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Hai Teman-teman KMK se-unit selatan! Ga kerasa ya kepengurusan periode 2012-2013 sudah bera-

khir. Kepengurusan kali ini dipimpin oleh dua koordinator yaitu Dimas dan Samuel dengan visi-

misinya adalah “Cum Corde Sevire Sine Fine”. Diakhir kepengurusan ini, staff Humas dan Media me-

mutuskan untuk meluncurkan sebuah majalah seputar PMKAJ US yang bisa dinikmati oleh teman-

teman se-unit selatan. Semoga dengan munculnya majalah ini teman-teman dapat lebih mengenal 

KMK-KMK lain se-unit selatan dan tentunya PMKAJ Unit Selatan sendiri. Semoga apa yang ada dis-

ini dapat dinikmati dan bermanfaat untuk mereka yang membacanya.  Mohon maaf apabila ada ke-

kurangan dan kesalahan. Akhir kata, Selamat Membaca! 

- Sie Humas dan Media - 



Thanks Romo Yu . Sejauh ini apa 

yang saya jalankan sudah lumayan 

meskipun masih ada beberapa KMK-

KMK yang belum bisa ngumpul sama 

kita,mungkin karena faktor per-

jalanan yang belum dapat dijangkau. 

Sedih sih,huhu tapi mudah-mudahan 

kedepan bisa makin banyak teman-

teman yang bisa datang ataupun 

main ke wisma. 

 Kedepannya nih PMKAJ-US 

makin bisa mewadahi kebutuhan 

KMK-KMK ataupun kebutuhan Romo 

terutama dal am hal  pe lay a-

nan ,sehingga semua orang didalam-

nya bisa semakin mengembangkan 

diri demi kemuliaan Tuhan yang se-

makin besar. Terus untuk kepenguru-

san selanjutnya semoga bisa merang-

kul KMK dan membuat acara yang 

itu tentunya teman-teman juga per-

hatian juga dengan Romo moderator 

dan PMKAJ-US itu sendiri.hehehe 

Pesan singkat gue semoga PMKAJ-

US selanjutnya tetap ada dan tetap 

eksis diantara PMKAJ yang lain. 

 sekian dulu ya sambutan para Koor-

diator.  

 Pu j i  d a n 

Syukur saya panjat-

kan buat Tuhan 

yesus yang telah 

membimbing dalam 

menggerakan or-

ganisasi ini. Serta 

semua teman-teman 

pengurus periode 

2012-2013 yang te-

lah bekerja sama 

dalam membangun 

PMKAJ-US. Terlalu banyak nilai 

positif yang saya dapatkan dan sulit 

diungkapkan satu persatu. Hehhe 

Meskipun begitu ada satu hal yang 

bikin saya sedih, khususnya pada 

internal pribadi yang masih kurang  

maksimal dalam menjangkau KMK-

KMK seunit selatan. 

Apa yang sudah saya capai sebagai 

koordinator II dalam organisasi ini 

lebih baik dikembalikan lagi pada 

penilaian orang lain. Karena orang 

lainlah yang berhak menilai, yang 

terpenting saya sudah berusaha se-

baik mungkin dalam menjalannya 

apa yang menjadi kewajiban. 

Saya berharap Temen-temen KMK 

semakin banyak yang main ke wisma, 

memperhatikan wisma dan berpar-

tisipasi aktif dalam kegiatan PMKAJ-

US. Melihat sejauh ini wisma sedang 

dalam proses renovasi dan masih ada 

beberapa kmk yang belum bisa men-

gikuti kegiatan PMKAJ-US. Selain 

fenomenal dan cetar membahana. 

Hahahaha. 

Secara khusus saya mengucapkan 

terima kasih banyak buat teman-

teman pengurus diperiode ini karena 

sudah mau bekerja sama,walaupun 

saya masih banyak kekurangan.  

 Pertama-tama saya ucapkan ter-

ima kasih pada Tuhan Yesus dan 

teman-teman yang sudah saya jadi 

koordinator PMKAJ-US diperiode ini. 

Banyak yang saya dapatkan dari sini. 

diantaranya seneng banget bisa men-

genal banyak teman-teman kmk baru 

seunit selatan, bisa belajar dan punya 

pengalaman berorganisasi, bisa me-

rubah pribadi menjadi lebih baik 

lagi,punya tantangan baru yang sebe-

lumnya belum pernah saya dapatkan, 

dan tentunya seneng bisa meramai-

kan wisma kita tercinta dengan ban-

yak acara. 

 Dalam menjalankan organisasi ini 

cobaan yang paling mentok seperti  

“diomelin romo” tapi sebenarnya bu-

kan omelan juga,melainkan sebuah 

masukan dari beliau saja.hehehe 

Salam sejahtera untuk KMK unit sela-

tan… 

 Satu tahun sudah kita melewati 

masa kepemimpinan Prasetyo Rianda 

Mulyo dan Samuel David Lee. Banyak 

hal yang telah di masa kepemimpinan 

mereka, mereka  berhasil membuat 

PMKAJ-US makin menyenangkan 

meskipun masih ada KMK-KMK yang 

jarang kelihatan untuk sekedar ber-

main di wisma. Seharusnya para 

mahasiswa lebih dapat memanfaatkan 

wisma sebagai sarana belajar, karena 

fasilitas wisma pun makin berkem-

bang seperti adanya wifi yang berguna 

bagi mahasiswa yang membutuhkan 

info dari internet.  

 Kegiatan yang terdapat di PMKAJ-

US sudah baik  adanya hanya saja 

kualitasnya perlu ditingkatkan bukan 

hanya memperlihatkan makin ban-

yaknya KMK-KMK yang mengikuti 

kegiatan tersebut. Kualitas yang 

perlu ditingkatkan yakni mengarah 

kepada partoral KAJ seperti iman, 

persaudaraan dan pelayanan kasih. 

 Untuk para pengurus dan KMK 

seunit selatan diharapkan untuk 

menjaga kerukunan, jangan ada per-

sepsi negative satu sama lain baik 

dari KMK ke PMKAJ maupun 

PMKAJ ke KMK sebaiknya dihindari 

itu, maka dari itu perbaiki dan ja-

galah komunikasi diantara KMK dan 

PMKAJ . Karena  adanya KMK yang 

jarang kelihatan diwisma maka dari 

itu mereka kurang memahami di-

namika kehidupan diwisma sehingga 

menimbulkan persepsi yang negative. 

 Apabila ada tuntutan LPJ sudah 

kewajiban saya untuk mengejar LPJ. 

Dan sekiranya bagi kepengurusan 

yang akan datang PMKAJ-US  makin 

dapat menjembatani KAJ dan KMK. 

Akhir kata sukses terus bagi kepen-

gurusan periode 2012-2013 dan se-

lamat bekerja bagi kepengurusan 

yang selanjutnya, Tuhan memberkati.  

Sekapur Sirih…. 
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Romo Markus Yumartana, SJ. 

Romo Moderator Mahasiswa 

Prasetyo Rianda Mulyo 
Koordinator 1  
PMKAJ US 

Samuel David Lee 
Koordinator II  
PMKAJ US 

What They Say? 
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...THE HISTORY... 

Hai KMKers ada yang udah tau belum bagaimana PMKAJ US terbentuk? Yuk! Kita cari tau ber-

sama sambil menambah wawasan dan tentunya untuk mengenal PMKAJ US lebih dalam lagi.  

 Sejak terbentuknya lima 

unit layanan PMKAJ lahirlah 

PMKAJ Unit selatan  dengan 

visi Menjadikan PMKAJ US 

sebagai Rumah untuk semua 

berlandaskan cinta kasih Yesus 

Kristus, serta misi menjadikan 

Wisma SY tempat berkumpul, 

berkembang, dan berkreasi, 

mempererat rasa kekeluargaan 

antaranggota, menumbuhkem-

bangkan spiritualitas iman Ka-

tolik dan semangat pelayanan 

terhadap sesama, serta mem-

perkenalkan PMKAJ US di 

KMK. PMKAJ US sendiri 

menjadi perpanjangan dari para 

romo moderator dalam melak-

sanakan karya pastoralnya. 

Maka dari itulah PMKAJ US 

seringkali disebut sebagai wa-

dah atau tempat berkumpulnya 

para mahasiswa yang berada di 

daerah unit selatan.   

 Wisma Sahabat Yesus (SY) 

merupakan tempat berkumpul-

nya PMKAJ unit selatan atau 

yang sering kita kenal PMKAJ 

US. Wisma ini diberkati oleh 

Mgr. I. Harsono, Uskup Bogor, 

pada tanggal 5 November 

1989. Tempat ini memiliki ru-

angan berlantai dua. Ruang 

pertama untuk perpustakaan 

dan lantai kedua untuk kamar 

mandi, kamar tidur, kapel, 

serta ruangan besar untuk ra-

pat. Saat itu mahasiswa katolik 

banyak yang berasal dari 

mahasiswa UI. KUKSA UI 

tidak hanya melakukan aktivi-

tas dan menikmati segala 

fasilitas, tetapi juga mendapat-

kan bantuan dana serta 

beasiswa dari KAJ, di mana 

Pastur Ignatius Ismartono SJ  

merupakan penanggung jawab-

nya.   

 Banyak sekali kegiatan 

yang dilaksanakan oleh 

KUKSA UI, baik di Wisma SY 

ataupun di luar Wisma SY. 

Kegiatan- kegiatan tersebut 

antara lain bersifat pengem-

bangan iman: doa, Rosario, 

misa, jalan salib, natal, paskah, 

retret, dan rekoleksi. Pengem-

bangan kelompok dan ket-

erampilan: tri bina diri, pro-

gram pembinaan, pengemban-

gan diri, eka bina diri, pengem-

bangan kepekaan sosial, misal-

nya melalui live-in dan karya 

sosial seperti donor darah,.  

 Selain itu ada pula kegiatan 

rekreatif seperti hiking, pors-

eni. Pengembangan intelektual 

dilakukan melalui kegiatan  

diskusi, debat, dan seminar,. 

Wisma SY juga sering diguna-

kan untuk pertemuan bersifat 

lokal, nasional, internasional: 

seperti Sinode KAJ, Temu 

KMK, IMCS. Pada waktu itu 

pulalah muncul kelompok-

kelompok minat seperti kelom-

pok belajar bahasa Perancis, 

Teater, Paduan Suara. 

 Semenjak Wisma SY berdiri 

ada beberapa Pastor dan frater 

yang pernah berkarya di 

PMKAJ US diantaranya Romo 

Ignatius Ismartono, SJ; Romo 

I. Wibowo, SJ; Romo Wahono 

Wegig, SJ; Romo Nicolaus 

Dumais, SJ; Frater Andang L. 

Binawan, SJ; Frater Budi 

Subanar, SJ; Frater Julius 

Widiantoro, SJ; Frater Lukas, 

SJ. Saat ini Pastor Moderator 

kita ialah Romo Markus Yu-

martana, SJ atau yang sering 

kita kenal dengan sebutan 

Romo Yu. 

 Selama perjalanannya, ada 

beberapa KMK yang pernah 

membangun dan mengembang-

kan PMKAJ di unit selatan , 

amtara lain Universitas Indone-

sia (UI), Universitas Gunad-

harma (UG) dan Institut Ilmu 

social dan politik (IISIP). 

Hingga saat ini, PMKAJ US 

terbagi atas empat belas kam-

pus yang tersebar dari daerah 

Bintaro-Cikarang. Pada tahun 

2013, bersamaan dengan mun-

culnya logo resmi dari KAJ, 

maka PMKAJ US pun meng-

ganti logonya. 

Logo Baru PMKAJ Unit Selatan Logo Lama PMKAJ Unit Selatan 
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THE COORDINATORS 

Semenjak PMKAJ US berdiri hingga sekarang, sempat terjadi masa vakum di mana tidak ada pengurus aktif 

yang berperan dalam PMKAJ US. Namun pada tahun 2005, PMKAJ US mulai aktif kembali dan menunjukkan 

eksistensinya. Penasaran siapa sajakah koordinator-koordinator yang berhasil menggerakkan PMKAJ US hingga 

sekarang? Yuk, kita intip bersama. 

Michael Ronaldus (2005-2006) atau akrab disapa Onank adalah seorang mahasiswa UI. Ia 

merupakan penggerak PMKAJ US yang menjabat pada periode 2006, setelah PMKAJ US 

mengalami vakum selama beberapa tahun. Meski sudah lulus dan sukses, kakak yang satu ini 

selalu mau berbagi pengalaman dan motivasi kepada adik-adiknya lho.  

Katarina Tetra Wuriyani (2006-2007), biasa disapa Wuri juga merupakan seorang mahasiswi 

dari UI. Saat ia menjadi koordinator di PMKAJ US, muncul sebuah kegiatan yang membantu 

mempertemukan mahasiswa dari semua unit. Sampai saat ini, kegiatan ini dikenal dengan 

nama Temu Mahasiswa KAJ atau TEMA-KAJ. 

Billy Joseph B S (2007-2008). Kak Billy ini merupakan satu-satunya koordinator PMKAJ US 

yang berasal dari kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP). Ia memiliki jiwa 

politik yang kuat dan sangat kritis terhadap masalah-masalah politik. Pada masanya, KMK 

ISTN bergabung sebagai anggota baru dalam PMKAJ Unit Selatan. 

Maria Theresia Dominika (2008-2009). Wanita cantik yang akrab disapa Kak Rere ini juga 

merupakan salah satu mahasiswi UI. Sifatnya yang supel dan mudah bergaul, mampu menga-

jak para mahasiswa asing untuk berkunjung ke Wisma SY dan mengadakan kegiatan ber-

sama-sama mahasiswa dari unit selatan.  

Atha Paramita & Julius Bernhard (2009-2010). Pada periode ini, terjadi peruba-

han susunan koordinator. Atha (UI) menjabat sebagai koordinator I dan Bern 

(UG) menjadi koordinator II. Pada masa kepemimpinan mereka, KMK UNAS ber-

gabung dalam PMKAJ US. Selain itu, kegiatan fenomenal yang selalu menjadi 

proker unggulan PMKAJ US ini muncul. Napak Tilas, yaitu berjalan kaki dari 

Wisma SY sampai Katedral sebagai bentuk perenungan akan sengsara Yesus.  

Laurentia Nisa Setiawati (2010-2011). Pada tahun ini, struktur kepengurusan kembali seperti 

semula.  Di masa kepengurusannya, muncullah sebuah kegiatan baru, yaitu GLAROMA 

(Gladi Rohani Mahasiswa) yang merupakan aksi nyata dari TEMA KAJ 2010.  

Jenni Anggita dan Idris Utama (2011-2012). Struktur koordinator kembali berubah 

seperti 2 tahun sebelumnya di mana Jenni (UI) menjabat sebagai koordinator I dan 

Idris (PNJ) sebagai koordinator II. Selama periode kepengurusannya, sering diada-

kan acara bersama yang membuat ikatan antara pengurus dan juga teman-teman 

KMK semakin kuat.  

Prasetyo Rianda Mulyo & Samuel David Lee (2012-2013). Masih dengan struktur 

koordinator I dan II, Dimas (Titot) dari UI dan Samuel (Samzlee) dari UG bekerja 

sama dalam mengurus PMKAJ US. Pada masa kepengurusan mereka munculah 

acara BANGSAL sebagai bentuk aksi nyata dari TEMA 2012. Selain itu, KMK Un-

indra pun bergabung menjadi anggota termuda dalam PMKAJ US.  

Demikianlah para penggerak PMKAJ Unit Selatan 

semenjak tahun 2005! Berkat usaha mereka dan 

seluruh pengurus, PMKAJ US dapat terus berkem-

bang dan berkarya sampai sekarang.  

Ingin menjadi seperti mereka?  

ARE YOU THE NEXT  
COORDINATOR?? 
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THE CREW OF PMKAJ US 2013-2013 
Halo sobat PMKAJ US! Tak terasa ya, sebentar lagi kepengurusan 2012/2013 akan segera berakhir. Eits, jangan sedih dulu! 

Sebagai bonus, kali ini buletin PMKAJ US mau ngasih tau kalian, siapa aja sih sosok-sosok kece nan oke yang sudah mau 

memberikan dirinya untuk melayani PMKAJ US setahun kemarin. Check this out!  

Badan Pengurus Harian a.k.a BPH. 
Ini adalah tonggak utama kepengurusan PMKAJ 

US setahun kemarin. Terdiri dari 2 pasang laki-

laki dan perempuan. Hiyaaak, siapakah mereka? 

Samuel David Lee a.k.a  

Samzlee 

Doi ini setahun kemarin jadi 

pendamping setianya Titot/Dimas 

sebagai Koordinator II. Dengan 

keramahannya, Samzlee membantu 

Dimas untuk menjaga hubungan 

baik dengan unit lain serta dengan 

KMK-KMK di PMKAJ US. Samzlee 

gini-gini udah sarjana loh. Dia udah 

lulus S1 Ekonomi Universitas 

Gunadarma dan sekarang sedang 

lanjut S2. Doakan cepat lulus juga 

ya!  

Prasetyo Rianda Mulyo a.k.a Titot/

Dimas 

Laki-laki ini dilahirkan tanggal 23 

September 1990 di Jogjakarta. Nah, 

setahun kemarin, Titot ini 

memegang peranan sebagai 

Koordinator I PMKAJ US. Ia yang 

mengatur jalannya PMKAJ US 

sehingga masih berdiri kokoh 

hingga sekarang. Tentunya, Titot 

masih berkuliah dong ya, dia 

berasal dari jurusan Teknik Sipil 

Universitas Indonesia angkatan 

2010.  

Liberty Vlaviane Lamba a.k.a  

Tante Vi 

Nah, ini dia si tante yang murah 

senyum dan ramah dalam berkata-

kata. Tante Vi bertugas mencatat-

catat semua hal yang terjadi di 

PMKAJ US setahun kemarin. Yap! 

Dialah sang sekretaris kece. Tante 

Vi ini biarpun dipanggil tante-tante 

tapi masih muda loh! Hihi. Dia 

b e r a s a l  d a r i  U n i v e r s i t a s 

Gunadarma.  

Magdalena Sihotang a.k.a 

Lenahotang. 

Perempuan batak tapi tinggal di 

Lampung ini dilahirkan pada 

tanggal 27 Maret 1991. Urusan 

duit-duit dan uang-uang yang 

masuk keluar dari kas PMKAJ US 

tak akan terkendali tanpa tangan 

dan kel ihaiannya mengatur 

pengeluaran. Lenahotang sudah S1 

loh, dia berasal dari Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas 

Indonesia.  

PSDMO (Pengembagan Sumber Daya Manusia dan Organisasi)  

Divisi ini adalah ‟penghangat‟ PMKAJ US. Masing-masing dari mereka menjadi Project Officer 

dari program-program kerja yang diadakan oleh PMKAJ US. Selain itu, mereka juga menjaga 

atmosfer PMKAJ US biar terus dalam suasana kekeluargaan, meskipun PMKAJ US berbentuk 

organisasi.Mereka adalah:  

Lukas Adi Nugroho atau Lukas 

 

Jagoan dari PNJ ini dilahirkan tanggal 4 

Juni 1992. Kiprahnya di PMKAJ US 

nggak usah diragukan lagi deh. 

Tenaganya selalu ia kerahkan untuk 

membantu dan melayani teman-teman di 

PMKAJ US sebagai koordinator divisi 

PSDMO. Nah, tahun 2013 kemarin, dia 

baru saja sukses melaksanakan event 

baru di PMKAJ US yang bernama Bangsal sebagi Project 

Officer. Bangsal ini merupakan suatu acara untuk 

memperingati hari kebangkitan Nasional.  

Fransisco Assisi 

Adiananta atau Dit-

to 

 

 

 

Ditto dilahirkan di 

Semarang, tanggal 4 

Oktober 1992. Ia berasal dari Universitas 

Gunadarma. Dalam kepengurusan PMKAJ US 

kemarin, Ditto berperan sebagai Project Officer 

acara Natal PMKAJ US. FYI, dia jago nyiptain 

lagu nih!  
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Febriyanti Nadapdap a.k.a Febri 

 

Cewe tangguh di PSDMO ini 

dilahirkan tanggal 5 Februari 1993. 

Berkuliah di Universitas 

Gunadarma dan berperan sebagai 

Project Officer acara Aksi Sosial 

PMKAJ US. Pelayanannya di 

PMKAJ US juga sudah tidak perlu 

diragukan lagi. Top markotop!  

Wisma Sahabat Yesus 

Agustinus Priyoko Pratyaksa 

a.k.a Koko 

Sama kayak Lukas, Koko juga 

berasal dari PNJ. Nah, orangnya 

kan kalem-kalem gimana gitu ya si 

Koko ini, tapi dia sukses loh 

mengadakan PMKAJ US CUP 

pada awal-awal kepengurusan 

2012/2013. Salut! Koko sendiri 

dilahirkan tanggal 27 Agustus 

2013.  

Liturgi 

 
Divisi ini mengatur jalannya Misa 

Jumat Pertama yang setiap bulan 

diadakan oleh Wisma SY. 

Meskipun jumlahnya tidak 

tergolong banyak, tapi toh Misa 

Jumat Pertama selalu berhasil 

diadakan dengan baik. Mereka 

adalaaahhhh: 

Theresia Tika Suswandani a.k.a Tere 

 

Tere dilahirkan tanggal 26 Mei 1992. Ia 

berasal dari Politeknik Negeri Jakarta, dan 

di divisi Liturgi ini, doi berperan sebagai 

koordinatornya. Ssst, beliau pernah 

 

 

Diana 

 

Diana dilahirkan tanggal 20 November 1993. Ia berasal dari 

FE Universitas Indonesia. Kalau kenal orangnya, dia murah 

senyum dan rajin membantu loh. Hehe.  

BRT  

(Badan Rumah 

Tangga) 
 

Tanpa divisi ini, KMK-KMK 

pasti akan sulit dalam 

mengurus peminjaman 

ruangan atau tempat di 

Wisma SY. Tanpa divisi ini 

pula, wah nggak tau deh 

siapa yang akan memotori 

teman-teman PMKAJ US 

untuk selalu menjaga 

kebersihan wisma, nah 

petarung ini Cuma dua 

orang. Mereka adalah:  

Rosemarie Maya a.k.a Maya 

 

Cewek ini berasal dari Fakultas 

Teknik Universitas Indonesia. 

Setahun kemarin, Maya berperan 

sebagai koordinator divisi BRT. 

Dia dilahirkan tanggal 25 

November 1992. Senyumnya 

manis membuat semua laki-laki 

terpesona *salahfokus.  

Maria Regina Sudiarta  

a.k.a MaReg 

 

Dilahirkan tanggal 22 Agustus 1992 

dan berasal dari FT UI juga. Nah, 

sebelumnya Mareg ini sebenarnya 

berada di divisi HUMED, tapi 

seiring berjalannya waktu, ia 

bertukar posisi dengan Merlin dan 

mendampingi Maya di divisi BRT. 

Alasannya? Masakannya enak 

banget!! Calon master chef nih.  
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Wisma Sahabat Yesus 

Divisi terakhir di PMKAJ US periode 2012-2013 adalah divisi 

Humas dan Media. Sebelumnya, jangan kaget jangan melotot. 

Divisi ini paling banyak massanya loh. Hahaha, siapa aja sih 

petangguh-petangguh HUMED?  

Gita Novianti Setyawati  

a.k.a MboGit. 

 

MboGit ini super kece loh! Dia berhasil 

mengkoordinasikan divisi dengan anak 

paling banyak selama setahun ini. Dia 

dilahirkan tanggal 29 November 1991. 

Berasal dari FKM UI dan sudah 

sarjana! Waaahh. MboGit gini-gini 

sukses juga mengatur HUMED yang 

terbagi lagi menjadi divisi Humas dan 

divisi Media di tengah kesibukannya 

menyelesaikan studi. Salut!  

Mentari Elsy Barus a.k.a Mentari 

 

Mentari dilahirkan tanggal 7 Maret 1992. 

Berasal dari Vokasi Universitas Indonesia. 

Sukses kuliah, sukses juga di HUMED.  

 

Ambar 

Ambar ini berasal dari Interstudi. 

Perannya di HUMED juga nggak 

bisa disepelekan loh. Waa!  

Galih Agusti a.k.a GalihGAR 

 

Galih dilahirkan tangagl 1 

Agustus 1992. Berkuliah di 

Fakultas Psikologi Universitas 

Gunadarma. Galih salah satu 

penyokong divisi HUMED yang 

lucu dan menggemaskan loh. 

Ngomong-ngomong, dia juga 

menjabat sebagai Koordinator 

Alta Vide Choir. Wihii!  

Veni Veronica a.k.a Ve 

 

Ve berasal dari IISIP. Doi dilahirkan 

tanggal 31 Oktober 1992. Di HUMED, Ve 

biasa membantu menyusun buletin PMKAJ 

US. Yang lain juga bantuin kok. Kece 

banget deh pokoknya jagoan ini!  

Merlina Karina a.k.a Merlin 

 

Merlin adalah anggota baru Humed. Dia 

dilahirkan tanggal 27 September 1993. Dia 

berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta 2011.  Jeanett Verica a.k.a Icha 

 

Icha dilahirkan tanggal 6 Januari 

1993. Berasal dari FIB UI. Di 

HUMED, Icha juga sama kayak 

yang lainnya, berperan dalam 

pembuatan buletin dan hal-hal ke

-HUMED-an lainnya. Nah, cewe 

satu ini adalah Profect Officer 

dari Napak Tilas 2013 lalu loh.  

Elizabeth Nurvianti Pertiwi a.k.a Icha 

 

Wah, ada dua Icha nih di HUMED. Berasal 

dari Vokasi Universitas Indonesia. Icha yang 

kecil-kecil mungil nan imut ini juga salah satu 

roda jalannya HUMED  

Julia Christie a.k.a Jerry 

 

Jerry dilahirkan tanggal 22 Juli 1992. 

Berasal dari Universitas Gunadarma. 

Jerry setia banget di divisi HUMED dari 

dua tahun lalu sampai tahun lalu juga 

dia mendampingi divisi HUMED. Nah, 

di KMK Gundar sendiri, dia ini koordi-

natornya.  

Giacinta Putri a.k.a Gia 

 

Lahir pada 21 Juni 1993, cewe 

manis bersuara imut ini adalah 

salah satu staff Humed yang pal-

ing sigap dan cekatan kalau di-

mintai tolong. Sekarang ini, Gia 

mengambil pendidikan di IISIP.  

Naaah, sudah menyimak siapa-siapa aja motor-motor, penggerak-penggerak 

roda kepengurusan PMKAJ US setahun kemarin? Mari kita ucapkan 

selamat kepada mereka yuk! Dan, kita tunggu motor-motor kepengurusan 

PMKAJ US setahun ke depannya! God Bless YOU ALL!  

HUMED  

(Humas dan Media) 
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peran, namun juga menjadikan 

TERAS 531 sebagai sarana refleksi 

diri, belajar berbagai bentuk seni 

(tari, rias, instalasi ruang, menulis, 

dan lain sebagainya), serta sarana 

untuk menghidupkan suasana 

PMKAJ-US sendiri dengan tawa ba-

hagia. 

 Teras 531 juga sudah pernah me-

lakukan pementasan “Mimpi Nyum-

peno” (2010) di TIM dan Pelatihan 

teater (Juni 2013) yang sukses besar. 

Ingin lihat latihannya? Teras 531 

berlatih secara rutin pada hari Ju-

mat, jam 17.00. Tertarik untuk ber-

sandiwara?  

 Tertarik dengan hal-hal yang berbau 

teknologi ataupun gadget? Kalau iya, kalian 

mungkin bisa melihat kelompok kategorial ICT 

531.  

 ICT 531 akan membantu teman-teman se-

mua dalam memahami software, cara mendapat-

kan informasi dengan efektif, maupun cara men-

goperasikan gadget-gadget canggih. Kegiatan 

kelompok ICT 531 belum berlangsung secara 

rutin, namun mereka sering mengadakan semi-

nar-seminar seru tentang berbagai macam hal 

yang berbau teknologi.  

  

 Sering berandai-andai menjadi 

orang lain? Senang mendadani orang 

lain? Atau mungkin senang dengan 

tata panggung? Kalau iya, teman-

teman perlu banget menengok kelom-

pok kategorial kece yang satu ini. Teras 

531.  

 Alih-alih sebuah organisasi, TERAS 

531 hanyalah kumpulan orang-orang 

yang bersemangat dalam kegilaannya. 

hehehe. Kelompok teater ini meru-

pakan wadah ekspresi bagi teman-

teman KMK semua universitas di 

bawah naungan Pastoral Mahasiswa 

Keuskupan Agung Jakarta Unit Sela-

tan. 

 Kelompok ini tidak hanya berolah 

 Bagi teman-teman yang suka 

bersenandung, bernyanyi, atau 

bahkan berkaraoke, kayanya cocok 

banget nih kalau ikut serta dalam 

kelompok kategorial Altavide. Alta-

vide adalah kelompok paduan suara 

kategorial Pastoral Mahasiswa 

Keuskupan Agung Jakarta Unis Sela-

tan (PMKAJ US). Saat ini Alta Vide 

beranggotakan Mahasiswa yang 

berasal dari 13 Universitas di unit 

selatan, seperti Universitas Indone-

sia, Politeknik Negeri Jakarta, Uni-

versitas Gunadarma, dan lain-lain. 

 Alta vide mempunyai kegiatan 

rutin yaitu latihan paduan suara di 

wisma sahabat yesus. Dalam 

kegiatan eksternalnya, alta vide 

mengisi misa hari minggu di gereja-

gereja Jakarta dan sekitarnya, men-

jadi koor pengiring di acara-acara 

gerejawi seperti perayaan natal, 

perayaan paskah, dan misa pernika-

han.  

 Tertarik untuk ikut serta? Kalian 

hanya perlu datang ke Wisma SY 

pada setiap hari Selasa dan Kamis 

jam 16.00. Gak perlu khawatir akan 

dites macam-macam. Dengan modal 

suka bernyanyi dan mau mencoba, 

kalian akan segera diterima dalam 

Altavide. Mari bernyanyi! 

Setelah tadi sebelumnya melihat siapa sajakah para penggerak PMKAJ US di periode 2012-

2013, mari kita mengintip kelompok-kelompok kategorial yang ada di bawah naungan 

PMKAJ US. Check this out! 

Wisma Sahabat Yesus 

Kelompok Kategorial  

Altavide Choir 

Information, Communication  

and Technology (ICT) 531 

Kelompok Kategorial  

TERAS 531 

Nah, Bagaimana? Udah lihat kan 

banyak banget kegiatan-kegiatan 

seru yang bisa temen-temen laku-

kan di Wisma Sy. So, tunggu apa 

lagi?  

 

Yuk! Main ke Wisma Sy! 



PMKAJ UNIT SELATAN  

EVENTS 



(UG 2011) selaku Project Officer men-

gakui bahwa acara ini sukses dan 

berhasil karena mampu mengisi ham-

pir semua kantong-kantong darah 

yang disediakan PMI. Lagi-lagi, kita 

melihat dan merasakan Tuhan 

bekerja luar biasa pada acara ini, 

kawan! Persiapan Aksos ini dirasa 

Febri sangat kurang, tapi akhirnya 

semua berjalan lancar. ”Andalkanlah 

selalu Tuhan dalam setiap gerakmu.” 

ujar Febri. 

 Acara berikutnya yang gak kalah 

seru adalah Perayaan Natal bersama 

PMKAJ US yang diadakan pada 

Jumat, 4 Januari 2013, di pendopo 

Wisma SY tercinta. Acara dimulai 

dengan Misa Natal yang dibawakan 

oleh Romo Yu. Untuk menghangatkan 

 PMKAJ Cup merupakan acara 

pertama yang mengawali masa 

kepengurusan 2012-2013. Acara ini 

diselenggarakan pada akhir bulan 

November. PMKAJ Cup tidak hanya 

tentang lomba olahraga namun juga 

mengusung lomba akustik. Cabang 

olahraga yang dilombakan ada basket 

(putri-putra), Futsal (putri-putra), 

serta voli.  

 Pertandingannya seru-seru banget 

sampai supporternya pun gak kalah 

heboh. Pada PMKAJ Cup kali ini, 

KMK Gunadarma berhasil menjadi 

juara umum lho! Untuk lomba 

akustiknya sendiri, KMK PNJ 

berhasil menunjukkan keahlian 

mereka dalam hal bermain musik dan 

bernyanyi. Wow! 

 Selain PMKAJ Cup, PMKAJ US juga 

melakukan acara lain seperti Natalan 

bersama dan Aksi Sosial Donor Darah 

loh, teman-teman. Aksi Sosial Donor 

Darah PMKAJ US merupakan salah satu 

acara rutin di Unit Selatan di mana 

mahasiswa serta masyarakat umum dia-

jak untuk ikut berpartisipasi mendo-

norkan darahnya bagi yang membu-

tuhkan.  

 Acara ini dilangsungkan pada hari 

Sabtu, 22 Desemberi 2012 yang lalu mu-

lai dari pukul 11.00 sampai 13.00. Beker-

jasama dengan PMI DKI Jakarta, acara 

ini sukses mendapatkan 37 pendonor 

dari total 51 calon pendonor. Setelah 

mendonorkan darahnya, pendonor men-

dapatkan Pop Mie serta susu dan sebuah 

souvenir dari panitia. Puji Tuhan, Febri 

diakhiri dengan pembagian hadiah 

untuk para pemenang PMKAJ Cup. 

Selamat DITTO, acaranya sukses! 

Daaaan, SELAMAT NATAL teman-

teman, Tuhan Berkati  

 

  

suasana, peserta Natal diajak untuk 

bermain games yang dibawakan oleh 

Belle (UG 2009) sehingga acara 

semakin lama semakin ramai. Yang 

bikin Natalan ini seru, di tengah acara, 

PMKAJ US kedatangan tamu yakni 

Albert „Denias‟! Gileeeeee, sesuatu 

banget deh.  

 Untuk melengkapi kemeriahan acara, 

peserta Natal disuguhkan penampilan 

dari salah satu kategorial, yakni TERAS 

531. Senyum antusias dan riak tawa 

mengembang dari seluruh wajah peserta. 

Acara ini………CETAR banget! Setelah 

makan malam sambil menyaksikan 

persembahan dari setiap KMK, acara 

OUR EVENTS 
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Selama satu tahun masa kepengurusan periode 2012-1013, banyak sekali acara yang diadakan oleh 

PMKAJ Unit Selatan. Dimulai dari rangkaian acara PMKAJ CUP-Aksos-Natal, dilanjutkan dengan acara 

fenomenal Napak Tilas, dan disambung dengan acara baru Bangsal, Kebangkitan Nasional. Yuk kita lihat 

acara-acara seru yang diselenggarakan oleh PMKAJ Unit Selatan :D 

PMKAJ CUP-AKSOS-NATAL 



 Napak Tilas mungkin tidak lagi 

menjadi sesuatu yang asing bagi 

mahasiswa/i Katolik se-Keuskupan 

Agung Jakarta yang tergabung dalam 

Pastoral Mahasiswa Keuskupan 

Agung Jakarta (PMKAJ). Dari tahun 

ke tahun, acara ini selalu saja berha-

sil mengundang minat banyak maha-

siswa dari segala unit PMKAJ.  

 Napak Tilas sendiri merupakan 

meditasi  jalan kaki ke Gereja Kat-

edral Jakarta yang diadakan pada 

malam setelah misa Kamis Putih se-

bagai pengganti tuguran. Titik awal 

perjalanan Napak Tilas ini berbeda-

beda setiap unit PMKAJ. PMKAJ 

Unit Selatan atau PMKAJ US meru-

pakan  unit yang memiliki jarak ter-

jauh menuju Katedral, yakni 24 kilo-

meter. Dimulai dari Wisma Sahabat 

Yesus yang berlokasi di Jalan Mar-

gonda Raya No.531 Depok, peserta 

Napak Tilas PMKAJ US yang dibagi 

ke dalam sepuluh kelompok ini me-

mulai perjalanan rohani mereka 

menuju Gereja Katedral pada pukul 

21.00. 

 Setiap kelompok didampingi oleh 

seorang leader dan seorang frater. 

Sepanjang perjalanan Napak Tilas 

ini, ada lima pos persinggahan yang 

disiapkan bagi para peserta terdiri 

atas tiga pos kecil dan dua pos besar. 

"Pos kecil itu tempat para peserta 

singgah buat ke toilet, sama isi ulang 

air minum. Bedanya sama pos besar, 

di pos besar, peserta singgah lebih 

lama untuk melakukan sebuah renun-

gan yang dipimpin oleh para frater di 

setiap kelompok" jelas Icha, project 

officer dari panitia Napak Tilas ini. 

 Ditanya mengenai isi renungan, 

Icha menjelaskan bahwa renungan 

yang dibawakan di setiap kesempatan 

adalah renungan mengenai himbauan 

untuk saling peduli dan memiliki 

sikap belarasa bagi sesama. Hal ini 

sesuai dengan tema APP yang di-

usung KAJ tahun 2013 ini, yakni 

"makin beriman, makin bersaudara, 

makin berbelarasa". Kegiatan ini se-

lain bertujuan untuk menghayati 

sengsara dan wafat Yesus Kristus, 

juga bertujuan untuk menanamkan 

kemauan bagi para peserta untuk 

saling berbelarasa terhadap sesama 

di tengah maraknya kehidupan 

manusia yang mulai acuh tak acuh 

terhadap lingkungan dan sesamanya.  

 Selain itu, acara ini juga ikut 

mendukung gerakan pantikfoam 

(pantang plastik dan styrofoam) yang 

digalakkan oleh KAJ, dengan tidak 

menggunakan plastik ataupun styro-

foam dalam menyajikan konsumsi 

pada para peserta. Hal ini dilakukan 

sebagai wujud nyata kepedulian 

mahasiswa terhadap lingkungan di 

sekitar kita. 

 Selama kurang lebih 8 jam mele-

wati jalan-jalan besar sepanjang De-

pok hingga Katedral, peserta tiba di 

Katedral pada pukul 05.45 dan segera 

berkumpul dengan peserta Napak 

Tilas dari PMKAJ unit lain (unit 

Barat, unit Timur, unit Tengah, serta 

Pastoral Atma Jaya). Acara kemudian 

dilanjutkan dengan sambutan dari 

Romo Markus Yumartana, S.J. selaku 

Pastor Moderator PMKAJ serta 

sepatah dua patah kata dari Bapak 

Uskup KAJ, Mgr. Ignatius Suharyo. 

 Berbicara mengenai persiapan 

Napak Tilas yang memakan waktu 

kurang lebih dua bulan ini, Icha men-

gungkapkan bahwa persiapan Napak 

Tilas memang tidaklah mudah, na-

mun esensi dari acara ini membuat 

kegiatan Napak Tilas sebaiknya terus 

dilanjutkan di tahun-tahun berikut-

nya sebagai salah satu sarana untuk 

mempersiapkan diri menyambut 

Paskah. 
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ingin dilakukannya setelah pulang 

dari acara TEMA ini. Setiap kelompok 

juga diwajibkan menyumbangkan 

suatu persembahan, baik berupa 

nyanyian, drama, pantomin, dan 

sebagainya. Dan karena sepertinya 

nggak ada yang mau melewatkan 

malam terakhir ini, semua peserta 

rela-relain begadang buat nyanyi-

nyanyi bareng kalo nggak ngumpul di 

kamar salah satu temennya buat 

kongkow-kongkow bareng. Seru 

banget yaaa! :D 

 Di hari terakhir, peserta kembali 

dikumpulkan per unit untuk 

mematangkan kembali rencana 

kegiatan yang ditentukan sebagai 

action plan mereka. Sesi paling akhir 

dari seluruh rangkaian acara TEMA 

KAJ dibawakan oleh Romo Andang 

yang berbicara mengenai Peran 

Gereja di Tengah Masyarakat serta 

kondisi yang aktual mengenai 

kehidupan mahasiswa sebagai 

generasi muda jaman sekarang. 

Sebagai acara penutupan, diadakan 

sebuah misa yang dipimpin oleh Romo 

Andang, Romo Sigit, Romo Yu, dan 

Romo Ipung. Acara bertukar kontak, 

baik via nomor HP, Facebook, twitter, 

maupun pin BB menjadi suatu 

momen tersendiri bagi para peserta. 

Haha, seru banget kan? Nambah 

pengalaman, nambah temen, 

diabadikan dalam pelayanan! 

Semangat :D 

 Kami mahasiswa Katolik Jakarta, 

bersama membangun Gereja, 

menyatukan smangat dan tekad 

bersama demi kemuliaan Tuhan … 

Lagu itu kayaknya udah nggak asing 

lagi ya di telinga kita? Hehe. Lagu itu 

jugalah yang terus-terusan dinyanyiin 

pas acara TEMA KAJ 2012. Nah, apa 

sih acara TEMA KAJ itu? Pertama-

tama, TEMA KAJ sendiri merupakan 

singkatan dari TEmu MAhasiswa se-

Keuskupan Agung Jakarta, jadi 

beberapa perwakilan dari KMK-KMK 

yang tersebar di seluruh unit PMKAJ 

hadir dalam acara ini. Kebayang kan 

rame dan serunya kayak apa? Untuk 

acara yang berlangsung tanggal 30 

Desember – 2 November 2012 di 

Sawangan Golf and Resort ini, peserta 

yang hadir terhitung ada 85 orang 

yang berasal dari 5 unit PMKAJ (Unit 

Timur, Unit Selatan, Unit Tengah, 

Unit Barat, dan Pastoran Atma Jaya). 

 Hari pertama acara yang bertema 

”Inilah Aku, Aku Diutus untuk 

Bangsa dan Sesamaku” ini dimulai 

dengan misa pembukaan dimana 

petugas koornya berasal dari Altavide 

Choir. Pemutaran film Soegija 

menyusul diikuti dengan sharing 

tentang sosok Soegija yang 

dimoderatori oleh Frater Dani dan 

dibawakan oleh Romo G. Budi 

Subanar SJ yang datang langsung 

dari Jogja khusus untuk acara TEMA 

KAJ. Ibadat Taize singkat yang 

dilakukan setelah sharing bersama 

Romo Banar menandai selesainya 

rangkaian acara di hari pertama. 

 Nah, keesokan harinya, para 

peserta sudah dibangunkan sejak 

pagi untuk melakukan senam, misa 

harian, dilanjutkan dengan 

pembahasan Action Plan 2010 serta 

perumusan Action Plan 2012 dari 

setiap unit PMKAJ. PMKAJ US 

sendiri, merencanakan acara Bangsal 

(Perayaan Kebangkitan Nasional) 

serta Glaroma in Action. PMKAJ Unit 

Tengah merencanakan Misa 

Kemerdekaan, Unit Barat dengan 

rencana Live-In nya, Unit Timur 

dengan rencana Touring 9 Gereja dan 

Live-in serta PAJ dengan rencana 

mengadakan Misa untuk mengenang 

Tragedi Semanggi. Rencana-rencana 

tersebut pada dasarnya mengacu 

pada prinsip 100% Katolik 100% 

Indonesia dari Monsinyur Soegija. 

 Belum lengkap rasanya kalau 

acara kumpul mahasiswa begini 

nggak diadain acara Outbound. 

Peserta yang dibagi ke dalam 10 

kelompok langsung diutus untuk 

menuju pos-pos yang telah disediakan 

demi menuntaskan keinginan untuk 

bersenang-senang dalam kegiatan 

Outbound. Yang bikin berkesan di 

acara TEMA KAJ 2012 ini adalah sesi 

Candle Night yang begitu khusyuk, 

dimana para peserta diajak merenung 

dan menentukan hal-hal konkrit yang 



diadakan sekitar bulan Juli-Agustus. 

Setelah kootdinator baru terpilih, 

maka akan dilakukan proses kader-

isasi.  

 Kaderisasi yang diadakan oleh 

PMKAJ US untuk para pengurus 

baru merupakan suatu kegiatan yang 

membantu pengurus baru dalam 

mempersiapkan diri menghadapi 

masa kepemimpinan mereka. Acara 

ini tidak hanya diisi dengan berbagai 

macam materi tentang kepemimpinan 

maupun organisasi, namun diikuti 

juga dengan serangkaian kegiatan 

dinamika kelompok, doa-doa, dan 

puncaknya adalah misa pelantikan 

pengurus baru. Setelah misa, barulah 

dilakukan serah terima antara kepen-

gurusan lama dan kepengurusan baru 

secara resmi yang disaksikan oleh 

Romo Yumartana, SJ., dan seluruh 

pengurus PMKAJ US.  

 Saat kepengurusan sudah mema-

suki masa akhir kepengurusan, maka 

sudah saatnya memilih calon koordi-

nator baru yang akan meneruskan 

estafet kepemimpinan PMKAJ US. 

Umumnya, pemilihan ketua baru 

 Setiap tanggal 20 Mei, rakyat In-

donesia memperingati hari kebangki-

tan Nasional. Tahun ini, warga 

PMKAJ US ingin mengenang masa 

Kebangktian Nasional dengan lebih 

meriah, yaitu dengan mengadakan 

Perayaan BANGSAL.  

 Kegiatan BANGSAL tahun ini 

juga merupakan sebuah action plan 

dari acara TEMA 2012 kemarin. 

Meski berlatarbelakangkan sejarah 

Indonesia, acaranya dijamin tidak 

akan membosankan. Kenapa? Karena 

acara BANGSAL PMKAJ US ini dipe-

nuhi berbagai lomba menarik. Sebut 

saja lomba fotografi, melukis, mem-

buat essay, puisi, bahkan lomba 

akustik dengan lagu-lagu nasional-

isme.  

 Dengan tema BANGKOTAN 

(Bangkitkan, Kobarkan, dan Per-

tahankan Semangat Nasionalisme) ini 

disambut meriah oleh warga PMKAJ 

US. Peserta lombanya sendiri tidak 

hanya dari KMK-KMK yang ada di 

bawah naungan PMKAJ US, namun 

KMK dari unit lain pun turut serta 

berlomba dengan semangat nasional-

isme yang gak kalah dari pejuang 

jaman dulu.  

 Pada saat hari Perayaan Kebang-

kitan Nasional di Wisma SY, panitia 

yang bertugas diwajibkan mengguna-

kan pakaian bertema nasionalisme. 

Tidak hanya itu, peserta dan pengun-

jung yang datang dapat berfoto ria di 

booth yang sudah disediakan oleh 

panitia. Ingin berfoto dengan bamboo 

runcing dan bendera merah putih? 

Atau berfoto dengan gaya noni-noni 

belanda lengkap dengan sepeda ontel-

nya? PMKAJ US punya semuanya! 

 Lomba pembacaan puisi dan 

akustik yang diadakan secara lang-

sung di pendopo Wisma SY, menarik 

banyak banyak minat untuk ditonton. 

Bosan menonton pertunjukkan, kita 

bisa berkeliling untuk melihat hasil 

karya fotografi dan hasil lukisan dari 

para peserta yang sudah dipajang 

dengan indah oleh panitia.  

 Acara BANGSAL ditutup dengan 

pengumuman pemenang dan pem-

bagian piala. Semua peserta deg-

degan menunggu siapa yang menjadi 

pemenang. Namun saat nama pe-

menang diumumkan, semua peserta 

ikut bersorak dan bertepuk tangan. 

Tidak hanya itu, para pemenang pun 

mendapatkan kesempatan untuk ber-

jalan-jalan ke museum nasional ber-

sama para panitia. Mengenang hari 

Kebangkitan Nasional bisa seru juga 

kan? Merdeka! 

BANGSAL 

(Kebangkitan Nasional) 
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REGENERASI & KADERISASI 

Serah terima kepengurusan lama dan 

baru periode 2012-2013 

Pemilihan Koordinator PMKAJ US 

Periode 2013-2014 





sama,dan menceritakan tentang kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan UKKM-ITI 

atau yang sudah dilakukan. Kegiatan ini 

gunung bersama.  

 Ziarah dan regenerasi biasanya 

kami adakan tapi tidak setiap tahun, 

Kami juga menerbitkan bulletin seba-

gai sarana komunikasi antar maha-

siswa disinilah mahasiswa bisa men-

yalurkan tulisan dan karya-karya 

yang menarik seperti karya fotografi. 

Meski tak rutin kami juga mengada-

kan rosario bersama ditempat 

berkumpul kami di kampus yakni 

ruang II-4. Aktifitas seperti rapat dan 

berkumpul bersama kami adakan di 

ruangan ini.  

 KMK IISIP biasa dikenal dengan 

nama KMK Phos Gnosis yang berarti 

garam dan terang. Kmk IISIP Phos 

Gnosis Jakarta memiliki tiga acara 

rutin yakni Makrab, Natal, dan 

Paskah. Makrab ialah acara penyam-

butan mahasiswa baru biasanya sam-

bil camping 2 hari 3 malam.  

 Acara natalan yang biasanya 

diadakan di villa puncak juga terbi-

lang unik dari kmk lainnya karena 

diadakan saat kami liburan semester 

dan disinilah kami menikmati liburan 

bersama. Paskahan kami biasa men-

gadakan di panti asuhan namun un-

tuk tahun ini paskahan kami berte-

makan temu alumni dan ibadah ber-

sama. Karena hampir semuanya hobi 

naik gunung, kami sering naik 

bertujuan untuk memupuk tali persauda-

raan antar mahasiswa baru maupun maha-

siswa lama agar bisa bersama-sama me-

majukan organisasi UKKM-ITI.  

 Berdiri pada tanggal 22 juli 1998 di 

Serpong yang merupakan suatu unit 

kegiatan dilingkungan Institut Teknologi 

Indonesia yang berorientasi pada bidang 

kerohanian, kemahasiswaan, dan 

kemasyarakatan. Pada bidang kerohanian, 

UKKM-ITI diharapkan dapat menjadi 

gereja kecil yang hadir di tengah 

masyarakat kampus yang membimbing 

perkembangan iman anggotanya dalam 

situasi yang konkrit.  

 Perekrutan mahasiswa baru diadakan 

bulan September, dalam satu kegiatan 

tersebut terdapat shering,berdoa ber-

 Pucatso berdiri 12 Agustus 2009 

dengan misi mempersatukan KMK 

PresUniv di dalam nama Tuhan yang 

memiliki tanggung jawab penuh di 

dalam meraih aspirasi di dalam 

ajaran Gereja Katolik. KMK PU/

Pucatso ini letaknya paling jauh dari 

wisma SY lho karena mereka berbasis 

di kota Cikarang.  

 Mereka punya beberapa kegiatan 

yang menarik diantaranya PUCatSo 

Service yakni ibadah yang bervariasi 

tiap Jumat, Komsel  kegiatan yang  

diadakan hari selasa untuk berbagi 

pengalaman hidup didalam Tuhan, 

Legio Mariae yaitu kegiatan para 

prajurit Bunda Maria dan melakukan 

pelayanan, CaMuS Catholic Music 

Sharing berlatih musik bersama, 

Teater Bambu belajar teater dan 

drama bersama, Choir PUCatSo Koor 

KMK PresUniv, Sport Olahraga rutin 

bersama yang diadakan dua kali se-

bulan,  St „Egidio Sahabat Volunteer 

komunitas. Selain itu acara yang ada 

di pucatso PUCatSo Student Camp 

2011, ZiaRek 2012, Christmas Cele-

bration, PUCatSo Youth Day 2012, 

Easter-Charity, PUCatSo Holy Camp 

2013, Proud To Be Cathol ic 

(Welcoming Mahasiswa Baru). Meski 

letaknya jauh, teman-teman dari 

Pucatso ini aktifnya luar biasa lho! 

Hai Teman-teman KMK seunit selatan! Seperti yang teman-teman ketahui, PMKAJ US menjadi 

wadah dari 14 KMK Universitas. Pastinya setiap KMK itu punya acara-acara yang boombastis dan 

gak kalah seru dari acara-acara PMKAJ US sendiri. Mau tau lebih jauh KMK-KMK unit Selatan? 

KMK UNIVERSITAS 

18 

PUCATSO (President University Catholic Society 
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menciptakan sumber daya mahasiswa 

terutama yang peduli terhadap 

sesama dan lingkungan, berkompeten 

dalam segala hal yang berdasarkan 

atas kasih dan iman katolik sesuai 

Visi dan misi dan SAKKA- KMUP 

sendiri. Berkumpul dan bergembira 

bersama-sama dengan saudara 

seiman dalam berbagai kegiatan yang 

positif,inovatif dan inspiratif,  karena 

Tuhan selalu hadir ditengah-tengah 

orang yang bernaung dalam nama-

Nya.  

 KMK UP biasa dikenal dengan 

SAKKA- KMUP adalah suatu or-

ganisasi keagamaan dalam suatu Sub 

unit kegiatan mahasiswa di Univer-

sitas Pancasila yang mempunyai 

kepanjangan yaitu Satuan Kegiatan 

Katolik- Keluarga Mahasiswa Univer-

sitas Pancasila. Berdiri tahun 1985 

dengan program rutin MAKRAB 

Kaderisasi sekitar bulan September,. 

 Setelah itu ada Natalan Bersama 

yang diadakan sekitar bulan Januari, 

lalu kemudian ada kegiatan Rekoleksi 

yang diadakan juga di bulan Maret 

dan setelah itu ada kegiatan yang 

terakhir yaitu Bakti Sosial yang biasa 

dilakukan di bulan Mei pada sirklus 

satu tahun masa Jabatan suatu or-

ganisasi yang diemban. SAKKA- 

KMUP selalu berusaha untuk bisa 

UI untuk keluar dari kehidupan yang 

nyaman di kota besar dan merasakan 

kehidupan yang sederhana di desa. 

Tidak hanya itu, mereka juga diajak 

mengabdikan diri untuk masyarakat 

lewat aksi nyata dan sharing pengala-

man dengan warga setempat.  

 Sekedar tambahan info, KMK UI 

merupakan salah satu KMK dengan 

massa terbanyak di PMKAJ US lho 

teman-teman. Keren ya! 

 Keluarga Mahasiswa Katolik Uni-

versitas Indonesia(KMK UI) meru-

pakan Unit Kegiatan Mahasiswa

(UKM) yang mewadahi seluruh maha-

siswa Katolik di Universitas Indone-

sia. Terbentuk semenjak tahun 1981, 

KMK UI senantiasa mengedepankan 

kekeluargaan dan iman Katolik. 

Dalam menjalankan fungsi organisas-

inya, KMK UI mempunyai badan pen-

gurus harian yang disebut Presidium. 

Perjalanan KMK UI juga tak lepas 

dari dukungan KMK/KUKSA Fakul-

tas yang ada di UI. KMK/KUKSA 

Fakultas berjumlah 12 yang terdiri 

dari KUKSA FE, KUKSA FIB, 

KUKSA FKM, KUKTEK, KMK Psiko-

logi, KMK FH, KMK FK, KMK MIPA, 

KMK Vokasi, KUKSA Fasilkom, 

KUKSA FISIP, KUKSA FKG. 

 Kegiatan KMK UI yang sudah 

terlaksana: Aksi Sosial “Pelangi” pada 

tanggal 18 Mei 2013. Aksi sosial ini 

diadakan di Kota Tua. Sasaran aksos 

KMK UI ini yaitu anak-anak yang 

tergabung dalam Yayasan Sahabat 

Anak. Anak-anak diajarkan untuk 

hidup sehat melalui penyuluhan cuci 

tangan ,sikat gigi bersama, dan pemi-

lahan sampah.  

 Kegiatan baru tahun ini adalah 

TIKAR/Live In. TIKAR kali ini diada-

kan di daerah Jawa Tengah. Kegiatan 

ini mau mengajak mahasiswa Katolik 

jangka pendek. Program kerja jangka-

panjang adalah Ret-ret/Ziarah KMK 

PNJ, Penyambutan Mahasiswa Baru 

(PKKPNJ) 2013, Sehari Bersama 

KMK (SBK), Rosario Keliling, Bina 

Mahasiswa/Weekend KMK PNJ, Na-

tal Bersama, Ibadat Jumat yang ter-

organisir, dan membuat Buletin KMK 

PNJ. Sedangkan untuk program ker-

jajangka pendek adalah ibadat sing-

kat setiap hari Jumat, Futsal dan 

bermusik bareng KMK, Ngamen 

ceria, GBK (Gereja bareng KMK), dan  

Nongkrong Bareng KMK.  

 KMK PNJ adalah UKM keroha-

nian Katolik di PoliteknikNegeri Ja-

karta yang berazaskan kekeluargaan 

di dalamnya. KMK PNJ memiliki visi: 

mewujudkan KMK PNJ sebagai wa-

dah mahasiswa Katolik untuk mem-

bentuk pribadi yang beriman, 

berkarya dan berkeluarga.  

 Untuk mewujudkan visi tersebut 

KMK PNJ memiliki misi: menga-

rahkan mahasiswa Katolik PNJ seba-

gai mahasiswa yang beriman, ber-

moral dan berkarya baik di dalam 

dan di luar kampus PNJ; mempererat 

tali kekeluargaan antar mahasiswa 

Katolik PNJ maupun dengan alumni 

KMK PNJ; mengajak mahasiswa Ka-

tolik PNJ untuk menjadikan KMK 

PNJ “KMK Tanpa Dinding”; menum-

buhkan semangat pelayanan antar 

sesame dan jiwa kepemimpinan yang 

positif.  

 KMK PNJ memiliki program 

kerja, baik jangka panjang maupun 
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misi menjadi wadah pembelajaran 

berorganisasi dan menampung setiap 

ide anggota, tercipta,terpelihara,serta 

berkembangnya UKM KMK UPN 

“Veteran” Jakarta sebagai keluarga 

yang berdasarkan CINTA KASIH 

antar sesama mahasiswa Katolik Uni-

versitas Pembangunan “Veteran” Ja-

karta.   

 KMK UPN sering mengadakan 

acara-acara yang bersifat rohani dan 

sosial. Mahasiswa katolik KMK UPN 

juga ikut serta secara aktif dalam 

kegiatan organisasi internal maupun 

tetap membuka pendaftaran bagi 

para mahasiswa barunya.  

 Selamat datang mahasiswa kato-

lik STAN, selamat datang di KMK 

STAN, dan tentu saja, selamat berga-

bung di PMKAJ Unit Selatan! 

 KMK Stan merupakan salah satu 

KMK yang cukup jauh jaraknya dari 

Wisma SY. KMK STAN berdiri pada 

tahun 1976 dan saat itu masih ber-

nama PMK (Persekutuan Mahasiswa 

Kristen). Semenjak tahun 1982, nama 

KMK STAN resmi dipakai oleh kelom-

pok organisasi mahasiswa yang ber-

basis agama Katolik ini. Kegiatan 

rutin yang dilakukan oleh KMK 

STAN adalah Aksemata yang meru-

pakan acara regenerasi kepengurusan 

KMK STAN, ziarah dan rekreasi serta 

Family Day berupa lomba olahraga.  

 Pada awal masa kepengurusan 

2012-2013, KMK STAN terancam 

bubar dikarenakan STAN tidak mem-

buka pendaftaran untuk para maha-

siswa baru. Padahal anggota dari 

KMK STAN yang terdiri dari jenjang 

D1, D3 dan S1 sudah hampir lulus 

dari Stan. Untunglah hal itu tidak 

terjadi dan pada tahun ini, STAN 

external kampus di UPN “Veteran” 

Jakarta demi membanggakan almam-

ater dan meningkatkan pembelajaran 

berorganisasi.  

 Untuk program rutinnya, KMK 

UPN  mengadakan Bible Camp yang 

juga merupakan kegiatan kaderisasi, 

Paskah Bersama, dan Natal Bersama.  

 Unit Kegiatan Mahasiswa Ke-

luarga Mahasiswa Katolik UPN 

“Veteran” Jakarta ini didirikan pada 

tanggal 8 September 1993 dengan 

 KMK Universitas Gunadarma 

lahir  pada tanggal 16 oktober 1988. 

KMK Gunadarma merupakan salah 

satu massa kmk yang memiliki jum-

lah mahasiswa terbanyak juga lho! 

KMK UG memiliki beberapa program 

dalam waktu dekat ini diantaranya 

PPSPPT yang akan dilaksanakan 

pada pertengahan bulan September, 

Perayaan ulang tahun perak KMK 

Gunadarma pada bulan Oktober. 

 Bina Mahasiswa atau biasa yang 

dikenal dengan sebutan WE pada 

pertengahan bulan Oktober 2013 ini. 

Nah belum lama ini mereka telah 

mengadakan retret. Retret KMK Gun-

adarma merupakan salah satu pro-

gram kerja yang ada. Walaupun ini 

merupakan salah satu program kerja, 

namun retret adalah olah rohani. 

Retret kali ini bertemakan “Nosce te 

ipsum, nosce in te Deum” yang berarti 

“Kenalilah dirimu sendiri, kenalilah 

dirimu dalam Allah”.  

 Retret yang di dampingi oleh romo 

moderator PMKAJ US Rm. Markus 

Yumartana SJ bersifatkan silensium. 

Retret yang bersifatkan silensium ini 

memiliki beberapa sesi untuk menun-

jang tema yang ada, dan pertobatan 

dan penyembuhan luka batin yang 

lebih melihat ke dalam diri sendiri 

menjadi salah satu sesi penting yang 

ada, kemudian ditutup dengan misa 

penutupan. Inti dari kegiatan retret 

KMK Gunadarma ini ialah untuk 

membuat tiap pribadi boleh mengenal 

dirinya sendiri, mengenal lingkun-

gannya, bermanfaat bagi orang lain, 

dan tau ke mana arah tiap pribadi 

dalam melayani Tuhan melalui apa 

yang mereka miliki. 

  

KMK UNIVERSITAS 
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US. Meski baru bergabung, anak-

anak KMK Unindra ini super aktif, 

gak mau ketinggalan sama teman-

teman KMK yang lain. Dan perlu 

teman-teman ketahui, teman-teman 

dari KMK Unindra ini kemampuan 

bermusiknya tidak bisa disepelekan 

lho! 

 Untuk kegiatan rutin, KMK Unin-

dra sering mengadakan doa angelus 

bersama, misa, doa rosario, refleksi 

kitab suci dan juga perayaan natal. 

Serunya lagi, teman-teman dari KMK 

Unindra ini juga sering mengadakan 

kuliah agama Katolik bersama lho. 

  

 KMK Unindra merupakan warga 

baru di PMKAJ Unit Selatan. KMK Un-

indra berdiri pada 24 September 2012 

dan langsung bergabung dalam PMKAJ 

 KMK Interstudi juga termasuk 

salah satu anggota baru PMKAJ 

US. KMK Interstudi masih dalam 

proses pencarian mahasiswa katolik 

dan belum mempunyai organisasi 

resmi. Saat ini, KMK Interstudi 

digerakkan oleh Ambar yang juga 

merupakan salah satu pengurus 

PMKAJ US pada periode 2012-2013. 

 KMK ISTN, merupakan unit 

kegiatan mahasiswa yang ada di kam-

pus ISTN. KMK ISTN berdiri pada 

tanggal 10 Juni 1988. Biasanya 

anngota-anggota KMK berkumpul 

pada hari jumat jam 12.00-selesai di 

gedung A-1 atau di tempat salah satu 

kosan dari anak KMK membicarakan 

kegiatan perkuliahan masing-masing 

atau sharing tentang uneg-uneg yang 

ada. 

 Anggota KMK ISTN terdiri dari 

berbagai jurusan antara lain : Teknik 

Elektro S-1, Teknik Mesin S-1, Teknik 

Sipil S-1, Teknik Industri, Teknik 

Arsitek, Farmasi, Teknik Mesin D-3, 

Teknik Elektro D-3, Teknik Sipil D-

3.FMIPA. Periode Kepengurusan 

KMK ISTN 1 tahun, dan pergantian 

kepengurusan KMK biasanya diada-

kan pada saat acara Weekend. 

 Untuk kegiatan dari KMK ISTN 

sendiri, biasanya mereka mengadalan 

Perayaan Natal Bersama, Wekeend, 

Perayaan Paskah, Doa Rosario, dan  

Ziarah.  
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 Anggota terakhir KMK di 

cakupan unit selatan adalah 

KMK BSI. Tenang, tenang, tidak 

semua BSI masuk dalam cakupan 

unit selartan hanya BSI yang 

berada di daerah Depok dan Ja-

karta Selatan. Namun semenjak 

kepengurusan 2012-2013 dimulai, 

pengurus KMK BSI yang lama 

sudah lulus sehingga PMKAJ US 

pun perlahan-lahan mulai kehi-

langan kontak.  

Fiuh! Banyak banget ya KMK-KMK Universitas di PMKAJ 

US. Nah, di sinilah peran PMKAJ US sebagai wadah se-

makin jelas. Tertarik untuk berkenalan dengan teman-teman 

KMK dari Universitas lain?  

KMK UNAS 

 KMK UNAS  merupakan salah satu KMK yang berada di 

lingkup PMKAJ Unit Selatan. Seperti KMK-KMK yang lain-

nya, KMK Unas sering mengadakan kegiatan jumatan 

bareng. Selain itu, KMK Unas juga mengadakan acara natal 

bersama. Uniknya acara natal di KMK Unas dirayakan ber-

sama dengan teman-teman dari PO (Persekutuan Oikumene).  

 Selain itu, KMK Unas juga mengadakan acara ziarah, dan 

jalan salib bersama. Untuk kegiatan di luar kerohanian, KMK 

Unas mengadakan Seven Soccer bersama dengan civitas 

akademika di Unas. Pergantian pengurusnya dilakukan pada 

masa kaderisasi.  



 

WISMA SAHABAT YESUS 

 



intelektual mahasiswa; terdiri dari 

sebuah perpustakaan dan sebuah 

pendopo yang terletak di lantai dua. 

Perpustakaan tersebut terbuka bagi 

semua mahasiswa untuk membaca, 

meminjam buku, dan berdiskusi 

dengan mahasiswa lainnya. Koleksi 

buku yang ada di dalam perpusta-

kaan ini terdiri dari berbagai jenis; 

mulai dari komik, novel, sampai 

buku-buku pengetahuan yang ber-

kaitan dengan mata kuliah.  

 Bagian kedua dari wisma ini 

adalah Friendship formation. 

Bagian ini dapat berfungsi bagi 

setiap mahasiswa untuk mencari 

persahabatan dengan sesama. 

Bagian ini terdiri dari sebuah pen-

dopo yang biasa digunakan untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan 

dan ibadat bersama. Bagian tera-

khir adalah Spiritual formation, 

yang berfungsi sebagai tempat kita 

untuk berhubungan dengan Tuhan 

secara langsung karena terdiri dari 

sebuah Goa Maria yang berfungsi 

sebagai sarana berdoa bagi para 

mahasiswa. Selain itu bagian ini 

juga memiliki sebuah balai untuk 

berkumpul bersama-sama. 

 Wisma saat ini dalam proses 

renovasi, karena wisma merupakan 

rumah kedua bagi mahasiswa kato-

lik seunit selatan. Maka dari itu 

sekiranya para mahasiswa dari 

setiap kampus diminta kepe-

duliannya dalam membangun 

wisma kita. 

 

 

 Wisma SY merupakan kepanjan-

gan dari Wisma Sahabat Yesus, le-

taknya di Jl. Margonda Raya No. 531, 

Depok. Pada mulanya Wisma ini 

digunakan sebagai pembinaan dan 

kegiatan mahasiswa katolik yang 

kuliah di Universitas Indonesia (UI). 

Wisma ini diberkati oleh Mgr. I. Har-

sono, Uskup Bogor, pada tanggal 5 

November 1989. Selain itu, wisma ini 

memiliki sebuah prasasti lainnya 

karena wisma ini juga diberkati oleh 

Uskup Jakarta dengan tujuan agar 

fungsi wisma ini, yang terletak diper-

batasan, melakukan pelayanan bagi 

dua Kesukupan yaitu Keuskupan 

Agung Jakarta dan Keuskupan Bo-

gor. 

 Seiring berjalannya waktu wisma 

SY pun berkembang menjadi pelaya-

nan pastoral secara khusus pada  

mahasiswa katolik. Berawal dari para 

mahasiswa UI yang mempergunakan 

wisma sebagai tempat peristirahatan 

atau tempat menunggu jeda kuliah. 

Kemudian terbentuklah koordinator 

yang melebarkan koneksinya keselu-

ruh kampus di Jakarta Selatan. 

 Beberapa romo dari ordo SY sem-

pat menjadi moderator yakni Romo 

Ignatius Ismartono, SJ, Romo I. Wi-

bowo, SJ, Romo Wahono Wegig, SJ, 

Romo Nicolaus Dumais, SJ, Frater 

Andang L. Binawan, SJ, Frater Budi 

Subanar, SJ, Frater Julius Widian-

toro, SJ, Frater Lukas, SJ dan 

Romo Markus Yumartama, SJ atau 

yang suka disapa Romo Yu telah 

memimpin wisma selama delapan 

tahun. 

 Kondisi wisma dahulu diramai-

kan oleh mahasiswa UI, UG, IISIP, 

dan UP. Hingga saat ini mahasiswa 

yang berada pada unit selatan ini 

berkembang menjadi empat belas 

kampus. Mahasiswa biasa datang 

ke wisma untuk studinya melihat 

adanya fasilitas perpustakaan yang 

menunjang belajar mahasiswa dan 

seiring perkembangan jaman 

wisma saat ini sudah dilengkapi 

oleh wi-fi.  Selain itu banyak maha-
siswa yang datang untuk berkon-

sultasi dengan romo.    

 Kegunaan wisma dahulu dan 

sekarang juga tidak jauh berbeda. 

Di wisma setiap KMK berhak men-

gadakan acara seperti retret, misa, 

rapat kegiatan kmk dan lain-lain. 

Hal unik jaman dahulu yang per-

nah ada yakni misa jumat pertama, 

misa jumat pertama diadakan pada 

siang hari sekitar jam 12 siang. 

Kemudian jumat selanjutnya tiap 

KMK seunit selatan mengadakan 

jumatan bersama. Kedua hal  terse-

but kini jarang di temui diwisma 

kita. 

 Seccara umum, Wisma SY ter-

bagi menjadi tiga bagian penting. 

Tiga bagian yang menjadi fungsi 

utama wisma tersebut yakni In-

telectual formation yang bertu-

juan untuk meningkatkan kualitas 

Wisma Sahabat Yesus,  

Dahulu dan Kini 
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Wisma Sahabat Yesus 

Dengan slogan “There are no strangers 

here, Only friends who haven’t met”, 

Wisma Sahabat Yesus atau Wisma SY 

menjadi rumah kedua bagi para 

mahasiswa katolik yang tergabung 

dalam PMKAJ Unit Selatan 

Gua Maria dan Balai-Balai yang menjadi 

bagian dari Spiritual Formation 

Perpustakaan Wisma SY menjadi bagian 

Intelectual Formation 

Pendopo Wisma SY yang menjadi bagian 

dari Friendship Formation 



24 



Wisma SY ini nyaman banget loh 

buat temen-temen yang suka mem-

baca. Koleksinya juga banyak dan 

beragam. Mau browsing juga bisa, 

karena di Wisma SY sekarang sudah 

tersedia Wi-fi. Cool banget kan wisma 

kita! 

 Pertama kali masuk ke dalam 

area Wisma SY, kita akan melihat 

sebuah spanduk merah yang bertulis-

kan “There are no strangers here, only 

friends who haven’t met”. Slogan 

Wisma SY ini mengajak kita untuk 

tidak segan-segan masuk dan men-

genal teman-teman baru. Setelah itu, 

kita akan memasuki daerah selasar 

yang terletak di depan perpustakaan 

Wisma SY.  

 Selasar ini merupakan salah satu 

tempat istimewa lho, karena hanya di 

selasar wisma sy kita bisa duduk-

duduk sambil berkenalan dengan 

teman-teman baru. Di sini kita diberi 

kebebeasan untuk melirik, melihat, 

menyapa dan berkenalan dengan te-

man-teman baru.  

 Setelah puas berkenalan, mari 

berbelok ke sebelah kanan dan mema-

suki area yang sarat akan pengeta-

huan. Selamat datang di perpusta-

kaan Wisma SY! Perpustakaan 

pat.Pendopo ini sering sekali diguna-

kan sebagai tempat melaksanakan 

acara-acara di PMKAJ US. Misalnya 

saja SBK, Misa Natal, Misa Paskah, 

bahkan retret pengembangan diri lho.  

 Pendopo ini juga punya ruang 

rahasia yang biasa dipakai oleh 

mahasiswa jika sedang mengadakan 

retret. Ruang rahasia itu biasa dise-

but barak. Namun, sampai beberapa 

bulan ke depan, pendopo sedang tidak 

bisa digunakan karena sedang direno-

vasi. Yuk kita doakan semoga reno-

vasinya cepat selesai dan tentunya 

dengan hasil yang memuaskan. 

 Siap untuk melihat salah satu 

bagian terluas dari Wisma SY? Yuk, 

kita masuk ke dalam dan mampir di 

Pendopo! Pendopo ini ukurannya cu-

kup luas untuk menampung teman-

teman PMKAJ US yang jumlahnya 

tidak bisa dihitung pake jari. Tempat-

nya cukup luas dan tanpa ada dinding 

yang menutupi aliran udara.   

 Tidak hanya itu, jika teman-

teman tertarik melihat latihan rutin 

kelompok kategorial TERAS dan Alta-

vide, temen-teman bisa menemu-

kannya di pendopo ini. Tempatnya 

yang cukup luas memungkinkan 

mahasiswa katolik di unit selatan 

untuk berkumpul dan melakukan 

kegiatan bersama tanpa perlu kha-

watir tidak akan kebagian tem-

 Butuh tempat yang cukup luas 

agar leluasa mengadakan rapat koor-

dinasi? Wisma SY punya tempatnya! 

Tinggal naik tangga yang terletak di 

depan perpustakaan, teman-teman 

akan sampai di aula atas.  

 Aula atas ini seringkali dipake 

oleh teman-teman mahasiswa yang 

ingin melakukan rapat atau bermusy-

awarah. Aula atas Wisma Sy ini adem 

banget lho teman-teman karena 

jendelanya banyak dan lebar. Tidak 

perlu takut akan merasa kepanasan 

karena sirkulasi udaranya super lan-

car! 

 Bingung mau rapat di mana? 

Wisma Sy punya fasilitasnya :) 

“Selamat datang di Wisma SY!” sapa romo moderator dan teman-teman 

mahasiswa katolik saat kita memasuki Wisma SY. Yuk, ikut tur Wisma Sy ala PMKAJ US 

dan kenali lebih dekat rumah kedua kami! 
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Selasar dan Perpustakaan Wisma SY 

Ruang Duduk Perpustakaan  

Tampak Depan dan Selasar  

Aula Atas Ruang Diskusi 

 Jika kita masuk ke dalam wisma, 

teman-teman akan melihat sebuah 

taman kecil yang terletak di depan 

sebuah ruang tertutup. Yak! Itulah 

ruang diskusi Wisma SY. 

 Ruang diskusi ini baru saja 

direnovasi lho teman-teman. Jadi 

sekarang sudah lebih cakep dan pasti-

nya nyaman untuk digunakan. 

Umumnya ruang diskusi ini diman-

faatkan sebagai ruang kelas oleh te-

man-teman KMK untuk kelas agama. 

 Namun, jika teman-teman ingin 

menggunakannya untuk hal lain juga 

sangat diperbolehkan lho. Tentunya 

dengan seijin romo moderator kita. 

Hihihi.  

Pendopo 

Pendopo Wisma SY untuk retret 

pengembagan diri KMK MIPA 

Aula Atas 

Ruang Diskusi 



man belakang dan balai-balai yang 

cukup luas dapat dimanfaatkan un-

tuk tempat melakukan acara, apalagi 

untuk teman-teman yang bosan den-

gan kegiatan di dalam ruangan. Di 

taman belakang ini pulalah Romo 

Yumartana, SJ dibantu dengan be-

berapa mahasiswa dan Mas Pram, 

membuat pupuk kompos organik yang 

nantinya akan dipakai untuk menjaga 

kesuburan tanaman-tanaman di 

Wisma SY. 

 Selain berbagai macam pohon 

yang rindang, taman belakang ini 

juga dipenuhi berbagai macam buah 

dan sayur-sayuran. Jadi, saat buah-

buah itu mulai matang, mahasiswa 

katolik yang sedang main ke wisma 

akan mendapatkan rejeki seikat ram-

butan ataupun sekeranjang sawo 

belanda yang rasanya segar-segar. 

Gak percaya? 

 Ruangan-ruangan di Wisma SY 

sudah habis kita jelajahi. Namun, 

Wisma SY masih memiliki satu 

daerah yang cukup luas, yaitu taman 

belakang. Di taman belakang ini ter-

dapat Goa Maria Bunda Perdamaian 

dan balai-balai untuk tempat bersan-

tai. 

 Goa Maria Wisma SY sekarang 

sudah cantik lho karena rajin diber-

sihkan dan pastinya nyaman dipakai 

jika teman-teman ingin berdoa. Ta-

 Jika kita masuk lebih jauh ke 

dalam Wisma SY, kita akan menemu-

kan tiga bagian wisma yang tidak 

kalah serunya dari perpustakaan dan 

pendopo. Pada bagian ini, teman-

teman bisa menemukan Kapel Wisma 

SY yang terletak persis di sebelah 

Pendopo.  

 Kapel Wisma SY ini baru saja 

direnovasi beberapa waktu yang lalu 

lho. Suasana kapel yang baru ini di-

harapkan dapat membuat kita lebih 

khusyuk saat bertemu dengan Tuhan. 

Di sebelah kapel, kita bisa melihat 

ruang pastoran, tempat tamu-tamu 

wisma atau romo-romo yang berkun-

jung beristirahat. Para mahasiswa 

juga sering berkumpul di sini sekedar 

untuk mengobrol santai dengan romo 

ataupun masak bersama.  

 Di seberang kapel dan pasturan, 

terdapat office atau kantor romo mod-

erator mahasiswa menyelesaikan 

kepentingan administratifnya. Selain 

sebagi ruang kerja romo, mahasiswa 

yang ingin berdiskusi ataupun mengo-

brol dengan romo juga diperbolehkan 

lho. Jadi, gak perlu takut untuk ber-

bagi pikiran dan membuka wawasan 

dengan romo kita, karena banyak 

sekali tempat kita bisa mengobrol 

dengan nyaman dan santai.  
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Kapel, Pasturan, Office 

Kapel Wisma SY setelah Renovasi Jalan setapak menuju Kapel yang 

bersebelahan dengan pasturan 

Goa Maria dan Balai-Balai 

Taman Belakang Wisma SY dan Balai-Balai Goa Maria Bunda Perdamaian 

Bagaimana? Seru kan jalan-jalan keliling Wisma SY. Masih belum puas? Pengen 

baca di perpustakaanya? Mau berdoa di kapel atau goa Marianya? Atau mau 

duduk di balai-balai sambil menikmati buah rambutan fresh from the tree? Mari 

datang kunjungi kami di Jl. Margonda Raya No. 531, Depok.  

 

Kami tunggu kedatangan teman-teman semua di Wisma Sahabat Yesus! 






