


Halo Pelanggan Setia KRC.
Perkenalkan, saya Putri, petugas Customer Care KRC 
yang baru. Mulai awal tahun 2020 ini, saya akan bertugas 
memberikan informasi produk dan melayani pesanan 
produk sesuai kebutuhan Anda.
Semoga di tahun yang baru ini, kehadiran Buletin Info 
KRC semakin bisa membantu dalam memilih produk 
berkualitas dari PT Kanisius yang Anda perlukan. 
Buletin Info KRC yang terbit 3 kali setahun ini, sudah bisa 
diunduh di www.kanisiusmedia.co.id. Suatu kehormatan 
bagi saya dapat berbagi informasi dan melayani 
kebutuhan Anda.

Salam,
Fransisca Putri Dwi Sayekti
Customer Care KRC

Kepada segenap pelanggan KRC, kami PT Kanisius mengucapkan terima kasih 

atas kerja sama dan kepercayaan yang terjalin baik selama ini.

Demi meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan, kami terus berupaya 

memberikan fasilitas-fasilitas yang menarik bagi pelanggan KRC. Kami 

informasikan bahwa mulai tahun 2020, setiap pelanggan KRC aktif akan 

mendapatkan fasilitas diskon sebesar 5% untuk buku eksternal (non terbitan 

Kanisius), devosional, dan aksesori*.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Kami berharap informasi ini dapat 

diterima dengan baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga 

kerja sama yang sudah terjalin selama ini dapat terus berjalan dengan baik.

*produk tertentu



1infoKRC 1/2020 |

Devosi Santo Yusuf -
Doa, Novena, Kitab Suci, dan Sejarah Devosi

H. Witdarmono
1019001044; 978-979-21-6132-8; 2019; 128 hlm.; 115 x 170 mm

Rp75.000,-

Buku “mungil” ini sangat cocok digunakan sebagai sahabat untuk 
berdoa melalui Santo Yusuf. Sosok seorang Bapak yang juga menjadi 
perantara doa bagi kita, umat Katolik. Kelebihan buku ini terletak 
pada kelengkapan informasi mengenai Santo Yusuf. Terdiri atas tiga 
bagian utama, pertama, Khazanah Doa kepada Santo Yusuf; Kedua, 
Novena kepada Santo Yusuf; dan Ketiga, Santo Yusuf dalam Kitab 
Suci dan Tradisi. Buku ini sangat tepat dihadiahkan sebagai kado 
istimewa bagi para Bapak yang ingin meneladan keutamaan Santo 
Yusuf. “Beberapa keutamaan yang paling menonjol dari Santo Yusuf 
adalah: kelembutan dan ketenangan hati, selalu berada di belakang 
layar, tidak mau menonjolkan diri, menghindari sorotan publik, 
tetapi selalu ingin dan siap melindungi orang lain” (Paus Fransiskus).

Mencintai Santo Yusuf - Renungan dan Aneka Devosi
Bobby Steven Timmerman, MSF

1019001036; 978-979-21-6087-1; 2019; 80 hlm.; 125 x 190 mm
Rp45.000,-

Buku ini menyibak Santo Yusuf, yang belum banyak kita ketahui, 
dengan penelusuran “tiga dalam satu”: studi alkitab, arkeologi, dan 
sejarah. Buku ini menjawab aneka pertanyaan: “Apa artinya Santo 
Yusuf disebut sebagai pria yang tulus? Bagaimana seharusnya kita 
memahami pekerjaannya sebagai ‘tukang kayu’? Apa perannya dalam 
pendidikan Yesus? Apa kata sumber di luar Alkitab mengenai akhir 
hidupnya?”. Buku ini juga menyajikan aneka doa devosi, antara lain: 

Salam Yusuf, Rosario, dan Novena Santo Yusuf.

Hidup Keluarga Bahagia
Wolfgang Bock Kastowo, SJ

1019001050; 978-979-21-6173-1; 2019; 304 hlm.; 125 x 190 mm
Rp85.000,-

Buku ini mengajak para pembaca untuk mempersiapkan diri mene-
rima rencana Tuhan atas pasangan hidup kita. Buku ini tidak hanya 
dikhususkan bagi mereka yang sedang mencari jodoh, namun juga 
bagi setiap pasangan yang sedang mempersiapkan perkawinan dan 
mereka yang sedang menjalani masa awal, tengah, dan senja dalam 
hidup perkawinan. Maka, tulisan ini juga sangat penting untuk 
bahan Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) maupun Formatio Iman 

Berjenjang bagi orang muda, keluarga, dan orang tua.
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Elementa Linguae Latinae (Revisa) Liber Primus
Alb. Smit, MSC

1019001057; 978-979-21-6208-0; 2019; 168 hlm.; 148 x 210 mm
Rp55.000,-

Para Uskup telah memutuskan bahwa bahasa Latin selayaknya tetap 
diajarkan di seminari-seminari supaya minimal para calon imam 
dapat membaca dokumen-dokumen Gereja dalam bahasa aslinya. 
Pada akhir setiap pelajaran ditambahkan kata-kata dan keterangan 
tentang kata yang khas latin gereja, disusul dengan latihan yang 
terdiri dari kalimat-kalimat yang diambil dari Kitab Suci, Liturgi, dan 

dokumen Gereja.

Elementa Linguae Latinae (Revisa) Liber Secundus
Alb. Smit, MSC

1019001053; 978-979-21-6188-5; 2019; 240 hlm.; 148 x 210 mm
Rp75.000,-

Para Uskup telah memutuskan bahwa bahasa Latin selayaknya tetap 
diajarkan di seminari-seminari supaya minimal para calon imam 
dapat membaca dokumen-dokumen Gereja dalam bahasa aslinya. 
Pada akhir setiap pelajaran ditambahkan kata-kata dan keterangan 
tentang kata yang khas latin gereja, disusul dengan latihan yang 
terdiri dari kalimat-kalimat yang diambil dari Kitab Suci, Liturgi, dan 

dokumen Gereja. 

Youcat - Buku Doa Orang Muda
YOUCAT Foundation GmbH

1019001049; 978-979-21-5542-6; 2019; 176 hlm.; 125 x 205 mm
Rp75.000,-

Berdoa berarti memercayakan segalanya kepada Allah. Berdoa berarti 
diam dan mendengarkan. Doa berarti membiarkan Allah berada 
dalam hidup harianmu, dalam raga, dan dalam ingatanmu, dalam 
segala, dalam apa pun yang kamu bicarakan, pikirkan, serta segala 
hal yang kamu lakukan. Langkah kecil kepada-Nya telah kamu buat. 
Langkah menuju pada doa juga berawal dengan hanya suatu langkah 
kecil. Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, ritme doa di 
pagi dan malam hari selama dua pekan. Berisi tema-tema kehidupan 
kita bersama Allah, dan hari-hari pekan kedua adalah tema-tema 
dari kehidupan Allah yang ditandakan-Nya untuk kita. Bagian kedua 
adalah kumpulan dari doa-doa dengan tema serta kebutuhan yang 

beragam.



3infoKRC 1/2020 |

Kitab Suci Basa Jawa
A. Soenarja, SJ

1019001066; 978-979-21-6273-8; 2019; 2.288 hlm.; 137 X 210 mm
Rp350.000,-

Kitab Suci Basa Jawa (Prejanjian Lawas lan Prejanjian Anyar), ter-
jemahan A. Soenarja, SJ, diterbitkan ulang pada tahun 2019 ini 
sebagai salah satu wujud karya untuk Gereja Indonesia. Kitab Suci 
Basa Jawa ini memang sudah sangat lama dinantikan oleh para 
pembaca, terutama yang berdomisili di Pulau Jawa, dan yang berasal 
dari Pulau Jawa namun berdomisili di pulau-pulau lain di seluruh 
nusantara. Ketebalan buku ini sangat sesuai dengan isi buku yang 
memang komplit berisi Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru. Semoga kehadiran Kitab Suci Basa Jawa ini semakin membuat 
umat Katolik meluangkan waktunya untuk Tuhan melalui bacaan-

bacaan Kitab Suci.

Spiritualitas Prodiakon Paroki
L. Prasetya, Pr.

1019001062; 978-979-21-6239-4; 2019; 80 hlm.; 105 x 148 mm;
Rp23.000,-

Prodiakon paroki hadir dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
penugasan Uskup. Diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan spiritualitas yang dibangun berkaitan dengan tugas-tugas-
nya. Semoga buku kecil ini bermanfaat bagi para prodiakon paroki 
dalam upaya melaksanakan pelayanan di antara orang beriman 
Katolik lainnya sehingga dapat menikmati betapa indahnya menjadi 

prodiakon paroki.

Spiritualitas Katekis
L. Prasetya, Pr.

1019001061; 978-979-21-6237-0; 2019; 96 hlm.; 105 x 148 mm
Rp25.000,-

Tugas pewartaan Injil merupakan perutusan hakiki Gereja. Orang 
beriman Katolik dipanggil untuk terlibat dalam karya ini, misal-
nya dengan menjadi katekis. Para katekis menjadi pelaku yang 
mewartakan Kabar Gembira dan mewartakan Yesus agar dikenal, 
dicintai, dan diimani oleh sebanyak mungkin orang. Mereka me-
war takan dengan mulut dan melalui kesaksian hidup yang nyata. 
Maka, diharapkan mereka dapat mengembangkan dan menyubur-
kan spiritualitasnya sesuai dengan karyanya. Semoga tulisan ini ber-
manfaat bagi para katekis dalam mengupayakan hidup dan menekuni 
karyanya sehingga mereka dapat merasakan betapa indah dan 

luhurnya menjadi seorang katekis.
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Mengelola dan Memelihara Taman Eden -
Inspirasi Biblis Peduli Ekologi

Surip Stanislaus, OFMCap.
1019001063; 978-979-21-6250-9; 2019; 208 hlm.; 148 x 210 mm

Rp75.000,-

Buku ini menguraikan Kitab Kejadian 1:28 dalam konteksnya men-
jadi bagian dari karya penciptaan manusia sebagai gambar dan rupa 
Allah yang bertugas untuk mengusahakan dan memelihara Taman 
Eden (Kej. 2:15). Kitab Kejadian 1:28 menganjurkan kepedulian eko-
logis untuk menyikapi krisis alam dewasa ini, dilengkapi dengan 
madah Gita Sang Surya ala Fransiskus Asisi dan disandingkan 
dengan tradisi Mazmur sebagai ajakan moral peduli ekologi. Para 
pembaca yang budiman diajak untuk makin sadar dan peduli akan 
alam semesta sebagai perwujudan kasih kita akan sesama dan Allah.

Dari Hawa Sampai Miryam -
Menafsirkan Kisah Perempuan dalam Alkitab

Albertus Purnomo, OFM
1019001060; 978-979-21-6234-9; 2019; 312 hlm.; 155 x 230 mm

Rp95.000,-

Buku ini mengulas para perempuan yang dikisahkan dalam kelima 
kitab pertama Alkitab. Dalam pembahasan tentang kisah dan karakter 
mereka, disisipkan pula penjelasan seputar tema penting dalam 
Alkitab sehingga cakrawala pengetahuan tentang Alkitab semakin 
diperluas dan diperkaya. Dilampirkan juga Kisah Yusuf dan Asnat, 
sebuah novel kuno tentang cinta antara laki-laki dan perempuan, 
dan Kisah Dua Saudara, kisah kerakyatan dari Mesir yang memiliki 

kemiripan dengan kisah Yusuf dan istri Potifar.

Seri Perjalanan Jiwa 8, Adorasi Ekaristi:
Quality Time Bersama Tuhan

Emanuel Martasudjita, Pr
1019001031; 978-979-21-6056-7; 2019; 104 hlm.; 130 x 180 mm

Rp40.000,-

Hidup kita dipenuhi dengan hiruk pikuk kejadian dan kesibukan. 
Masyarakat kita juga terus bergerak dan bergolak dengan berbagai 
peristiwa. Tetapi, kita selalu membutuhkan waktu yang berkualitas 
bersama Tuhan, sesama, khususnya keluarga dan komunitas kita 
masing-masing, sesibuk apa pun kita. Buku Seri Perjalanan Jiwa yang 
berjudul “ADORASI EKARISTI, Quality Time Bersama Tuhan” ini 
mengundang kita agar kita selalu memiliki quality time atau waktu 
yang berkualitas bersama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Damai 

dan Sukacita kita.
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Pemikiran Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche
F. Budi Hardiman

1019001059; 978-979-21-6231-8; 2019; 312 hlm.; 155 x 230 mm
Rp95.000,-

Para filsuf modern mengembangkan ketiga elemen kesadaran mo-
dern (rasionalitas, the idea of progress, dan kritik) dalam berbagai 
ajar an, mulai dari humanisme Renaisans, rasionalisme, empirisme, 
kri tisisme, idealisme, materialisme, romantisme, dan positivisme. 
Dilengkapi dengan catatan pinggir, kata-kata mutiara, cuplikan teks 
orisinal, bagan, foto, lukisan, tips praktis, kamus, dan bahkan anek-
dot. Buku ini menjadi sebuah buku referensi dan pengantar yang 
unik ke dalam sejarah filsafat Barat modern yang layak dibaca oleh 
dosen, mahasiswa, budayawan, aktivis gerakan, penulis, politikus, 
dan siapa saja yang ingin mengetahui fundamen-fundamen mental 

yang terdalam dari peradaban modern.

Cahaya Sabda 2020 
TIM PENULIS FCJM

1019001072; 978-979-21-6289-9; 2019; 424 hlm.; 155 x 230 mm
Rp60.000,-

Cahaya Sabda 2020 yang berisi renungan harian dari para Suster 
FCJM ini akan setia menemani Anda setiap hari dalam merenungkan 
Kitab Suci. Di zaman modern ini dunia semakin cepat berlari dan 
susah untuk berhenti. Di tengah hiruk pikuk situasi dunia terkini, 
tawaran untuk hening bagaikan sebuah oase di padang gurun yang 
akan membawa kesejukan. Melalui buku kecil ini, kita diajak untuk 
mempertimbangkan aspek keheningan dan menjadikannya sebagai 
salah satu cara meningkatkan kualitas hidup sebagai seorang 
kristiani. Dengan sikap membina keheningan, kita diajak untuk 
masuk ke kedalaman diri sembari mendengarkan dan merenungkan 

sabda Tuhan. 

 Setiap kali kamu memulai sesuatu yang baik,
pertama-tama berdoalah

supaya kamu bisa menyelesaikannya 

Benediktus dari Nursia
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Protopia Philosophia - Berfilsafat secara Kontekstual
Reza A.A. Wattimena

1019001058; 978-979-21-6219-6; 2019; 456 hlm.; 155 x 230 mm
Rp130.000,-

Buku ini ditujukan untuk para peminat sekaligus praktisi filsafat, 
ilmu politik, dan hubungan internasional yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. Buku ini menawarkan wawasan sekaligus langkah 
strategis untuk menciptakan kebaikan di berbagai tingkat kehidupan 
manusia, baik pribadi, politik, maupun di tingkat internasional. 
Protopia Philosophia berupaya menjelaskan peran filsafat di dalam 
menyikapi berbagai segi kehidupan manusia, mulai dari hidup pri-
badi, sampai dengan tata politik dan ekonomi global. Semoga berbagai 
refleksi filsafat di dalam buku ini bisa memperkaya kehidupan para 
pembaca. Namun, perjalanan masih panjang. Jangan berhenti di sini. 

Mari terus berfilsafat.

Dihimpun untuk Diutus - Pengantar Singkat Eklesiologi
C. Putranto, SJ

1019001054; 978-979-21-6194-6; 2019; 280 hlm.; 125 x 190 mm
Rp70.000,-

Dalam pengantar singkat eklesiologi ini dibeberkan pokok-pokok 
yang perlu diketahui oleh calon katekis atau guru agama tentang 
realitas yang disebut “Gereja”. Paparan reflektif diawali dengan pen-
carian orang akan makna hidupnya, perkembangan kesadaran diri 
“Gereja”, pengertiannya, misinya, hingga struktur pelayanannya. 
Meskipun awalnya ditujukan kepada para mahasiswa Kateketik, 
paparan dalam buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang ingin 
memiliki gambaran tentang “Gereja”, mulai dari awal berdirinya 
hingga perkembangannya dewasa ini. Diharapkan, pemahaman 
tentang “Gereja” menumbuhkan juga kepekaan dan kepedulian 

untuk berbuat sesuatu demi perkem bangannya.

 Inilah keluhuran dan keindahan iman:
bahwa kita memiliki hati

yang mampu menggerakkan kita.

John Henry Newman
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Politik-Kerajaan-Allah -
Rupert Mayer - Hidup dalam Perjuangan

Wendelin Köster
1019001055; 978-979-21-6195-3; 2019; 125 x 200 hlm.; 128 mm

Rp45.000,-

Buku ini memuat buah-buah refleksi atas pertemuan dua Yesuit 
dengan generasi yang berbeda: Rupert Mayer dan Wendelin Köster. 
Oleh Yesus Kristus, keduanya dibimbing dan dipertemukan secara 
spiritual dalam pengalaman “Latihan Rohani” yang dikenal sebagai 
Retret Agung. Demikianlah selama melakukan Retret Agung, Wen-
delin Köster mampu melihat dan menemukan benang merah antara 
hidup dan perjuangan Rupert Mayer 70 tahun yang lalu, dengan apa 
yang harus dilakukan dan diperjuangkannya sendiri di zaman ini. 
Benang merah dan berbagai keutamaan yang ditemukan itulah yang 

selanjutnya dikenali dan dihayati sebagai “Naluri Ignasian”.

Ekaristi Dalam Kitab Hukum Kanonik:
Teks dan Komentar

Dr. Ardus Jehaut, Pr
1019001056; 978-979-21-6193-9; 2019; 208 hlm.; 125 x 190 mm

Rp60.000,-

Buku ini menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai 
Ekaristi dalam KHK yang sering kali muncul di tengah umat beriman. 
Bagi mereka yang terlibat dalam tugas penggembalaan umat, buku 
ini dapat menjadi sarana dan bantuan dalam berkatekese, khususnya 
menyangkut aspek yuridis-sakramental Ekaristi. Bagi mereka 
yang berminat mendalami tema ini, khususnya para mahasiswa 
Kateketik dan Fakultas Teologi, buku ini dapat dijadikan acuan dalam 

pergumulan yang semakin kritis.

12 Katekese, Renungan, Dan Doa Bunda Maria
Y. Gunawan. Pr

1019001073; 978-979-21-6286-2; 2019; 192 hlm.; 125 x 190 mm
Rp65.000,-

Buku “12 Katekese, Renungan, dan Doa Bunda Maria” ini muncul dari 
pergulatan iman penulis dalam menghayati devosi pada Bunda Maria, 
dalam menimba spiritualitas Bunda Maria, dan dalam memahami 
ajaran-ajaran Gereja Katolik terkait dengan Bunda Maria selama ini. 
Buku ini dibagi menjadi tiga (3) bagian, yakni: Bagian Pertama berisi 
12 katekese tentang Bunda Maria; Bagian Kedua berisi 12 renungan 
bersama Bunda Maria; dan Bagian Ketiga berisi 12 doa melalui Bunda 
Maria. Buku ini cukup kaya karena tidak sekadar berisi doa-doa yang 
ditujukan kepada Bunda Maria, tetapi juga Katekese serta Renungan 

yang sangat menawan.
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Judul Buku : Pemikiran Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche
Penulis : F. Budi Hardiman
Penerbit : Kanisius
Cetakan : 2019
Tebal : 305 halaman
ISBN : 978-979-21-6231-8

Eksistensi Filsuf: ”Pusat Jala Pumpunan Ikan”
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Judul Buku : Hukum Perkawinan Sakrmental dalam Gereja Katolik
Penulis 
Penerbit : Kanisius
Cetakan : 2019
Tebal : 240 halaman
ISBN : 978-979-21-5963-9

Hukum Perkawinan Sakramental
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Anatomi Tumbuhan - Edisi Revisi
1019002065; 978-979-21-6142-7; 172x245 mm; 280 hlm; HVS 70; 2019
Sri Mulyani E.S.
Rp85.000,00

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 me-
nyimpang.
Disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta contoh-contoh yang leng-
kap, buku ini sangat cocok sebagai pegangan bagi para mahasiswa Fakultas Pendidi-
kan 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.

Biotechnology is So Fun
1019002066; 978-979-21-6143-4; 155x230 mm; 136 hlm; HVS 70; 2019
Wahyu Wido Sari
Rp45.000,00

Di dalam buku Biotechnology is So Fun ini, tersedia materi praktik bioteknologi seder-
hana 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 su-
dah teruji dan dapat dikerjakan oleh anak usia sekolah dasar. Bagian awal buku menya-
jikan berbagai teknik fermentasi, kemudian diperdalam dengan terapan bioteknologi 
di bidang agrikultur. Selanjutnya, terdapat bahasan tentang cara mengonservasi ling-
kungan, 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.

Agama dan Kesadaran Kontemporer
1019002074; 978-979-21-6181-6; 155x230 mm; 360 hlm; HVS 70; 2019
Bartolomeus Samho, dkk.
Rp95.000,00

“Agama” adalah istilah yang kini terasa sangat problematis dan mengandung banyak 
ironi: teramat dihormati sekaligus dihujat dengan penuh dengki. Milenium ketiga yang 
disebut sebagai era baru “kebangkitan agama” ini, bagi sebagian orang juga disebut 
sebagai era “kebangkrutan agama”. Pernyataan-pernyataan dari kedua kubu yang ber-
tentangan itu—kaum beriman dan kaum ateis—kendati berpretensi rasional, faktanya 
telah melahirkan atmosfer yang menjadi sangat emosional, keras, dan off ensif. Dalam 
situasi seperti itu, diperlukan sudut pandang yang lebih dingin dengan cakupan lebih 
umum dan kajian yang lebih mendalam atas duduk perkaranya. 
Buku ini berupaya melakukan kajian yang lebih dingin, umum, dan mendalam atas 
fenomena yang disebut “agama” itu dalam konteks permasalahan mutakhirnya. Buku 
ini penting bagi siapa pun yang ingin melihat inti perkara menyangkut persoalan 
agama hari-hari ini.
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Writing Get to Basics
1019002075; 978-979-21-6179-3; 172x245 mm; 144 hlm; HVS 70; 2019
Yuseva Ariyani Iswandari & Patricia Angelina
Rp55.000,00

Buku ini menyajikan topik-topik dasar yang dibutuhkan untuk dapat menulis dalam 
bahasa lnggris dengan baik dan benar. Terdapat lima topik besar yang disajikan, yaitu: 
Parts of Speech, Subject-Predicate, Simple Present Tense, Simple Past Tense dan Simple Fu-
ture Tense. Buku ini juga menyediakan dua unit review yang berguna untuk mengukur 
pemahaman pembaca setelah membaca topik-topik yang disajikan. Setiap unit memi-
liki empat bagian yaitu: 
- Th inking Ahead -> para pembaca akan diajak untuk mengingat kembali apa yang telah 
mereka ketahui sebelumnya mengenai topik tersebut, dilanjutkan dengan pemaparan 
teori mengenai topik yang dibahas. 
- Zooming In -> para pembaca akan diberikan latihan-latihan yang mengintegrasikan 
semua sub-topik yang dibahas pada unit tersebut.
-  Mr.  Corner -> pemaparan tambahan tentang Minimum Requirements di bahasa lnggris 
diikuti oleh latihan mengenai teori tersebut.  
-  Refl ection -> para pembaca akan diajak untuk merefl eksikan proses  latihan yang telah 
mereka dapat dari unit tersebut, serta membuat daftar mengenai hal-hal yang masih 
perlu mereka tingkatkan.

Speaking Get to Basics
1019002076; 978-979-21-6290-5; 172x245 mm; 176 hlm; HVS 70; 2019
Yuseva Ariyani Iswandari; Patricia Angelina; Th omas Wahyu Prabowo M.
Rp68.000,00

Buku “Speaking Get to Basics” ini menyajikan topik-topik dasar yang dibutuhkan un-
tuk dapat berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Terdapat enam topik 
besar yang disajikan, yaitu: Introduction and Address System, Opening and Closing Conver-
sation, Interrupting and Getting Attention, Giving Compliments and Th anking, Expressing 
Symphaty and Apologizing, and Expressing Opinion. Buku ini juga menyediakan dua unit 
review yang berguna untuk mengukur pemahaman pembaca setelah mempelajari topik-
topik yang disediakan. Setiap unit memiliki empat bagian yaitu: 
- Th inking Ahead untuk mengingat kembali materi yang telah pembaca ketahui s e b e -
l u m n y a  mengenai topik tersebut, dilanjutkan dengan pemaparan teori mengenai 
topik yang dibahas. 
- Zooming In berisi latihan-latihan yang mengintegrasikan semua subtopik yang dibahas 
pada unit tersebut. 
- Chit-Chat Corner berupa pemaparan tambahan tentang tips-tips yang berhubungan 
dengan topik yang sedang dibahas. 
- Refl ection untuk merefl eksikan kegiatan yang telah pembaca dapat dari unit tersebut, 
serta membuat daftar mengenai hal-hal yang masih perlu ditingkatkan.

Sembilan Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan
1019002078; 978-979-21-6189-2; 148x210 mm; 184 hlm; HVS 70; 2019
Awan Santosa
Rp63.000,00

Meningkatkan kinerja karyawan merupakan keinginan setiap perusahaan. Perusahaan 
kecil hingga perusahaan skala internasional mendambakan karyawannya berkinerja 
maksimal. Sayangnya banyak perusahaan yang terjebak dalam rutinitas sehingga upaya 
ini tak pernah terealisasi. Sebagian belum tahu caranya dan sebagian lagi salah kaprah 
dalam melangkah. Buku ini menyajikan langkah praktis yang bisa langsung diterapkan 
dan merupakan pengalaman penulis tentang cara meningkatkan kinerja karyawan. 
Dimulai dari urusan rekrutmen, penggajian, penilaian karyawan, hubungan industrial, 
hubungan antarkaryawan dan ide-ide praktis lain yang semuanya mengacu pada pe-
ningkatan kinerja.
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Guru Katolik - Antara Tugas dan Panggilan pada Era Digital
1019002080; 978-979-21-6209-7; 125x190 mm; 144 hlm; HVS 70; 2019
RD Fransiskus Emanuel da Santo
Rp45.000,00

Menjadi GURU pada  “zaman now” yang juga merupakan era digital tentu saja tidak 
mudah. Ada sejumlah harapan dan tuntutan yang terus mengalir, yang mengharuskan 
seorang guru makin profesional, berkarakter, beriman, dan sebagainya. Guru saat ini 
harus benar-benar siap dalam menghadapi tantangan yang terus mengadang.
Guru adalah salah satu unsur penting yang harus ada sesudah siswa. Apabila seorang 
guru tidak punya sikap profesional, murid yang dididiknya pun akan sulit untuk ber-
tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan guru merupakan salah satu 
tumpuan gereja dan negara dalam memajukan dunia pendidikan. Seorang guru Kato-
lik perlu terus-menerus menyadari tugas dan panggilannya, baik di sekolah, di tengah 
masyarakat, maupun di gereja. Apakah Anda bangga menjadi Guru Katolik? Hal apa 
saja yang patut dibanggakan dari profesi Anda? Buku ini kiranya dapat membantu Anda 
dan siapa saja untuk menemukan jawabannya dan memantapkan diri untuk menjalani 
profesi Anda sebagai guru Katolik.

Hukum Asuransi di Indonesia
1019002079; 978-979-21-6206-6; 172x245 mm; 336 hlm; HVS 70; 2019
Dr. Agoes Parera, S.E., S.H., M.M., M.H., AAAIJ., CFP
Rp110.000,00

Buku Hukum Asuransi di Indonesia memaparkan Sejarah dan Perkembangan Asuransi, 
Usaha Perasuransian, Perasuransian dan pengaturannya. Usaha dan perusahaan pera-
suransian, Perjanjian pada umumnya, Perjanjian Reasuransi, Objek-objek Asuransi, 
Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, Asuransi Syariah, dan Asuransi Sosial atau Jaminan 
Sosial, serta Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan-peraturannya yang berlaku. 
Pada bagian akhir buku ini dilampirkan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. 
Buku ini tidak hanya cukup dipelajari saja akan tetapi perlu dimengerti dan dapat 
d i p r a k t i k k a n  melalui belajar kelompok dengan pola proses belajar mengajar 
berpusat pada mahasiswa (student learning centre). Setiap bab dalam buku ini dileng-
kapi evaluasi dan studi kasus yang mengarahkan pembaca untuk menganalisis dan me-
nemukan solusi kasus berdasarkan teori-teori yang ada. Pembaca diharapkan mencari 
gap-gap antara teori dan praktik atau dassein dan dassolen melalui contoh kasus. Anali-
sis dan solusi kasus terkini dikupas melalui teori-teori dan materi yang dipelajari mulai 
dari bab awal hingga akhir. Melalui buku ini terbentuk para kader muda mahasiswa/
pembaca yang andal dan profesional dalam bidang Hukum Asuransi.

Etika Profesi Akuntansi - Edisi Revisi
1019002081; 978-979-21-6211-0; 155x230 mm; 328 hlm; HVS 70; 2019
Kasdin Sihotang
Rp90.000,00

Dewasa ini muncul berbagai persoalan etis yang menimpa manusia modern. Tidak 
hanya dunia bisnis, melainkan juga dunia profesi, termasuk profesi akuntansi meng-
hadapi persoalan tersebut. 
Berbagai persoalan etis yang umumnya muncul dalam profesi akuntansi terkait dengan 
sejumlah pertanyaan mendasar berikut; Bagaimana seorang akuntan menunjukkan in-
dependensi dalam pekerjaannya? Sejauhmana ia menghayati tanggung jawab, integri-
tas, dan konfi densialitas, serta loyalitas dalam profesinya?
Buku Etika Profesi Akuntansi Edisi Revisi ini mencoba menjawab dua pertanyaan di atas 
secara gamblang. Pada edisi revisi kali ini, buku ini dilengkapi dengan studi dan ka-
sus. Setelah membaca buku ini, wawasan pembaca tentang prinsip-prinsip etis pro-
fesi, pendekatan dan langkah-langkah pengambilan keputusan diperluas. Para akun-
tan, mahasiswa Program Studi Akuntansi, calon akuntan, pemerhati akuntansi serta 
siapa saja yang berminat dalam pengembangan kualitas profesi secara etis sangat tepat 
membaca buku ini.
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Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi
1019002086; 978-979-21-6227-1; 155x230 mm; 168 hlm; HVS 70; 2019
Prof. Dr. R. Ign. Bambang Sugiharto
Rp60.000,00

Dalam pergaulan antar budaya saat ini cara kita memaknai pengalaman dan peristiwa 
tidak otomatis kembali ke belakang, ke sumber nilai-nilai yang telah melahirkan dan 
membesarkan kita. Disadari atau tidak, kita sudah selalu menggunakan bermacam 
sistem nilai lain dari luar juga sebagai rujukan. Dalam praksisnya, kebudayaan selalu 
berada dalam interaksi percampuran. Ia selalu bergerak melintasi batas sekat-sekat per-
bedaan komunitas. Dalam interaksi transaksional dengan “liyan” itu, tradisi dikritisi, 
diseleksi, dieksplorasi, ditafsirkan kembali, dan diperbaharui. Kebudayaan memang 
merupakan pola perilaku kolektif, namun justru karena itu ia adalah sesuatu yang ber-
sifat interaktif, dan karenanya fl uid, cair; pola dan prioritas nilainya bisa berubah bersa-
ma perubahan konteks. Ketika interaksi kultural menjadi semakin ketat dan luas tanpa 
batas, barangkali kini lebih tepat kita melihat kebudayaan dari perspektif “relasional”-
bukan “defensif”. Di sana kebudayaan dilihat sebagai alat berpikir saja; alat refl ektivitas 
kritis untuk memosisikan diri saat berhadapan dengan pola pikir, jenis pengetahuan 
dan sikap asing yang tidak kita pahami. Buku ini mencoba mengeksplorasi konsekuensi 
lanjut dan lebih dalam dari situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian itu. Bila 
kebudayaan dianggap isu sentral hari ini, pembicaraan dalam buku ini memperllihat-
kan jantung perkaranya.

Spiritualitas Guru
1019002087; 978-979-21-6229-5; 125x190 mm; 160 hlm; HVS 70; 2019
Paul Suparno, SJ
Rp52.000,00

Guru merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan. Seorang guru yang mem-
punyai spiritualitas tinggi akan melakukan tugasnya dengan penuh kreativitas dan 
rasa tanggung jawab. Spiritualitas guru adalah dasar atau roh yang menyemangati dan 
menggerakkan guru dalam menjalankan tugas. 
Buku kecil ini membahas tentang pengertian, wujud, dan cara mengembangkan spiri-
tualitas guru, serta dampaknya pada tugas guru. Selain itu, juga membahas tentang 
kendala yang sering dialami oleh guru di lapangan dalam mengembangkan spirituali-
tasnya. 
Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu guru merefl eksikan spiritualitasnya 
dan mengembangkannya dalam tugas perutusan secara nyata. Buku ini juga ditujukan 
untuk para pemerhati dan pencinta guru agar dapat membantu dan memberikan du-
kungannya bagi perkembangan tugas pelayanan guru. Dengan makin berkembangnya 
spiritualitas para guru, pendidikan di Indonesia diharapkan makin berkembang pula.
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Arsitektur Kota
1019002085; 978-979-21-6215-8; 155x230 mm; 164 hlm; HVS 70; 2019
FX Budiwidodo Pangarso
Rp65.000,00

Mata kuliah Arsitektur Kota pada jenjang S-1 merupakan perkuliahan yang memberi-
kan wawasan mengenai kota dari sudut pandang arsitektur dan perancangan (design) 
lingkungan di kawasan perkotaan bagi mahasiswa untuk menambah keterampilannya 
dalam perancangan arsitektur. Arsitektur itu secara intensional akan mengantar untuk 
mempelajari ruang, khususnya ruang yang dimanfaatkan oleh ragam kegiatan manusia. 
Oleh karena itu, di dalamnya akan didapati istilah planning dan design; merencana dan 
merancang. Merencana adalah proses menyusun program-program, termasuk besaran 
kebutuhan ruang yang diperlukan untuk menampung kegiatannya. Merancang adalah 
upaya secara grafi s dalam mewujudkan ruang secara tiga dimensional (3D) sesuai de-
ngan yang telah direncanakan (program).
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Fisiologi Hewan - Edisi Revisi
1019002099; 978-979-21-6271-4; 155x230 mm; 392 hlm; HVS 70; 2019
Dra. Wiwi Isnaeni, M.S.
Rp95.000,00

Buku Fisiologi Hewan-Edisi Revisi ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan kuali-
tas 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 
fi siologis dalam tubuh hewan secara sederhana, komunikatif, dan dilengkapi dengan 
berbagai gambar yang mudah dipahami. Setiap proses fi siologis dikaji dengan menyaji-
kan contoh-contoh peristiwa keseharian yang terjadi pada berbagai jenis hewan, mulai 
dari hewan tingkat rendah hingga hewan tingkat tinggi. 
Isi buku ini terbagi atas 12 bab. Bab 1 menjelaskan berbagai konsep dasar dalam f i -
s i o l o g i , respon hewan terhadap lingkungan, dan mekanisme homeostasis; bab 2 
menjelaskan struktur dan fungsi sel serta proses transpor zat melintasi membran sel; 
bab 3 sampai dengan bab 12 secara berturut-turut menguraikan fungsi sistem saraf, re-
septor dan efektor, endokrin, pencernaan, sirkulasi, respirasi, termoregulasi, ekskresi, 
osmoregulasi, dan sistem reproduksi. Buku ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, 
rangkuman materi, dan soal-soal latihan. Pada akhir buku disajikan glosarium dan in-
deks. Penyajian isi buku yang demikian itu membuat mahasiswa/pengguna yang mem-
pelajari buku ini akan dapat segera memahami isinya dengan baik.

Penelitian Tindakan di Kelas - Mengalir dari Hati
1019002102; 978-979-21-6291-2; 155x230 mm; 120 hlm; BookPp 57,5; 2019
Editor: Tim Laboratorium Yayasan Dinamika Edukasi Dasar
Rp45.000,00

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, ber-
daya 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 pendidi-
kan saat ini.
Y.B. Mangunwijaya juga menegaskan pentingnya pendampingan para guru secara 
berkelanjutan. Guru mempunyai peran penting dalam mengembangkan komunitas 
pembelajar yang meliputi guru, murid, orang tua, masyarakat, dan semua yang terlibat 
dalam proses eksperimentasi. Oleh karenanya, tiap guru didorong untuk mengujico-
bakan berbagai metode dan rancangan pembelajaran yang kreatif untuk menjawab ke-
butuhan 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.
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Keempat buku ini berisi tentang pertemanan Ayu, Feni, Made, dan Tobias. Ada 4 buku cerita anak 
dengan fokus cerita tiap-tiap buku pada anak yang berbeda. Topik mengenalkan anak pada keberaga-
man budaya (adat) nusantara dan perlunya membangun karakter toleransi pada anak-anak.

Dapatkan keempat judul buku Seri Berbeda Itu Asyik dengan bonus kartu kuartet di tiap bukunya!

rtemanan Ayu, Feni, Made, dan Tob
pada anak yang berbeda Topik menge

1019002069
Batu Bakar untuk 
Makan Siang
Rp38.000,00

1019002070
Baju Lebaran Ayu
Rp38.000,00

1019002071
Bersama-sama di 
Hari Galungan
Rp38.000,00

1019002071
Bersama-sama di 
Hari Raya Imlek
Rp38.000,00

Th e Wizard of Oz - Petualangan Dorothy di Negeri Penyihir
1019002067; 978-979-21-6177-9; 200x270 mm; Mattpp 120; Fullcolor; 64 hlm; 
2019
Evro Book International
Rp75.000,00

Dorothy adalah gadis kecil yang tinggal bersama bibi dan pamannya. Mereka 
tinggal di sebuah rumah kecil di tengah padang rumput di Kansas. Suatu hari, 
angin ribut menerbangkan rumah mereka. Dorothy dan Toto, anjing kecilnya, 
masih berada di dalam rumah itu. Akhirnya mereka terdampar di negeri penyi-
hir. Dorothy ingin kembali ke Kansas. Hanya Penyihir Oz yang bisa memban-
tunya. Petualangan Dorothy pun dimulai. Dalam perjalanan menemui Penyihir 
Oz, ia bertemu Scarecrow, si boneka sawah; Tin Woodman, si manusia kaleng; 
dan Lion si singa. Mereka bersama-sama mengalami petualangan yang mende-
barkan. Akankah Dorothy berhasil menemukan Penyihir Oz? Apakah Penyihir 
Oz mau membantunya? Baca ceritanya sampai selesai!

Masha and Th e Bear - Masha Tersesat di Hutan
1019002068; 978-979-21-6185-4; 200x270 mm; Mattpp 120; Fullcolor; 64 hlm; 
2019
Evro Book International
Rp75.000,00
Kenalkah kalian dengan gadis kecil bernama Masha? Ia berteman baik dengan 
Bear, si beruang. Ternyata Masha memiliki nenek buyut yang juga bernama 
Masha. Pada saat masih kecil, nenek buyut Masha ini tersesat di hutan. Ia 
berusaha mencari bantuan. Akhirnya ia menemukan sebuah rumah di tengah 
hutan. Ternyata pemiliknya seekor beruang! Apa yang kemudian terjadi pada 
Masha? Selamatkah ia? Baca kisah lengkapnya di buku ini.
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Yuk, lengkapi koleksi 
seri Komik

Apoteker Cilik!

1016002173
Yuk, Kenali Obat!
Rp38.000,00

1017002150
Yuk, Pilih Makanan Sehat!
Rp35.000,00

1019002073
Yuk, Kenali Imunisasi!
Rp45.000,00

Rori dan kawan-kawannya kembali berpetualang dengan cerita baru yang berbeda dan lebih seru.

Dapatkan ketiga judul buku Seri Rori dengan bonus stiker di tiap bukunya!

1019002082
Di Mana Norma?
Rp47.000,00

1019002083
Pertunjukan Tidak 
Terduga
Rp47.000,00

1019002084
Piknik Bersama 
Donna
Rp47.000,00

101900
Di Man
Rp47.00

mbali be petuala g dengan

a judul buku Seri Rori denga

kemmbali berpetualang den erita baru y g berbeda 

an bonus stiker di tiap bukan

gan erita baru yang ben ce
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1019002088
Franklin 
Berbohong
Rp40.000,00

1019002093
Franklin 
Pergi ke Sekolah
Rp40.000,00

1019002094
Teman Baru 
Franklin
Rp40.000,00

1019002095
Franklin
Sayang Ibu
Rp40.000,00

1019002096
Kelahiran Adik 
Franklin
Rp40.000,00

1019002097
Hewan Piaraan 
Franklin
Rp40.000,00

1019002089
Franklin 
Bermain 
Sepak Bola
Rp40.000,00

1019002090
Franklin 
dan Adiknya
Rp40.000,00

1019002091
Franklin 
Mau Menang 
Sendiri
Rp40.000,00

1019002092
Franklin 
Naik Sepeda
Rp40.000,00

Franklin hadir kembali dengan tampilan baru, judul apa saja yang belum dimiliki?
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games and gathering
edutainment, fashion 

show

Rayakan Momenmu 
di sini Yuk...!

satu venue

What a wonderful 
harmony
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DAPATKAN SEGERA

Inpirasi Batin 2020 (Edisi Bundling) — 1019001070
Rp110.000* — Tidak ada diskon tambahan bagi member KRC

Inpirasi Batin 2020 jilid 1
1019001067
Rp50.000

Inpirasi Batin 2020 jilid 2
1019001068
Rp50.000

Inpirasi Batin 2020 jilid 3
1019001069
Rp50.000

Agenda Liturgi 2020
Tahun A/II
1019001064
Rp22.000

Penanggalan Liturgi 2020
Tahun A/II
1019001045

Rp10.000


