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Art
Jejak Lukisan Palsu Indonesia / Agus Dermawan T (et al.) (Ed)
Bambang Bujono
Indonesia: PerKumpulan Pencinta Senirupa Indonesia (PPSI),
2014
xxvi, 380p.
Includes Index
9786021472507
$ 200.00 / HB
3070gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=756205

-------------------------------------------------------------------------------Perempuan Yang Tak Bisa Dieja / M. Ilham (Photographer)
Darwis Triadi
Jakarta: Red & White Publishing, 2020
128p.
9786026202383
$ 150.00 / HB
1190gm.
Sebuah kehormatan. Menjadi bagian yang terlibat dalam
kolaborasi ini adalah berkah luar biasa bagi saya. Saya
berselisih usia sekitar 20 tahun dengan om Darwis Triadi dan
sekitar 40 tahun dengan eyang Sapardi Djoko Damono.
Tapi dalam proses perjalanan terciptanya kolaborasi tiga
generasi ini, rasanya usia sama sekali bukan penghalang.
www.marymartin.com
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Menjelang akhir proses buku ini, saya tersadar bahwa sebagai
generasi termuda dan dari disiplin seni yang berbeda aitu
perancangan dan
penciptaan busana wanita terutama kebaya, saya harus bangga
dan bersyukur dengan kesempatan langka ini. Berkolaborasi
dengan tokoh-tokoh legendaris, om Darwis Triadi di bidang
fotografi dan eyang Sapardi Djoko Damono di
bidang penciptaan syair, adalah mimpi yang menjadi kenyataan
bagi saya. Saya lebih nyaman dilabeli sebagai ‘pekerja seni’
http://www.marymartin.com/web?pid=762505

-------------------------------------------------------------------------------History
Bibliografi Karya Ulama Minangkabau Awal Abad XX :
Dinamika Intelektual Kaum Tua dan Kaum Muda / Apria Putra
& Chairullah Ahmad (Foreword) Dr. Ahmad Taufik Hidayat
Padang: Komunitas Suluah (Suaka Luhung Naskah), Indonesia
Heritage Centre, 2011
254p.
9789795900306
$ 25.00 / PB
300gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=762506

-------------------------------------------------------------------------------Ulama, Islam dan Nusantara : Catatan Ringkas Pergulatan
Pemikiran Keagamaan / Ahmad Fauzi Ilyas (Ed) Radinal
Mukhtar Harahap
Medan: Rawda Publishing, 2020
x, 254p.
9786239381639
$ 35.00 / PB
240gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=762507

--------------------------------------------------------------------------------
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Literature
Mozaik-Mozaik Terindah : Kisah Dari Novel-Novel Andrea
Hirata Editor’s Choice / Andrea Hirata
Yogyakarta: Penerbit Bentang (PT Bentang Pustaka), 2020
x, 154p. ; 20,5cm.
9786022916659
1. Fiksi Indonesia
$ 25.00 / PB
138gm.
Mozaik-Mozaik Terindah merupakan kumpulan bab-bab
pilihan editor yang diambil dari buku-buku Andrea Hirata.
Di dalamnya kita akan menemukan semangat, perjuangan,
cinta, harapan, dan tak kalah pentingnya adalah makna
sahabat.
http://www.marymartin.com/web?pid=747502

-------------------------------------------------------------------------------Ayah dan Sirkus Pohon / Andrea Hirata
Yogyakarta: Penerbit Bentang (PT Bentang Pustaka), 2020
x, 194p. ; 20,5cm.
9786022916611
$ 20.00 / PB
170gm.
Betapa Sabari menyayangi Zorro. Ingin dia memeluknya
sepanjang waktu. Dia terpesona melihat makhluk kecil yang
sangat indah dan seluruh kebaikan yang terpancar darinya.
Diciuminya anak itu dari kepala sampai ke jari-jemari kakinya
yang mungil. Kalau malam Sabari susah susah tidur lantaran
membayangkan bermacam rencana yang akan dia lalui dengan
anaknya jika besar nanti. Dia ingin mengajaknya melihat
pawai 17 Agustus, mengunjungi pasar malam, membelikannya
mainan, menggandengnya ke masjid, mengajarinya berpuasa
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dan mengaji, dan memboncengnya naik sepeda saban sore ke
taman kota.
http://www.marymartin.com/web?pid=747474

--------------------------------------------------------------------Guru Aini / Andrea Hirata
Yogyakarta: Penerbit Bentang (PT Bentang Pustaka), 2020
xii, 336p.
9786022916864
$ 25.00 PB
278gm.
Book Details:
“Ini persamaan hidupku sekarang, Bu,” Desi menyodorkan
buku catatan ke tengah meja. Bu Amanah, yang juga guru
matematika, tersenyum getir melihat persamaan garis lurus
dengan variabel-variabel yang didefinisikan sendiri oleh Desi,
x1: pendidikan, x2: kecerdasan. Yang menarik perhatiannya
adalah konstanta a: pengorbanan.
“Pendidikan memerlukan pengorbanan, Bu. Pengorbanan itu
nilai tetap, konstan, tak boleh berubah.”
Konon, berdasarkan penelitian antah berantah, umumnya
idealisme anak muda yang baru tamat dari perguruan tinggi
bertahan paling lama 4 bulan. Setelah itu mereka akan menjadi
pengeluh, penggerutu, dan penyalah seperti banyak orang
lainnya, lalu secara menyedihkan terseret arus deras sungai
besar rutinitas dan basa-basi birokrasi lalu tunduk patuh pada
sistem yang buruk.
Dalam kenyataan hidup seperti itu, seberapa jauh Desi berani
mempertahankan idealismenya menjadi guru matematika di
sekolah pelosok?
http://www.marymartin.com/web?pid=747491

-------------------------------------------------------------------------------Orang-Orang Biasa : Invisible People / Andrea Hirata (Eds)
Dhewiberta & Nurani Nura
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Yogyakarta: Penerbit Bentang (PT Bentang Pustaka), 2019
(Third Print 2020)
x, 306p. ; 20,5cm.
9786022916857
1. Fiksi Indonesia.
$ 20.00 / PB
244gm.
Novel Kedua Trilogi Guru Aini.
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
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. Pembaca akan berjumpa tokoh-tokoh unik
dengan pikiran menakjubkan, yang mudah bahagia dengan
hal-hal sederhana.
http://www.marymartin.com/web?pid=762511

-------------------------------------------------------------------------------Politics
Millennial Voters No. 2 : Millennial Di Persimpangan
Demokrasi / Moch Edward Trias Pahlevi (et al.)
Yogyakarta: Komite Independen Sadar Pemilu (KSP), 2019
vii, 176p.
9786237258032
$ 15.00 / PB
166gm.
www.marymartin.com
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Buku Millennial Voters #2 merupakan kelanjutan dari buku
Millennial Voters #1. Buku yang kedua ini mengupas lebih
dalam perspektif demokrasi dari kacamata generasi milenial.
Pemilu 2019 menjadi pandangan dari buku ini apakah
kepentingan milenial sudah terakomodir dengan baik atau
sebagai pelengkap saja. Buku ini juga menjelaskan beberapa
penyakit demokrasi khususnya Pemilu 2019 ini.
http://www.marymartin.com/web?pid=762510

-------------------------------------------------------------------------------Religion – Islam
Tasawuf dan Tragedi : Kritik Kebudayaan Perspektif Syed
Muhammad Naquib al-Attas / Ismail Al-‘Alam
Yogyakarta: Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara, 2020
xvi, 192p.
9786239363000
$ 22.50 / PB
176gm.
Buku ini menawarkan suatu Kebudayaan berlandaskan
pemikiran Al-Attas mengenai tasawuf dan tragedi, berbeda
dari (meski bisa beririsan dengan) tradisi kritik kebudayaan di
Barat seperti Kulturkritik atau Cultural Studies. Untuk
mencapainya, peikiran Al-Attas tentang kebudayaan Islam dan
Barat dalam karya-karyanya sejak tahun 1970-an akan
dieksplisitkan. Hasilnya adalah suatu Kritik Kebudayaan yang
relevan bagi kita untuk membaca problem kebudayaan secara
lebih luas lagi, seperti diproyeksikan pada dua studi kasus di
penghujung abad 20 yang disinggung buku ini, yakni (1)
dinamika pemikiran dan aktivisme umat Islam sejak Perang 6
Hari di Jazairah Arab, dan (2) tesis "Masyarakat Risiko" oleh
beberapa sosiologi-filsuf Barat kontemporer.
http://www.marymartin.com/web?pid=762508

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

www.marymartin.com

Bahasa – May 2021

6

Kitab Cinta Ulama Klasik Dunia : Menyelami Rahasia Cinta
Para Sufi Dunia, Dari Rabi’ah al-Adawiyah Sampai Jalaluddin
Rumi / Muhammad Muhibbuddin (Ed) Atma Sasmita
Yogyakarta: Araska, 2018
232p. ; 15cm.
9786025147166
$ 20.00 / PB
206gm.
Book Details:
Buku ini menyajikan secara khusus kitab-kitab cinta para
ulama klasik yang masyhur bukan hanya di zamannya, tetapi
menjadi panutan semua orang sampai zaman sekarang. Kitabkitab cinta mereka bukan hanya menjadi teladan bagi ummat
Islam, tetapi juga menjadi teladan ummat-ummat lainnya.
Dalam buku ini disajikan pemikiran para ulama dan para sufi
tentang cinta, mulai dari Rabrah al-Adawiyah, Hasan Basri,
Ibrahim Bin Adham, Imam Syafri, Harits Al-Muhasibi, Bayazid
al-Bistami, Hasan al-Nuri, Sumnun Sang Pecinta, Mansur AlHallaj, Omar Khayyam, Al-Ghazali, Abdul Qadir Jailani,
Fariduddin Attar, Layla-Qais Majnun, dan Jalaluddin Rumi.
Kami berharap, buku ini dapat menjadi sumber pilihan bagi
semua kalangan dalam menerjemahkan cinta.
http://www.marymartin.com/web?pid=762509
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