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HARDY ERICKSON
Cari Mora Singel Uitgeverijen
Vier kinderen en een hond proberen een
lang gezochte goudschat op te sporen.
Vanaf ca. 9 jaar.
De plotters Singel Uitgeverijen
Bacaan ringan terkait pengalaman
membaca dan menulis yang dialami para
penulis yang berstatus siswa Madrasah
Aliyah Almaarif Singosari Malang. Dapat
dijadikan sebagai panduan atau inspirasi
untuk kegiatan ekstrakurikuler literasi di
sekolah maupun pesantren.
Op mijn schouders A.W. Bruna Uitgevers
Aan het begin van de twintigste eeuw
weren de vredelievende Balinezen zich
tegen de Nederlandse overheersers van
hun eiland.
Voetsporen Signatuur
Aan het begin van de 20e eeuw wordt een
ontwikkelde Javaan in Nederlands-Indië
zich bewust van zijn plaats in de wereld.
Naar huis Kampus Guru Cikal
The 1st International Conference On
Culture, Education, Linguistics, and
Literature (CELL) Universitas Jenderal
Soedirman (Jenderal Soedirman
University). The rapid development of
information and communication
technology on information continuously
encourages the global society known as
Industrial Revolution 4.0. It was ﬁrst
introduced by German Economist, Klaus
Schwab, in his book entitled “The Fourth
Industrial Technology” in 2012. The
complexity and interconnected sector in
our daily life urge all stakeholders of the
global society (governments, business
actors, academicians, and civil society)
have the responsibility to work together.
The conference invites delegates from
across Indonesian and attended by more
than 75 participants from university
academics, researchers, practitioners, and
professionals across a wide range of
industries.
Ik ben nummer vier / druk 1 Overamstel
Uitgevers
Dimas Suryo is een Indonesische

journalist, een bon vivant die samen met
drie collega’s door de wereld trekt, het
avontuur en de vrouwen achterna. Maar
na de communistische zuivering van 1965
is er één weg die niet meer voor hen
openligt: de weg naar huis. Terwijl
vrienden en familie in Indonesië hun leven
niet zeker zijn, belanden de vier vrienden
na vele omzwervingen in Parijs. Daar
openen ze, niet gehinderd door enige
ervaring, een restaurant. Een klein stukje
Indonesië ver van huis, waar alle ballingen
graag bij elkaar komen. In Parijs ontmoet
Dimas ook zijn grote liefde Vivienne en ze
krijgen samen een dochter: Lintang. Pas
als student bezoekt Lintang voor het eerst
het land van haar vader. Ze wil een
documentaire maken over de ballingen,
maar het loopt anders. Het is 1998: de
revolutie die Soeharto ten val zal brengen,
staat op het punt uit te breken.
Een geschiedenis van God Luitingh
Sijthoﬀ
Iedereen denkt ze te kennen: Libby is het
dikste meisje van het land en Jack is de
eeuwige lolbroek. Als ze elkaar ontmoeten
zijn ze allebei vooral kwaad, maar al snel
daarna verrast. Want hoe beter ze elkaar
leren kennen, hoe minder eenzaam ze zich
voelen. Op mijn schouders is een
indringend en bijzonder liefdesverhaal.
Drie keer kloppen Overamstel Uitgevers
Een Indonesische journalist wordt in de
periode 1901-1912 politiek bewust en
actief tegen het Nederlandse koloniale
bewind in Indië.
De redding van Francesca Genius Media
Malang
Een politiecommissaris houdt het
opkomend nationalisme in NederlandsIndië in de periode 1912-1918
nauwlettend in de gaten.
Kind van alle volken Singel Uitgeverijen
Het idee van één goddelijk wezen bestaat
al vierduizend jaar. In dit boek onderzoekt
Karen Armstrong het ontstaan en de
ontwikkeling van dat idee in het
jodendom, het christendom en de islam.
Wat zijn de verschillen en wat de
overeenkomsten? In dit belangrijke en

controversiële boek beschrijft Armstrong
niet een geschiedenis van God zoals hij
`is, maar de manieren waarop de mens in
hem gelooft. Ook stelt ze de vragen: wat
betekent God tegenwoordig nog? Heeft hij
wel toekomst? En zo niet, hebben we dan
een vervanging nodig?
Liefde en dood op Bali KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI
BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Een tienermeisje begint net aan een
nieuwe school als haar moeder in een
langdurige depressie terecht komt.
Het boek van de wevervogel European
Alliance for Innovation
Het gaat niet om degene die de trekker
overhaalt, maar om wie er áchter degene
staat die de trekker overhaalt – de
plotters, de masterminds in de schaduw.
Als kleine jongen werd Reseng
geadopteerd door de misdadiger Oude
Wasbeer. Ze woonden in diens bibliotheek,
omringd door boeken die niemand ooit las,
waar het krioelde van de moordenaars,
huurlingen en premiejagers. Met deze
achtergrond is Reseng voorbestemd voor
een toekomst als huurmoordenaar. Tot hij
de regels breekt. Hij ontmoet een drietal
jonge vrouwen: een winkelbediende, haar
rolstoelgebonden zus en een loensende
obsessieve breister. Zullen deze vrouwen
hem bevrijden van zijn lot? Of is Reseng
de volgende op de dodenlijst? Wie zal er
dan voor zijn katten zorgen? Wie plaatste
de bom in zijn toilet? En hoeveel bier moet
hij drinken om te zorgen dat hij alles
vergeet?
Schoonheid is een vloek Boekerij
Een Moluks eiland, in de nadagen van de
Nederlandse kolonialisering. Felicia,
‘mevrouw van Kleyntjes’, woont alleen
met haar bedienden op een afgelegen
plantage aan een baai. Ze herinnert zich
de doden en de levenden, met weemoed
maar berustend in haar lot. De tienduizend
dingen werd wereldwijd een groot succes.
Toen het in 1958 in de Verenigde Staten
verscheen, duwde het Dr. Zhivago en
Breakfast at Tiﬀany’s uit de
bestsellerlijsten.
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SKGB 018: PENDIDIKAN UNTUK
SEMUA J.M. Meulenhoﬀ
Het Oude Koninkrijk is een wereld binnen
een wereld, die waar wij in leven. En die
van Sabriel, achttien jaar pas en juist op
het punt afscheid te nemen van de
kostschool waar ze een belangrijk deel van
haar leven doorbracht - zij is met beide
werelden bekend. Immers, haar vader, de
machtige magiër de Abhorsen die zelfs de
doden tot leven kan wekken, is degene die
de het evenwicht tussen mens en geest in
het Oude Koninkrijk in stand houdt. Nu is
hij, de Abhorsen, verdwenen. Sabriel
vreest dat zijn eeuwige tegenstrever, de
vileine Kerrigor, daar wel eens de hand in
zou kunnen hebben. Hoe het zij, Sabriel
heeft geen andere keuze dan het Oude
Koninkrijk binnen te gaan en persoonlijk
op zoek te gaan naar haar verdwenen
vader. En dat gebeurt. Bijgestaan door het
magische zwaard van haar vader en de
grote kat - of is het een geestverschijning?
- Mogget, die maar wat nadrukkelijk
aanwezig is, betreedt ze het verboden
gebied. Al gauw ervaart ze dat
parasiterende geestverschijningen,
Mordicanten en Schaduwhanden, zo hun
eigen opvattingen hebben over de aanpak
van mensenkinderen. En dan is hij er ook
nog, Kerrigor, de allerergste van de
kwaadwillende tovenaars in het Oude
Koninkrijk. En de Abhorsen? De
onzekerheid omtrent zijn lot blijft.
De vijf en het gestrande goudschip
Bezige Bij b.v., Uitgeverij De
In dromen ziet Albert Einstein allerhande
consequenties van zijn relativiteitstheorie.
CELL 2019
Allan wordt 100 en dat wordt groots
gevierd in het bejaardentehuis, behalve
dan dat de jarige het op zijn heupen krijgt
en kort voordat het feest losbarst,
vertrekt. De tijd die hem rest kan hij beter
besteden, vindt hij en hij klimt uit het
raam en verdwijnt. Pers en burgemeester
hebben het nakijken. Allan is een nuchter
type dat weinig tot geen angst kent en die
verder niet al te lang stilstaat bij zijn
beslissingen, maar ad hoc handelt en het
avontuur op zijn hoogbejaarde leeftijd niet
schuwt. Met alle gevolgen van dien. De
vaart houdt hij er in elk geval in, want
vanaf het moment dat hij het
bejaardentehuis verlaat, wordt De 100jarige man die uit het raam klom en
verdween een soort roadtrip waarbij de
lezer de memorabele avonturen van de
100-jarige meemaakt - zo let hij even op
een koﬀer voor iemand die maar niet
terugkomt en dus gaat de koﬀer mee de
bus in, maar er blijkt enorm veel
(maﬃa)geld in te zitten, hetgeen woeste
achtervolgingen tot gevolg heeft -, ook
verzamelt Allan een bonte club ﬁguren om
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zich heen in een zwaan-kleef-aaneﬀect.
Tegelijkertijd passeren de memorabele
momenten uit zijn leven én die van de
twintigste-eeuwse geschiedenis de revue,
met Allan als wel heel bijzonder
gezelschap.
De tienduizend dingen
Een moderne bestseller uit Japan. Voor de
lezers van De kat van Takashi Hiraide en
Als katten van de wereld verdwijnen van
Genki Kawamura In een steegje in Tokio
zit al meer dan honderd jaar een café dat
zorgvuldig gebrouwen koﬃe schenkt. Dit
cafeetje biedt de klanten een unieke
ervaring: de kans om terug in de tijd te
reizen. Voordat de koﬃe koud wordt
beschrijft vier prachtige verhalen van
cafégasten die het verleden een bezoekje
willen brengen. De eerste wil de man die
haar verliet confronteren, de tweede wil
een brief terugvinden van haar man wiens
geheugen is verdwenen door de ziekte van
Alzheimer, de derde wil haar zus voor een
laatste keer spreken en de vierde wil haar
dochter voor de eerste keer ontmoeten.
Maar de reis naar het verleden is niet
zonder risico: de gasten moeten naar het
heden terugkeren voordat hun kopje koﬃe
koud geworden is.
De dolle tweeling op avontuur
John Smith (15) is een van negen
vluchtelingen van de planeet Loriën, die
op aarde een schuilplaats hebben
gevonden. Buitenaardse wezens proberen
hen een voor een te doden. John is
nummer vier op hun lijst. Vanaf ca. 15
jaar.
Memories of Readers
Belevenissen van een tweeling op een
Engelse kostschool.
De 100-jarige man die uit het raam klom
en verdween
Siapa bilang bangsa kita tidak terdidik di
zaman kolonial belanda? Kalau tidak
terdidik, bagaimana Indonesia melahirkan
Soekarno, Hatta, Agus Salim, Syahrir, Tan
Malaka dan banyak lagi intelektual Pada
zaman Hindia Belanda, ada 2 jalur utama
sekolah dan 1 jalur khusus di pedesaan.
Jalur utama pertama: Europesche Lager
School (sekolah dasar, 7 tahun) – Hoogere
Buger School (sekolah menengah, 5
tahun) yang hanya bisa diikuti anak
Belanda dan segelintir anak pribumi. Jalur
utama kedua: Hollandsche Inlandsche
School (sekolah dasar, 7 tahun) – Meer
Uitgebreid Lager Onderwijs (sekolah
menengah pertama, 3 tahun) – Algemeene
Middelbare School (sekolah menengah
atas, 3 tahun). Anak-anak pribumi
membayar lebih mahal dibandingkan anak
Belanda. Setelah lulus HBS atau AMS,
lulusannya bisa bekerja, melanjutkan
sekolah tinggi di Hindia atau melanjutkan
sekolah tinggi di Belanda. Intelektual
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pejuang kemerdekaan kebanyakan adalah
segelintir anak pribumi yang bisa
menikmati salah satu dari jalur pendidikan
ini. Ada satu jalur lagi, Volkschool (sekolah
rakyat, 3 tahun). Di sekolah rakyat, murid
hanya diajarkan membaca, menulis dan
berhitung. Di kemudian hari, sekolah
rakyat dibagi menjadi dua: angka siji
untuk anak priyayi/bangsawan dan angka
loro untuk anak rakyat kebanyakan.
Lulusannya tidak bisa melanjutkan
sekolah, pilihannya hanya bekerja pada
perusahaan atau lembaga yang
membutuhkan keterampilan calistung.
Sekarang mari kita lihat gambaran
besarnya. Apa yang terjadi pada
pendidikan di Hindia Belanda? Apakah
bangsa kita terdidik? Terdidik. Terbukti
pada zaman Hindia Belanda lahir banyak
intelektual yang kapasitas dan
kontribusinya diakui hingga kini. Lalu apa
masalahnya? Diskriminasi! Pembatasan
akses pendidikan berdasarkan suku
bangsa dan strata sosial. Pendidikan
hanya untuk kalangan tertentu saja. Itulah
namanya pendidikan eksklusif, pendidikan
yang hanya bisa diakses oleh orang kulit
putih atau orang-orang berada saja.
Indonesia Merdeka mengikrarkan sebuah
janji, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mencerdaskan bangsa secara
keseluruhan, bukan hanya anak-anak
tertentu saja. Karena itu, pendidikan
eksklusif yang menjadi watak pendidikan
kolonial, sudah sepatutnya didobrak di
zaman kemerdekaan ini. Zaman
penjajahan berlaku pendidikan eksklusif
maka zaman Indonesia merdeka berlaku
pendidikan inklusif, pendidikan untuk dan
setiap anak. Pendidikan yang
mengakomodasi beragam kondisi sosial
ekonomi, beragam suku bangsa, beragam
agama, beragam pandangan politik, dan
beragam kondisi ﬁsik psikologis anak.
Ketika lingkungan pada umumnya masih
membatasi akses, pendidikan selayaknya
menjadi teladan dengan membuka akses
dan memberi dukungan agar semua dan
setiap anak bisa menjangkau akses
tersebut. Pada titik ini, guru merdeka
belajar yang menjadi pengungkit
perubahan pendidikan inklusi. Kita bisa
mulai dari mengubah persepsi bahwa
pendidikan inklusi hanya bermanfaat bagi
anak penyandang disabilitas. Pendidikan
inklusi adalah watak pendidikan bangsa
merdeka! Kenyataannya, inklusivitas
pendidikan bukan saja bermanfaat bagi
anak-anak yang terhambat, tapi juga buat
semua anak, dan juga buat guru.
Pendidikan inklusi yang sejatinya
mengajarkan pada kita semua
menghadapi kenyataan hidup yang
niscaya beragam. Belajar di sekolah
inklusif berarti belajar menghadapi
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tantangan kehidupan nyata. Temukan
praktik pengajaran yang inklusif, pelajari

dan sebarkan ke rekan guru yang lain.
Bersama kita belajar dan
menyebarluaskan pendidikan inklusif agar
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kita menjadi sejatinya bangsa merdeka!
Sekali merdeka, tetap merdeka belajar!

