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Practical Indonesian in a Week Jun 24 2019 Welcome to Indonesia! Indonesia is the home to approximately 240 million people, spread across more than 17,500 islands with at least 500 tribes, and more than 700
languages. With such diversity and a vast sea territory including many smaller islands, the Indonesian archipelago provides a rich and unique experience for you to explore. “Ladies and gentlemen, good morning...
This is your opportunity,” said President Joko Widodo (Jokowi) in his speech during his first international diplomatic mission (APEC 2014). That pretty much reflects how we Indonesians want to open-up our
country to you. In the past there have only been a limited number of resources available that provide a comprehensive, easy to use introduction to Indonesian language, and many of those efforts by foreign authors
and publishers lack native insights and local cultural knowledge. Practical Indonesian in a Week was designed primarily to achieve these goals. First, the book was written by two smart and experienced Indonesian
native expatriate tutors. Second, the book was designed using a structure that will help you to quickly understand the basics of Indonesian language and culture with plenty of practical examples. It has the same
structure as the best-selling foreign language learning books published by Kesaint Blanc: The Praktis 1 Minggu series. The culture and language learning method that Practical Indonesian in a Week provides will be
very helpful for you, say as an expatriate, a traveler, or even for short time visitors. It provides applicable information, useful vocabulary, practical conversation examples, daily grammar sections, and some
exercises you can do to better understand the language. Nevertheless, its traveling & visiting themes will be a good companion for you while visiting the rich culture and Indonesia’s hospitable people. Practical
Indonesian in a Week also provides an audio CD narrated by native speakers, so you can easily understand how to pronounce Indonesian words and expression provided by the book, not to mention getting yourself
more acquainted to the new language sounds. Enjoy your stay in our beautiful country!
Wayang Potehi Apr 14 2021 Wayang potehi di Pecinan Semarang memiliki fungsi bagi masyarakat pemiliknya seperti fungsi religius, hiburan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Meskipun berfungsi tetapi
eksistensinya mulai terancam. Saat ini wayang potehi mulai ditinggalkan generasi penerusnya. Oleh karena itu, fungsi dan pelestarian menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Beberapa cara pelestarian yang
diusulkan belum berjalan dengan baik. Misalnya, pelestarian langsung dari dalang kepada anggota keluarganya, pelestarian langsung saat pementasan, pelestarian melalui komunitas/paguyuban, inovasi tema dan
konten wayang potehi, dan peningkatan profesionalisme dalang. Demikian juga, pola pelestarian wayang potehi ialah melalui festival wayang potehi. Sejauh ini, belum ada pihak yang menyelenggarakan festival
wayang potehi. Selain itu, pelestarian juga dapat dilakukan dengan mendokumentasikan pementasan wayang potehi ke bentuk rekamanan audio-visual. Produknya dapat berupa compact disc (CD) atau soft file yang
dapat diputar kembali kapan pun. Produk dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Susunan buku ini terdiri atas empat bab. Keempat bab tersebut menjelaskan tentang (1) prolog: wayang
potehi tinjauan fungsi dan bentuk pelestarian; (2) fungsi pementasan wayang potehi di Pecinan Semarang; (3) bentuk pelestarian wayang potehi di pecinan Semarang; dan (4) epilog: fungsi dan ancangan pelestarian
wayang potehi di Pecinan Semarang pada masa mendatang. Buku ini merupakan karya pertama penulis. Membaca buku ini dapat membuka wawasan tradisi lisan wayang potehi di Pecinan Semarang. Semoga buku
ini dapat memberi inspirasi untuk menulis buku lagi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Aamiin.
Naskah-Naskah Wayangomologi Jan 12 2021 Cerita wayang yang diungkapkan dalam buku ini sangat menyentuh. Dengan membaca buku ini kita terbawa untuk menikmati pertunjukan wayang yang diakhir
pertunjukan membawa pulang sebuah teka-teki kehidupan. Hal ini sejalan dengan ungkapan wayang sebagai Wewayanganing Ngaurip yang artinya gambaran kehidupan. Buku ini bagi insan pewayangan juga
merupakan sinopsis wayang tapsir kreatif yang menggunggah seniman untuk dapat mewujudkan dalam pertunjukan yang inovatif dan kekinian. Saya menunggu dengan rasa was-was munculnya cerita Mahabarata
dan Ramayana versi abad 21 tulisan Empu Jaya Suprana, yang tentu akan memperkaya atau bahkan mungkin bisa mengaburkan cerita Mahabarata dan Ramayana versi lama. Hal ini tentu saja akan menjadi
perdebatan yang seru. Dan bila hal itu terjadi, maka akan membawa dampak positip bagi perkembangan wayang, baik dari sisi pertunjukannya maupun seni lain yang menyertai wayang seperti : tatah sungging,
kostum dan tata panggung. Semoga… Salam budaya
Wayang golek Sunda Jan 30 2020
Seni Wayang Kulit Indonesia Jilid III Nov 02 2022 Seni Wayang Kulit Indonesia
Wayang, kebudayaan Indonesia dan Pancasila May 16 2021
RUANG LINGKUP DRAMA Apr 26 2022 RUANG LINGKUP DRAMA PENULIS: NABILA ATIKA PUTRI, RIFANI SAVIRA WIJAYA, ERLIANA NOVITA SARI ISBN : 978-623-251-677-9 Terbit : April
2020 Sinopsis: Buku ini membahas mengenai ruang lingkup drama, dari jenis-jenis drama, tujuan, fungsi dan manfaat drama dan juga disertakan contoh-contoh dari drama. Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
DARI PULAU BURU KE CIPINANG Jan 24 2022 “Senang bisa bekerja sama dengan Dr. Achmad Sujudi selama di pemerintahan. Dia bisa mengikuti irama kerja saya yang taktis dan langsung pada sasaran.
Sangat concern pada kesehatan dan kemanusiaan. Semoga pengalaman yang dituangkan dalam buku ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi generasi saat ini dan masa depan.” H.M. Jusuf Kalla (Mantan Wakil
Presiden RI) “Sebuah fakta yang orisinal dan personal diungkapkan oleh penulis tentang pengalaman diri dan yang ada di sekitarnya, tentang perjuangan kemerdekaan RI hingga pembangunan kesehatan. Benarbenar cocok dengan judulnya, ‘Sejarah Kecil’. Saya mengenal penulis sebagai sesama aktivis '66, aktivis mahasiswa dan HMI di Universitas Indonesia yang gigih memperjuangkan tatanan bangsa menuju keadaan
yang lebih baik. Buku ini menjadi bacaan yang penting dan berguna, khususnya bagi mereka yang aktif di pemerintahan, aktivis, dan generasi muda.” DR. Ir. Akbar Tandjung (Mantan Ketua DPR RI) “Buku
memoar Dr. Achmad Sujudi ini bercerita bukan melulu tentang dirinya, tetapi juga tentang keadaan di sekitarnya---yang dialami, yang dilihat dan didengarnya---baik sebagai aktivis mahasiswa, sebagai dokter,
sebagai birokrat kesehatan, maupun sebagai menteri di bawah dua Presiden. Dengan demikian, memoar ini bisa dipastikan kelak akan menjadi salah satu sumber penting bagi penulisan sejarah politik dan sosial
Indonesia. Sebagai bacaan, buku ini enak dibaca karena soal yang dibicarakannya dibahas dengan saksama dan dengan bahasa yang lancar dan jernih.” Prof. Dr. Salim Said, MA, MAIA (Guru Besar Ilmu Politik)
Peranan dalang dalam menyampaikan pesan pembangunan Oct 09 2020 Role of wayang performance and puppeter in publicizing government development programs in Indonesia.
Kudeta 1 Oktober 1965 Dec 31 2019
ESTETIKA PEDALANGAN Apr 02 2020 Buku ini berisi tulisan secara teoritis bertujuan menganalisis Lakon Wayang Murwakala tradisi pewayangan gaya Yogakarta. Analisis dilakukan dalam rangka
implementasi konsep estetika jagad pewayangan atau pedalangan didasarkan atas pergelaran cerita lakon wayang oleh ki dalang. Hal ini berdasarkan pada asumsi bahwa aspek-aspek estetik wayang akan dapat
dipahami manakala diaplikasikan dalam dunia riil pertunjukannya. Mengingat sudut pandang itulah, maka pertimbangan melakukan analisis cerita lakon tertentu yaitu lakon Murwakala menjadi pilihan utama.
Sebagai dasar analisis adalah pergelaran lakon Murwakala yang dilakukan oleh seorang dalang ruwat terkenal dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara umum penulisan ini dilakukan berdasarkan perspektif
filsafat seni dan estetika, terutama adalah pandangan filsafat Jawa. Fokus analisis adalah (1) Pembahasan ontologis metafisis lakon wayang Murwakala, serta dari segi epistemologisnya. (2) Menganalisis lakon
wayang Murwakala yang diarahkan pada tataran aksiologis guna mengungkap aspek-aspek estetika dan etika. (3) Melakukan pembahasan dan analisis implementasi dari berbagai pengalaman estetik, aspek-aspek
nilai keindahan dan etika wayang dalam jagad seni pedalangan terutama lakon Murwakala versi Ki Timbul Cermomanggolo.
Tokoh Masa Depan (The Builder System) Dec 11 2020 Perubahan iklim merupakan kenyataan baru bagi produk sistem peradaban dunia yang lebih populer disebut dengan globalisasi. Kenyataan baru dari sistem
tersebut apapun sebutannya terlupas dari manfaatnya ternyata hal itu mampu melahirkan sebuah produk-produk sistem baru lain yang unpredicable. Sepatutnya sisi negatif dari produk sistem tersebut harus
diminimalisir, hingga kinerja sistem tetap bisa digenerate. Mengamuknya alam seperti banjir bandang, hujan es atau salju, bergulung-gulungnya irama gelombang laut itu merupakan bahasa alam yang meresahkan.
Bahasa alam ini merupakan refleksi sehari-hari. Kegundahan, situasi yang penuh dengan ketidakpastian, kemunafikan, kemudhorotan, dan saling merugikan satu sama lain. Bukankah seharusnya itu tidak harus
dilakukan? Bahkan yang menyangkut kepentingan serta kelestarian sistem planet Bumi. Peradaban sudah cukup berumur, terbangun di planet Bumi ini. Akan tetapi karakteristik peradaban itu sangat luar biasa.
Menguasai bidang ilmu tertentu untuk membnagun keberhasilan sistem, namun tidak cukup membangun keberhasilan dalam banyak hal dengan spesialisasi itu sendiri. Bahkan lepas dari segi positifnya, spelialisasi
dapat menciptakan kegagalan-kegaglan sistem bentuk baru atau kegagalan-kegagalan multidimensional sistem. Meski ilmu penunjang itu tidak disebut dengan dewa penyelamat. Namun Bertitik tolak dari sinilah
para rektor perguruan tinggi negeri memandang dipelukannya mata kuliah kepemimpinan, kewirausahaan, serta entrepreneuralship. Bahkan ada yang telah mendeclare sebagai entrepreneuralship university.
Sungguh luar biasa program-program tersebut. Buku dengan judul “Tokoh Masa Depan (The Builder System)” ini disajikan kepada publik terutama bagi mahasiswa teknik mesin, dalam rangka memback-up
progrma-program semacam itu. Program-program tersebut memerlukan proses membangun pola pikir dalam rangka pengembangan managerial capacity para mahasiswanya, sehingga kegagalan demi kegagalan bisa
disulap dengan keberhasilan.
Masa Depan Budaya Daerah Nov 29 2019 Telah terjadi erosi yang dahsyat dalam kehidupan kebudayaan daerah di seluruh Indonesia selama ini. Dan tidak ada tindakan pemerintah yang jelas, berencana dan
kontinyu untuk menyelamatkan kebudayaan dan kesenian daerah, kecuali usaha tambal-sulam yang kadang-kadang dilakukan dengan separo hati. Erosi itu berlangsung perlahan, sehingga tidak disadari oleh
kebanyakan orang padahal berlangsung dengan pasti secara terus-menerus. Apakah kita akan membiarkannya lenyap dalam proses zaman? Apa yang harus dilakukan untuk "menyelamatkan" kebudayaan dan
kesenian daerah yang sudah berada dalam keadaan yang sangat kritis? Sudah lama banyak orang yang mempertanyakan pendidikan kita, mengapa hasilnya tidak memperkuat dan memperkembangkan budaya
bangsa? Mengapa anak-anak kita setelah bersekolah malah meninggalkan budaya leluhurnya sendiri? Mengapa bangsa kita mudah sekali larut dalam pengaruh budaya yang datang dari luar? Mengapa budaya asli
kita tidak dapat menahan banjir bandang globalisasi yang datang menyerbu? Pendidikan kita selama ini menjadi sarana pewarisan budaya kita atau tidak? [Pustaka Jaya, Dunia Pustaka Jaya]
Wayang kulit gagrag Yogyakarta May 28 2022 Art of making leather puppets for wayang.
The Kolor of My Life May 04 2020 Sumpah demi kolor molor! Neyra benar-benar nggak terima kolor batik keberuntungannya jatuh ke tangan Damar, cowok bertampang jadul bin cupu dan culun yang tinggal di
rumah Simbah, tetangganya yang eksentrik. Segala jurus sudah Neyra kerahkan demi mendapatkan kembali kolor spesial itu. Termasuk mengerahkan Jurus Macan Betina, yang membuatnya berubah menjadi cewek
supergalak—siap mencakar dan menerkam Damar. Alih-alih berhasil, kesialan demi kesialan terus merundung Neyra. Dan kesialan terbesar adalah: Neyra mulai berdebar-debar nggak keruan dan salah tingkah bila
berada di dekat Damar. Gimana dong? Apa ini yang namanya cinta dari mata turun ke kolor?
Majalah Adiluhung Edisi 03 Jun 16 2021 Majalah Adiluhung, Pelestari Budaya Nusantara. Pada Edisi ini, Majalah Adiluhung membahas tentang; Kepahlawanan Sultan Agung; Mengenal Cikal Bakal Budaya
Betawi; Runtuhnya Jayakarta, Munculnya Batavia; Empu Sungkawa Harumbraja,Pewaris Empu Keris Asli Majapahit; Mengenal Wayang Nala Gareng; Rindhik Asu Digitik; Penake sak Klentheng, Rekasane sak
Kreneng; Roti Buaya Simbol Kesetiaan; Pendekar & Jawara di Tanah Jawa; Menafsirkan Makna di Balik Gamelan; Kirab Tiga Pilar Warisan Budaya Nusantara; Fungsi Patrem dan Tusuk Konde Zaman Dulu; Si
Pitung Robin Hood Betawi?; Golok Ciomas: Andalan Jawara Banten; Merenungkan Masa Depan Wayang Kulit Betawi; Melihat Sekilas Museum Wayang Jakarta; Memburu Wahyu di Gunung Bancak; Sang Ratu
pun Tidak Mau Intervensi; Soto Betawi
Wayang kulit gagrag Yogyakarta Oct 21 2021 Art of making leather puppets for wayang.
Onderneming Mento Toelakan Dinamika Perkebunan Serat di Pinggiran Wonogiri 1897-1996 Sep 19 2021 Penelitian ini bermula dari ketertarikan salah seorang pengurus MSI Komisariat Wonogiri kala
sedang membuat konten media sosial tentang jalur kereta dan lori di Wonogiri pada November 2020. Pada sebuah foto yang ditemukan dalam dokumentasi digital Universiteit Leiden, terdapat deskripsi singkat
yang memuat daerah foto tersebut diambil. Pada deskripsi tersebut ditulis, ?Mento Toelakan Wonogiri?.
RUWATAN MURWAKALA Tinjauan Resistensi dan Hegemoni Jul 18 2021 Pada hakikatnya, ngruwat menurut definisi tradisi setempat bermakna dipulihkan atau dikembalikan pada keadaan semula. Dari

pandangan ontologis di atas, kita mengetahui bahwa orang Jawa secara komunal sudah dihadapkan pada suatu kepercayaan perihal „keselamatan? atau „bencana?. Keduanya beroposisi secara biner untuk
memberikan suatu pilihan hidup kepada masyarakat Jawa. Konkritnya, apabila hidup ini mengalami kesusahan ataupun kesialan secara terus menerus, maka kemungkinan seseorang tersebut mempunyai “kotorankotoran” batin/ kehidupan yang menyebabkannya menjadi “sial” secara terus menerus.
Kebaikan Kurawa Aug 31 2022 Sebuah Buku Kumpulan Cerita Wayang Berbahasa Indonesia Dalam kisah pewayangan tokoh Kurawa mempunyai sifat buruk, jelek, jahat, dan tidak pantas dicontoh. Ternyata di
sisi lain Kurawa mempunyai perilaku yang patut dicontoh. Seperti, Duryudana adalah anak sulung dari Kurawa yang bertanggung jawab, Dursasana adalah adik yang sangat patuh, Citraksa Citraksi adalah Kurawa
yang sopan, Yuyutsu adalah satu-satunya Kurawa yang selalu mau belajar. Demikian pula Patih Sangkuni bagaimana ia sosok yang sejak kecil telah mengalami ketidakadilan di keluarganya dan sempat
dipermalukan oleh Pandu. Buku ‘Kebaikan Kurawa’ akan mengungkap kisah-kisah yang tersembunyi dari Kurawa. Menjelaskan watak Kurawa yang selama ini dianggap orang jahat, ternyata ada hal-hal yang patut
dicontoh. Menggugat image atas Kurawa yang selama ini selalu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Penguasaan penulis tentang dunia wayang, membuatnya begitu jeli mencermati bahwa sesungguhnya di sisi
lain dunia Kurawa masih banyak kisah-kisah kebaikan Kurawa yang belum terungkap. Yang lebih penting, penulis memaparkan secara detail bagaimana latar belakang sejarah sehingga Kurawa dapat berlaku jahat,
menyerang, arogan, bahkan akhirnya memusuhi Pandawa. Buku kontroversial yang dikemas secara menarik, singkat, dan detail. Membaca buku ini, pembaca akan diajak secara terbuka memahami siapa dan
bagaimana Kurawa yang sesungguhnya. Selain itu dapat menafsir dalam kehidupan tidak selamanya orang jahat itu dijauhi dan tidak patut dicontoh. Judul Buku : Kebaikan Kurawa – Mengungkap Kisah-kisah yang
Tersembunyi Penulis : Pitoyo Amrih Format : eBook Penerbit : Pitoyo eBook Publishing
RUPA WAYANG Sep 07 2020 Wayang merupakan bentuk kesenian yang mencakupi drama, sastra, musik, tari, dan seni rupa. Di samping multi seni, wayang juga dipandang sebagai multi dimensi, karena selain
estetis, juga mengandung muatan filosofis, makna simbolis, sebagai gambaran kehidupan manusia, bertalian dengan etika dan pesan moral, serta keteladanan. Sebagai bagian dari kebudayaan Nusantara yang hidup
sejak ratusan tahun yang lalu dan mendapat pengakuan dunia, perlu kiranya nilai-nilai yang terdapat di dalamnya diwariskan ke generasi muda. Pengenalan terhadap wayang, khususnya bentuk wayang kulit purwa
sebagai karya seni rupa, kiranya merupakan langkah awal dalam menanamkan apresiasi seni terhadap wayang. Dari ratusan buku-buku tentang wayang, tampaknya belum banyak yang membahasnya dari aspek seni
rupanya. Sebagai karya seni rupa, wayang kulit purwa memiliki bentuk unik, berkembang dari zaman ke zaman, namun tetap karakteristik. Sejumlah tokoh dengan wataknya masing-masing, tergambarkan dengan
jelas dalam balutan ceritera yang bersumber dari wiracarita Mahabharata dan Ramayana. Wayang kulit purwa berkembang subur di Jawa dan Bali. Buku ini lebih memfokuskan seni rupa wayang kulit purwa Jawa.
Pada bagian pertama, dibahas mengenai asal usul dan perkembangan wayang, termasuk pengertian dan jenis-jenisnya. Bagian kedua dikemukakan kisah singkat wiracarita Mahabharata dan Ramayana, yang menjadi
sumber lakon-lakon pertunjukan wayang serta berisi tokoh-tokoh penting yang terdapat di dalamnya. Bagian ketiga diketengahkan bentuk perupaan tokoh-tokoh penting itu dalam gambar wayang kulit. Bagian
keempat mengajak pembaca untuk mengapresiasi keindahan wayang kulit yang ditatah tembus dan disungging dengan warna. Pembahasan dilengkapi dengan ilustrasi baik berupa gambar maupun foto wayang.
?RUPA WAYANG Penulis: Aryo Sunaryo Cetakan Pertama, April 2020 Jumlah Halaman: viii + 72 hal Ukuran Buku: 14,8 x 21 cm ISBN: 978-602-476-858-4
Karawitan Mar 26 2022 The twentieth century has spawned a great interest in Indonesian music, and now books, articles, and manuscripts can be found that expound exclusively about karawitan (the combined
vocal and instrumental music of the gamelan). Scholar Judith Becker has culled several key sources on karawitan into three volumes and has translated them for the benefit of the Western student of the gamelan
tradition. The texts in her collection were written over a forty-five-year time period (ca 1930–1975) and include articles by Martopangrawit, Sumarsam, Sastrapustaka, Gitosaprodjo, Sindoesawarno,
Poerbapangrawit, Probohardjono, Warsadiningrat, Purbodiningrat, Poerbatjaraka, and Paku Buwana X. The final volume also contains a glossary of technical terms, an appendix of the Javanese cipher notations
(titilaras kepatihan), a biographical listing, and an index to the musical pieces (Gendhing).
Gelaran Almanak Seni Rupa Jogja 1999-2009 Dec 23 2021 Gelaran Almanak Senirupa Jogja 1999-2009 ini bukan sekadar ”Almanak”, melainkan ”Almanak +” lantaran menggabungkan banyak sekali model:
Ensiklopedia, Kamus, Kronik, Who’s Who, Katalog, maupun Yellow Pages (Nama | Alamat). Ini adalah semacam ”buku pintar” seni rupa yang bisa dipegang oleh seluruh komponen yang berkepentingan dengan
dunia seni rupa, terutama di Yogyakarta selama sepuluh tahun terakhir. Sebuah kota yang secara statistik, memiliki puluhan ribu seniman dengan aktivitas seni yang kaya. Karena itu kota ini kerap disebut sebagai
produsen seni yang paling fantastik di Asia atau ”Makkah”nya seni rupa Asia. Buku ini diikat oleh empat kategori besar: nama (seniman), peristiwa (kronik), ruang (tempat/kawasan), dan komunitas (organisasi).
Dari keempat ikatan itu lalu diturunkan menjadi tema-tema spesifik yang dirujuk dari perkembangan-perkembangan termutakhir dunia seni rupa selama sepuluh tahun sebagaimana yang terpetakan dalam daftar isi
buku ini.
Sejarah Keraton Yogyakarta Aug 07 2020 History of Kraton Yogyakarta.
Pesona tosan aji Feb 10 2021 History of keris, an Indonesian traditional dagger.
Pengaruh Islam dalam karya-karya R. Ng. Ranggawarsita Oct 28 2019
Bayang-Bayang Kisah Wayang Oct 01 2022 Berisi berbagai kisah yang berhubungan dengan wayang, kisah dhalang, kisah waranggana (pesindhen), kisah pradangga, kisah pagelaran, kisah mistis, kisah ritual, kisah
tokoh wayang, dan berbagai renik-renik pagelaran. Format A5, 590 halaman.
MODEL LENONG LAGU DOLANAN BERBANTUAN MEDIA WAYANGTA Mar 14 2021 Buku ini merupakan bentuk reaksi penulis terhadap situasi riil masyarakat Indonesia yang telah melupakan lagu
dolanan, yang sesungguhnya merupakan karya adi luhung warisan nenek moyang kita. Generasi pewaris negeri ini sudah tidak perduli pada karya yang sesungguhnya kaya akan keindahan bahasa, keanggunan
ekspresi, kesederhanaan ungkapan, kedalaman makna dan juga muatan budaya yang sangat bernilai pendidikan. Berlatar belakang pemikiran seperti itulah, buku ini lahir dengan tujuan ingin memberi sumbangan
kepada lembaga PAUD untuk memasukan lagu dolanan sebagai materi pembelajaran dengan menyesuaikan tema dan sub-tema kurikulum PAUD sebagai muatan lokal. Lagu dolanan yang terintergrasi dalam
kurikulum dan Rancangan Kegiatan Harian (RKH), selanjutnya terimplementasi dalam proses belajar mengajar (sebagai kegiatan inti) maka diharapkan mampu menjaga kelestarian lagu dolanan dari kepunahan
Didalamnya dijelaskan langkah-langkah pembelajaran anak usia dini dengan model Lenong lagu Dolanan berbantuan media WayangTa, yang juga dilengkapi dengan gambar-gambar. Model Lenong merupakan
pengembangan dari model Role-Play, sedangkan media Wayangta mengadopsi dari pertunjukan wayang kulit lengkap dengan sisipan anak wayang, gunungan yang sudah disesuaikan dengan tema kurikulum
PAUD.
New Edition Mega Bank Soal SD/MI Kelas 4, 5, & 6 Aug 26 2019 Untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian, tentunya tidak cukup dengan menghafal atau memahami materinya saja, tetapi harus disertai dengan
berlatih mengerjakan soal. Buku New Edition Mega Bank Soal SD/MI Kelas 4, 5, & 6 ini adalah buku yang tepat dijadikan pegangan bagi siswa untuk belajar dan berlatih mengerjakan soal. Ada beberapa alasan
mengapa siswa harus memiliki buku ini. 1. Simpel. Dengan adanya buku ini, siswa tidak perlu membawa banyak buku ke sekolah dan tidak perlu membuka banyak buku untuk belajar. 2. Superlengkap. Dalam buku
ini dibahas materi dan soal dari 9 mata pelajaran SD/MI kelas 4, 5, dan 6, yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKn, bahasa Inggris, seni budaya dan keterampilan, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta
teknologi informasi dan komunikasi. 3. Ringkasan materi dalam buku ini disusun berdasarkan poin-poin penting yang harus dikuasai siswa. 4. Soal-soal yang ada dalam buku ini diambil dari soal-soal ulangan
harian, ujian semester, ujian kenaikan kelas, dan ujian sekolah/madrasah yang memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. 5. Dilengkapi pula dengan paket soal tryout ujian sekolah/madrasah beserta pembahasannya
sebagai bahan pemantapan dalam menghadapi ujian. 6. Buku ini ditulis oleh tim penulis yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. 7. Dilengkapi video pembelajaran yang akan membantu siswa
memahami materi pelajaran. Buku Persembahan Penerbit Bmedia
KEANEKARAGAMAN PEMBELAJARAN SENI DRAMA NUSANTARA & MANCANEGARA Jul 26 2019 Buku ini terdiri dari 6 BAB, mencakup metode sukses pembelajaran seni drama ABK, metode aktif learning
pembelajaran seni drama di mancanegara, wawasan metode pembelajaran drama di jawa timur, jawa tengah dan jawa barat serta proses pembuatan pembelajaran karya tari di sekolah dasar.
Resounding Transcendence Mar 02 2020 Resounding Transcendence is a pathbreaking set of ethnographic and historical essays by leading scholars exploring the ways sacred music effects cultural, political, and
religious transitions in the contemporary world. With chapters covering Christian, Muslim, Jewish, and Buddhist practices in East and Southeast Asia, the Indian subcontinent, North America, the Caribbean, North
Africa, and Europe, the volume establishes the theoretical and methodological foundations for music scholarship to engage in current debates about modern religion and secular epistemologies. It also transforms
those debates through sophisticated, nuanced treatments of sound and music - ubiquitous elements of ritual and religion often glossed over in other disciplines. Resounding Transcendence confronts the relationship
of sound, divinity, and religious practice in diverse post-secular contexts. By examining the immanence of transcendence in specific social and historical contexts and rethinking the reified nature of "religion" and
"world religions," these authors examine the dynamics of difference and transition within and between sacred musical practices. The work in this volume transitions between traditional spaces of sacred musical
practice and emerging public spaces for popular religious performance; between the transformative experience of ritual and the sacred musical affordances of media technologies; between the charisma of individual
performers and the power of the marketplace; and between the making of authenticity and hybridity in religious repertoires and practices. Broad in scope, rich in ethnographic and historical detail, and theoretically
ambitious, Resounding Transcendence is an essential contribution to the study of music and religion.
Sketches by Widayat & Nyoman Gunarsa Jun 04 2020
Album Wayang Kulit Banjar Jul 30 2022 Buku ini membahas tentang salah satu budaya bangsa, untuk meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai budaya bangsa melalui Album Seni Wayang Banjar
kepada masyarakat, khususnya generasi penerus. Oleh karena itu kami sangat gembira dengan terbitnya album hasil kegiatan Proyek Pemanfaatan Kebudayaan ini sebagai salah satu upaya memperluas cakrawala
budaya.
Seni Budaya Jawa dan Karawitan Nov 21 2021 Tujuan disuusunnya Buku ini adalah sebagai bahan ajar Seni Budaya Jawa dan Karawitan dan didalamnya memberikan wawasan terkait Seni Budaya Jawa dan
Karawitan. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan dalam melestarikan budaya melalui pemahaman terhadap sejumlah karya seni budaya dari berbagai penjuru nusantara yang sangat kaya ragam dan sarat
makna. Sasaran pembaca buku ini ditujukan kepada Pendidik maupun peserta didik. Keunggulan dari buku ini dibandingkan dengan buku lain yaitu pada buku Seni Budaya Jawa dan Karawitan ini didalamnya
memuat materi khusus Seni Budaya Jawa dan Karawitan serta terdapat soal, diskusi, refleksi, rangkuman maupun penilaian. Selanjutnya sistematika penulisan buku ini mulai dari bagian awal yang terdiri dari
halaman sampul depan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, prakata, kata pengantar buku seni budaya jawa dan karawitan, bagian isi buku serta juga bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, glosarium, dan
indeks.
Akulah Setan Anda Siapa? ; Pledoi Setan atas Citra Kesesatannya Nov 09 2020 Dengan gaya penulisan yang proasis, buku ini seakan mencoba menggambarkan setan dari sudut pandang setan itu sendiri. Selain
mengupas sejarah hidupnya, "perjuangannya" di muka bumi, setan juga membongkar tuntas karakter dan muslihatnya yang demikian canggih. Setan, dengan segala pembelaannya, berusaha melepaskan diri dari
citra yang dibangun dan dikembangkan oleh manusia.
Seni Tutur Madihin: Ekspresi Bahasa dan Sastra Banjar Feb 22 2022 Bahasa Banjar adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari dan alat untuk mengekspresikan diri bagi
masyarakat Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Tuturan syair madihin merupakan bentuk karya sastra yang diekspresikan dalam bahasa Banjar. Buku ini disusun untuk memperkenalkan tuturan madihin, sebagai
tradisi lisan masyarakat banua kepada pembaca. Penyajian isi buku dibagi dalam tujuh bagian. Deskripsi tentang madihin sebagai seni tutur dan bahan ajar puisi rakyat diuraikan pada bagian ketiga dan keenam.
Bagian pertama sebagai pendahuluan menguraikan keragaman bahasa, sastra di Indonesia, ancaman kepunahan sejumlah bahasa, dan perlunya pelestarian bahasa dan sastra di Nusantara. Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kesadaran akan perlunya pelindu-ngan dan pemertahanan ratusan bahasa dan sastra daerah, yang sebagian di antaranya sudah terancam punah. Bagian kedua menjelaskan bahasa Banjar, prestasi dan
kompetensinya sebagai media ekspresi sastra, prolog sebelum memasuki paparan madihin yang menggunakan bahasa Banjar sebagai media tuturnya. Dalam bagian keempat dan kelima diuraikan juga puisi rakyat
dari beberapa daerah sebagai bahan ajar Kurikulum 2013. Sehingga, diharapkan dapat dikembangkan untuk memenuhi ketersediaan bahan ajar, pelengkap materi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di daerah dan
satuan pendidikan masing-masing. Bagian ketujuh merupakan penutup buku, yang berisi keluhuran puisi rakyat warisan budaya nenek moyang, ancaman kepunahan, dan perlunya pelestarian.
Nusa Jawa: Warisan kerajaan-kerajaan konsentris Aug 19 2021
Serat Kandha Suluk Tembang Wayang Jun 28 2022 Buku Serat Kandha Suluk Tembang Wayang ini, merupakan buku yang berisi kumpulan syair Tembang Suluk Pesisir, dilengkapi dengan susunan nada dasar,
untuk melantunkan tembangnya. Susunan nada dasarnya, secara sengaja tidak dibuat lengkap, melainkan hanya menerakan nada dasar utamanya saja. Tujuannya, supaya pelantun yang menyanyikannya, bisa
menemukan gaya lantunannya sendiri, dan tidak menjadi replika gaya orang lain. Dengan demikian, pelantunnya diharapkan akan menemukan kekhasan dirinya sendiri, sehingga tidak sama dengan gaya orang lain.
Menggunakan cara ini, persoalan kerumitan belajar aransemen nada yang lazim disebut ‘cengkok’ paling tidak bisa diatasi, dan tidak menjadi faktor yang mempersulit proses pembelajaran. Sebagai catatan,
persoalan pembentukan dan pengembangan cengkok yang bersifat pribadi atau personal itu, pada dasarnya akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan berjalannya waktu; sesuai dengan kreatifitas, latihan,
pembiasaan, dan kesukaan orang yang mempelajarinya. Dengan demikian, seseorang yang mempelajari tembang suluk ini, akan mempunyai setidaknya dua pilihan utama, yaitu: a) Membentuk dirinya, sedemikian
rupa, sehingga mempunyai cengkok khas yang sesuai dengan kesukaan dirinya, tetapi tetap menggunakan susunan nada Laras Slendro Jejeg; atau, menggunakan tangga-nada Slendro Mayor, sehingga cenderung
akan memperoleh pelantunan tembang suluk yang bergaya Sura-Karta atau Yogya-Karta. Atau paling tidak mendekati gaya itu. b) Membentuk dirinya, sedemikian rupa, sehingga mempunyai cengkok khas yang
sesuai dengan kesukaan dirinya, tetapi tetap menggunakan susunan nada Laras Slendro Barang Miring; atau, menggunakan tangga-nada Slendro Minor, sehingga cenderung akan memperoleh pelantunan tembang
suluk yang bergaya Pesisir. Pilihan atas kedua alternatif itu, diserahkan kepada pelaku sendiri, termasuk pengembangan cengkok dan luk tembang suluk, yang dipandang sesuai dengan kepribadian dan keinginan
dirinya.
Seni Sep 27 2019
Seni lukis wayang Jul 06 2020 On wayang paintings in Indonesia.
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