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kami mempersembahkan buku-buku berikut ini:

Katekese merupakan usaha bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, dan paroki
tempat katekese itu dilakukan. Katekese dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai 
jenjang-jenjang kehidupan. Untuk menjawab kebutuhan itu,

Pendampingan
Iman Katolik
Keluarga
1019001012
Tim Komisi Kateketik
Regio Jawa
Rp35.000,-

Pendampingan
Iman Katolik
Orang Dewasa
1019001011
Tim Komisi Kateketik
Regio Jawa
Rp35.000,-

Pendampingan
Iman Katolik
Usia Lanjut
1019001013
Tim Komisi Kateketik
Regio Jawa
Rp35.000,-

Pendampingan
Iman Katolik
Anak-Anak
1019001008
Tim Komisi Kateketik
Regio Jawa
Rp40.000,-

Pendampingan
Iman Katolik
Anak Usia Dini
1019001007
Tim Komisi Kateketik
Regio Jawa
Rp40.000,-

Pendampingan
Iman Katolik
Remaja
1019001009
Tim Komisi Kateketik
Regio Jawa
Rp35.000,-

Pendampingan
Iman Katolik
Orang Muda
1019001010
Tim Komisi Kateketik
Regio Jawa
Rp45.000,-

hingga usia lanjut.

orang dewasa,
keluarga,

Buku-buku ini

orang muda,

proses katekese

berbagai usia

akan membantu

mulai dari anak usia dini,
anak-anak, remaja,

yang selaras dan
menyentuh
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FILSAFAT MANUSIA, JENDELA MENYINGKAP HUMANISME (EDISI REVISI)

Kasdin Sihotang

1018001071; 256 hlm.; 155x225 mm; 978-979-21-5678-2; 2018

Rp70.000,00

Buku ini merupakan revisi atas buku yang pernah terbit--Filsafat 

Manusia--dengan perbedaan subjudul dan tambahan bab baru. Pembaruan 

yang dilakukan oleh penulis buku ini sangat membantu para penggemar 

dengan ditambahkannya “pertanyaan pendalaman” pada setiap akhir bab.

MARI BELAJAR BERDOA

Theo Riyanto, FIC

1019001001; 224 hlm.; 125x190 mm; 978-979-21-5762-8; 2019

Rp65.000,00

Berdoa merupakan pilar yang sangat penting sebagai orang Kristiani. 

Oleh karena itu, hendaknya kita terus-menerus belajar berdoa agar kehidupan 

kerohanian kita semakin bertumbuh dan berkembang, juga pengertian kita 

tentang “doa” semakin mendalam, tepat, dan benar. Dalam buku ini kita 

diajak untuk memperdalam pengertian berdoa, setelah itu kita diajak belajar 

berdoa dari para tokoh Kitab Perjanjian Lama, Bunda Maria, Tuhan Yesus 

Kristus sendiri, serta dari kehidupan Gereja. Kita juga belajar tiga cara berdoa. 

Dalam buku ini secara khusus dibahas tentang doa “Bapa Kami” dan doa 

“Salam Maria”. Selain itu, kita juga diajak untuk merenungkan sabda-sabda 

“perpisahan” Tuhan Yesus.

CATHOLIC PRAYERS BOOK
LITANIES, ROSARIES, AND OTHERS

Br. Frans Sugi, FIC

1019001002; 268 hlm.; 115x170 mm; 978-979-21-5820-5; 2019

Rp65.000,00

Buku Catholic Prayers ini merupakan sebuah upaya untuk menambah 

sarana berdoa umat,  terutama melalui doa litani dan rosario dalam bahasa 

Inggris. Hal ini mengingat sekarang ini bahasa Inggris sudah menjadi lumrah 

dalam pergaulan. Doa-doa dalam buku ini diambil dari berbagai sumber, 

mempunyai pilihan yang cukup sesuai dengan kerinduan hatinya. Buku ini 

juga cocok digunakan sebagai teman perjalanan ziarah ke luar negeri.
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Prof. Dr. Kees Bertens

1018001094; 312 hlm.; 148x210 mm; 978-979-21-5798-7; 2018

Rp75.000,00

Untuk pertama kali Sejarah Filsafat Yunani ini terbit pada tahun 1975 

dan sesudahnya sampai dengan tahun 2017 mengalami 27 kali cetak ulang 

(edisi bajakan yang beredar ramai di kalangan perguruan tinggi, tidak 

tidak pernah berubah banyak. Dari permulaannya buku mendapat subjudul 

“Dari Thales ke Aristoteles”, karena hanya periode itulah yang dibicarakan di 

kata pengantar sejak edisi pertama dijelaskan,  subjudul  “Dari Thales ke 

Yunani. Zaman sesudah Aristoteles yang biasanya disebut ‘masa Hellenistis’, 

tidak dibahas di sini. Harapan kami, suatu hari akan terhidang kesempatan 

lagi, karena dengan bertambahnya dua bab tentang “Periode Hellenistis dan 

dapat diisi. Edisi baru ini hendak memperkenalkan seluruh periode pemikiran 

SEJARAH FILSAFAT YUNANI (EDISI REVISI 2018)

MEMAKNAI BADAI KEHIDUPAN

Robert Bala

1019001003; 176 hlm.; 148x210 mm; 978-979-21-5817-5; 2019

Rp58.000,00

Badai, sebagai fenomena alam melambangkan penderitaan yang mener-

sangat inspiratif. Keberaniannya di usia 40 tahun, mematukkan paruhnya pada 

bebatuan, adalah ekspresi transformasi diri. Suatu keberanian mengubah cara 

pandang, mentransformasi diri, agar sanggup menghadapi tantangan hidup. 

Buku Memaknai Badai Kehidupan, merupakan  ajakan untuk menafsir secara 

keutamaan bagi orang beriman untuk melihat makna di balik setiap tragedi. 

secara positif. Menjadi kesempatan bagi manusia untuk menuju hidup yang 

lebih hebat dan lebih baik. Seperti anak kecil yang gembira dengan datangnya 

angin karena ia bisa menerbangkan tinggi layang-layangnya.
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Emanuel Martasudjita, Pr. 

1018001095; 96 hlm.; 130x180 mm; 978-979-21-5802-1; 2018

Rp35.000,00

Setiap orang, di mana pun dan kapan pun selalu mempunyai kerinduan. 

Kerinduan untuk sehat, untuk hidup damai, untuk rukun dengan sesama, dan 

juga kerinduan lainnya seperti kerinduan untuk berkuasa, untuk berpengaruh, 

untuk menjadi terkenal, sebagaimana para politikus yang sekarang ini sedang 

berupaya memenangkan pilkada (pemilihan kepala daerah), pileg (pemilihan 

legislatif), ataupun pilpres (pemilihan presiden). Akan tetapi, di sepanjang 

sejarah umat manusia, orang selalu memiliki kerinduan terdalam: untuk 

dikasihi, untuk diakui, untuk diterima, dan untuk dihargai.

Ekaristi – Kehadiran Tuhan dalam Hidup Sehari-hari, merupakan pendalaman 

dan paripurna adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, namun kini Kristus hadir 

dalam Ekaristi agar Dia dapat memenuhi kerinduan kita yang sangat besar 

dan konkret ini. Dalam buku ini kita akan memperoleh penjelasan tentang 

bagian-bagian perayaan Ekaristi dan bagaimana Ekaristi tersebut dapat 

MAKNA EKARISTI: KEHADIRAN TUHAN DALAM HIDUP SEHARI-HARI 
(SERI PERJALANAN JIWA 7)

ATARAXIA: BAHAGIA MENURUT STOIKISME

A. Setyo Wibowo

1019001005; 224 hlm. 155x230; 978-979-21-5769-7; 2019
Rp75.000,00

Setiap manusia mencari kebahagiaan, hidup yang tenang. Ataraxia, 

adalah praktik dan latihan (askesis), sebuah seni menjalani kehidupan.

Di zaman di mana kita terus-menerus diganggu oleh media sosial, mudah 

negatif (rasa iri, marah, pahit, takut). Kuncinya adalah membedakan dalam 

segala hal: apa yang tergantung pada kita dan apa yang tidak tergantung 

meluruskan cara berpikir, kaum Stoik menggapai ataraxia (absence of troubles).
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LUKAS, INJIL KAUM MARGINAL

Martin Harun, OFM

1019001004; 408 hlm.; 148x210 mm; 978-979-21-5813-7; 2019

Rp95.000,00

Buku Lukas, Injil Kaum Marginal ini disusun bagi pembaca yang mencari 

pesan Yesus versi Lukas. Seperti ketiga jilid sebelumnya, tentang Matius, 

Markus, dan Yohanes, juga jilid keempat ini bermaksud memberi keterangan 

dan pemahaman tentang hal-hal yang utama. Buku ini disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan akan bahan kursus, baik bagi pemberi maupun 

peserta. Oleh karena itu, buku ini diberi pengantar singkat ke dalam Injil 

Lukas, garis besar kisah Injil, penyusunannya dari pelbagai sumber, jemaat 

dan tujuannya, dan juga pandangan teologis yang muncul dari tulisan ini.

Untuk membantu mereka yang ingin membaca Injil Lukas secara 

kontinu, tak hanya ditunjukkan garis besar Injil dalam bagian “Pengantar 

benang merah bagian Injil yang bersangkutan, untuk menolong membaca 

kelompok pendalaman Injil Lukas, disajikan tafsiran khusus tentang suatu 

seleksi perikop, separuh lebih Injil Lukas, yaitu semua perikop yang digunakan 

dalam Lectionarium atau Evangeliarium yang diikuti dalam ibadat Hari 

Minggu dan Hari Raya Gereja Katolik dan beberapa Gereja Kristen. Tujuan 

bersangkutan.

INTISARI KITAB SUCI PERJANJIAN LAMA

Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF

1019001006; 56 hlm; 125x190 mm; 978-979-21-5821-2; 2019

Rp25.000,00

Banyak orang takut membaca Kitab Suci Perjanjian Lama karena 

tebalnya dan isinya yang sulit dicerna. Karena itulah buku ini ditulis, yakni 

untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Penulis berharap, setelah membaca 

Intisari Kitab Suci Perjanjian Lama ini, para pembaca berani membaca Kitab 

Suci Perjanjian Lama itu sendiri. Dalam membaca Kitab Suci Perjanjian Lama, 

dapat membacanya secara selektif saja, terutama Kitab Kejadian dan Kitab 

Keluaran. Dari segi isinya, Kitab Suci Perjanjian Lama dapat dibagi menjadi 

tiga Bagian. Bagian I memuat Kitab-kitab Sejarah. Bagian II memuat Kitab-



7infoKRC 2/2019 |

MEWARTAKAN DI LINGKUNGAN, 50 TEMA DAN GAGASAN

Hardi Sastra Atmaja

1019001018; 216 hlm.; 172 x 245 mm; 978-979-21-5677-5; 2019

Rp65.000,00

Buku ini berisi tema dan gagasan pokok untuk membantu para pemandu 

dengan tips-tips kreatif untuk memandu pertemuan di lingkungan. Tema-tema 

sebagai katekis  di berbagai kelompok. Dan tema-tema tersebut dekat dalam 

kehidupan sehari-hari peserta katekese, ringan, tetapi mendalam. Materi yang 

tersedia sangat mencukupi untuk kegiatan katekese selama 50 - 80 menit. 

BAPAKKU
SHARING ANAK DALAM MENYELAMI DUNIA SANG BAPAK

Agustinus Setyodarmono, SJ

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

Rp50.000,00

Aku tidak memilih sendiri bapakku dan keluargaku. Tiba-tiba saja aku 

harus terlahir sebagai anak bungsu dari pasangan suami-istri dengan lima 

anak. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, andai aku dilahirkan kembali dan 

boleh memilih sendiri siapa bapakku, ibuku, dan saudara-saudari kandungku, 

apakah aku mau memilih keluarga yang kumiliki saat ini?

Beruntung, Sang Pengatur Hidup berpihak padaku. Dia mempertemu-

kanku dengan bapak-bapak lain di luar rumahku. Aku merasakan kebenaran 

dari pepatah Lao Tzu, “being deeply loved by someone gives you strength, 

lain. Mereka memberiku pengalaman dicintai, dirindukan, ditemani, dididik. 

Pada gilirannya, pengalaman ketemu mereka memampukanku menerima, 

bersyukur, dan mencintai bapakku. Aku juga merasa beruntung karena 

mengalami pindah rumah beberapa kali.

Buku ini berisi pengalaman berelasi penulis dengan bapak kandung, 

bapak-bapak di luar rumah, dan rumah-rumah yang disinggahinya. Ini sebuah 

buku ungkapan syukur atas bapak, bapak-bapak, rumah-rumah yang pernah 

ditinggalinya, dan yang mengantarnya menjadi bapak yang baik bagi anak-

anak yang dipercayakan padanya.
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Jose Perez Montero dan Ben Alex

1019001019; 48 hlm.; 210x275 mm; 978-979-21-5741-3; 2019

Rp45.000,00

Komik ini berisi kisah dari Yesus hingga Paulus sesuai Kitab Suci. Sangat 

cocok untuk pendampingan anak. Komik ini merupakan kelanjutan dari ketiga 

komik sebelumnya (Komik Kitab Suci Dari Adam Hingga Yakub, Komik Kitab 

KOMIK KITAB SUCI, DARI YESUS HINGGA PAULUS

KOMIK KITAB SUCI, KARYA-KARYA YESUS

Jose Perez Montero dan Ben Alex

1019001020; 48 hlm.; 210x275 mm; 978-979-21-5742-0; 2019

Rp45.000,00

Komik ini berisi kisah karya-karya Yesus sesuai Kitab Suci. Sangat cocok 

untuk pendampingan anak. Komik ini melengkapi keempat komik lainnya 

(Komik Kitab Suci Dari Adam Hingga Yakub, Komik Kitab Suci Dari Yakub 

Komik Kitab Suci Dari Yesus Hingga Paulus).

TOKOH-TOKOH HISTORIS DALAM KITAB SUCI

Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF 

1019001029; 72 hlm.; 125x190 mm; 978-979-21-5961-5; 2019

Rp30.000,00

Buku ini memuat tokoh-tokoh historis di dalam Kitab Suci. Meskipun 

tokoh-tokoh yang diuraikan di dalam buku ini disebut historis, cerita-cerita 

rinci tentang mereka masing-masing di dalam Kitab Suci tidak sepenuhnya 

historis. Meskipun beberapa tokoh di dalam Kitab Suci dinilai tidak historis, 

kisah tentang tokok-tokoh tersebut tetap memuat Sabda Allah dan selalu 

memuat sharing iman dari para penulisnya. Uraian tentang masing-masing 

tokoh di dalam buku ini disusun terutama dengan mengacu pada Kitab Suci 

dan beberapa buku Ensiklopedi Kitab Suci. Semoga dengan kehadiran buku 

ini, banyak orang beriman makin memahami tokoh-tokoh penting di dalam 

Kitab Suci, terlebih yang historisitasnya tidak diragukan.
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Dr. Simplesius Sandur, CSE

1019001025; 368 hlm.; 155x230 mm; 978-979-21-5856-4; 2019

Rp100.000,00

Thomas Aquinas (1124-1274) tampil sebagai tokoh terdepan yang 

menggagas esensi politik dan hukum pada zamannya. Baik politik maupun 

hukum dalam Thomas memiliki satu tujuan yang disebut sebagai bonum

commune atau kebaikan bersama. Hal itu dikarenakan politik dan hukum selalu 

berkaitan dengan suatu societas, di mana kita juga ambil bagian di dalamnya. 

Titik tolak teorinya tentang politik berangkat dari ide dasar manusia sebagai 

zõon politikón. Selanjutnya, hukum dalam pandangan Thomas tidak dilihat 

melulu sebagai suatu kekuatan untuk menghukum tetapi dalam artinya yang 

terdalam sebagai suatu perintah akal budi (ordo rationis). Akal budi adalah 

aturan dan ukuran (regula et mensura) tindakan manusia. Kebaikan yang 

menjadi akhir dari hukum berkaitan dengan kebenaran. Kebaikan itu haruslah 

hukum terutama hukum kodrat sebagai perintah akal budi praktis. Hukum 

dengan hukum kodrat bukanlah hukum dalam arti yang sesungguhnya. 

“Lakukan yang baik, tolaklah yang jahat” menjadi prinsipnya yang utama. 

Prinsip ini mendesak manusia untuk mengingini, mencari dan mengejar 

kebaikan, serta menjauhi kejahatan. Dengan hal ini berarti kejahatan tidak 

prinsip non-kontradiksi dalam ranah etika. Pembunuhan, apa pun bentuknya, 

selalu merupakan kejahatan dan tidak pernah dilihat sebagai suatu kebaikan 

DOA SEORANG IBU

Yohana Titik Asmara

1019001021; 96 hlm.; 115x170 mm; 978-979-21-5839-7; 2019

Rp35.000,00

Buku ini merupakan kumpulan doa untuk para ibu yang kerap 

kali harus bergulat dalam berbagai perjuangan hidup. Sebagai seorang 

beriman Katolik, dalam perjuangan hidup, seorang ibu selalu berserah pada 

penyelenggaraan Tuhan dan memohon kekuatan dari Tuhan. Dalam buku ini 

ibu sehingga seorang ibu dapat menyertakan Tuhan senantiasa dalam segala 

perjuangannya. Harapannya para ibu dapat terbantu dalam mencurahkan isi 

hatinya ke dalam doa-doa yang dipanjatkannya. 

FILSAFAT POLITIK DAN HUKUM THOMAS AQUINAS
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SOSOK-SOSOK KUDUS 1

Maria Etty

1019001022; 88 hlm.; 148x210 mm; 978-979-21-5846-5; 2019

Rp38.000,00

SOSOK-SOSOK KUDUS 2

Maria Etty

1019001023; 88 hlm.; 148x210 mm; 978-979-21-5847-2; 2019

Rp38.000,00

SOSOK-SOSOK KUDUS 3

Maria Etty

1019001024; 88 hlm.; 148x210 mm; 978-979-21-5848-9; 2019

Rp38.000,00

Kehidupan orang modern cenderung sarat kesibukan. Kebanyakan orang 

terbenam dalam satu kesibukan menuju kesibukan berikutnya, nyaris tiada 

henti. Mereka melangkah menuju esok dengan sedikit suri teladan, bahkan 

kadang tanpa suri teladan. Materialisme dan hedonisme telah menyeret 

banyak orang untuk mengejar uang, gelar, dan jabatan. Sementara itu, sisi 

rohani sebagian orang jadi hampa karena lupa untuk diisi. Sebuah tantangan 

besar bagi para orang tua dalam mempersiapkan anak-anaknya menjadi 

manusia yang tidak sekadar cerdas secara intelektual namun juga cerdas 

secara emosi dan rohani.

Di lingkungan Gereja Katolik, salah satu teladan yang bisa menjadi 

panutan bagi orang-orang modern sesungguhnya telah diberikan oleh para 

Santo dan Santa. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang hidupnya 

sungguh telah teruji sehingga pantas menjadi teladan. Kehidupan iman para 

Santo dan Santa tetap aktual untuk dijadikan contoh oleh orang-orang zaman 

sekarang. Bagaimana mereka tangguh menghadapi kesulitan hidup dengan 

tetap berpengharapan kepada Allah. Bukankah orang-orang modern juga 

tiada henti dicegat oleh persoalan hidup? Oleh karena itu, kehadiran buku 

Sosok-sosok Kudus ini tetaplah relevan bagi anak-anak di era milenial ini.  
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Segera
Dapatkan...
Inspirasi Batin 2019
Jilid 2 & Jilid 3

STOKTERBATAS

Info Penggunaan 
Kartu Member

 Para member kami yang terkasih, kami infokan bahwa per Maret 2019 baik 
pembelian 

 Hal ini diberlakukan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas member 
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Judul Buku : Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik
Penulis : Petrus Danan Widharsana
Penerbit : PT Kanisius

 : 1, 2018
Tebal : 224 hlm.
ISBN : 978-979-21-5550-1

untuk mewartakan nilai-nilai kehidupan; kasih, sukacita, kedamaian, kerendahan dan 

Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik
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Buku ini membuka cakrawala pandang kita tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, 

Buku yang kaya akan sumber referensi, semakin diperkaya dengan 

bahasa sederhana buku ini diharapkan mampu membantu para 



14 | infoKRC 2/2019

Judul Buku : Dipanggil untuk Menjadi Kudus, (Dirimu, Juga!)
Penulis : Theo Riyanto, FIC
Penerbit : PT Kanisius

 : 1, 2019
Tebal : 200 hlm.
ISBN : 978-979-21-5832-8

beriman, kita merindukan Tuhan, karena kepada Tuhanlah kita beriman dan menumpukan 

Buku ini membantu kita mengenali dan menanggapi panggilan kekudusan yang datang dari 

Apakah Aku Dipanggil untuk Menjadi Kudus?
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No Buku Judul Harga

1018002010 Gembira Bersama Yesus,
Pendidikan Agama Katolik TK A Semester 1 Rp30.000,00

1018002011 Gembira Bersama Yesus,
Pendidikan Agama Katolik TK A Semester 2 Rp30.000,00

1018002012 Gembira Bersama Yesus,
Pendidikan Agama Katolik TK B Semester 1 Rp30.000,00

1018002013 Gembira Bersama Yesus,
Pendidikan Agama Katolik TK B Semester 2 Rp30.000,00

www.kanisiusmedia.co.id penerbitkanisius         kanisiusmedia             KANISIUS Penerbit-Percetakan

TK
PAK

PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK TK

Buku “Gembira Bersama Yesus” ditulis dengan memperhatikan nilai agama dan 

buku “Gembira Bersama Yesus” ini disinggung seluruh aspek kehidupan iman, yaitu 

menggunakan kata dan bahasa yang sederhana serta gambar yang menarik sehingga 

Semester 1
TK A

Sr. Margriet PIJ, dkk.

Semester 1
TK B

Sr. Margriet PIJ, dkk.

Semester 2
TK A

Sr. Margriet PIJ, dkk.

Semester 2
TK B

Sr. Margriet PIJ, dkk.
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Komisi Kateketik KWI bekerja sama dengan PT KANISIUS dengan bangga mempersembahkan buku 
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti ini untuk kelas I sampai dengan kelas XII yang terdiri atas 
buku siswa dan buku guru, dengan subjudul untuk jenjang SD Belajar Mengenal Yesus, untuk SMP Belajar 
Mengikuti Yesus, dan untuk SMA Diutus sebagai Murid Yesus. Subjudul ini kami pilih berdasarkan tahapan 
perkembangan iman siswa yang dimulai dari pembiasaan atau pengenalan iman, kemudian tahapan 
pemahaman yang ditandai dengan karakter siswa yang sedang mencari jati dirinya. Pada jenjang SMA, 
kiranya siswa sudah memiliki kemampuan untuk menghayati dan bahkan menjadi saksi atas imannya. 
Adapun isi buku ini tetap mengacu pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sesuai dengan silabus 
Kurikulum 2013.

Buku ini ditulis dalam kerja sama 
dengan lembaga gereja yang ber-
wenang (Komisi Kateketik KWI) 
sehingga dapat menjadi buku 
referensi tepercaya.

Pendidikan Agama Katolik
dan Budi Pekerti

Kurikulum 2013Sekolah
Dasar

No Buku Judul Harga

1017002032 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas I-Siswa Rp40.000,00

1017002033 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas II-Siswa Rp42.000,00

1017002034 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas III-Siswa Rp45.000,00

1017002035 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas IV-Siswa Rp35.000,00

1017002036 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas V-Siswa Rp42.000,00

1017002037 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas VI-Siswa Rp45.000,00

No Buku Judul Harga

1017002044 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas I-Guru Rp55.000,00

1017002045 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas II-Guru Rp70.000,00

1017002046 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas III-Guru Rp70.000,00

1017002047 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas IV-Guru Rp60.000,00

1017002048 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas V-Guru Rp75.000,00

1017002049 Belajar Mengenal Yesus SD Kelas VI-Guru Rp75.000,00
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Pendidikan Agama Katolik
dan Budi Pekerti

Kurikulum 2013SMP

No Buku Judul Buku Harga

1017002038 Belajar Mengikuti Yesus SMP Kelas VII-Siswa Rp38.000,00

1017002039 Belajar Mengikuti Yesus SMP Kelas VIII-Siswa Rp35.000,00

1017002040 Belajar Mengikuti Yesus SMP Kelas IX-Siswa Rp35.000,00

No Buku Judul Buku Harga

1017002050 Belajar Mengikuti Yesus SMP Kelas VII-Guru Rp75,000,00

1017002051 Belajar Mengikuti Yesus SMP Kelas VIII-Guru Rp60,000,00

1017002052 Belajar Mengikuti Yesus SMP Kelas IX-Guru Rp60,000,00

Komisi Kateketik KWI bekerja sama dengan PT KANISIUS dengan bangga mempersembahkan buku 
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti ini untuk kelas I sampai dengan kelas XII yang terdiri atas 
buku siswa dan buku guru, dengan subjudul untuk jenjang SD Belajar Mengenal Yesus, untuk SMP Belajar 
Mengikuti Yesus, dan untuk SMA Diutus sebagai Murid Yesus. Subjudul ini kami pilih berdasarkan tahapan 
perkembangan iman siswa yang dimulai dari pembiasaan atau pengenalan iman, kemudian tahapan 
pemahaman yang ditandai dengan karakter siswa yang sedang mencari jati dirinya. Pada jenjang SMA, 
kiranya siswa sudah memiliki kemampuan untuk menghayati dan bahkan menjadi saksi atas imannya. 
Adapun isi buku ini tetap mengacu pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sesuai dengan silabus 
Kurikulum 2013.

penerbitkanisius         kanisiusmedia             KANISIUS Penerbit-Percetakanwww.kanisiusmedia.co.id

Buku ini ditulis dalam kerja sama 
dengan lembaga gereja yang ber-
wenang (Komisi Kateketik KWI) 
sehingga dapat menjadi buku 
referensi tepercaya.
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Pendidikan Agama Katolik
dan Budi Pekerti

Kurikulum 2013SMA

No Buku Judul Harga

1017002041 Diutus sebagai Murid Yesus SMA Kelas X-Siswa Rp40.000,00

1017002042 Diutus sebagai Murid Yesus SMA Kelas XI-Siswa Rp40.000,00

1017002043 Diutus sebagai Murid Yesus SMA Kelas XII-Siswa Rp42.000,00

No Buku Judul Harga

1017002053 Diutus sebagai Murid Yesus SMA Kelas X-Guru Rp60.000,00

1017002054 Diutus sebagai Murid Yesus SMA Kelas XI-Guru Rp60.000,00

1017002055 Diutus sebagai Murid Yesus SMA Kelas XII-Guru Rp65.000,00

Komisi Kateketik KWI bekerja sama dengan PT KANISIUS dengan bangga mempersembahkan buku 
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti ini untuk kelas I sampai dengan kelas XII yang terdiri atas 
buku siswa dan buku guru, dengan subjudul untuk jenjang SD Belajar Mengenal Yesus, untuk SMP Belajar 
Mengikuti Yesus, dan untuk SMA Diutus sebagai Murid Yesus. Subjudul ini kami pilih berdasarkan tahapan 
perkembangan iman siswa yang dimulai dari pembiasaan atau pengenalan iman, kemudian tahapan 
pemahaman yang ditandai dengan karakter siswa yang sedang mencari jati dirinya. Pada jenjang SMA, 
kiranya siswa sudah memiliki kemampuan untuk menghayati dan bahkan menjadi saksi atas imannya. 
Adapun isi buku ini tetap mengacu pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sesuai dengan silabus 
Kurikulum 2013.

penerbitkanisius         kanisiusmedia             KANISIUS Penerbit-Percetakanwww.kanisiusmedia.co.id

Buku ini ditulis dalam kerja sama 
dengan lembaga gereja yang ber-
wenang (Komisi Kateketik KWI) 
sehingga dapat menjadi buku 
referensi tepercaya.
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Star Kids is a series of theme-based 
English text books for the first to sixth 
grade students of elementary school. 
These books are developed based on 
the themes and topics suggested by 
the curriculum for elementary school 
students. The learning activities are 
designed in order to train the students 
to observe, predict, question, apply, 
analyze, evaluate and communicate what 
they have learned in each unit. To some 
extent, these books raise positive values 
that can be learned from each topic. 
Following reflective pedagogy paradigm, 
each unit ends with a reflection activity 
which leads the students to draw 
meanings from what they have learned 
and then make plans to take actions.

A Series of Theme-Based English Text Books 
for the Students of Elementary School

1019002020 Star Kids 1 Rp 42.000,00

1019002021 Star Kids 2 Rp 40.000,00

1019002022 Star Kids 3 Rp 38.000,00

1019002023 Star Kids 4 Rp 38.000,00

1019002024 Star Kids 5 Rp 36.000,00

1019002025 Star Kids 6 Rp 38.000,00
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penerbitkanisius             kanisiusmedia             KANISIUS Penerbit-Percetakanwww.kanisiusmedia.co.id
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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.

Senggutru dan Raksasa
1019002001
978-979-21-5155-8
Nancy Sitohang & Gufront Vedian
Rp45.000,00

www.kanisiusmedia.co.id penerbitkanisius         kanisiusmedia             KANISIUS Penerbit-Percetakan
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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!

I Belog
1019002002
978-979-21-5156-5
YOS & Dewi Tri Kusumah
Rp35.000,00

www.kanisiusmedia.co.id penerbitkanisius         kanisiusmedia             KANISIUS Penerbit-Percetakan
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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.

Titu dan Tuti
1019002003

978-979-21-5157-2
Caecilia Krismariana & Lyly Young

Rp35.000,00

www.kanisiusmedia.co.id penerbitkanisius         kanisiusmedia             KANISIUS Penerbit-Percetakan
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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. 

Berpikir Kritis, Kecakapan Hidup 
di Era Digital - Edisi Revisi
1019002015
978-979-21-5836-6
Kasdin Sihotang
Rp75.000,00

www.kanisiusmedia.co.id penerbitkanisius         kanisiusmedia             KANISIUS Penerbit-Percetakan
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Company Visit
Institusi pendidikan goes to PT Kanisius

ia menyampaikan rasa terima kasih dan 

Ia menambahkan bahwa sudah beberapa 

sebagai salah satu tempat untuk program 

semoga tahun-tahun berikutnya bisa terus 

CERITA 
KEGIATAN
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ia mengucapkan terima kasih atas 

Bagian Percetakan berupa materi mengenai 

dengan pemaparan tentang alur proses cetak 
 masuk hingga proses cetak dan 

materi, rombongan diberi kesempatan 

percetakan, para siswa dibagi ke dalam 
empat kelompok dengan masing-masing 

Sungguh merupakan kebanggaan bagi PT 

dari sekian banyak perusahaan yang ada di 

dianggap sebagai perusahaan yang telah 
memiliki banyak pengalaman apalagi kini 

mengucapkan terima kasih karena PT 

, dia tertarik dengan bagian 

bisa menerbitan sebuah karya dengan 
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Sambutan berikutnya datang dari Ibu 

Ia menyatakan rasa senangnya karena PT 

disambut senyum oleh para dosen dan para 

Berkaitan dengan bidang literasi dan 

dengan keinginan dari Prodi Sastra Inggris 

disampaikan oleh Ibu Flora adalah tentang 

prospek bisnis penerbitan, kesalahan dalam 
konten atas buku yang sudah diterbitkan, 

satu diantaranya bahkan adalah seorang 

dalam menggapai cita-cita hingga lulus dan 
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Info Sosial Media

Read Good Book, Read Kanisius Books

 dan nyalakan 

, dan 

@tamankomunikasikanisius
@percetakankanisius
@krc_kanisius

@kanisiusmedia
@kanisiusperc

Info Kenaikan Harga Buku Kanisius

Salam,
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Pelanggan Pilihan 
KRC 2018

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember
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