orang yang
sangat kau sayang, mereka yang sangat kau percaya. Lalu kau akan
belajar mengenai arti sebuah rasa sabar, ikhlas, dan tegar. Juga
menyadari bahwa cinta yang tulus dapat hadir dari orang yang tak
pernah kau bayangkan sebelumnya. Dan bagaimana kekuatan cinta itu
sendiri dapat membuat hal yang tidak mungkin terjadi dapat terjadi,
yang tidak nyata menjadi nyata. Serta segala hal yang berada di luar
nalar, akan kau temukan dalam kisah hidupku.
http://www.marymartin.com/web?pid=655336

---------------------------------------------------------------------------Kenya : A Novel / Kincirmainan (Ed) Yuke Ratna Permatasari
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
352p. ; 13x19cm.
9786232160644
$ 21.00 / PB
262gm.
Gue Kenya Barika Bayo, lahir di Kenya, punya adik cowok yang super
mega ultra sensitif bernama Afrika.
Seperti cewek lain di muka bumi ini, gue juga bikin resolusi tahun baru
yang nggak berguna sebab isinya 85% gagal 10% pasti segera gagal dan
5% belum pasti gimana nasibnya.
Kacau.
Delta, cowok yang gue sayang dari kecil dan mau gue tembak tepat pada
malam pergantian tahun, which is bagian dari rencana besar gue tahun
ini, justru jadian sama sahabat gue!
Parahnya, malam itu juga gue malah jatuh ke pelukan Data, adiknya
Delta!
Oh my God, Kenya, what were you thinking?!
http://www.marymartin.com/web?pid=655338
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Cruise to Alaska / Andre Haribawa (Ed) Dinda Mustikasari
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
260p.
9786232164673
$ 16.25 / PB
198gm.
Yudistira ingin membangun kembali rumah orangtua di desa yang
terkena gempa bumi. Demi mewujudkan mimpinya, pria yang akrab
dipanggil Yudis ini melamar pekerjaan sebagai pelayan di kapal pesiar.
Yudis diterima dan berangkat ke San Francisco. Akan tetapi, bekerja di
kapal pesiar ternyata tidak seperti yang dibayangkan banyak orang.
Meskipun begitu, ketika dia sakit, dia memilih untuk bertahan dan
memohon dikembalikan ke kapal. Dia tidak ingin pulang sebelum
berhasil mewujudkan cita-citanya: membangun kembali rumah
orangtuanya.
http://www.marymartin.com/web?pid=655339

---------------------------------------------------------------------------Sketch of Love / Amelia (Ed) Ani Nuraini Syahara
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
196p.
9786232162259
$ 13.75 / PB
150gm.
Demi mendapatkan galeri seni warisan kakeknya, Fon rela mengejar
cinta Roong, gadis yang pandai menggambar. Namun, begitu mengetahui
alasan tersebut, Roong langsung menjauhi Fon. Roong pun kemudian
jatuh cinta kepada Shine, laki-laki yang sering ia temui di galeri. Namun,
ia justru akrab dengan Shone, saudara kembarnya. Mengetahui
kedekatan Roong dengan Shone, Fon jelas-jelas tidak suka.
Bukan hanya karena cemburu, melainkan karena ada sesuatu tentang
laki-laki itu. Hal itu kemudian malah membuat Roong makin membenci
Fon. Suatu ketika, Roong mengikuti lomba sketsa, yang hadiahnya adalah
bisa bertemu dengan Phanumas Khampa, pelukis idolanya, sekaligus
merupakan kakek Fon. Peserta harus membuat sketsa dengan tema
“Sketch of Love”. Namun, kesalahan terjadi. Yang terkirim ke lomba
tersebut bukan sketsa wajah Shone, melainkan Fon, sosok yang ia benci.
http://www.marymartin.com/web?pid=655340
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Finally, The Netherlands : A Novel / Fitria Sawardi & Irham Aladist
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
192p.
9786232162228
$ 12.25 / PB
152gm.
Kalya mendapat penugasan untuk meliput destinasi wisata di
Yogyakarta. Namun, fotografer pengganti yang ikut serta dalam liputan
ternyata sangat menyebalkan. Tak hanya itu, Fiko sang fotografer
pengganti itu juga bertingkah seolah dia mengenal Kalya dan Renal,
kekasih Kalya. Meski menjengkelkan, Kalya akhirnya bisa bekerja sama
dengan baik dengan Fiko. Kalya bimbang karena ia merasa ada yang
tumbuh di hatinya kala ia bersama Fiko. Apalagi, hubungannya dengan
Renal juga sedang tak baik-baik saja. Yang mengejutkan, kehadiran Fiko
di kehidupan Kalya ternyata juga mengungkap satu rahasia tentang dia
dan Renal.
http://www.marymartin.com/web?pid=655341

---------------------------------------------------------------------------The Pisbak / Vincent Fidelis (Ed) Kartika Indah Prativi
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
320p.
9786232162563
$ 22.25 / PB
238gm.
Tentang sekumpulan cowok remaja yang seringkali dicap bandel dan
dianggap remeh. Namun, di balik itu semua, ada keinginan untuk
mematahkan anggapan orang-orang.
http://www.marymartin.com/web?pid=655342
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Cinderella’s Secret : Rahasia Cinderella Tanpa Sepatu Kaca : A Novel /
Nuniek KR (Ed) Dinda Mustikasari
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
180p.
9786232162365
$ 12.25 / PB
142gm.
Diana benci ibu dan adik tiri barunya, Tante Hesti dan Julia si manja.
Mereka pengganggu! Apalagi Julia telah mencuri perhatian ayahnya,
teman-temannya, bahkan orang yang dia suka! Diana membangun
benteng tinggi dengan mereka. Ia ingin menunjukkan kuasanya di dalam
rumah. Ia menganggap dirinya sebagai Cinderella revolusioner yang
tidak teraniaya, dan justru dialah yang menganiaya keluarga tiri dengan
caranya sendiri. Namun ternyata, rencana untuk menghancurkan mereka
justru membawa rahasia tentang Diana sendiri.
http://www.marymartin.com/web?pid=655344

---------------------------------------------------------------------------Kisah Untuk Geri : A Novel / Erisca Febriani (Ed) Gita Romadhona
Depok: KataDepan, 2019
vi, 390p. ; 13x19cm.
9786025713859
$ 24.25 / PB
280gm.
"Gue emang cinta sama lo, tapi gue nggak mungkin kan, bertahan sama
seseorang yang nggak bisa buka hatinya buat gue? Gue sayang lo, tapi
gue lebih sayang sama diri gue sendiri. Jadi, gue ikhlasin lo. Semoga nanti
kita sama-sama dipertemukan dengan orang yang balas mencintai kita.
Karena apa yang lebih membahagiakan dibanding cinta yang berbalas?"
Geri Alfian Putra. Cowok biang rusuh di SMA Garuda yang selalu bisa
bersikap manis pada gadis-gadis, kecuali pada satu orang. Itu adalah
Dinda, gadis yang sudah melemparkan sinyal permusuhan semenjak kali
pertama mereka berjumpa. Dinda Kamalia Putri, si Queen Bee, pemimpin
geng The Satan dan banyak dipuja cowok karena kecantikannya. Sampai
akhirnya kondisi hidupnya berubah dengan cepat, jatuh dalam sekejap.
Semua perhatian yang dia suka hilang. Dan, satu-satunya cara
mengembalikan itu semua adalah dengan meminta Geri menjadi
pacarnya. Namun, Dinda lupa, bersama Geri berarti juga bersama luka
dan kecewa. Lalu, pada akhirnya, dia paham, hubungan mereka hanyalah
bencana, dan merupakan gerbang awal dari sakitnya rasa patah hati.
http://www.marymartin.com/web?pid=655345
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Hujan dan Pawaka / Tria Ayu K. (Ed) Shara Yosevina
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
236p. ;14x 21cm.
9786024838355
$ 18.00 / PB
182gm.
Hujan menghilang dengan harapan akan ditemukan Pawaka. Tahun demi
tahun, bayangan Pawaka semakin terpatri di hatinya, tapi tak juga
mewujud.
Di sisi lain, Pawaka sibuk mendaki gunung demi gunung untuk satu
tujuan: "menghi|angkan" Hujan. Namun, setiap kerlip debu di udara
selalu melukiskan wajah gadis itu.
Bisakah hati keduanga mengatu?
Akankah debu-debu di semesta mampu membawa mereka kepada satu
kerlip yang sama?
Kisah ini adalah tentang rindu gang terlalu dalam, menegaskan cinta
yang semula mati-matian disangkal.
http://www.marymartin.com/web?pid=655347

-------------------------------------------------------------------------Dancing Cupcake / Lia Heliana & Zee
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
192p. ; 14x21cm.
9786024833893
$ 12.25 / PB
150gm.
Truly terpuruk! Truly bangkrut!
Itulah yang ia rasakan ketika mengetahui bahwa papanya telah
kehilangan perusahaan dan kekayaanny. Dengan terpaksa, ia akhirnya
bekerja di bakery dan cake shop sepulang sekolah. Ini tak lain untuk
membantu kehidupan keluarganya yang terpuruk.
Menjadi seorang koki cukup menyenangkan bagi Truly, terutama jika
anak pemilik bakery dan cake shop yang berama Zayn itu datang
berkunjung. Truly jatuh cinta kepadanya. Sayang, Amara, teman sekolah
Truly, menyimpan perasaan yang sama kepada Zayn.
Parahnya, Amara tidak suka pada Truly dan berusaha menyingkirkannya
dari bakery dan cake shop. Apakah Truly bisa bertahan?
http://www.marymartin.com/web?pid=655348
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DentingPiano Adante / Windra Yuniarsih
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
232p. ; 14x19cm.
9786232162235
$ 14.00 / PB
178gm.
Setelah mengalami duka berkepanjangan, Alina beserta kedua anaknya,
Daffa dan Adante, pindah ke luar kota, tepatnya ke daerah tempat tinggal
adik iparnya. Namun di sana Adante merasa beberapa keganjilan.
Ditambah lagi, akhir-akhir ini ia mengalami mimpi aneh.
http://www.marymartin.com/web?pid=655349

---------------------------------------------------------------------------Cari Cinta / Marthino Andries (Ed) Agatha Tristanti
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
184p. ; 14x21cm.
9786024832926
$ 12.25 / PB
142gm.
Kasihan lihat teman-teman dekatnya pada jomblo, Dinda si tomboi
genius pun bikin aplikasi Cari Cinta.
Walau awalnya diremehin, ternyata aplikasi buatan Dinda malah bikin
heboh. Orang-orang yang pakai aplikasi itu berhasil dapetin cintanya.
Sayangnya, dia sendiri malah nggak berani ngedeketin gebetannya garagara kata aplikasi itu, tingkat keberhasilannya cuma dua koma sekian
persen. Dinda pun mundur teratur.
Tapi...
apa benar aplikasi bisa ngukur kadar cinta seseorang?
http://www.marymartin.com/web?pid=655351
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#About Life / Tere Liye
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
128p. ; 12x19cm.
9786020630212
$ 23.25 / HB
208gm.
Ada masanya kita hanya butuh diam. Tidak bicara apa pun, tidak bicara
pada siapa pun. Cukup direnungkan dalam-dalam, kemudian kita
akhirnya paham banyak hal. Pun ada masanya, saat membaca buku,
melihat kembali kutipan-kutipan lama, direnungkan, kita bisa
menemukan banyak hal yang mengembalikan pemahaman terbaiknya.
Buku ini berisi 100 kumpulan kutipan Tere Liye tentang kehidupan,
melengkapi dua buku sebelumnya, #AboutLove (tentang cinta) dan
#AboutFriend (tentang persahabatan). Hadiahkan buku-buku ini untuk
keluarga dan teman terbaik kita.
http://www.marymartin.com/web?pid=655352

--------------------------------------------------------------------------The Humble Comma / Aci Baehaqie (Ed) Dinda Mustikasari
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
284p. ; 13x19cm.
9786232161092
$ 21.00 / PB
214gm.
Manusia membutuhkan sebuah koma di dalam hidupnya, membutuhkan
sebuah jeda. Karena titik ataupun akhir memang suatu kepastian yang
akan terjadi. Sementara itu, tidak semua manusia beruntung bertemu
dengan koma. Tidak semua manusia diberikan jeda di dalam
kehidupannya oleh Tuhan.
Sebastian tersenyum dengan air mata yang masih berjatuhan. Dia
bersyukur, karena berhasil menemukan sebuah koma, menemukan jeda
yang pada akhirnya singgah di hidupnya, jeda yang menuntunnya
kembali pada keimanannya. Jeda yang menuntunnya kembali pada jalan
pulang yang benar. Cerita tentang pertemuan dengan sebuah jeda dan 12
cerita lain mengenai pahit dan manisnya hidup dikisahkan dalam buku
ini, "The Humble Comma".
http://www.marymartin.com/web?pid=655354
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Panggung Shakespeare / Lia Heliana & Zee (Ed) Ani Nuraini Syahara
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
184p. ; 13x19cm.
9786232162211
$ 12.25 / PB
144gm.
Kenzie dan Amberlie saling membenci. Namun, persahabatan mama
mereka membuat mereka akhirnya dijodohkan. Mereka pun membuat
kesepakatan. Mereka tetap menuruti mama mereka, tetapi mereka boleh
berpacaran dengan yang lain. Hingga suatu hari, mama mereka
bertengkar karena lelaki. Seharusnya Kenzie dan Amberlie senang
karena perjodohan bisa saja batal, tapi hal itu justru membuat mereka
khawatir.
http://www.marymartin.com/web?pid=655355

---------------------------------------------------------------------------Memory in A Sketch : A Novel / Kejora Anaphalisa (Ed) Cheryl Rosa
Jakarta: Penerbit Bhuana Sastra (Penerbit Bhuana Ilmu Populer), 2019
228p. ; 13x19cm.
9786232162242
$ 16.75 / PB
172gm.
Raka tak pernah tahu alasan Ifah membencinya. Tiap kali Raka menyapa
dan bersikap ramah pada gadis itu, selalu respons ketus yang
didapatnya. Dia bisa saja mengabaikannya. Sayangnya, ada sesuatu pada
gadis itu yang membuatnya tak mampu menjauh meski terus dimusuhi.
Sementara itu, Ifah sulit menerima gagasan sang ayah untuk pindah ke
Jakarta.
Terlalu banyak yang harus ditinggalkan dan diterima masuk dalam
kehidupannya, terutama teman-teman dan lingkungan baru. Juga cowok
yang merusak hari-hari damainya di kampus. Ketika nasib tak jemu
mempertemukan mereka, akankah Ifah tetap mengabaikan perhatian
Raka atau menerima kehadirannya?
http://www.marymartin.com/web?pid=655356
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Politics
Literasi Politik : Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia
Pascareformasi / Dr. Gun Gun Heryanto (Ed) Muhammad Hanifuddin
Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
524p. ; 15,5x24 cm.
Includes Index
9786027696891
1. Social sciences.
$ 30.00 / PB
568gm.
Buku ini berupaya menghadirkan kajian seputar literasi politik. Tema ini
sangat penting, terkait dengan konteks politik Indonesia yang sedang
mengonsolidasikan demokrasinya pascabergulirnya reformasi pada
tahun 1998. Tentu, transformasi kesejarahan Indonesia sebagai negara
demokratis harus didokumentasikan, dideskripsikan, dianalisis, dikritik,
dan diberikan masukan secara terus-menerus agar kondisinya terus
membaik dan konsolidatif.
Benang merah buku ini terletak pada kajian tentang urgensi literasi
politik di tengah ragam persoalan dalam proses dan tahapan
penyelenggaraan kontestasi elektoral. Pada Pemilu 2019, kali pertama
dalam sejarah politik Indonesia, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif
digelar serentak dalam waktu bersamaan. Tentu saja masih banyak
memunculkan kekurangan yang harus kita perhatikan dan diberi
sejumlah masukan konstruktif. Pun demikian, dengan penyelenggaraan
Pilkada serentak. Misalnya, Pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018 yang
sudah dilalui bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki diri.
Literasi politik bukan semata tentang pengetahuan, melainkan juga
tentang skill atau keterampilan dalam mengakses, mengkomparasikan,
dan mengomunikasikannya kepada orang lain. Hal lain, yakni sikap
politik warga negara yang lebih otonom dan berlandaskan keajekan
nalar. – Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. (Direktur Eksekutif The Political
Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta)
http://www.marymartin.com/web?pid=655357
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Intelektual Jalan Ketiga : Pemikiran Cornelis Lay tentang Demokrasi,
Desentralisasi, Nasionalisme, and Reformasi Keamanan / (Ed) Pratikno
(et al.)
Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2019
xiv, 434p. ; 15x23cm.
9786024812249
$ 23.75 / PB
458gm.
Intelektual Jalan Ketiga merupakan bunga rampai pemikiran Prof. Dr
Cornelis Lay (CL) yang ditulis oleh para kolega dan sahabat dalam rangka
merayakan ulang tahunnya yang keenam puluh.
Disamping membuat kesaksian atas CL sebagai human-sebagai murid,
guru, teman, dan rekan kerja-buku ini memotret CL sebagai pemikir yang
bergulat dengan isu-isu penting terkait demokrasi, desentralisasi,
nasionalisme, dan reformasi keamanan dalam konteks Indonesia pascaOrde Baru.
Di situlah sumbangan penting buku ini, membabarkan diskursus yang
menjelaskan dan menggali proses reformasi politik Indonesia setelah
Soeharto lengser.
http://www.marymartin.com/web?pid=655358
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Jalan Demokrasi : Pengalaman Indonesia, Turki dan Mesir / Muhammad
Najib (Ed) Irwan Kelana
Jakarta: Republika Penerbit, 2019
xxxiv, 330p. 15x23cm.
9786025734700
$ 24.75 / PB
376gm.
“Buku ini telah membedah secara rinci berbagai persoalan yang
menggerus demokrasi di negeri ini, sehingga tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Buku ini juga sekaligus dapat menjadi semacam kompas yang
dapat memandu para pejuang demokrasi dalam menapaki masa depan.”
---- Zulkifli Hasan, Ketua MPR 2014-2019 ***
Meskipun telah mengantarkan Dunia Barat mencapai puncak kemajuan
dan kemakmuran, demokrasi masih memiliki kekurangan. Bagi Dunia
Islam, hal ini bisa menjadi sebuah peluang untuk memberikan kontribusi.
Prinsip syura -- yang menghadirkan Tuhan dan sangat memperhatikan
aspek akhlak, etika atau moral – bukan mustahil bisa memberi warna
atas demokrasi yang selama ini dijalankan di Barat. Belum lagi, kemajuan
pemerintahan Islam sejak akhir abad ke-7, bisa menjadi modal atau aset
kesejarahan yang menjadi inspirasi dalam menjalankan demokrasi.
Karenanya menjadi menarik ketika melihat dan membandingkan
Indonesia, Turki, dan Mesir yang telah sama-sama memilih jalan
demokrasi. Apakah ketiga negara ini sudah mampu menampilkan
demokrasi yang berbeda dengan dunia barat? Apakah kemakmuran dan
kemajuan yang didapatkan oleh negara-negara yang selama ini memilih
jalan demokrasi sudah diraih oleh ketiganya atau salah satu di
antaranya? Tak hanya menarik, kajian dan perbandingan ini amat
penting untuk menjadi pijakan dalam melangkah ke depan. Boleh jadi
pilihan jalan demokrasi sudah tepat kita ambil, hanya saja kita semua
perlu sungguh-sungguh menjalankannya. Dan, buku ini akan
menguraikannya untuk kita semua.
http://www.marymartin.com/web?pid=655359
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Percakapan Politik / A. Sudiarja (Ed) R.B.E. Agung Nugroho
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018
xxvi, 154p. ; 15x23cm.
Includes Index
9786024125004
$ 14.75 / PB
214gm.
Karya ini mau merupakan sebuah refleksi yang mengetengahkan
persoalan-persoalan sosial dan politik, baik menyangkut Indonesia
maupun dunia. Refleksinya disajikan secara umum dan populer, dalam
bentuk percakapan. Persoalan sosial politik yang luas itu bukan hanya
menyangkut perebutan pengaruh dan kekuasaan melalui partai atau
masalah pilpres/pilkada. Sesuai dengan arti harfiah sosial-politik, yakni
pengaturan negara dan masyarakat, maka ranah pembahasannya pun
lebih luas dari sekadar persoalan pilpres dan sepak terjang partai-partai.
http://www.marymartin.com/web?pid=655361
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Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Order Baru /
Prof. Dr. Kacung Marijan
Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
xviii, 302p. ; 16x23cm.
9786028730167
$ 24.75 / PB
326gm.
Lazimnya sebuah bangsa, dinamika dan perubahan pada pemerintahan
dan dunia politik selalu terjadi sejak bangsa ini baru dilahirkan dan akan
terus berlangsung hingga kapan pun. Perubahan dan berbagai faktor
yang mengitarinya, secara langsung maupun tidak, memberikan
kontribusi kepada wajah politik saat ini dan yang akan datang. Maka,
buku ini berupaya merangkai dan membingkai keping demi keping
sejarah perjalanan politik bangsa ini dengan segala pergolakannya ke
dalam sebuah potret utuh dalam judul Sistem Politik Indonesia :
Konsolidasi Demokrasi Pasca-Order Baru.
Keping pertama buku ini memotret pembagian dan distribusi kekuasaan,
perwakilan politik, serta partisipasi politik dan budaya politik yang
melingkupinya. Kemudian dirangkai dengan potret otonomi daerah
dengan segala kompleksitas permasalahannya serta lembaga politik dan
kehidupan demokrasi yang berlangsung di daerah. Pada keping terakhir,
disajikan netralitas politik TNI dan PNS, hubungan bisnis dan politik,
serta saling pengaruh antarmedia dan pemerintah serta fenomena
kebangkitan atau kemunduran partai berbasis agama.
Di tengah kelangkaan buku ajar tentang sistem politik di Indonesia, buku
ini hadir dengan pilihan Bahasa yang tugas dan konten komprehensif
yang didukung oleh fakta dan analisis yang menjadikannya layak dibaca
dan dijadikan dunia politik, Indonesia
http://www.marymartin.com/web?pid=655362
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Kekhalifahan ISIS Di Asia Tenggara / Poltak Partogi Nainggolan
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
xiv, 378p. ; 15,5x23cm.
Includes Index ; Bibliography
9786024336523
$ 32.50 / PB
400gm.
Meningkatnya radikalisme agama dan terorisme kini muncul sebagai
ancaman nyata di banyak negara, terutama Indonesia, negara yang
majemuk dengan kondisi geografis yang rawan dari ancaman kehadiran
teroris lintas-negara atau Foreign Terorist Fighters (FTFs). Lingkungan
strategis yang berubah cepat juga telah menimbulkan tantangan baru
bagi keamanan dan pertahanan nasional. Ketidakadilan, kesenjangan
ekonomi, dunia yang semakin terbuka dan derasnya arus globalisasi
menyebabkan negara-negara sulit terbebas dari ancaman terorisme
global. Setelah surutnya ancaman dari kelompok Al-Qaeda serta
kelompok ISIS di Suriah dan Irak, ancaman dari terorisme global bukan
berarti telah berakhir, karena ancaman kini bergeser ke kawasan dan
negara dengan pertumbuhan banyak simpatisan, pendukung, dan
pengikut baru mereka. Meningkatnya konservatisme dan radikalisme
agama telah berkontribusi pada terbangunnya sel-sel tidur terorisme di
beberapa negara, khususnya Asia Tenggara. Kalangan
pengamat,terutama mereka selama ini yang mencermati masalah
terorisme dari dalam, juga memiliki kekhawatiran yang mendalam
mengenai pengaruh ISIS di wilayah Asia Tenggara. Melemahnya posisi
ISIS di Suriah dan Irak telah memicu munculnya gagasan menciptakan
‘Kekhalifahan Jauh’ ISIS di Asia Tenggara, sebagai opsi dan basis baru
perlawanan dan perjuangan khilafah global. Eksistensi ‘sel-sel tidur’
teroris telah membuat para pengamat mengingatkan para pemimpin
agama dan pembuat kebijakan di tanah air sadar akan bahaya dan
sekaligus risiko pengaruh ideologi ekstrim ISIS dewasa ini dan di masa
depan.
http://www.marymartin.com/web?pid=655363
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Perang Narkoba Di Indonesia / Bambamg Abimanyu (Ed) Samsul Muarif
& M. Shoelhi (Prologue) Komjen Pol. Drs. Heru Winarko
Jakarta: Indonesia Press, 2019
376p.
9786027764064
$ 31.25 / PB
394gm.
Mengupas segala seluk-beluk jalannya perang melawan narkoba di
Indonesia. Pembahasan dimulai dengan faktor pemicu gempuran
narkoba ke Indonesia, banyaknya jatuh korban dan kerugian yang
ditimbulkan, modus-modus operandi gempuran dan serangan narkoba,
strategi perang melawan narkoba, hingga berbagai faktor yang
berkelindan dalam isu perang melawan narkoba.
http://www.marymartin.com/web?pid=655365
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Bangsa Mati Di Tangan Politikus : Perilaku Politik Zaman Now / M.
Subhan S. D. (Ed) R.B.E. Agung Nugroho (Foreword) Prof. Dr. Azyumardi
Azra & Budiman Tanuredjo
Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019
xxiv, 360p. ; 15x24cm.
Includes Index
9786024126759
$ 19.75 / PB
398gm.
DEMOKRASI BERGERAK LIAR. Kebebasan hampir tiada berbatas lagi.
Orang berlomba-lomba bersuara paling keras. Era digital malah
membuat kekalapan baru yaitu bermedia sosial yang begitu bersemangat
hingga melupakan etika. Media sosial bukan menjadi sarana untuk saling
mempererat kohesi sosial, melainkan justru berwatak asosial, yakni
dipenuhi sinisme, agitasi, benci, yang mengancam integrasi sosial.
Banyak elite politik yang tidak menebarkan kesejukan, tetapi justru
menjadi kompor yang manas-manasi. Dalam demokrasi orang semakin
keras menuntut haknya tetapi menghindari kewajibannya. Demokrasi
bukan dijadikan sarana untuk kemaslahatan publik, tetapi justru
dijadikan tunggangan oleh pihak- pihak yang punya agenda tersembunyi.
TAK AYAL, tontonan demokrasi lebih banyak mengumbar syahwat
berburu kekuasaan. Yang dulu diberantas dalam gelombang reformasi,
malah tumbuh cepat bak cendawan di musim hujan. Praktik korupsi
terus merajalela. Seluruh pemilik kekuasaan dalam trias politika nyaris
tak bersih lagi: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Para kepala daerah,
elite partai politik, pejabat pemerintah, para penegak hukum, seakan tak
jera-jeranya. Bahkan saling kongkalikong dan kolusi. Genderang perang
terhadap korupsi lebih terasa sebagai komoditas politik, bukan
kesungguhan untuk membersihkan negeri ini. Korupsi ibarat kanker
yang meracuni seluruh aliran darah bangsa. Juga praktik nepotisme
benar-benar dilakukan secara terbuka. Banyak jabatan publik dibagi-bagi
di seputaran pasangan suami- istri orangtua-anak, serta hubungan
keluarga dan kekerabatan lainnya. KATA BANYAK ORANG, demokrasi
sudah kebablasan. Maka, kesadaran baru sangat penting agar bangsa ini
tidak terjun bebas ke dalam jurang. Bahwa berpolitik dengan demokrasi
yang makin kokoh seharusnya menumbuhkan watak, perilaku, dan
ikhtiar untuk kepentingan publik agar Republik ini semakin kuat
sebagaimana ditanamkan oleh para pendiri bangsa di masa silam.
http://www.marymartin.com/web?pid=655366
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Ancaman ISIS Di Indonesia / Poltak Partogi Nainggolan
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
xvi, 240p.
Includes Index
9786024335762
$ 21.25 / PB
282gm.
Munculnya ISIS/IS dan ancaman yang diciptakannya telah melahirkan
kewaspadaan tinggi di berbagai negara dan memaksa pemimpin mereka
untuk meresponsnya dengan cepat dan efektif, sejak dari hulu hingga
hilirnya. Termasuk upaya di bagian hulunya dalam hal ini adalah
pekerjaan penyiapan legislasi, sehingga dapat memetakan permasalahan
dan tingkat ancaman yang diberikan secara komprehensif dan tepat.
Untuk itu, dibutuhkan sebuah penelitian yang mendalam, yang dapat
memberikan gambaran yang utuh, dengan data atau informasi yang
komprehensif mengenai sifat dan besarnya ancaman yang datang dari
ISIS/IS ke negara Indonesia.
Sebagai sebuah negara, Indonesia sangat terancam, karena kondisinya
yang amat beragam dalam berbagai hal, dan letaknya yang strategis,
sekaligus rawan, di persimpangan jalur pelayaran dunia. Indonesia
menjadi sangat terancam, karena pekerjaan rumahnya selama ini yang
belum dapat diselesaikan, terkait pembangunan manusia dan karakter
bangsa, serta pembangunan fisik dalam penciptaan kesejahteraan dan
keadilan sosial di berbagai bidang. Dengan kondisinya sebagai negara
yang sangat terbuka aksesnya untuk dimasuki warga berbagai bangsa
dan pendatang dari berbagai penjuru dunia, negeri ini menjadi incaran
yang menggiurkan para pengikut, pendukung, dan simpatisan ISIS/IS
untuk dipengaruhi dan dijadikan bagian dari gerakan khilafah sejagat
ISIS/IS di bawah pemimpin mereka di Suriah dan Irak, Abu Bakar alBaghdadi.
ISIS/IS merupakan gerakan sektarian global, yang antikeberagaman, dan
dikelola di bawah kekuasaan yang monolitik dan represif. Mereka secara
realistis tidak menghendaki sama sekali kehadiran sebuah negara bangsa
dan modern, yang dipersatukan oleh gagasan nasionalisme dan cita-cita
negara bangsa, serta yang mendasarkan diri pada ideologi modern
lainnya. ISIS/IS tentu saja juga tidak menghendaki terbentuk dan
bertahannya sebuah imagined community seperti Indonesia, yang sudah
dicita-citakan dan diperjuangkan dengan segala pengorbanan oleh para
pendiri dan mereka yang hendak mempertahankannya.
http://www.marymartin.com/web?pid=655367

----------------------------------------------------------------------------

Mary Martin Booksellers Pte Ltd

Indonesia – Bahasa – Sept 2019

64

Politik Indonesia Kini : Potret Budaya Politk Hingga Dinamika Pilkada /
Abdul Aziz SR (Ed) Abdul Aziz SR (et al.)
Jatim: Intrans Publishing, 2019
xii, 304p.
9786026293664
$ 23.00 / PB
338gm.
Memotret dan membaca politik Indonesia saat ini, tentu tak bisa
dilepaskan dengan konteks tersebut. Bab-bab dalam buku ini berada
dalam konteks yang demikian, sekaligus sebagai upaya memotret dan
merefleksikan realitas kekinian politik Indonesia. Beragam topik aktual
dan faktual diangkat dalam buku ini; mulai dari budaya politik hingga
dinamika pemilihan kepala daerah.
http://www.marymartin.com/web?pid=655369

---------------------------------------------------------------------------Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi / (Ed) Syamsuddin Haris
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019
xxviii, 556p. ; 145x210mm.
9786024337575
$ 45.00 / PB
526gm.
Tak terasa sudah dua puluh tahun era reformasi bergulir yang ditandai
mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Banyak yang sudah
dicapai, tetapi sulit dibantah, tidak sedikit kegagalan dalam mewujudkan
Indonesia yang lebih mandiri, bermartabat, adil, dan sejahtera. Korupsi
yang marak, menguatnya politik identitas dan politisasi SARA, lemahnya
penegakan hukum dan HAM, merosotnya komitmen ber-Pancasila, dan
absennya visi kebangsaan para elite politik, saling berkelindan di tengah
kebanggaan semu sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia
sesudah India dan Amerika Serikat. Alih-alih menikmati demokrasi
substansial yang terkonsolidasi, bangsa kita justru masih terperangkap
praktik demokrasi elektoral dan elitis yang bersifat prosedural.
Buku ini menimbang pencapaian reformasi di Indonesia pasca-Orde
Baru. Ada empat kelompok tema yang ditimbang oleh para penulis yang
seluruhnya merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, yakni:
(1) pencapaian reformasi menuju sistem demokrasi; (2) reformasi sistem
perwakilan, pemilu, dan kepartaian; (3) reformasi sektor keamanan; dan
(4) reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi dan politik lokal.
http://www.marymartin.com/web?pid=655371
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Di Tepi Amu Darya / Teguh Sentosa
Jakarta: Booknesia, 2018
xxxviii, 244p. ; 130x190mm.
9786025128325
$ 18.75 / PB
226gm.
Merupakan kumpulan reportase penulis sebagai wartawan selama
meliput di Afghanistan. Memperlihatkan gambaran rinci mengenai
situasi yang terjadi di negara yang hingga kini tak pernah berhenti
bergejolak.
http://www.marymartin.com/web?pid=655372
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Religion – Islam
Menemani Minoritas : Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan
Pembelaan kepada yang Lemah / Dr. Ahmad Najib Burhani (Ed) Nafi’
Muthohirin (Foreword) Prof. Robert W. Hefner & Prof. Siti Musdah Mulia
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
xxxii, 360p.
Includes Index
9786020622828
$ 30.00 / PB
372gm.
Dunia kita saat ini sedang mengalami sebuah krisis keberagaman dan
pluralitas yang serius. Ada normalisasi intoleransi dan sikap
diskriminatif pada kalangan minoritas. Apa yang disebut dalam
konstitusi sebagai hak-hak yang sama sebagai warga negara, seringkali
tidak berlaku penuh untuk kelompok minoritas. Kondisi ini justru sering
diperparah dengan munculnya political entrepreneur yang
merepresentasikan kelompok minoritas sebagai “unsur asing” yang
harus disudutkan ataupun dibersihkan dari tubuh negara.
Ada berbagai upaya untuk melawan arus itu. Imbauan atas dasar Hak
Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satunya. Imbauan berdasar atas
kewarganegaraan yang setara tanpa ada pembedaan (differentiated
citizenship) adalah upaya lainnya. Namun kedua pendekatan itu
terkadang belum cukup. Bahkan keduanya bisa saja dilihat sebagai
wacana yang kering ataupun kosong karena dianggap terlalu jauh dari
nilai-nilai warga negara yang berdasar atas agama. Inilah yang
menjelaskan mengapa pendekatan teologis menjadi sedemikian penting.
Hak-hak fundamental kelompok minoritas bukan hanya dibela karena
kategorinya yang non-derogable rights dalam konstruksi hukum, tetapi
juga memiliki basis paradigmatik dalam khazanah pemikiran Islam.
Bahwa membela dan menemani minoritas yang teraniaya tiada lain
merefleksikan ajaran tauhid, satu ajaran pokok dari Islam.
Di tengah langkanya narasi simpati dan cinta terhadap kelompok
minoritas, buku ini menjawab kebutuhan kita bersama untuk
memperteguh penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang
sangat dijamin oleh konstitusi.
http://www.marymartin.com/web?pid=655374
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Islam dan Restorasi Pancasila / Syaikh KH. Sa’adih al-Batawi & Dr. Ir.
Nandang Najmul Munir (Ed) Abu Isni
Seri Referensi Nasional
Jakarta: Saluni, 2016 (2nd Print 2019)
224p.
9789793907482
$ 16.25 / PB
210gm.
Buku ini hanya sebagian kecil dari penjelasan perjalanan dan peran
ulama dalam mengawal NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),
serta memberikan saran dalam perumusan ideology Negara. Satu hal
yang harus dipahami titik kompromi ulama dalam merumuskan Sila I
adalah prinsip tauhid.
Buku ini terinspirasi buku “Api Sejarah I” dan “Api Sejarah II”, yang
dikarang oleh Prof. Dr. Ahmad Mansur Surya Negara, di antara isinya
yaitu para ulama bermusyawarah dan menghasilkan kesepakatan tujuh
kata dalam Sila Pertama pada Piagam Jakarta dihapus, dan sebagai
gantinya yaitu ungkapan “Yang Maha Esa” yang menurut mereka adalah
prinsip tauhid. Kerana itu, redaksi Sila yang Pertama menjadi
“Ketuhanan yang Maha Esa”, dan resmi tercantum dalam Pembukaan
Udang-Undang dasar 1945.
http://www.marymartin.com/web?pid=655375
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Bangkitnya Kelas Menengah Santri : Modernisasi Pesantren di Indonesia
/ Savran Billahi & Idris Thaha
Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
xiii, 238p. ; 14x21cm.
Includes Index
9786024222741
$ 19.50 / PB
220gm.
Buku ini menghadirkan kajian mengenai pembentukan kelas menengah
santri melalui proses awal modernisasi pesantren. Kiai sebagai figur
sentral memiliki pengaruh cukup besar, baik dalam proses
memordenisasikan pesantren maupun implikasinya dalam pembentukan
kelas menengah santri. Kiai membawa dampak positif pada internalisasi
karakter khas kelas menengah santri yakni bertindak berdasarkan
rasional-nilai. Beberapa kalangan memprediksi kebangkitan kelompok
kelas menengah santri disekitar dasawarsa 2000-an. Buku ini penting
dibaca oleh banyak kalangan untuk meninjau gerak sejarah kelas
menengah santri yang perlahan bertambah besar dan menuju arah
kebangkitan itu, yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara
Indonesia
http://www.marymartin.com/web?pid=655377

---------------------------------------------------------------------------Sociology
Buruh Migran Perempuan : Afirmasi Kebijakan Bagi Kaum Marginal /
Farida Nurani
Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017
xii, 158p. ; 15.5x23.5cm.
Includes Index
9786024322977
$ 25.00 / PB
196gm.
Pengiriman BMI keluar negeri bukan tanpa resiko. Rendahnya
kemampuan hard skill maupun soft skill para buruh migran khususnya di
sektor PRT ini menyebabkan mereka menjadi sasaran empuk perlakuan
diskriminatif kekerasan, eksploitasi, hingga perkosaan. Kondisi ini
semakin diperburuk dengan tidak adanya jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang diberikan pemerintah RI kepada mereka.
http://www.marymartin.com/web?pid=634138
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Panduan Perkawinan Adat Dalihan Natolu (Adat Batak) / Drs. Parasdy
Silalahi (OP. Carysa)
Depok: Papas Sinar Sinanti, 2016
xxviii, 384p. ; 23cm.
9786021374290
1. Adat dan perkawinan (Batak).
2. Sumatra Utara – Tata karma dan adat istiadat.
$ 25.00 / PB
454gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=655378

---------------------------------------------------------------------------Perempuan Di Tanah Kemelut : Situasi Perempuan dalam Situs-situs
Krisis Sosial Ekologis / Aisyarah (et al.) (Ed) Anna Mariana (et al.)
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019
xxiv, 448p. ; 15x23cm.
9786024128531
$ 33.75 / PB
538gm.
Berbagai kisah penelitian etnografi dengan pendekatan gender yang
dikemas secara karib. Tinggal selama satu setengah tahun bersama,
pembaca diajak untuk terlibat dan berempati pada situasi para
perempuan dalam lokasi krisis sosial-ekologi.***
Ini buku yang sangat penting dan dipersiapkan dengan matang. Buku ini
mengandung banyak informasi yang bisa menjadi wacana bagi
terbangunnya teori baru mengenai gender, lingkungan dan sumberdaya
alam. Upaya itu sangat penting bagi produksi dan reproduksi
pengetahuan karena bersumber pada kondisi kritis dan khas terkait
sumberdaya alam di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu juga sangat
penting untuk dipertimbangkan dalam pendekatan kebijakan mengenai
pengelolaan sumberdaya alam, khususnya menyangkut peran
perempuan, karena setiap pendekatan menghasilkan kebijakan berbeda
yang tak jarang justru menjadi counter-productive bagi upaya kesetaraan
dan keadilan.
Para peneliti buku ini menyumbangkan perspektif berlapis-lapis dan
kritis mengenai intersection antara gender, lingkungan dan pengelolaan
sumber daya alam di Indonesia. Saya berharap buku ini memberikan
sumbangan signifikan terhadap perdebatan dalam isu pengelolaan
lingkungan dan sumber daya alam dengan analisis gender yang tajam
pada berbagai skala dan tempat. – MARIA HARTININGSIH (Jurnalis
Senior Kompas)
http://www.marymartin.com/web?pid=655380
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(Tidak Semua) Seks itu Jorok : Kajian Seksualitas & Sosial Yang
Mendobrak Tabu / Hendri Yulius
Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019
448p.
9786024128531??
$ 27.50 / PB
536gm.
Buku ini mengajak pembacanya (yang sudah cukup umur tentu) untuk
membicarakan fenomena-fenomena seksual dalam konteks sosial
masyarakat. Ditulis dengan gaya yang segar dan lincah serta seronok,
"Tidak Semua Seks Itu Jorok!" akan mengupas hal-hal tabu dari kacamata
ilmiah dan sosial, dan harapannya memberikan pencerahan terhadap
hal-hal tabu seputar seksualitas. Sejarah seksualitas pun turut dibahas di
sini, sampai ke pengaruh teknologi internet terhadap perilaku seksual
masyarakat.
http://www.marymartin.com/web?pid=655381
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Identitas dan Kenikmatan : Politik Budaya Layar Indonesia / Ariel
Heryanto (Ed) Christina M. Udiani (Translator) Eric Sasono
Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2018
xvi, 352p. ; 14x21cm.
9786024244125
$ 18.75 / PB
324gm.
Indonesia selama milenium baru ini menampilkan wajah zaman yang
sama sekali berbeda. Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, tontonan
yang bernuasa Islam memenuhi layar televisi, bioskop, dan kini layar
telepon pintar melalui saluran video Youtube. Seolah membawa pesan
kesalehan yang bukan hanya disukai, namun menjadi kenikmatan
identitas bagi para kelas menengah baru di Indonesia.
Mereka adalah para kelas menengah perkotaan yang relatif masih muda.
Dengan gaya hidup yang dikelilingi praktek mengonsumsi budaya layar
atau screen culture. Telepon genggam pintar dan media sosial telah
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya keseharian.
Kemunculan tontonan bernafas islami, dibarengi dengan euforia
islamisasi yang ditunjukkan dengan ramainya perempuan berjilbab dan
balutan pakaian muslim-muslimah.
Fenomena demikian menjelasnya bagaimana pertautan antara politik
budaya layar di Indonesia dengan tampilan budaya populer yang marak,.
Hal ini kemudian yang diteliti oleh Ariel Heryanto dalam
bukunya Identitas dan Kenikmatan. Melalui penuturan yang mudah
dipahami dan gaya bahasa yang memikat, Ariel mencoba
mengungkapkan fenomena kultural ini sebagai gejala menguatnya efek
globalisasi, mediatitasi, amerikanisasi, dan asianisasi di Indonesia pasca
keruntuhan rezim otoriter Orde Baru.
http://www.marymartin.com/web?pid=655383
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Orang Aceh : Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial / C. Snouck
Hurgronje (Ed) Endah Raharjo (Translator) Ruslani
Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
lii, 918p. ; 14x20cm.
Includes Index
9786027696860
$ 50.00 / PB
790gm.
Siapakah orang Aceh yang dimaksud Snouck Hurgronje dalam buku ini?
Bagaimana hubungan antara Aceh dan wilayah-wilayah lain di
nusantara? Apa kaitan antara budaya Jawa, Melayu, dan Aceh?
Bagaimana mitos, legenda, agama, dan adat turut membentuk orang
Aceh?
Meskipun Islam merupakan agama yang dominan di Aceh, tetapi
pengaruh budaya pra-Islarn dan adat pribumi tidak serta merta
digantikan dengan ajaran Islam. Karena Islam yang dibawa ke Aceh pun
tidak selalu memberi warna dan penafsiran yang sama. Ada Islam yang
bercorak suiistik, berorientasi fiqh, dan ada pula Islam politik yang
datang membawa semangat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.
Buku ini juga menyajikan data dan analisis yang masih sangat relevan
tentang praktik budaya dalam tarian, seni berpantun, pembagian tanah,
hukum waris, ilmu pertanian, perbintangan, praktis mencari ikan di laut,
hingga pengaturan administrasi kekuasaan politik dan agama yang
mungkin masih eksis hingga saat ini.
*
“Ada baiknya kita tidak lupa bahwa persoalan Snouck Hurgronje bukan
hanya sejarah. Snouck Hurgronje dengan segala diskursus dan
kontroversinya bukan hanya masa lalu, melainkan menjadi persoalan
abadi yang melingkupi dunia ilmu dan politik, menjerat hubungan
ilmuwan dan penguasa. Snouck Hurgronje tetap ada di zaman kita. Dan,
jika cermat dan lapang dada, kita juga akan tahu bahwa Snouck
Hurgrohje selalu ada di antara kita.” – Ahmad-Norma Permata
http://www.marymartin.com/web?pid=655384
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Guys, Indonesia Tuh Bineka, Loh! : “Petualangan Mengenal dan Mencintai
Indonesia” / Milastri Muzakkar
Jakarta: PT ELex Media Komputindo, 2019
xxii, 178p.
9786230004841
$ 20.00 / PB
168gm.
Indonesia. Ini bukan sekadar nama sebuah negara di sebelah tenggara
Benua Asia. Kata ini berarti sekumpulan besar budaya, bahasa, sifat,
agama, adat, kebiasaan, warna, corak, dan apa pun yang diperlukan
untuk membangun sebuah bangsa paling majemuk di dunia. Inilah
kekuatan kita, yang kalau kalian tidak sadari, bahkan tidak akui, maka
akan berbalik menjadi kelemahan dan kehancuran kita. Peace!
Sebuah buku yang menggambarkan aneka budaya yang membangun
kebiasaan interaksi antarmasyarakat, membangun persatuan melewati
sekat-sekat keberagaman, dan menyadarkan kita bahwa kita semua
adalah satu bersaudara.
http://www.marymartin.com/web?pid=655385
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Cinta, Kesehatan, dan Munajat Emha Ainun Nadjib / Dr. Ade Hashman
(Ed) Eka Suryana Saputra & Nurjannah Intan
Yogyakarta: Bentak Pustaka, 2019
xvi, 364p. 20,5cm.
9786022915898
$ 22.25 / PB
300gm.
Bagaimana Cak Nun bisa tetap produktif dan energik hingga usianya saat
ini dengan segala kesibukan yang seakan tak ada habisnya?
Jika mendiskusikan tentang sosok Cak Nun, pertanyaan di atas adalah
yang sering dilontarkan orang. Mereka yang tetap sehat hingga usia
senja tentu sangat banyak, kita bisa dengan mudah menemukannya di
sekeliling kita. Begitu pula dengan para tokoh yang usianya di atas Emha
dengan fisik bugar juga masih teramat banyak. Sosok Emha menjadi
menarik karena kehidupan yang dijalaninya penuh produktivitas dan
kreatif, tetapi sangat jauh dari pakem standar kesehatan modern.
Berawal dari pertanyaan besar di atas, dr. Ade Hashman, Sp.An.—dokter
spesialis anestesi, yang selama belasan tahun mengikuti forum Maiyah
(secara offline)—melakukan riset, sejumlah wawancara, penelusuran
literasi dokumen tertulis ataupun audiovisual untuk meneropong “jalan
hidup” Emha.
Buku ini tidak berupaya untuk mempelajari Emha, melainkan justru
belajar dari seorang Emha. Seorang di antara tokoh yang punya
kontribusi kemaslahatan sosial yang besar di negeri ini. Emha adalah
sosok polymath yang memiliki banyak khazanah mutiara dalam
kehidupannya. Pribadinya bermetamorfosis menjadi “manusia ruang”.
Sambil mencoba menyelami makna kesehatan yang paripurna—sehat
fisik, mental, sosial, dan spiritual dalam kekayaan pribadinya—dr. Ade
juga mencoba berlayar menyisir rute-rute lain untuk menapaktilasi
segala nilai, fatsun, dan filosofi ruang-ruang lain dari seorang Emha.
http://www.marymartin.com/web?pid=655386
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3 In 1 The Series of Personality Test : Tubuhku Pribadiku / Nurul
Chomaria
Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018
vii, 176p.
9786020456713
$ 16.70 / PB
186gm.
Buku yang berisi rangkaian tes yang penting dilakukan remaja untuk
lebih mengenal dirinya.
Fisiognomi merupakan ilmu membaca karakter seseorang melalui
wajahnya. Ilmu ini telah berkembang di dunia Barat dan Timur sejak
beberapa abad yang lalu. Beberapa tokoh dunia yang mempelajari ilmu
ini secara mendalam antara lain Aristoteles, Homer, Hipocratus, Ibun
Sina dan Ibnu Rusdi.
Dalam ilmu ini mengatakan bahwa wajah yang ditampilkan seseorang
akan menunjukkan suatu karakter yang dimilikinya. Ilmu ini sangat
bermanfaat karena pada dasarnya setiap manusia selalu membutuhkan
interaksi dengan orang lain. Ketika awal terbentuknya interaksi, hal yang
pertama kali dilihat adalah wajah. Dengan menatap wajah lawan bicara
beberapa saat, kita bisa membuat penggambaran secara kasar, sifat yang
mereka miliki.
Dengan demikian, kita pun akan memutuskan apakah interaksi ini akan
dilanjutkan ataukah hanya cukup '''say hallo''' saja. Untuk lebih jelasnya,
dalam buku ini kita akan bersama-sama mempelajari beberapa bentuk
tubuh beserta interpretasinya.
http://www.marymartin.com/web?pid=650602
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Law
Hukum Keluarga : Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negaranegara Muslim Modern / Dr. Miftahul Huda
Jatim: Setara Press, 2018
xii, 156p. ; 15,5x23cm.
9786026344120
$ 20.00 / PB
190gm.
Buku ini meceritakan bagaimana pertemuan antara norma agama dan
nilai lain yang hidup dalam masyarakat dapat menghasilkan suatu
produk perundang-undangan. Secara khusus, penulis menjabarkan hal
ini dengan mengamati hukum pernikahan yang berlaku di berbagai
negara muslim. Tantangan untuk menerapkan hukum islam sekaligus
mengakomodasi nilai lainnya melahirkan beragam tipe hukum
pernikahan. Buku yan berada di tangan pembaca ini merupakan
referensi berharga bagi para pemerhati hukum khususnya mereka yang
berkonsentrasi pada kajian hukum Islam dan huku perkawinan.
http://www.marymartin.com/web?pid=634144
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Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori
Keadilan Bermartabat) / Dr. Dahlan Sinaga
Yogyakarta: Nusa Media, 2017
xvi, 320p. ; 14x21cm.
Includes Index
9786026913104
$ 18.75 / PB
364gm.
Diversi sebagai cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia adalah
suatu kenyataan yuridis-normativ.Sekalipun ada kesan yang terpatri
secara terbatas peraturan perundang -undangan hanya memberlakukan
pengguna institusi hukum pidana itu untuk perkara yang melibatkan
Anak sebagai pelaku tindak pidana, namun ada gagasan kemungkinan
penggunaannya diperluas. Dimaksudkan dengan gagasan perluasan
penggunaan atau utilisasi Diversi,yaitu bahwa cara penyelesaian perkara
yang menggunakan Diversi di Indonesia nantiinya tidak hanya
dipergunakan dalam menyelesaikan perkara Anak saja.Diversi dapat
pula diterapkan pada perekara-perkara yang nilai (ekonomis) dan daya
rusak yang kecil bagi masyarakat dalam Sistem Hukum
Pancasila.Manfaat di balik gagasan seperti itu antara lain adalah
mengurangi tingkat konflik dalam penegakan hukum.Gagasan seperti itu
tidak asing dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat;khususnya
rujukan kepada Hukum Adat Indonesia. Bahwa perkara diselesaikan
dengan kearifan,hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan (nasional) lokal.Disamping itu,sejak dulu di
Nusantara,sebelum diintrodusir dan dipergunakannya sistem hukum
civil law dan common law yang dibawa oleh pemerintah-pemerintah
kolonial sudah ada pluralisme hukum, termasuk pluralisme dalam
penegakan hukum untuk perkara pidan. Pluralisme hukum itu misalnya
ditandai dengan adanya pilihan hukum (termasuk memilih
menggunakan mekanisme penyelesaian perkara pidana),yang sejarahnya
di Indonesia telah dimulai dari Pasal 163 dan Pasal 131 IS.
http://www.marymartin.com/web?pid=655388
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Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak
(Rechtsverwerking) / J. Satrio
Jakarta: Rajawali Pers, 2016
x, 144p. ; 21cm.
9789797698829
1. Hukum.
$ 16.00 / PB
144gm.
Di dalam keputusan-keputusan pengadilan, kita sering sekali bertemu
dengan istilah “pelepasan hak” (atau “melepaskan hak”) dan
“rechtsverwerking”. Di samping itu ada kalanya juga disebut-sebut
tentang “pembebasan hutang” (kwijtscheding). Masih minimnya buku
hukum dalam bahasa Indonesia yang secara khusus berbicara tentang
“pelepasan hak”, “pembebasan hutang” dan “rechtsverwerking”, membuat
penulis tertarik untuk coba membahas semua itu secara umum dalam
buku ini.
Buku ini secara khusus membahas mengenai Pelepasan Hak,
Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking), yang bisa
dipakai sebagai bahan perbandingan. Masih minimnya buku dalam
bahasa Indonesia yang membahas topik sebagai yang dibicarakan dalam
buku ini, namun demikian penulis yakin, bahwa para pembaca sudah
akrab dengan istilah-istilah yang digunakan dalam judul buku ini seperti
pelepasan hak, pembebasan hutang dan merelakan hak
(rechtsverwerking). Paling tidak, bukan merupakan istilah yang
kedengaran asing. Karena istilah-istilah itu telah digunakan dalam
keputusan-keputusan Pengadilan, bahkan sebagian digunakan dalam
KUHPerdata.
Buku ini dengan harapan penulis dapat disambut baik oleh para
akademisi di fakultas hukum, dan praktisi di kalangan hukum yang dapat
menjadi sebuah literasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi khazanah
keilmuan.
http://www.marymartin.com/web?pid=655389

---------------------------------------------------------------------------Hukum dan Masyarakat : Sejarah, Politik, dan Perkembangannya /
Bakhrul Amal (Foreword) Gunawan Suswantoro
Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018
xx, 246p. ; 13x20cm.
9786025589096
$ 20.00 / PB
194gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=655392
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Katanya Darurat : Indonesia Darurat Narkoba : Sebuah Anomali / Hinca
IP Pandjaitan XIII (Ed) Arief D. Hasibuan
Jakarta: RMBooks, 2019
xiv, 248p.
9786025931239
$ 16.25 / PB
212gm.
Buku ini akan terus saya update dari waktu ke waktu karena ia
merupakan laporan pertanggungjawaban saya ke publik sebagai anggota
Komisi II! DPR RI setidaknya sampai dengan Oktober 2019 di periode ini.
Tentu tugas mulia ini masih belum selesai dan memerlukan waktu yang
sangat panjang dengan ikhtiar kita bersama menuju
#IndonesiaZeroNarkoba2045 saat NKRI merayakan ulang tahun
emasnya; 100 tahun merdeka. Ini adalah sebuah kerja besar dan besar
sekali membantu negara menyelamatkan anak-anak bangsa dari
ancaman bahaya laten narkoba oleh sindikat narkoba dunia. Ini adalah
tugas mulia sesama anak bangsa, ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Menyelematkan dan membebaskan anak manusia ciptaan-Nya yang
paling mulia dari kehilangan masa depannya bahkan dari kemungkinan
kepunahan satu generasi akibat jahatnya sindikat narkoba dunia, dan
menghancurkan umat manusia adalah hak sekaligus kewajiban kita
semua. (Hinca IP Pandjaitan XIII) Ini adalah buku laporan
pertanggungjawaban Hinca IP Pandjaitan XIII kepada publik. Buku ini
dapat dibilang sebagai persembahan Hinca kepada masyarakatyang ia
wakili di 10 kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara, di antaranya:
Asahan, Tanjung Balai, Pematangsiantar, Simalungun, Pakpak Bharat,
Dairi, Karo, Binjai, Langkat, dan Batu Bara. Buku ini bercerita tentang
rekam jejak dan apa yang ditemukan Hinca IP Pandjaitan XIII di lapangan
sebagai anggota DPR RI. Dari sekian banyak soal di Komisi III, Hinca
concern pada satu isu, yaitu narkoba. Hinca memiliki gagasan
membentengi desa dari ancaman bahaya laten narkoba melalui
#doorsmeerkawanHinca. Buku ini dikemas dengan gaya penulisan
naratif sehingga enak dan renyah dibaca.
http://www.marymartin.com/web?pid=655393
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