


Pada edisi ini kami hadir dengan beberapa produk baru antara 
lain, set misa mini, kardigan rohani, jaket rohani, jaket hoodie 

bahwa per bulan Maret beberapa produk kami baik buku 

membantu Anda dalam memilih produk berkualitas dari kami

Salam hangat,

Terdiri dari :

Set  misa  mini

SAPA   RELASI

Harga: Rp 2.500.000,-

www.kanisiusmedia.co.id @krc_kanisiusKrc Kanisius
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Tata Layan Umat
B.S. Mardiatmadja
1019001075; 288 hlm.; 148 x 210 mm; 978-979-21-6297-4; 2019
Rp85.000,00

Paus Fransiskus menyapa para pelayan umat melalui homili dalam misa 

pelayanan sederhana harian mereka, para pelayan umat diajak untuk 
menemukan Allah yang merupakan ‘Pastor Bonus’ (= Gembala Baik) 

biasa hidup harian para pelayan umat, supaya dapat mengisi TATA LAYAN 

pastoral, menyuburkan karya, maupun memperdalam hidup rohani umat 
bersama pelayannya.

100 Cerita tentang Daud

1020001001; 216 hlm.; 150 x 210 mm; 978-979-21-6295-0; 2020
Rp95.000,00

Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang terkenal. Ia adalah Raja 
Israel yang hebat. “100 Cerita tentang Daud” berawal dari kisah seorang 

menjadi Raja. Tuhan sendiri yang memilih Daud menjadi Raja dengan 
menyuruh Nabi Samuel mengurapinya menjadi Raja Israel yang baru. 

sebelum Daud. Meskipun demikian, Tuhan selalu menyertai Daud. 

Hukum Gereja Katolik Tentang Perkawinan
Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF
1020001002; 72 hlm.; 125 x 190 mm; 978-979-21-6299-8; 2020

dalam rumusan yang sederhana, agar kaum awam dapat memahami 
maknanya. Penulis berusaha mempertahankan maksud asli dari 

Buku Gerejawi
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Intisari Sejarah Gereja Katolik
Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF
1020001003; 56 hlm.; 125 x 190 mm; 978-979-21-6303-2; 2020
Rp25.000,00

zaman, yakni: Zaman Para Rasul (Abad I); Zaman Para Bapa Gereja (Abad 

lebih mudah.

Ringkasan Ajaran Sosial Gereja
Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF
1020001004; 88 hlm.; 125 x 190 mm; 978-979-21-6304-9; 2020

gender, relasi antarbangsa, relasi antaragama, dan rusaknya lingkungan 

melihat bahwa kepedulian Gereja itu bersifat konsisten dan sekaligus 
selalu bersifat kontekstual.

Berteologi Baru Untuk Indonesia

1020001005; 464 hlm.; 170 x 240 mm; 978-979-21-6314-8; 2020
Rp148.000,00

berteologi baru yang masih akan dikembangkan dan diperdalam. Lantas 

sudah jamak kita dengar berteologi khas Asia)? Apakah berteologi khas 
Indonesia merupakan model berteologi baru? Nah, tulisan dalam buku 
ini (yang berasal dari sekitar empat puluhan penulis penggiat teologi) 
dapat disebut sebagai 
model metodologi berteologi di Indonesia. Sekali lagi, apa yang baru? 
Temukan dan selami lebih dalam melalui tulisan dalam buku ini.
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Dari Ruang Privat Ke Ruang Publik
Emanuel Gerrit Singgih
1020001008; 448 hlm.; 155 x 230 mm; 978-979-21-6325-4; 2020
Rp125.000,00

Buku ini adalah sebuah upaya untuk mendorong terus gerak berputar 

Gerrit Singgih melalui kumpulan tulisan di dalam buku ini menanggapi 
kebuntuan tersebut dengan menjangkau banyak hal mulai dari yang 
bersifat privat, sampai yang bersifat publik. Hal tersebut membuka 
banyak jendela yang memandu kita melihat yang privat dari berbagai 

Menjadi Katolik, Nasionalis, dan Pancasilais Sejati 1
– Mempertahankan Cita-cita Proklamasi

1020001009; 424 hlm.; 125 x 190 mm; 978-979-21-6337-7; 2020
Rp120.000,00

Menjadi Katolik, Nasionalis, dan Pancasilais Sejati 2
– Bangkit dari Keterpurukan

1020001010; 272 hlm.; 125 x 190 mm; 978-979-21-6338-4; 2020
Rp80.000,00

M

dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Wawasan kebangsaan yang 

para pastor, prodiakon, pemuka jemaat, dan siapa pun yang tergerak 
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Modul Formasi 
untuk Pelayanan Profesional Gereja Katolik Indonesia

1020001011; 256 hlm.; 170 x 250 mm; 978-979-21-6175-5; 2020
Rp125.000,00

tanggung jawab Gereja Indonesia dalam mendampingi para klerus, 

mempelajari buku Modul Formasi untuk Pelayanan Profesional Gereja 

Hendak Berlindung - 40 Ibadat Doa Rosario
RD Fransiskus Emanuel da Santo
1020001012; 304 hlm.; 117 x 170 mm; 978-979-21-6298-1; 2020
Rp68.000,00

Mgr. Gabriel Manek, SVD, Uskup pribumi pertama dari Nusa Tenggara 

datang dan berlindung pada Maria. Doa “Hendak Berlindung” telah 

Tanggung jawab moral pelayan profesional bukan hanya ditujuakn 
bagi diri sendiri atau pun orang lain. Tanggung jawab tersebut 

pada akhirnya kita tujukan kepada Tuhan.

-Modul Formasi, hlm. 1-
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Menyusuri Jejak Suci - Berziarah Ditemani Sejarah

1020001013; 384 hlm.; 155 x 230 mm; 978-979-21-6348-3; 2020
Rp110.000,00

HASRAT MANUSIA untuk melakukan ziarah merupakan sebuah hasrat 

miliki pada masa sekarang. Berkaitan dengan hal itu, buku yang ada di 

sedang Anda pegang ini, Anda akan diajak untuk sejenak berziarah 
dengan ditemani oleh sejarah.

Penafsiran Alkitab Dalam Gereja (Edisi Revisi)

1020001014; 144 hlm.; 155 x 230 mm; 978-979-21-6350-6; 2020
Rp55.000,00

Pada zaman ini, para ahli dan pewarta, dan juga mereka yang mewartakan 
pemikiran alkitab harus memanfaatkan semua sarana yang dimungkinkan 

demikian, pesan alkitabiah dapat diterima oleh semakin banyak orang 

Melalui buku ini, kita diajak untuk menyelidiki bagaimana makna Alkitab 

dokumen dalam buku ini penafsiran Alkitab di dalam Gereja akan mampu 
mendapatkan kekuatan baru untuk kebaikan seluruh dunia, sehingga 
kebenaran semakin bisa bersinar kuat dan membangkitkan kasih.

“Kisah Musa dan peyelamatannya mengingatkan kita bahwa sesulit apa pun 
situasi yang kita hadapi, Tuhan selalu lebih cerdas dan bisa menggunakan 

situasi yang tampaknya amat buruk itu menjadi titik tolak peristiwa-
peristiwa besar di masa depan.”

-Menyusuri Jejak Suci, hlm. 32-
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Lima Roti Dua Ikan 1
- Modul Pembinaan Iman Anak

1020001015; 164 hlm.; 210 x 297 mm; 978-979-21-6354-4; 2020
Rp98.000,00

Lima Roti Dua Ikan 2
- Modul Pembinaan Iman Anak

1020001016; 164 hlm.; 210 x 297 mm;

Rp98.000,00

Lima Roti Dua Ikan 3
- Modul Pembinaan Iman Anak

1020001017; 156 hlm.; 210 x 297 mm; 978-979-21-6356-8; 2020
Rp95.000,00

Buku ini memuat lebih dari 50 topik yang perlu dikenalkan kepada 

Di samping itu, dengan buku yang sama, orang tua pun bahkan dapat 

diselenggarakan, tapi juga di rumah bersama orang tua.

B
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Spiritualitas Keadilan Eko-Sosial
Al. Andang L. Binawan
1020001018; 160 hlm.; 155 x 230 mm; 978-979-21-6368-1; 2020
Rp60.000,00

Buku ini akan sangat 

keadilan sosial dalam buku ini diletakkan dalam sekaligus bersumber dari 

Seri Perjalanan Jiwa 9, Mysterium Paschale
– Makna Misteri Paskah dalam Perayaan Liturgi
Emanuel Martasudjita, Pr.
1020001024; 160 hlm.; 130 x 180 mm; 978-979-21-6410-7; 2020

yang dilanjutkan dengan masa Paskah. Umumnya, kita sibuk sekali 

perayaan liturgi di seputar Paskah ini? 

perayaan iman akan Misteri Paskah itu dalam lingkaran Paskah. Dengan 
bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, buku ini akan menghantar 
kita pada intisari iman kristiani yang berpusat pada Misteri Paskah, yakni 

 

Gloria enim Dei vivens homo, vita autem enim hominis visio Dei

(Keagungan Ilahi itu tampak dalam manusia yang hidup, justru karena hidup 
manusia itu kenal akan Tuhan)

-Spiritualitas Keadilan Eko-Sosial, hlm.1-
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Judul Buku : Marketing Digital, Solusi Bisnis Masa Kini dan Masa Depan  
Penulis  : Prof. Vincent Didiek Wiet Aryanto dan  

  Dr. Yohan Wismantoro 
Penerbit : Kanisius 
Cetakan : 2020 
Tebal  : 248 halaman 
ISBN  : 978-979-21-5672-0 
 

 
 

DAGANG DIGITAL, DAGANG VIRTUAL ERA KIWARI 

Dibuka dengan prakata yang menjanjikan, buku ini membidik kita (selaku produsen 
maupun konsumen) untuk senantiasa optimistis. Setiap orang bisa superkaya, bisa mendirikan 
hipermart yang mendunia. Marketing digital menjadi wahana marketing masa depan, impian, 
bahkan utopia dagang yang memabukkan. Moda komunikasi digital dan marketing digital sangat 
adaptif, responsif, lebih cepat, dan terukur kuantitas maupun kualitasnya.  

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan para pebisnis startup saat ini sangat 
gampang mendapatkan akses pasar yang jauh lebih luas jangkauan daripada sebelumnya. 
Pendorongnya adalah marketing digital. Kelebihan marketing digital ini mulai menutup gerak 
marketing konvensional, yaitu kemampuannya ketika melibatkan multikonsumen tanpa meng-
gunakan service center. Marketing digital sangat efisien, apalagi disangga komunikasi dengan media 
sosial sebagai bagian dari marketing digital yang sanggup berlari lebih efektif dan praktis (hlm. 6). 

Buku ini dibagi tujuh bahasan. Sebetulnya ada tiga kelompok besar bahasannya, yakni 1) 
marketing digital, e-marketing, e-commerce, dan pelanggan; 2) desain website, iklan online, dan 
peran media sosial online; serta 3) kekuatan hukum internet. Tak jemawa bahwa buku ini sangat 
akademis dan tidak sembarang pembaca betah mengikuti alur paparannya. Oleh karena itu, penulis 
mewanti-wanti bahwa buku ini baik digagas para intelektual muda S1, S2, atau penggelut marketing 
umumnya. Penulis menyadari bahwa buku ini adalah popularisasi ilmu dari hasil riset hibah MP3EI 
yang didanai DPRM (Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan) Kemenristek Dikti 
tahun 2016/2017.  

Satu topik penting bahwa media sosial bukanlah terobosan baru. Salah besar dalam benak 
orang tentang media sosial adalah sebuah fenomena baru. Keberadaan media sosial online sudah 
ada sejak dahulu, 20 tahun silam, sejak awal tahun 80-an, kemudian berkembanglah e-mail group 
(Yahoo Group dan Google Group) untuk sarang berbagi informasi. Perkembangan terkini merasuki 
telepon pintar dengan harga terjangkau yang memudahkan ekspansi penggunaan media sosial. 

Tren terkini media sosial adalah sebuah peranti lunak aplikasi online yang memungkinkan 
para pemakai untuk saling berdiskusi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam interaksi sosial. 
Setidaknya ada tiga pokok isi isu interaksi tersebut. Pertama, interaksi berupa teks, audio, video, 
gambar, dan sajian kombinasinya. Kedua, interaksi berupa ekspresi hobi, curhat, dan ekspresi 
pengalaman, keahlian, maupun pengetahuan. Ketiga, interaksi melibatkan konten baru, berbagi 
konten yang sudah ada sebelumnya, unjuk layanan jasa, unjuk produk dan merek dagang. Tiga 
interaksi itu dinilai positif. Sebaliknya, muncul juga nilai negatif seperti penyebaran hoaks dan fitnah. 

Media sosial menjadi ajang sosialisasi yang menggiring setiap manusia saling berinteraksi 
tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ada sebelas kelompok media sosial terkini, yaitu social networks, 
facebook dkk, discuss dkk, share dkk, publish dkk, social game dkk, mmo dkk, virtual words dkk, 
livecast dkk, livestream dkk, dan micro blog dkk (hlm. 164-165).  
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Sudahkah Anda melibatkan diri dan berdagang di arena media sosial? Ada empat faktor 
kepercayaan penting yang harus dipertimbangkan oleh pelaku e-bussiness dan konsumen ketika 
menjalin hubungan online, yakni kualitas produk, keaslian informasi, keaslian bisnis atau konsumen, 
dan integritas bisnis atau konsumen. Semuanya butuh sinergi kepercayaan, keamanan, dan kualitas. 

Kepesatan perkembangan internet dan world wide web telah menyebabkan pertumbuhan 
transaksi online yang sangat besar untuk produk dan layanan. Kerangka hukum yang ada dari setiap 
negara dan pakta perdagangan, seperti di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang 
perdagangan elektronik (e-commerce), yaitu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan. 

Payung UU ini menjamin kepastian masalah hukum, privasi, kepercayaan, dan keamanan 
yang berkaitan dengan e-bussiness, mengingat Indonesia sangat konsumtif. Terjadi perubahan besar 
dari brick and mortal (bisnis tradisional/offline) menuju gaya era brick and click maupun pure play 
(bisnis online). Harapannya, tentu tercipta milleau bisnis yang lebih kondusif, aman, dan nyaman. 
Utopianya, kita bisa mempunyai hipermart pribadi yang mendunia/mondial. 

Tak ada gading yang tak retak, bahasan pembuka tentang marketing 
digital masih berjubel pengalimatan yang tidak renyah, kurang enak 
dipahami secara populis. Diksi kurang baku, serapan kosakata terjemahan 
yang belum lentur di lidah pembaca Indonesia. Di bagian akhir bahasan 
(sebelum bahasan UU) akan lebih mantap jika diulas contoh kesuksesan e-
commerce produk makanan, minuman, kesehatan, sandang-pangan, dan 
kecantikan yang era kiwari ini sedang trending. Contoh ini menjadi bukti 
candu dagang digital, dagang virtual yang menyejahterakan pelaku bisnis, 
bukan ocehan dagang yang utopis.  

(Anton Suparyanta) 

Judul Buku : Psikologi Musik  
Penulis  : Djohan 
Penerbit  : Kanisius 
Cetakan  : 2020 
Tebal  : 320 halaman 
ISBN  : 978-979-21-6323-0 
 

 

MENGENAL PSIKOLOGI MUSIK 

Psikologi dan Musikologi merupakan dua disiplin ilmu pengetahuan. Psikologi disiplin ilmu 
yang mempelajari perilaku manusia, artinya perilaku manusia tidak merupakan perwujudan dari 
psyche (jiwa): cipta, rasa dan karsanya. Musikologi adalah ilmu tentang Musik, dan musik  adalah 
nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan 
keharmonisan. (Lih. KBBI, 2000: 765). Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah musik karya kreatif  
manusia, dan bukan musik alami karya yang ilahi.  

Psikologi memang seyogyanya dipelajari oleh siapapun yang akan mengenal manusia: 
dinamika dan karyanya. Musik sebagai karya manusia, dan musikologi sebagai ilmu tentang musik 
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perlu diterangi psikologi agar pembahasan tentang musik mencapai intinya yang luas dan 
mendalam.  

Setelah melalui pergulatan sejarah yang panjang, psikologi musik telah berkembang luas di 
beberapa negara maju. Psikologi Musik di Indonesia Masih merupakan hal yang baru. Buku yang 
lahir dari pakar Indonesia di bidang musik ini, mengakui bahwa di Indonesia belum ada pakar yang 
secara formal memperoleh pendidikan sebagai psikolog musik. (hal. 10-12) Penulis adalah 
Prof.Dr.Djohan, Guru Besar Institut Seni Indonesia, dan pengajar beberapa Perguruan Tinggi 
merupakan pionir yang merintis studi interdisipliner ini,  berharap agar perjalanan dan dinamika 
selanjutnya dapat bertumbuh kembang.  

Buku yang mengulas tinjauan psikologis tentang musik dari aspek motorik, afeksi dan 
kognisi ini terdiri dari tujuh bagian: Lahirnya Psikologi Musik, Musikalitas Manusia, Musik dan Emosi, 
Musik dan Kognisi, Musik dan Inteligensi, Musik dan Pendidikan, serta Musik dan Terapi. Masing-
masing bagian terdiri antara lima hingga dua puluh lima sub bagian/sub tema ini memiliki tujuan  
mengenalkan pada pembaca bidang psikologi yang relatif baru di Indonesia. Dengan keluasan  
cakupan bahasannya, buku ini tidak bermaksud memberikan tinjauan yang lengkap, melainkan lebih 
sebagai wacana awal  atas bagian –bagian itu. Buku ini memberikan informasi yang “standar” kepada 
pembaca, dosen, mahasiswa, peneliti, untuk melakukan penelitian psikologi musik di Indonesia.  

Manusia pada dirinya memiliki tingkat musikalitas, dalam arti bahwa manusia memiliki 
kepekaan untuk merespons terhadap stimulan musikal. Semua orang dalam tingkatan yang berbeda 
memiliki musikalitas, hal itu antara lain karena mereka memiliki cara berbeda dalam merespons 
musik. Dalam kaitan ini, patut direfleksikan kata bijak Filsuf J.J. Rousseau, 1765 “ Selama suara hanya 
dilihat sebagai riuh rendah yang mengganggu saraf, maka hati kita tidak pernah menemukan prinsip 
kejujuran dan kekuatan musik.” (Lih. h.43) 

Buku yang kaya dengan bahan referensi, antara lain menuliskan bahwa interaksi psikologi 
dan musik antara lain ditunjukkan oleh berkembangnya disiplin Terapi Musik, yang memandang 
pentingnya pengalaman musikal dalam kehidupan manusia. Dalam pembahasan Terapi Musik 
penulis memaparkan tentang Sejarah Terapi Musik, Definisi, Musik sebagai Terapi, dan Perlunya 
Terapi Musik, dll. (Lih. 227-240) 

Sebagai Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah, buku ini 
bagi saya sekurangnya menarik karena antara lain membahas Bakat Musik : 
Riil atau Mitos? Tentang bukti dari anak yang berbakat musik dan teori 
Multiple Intelligences karya Howard Gardner, (Bagian Lima). Karya ini menjadi 
lebih menarik karena dilengkapi Indeks istilah, dan Takarir, catatan yg ditulis 
di tepi halaman kitab, yang dalam penerbitannya dihimpun dalam halaman-
halaman tersendiri membentuk glosarium, yang memperkaya wawasan 
dalam bidang  psikologi maupun musik. Selamat membaca.  

(FX.Suparta, Kroya)  
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Pendidikan Multikultural
- Strategi Mengelola Keberagaman di Sekolah

1019002103; 184 hlm.; 155 x 230 mm; 978-979-21-6305-6; 2019
Rp68.000,00

warga sekolah terutama guru atau staf dalam mengelola dan merayakan 

penulis di ruang kelas dan sekolah. Bagian Pendahuluan ditulis oleh Bapak 

dalam mewujudkan perilaku toleransi dan penghormatan terhadap 

dikupas sehubungan dengan peran individu di sekolah yaitu guru kelas, 

sekolah, dan konselor sekolah. Beberapa peran ini menunjukkan bahwa 

tulis dalam buku ini memaparkan fokus bahasan yang beragam pula 

itu sendiri.

Metodologi Penelitian Desain Komunikasi Visual
Didit Widiatmoko Soewardikoen
1019002104; 200 hlm.; 155 x 230 mm; 978-979-21-6308-7; 2019

aspek karya itu sendiri, aspek pembuat karya atau desainer, dan aspek 

dan penentuan kriteria big idea untuk mendesain. Buku ini dilengkapi 
dengan panduan penulisan untuk jurnal, buku ini dapat memudahkan 

untuk publikasi ilmiah.

Buku Kependidikan - Umum
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Psikologi Musik
Djohan
1020002001; 320 hlm.; 155 x 230 mm; 978-979-21-6323-0; 2020
Rp95.000,00

buku ini penulis berupaya mendiseminasikan psikologi musik sebagai 

menjadi dasar pengetahuan psikologi musik dengan berbagai pendekatan 

Pengembangan Kurikulum dan Implementasi 
Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

1020002002; 136 hlm.; 155 x 230 mm; 978-979-21-6263-4; 2020
Rp50.000,00

asesmen kondisi peserta didik untuk menemukan kebutuhan belajarnya, 

media belajar, serta evaluasi belajar dengan mengakomodasi peserta didik 

oleh semua pihak yang peduli terhadap pendidikan yang benar dan yang 

Selama suara hanya dilihat sebagai riuh rendah yang mengganggun saraf, 
maka hati kita tidak akan pernah menemukan prinsip kejujuran dan 

kekuatan musik. (J.J. Rousseau, 1765)

-Psikologi Musik, hlm. 43-
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Copywriter is Dead
Budiman Hakim
1020002003; 256 hlm.; 148 x 210 mm; 978-979-21-6284-4; 2020
Rp80.000,00

Buku ini berusaha mengulik apa saja yang perlu dipelajari dan digunakan 
sebagai bekal untuk menjadi seorang Copywriter yang baik. Buku ini 

profesi Copywriter yang makin lama makin menurun kualitasnya, 
bahkan penghargaan dari sang Copywriter atas profesinya sendiri. Seni 
dalam menulis berbagai bentuk karya sastra diajarkan dan disajikan 
dalam buku ini dengan menggunakan bahasa yang ringan, yang diambil 

Marketing Digital 
Solusi Bisnis Masa Kini dan Masa Depan

1020002008; 240 hlm.; 148 x 210 mm; 978-979-21-5672-0; 2020
Rp80.000,00

Para pemasar bisa mengelola keinginan dan kebutuhan serta keluhan 

online. Formulir, tombol, pesan, gambar, desain, teks, dan warna dapat 

ITE (Internet dan Transaksi Elektronik).

Seharusnya seorang pemimpin gak mikirin diri sendiri. Tapi lebih mikirin 
orang yang dipimpinnya.

-Copywriter is Dead, hlm. 94-
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Writing Get to Basics

1019002075; 144 hlm.; 172x245 mm; 978-979-21-6179-3; 2019
Rp55.000,00

dibutuhkan untuk dapat menulis dalam bahasa lnggris dengan baik dan 

Future Tense. Buku ini juga menyediakan dua unit review yang berguna 

yang disajikan. 

Speaking Get to Basics

1019002076; 176 hlm.; 172x245 mm; 978-979-21-6290-5; 2019
Rp68.000,00

menyediakan dua unit review yang berguna untuk mengukur pemahaman 

Reading Get to Basics

1019002077; 144 hlm.; 172x245 mm; 978-979-21-6347-6; 2019
Rp60.000,00

ini juga menyediakan dua unit review yang berguna untuk mengukur 

R

d

F

yy
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Yesus. Subjudul ini kami pilih berdasarkan tahapan perkembangan iman siswa yang dimulai 
dari pembiasaan atau pengenalan iman, kemudian tahapan pemahaman 
yang ditandai dengan karakter 
Pada jenjang SMA, kiranya siswa sudah memiliki kemampuan 

menjadi saksi atas imannya. Adapun 

Dasar sesuai dengan silabus 

Keunggulan Buku PAK Kurikulum 2013 – Edisi Revisi
1. Buku Siswa dan Buku Guru telah disahkan oleh Badan Litbang dan Diklat 

bab/pembelajaran. 

serta Glosarium.

5. Buku Guru dilengkapi dengan Tujuan Pembelajaran, Glosarium, dan Indeks.

Buku Pendidikan

AGAMA KATOLIK dan BUDI PEKERTI AMA KATOLIK dan BUDI PEKE
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 (RP) 
1020002010 Belajar Mengenal Yesus SD 
1020002011 Belajar Mengenal Yesus SD 
1020002012 Belajar Mengenal Yesus SD 

SD 
1020002014 Belajar Mengenal Yesus SD 
1020002015 Belajar Mengenal Yesus SD 
  
1020002022 Belajar Mengenal Yesus SD 

SD 
1020002024 Belajar Mengenal Yesus SD 
1020002025 Belajar Mengenal Yesus SD 
1020002026 Belajar Mengenal Yesus SD 

SD 
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(RP) 
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      (RP) 
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Seri Rori
1019002082

Di Mana Norma? - Seri Rori

Pertunjukan Tidak Terduga

1019002084

Piknik Bersama Donna

S Di mana Norma?, 
Piknik Bersama Donna, dan Pertunjukan Tidak Terduga. 

banjir dengan menjaga kebersihan. Selain itu mereka 
juga belajar mengenai kepedulian terhadap lingkungan 
di sekitar mereka. Cerita kedua “Pertunjukan Tidak 

berbahaya di tempat umum. Sebagai tambahan, mereka 
juga belajar mengenai kegiatan simulasi keadaan darurat. 

juga belajar tentang perbedaan fungsi air dan busa pada 
truk pemadam. 
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Mendapat fasilitas diskon 5% setiap pembelian produk eksternal, (selain buku terbitan Kanisius).
 

Caturtunggal Depok,

Mulai Januari 2017 biaya pendaftaran atau perpanjangan 
keanggotaan KRC sebesar Rp 50.000 (berlaku 2 tahun). 
Proses pembuatan kartu pada jam layanan KRC di Takom 
Pusat dapat dilayani one day service, bagi member dengan 
domisili luar Yogyakarta dan pendaftaran online, kartu 
akan kami proses kirim ke alamat sesuai data diri yang 
dilampirkan. Bagi member yang berdomisili di Yogyakarta, 
kartu bisa diambil di Takom Pusat Kanisius Jl. Cempaka 9 
Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281. 

Seluruh Takom cabang dan Kantor Pemasaran kami di kota Palembang, Jakarta, Tangerang, Bandung,
 Surabaya, Solo, dan Semarang
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Caturtunggal, Depok, 

Caturtunggal, Depok, 

(0822 3759 6600) – Whatsapp (chat only) 

Minggu Libur

Selasa-Jumat 12.00-19.00 WIB 
Sabtu 13.00-20.00 WIB 
Minggu 07.00-12.00 WIB dan 17.00-20.30 WIB 
Senin Libur 

Whatsapp (chat only)–

Admin Takom (0856 4363 9650)

Senin-Jumat Libur 

Admin Takom (0856 4363 9650)

Senin-Jumat Libur 

Senin Libur

Senin Libur

08.30-16.00 WIB 
08.00-13.00 WIB 

50149
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Maria 

Admin Takom (0856 4363 9650) 



1114816101 
IbII adat Harian/Brevir 
RpRpRp 200.000,-
1102N20212 
Pedoman Umum Misale Romawi Baru
Rp 64.000,-
1103NI0524 
Mazmur Tanggapan & Alleluya 
Rp 210.000,-
1114816117 
Upacara Sakramen dan Pemberkatan 
Rp 87.000,-
1109NI0702 
Katekismus Gereja Katolik 
Rp 250.000,-
1114816009 
Bapa Kami
Rp 68.000,-






