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Halo Pelanggan Setia KRC.
Bagaimana kabar Anda? Kami berharap kita semua dalam kondisi sehat,
terutama dalam usaha kita menghadapi pandemi Covid-19 ini.
Edisi kali ini, kami hadir dengan beberapa produk, antara lain set misa backpack, 
set misa mini, perlengkapan prodiakon, alkitab, rosario, dan set natal.
Kami infokan juga bahwa produk kami dapat dipesan melalui
Tokopedia (www.tokopedia.com/kanisiusmedia)
dan Shopee (www.shopee.co.id/kanisiusmedia).
Info lebih lengkap bisa hubungi kami via WA atau e-mail.
Kami selalu berharap kehadiran Buletin Info KRC bisa membantu
Anda dalam memilih produk berkualitas dari kami sesuai 
kebutuhan. Buletin Info KRC saat ini juga sudah bisa diunduh di 
website www.kanisiusmedia.co.id.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Suatu kehormatan
bagi kami dapat berbagi informasi dan melayani 
kebutuhan Anda.

Salam hangat,

Fransisca Putri Dwi Sayekti
Customer Care KRC

Sapa Relasi
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Sahabat Kanisius di mana pun berada, semoga senantiasa sehat dalam situasi 
pandemi saat ini. 
Pada saat pandemi mulai merebak pada bulan Maret, kita semua diliputi 
kekhawatiran. Semua tempat lengang tanpa pengunjung, tak terkecuali area 
PT KANISIUS dan Taman Komunikasi yang tersebar di beberapa kota. 
Memasuki bulan Juni tahun ini, kita diajak untuk masuk ke situasi new nor-
mal, beradaptasi dengan keadaan baru. Kita semua, baik secara pribadi, warga 
masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah berproses untuk mengamank-
an diri dan lingkungan sekitar, bekerja sama untuk menghadapi penyebaran 
virus corona yang sedang mewabah. Berbagai panduan dan protokol keseha-
tan diterbitkan untuk kenyamanan hidup bersama. 
Situasi yang sama dialami pula oleh keluarga besar PT KANISIUS. Menjalani 
situasi tersebut, secara bertahap Perusahaan mengeluarkan kebijakan dan 
pengalokasian anggaran sembari melengkapi fasilitas yang mendukung terlak-
sananya protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-
19 baik di kantor pusat, kantor pemasaran, maupun Taman Komunikasi. 
Kebijakan yang dibuat antara lain kebijakan penerimaan tamu perusahaan, 
pelaksanaan tugas luar kantor dan luar kota, pembentukan tim satgas Covid-
19 dengan tugas-tugasnya, penghentian kegiatan sewa ruang dan acara-acara 
yang menimbulkan pengumpulan massa, imbauanimbauan untuk seluruh 
karyawan, serta pengamatan situasi nasional dan lokal. 
Protokol antisipasi penyebaran Covid-19 antara lain pemberlakuan prosedur 
secara ketat untuk siapa pun yang memasuki area PT KANISIUS, prosedur 

Situasi   &   Cara   Hidup   Baru
PT KANISIUS
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pengemasan dan pengiriman barang untuk layanan belanja online, prosedur 
untuk garda depan yang berhadapan dengan banyak orang, dan lain-lain. 
Sedangkan penambahan fasilitas antara lain sarana cuci tangan di banyak 
titik dilengkapi dengan mesin pengering tangan, penyemprotan area kerja, 
pembuatan bilik desinfektan, Alat Pelindung Diri (APD) untuk karyawan garda 
depan, APD untuk tugas luar kota saat sudah memasuki fase new normal, 
tambahan makanan sehat untuk karyawan dan vitamin untuk karyawan yang 
memerlukan. Tak lupa juga rapat-rapat koordinasi rutin antara Manajemen 
dengan Serikat Pekerja Unit Kerja (SPUK) PT KANISIUS dan Manajemen 
dengan tim Satgas Covid-19 perusahaan untuk memantau situasi, risiko, dan 
perkembangan. 
Pengondisian situasi antispatif semakin dikuatkan dengan sinergi dengan 
pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Sleman. Telah dua kali PT KANISIUS 
menerima kunjungan untuk pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan di 
lingkungan kerja. 
Dinas Perindustrian Kabupaten Sleman datang meninjau kantor pusat pada 
tanggal 9 Juni 2020. Ada ruang dialog dalam perjumpaan tersebut. PT KANISIUS 
dianggap sudah memenuhi standar protokol kesehatan. 
Kunjungan kedua dari Satuan Tugas Bidang Pengamanan dan Penegakan 
Hukum DIY tanggal 29 Juli 2020. Tim Satgas terdiri dari gabungan personil TNI, 
Polda, dan Satpol PP, yang utamanya membantu Bapak Gubernur DIY dalam 
memantau perusahaan-perusahaan dalam menerapkan protokol kesehatan. 
Tidak hanya berdialog, Tim Satgas gabungan ini juga memasuki area-area 
kerja untuk melihat praktik pelaksanaannya, baik dari saranaprasarana yang 
telah diadakan maupun kedisiplinan karyawan dalam melaksanakan protokol 
tersebut. Hasilnya direkam dalam Berita Acara Hasil Supervisi Penerapaan 
Protokol Kesehatan, PT KANISIUS mendapatkan nilai sempurna. 
Sungguh, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar virus corona melambat 
dalam penyebarannya, jika sulit untuk mengatakan berhenti sama sekali, 
sebelum ditemukannya vaksin yang 100% menjawab kebutuhan.
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PT KANISIUS mengucapkan terima kasih untuk semua pihak. Kepada lembaga 
pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan, kepada para pelanggan, 
tamu, dan relasi yang mengikuti arahan petugas dan dengan kesadaran diri 
menjalankan protokol kesehatan, serta kepada karyawan yang tidak meng-
abaikan panduan dan protokol kesehatan, baik dari perusahaan maupun dari 
pihak yang berwenang serta dengan bertanggung jawab melaksanakannya. 
Sebuah pengalaman yang menghentak kita semua karena boleh mengalami 
ini. Namun menjadi blessing in disguise jika kemudian terbentuk kebiasaan 
baru, habitus baru, di mana kita semua menjadi lebih menjaga kebersihan 
serta kesehatan diri dan lingkungan, menjaga pola hidup sehat untuk men-
guatkan imunitas tubuh, serta semakin peduli bahwa apa yang kita lakukan 
akan berpengaruh pada orang di sekitar kita.
Akhir kata, tidak ada hal lain selain mengajak kita semua untuk mari bersama-
sama menjalani fase new normal, berdampingan dengan virus corona, tetap 
beraktivitas dalam kebiasaan baru, sambil berharap semoga vaksin dapat 
segera ditemukan dan teruji sehingga badai ini berlalu.
Dan, seiring menjaga kesehatan diri, jangan lupa membaca!

Salam sehat dan literasi.

Christin Natalia Puspitaningrum
Humas PT KANISIUS
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KAMUS KITAB SUCI BAGI PEMBACA PEMULA 
Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF  

Kamus Kitab Suci ini disusun bagi para pembaca pemula, yang 
ingin secara pribadi membaca dan memahami Kitab Suci. 
Tentang hal-hal yang lebih penting, disediakan informasi yang 
lebih banyak. Untuk hal-hal yang kurang penting, disediakan 
informasi yang singkat-singkat saja. Tentang setiap hal yang 
diungkapkan dalam Kamus Kitab Suci ini disediakan saran 
perikopa atau bab-bab dalam kitab-kitab suci tertentu, agar para 
pembaca pemula kemudian terbiasa membuka dan membaca 
sendiri teks-teks kitab-kitab suci tersebut.

1020001032; 978-979-21-6492-3; 125x190 mm; 96 hlm.; 2020; Rp40.000,00

Silvester Susianto Budi, MSF

Membahas Kitab Hukum Kanonik memang tidak pernah ada 
habisnya. Kitab Hukum Kanonik menyangkut seluruh aspek 
hidup Gereja, termasuk di dalamnya penghayatan, pelaksanaan, 
dan pelayanan Sakramen-sakramen.  Melalui buku sederhana 
ini, penulis mencoba mengupas tujuh Sakramen dalam Gereja 
dari sudut pandang yuridis. Metode yang digunakan adalah 
metode tanya jawab. Harapannya, pembaca dapat lebih mudah 
memahaminya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis sering 
muncul di kalangan umat, sangat sederhana dan bersifat praktis. 

1020001025; 978-979-21-6417-1; 125x190 mm; 64 hlm.; 2020; Rp32.000,00  

HIKMAH YANG TERSEMBUNYI 

Fritz Meko, SVD 

Buku Hikmah yang Tersembunyi ini, merupakan kumpulan 
“pemaknaan” atas berbagai peristiwa yang terlintas atau dijumpai 
dalam kehidupan sehari-hari. Direnungkan dan diayak dalam 
keheningan, hingga ditemukan “Pesan IIahi” di dalamnya. 
Berbagai paparan re�ektif dalam buku ini memang diangkat 
dari peristiwa-peristiwa harian biasa, namun di dalamnya 
terkandung hikmah, nilai, keutamaan, yang akan membuat 
hidup para pembaca menjadi bernas dan lebih bermakna.
1020001033; 978-979-21-6493-0; 125x190 mm; 120 hlm.; 2020; Rp45.000,00 
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KERAHIMANNYA TAK MENGENAL BATAS
Stefan Leks

Kerahiman Ilahi merupakan keutamaan (baca: sifat ilahi) 
yang selama ini tidak banyak dibahas dan dipahami, bahkan 
di kalangan Gereja sendiri. Oleh sebab itu keutamaan (sifat 
ilahi) ini juga tidak banyak dijadikan sumber yang dihidupi 
oleh umat beriman. Penulis menyajikan dalam buku ini 
berbagai pemikiran, kisah, kesaksian, re�eksi, bahkan 
spiritualitas yang terkait dengan keutamaan (sifat ilahi) ini.  
Penulis mengajak kita semua untuk membaca dan mencerna 
berbagai keutamaan sekitar Kerahiman Ilahi, baik yang 
diungkapkan secara langsung oleh Santa Faustina, Paus 
Yohanes Paulus II, Paus Fransiskus, dan berbagai kelompok 
devosan yang jumlahnya belum begitu banyak. Harapan 
penulis, keutamaan (sifat ilahi) ini dapat segera dikenal dan dipahami kalangan yang 
jauh lebih luas. Dijadikan spiritualitas hidup dan karya mereka sehingga belas kasih 
bukan lagi hanya ungkapan manis di mulut belaka, tetapi sungguh-sungguh terungkap 
dalam tindakan nyata yang merengkuh dan membahagiakan saudara-saudari kita yang 
menderita. Dengan demikian kasih Allah, sifat ilahi, Kerahiman Ilahi menjadi nyata 
dalam kehidupan ini.
1020001026; 978-979-21-6418-3; 118x210 mm; 148 hlm.; 2020; Rp50.000,00

ILAHI
Stefan Leks

Sesuai judulnya, buku ini memuat 35 Seruan Santa Faustina, 
sebagaimana terangkum dalam Buku Harian Faustina Nomor 
949. Penulis menerjemahkan sekaligus memberikan penjelasan 
tentang apa maksud setiap seruan itu dan maknanya bagi kita. 
Santa Faustina sendiri menulis 35 seruan bagi orang-orang yang 
bimbang, ragu-ragu terhadap Allah yang Berbelas Kasih, ragu-
ragu terhadap Kerahiman Ilahi. Maka penulis pun menjabarkan 
tiap-tiap seruan sebagai renungan pendek sederhana yang 
dapat dicerna oleh pembaca tiap-tiap hari masing-masing satu. 
Harapannya, pembaca dan para devosan semakin meyakini 
belas kasih Allah atau Kerahiman Ilahi, lalu menjadikannya 
spiritualitas hidup dan karya mereka.

1020001027; 978-979-21-6419-0; 125x190 mm; 80 hlm.; 2020; Rp35.000,00
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SENANTIASA BERHARAP

RD Stephanus Fanny Hure

Buku berjudul “Senantiasa Berharap’ ini memuat sharing 
pengalaman hidupku selama menghadapi sakit yang kuderita. 
Aku hidup hanya dengan satu ginjal sejak Agustus 2010, 
dan pernah mengalami stroke. Dalam kondisi demikian 
aku menjadi putus asa, tidak punya daya untuk menjalani 
kehidupan. Namun kehadiran dan doa dari: mamak, kakak-
kakak, Bapak Uskup dan rekan imam, karyawan pastoran, 
sahabat, dan umat, serta perawatan dari dokter dan para 
perawat membuat diriku memiliki harapan lagi untuk sembuh. 
Harapan ini, kupertahankan dengan menjalani pola dan irama 
hidup jasmani dan hidup rohani yang baik. Kedua irama hidup ini saling menopang dan 
menguatkan, sehingga terwujud pola yang baik. Kedua irama hidup ini menuntunku 
untuk semakin teguh beriman kepada Tuhan Yesus, dan dengan perantaraan Bunda 
Maria senantiasa berharap akan penyembuhan dari-Nya. 
1020001039; 978-979-21-6582-1; 125x190 mm; 56 hlm.; 2020;  Rp25.000,00

�eo Riyanto, FIC

Sukses dan sejahtera adalah harapan setiap orang. Hidup 
sejahtera ditandai dengan kebahagiaan. Lantas, bagaimanakah 
sukses, sejahtera, dan kebahagiaan sejati itu dicapai? Buku ini 
membahas tujuh prinsip sebagai pedoman untuk mencapai 
sukses hidup sejati. Sukses yang dimaksud adalah menggapai 
kesejahteraan secara jasmani dan rohani; damai dan harmonis 
dengan diri-sendiri, alam-semesta, sesama, dan Tuhan. Hal 
penting untuk dapat memahami dan menerapkan tujuh prinsip 
itu adalah kesadaran yang dipadukan dengan pengetahuan 
tentang hikmat alam semesta atau segala ciptaan yang ada. 
“Kesadaran” merupakan kunci untuk menggapai kesuksesan 

hidup lahir dan batin, karena pada dasarnya kesadaran yang sejati adalah kemampuan 
untuk menemukan yang Ilahi di dalam diri-sendiri, sesama, dan juga alam-semesta. 
Akhirnya, sukses sejati adalah pengalaman terhadap yang Ilahi, pengalaman tentang 
mukjizat-mukjizat Ilahi di dalam kehidupan kita.
1020001042; 978-979-21-6608-8; 125x190 mm; 136 hlm.; 2020; Rp48.000,00
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LATIHAN ROHANI SANTO 

Penerjemah : J. Muji Santara, SJ

Buku Latihan Rohani St. Ignatius wis 
kabukti cetha migunani kanggo umat 

kaya katulis ing Ènsiklik Mens Nostra déning 
Paus Pius XI tahun 1929: “mbiyantu laku 
karohanèn lan ngudi kasucianing urip srana 
nglelimbang dosa ing wewengkoning asih 
tresna Dalem Gusti lan sabanjuré napak tilas 
pada Dalem Sang Kristus sing manjalma 
dadi manungsa, gesang, sangsara, sèda lan 
wungu kanggo keslametaning manungsa”. 
Pancèné buku Latihan Rohani dudu buku 
wacan, nanging buku tuntunan kanggo 
laku karohanèn sing ing basa Spanyol 
diarani ejercicio. Tembung “laku” basa Jawa 
dhéwé surasané salaras karo ejercicio basa 
Spanyol sing ateges nglatih ngulinakaké 
srana nglakoni lan ngalami. St. Ignatius sing 
yasa buku cilik luwih dhisik nglakoni; déné 
Latihan Rohani karipta kanggo nularaké 
pengalaman anggoné kagulawenthah lan 
katuntun déning Gusti pribadi ing dalaning 
pamartobat luwih-luwih nalika mijèkaké 
wektu sasuwénéné sangang sasi ing kutha 
cilik, Manresa, tlatah Barcélona, Spanyol.

1020001028; 978-979-21-6431-2;
115x180 mm; 160 hlm.; 2020; 
Rp55.000,00 

LATIHAN 
ROHANI,

Melakukannya!
J. Darminta, SJ

1094012444; 
979-413-961-0;
110 x 190 mm; 

256 hlm.; 1994; 
Rp50.000,00

Agustinus Setyodarmono, SJ

Ibuku 
MENYELAMI

1020001020;978-979-21-6403-9; 
125x190 mm; 152 hlm.; 2020

Bapakku 
MENYELAMI

1019001026; 978-979-21-5861-8; 
125x190 mm; 152 hlm.; 2019

@ Rp50.000,00

Sharing anak 
menyelami dunia
Bapak dan Ibu

11Edisi 3 | September - Desember 2020



Misa Santo 
Santa 

1020001034;  978-979-21-6541-8;
170x245 mm; 316 hlm.; 2020

Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang
 

1020001035; 978-979-21-6542-5;
170x245 mm; 484 hlm.; 2020

Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang
  

1020001036; 978-979-21-6543-2;
170x245 mm; 428 hlm.; 2020

Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang
  

1020001037; 978-979-21-6544-9;
170x245 mm; 192 hlm.; 2020

Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang
 

   

Empat buku dalam Seri Misa Santo 
Santa ini memuat panduan misa atau 
ibadah resmi dalam Gereja Katolik untuk 
memperingati Santo Santa atau peristiwa-
peristiwa agung gerejawi (berkaitan 
dengan Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan 
lain-lain) sepanjang tahun liturgi. 

Buku I memuat panduan untuk 
bulan Januari-April, buku II memuat 
panduan untuk bulan Mei-Agustus, 
buku III memuat panduan untuk bulan 
September-Desember, sedangkan buku 
IV memuat rumus umum, yakni panduan 
untuk ibadah peringatan atau perayaan 
yang tidak diatur secara khusus pada 
buku I, II, dan III. 

Seri buku ini disiapkan oleh Tim 
Komisi Liturgi Keuskupan Agung 
Semarang, namun dapat dipergunakan 
oleh semua pastor atau imam dalam 
Gereja Katolik di keuskupan-keuskupan 
yang tersebar di seluruh Indonesia.

12 Info Kanisius Reading Community 



.

Sulisdwiyanta, Y. 
1020002040; 978-979-21-6446-6;

172x245 mm; 184 hlm.; Rp38.000,00

Sulisdwiyanta, Y.
1020002041; 978-979-21-6447-3;

172x245 mm; 184 hlm.; Rp38.000,00

PELANGI KELAS IX SMP
Sulisdwiyanta, Y.

1020002042; 978-979-21-6448-0;
172x245 mm; 208 hlm.; Rp42.000,00

Buku PELANGI, Buku Penunjang Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti ini 
hadir sebagai materi pendukung pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan 

Budi Pekerti di sekolah yang mengacu pada Kurikulum Nasional 2013. Secara khusus 
buku ini dirancang untuk memperkaya buku utama pembelajaran, tetapi tidak 
semata-mata menjadi pengganti Lembar Kerja Siswa. Kegiatan-kegiatan yang disusun 
bersifat interaktif, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 
aktif, hingga akhirnya mampu secara kreatif dan mandiri menemukan pengetahuan, 
keterampilan, dan nilai-nilai hidup dari proses kegiatan belajar-mengajar.
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RAHASIA KEKUATAN HANOMAN CILIK

Yoana Dianika - Kezia Josephine

Hanoman sangat ingin untuk bertemu bapanya 
yang tinggal di kayangan. Untuk itu, Hanoman 
menyanggupi untuk menempuh ilmu kepada Dewa 
Bayu. Mereka berlatih di sebuah desa terpencil. 
Dewa Bayu melatih Hanoman berbagai ilmu; 

mulai dari kesaktian, ketangkasan, hingga gotong royong dengan sesama. Dewa Bayu 
mengajari Hanoman terbang supaya bisa mencapai kayangan. Sang dewa juga mengajari 
Hanoman bercocok tanam untuk bisa bekerja bersama dalam masyarakat. Hanoman 
menjalani latihan berat hari demi hari. Hingga akhirnya usahanya membuahkan hasil. 
Hanoman akhirnya bertambah sakti. Dia siap menuju kayangan, mencari ayahnya.
1020002034; 978-979-21-6386-5; 230x230 mm; 24 hlm.; Rp40.000,00

IMPIAN HANOMAN CILIK

Yoana Dianika - Kezia Josephine

Hanoman seorang anak yang baik hati. Ia tinggal di 
sebuah desa bersama ibunya, Dewi Anjani. Berbeda 
dengan anak-anak lain seusianya, Hanoman 
berbulu seperti kera. Bulunya berwarna putih. Ia 
pun memiliki ekor yang panjang. Hanoman sering 

diolok-olok oleh temannya bahwa ia adalah anak kera. Hal ini membuat Hanoman 
sedih. Sejak kecil ia tidak pernah bertemu ayahnya. Hanoman bertekad bertemu dengan 
ayahnya untuk membuktikan bahwa ia bukan anak kera. Dewi Anjani memberitahukan 
bahwa ayah Hanoman adalah seorang dewa yang tinggal di kayangan. Untuk sampai 
ke sana, ia harus mendaki sampai ke puncak Gunung Lawu. Tentu itu bukan hal yang 
mudah. Namun, tekad Hanoman untuk bertemu ayahnya sangat kuat. Hanoman 
kemudian berlatih di bawah bimbingan Dewa Bayu. Hanoman akan menjalani latihan 
dengan tekun dan ulet demi cita-citanya bertemu dengan bapanya.
1020002035; 978-979-21-6387-2; 230x230 mm; 24 hlm.; Rp40.000,00

I BELOG
Yos & Dewi Tri Kusumah

I Belog perlu membeli sepuluh butir telur, dua ekor ayam, 
dan satu karung beras untuk pesta desa. Dalam perjalanan 
pulang, karung berasnya robek, lima telur jatuh ke tanah, dan 
dua ayamnya lepas. I Belog punya masalah besar yang harus 
diselesaikan!

1019002002; 978-979-21-5156-5; 230x230 mm; 24 hlm.; Rp35.000,00
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Caecilia Krismariana & Lyly Young

Tuti ingin belajar membaca seperti kakaknya, Titu. Namun, 
kedua tikus kecil ini harus berlari dan menemukan tempat 
yang aman untuk membaca terlebih dahulu. Mereka berusaha 
menemukan tempat terbaik untuk membaca buku.
1019002003; 978-979-21-5157-2: 230x230 mm; 24 hlm.; Rp35.000,00

Francois Keyser & Lyly Young

Teman-teman Badak saling memamerkan kehebatannya. 
Semua merasa paling hebat dan mau menang sendiri. Suatu 
hari, terjadi kebakaran di hutan. Semua penghuni hutan 
ketakutan untuk menyelamatkan diri. Ternyata Badak memiliki 
rahasia yang luar biasa sehingga dapat selamat dari kebakaran.
1019002017; 978-979-21-5842-7; 230x230 mm; 24 hlm.; Rp35.000,00

RAHASIA BEKANTAN

Francois Keyser & Lyly Young

Bekantan bingung mencari bayinya. Badak merasa kasihan 
dan ingin menolongnya. Bekantan lalu memberikan petunjuk 
ciri-ciri bayinya. Namun, Badak malah menemukan bayi yang 
berbeda. Setelah berulang kali membawa bayi yang berbeda, 
akhirnya Badak menyerah. Tiba-tiba bayi Bekantan berlari 
menghampiri.
1019002018; 978-979-21-5843-4; 230x230 mm; 24 hlm.; Rp35.000,00

RAHASIA BUNGLON

Francois Keyser & Lyly Young

Saat penghuni hutan bermain bersama, tiba-tiba keanehan 
terjadi. Makanan hilang dan badan mereka disenggol oleh 
sesuatu yang tidak tampak. Mereka merasa terganggu lalu 
mencari asal keanehan itu. Tanpa sengaja, terdengar teriakan 
kesakitan dari seekor Bunglon. Ternyata Bunglon memiliki 
rahasia yang berhasil terungkap oleh penghuni hutan.
1019002019; 978-979-21-5844-1; 230x230 mm; 24 hlm.; Rp35.000,00
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BIOLOGY IS SO FUN
R. Ari�n Nugroho

Sebanyak lebih dari 60 percobaan biologi yang unik, menarik, 
sederhana, dan mudah dilakukan di rumah ada dalam buku 
ini. Kebingungan para siswa, guru, dan orang tua dalam 
pembelajaran scienti�c and contextual approach (5 M) terjawab 
melalui berbagai percobaan ilmiah. Percobaan disajikan tanpa 
harus menggunakan alat-alat canggih seperti mikroskop dan 
tanpa memakai senyawa-senyawa kimia yang mahal serta sulit 
diperoleh. Semua alat dan bahan sudah tersedia di sekitar 
kalian. Pembahasan dalam tiap percobaan menjadikan kita 
makin memahami fenomena yang terjadi.

1018002064; 978-979-21-5660-7; 155x230 mm; 128 hlm.; Rp40.000,00

Stella Ernes

Buku Kumpulan Dongeng untuk Anak  terdiri atas 
25 cerita lepas yang dapat dibaca tanpa berurutan. 
Buku ini dirancang untuk mengembangkan daya 
imajinasi sekaligus mengasah kepekaan hati dan 
sisi empati setiap pembacanya. Pembaca diajak 
berpikir lebih kritis melalui pertanyaan re�ektif di 
setiap akhir cerita yang dapat ditanggapi dengan 

berbagai macam jawaban terbuka. Buku ini ditujukan bagi pembaca sasaran usia 11-12 
tahun. Namun, konten cerita dapat pula dinikmati oleh pembaca sasaran di bawah usia 
tersebut dengan pendampingan (dibacakan atau dibantu membaca).
1020002038; 978-979-21-6412-1; 200x270 mm; 80 hlm.; Rp95.000,00

Nancy Sitohang & Gu�ont Vedian

Seorang anak Raksasa tinggal di sebuah gua dekat sebuah 
desa. Ia bertemu dengan seorang gadis mungil bernama 
Senggutru. Mereka kemudian berteman dan bermain bersama. 
Namun, Raksasa berbuat ulah yang membuat anak-anak lain 
merasa kecewa. Senggutru berusaha membantunya untuk 
menyelesaikan masalah sehingga mereka dapat bermain 
bersama lagi.
1019002001; 978-979-21-5155-8; 210x290 mm; 32 hlm.; Rp45.000,00

R. Arifin Nugroho

Tahukah kalian?
- Bagaimana cara mengambil DNA kalian?
- Bagaimana cara menangkap mikroba dari udara?
- Bagaimana cara membuat telur dapat memantul 

seperti bola?
- Bagaimana cara membengkokkan tulang yang keras 

tanpa patah?
- Bagaimana cara pesulap dapat  “menghidupkan” lalat 

dan semut mati?
- Bagaimana cara membuktikan makanan kalian tidak 

mengandung pewarna sintetis dan boraks yang dapat 
menyebabkan kanker?

Sebanyak lebih dari 60 percobaan biologi yang unik, 
menarik, sederhana, dan mudah dilakukan di rumah 
ada dalam buku ini. Kebingungan para siswa, guru, dan 
orang tua dalam pembelajaran scientific and contextual 
approach (5 M) terjawab melalui berbagai percobaan 
imiah. Percobaan disajikan tanpa harus menggunakan 
alat-alat canggih seperti mikroskop dan tanpa memakai 
senyawa-senyawa kimia yang mahal serta sulit diperoleh. 
Semua alat dan bahan sudah tersedia di sekitar kalian. 
Pembahasan dalam tiap percobaan menjadikan kita 
makin memahami fenomena yang terjadi. 

Buku Biology Is So Fun mematik cara berpikir kritis 
dan kreatif. 
Selamat belajar melalui eksperimen yang 
mengasyikkan!

R Arifin Nugroho, S.Si., M.Pd., guru SMA Kolese De Britto, Yogyakarta. 
Memperoleh beasiswa dan meraih gelar Magister Pendidikan dari 
Program Studi Pendidikan Biologi, Pascasarjana Universitas Negeri 
Yogyakarta (2016) dengan predikat cumlaude. Buku yang pernah 
ditulis berjudul Darah (2009), Sel (2011), Pencernaan (2011), Keringat 
& Urine (2011), Bernafas (2011), Aku Anak Laki-Laki (2015), Aku Anak 
Perempuan (2015), SKM (Sukses Kuasai Materi) IPA SMP Kelas VII, 
VIII, IX (2016, bersama Bambang Ruwanto), Menggagas Pendidikan 
untuk Indonesia (2017, bunga rampai), dan HOTS: Kemampuan Berpikir 
Tingkat Tinggi – Konsep – Pembelajaran – Penilaian – Penyusunan 
Soal Sesuai HOTS (2018). 

R
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Harga P. Jawa Rp40.000,-
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BIOTECHNOLOGY IS SO FUN

Wahyu Wido Sari

Di dalam buku Biotechnology is So Fun ini, tersedia materi praktik 
bioteknologi sederhana dan dasar-dasarnya yang dilengkapi 
dengan lembar kerja untuk membantu guru, orang tua, atau 
siswa lebih memahami materi secara keseluruhan. Buku ini 
berisikan 6 pokok bagian yang pernah dipraktikkan di Sekolah 
Tumbuh Yogyakarta, jadi tentu sudah teruji dan dapat dikerjakan 

oleh anak usia sekolah dasar. Bagian awal buku menyajikan berbagai teknik fermentasi, 
kemudian diperdalam dengan terapan bioteknologi di bidang agrikultur. Selanjutnya, 
terdapat bahasan tentang cara mengonservasi lingkungan, termasuk air. Pada bagian 
akhir dikenalkan terapan bioteknologi di bidang pangan alternatif untuk kesehatan 
(ready used therapeutical food). Harapannya, buku ini membantu sekolah, guru, orang 
tua dan siswa untuk meningkatkan inovasi dan terapan pada pembelajaran IPA.
1019002066; 978-979-21-6143-4; 155x230 mm; 136 hlm.; Rp45.000,00

Sri Mulyani E.S.

Sebagai ilmu dasar, anatomi tumbuhan berperan penting 
untuk memahami struktur dan anatomi tumbuhan. Buku 
ini membahas bagian tubuh tumbuhan; struktur sel dan 
fungsi setiap organel sel; dan berbagai jaringan penyusun 
tumbuhan. Secara terperinci buku ini juga membahas organ-
organ penyusun tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan 
bunga, serta pertumbuhan primer dan sekunder maupun 
pertumbuhan yang menyimpang. Disampaikan dengan 
bahasa yang mudah dimengerti serta contoh-contoh yang lengkap, buku ini sangat 
cocok sebagai pegangan bagi para mahasiswa Fakultas Pendidikan Biologi, Biologi, 
Pertanian, Kehutanan, dan Farmasi. Buku ini akan memudahkan mahasiswa untuk 
mengenal struktur anatomi tumbuhan berpembuluh (mempunyai berkas pengangkut) 
karena dilengkapi dengan banyak gambar yang akurat.
1019002065; 978-979-21-6142-7; 172x245 mm; 280 hlm.; Rp85.000,00

Wiwi Isnaeni

Buku Fisiologi Hewan edisi revisi ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan kualitas 
isinya agar dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. Buku ini merupakan pegangan 
bagi mahasiswa jurusan Biologi, Peternakan/Perikanan, dan Kedokteran Hewan, yang 
sedang mempelajari Fisiologi Hewan. Buku ini mengkaji proses-proses �siologis dalam 

healing earth, water 
treatment? Wah, seru sekali istilahnya, ini pasti 

Di dalam buku Biotechnology is So Fun ini, tersedia 
materi praktik bioteknologi sederhana dan dasar-
dasarnya yang dilengkapi dengan lembar kerja untuk 
membantu guru, orang tua, atau siswa lebih memahami 

pokok bagian yang pernah dipraktikkan di Sekolah 

awal buku menyajikan berbagai teknik fermentasi, 
kemudian diperdalam dengan terapan bioteknologi 

Pada bagian akhir dikenalkan terapan bioteknologi di 
bidang pangan alternatif untuk kesehatan (ready used 
therapeutical food).  Harapannya, buku ini membantu 
sekolah, guru, orang tua dan siswa untuk meningkatkan 

Wahyu Wido Sari lahir di Klaten,  

sebagai Supervisor Quality Control 

Saat ini bekerja sebagai dosen di 

menjadi mentor untuk edukator 

Biotechnology for Young Learners.

BIOTECHNOLOGY

Wahyu Wido Sari

W
ahyu W

ido Sari

Harga P. Jawa Rp 45.000,-

Pengayaan Kegiatan Bioteknologi Sederhana
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tubuh hewan secara sederhana, komunikatif, dan dilengkapi 
dengan berbagai gambar yang mudah dipahami. Setiap proses 
�siologis dikaji dengan menyajikan contoh-contoh peristiwa 
keseharian yang terjadi pada berbagai jenis hewan, mulai dari 
hewan tingkat rendah hingga hewan tingkat tinggi. Buku ini 
dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, rangkuman materi, 
dan soal-soal latihan. Pada akhir buku disajikan glosarium 
dan indeks. Penyajian isi buku yang demikian itu membuat 
mahasiswa/pengguna yang mempelajari buku ini akan dapat 
segera memahami isinya dengan baik. 

1019002099; 978-979-21-6271-4; 155x230 mm; 392 hlm.; Rp95.000,00

BERPIKIR KRITIS

Kasdin Sihotang

Selain perilaku yang baik, cara berpikir menjadi bagian dari 
penilaian terhadap kualitas seseorang. Dewasa ini, cara baru 
berpikir yang sangat dibutuhkan adalah berpikir kritis. Cara 
berpikir ini bahkan menjadi kebutuhan mendasar dalam 
menghadapi situasi global yang sarat dengan kompleksitas 
dan perubahan yang begitu cepat di era digital ini. Dalam 
situasi demikian, seseorang yang mampu bertahan hidup 
adalah yang mampu memilah-milah mana yang baik atau 
tidak baik, di antara sekian kenyataan yang dihadapkan 
padanya. Sebaliknya, mereka yang tidak bersikap selektif 
akan hanyut di tengah perubahan dan menjadi objek di 
dalamnya. Dengan demikian, berpikir kritis merupakan 

kecakapan hidup yang membuat orang bisa mempertahankan eksistensinya secara 
langgeng di masa sekarang. Persoalannya adalah: Di mana letak esensi dari berpikir 
krtitis? Bagaimana mengembangkan pola pikir kritis di zaman sekarang? Hal-hal 
apa saja yang perlu diupayakan dalam menumbuhkembangkan berpikir kritis dalam 
diri kita? Standar-standar apa pula yang bisa kita gunakan untuk mengenali tingkat 
berpikir kritis kita? Bagaimana kiat menunjukkan pola pikir kritis dalam membaca dan 
menuliskan ide-ide kita agar mudah dipahami oleh orang lain? Penulis yang sudah lebih 
dari dua puluh tahun mengajar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta ini 
memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan tersebut secara gamblang dalam 
buku ini. Buku Berpikir Kritis: Kecakapan Hidup di Era Digital ini pantas dibaca oleh 
siapa pun terutama para akademisi, mahasiswa, dan mereka yang tidak mau tenggelam 
dalam arus perubahan yang serba cepat dan masif di era digital ini.
1019002015; 978-979-21-5675-1; 172x245 mm; 260 hlm.; Rp75.000,00
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G. Kriswanta, Pr

Bergulat di dunia pendidikan, pertama-tama, perlu 
meletakkan hati di sana. Itulah pesan Romo Mangun yang 
begitu kuat. Mendidik adalah perkara menyentuh hati. 
Guru menyentuh hati murid, kepala sekolah menyentuh 
hati guru, pengawas menyentuh hati kepala sekolah dan 
guru, begitu seterusnya. Peran orang tua dan guru dalam 
mendidik adalah membantu anak mengalami sentuhan 
hati. Dengan sentuhan hati, anak merasa memiliki teman 
dan sahabat dalam perjalanan hidup yang membentang di 
hadapan mereka. Meletakkan hati berarti menggunakan 
perasaan, jiwa, seluruh aspek cita rasa, dan kehendak, bukan 
hanya spekulasi logis akal budi atau pikiran. Asumsi saja tidak nyata dan sering keliru. 
Pikiran saja tidak memadahi untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul. Tetapi 
hati saja juga tidak cukup untuk menjadikan orang dewasa yang cerdas yang punya 
hati. Untuk itu, pengalaman-pengalaman hidup sangat penting untuk dire�eksikan 
berdasarkan akal budi dan hati nurani. “Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti 
merpati” (Mat. 10:16). Semoga buku ini dapat menambah kekayaan pengalaman 
re�ektif dalam dunia pendidikan. Dan marilah kita mulai belajar dari hati kita sendiri, 
“Di mana hati diletakkan, di situlah proses belajar dan maju mulai.”
1016002002; 978-979-21-4485-7; 125x190 mm; 184 hlm.; Rp43.000,0

Tim Laboratorium Yayasan Dinamika Edukasi Dasar

Misi Y.B. Mangunwijaya ketika merintis Sekolah Dasar 
Eksperimental di Pedukuhan Mangunan, Sleman, Yogyakarta 
adalah menemukan sebuah sistem pendidikan dasar yang 
berpihak kepada anak, yang mampu membuka kesempatan 
kepada anak untuk belajar dengan gembira dan merdeka, 
namun tetap terarah pada pemekaran bakat-bakat mereka 
secara eksploratif, kreatif, dan integral. Harapannya, anak 
terbantu dalam mengembangkan karakter kesetiakawanan, 
kerja sama, mandiri, disiplin, berdaya juang, dan lentur 

pada zaman yang serba cepat ini, yang menuntut kreativitas, kemandirian, serta 
kemampuan berjejaring (bekerja sama) secara sinergis dalam hidup. Gagasan visioner 
Y.B. Mangunwijaya ini sangat relevan untuk perkembangan pendidikan saat ini. 
Y.B. Mangunwijaya juga menegaskan pentingnya pendampingan para guru secara 
berkelanjutan. Guru mempunyai peran penting dalam mengembangkan komunitas 
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pembelajar yang meliputi guru, murid, orang tua, masyarakat, dan semua yang 
terlibat dalam proses eksperimentasi. Oleh karenanya, tiap guru didorong untuk 
mengujicobakan berbagai metode dan rancangan pembelajaran yang kreatif untuk 
menjawab kebutuhan pemekaran bakat anak-anak. Inilah yang menjadi embrio action 
research atau penelitian tindakan.
Hasil-hasil penelitian tindakan yang dihadirkan dalam buku Penelitian Tindakan di 
Kelas Mengalir dari Hati: Wujud Pembelajaran Eksperimental Y.B. Mangunwijaya ini 
diharapkan pada saatnya bisa menginspirasi berbagai sekolah. Dengan demikian, 
sekolah dasar di Indonesia dapat menjadi komunitas pembelajar yang sangat 
menggairahkan.
1019002102; 978-979-21-6291-2; 155x230 mm; 120 hlm.; Rp45.000,00

A. Supratiknya

Serba-serbi Metode & Penulisan Ilmiah dalam Psikologi 
merupakan buku referensi yang tepat bagi para mahasiswa 
yang ingin melengkapi pengetahuan tentang Metodologi 
Penelitian Kualitatif, sekaligus keterampilan dalam penulisan 
skripsi atau artikel ilmiah lainnya. Buku ini memaparkan secara 
jelas mengenai kriteria mutu penelitian kualitatif, pengertian 
dan contoh Informed Consent, penyusunan Tinjauan Pustaka, 
pedoman praktis menerjemahkan tes dan menuliskan ucapan 
terima kasih, serta pengertian dan pelaksanaan studi kasus, 
wawancara, dan academic writing dalam artikel ilmiah.

1019002027; 978-979-21-5959-2; 155x230 mm; 180 hlm.; Rp55.000,00

Ignatius Dharta Ranu Wijaya

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 teoretik dan praktik saat ini.
1019002028; 978-979-21-6058-1; 172x245 mm; 176 hlm.; Rp100.000,00

20 Info Kanisius Reading Community 



Yustinus Semiun OFM

Behaviorisme merupakan suatu teori belajar yang hanya 
memperhatikan tingkah laku yang dapat diamati. Ide yang 
mendasari adalah bahwa semua tingkah laku diperoleh melalui 
pembelajaran yang terjadi melalui interaksi individu dengan 
lingkungan. Tingkah laku dipelajari melalui pengondisian 
klasik, pengondisian operan, dan belajar sosial. Buku ini 
membahas beberapa pandangan behavioristik beserta para 
pelopornya, yakni Analisis Behavioral dari B.F. Skinner, Teori 
Kognitif Sosial dari Albert Bandura, dan Teori Belajar Sosial 

Kognitif dari Julian B. Rotter dan Walter Mischel. Dibahas pula beberapa pandangan 
behavioristik dari tokoh perintis behaviorisme lainnya, yakni Ivan Pavlov, Edward 
�orndike, dan John Watson. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah 
wawasan pembaca tentang latar belakang teori behavioristik dan pandangan dari 
pelopornya menyangkut hal-hal yang bersifat subjektif— pengalaman pribadi dan 
istilah yang digunakan para pelopor teori dalam memperkaya teorinya.
1020002037; 978-979-21-6408-4; 155x230 mm; 416 hlm.; Rp115.000,00

Doni Koesoema A.

Kultur sekolah bukanlah agregat atau kumpulan perilaku 
individu, melainkan sebuah komunikasi interaktif 
antarindividu dalam lembaga pendidikan dalam rangka 
merealisasikan misi dan tujuan lembaga pendidikan. Kualitas 
sebuah komunikasi akan sangat ditentukan dari cara tiap-
tiap individu berhubungan satu sama lain. Demikian juga 
kultur sekolah akan terbentuk tergantung dari cara mereka 
menyelaraskan visi dan nilai individualnya dengan visi dan 
nilai kelembagaan. Buku ini akan membahas persoalan tentang 
pendidikan karakter berbasis kultur sekolah, konsep-konsep 
dasar yang penting kita ketahui, analisis situasi pendidikan 
saat ini, dan cara untuk memulai jalan-jalan perbaikan dan pengembangan bagi 
pengembangan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Buku ini akan memandu 
Anda, para pendidik, guru, dan siapa saja yang berminat mengembangkan pendidikan 
karakter berbasis kultur sekolah di dalam lembaga pendidikan secara efektif dan 
berkesinambungan, agar lembaga pendidikan Anda dapat memulai, mempertahankan, 
dan meneruskan program pendidikan karakter itu secara berkesinambungan.
1018002001; 978-979-21-5471-9; 155x230 mm; 200 hlm.; Rp48.000,00

21Edisi 3 | September - Desember 2020



Doni Koesoema A.

Pendidikan karakter berbasis kelas adalah sebuah proses reformasi 
pendidikan dari dalam. Hal ini sangat tidak berlebihan mengingat 
kelas merupakan tempat utama proses pendidikan. Memahami 
potensi pendidikan karakter berbasis kelas dan mendesain proses 
pengajaran secara strategis kiranya menjadi langkah penting bagi 
pengembangan pendidikan karakter. Tanpa desain pendidikan 
karakter berbasis kelas, lembaga pendidikan akan salah sasaran dalam mereformasi 
dirinya sendiri sebab perjumpaan guru dan peserta didik merupakan kegiatan utama 
proses pendidikan. Buku ini mengisi kekosongan informasi dan panduan tentang 
cara sekolah dan guru dapat mempersiapkan, mendesain, dan mengelola pendidikan 
karakter berbasis kelas secara efektif dan e�sien melalui langkah-langkah dan tahapan 
persiapan, desain, dan implementasi pendidikan karakter berbasis kelas. Alur pemikiran 
dalam buku ini membantu pembaca untuk memahami secara bertahap konsep dasar 
guru dalam menerapkan pendidikan karakter berbasis kelas secara efektif dan e�sien.
1018002002; 978-979-21-5473-3; 155x230 mm; 216 hlm.; Rp60.000,00

Doni Koesoema A.

Pendidikan karakter berbasis komunitas mengemban misi 
membangun dialog dan komunikasi transformatif antara sekolah 
dengan masyarakat sehingga pendidikan karakter di sekolah mampu 
membantu individu merealisasikan dirinya serta memenuhi tuntutan 
dan harapan masyarakat, sekaligus menawarkan jalan-jalan baru 
bagi transformasi sosial yang membawa masyarakat pada kepenuhan kesejahteraan 
dan kebaikan sosialnya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bentuk-bentuk 
nyata praktik pendidikan karakter berbasis komunitas, yang dapat menjadi contoh 
dan inspirasi bagi sekolah maupun masyarakat. Contoh-contoh secara khusus diambil 
dari bahan pemberitaan di media massa, sehingga tiap-tiap sekolah dapat melihat 
kreasi dan inovasi kolaborasi yang sudah ada di dalam masyarakat. Selain itu, buku ini 
membuka kesadaran para pelaku pendidikan bahwa permasalahan dalam implementasi 
pendidikan karakter berbasis komunitas dapat diselesaikan. Tantangan berikut solusi 
yang dipaparkan sangat berguna bagi para pelaku pendidikan agar mereka waspada dan 
jangan sampai terjatuh pada praktik-praktik keliru pengembangan pendidikan karakter 
berbasis komunitas. Melalui buku ini, para pelaku pendidikan dapat menjadi lebih maju 
dan lebih baik dalam menguatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan.
1018002021; 978-979-21-5543-3; 155x230 mm; 184 hlm.; Rp45.000,00
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Abad XXI menjadi titik balik dan portal pikir spiritualitas bagi kita semua 
yang masih setia beragama. Mengapa? Salah kaprah beragama dipamerkan. 
Gincu beragama dinyinyirkan. Hasilnya, tidak sedikit agama terjatuh dalam 
formalisme. Cirinya, manusia beragama hanya mementingkan tampilan luar, 
seperti melaksanakan ritual dan aturan, tetapi melupakan pesan luhur dari 
agama tersebut.
Ketika terjebak formalisme, agama dengan gampang ditekuk menjadi mesin 
politik. Agama mudah digunakan sebagai pembenaran untuk pembodohan, 
kebencian, dan kemalasan berpikir. Ayat-ayat dipenggal diunggulkan menjadi 
gimik untuk pembenaran sikap jahat terhadap perbedaan. Ujung-ujungnya, 
agama kehilangan keluhuran. Agama digiring menjadi sumber intoleransi dan 
kekerasan yang mencegat kemajuan masyarakat.
Buku dengan konten delapan bab mewah anggitan Reza AA Wattimena ini 
menjadi bukti, bukan hoaks, bukan utopia, bukan omong kosong belaka, 
bahwa keberagamaan kiwari terjadi pendangkalan yang semakin mencolok 
mata. Sumir keberagamaan manusia Indonesia, betapa tidak!
Manusia beragama wajib paham. Diksi agama (bahasa Indonesia) berasal 
dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gama. A berarti tidak, gama berarti kacau. 
Tentunya jauh silam agama tertanam dalam pandangan dunia Hinduisme dan 
Buddhisme. Agama dapat dicerna sebagai upaya manusia untuk menghindari 
kekacauan. Agama adalah ikatan yang mencegah kekacauan terjadi. 
Satu ilustrasi yang menohok, di Indonesia, agama masih dijadikan biang 
keributan atau bahkan sekadar hiasan. Agama dipaksa untuk tampil baik dan 

Judul Buku : Untuk Semua Yang Beragama; 
      Agama dalam Pelukan Filsafat,  
    Politik, dan Spiritualitas
Penulis  : Reza AA Wattimena
Penerbit : Kanisius
Cetakan : 2020
Tebal  : 232 halaman
ISBN  : 978-979-21-6393-3
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saleh di hadapan umum, meskipun etiket dan cara berpikir manusia aslinya 
sungguh bejat dan korup. Tak aneh, para koruptor tiba-tiba terlihat berpakaian 
agamis ketika menjalani sidang tindak pidana korupsi. Tak heran, para pencuri 
uang rakyat rajin menyumbang ke rumah-rumah ibadah guna menutupi 
kebejatan sikap yang sesungguhnya. Adakah contoh-contoh lain?
Agama pada abad XXI di Indonesia harus belajar kembali tentang sinergi intuisi 
dan akal budi. Intuisi kuat dibesarkan peradaban Asia. Intuisi hadir menjadi 
panglima sebelum kedatangan pikiran. Intuisi menyediakan kejernihan 
manakala mencerna keadaan. Akal budi kuat dibesarkan peradaban Eropa. 
Akal budi melihat alam sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan manusia. 
Oleh karena itu, hukum-hukum alam haruslah dipahami secara sempurna dan 
tuntas. 
Dua peradaban (intuisi dan akal budi) mampu menciptakan balansi, asalkan 
kita semua yang beragama mau dan sadar saling belajar. Camkan, intuisi 
menciptakan kejernihan dan keseimbangan batin. Sementara itu, akal budi 
akan menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang menindas represif dan 
terbelakang di dalam agama. Adab intuisi dan akal budi akan menciptakan 
manusia yang seimbang, yang cakap beragama secara seimbang. Manusia-
manusia pongah Indonesia sungguh membutuhkan kekuatan adab agung ini.
Reza AA Wattimena menawarkan lima butir refleksi tentang pandom kehidupan 
beragama di Indonesia. Pertama, kebijaksanaan Barat-Timur. Indonesia bisa 
belajar sikap rasional beragama dari adab Eropa. Iman dipertanggungjawabkan 
dengan akal sehat dalam pluralitas hidup. Sikap spiritualitas adab Asia akan 
melentikkan hidup damai dengan identitas seluas alam semesta.
Kedua, alam dan akal budi. Semua agama mulai harus menyerukan upaya 
pelestarian alam. Alam mulai rusak karena gaya hidup manusia. Singkirkan 
pandangan bahwa manusia adalah tuan tanah di bumi dan alam adalah 
pembantu. Alam dan manusia sama. Ketiga, agama dan akal budi. Akal budi 
nomor satu di Eropa, sedang di Asia, akal budi hanyalah alat untuk bertahan 
hidup. Agama bisa melihat akal budi untuk memurnikan dirinya dari mitos dan 
keterbelakangan berpikir sembari menyatu dengan yang Ilahi.
Keempat, keseimbangan batin. Dengan akal budi, manusia beragama bisa 
memilah ajaran agama yang masih cocok dengan zaman dan yang mesti 
ditinggalkan. Dengan cara spiritual Asia, keseimbangan batin berjodoh. 
Manusia beragama di Indonesia bisa menjadi manusia cerdas sekaligus 
seimbang secara emosional. Kelima, agama dan keadilan sosial. Tindakan 
agama bergerak ke aksi sosial nyata. Doa dan laku spiritual bergandengan 
berjuang mewujudkan keadilan sosial. Keduanya sinergis. Inilah agama 
mondial, mendunia, yang memperoleh inspirasi dari dunia, sekaligus berjuang 
untuk mewujudkan dunia yang lebih adil untuk semua, tanpa kecuali.
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Solusi reflektifnya, agama harus diangkat ke tingkat spiritualitas, harus menjadi 
terbuka pada perbedaan dan perubahan. Bukankah manusia beragama (homo 
religiosus) adalah kodrat alami? Apa pun latar belakangnya, setiap manusia 
akan menciptakan agama. Agama adalah gejala universal semua peradaban, 
tanpa kecuali. Jika amatan ini jitu, mengapa banyak manusia Indonesia kiwari 
memilih tidak beragama di abad XXI ini? Reza AA Wattimena menjawabnya 
dengan jatmika dalam buku ini. 

Anton Suparyanta
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Dalam perspektif saya, ada tiga golongan orang dalam bersikap terhadap setiap 
peristiwa hidup di sekitarnya. Golongan pertama, mereka yang mengalami 
peristiwa sebatas melintas indera, sehingga tidak meresap ke dalam jiwa. 
Kedua, mereka yang menangkap peristiwa, dan merefleksikan, namun karena 
keterbatasannya tidak mampu berbagi dengan yang lain. Golongan ketiga, 
mereka yang menangkap peristiwa, berefleksi, dan mampu berbagi dengan 
sesama. Golongan inilah yang diperkaya oleh pengalaman batinnya, dan 
mampu memperkaya jiwa sesamanya. 
Pater Fritz Meko, SVD menurut saya termasuk golongan yang ketiga. Melalui 
buku Hikmah yang Tersembunyi: Menemukan Jejak Ilahi di Setiap Peristiwa, 
pastor kongregasi Serikat Sabda Allah ini, membagi refleksi atas pelbagai 
peristiwa yang melingkupi hidupnya. Pater Fritz, demikian beliau biasa 
disapa, berkeyakinan bahwa setiap peristiwa merupakan hadiah dari Allah, 
dan manusia diajak menggunakan kemampuan batinnya untuk menangkap 
pesan Ilahi yang tersembunyi di baliknya. Dengan memaknai setiap peristiwa 
hidupnya, manusia memetik hikmahnya. 
Buku Hikmah yang Tersembunyi terdiri dari dua bagian, dan memiliki ketebalan 
120 halaman. Bagian pertama dengan judul Menemukan Jejak Ilahi dalam 
Keseharian Hidup, dan yang kedua, Menyeduh Hikmah Kabar Gembira Injil. 
Buku yang berisi tidak kurang dari 90 tema itu, memiliki tema diantaranya 
Hanya Setitik Debu, Dijawab dalam Keheningan, dan Tetap Tenang di Tengah 
Ketakutan, yang  memperkaya kita dalam menyikapi kehidupan sehari-hari. 

Judul Buku : Hikmah yang Tersembunyi
Penulis  : Fritz Meko, SVD
Penerbit : Kanisius
Cetakan : 2020
Tebal  : 120 halaman
ISBN  : 978-979-21-6493-0
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Dengan membaca dan merenungkan tema demi tema peristiwa keseharian 
itu, kita diantar memasuki kekayaan Ilahi yang sebelumnya tidak pernah kita 
sadari sepenuhnya. Sebagai seorang beriman, peristiwa dikasihi Allah menjadi 
pengalaman personal yang membuat manusia sanggup mengasihi orang lain. 
Tentang Kerajaan Kasih, penulis belasan buku ini, menulis: “Gerbang terlebar 
menuju Kerajaan Kasih adalah sikap menghargai. Kita seharusnya menghargai 
hal-hal yang baik pada sesama termasuk situasi yang ada di sekelilingnya, 
Hanya dengan cara ini, kita akan mudah mengasihi orang lain, dengan segala 
kelebihan dan kekurangannya.” (hal. 20)
Dalam tema Hidup Tenteram kita diajak merenungkan tentang menggapai 
hidup tenteram dengan tidak menyerahkan kendali moralitas kepada perangkat 
teknologi. Manusia   hendaknya  menjadi  tuan atas ciptaannya sendiri (hal 
76). Dengan memberi makanan kepada jiwa berupa doa, merenungkan Sabda 
Tuhan, membaca buku pengetahuan, dan merefleksikan peristiwa keseharian, 
membantu kita mengalami hidup damai dan tenteram. (hal. 30)
Buku karya pater yang pernah belajar Komunikasi di Saint Patrick University, 
Ireland, dikemas dalam bahasa yang sederhana, dan memiliki beragam 
cara penulisannya; narasi, puisi, dan dialog. Tema corona merebut hati saya 
menyelami makna penderitaan di balik pandemi ini. Dalam tema Mengapa Tuhan 
Membiarkan Penderitaan? pater mengajak kita merenungkan penderitaan 
yang terjadi di dunia, dan cara kita menyikapi.  Dengan mengandalkan akal 
budi dan iman, beliau tetap percaya kepada Tuhan, meskipun sedang berjalan 
dalam pekatnya tantangan dan penderitaan. (86)
Masih banyak tema yang membantu kita memasuki jalan permenungan yang 
mencerahkan, seperti Sic Transit Gloria Mundi (Segala Kemuliaan di Dunia 
akan Berlalu), Hartamu, Hidup, dan Matimu, Tetesan Air Mata Sang Mesias 
dll.  Selamat membaca dan memetik hikmah yang tersembunyi. 

FX. Suparta. 
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Apabila kartu KRC Anda hilang, segera hubungi 
Customer Care KRC pada jam kerja, 
hari Senin - Jumat pukul 08.00-16.00.
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Kantor Pusat Yogyakarta
Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, 
Depok, Sleman, DIY 55281
Telp. (0274) 588783, Fax. (0274) 563349
Website: www.kanisiusmedia.co.id 
Email: office@kanisiusmedia.co.id

Taman Komunikasi Kanisius Yogyakarta
Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, 
Sleman, DIY 55281
Telp. (0274) 588783, Fax. (0274) 563349
Website: www.kanisiusmedia.co.id
CP: Kasir Takom (0822 3759 6600) - 
WA (chat only)
Email: arizona@kanisiusmedia.co.id
Jam buka:
Senin-Sabtu 08.00-20.30 WIB
Minggu 08.30-15.00 WIB

Kantor Pemasaran Palembang
Jl. Lintas Barat Sukabangun II, Ruko G3 Kel. 
Sukajaya, Kec. Sukarami, Palembang
CP: Thomas Louis (0813 2600 0784)
Email: palembang@kanisiusmedia.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta
Komplek Ruko Kranggan Permai RT 16/4 
Jl. Alternatif Cibubur, Jatisampurna, 
Bekasi 17433 
Telp. (021) 84596565
CP: Devix Hariyono (0812 2906 6262)
Email: jakarta@kanisiusmedia.co.id

Taman Komunikasi Kanisius Kranggan
Kompleks Ruko Kranggan Permai RT 16/4
Jl. Alternatif Cibubur, Jatisampurna, 
Bekasi 17433
Telp. (021) 8459 6565
CP: Yulia (0822 6093 2285)
Jam buka:
Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB
Sabtu-Minggu Libur 

Taman Komunikasi Katedral Jakarta
Gereja Katedral Jakarta
Jl. Katedral 7B, Jakarta 10710 
CP: Desy (0881 2642 448)
Admin Takom (0856 4363 9650)

Kantor Pemasaran Distrik Tangerang
Villa Melati Mas Blok C3 No. 22C 
Jl. Cemara, Serpong Utara, 
Tangerang Selatan, Banten

CP: Tri Wahyudi (0899 5092 153)
Email: tangerang@kanisiusmedia.co.id

Taman Komunikasi Santa Maria
Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda
Jl. Daan Mogot 14, Tangerang, Banten 15111 
CP: Admin Takom (0856 4363 9650)

Taman Komunikasi Santo Laurensius
Gereja Santo Laurensius
Jl. Sutera Utama No.2, Alam Sutera, 
Tangerang, Banten 15326 
CP: Admin Takom (0856 4363 9650)

Kantor Pemasaran Distrik Bandung
Perum Kembar Sari Indah 
Jl. Kembar Sari Indah 1 No. 12, Bandung
CP: Alfonsus (0815 6885 491)
Email: bandung@kanisiusmedia.co.id

Kantor Pemasaran Surabaya
Komplek Ruko Rungkut Megah Blok H/1 
Jl. Raya Rungkut 5, Surabaya 60923
Telp. (031) 8709929, (031) 8709201
CP: Hartono (0813 3428 3491)
Email: surabaya@kanisiusmedia.co.id

Taman Komunikasi Santo Antonius
Gereja Santo Antonius, Purbayan
Jl. Arifin No.1 Surakarta, Jawa Tengah 57111
CP: Tyas (0815 7931 496)
Admin Takom (0856 4363 9650)
Jam buka:
Selasa-Jumat 08.00-15.00 WIB
Sabtu 08.00-11.00 WIB dan 16.00-19.30 WIB
Minggu 06.00-11.00 dan 16.00-19.30
Senin Libur

Taman Komunikasi Kanisius Semarang
Jl. Pamularsih Raya No. 44A, Semarang 50149
CP: Stefan (0812 2558 5184)
Admin Takom (0856 4363 9650)
Jam buka:
Senin-Jumat 08.00-16.00 WIB
Sabtu Libur
Minggu 08.00-13.00 WIB

Selama masa pandemi Covid-19, untuk pelayanan:
Taman Komunikasi Katedral Jakarta, Taman Komu-
nikasi Santa Maria dan Taman Komunikasi Santo 
Laurensius, harap menghubungi CP yang sudah 
tertera.

39Edisi 3 | September - Desember 2020



40 Info Kanisius Reading Community 



41Edisi 3 | September - Desember 2020

1120ML0109   Patung Set Natal 10 cm   Rp240.000,-
1120ML0106   Patung Set Natal 20 cm   Rp492.000,-
1120ML0107   Patung Set Natal 25 cm   Rp972.000,-


