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Buku ini berisi informasi dan saran-saran praktis mengenai upaya terstruktur dalam mengembangkan pemahaman pada anak ASD terkait masalah seksualitas dan
pubertas secara positif, tidak mengacu pada perilaku seksual tertentu, misalnya masturbasi pada anak-anak ASD karena dilandasi oleh berbagai penelitian
mengenai perkembangan perilaku seksual anak ASD dan pendekatan yang positif. -Buku ini memberikan berbagai contoh praktis, sederhana, dan fungsional
sehingga dapat diterapkan oleh orang tua/keluarga, guru, terapis, dan para praktisi lainnya. -Meskipun merepresentasikan pengalaman penulis dalam memberikan
intervensi dan bekerja sama dengan anak ASD beserta keluarganya, namun secara objektif isi buku ini didasarkan pada perkembangan kajian teoritik dan praktik
saat ini.

Industri seks dan prostitusi di Indonesia membuat terbelalak semua mata, jika benar-benar dibongkar, diteliti, dan ditulis. Dunia akademik selama ini seolah tidak
berani menyentuh fenomena industri yang satu ini karena keterbatasan akses dan ketidak-beranian mengungkap fakta-fakta lalu menariknya menjadi abstraksi
teoretis atau proposisi-proposisi kritis ilmiah yang layak dipertanggungjawabkan dalam forum akademik ilmiah dan juga forum-forum kebebasan mimbar publik.
Dr. Yuyung Abdi telah menerobos sekat-sekat sulit yang challenging (menantang) dan berbau privat untuk mengungkap fenomena pekerja seks dan industri seks
di Indonesia (dan inilah karya pertama di Indonesia bahkan di Asia dan internasional) yang mengungkap data tentang eksistensi keberadaan industri seks
(prostitusi) di berbagai daerah di Indonesia dan di kelas-kelas sosial masyarakat urban di Indonesia. Melalui riset 10 tahun (2 tahun dalam penyelesaian riset untuk
Master/S2 dan 8 tahun untuk riset Doktoral/S3), Yuyung Abdi berhasil melakukan studi terkait dengan industri seks dalam pendekatan kajian media (Media
Cultural Studies) yang belum pernah dilakukan oleh akademisi dan ilmuwan Indonesia. Melalui kajian Lens Phenomenology, yang juga merupakan metode
penulisan baru yang belum pernah dilakukan ilmuwan Ilmu Sosial, Seni, dan Humaniora di Indonesia, bahkan di Internasional, studi yang dilakukan Yuyung
Abdi ini adalah “breakthrough” bagi studi-studi Media dan Budaya di Indonesia & internasional. Buku ini membuktikan lensa kamera sebagai “regime”
penglihatan menjadi alat metodologi untuk mengungkap fenomena sosial masyarakat. Buku ini diharapkan memberikan sumbangan secara akademik sekaligus
super penting bagi pembuat kebijakan (policy maker) di Indonesia untuk memikirkan industri kenikmatan (pleasure), komodifikasi tubuh & kulit (body and
flesh), dan cengkeraman yang mengikat perempuan yang selalu menjadi korban yakni kapitalisasi (ekonomi) & keterpurukan moral manusia.
Seks, seksualitas dan relasi seksual adalah topik-topik yang diperdebatkan secara hangat di Indonesia, sehingga memicu respons-respons yang kompleks dan
seringkali emosional. Buku ini mengeksplorasi topik-topik ini dalam beragam cara. Pertama, menyoroti sejarah dan bentuk-bentuk baru dari keragaman seksual,
termasuk respons-respons yang muncul. Kedua, mengkritisi representasi seksualitas yang berbeda dengan menunjukkan keragaman wacana tentang bagaimana
seksualitas dan ‘the sexual’ dipahami dalam konteks Indonesia moderen. Dengan menempatkan seksualitas sebagai pusat dan meletakkannya dalam konteks
sejarah era Reformasi, volume ini menelisik makna-makna dan praktik-praktik lintas lokasi, dengan memfokuskan pada beragam kelompok dan makna-makna
seksualitas yang contested. Diawali dengan sebuah pengantar yang substantif dan disimpulkan dengan refleksi kritis atas isu-isu utama, kerangka buku ini
melingkupi empat tema utama: politik seksual, kesehatan, keragaman dan representasi. Buku ini menyajikan temuan empiris baru dan sekaligus berkontribusi
pada analisis teoritik. Buku ini mengisi rumpang (gap) dalam pemahaman kita tentang evolusi dan dinamika kontemporer dari seksualitas di Indonesia. Ilmuwan
dan akademisi dari disiplin kajian gender dan seksualitas, kesehatan global, kesehatan seksual dan reproduksi, antropologi, sosiologi dan kajian Asia perlu
membaca buku yang penting dan menarik ini.

Revolusi Industri 4.0 memiliki karakter yang berbeda dengan revolusi-revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan munculnya serangkaian
teknologi baru yang menggabungkan dunia fisik, digital dan biologis, mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, dan industri, dan menantang gagasan tentang
apa artinya menjadi manusia. Dalam buku ini dibahas secara lengkap mengenai: Revolusi Industri 4.0, Tantangan Dan Peluang Industri 4.0, Konsep Industri 4.0,
Roadmap Industri 4.0, Kepemimpinan Di Era Revolusi Industri 4.0, 5 Pilar Kepemimpinan Revolusi Industri 4.0, Kompetensi Dan Kredibilitas, Kemauan Dan
Semangat, Komunikasi, Motivasi, Tantangan Revolusi Industri 4.0, Strategi Kepemimpinan, Memimpin Perubahan, dan Entrepreneur Leader Dengan membaca
buku ini akan memahami inovasi yang diperlukan oleh kepemimpinan yang mejadi kunci utama untuk merebut pasar pada era revolusi industri 4.0. Bukiu ini
menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemimpin inovatif yang mengkombinasikan teknologi seperti 3D Printing, Big Data, ataupun Internet of Things.
Kemudian perusahaan melakukan pengembangan teknologi yang cepat, dan menawarkan solusi terhadap permasalahan global.
Banyak orang tua muslim yang memandang bahwa pembicaraan tentang seks adalah sesuatu yang tabu dan aib. Mereka memandang hal itu bertentangan dengan
moral Islam. Mereka enggan bahkan cendrung takut membicarakannya secara jernih dengan buah hati mereka. Akibatnya buah hati tercintapun dengan
keingintahuan yang semakin besar mengetahui seks dari jalur yang salah. Padahal para ulama sejak dahulu, telah menggariskan "sex education" sejak awal mulai
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seorang anak mendalami agama. Bukankah dalam pembahasan kitab thaharah. Kita diajak untuk mengenai mandi junub misalnya? dan pembahasan tentang itu
sudah pasti melibatkan kajian tentang mimpi basah, hubungan suami istri, dan haidh? itu artinya, sejak dini seorang anak muslim harus telah mengenal istilahistilah itu secara tepat. Dan itulah islamic sex education. Dalam buku karya penerbit Mirqat (Mirqat Publishing Group) ini mengangkat sekitar 40 problem seks
pada anak, yang semua problem yang diketengahkan tadi diusahakan sedapat mungkin menyentuh semua sisi pendidikan seks terhadap anak-anak kita. Perlu
diketahui bahwa masih terdapat puluhan problem seks anak dan persoalan-persoalan tersebut akan terus bertambah. Karena itu kita sebagai orang tua yang
bijakpun harus terus belajar dan belajar. Dan jagan pernah segan berujar "Anakku mari belajar tentang seks"

Lat, Crayon Shin-chan, dan Calvin: Kisah Para Bocah dalam Komik
Buku Lima Pilar Kepemimpinan ini adalah sebuah oase yang menyegarkan tandusnya padang pasir nilai dan etika, serta praktek kepemimpinan di Indonesia.
Masyarakat sudah muak dipertontonkan kemunafikan, kepalsuan, kepura-puraan, dan rendahnya moralitas sang pemimpin. Diawal muncul sang pemimpin
tampil dengan segenap citra yang hebat luar biasa, dielu-elukan bak selebritis tersohor, kiprah dan sumbangan, donasi yang membuat orang terkesima. Tetapi
diakhir, saat masih menjabat atau purna tugas, dimana saatnya harus berbagi dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk keluarga, di kala harus mencurahkan
diri untuk sosial keagamaan, ternyata harus merenung, berzikir, beribadah, dan habiskan waktu dibalik jeruji besi. Penulis buku ini orang yang saya kenal betul
rekam jejaknya, kiprah, karya pengabdiannya, dengan sangat apik mengurai berbagai aspek kepemimpinan, menemukan lima simpul yang menjadi daya ungkit
sekaligus milestone dari kepemimpinan. Disamping itu pesan yang dikemas sarat dengan nilai nilai, etika, budaya,teori dan praktek kepemimpinan yang
membumi dan mengakar dari khasanah bangsa Buku ini ditulis dengan lengkap, baik berupa teori-teori kepemimpinan, karakteristik utama pemimpin yg
bermutu yang dihimpun menjadi lima kelompok yang disebut lima pilar kepemimpinan kemudian dijelaskan secara detail disertai ilustrasi kasus dan quotation
yang menggugah. Beberapa quotation membuat kita hanyut dan tergugah karena disajikan dalam bentuk puisi cantik yang dibuat oleh penulis sendiri dengan
singkatan nama ''ajd''. Memang saya kenal penulis selain berperan sebagai dokter, direktur rumah sakit, direktur pascasarjana, dosen, juga seorang seniman
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