
 

 

 

 

 

 

 

JADWAL MISA PEKAN SUCI 2012 

Minggu 

palma 

31 Maret 2012 

1  April 2012 

KATEDRAL :               17.00 

   05.30 

   07.00 

   09.00 

                        11.30   (perarakan) 
   17.00 

   19.00 

CIAMPEA : Minggu     17.00 

Kamis putih 

5 April 2012 

 

KATEDRAL                  17.00 

   20.00  

CIAMPEA                     17.00 

Jumat 

agung 

6 April 2012 

KATEDRAL                 15.00 

  18.30  

CIAMPEA                     15.00 

Sabtu suci 

7 April 2012 

KATEDRAL                 17.00 

 21.00  

CIAMPEA                    18.00 

Minggu 

Paskah 

8 April 2012 

KATEDRAL                05.30 

07.00 

09.00 

                            11.00  (misa anak anak) 

17.00  

19.00 
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Siapkan Hati Menuju Paskah 



SYALLOM  Kemakierz ! ! ! 
  

 Kita sudah masuk ke 
masa prapaskah lhoo 
Bagaimana nih persiapan 
teman-teman kemaki? 
 Caritas kali ini akan 
ngebahas banyak tentang masa 
prapaskah, tentunya juga 
bagaimana puasa menurut 
katolik yang benar. Di bulan 
Maret ini kita juga bakal masuk 
minggu tenang sebelum UTS 
lhoo.  
 Jadi tetep semangat 
buat menyambut UTS kali ini n 
tetep semangat buat 
menyambut paskah :D . 
  

CH 

 

 

 

 

 

Edisi 3  ~ Maret 2012 
 
Publisher & Distributor 

Kemaki IPB 
 
Pemimpin Redaksi 
Michael Christianto 
 
Editor 
Irene 47, Claudia 48 
 
Reporter 
CH, Vico, Ardhito, Pita,  
Lusi 

 
Design 
CH 

 

 

 

 

 

 

 

   Happy bdaaay..... 

Happy b’daaaaay....to YOU 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saran, Kritik, Artikel , Cerpen 

Dpt dkirim ke  

Email : mikeheira_magstrom@yahoo.com 

CP      :  Lusia A (081366410616) 

 CH (08988350368) 

Happy Brithday 

Panjang Umur Selalu, Tuhan Memberkati 

 

Seken Polansky (46) 

2 Mar 
 

Christian Arianto(46) 

Martin(45) 

L B. Raditya Prabowo(47) 

6 Mar 
 

Margaretha Winem(46) 

Philmonsyanus Naro(45) 

Christopher Gunawan(48) 

21 Mar 
 

Purnama Adi(46) 

22 Mar 
 

Ricardus 

Keiya(46) 
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Devide 
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Sri Megawati(45) 

5 Mar 

Pionius Dipta D (45)

 11 Mar 
 Jumadin 

Sidabutar(45) 

Floren (45) 

17 Mar 
 

Ganis (45) 

Yoseva A(48) 

23-Mar 

Ganis (45)

 23-Mar 
 Raga (47) 

Ganady (47) 

31 Mar 
 

Vio(47) 

29 Mar 
 

Tanti Christi (48) 

7 Mar 
 

Yosephine V Sinaga (48) 

19 Mar 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1198016940


Update INFO KEMAKI 

 

OR  Biro Liturgi 
 Sms ke Mona ( 085262819905) 

Mari bergabung bersama n mari 

melayani :D 
 

Kewirus  menjual   buku  renungan 
 Terbit bulanan Yg berminat hubungi  

 Wiwik(085296700028) , Yustina ( 085695002075) 

 

BAGI ANGKATAN 47, OR HOKI 
…berminat ? Hubungi Ketua Acara  

Raditya Prabowo ( 085814232332) 

 
Jadwal misa pecan suci 
MINGGU PALMA   : (PERARAKAN )  11.30 

KAMIS PUTIH         : KATEDRAL 17.00 ,20.00 

               CIAMPEA    17.00  
JUMAT AGUNG      : KATEDRAL  15.00 , 18.30 

    CIAMPEA      15.00 

SABTU SUCI            : KATEDRAL  17.00, 21.00 

    CIAMPEA      18.00 

MINGGU PASKAH  : KATEDRAL  05.30, 07.00, 09.00,  

                                      11.00(misa anak”), 17.00,19.00  

 

 

 

Puasa Katolik 
 
Syalom teman2, kali ini kita bakal mengulik tentang “ puasa katolik”.  

Teman2 pasti bertanya-tanya kan dan  masih bingung, gimana sih puasa 

di agama kita? Trus patokannya apa ya? Kira-kira sama ga, ma puasa- 

puasa yang lain? 

Hmm, saking bingung, kita terkadang jadi takut mau puasa atau ga? 

Ntar kalo sistem puasa nya salah, gimana dong??? Sia- sia dong puasa 

kita?  

Nah, untuk itu, di sini kita berbagi info sedikit tentang puasa di agama 

kita. 

Teman2, bagi umat katolik, puasa itu adalah ungkapan tobat, n 

sekaligus merupakan ulah doa yang hangat. Puasa itu merupakan ibadat 

yang penting, yang dilaksanakan umat sebagai persiapan untuk 

menyambut perayaan-perayaan besar, seperti perayaan Paskah. Di 

samping puasa resmi itu, secara pribadi kita juga disarankan untuk 

berpuasa pada hari-hari yang kita piih sendiri sebagai ungkapan tobat 

dan laku tapa kita. Sebab puasa itu sangat bermanfaat untuk 

membangun semangat pengendalian diri, seperti memudahkan bertobat 

dan merasa peka terhadap nilai-nilai rohani, serta menumbuhkan 

semangat setiakawan dengan sesama yang berkekurangan yang dapat 

dilakukan dengan menyisihkan sesuatu untuk berderma.  

Teman2, Puasa merupakan suatu ibadah, maka pelaksanaannya ga bisa 

dipaksakan. Relasi dengan Allah kan soal keyakinan pribadi, ga ada 

seorang pun yang bisa mengganggu gugat hal itu. Puasa berkaitan 

dengan komitmen seseorang. Sehingga bentuk dan jenis berpuasa 

ditentukan oleh orang yang mau berpuasa, berdasarkan komitmen 

pribadinya dengan Tuhan, bukan datentukan oleh aturan agama. Puasa 

itu panggilan, bukan kewajiban teman2. Jadi kita berpuasa itu dengan 

sukacita, bukan karena paksaan. Dan yang perlu diingat lagi, puasa 

bukan ukuran kesalehan atau kerohanian seseorang. Orang yang 



menjalankan puasa ga berarti dia lebih beriman dibanding ma mereka 

yang ga berpuasa. 

Puasa itu ungkapan hati yang bertobat dan merendahkan diri di 

hadapan Allah. Tuhan kita Yesus Kristus, menekankan bahwa puasa 

harus dilakukan demi kemuliaan Allah, bukan semata-mata untuk 

mendapat pujian, pamer atau perhatian orang lain, ataupun juga untuk 

kepentingan pribadi, misalnya agar ingin lulus ujian atau dapat IP yang 

bagus. Teman2, kita ga boleh berasumsi seperti itu. itu asumsi yang 

keliru. Percuma saja kita berpuasa kalo ga disertai sama kelakuan kita 

yang benar kan? 

Teman2, puasa juga bukan DIET. Puasa dan diet itu loh . Diet cuma  

puasa jasmani lahiriah saja, sedangkan puasa adalah “untuk jiwa dan 

raga”. Jadi bukan cuma menahan diri dari makan dan minum doang, tapi 

juga menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang Allah. Menahan 

diri dari segala macam godaan maksiat. Puasa juga bukan untuk 

menghukum tubuh kita teman2, tapi untuk memusatkan perhatian kita 

pada Tuhan. 

Nah bentuk puasa nya itu, kalo menurut paham katolik, berarti makan 

kenyang satu kali sehari( dalam waktu 24 jam) dan dua kali sedikit. 

Minum air ga termasuk soal puasa. Tapi di saat sekarang, lebih 

ditekankan untuk makan kenyang satu kali sehari. Gereja katolik 

menetapkan puasa resmi itu selama 40 hari di masa prapaskah. Oh iya, 

yang wajib berpuasa itu adalah semua orang katolik yang berumur 18 

tahun ke atas sampai awal tahun ke 60. 

Oh iya teman2, selain berpuasa kita juga dianjurkan berpantang. 

Berpantang itu kalo dalam arti yuridis berarti memilih tidak makan 

daging atau ikan atau garam, tidak jajan, tidak merokok. Intinya, 

mencoba menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang kita suka,  

diperbaharui, kasih yang harus kita berikan kembali kepada sesama kita 

setiap hari, khususnya bagi mereka yang paling menderita dan 

membutuhkan kasih kita” – Paus Benediktus XVI 

Selamat menyambut Masa Prapaskah :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENJALANKAN TRI HARI 

SUCI 

& 

40 HARI MASA PRAPASKAH 

 

 

    KEMAKI 



Tidak lama lagi umat katolik akan memasuki masa prapaskah dan paskah, 

berikut ini 7 tips yang berguna bagi perkembangan kehidupan spiritual 

kita : 

1. Mulai melakukan pantang dan puasa. Berpantanglah terhadap hal-

hal yang anda sukai (misal makan daging, bermain), serta jangan 

lupa untuk berpuasa (makan 1 X kenyang). Untuk lebih jelasnya 

silakan membaca artikel Beberapa Info Mendasar Mengenai Masa 

Prapaskah. Akan lebih baik bila anda berpantang dan berpuasa 

tidak hanya pada hari yang diwajibkan, tapi juga pada hari-hari 

biasa yang sifatnya tidak wajib. 

2. Bila memungkinkan, hadirilah Misa harian di paroki anda, dan 

habiskan waktu beberapa menit untuk berdoa di hadapan sakramen 

Maha Kudus. 

3. Tingkatkan frekuensi mengaku dosa anda, karena masa prapaskah 

juga merupakan masa untuk pertobatan dan memperbaharui diri.  

4. Jangan lupa untuk berdoa. Ada banyak doa yang bisa dilakukan : 

Rosario dengan menggunakan Peristiwa Sedih, Novena Kerahiman 

Ilahi, Mendoakan Mazmur Pertobatan (Mazmur 6, 31, 50, 101, 129 

dan 142). Ajaklah istri, anak-anak, serta teman-teman anda untuk 

berdoa bersama. 

5. Jangan lupa untuk mengikuti devosi jalan salib di Gereja. Atau bila 

tidak sempat, anda bisa berdevosi jalan salib di rumah. Buku kecil 

yang berjudul Jalan Salib yang ditulis oleh St. Josemaria Escriva 

dapat membantu anda dalam berdevosi dan merenungkan jalan 

salib Kristus. 

6. Carilah buku-buku rohani katolik. Anda bisa membaca buku 

tentang kehidupan Santo/Santa, atau membaca buku Yesus dari 

Nazareth yang ditulis oleh Paus Benediktus XVI (bisa dicari di 

Gramedia dan didapat dengan harga 20 ribu), atau anda bisa 

meluangkan waktu 10 menit untuk membaca Kitab Suci. 

7. Berdermalah. Berikan sumbangan dalam bentuk uang, makanan, 

obat-obatan, dll kepada mereka yang membutuhkan. 

“Semoga Masa Prapaskah bagi setiap umat kristen menjadi masa dimana 

pengalaman akan kasih Allah yang diberikan kepada kita dalam Kristus  

teman2 .Kalo menurut gereja, pantang itu dilakukan setiap jumat 

sepanjang tahun, kecuali hri jumat yang bertepatan dengan dengan 

hari raya gerejawi. Oh iya teman2, gereja juga menetapkan pantang 

selama satu jam sebelum kita menyambut Sakramen Mahakudus lho… 

Nah, itulah sedikit info tentang puasa di agama kita. Semoga dapat 

menambah wawasan dan makin memantapkan hati kita dalam melalui 

masa prapaskah tuk menyambut hari raya paskah kita. Tetap di jaga 

puasa dan pantangnya ya teman2. GBU ( lusia ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://luxveritatis7.wordpress.com/2012/02/11/beberapa-info-mendasar-mengenai-lent-masa-prapaskah/
http://luxveritatis7.wordpress.com/2012/02/11/beberapa-info-mendasar-mengenai-lent-masa-prapaskah/
http://www.ekaristi.org/doa/dokumen.php?subaction=showfull&id=1140104989&archive=&start_from=&ucat=1&
http://www.ekaristi.org/doa/dokumen.php?subaction=showfull&id=1145650714&archive=&start_from=&ucat=1&
http://www.ekaristi.org/doa/dokumen.php?subaction=showfull&id=1145650714&archive=&start_from=&ucat=1&
http://www.ekaristi.org/doa/dokumen.php?subaction=showfull&id=1145650714&archive=&start_from=&ucat=1&
http://www.ekaristi.org/doa/dokumen.php?subaction=showfull&id=1141979548&archive=&start_from=&ucat=1&


 

Asal Mula Masa Prapaskah 

 

Masa Prapasakah merupakan masa istimewa untuk berdoa, bertobat, 

bermatiraga dan melakukan karya belas kasihan sebagai persiapan 

menyambut perayaan Paskah. Dalam kerinduannya untuk memperbaharui 

praktek-praktek liturgi Gereja, Konstitusi tentang Liturgi Kudus Konsili 

Vatikan II menyatakan, “Dua ciri khas Masa Prapaskah - mengenang atau 

mempersiapkan pembaptisan, dan membina tobat - haruslah diberi 

penekanan yang lebih besar dalam liturgi dan dalam katekese liturgi. Masa 

Prapaskah merupakan sarana Gereja dalam mempersiapkan umat beriman 

untuk merayakan Paskah, sementara mereka mendengarkan Sabda Tuhan 

dengan lebih sering dan meluangkan lebih banyak waktu untuk berdoa.” 

(no. 109).  

 

Sejak masa awal Gereja, terdapat bukti akan adanya semacam masa 

persiapan menyambut Paskah. Sebagai contoh, St. Ireneus (wafat 203) 

menulis kepada Paus St. Victor I, perihal perayaan Paskah dan perbedaan-

perbedaan dalam perayaannya antara Timur dan Barat, “Perbedaan tidak 

hanya sebatas hari, tetapi juga ciri puasa yang sesungguhnya. Sebagian 

berpendapat bahwa mereka wajib berpuasa selama satu hari, sebagian 

berpuasa selama dua hari, lainnya lebih lama lagi; sebagian menetapkan 

'masa' mereka selama 40 jam. Berbagai perbedaan dalam perayaan 

tersebut bukan berasal dari masa kita, melainkan jauh sebelumnya, yaitu 

sejak masa para leluhur kita.” (Eusebius, Sejarah Gereja, V, 24). Ketika 

Rufinus menerjemahkan bagian berikut ini dari bahasa Yunani ke bahasa 

Latin, tanda baca yang dibubuhkan antara “40” dan “jam” menjadikan 

maknanya tampak seperti “40 hari, dua puluh empat jam sehari.” Namun 

demikian, maksud pernyataan di atas adalah bahwa sejak masa “para 

leluhur kita” - sebutan bagi para rasul - suatu masa persiapan selama 40 

hari telah ada. Tetapi, praktek nyata dan lamanya Masa Prapaskah masih 

belum seragam di seluruh Gereja.  

 

Masa Prapaskah diatur secara lebih mantap setelah legalisasi agama 

Kristen pada tahun 313. Konsili Nisea (tahun 325), dalam hukum 

kanonnya, mencatat bahwa dua sinode provincial haruslah 

diselenggarakan setiap tahun, “satu sebelum Masa Prapaskah selama 40 

hari.” St. Atanasius (wafat 373) dalam “Surat-surat Festal” meminta 

umatnya melakukan puasa selama 40 hari sebelum puasa yang lebih 

khusuk selama Pekan Suci. St. Sirilus dari Yerusalem (wafat 386) dalam 

Pelajaran Katekese, mengajukan 18 instruksi sebelum pembaptisan yang 

diberikan kepada para katekumen selama Masa Prapaskah. St. Sirilus dari 

Alexandria (wafat 444) dalam serial “Surat-surat Festal” juga mencatat 

praktek dan lamanya Masa Prapaskah dengan menekankan masa puasa 

selama 40 hari. Dan akhirnya, Paus St. Leo (wafat 461) menyampaikan 

khotbahnya bahwa umat beriman wajib “melaksanakan puasa mereka 

sesuai tradisi Apostolik selama 40 hari”. Orang dapat menyimpulkan 

bahwa pada akhir abad keempat, masa persiapan selama 40 hari 

menyambut Paskah yang disebut sebagai Masa Prapaskah telah ada, dan 

bahwa doa dan puasa merupakan latihan-latihan rohaninya yang utama.  

 

Tentu saja, angka “40” selalu mempunyai makna spiritual khusus 

sehubungan dengan persiapan. Di gunung Sinai, sebagai persiapan untuk 

menerima Sepuluh Perintah Allah, “Musa ada di sana bersama-sama 

dengan TUHAN empat puluh hari empat puluh malam lamanya, tidak 

makan roti dan tidak minum air” (Kel 34:28). Elia berjalan selama “40 

hari dan 40 malam” ke gunung Allah, yakni gunung Horeb (nama lain 

Sinai) (1 Raj 19:8). Dan yang terutama, Yesus berpuasa dan berdoa 

selama “40 hari dan 40 malam” di padang gurun sebelum Ia memulai 

pewartaan-Nya di hadapan orang banyak (Mat 4:2).  

 

Begitu Masa Prapaskah selama 40 hari ditetapkan, perkembangan 

berikutnya adalah menyangkut berapa banyak puasa yang harus dilakukan. 

Di Yerusalem, misalnya, orang berpuasa selama 40 hari, mulai hari Senin 

hingga hari Jumat, tetapi tidak pada hari Sabtu dan hari Minggu, dengan 

demikian Masa Prapaskah berlangsung selama delapan minggu. Di Roma 

dan di Barat, orang berpuasa selama enam minggu, mulai hari Senin 

hingga hari Sabtu, dengan demikian Masa Prapaskah berlangsung selama 

enam minggu. Akhirnya, diberlakukan praktek puasa selama enam hari 

dalam satu minggu, selama masa enam minggu, dan Rabu Abu ditetapkan 



untuk menggenapkan hari-hari puasa sebelum Paskah menjadi 40 hari. 

Peraturan-peraturan puasa bervariasi pula.  

 

Pertama, sebagian wilayah Gereja berpantang dari segala bentuk daging 

dan produk hewani, sementara yang lain berpantang makanan tertentu 

seperti ikan. Sebagai contoh, Paus St. Gregorius (wafat 604), menulis 

kepada St. Agustinus dari Canterbury, perihal peraturan berikut: “Kami 

berpantang lemak, daging, dan segala makanan yang berasal dari hewan 

seperti susu, keju dan telur.”  Kedua, peraturan umum adalah orang makan 

satu kali dalam satu hari, yaitu pada sore hari atau pada pukul 3 petang.  

 

Peraturan-peraturan puasa Masa Prapaskah juga mengalami 

perkembangan. Pada akhirnya, makan sedikit pada waktu siang 

diperbolehkan guna menjaga daya tahan tubuh selama melakukan 

pekerjaan sehari-hari. Makan ikan diperbolehkan, dan akhirnya makan 

daging juga diperbolehkan sepanjang minggu kecuali pada hari Rabu Abu 

dan setiap hari Jumat. Dispensasi diberikan untuk mengkonsumsi produk-

produk hewani jika orang melakukan kerja berat, dan akhirnya peraturan 

ini pun sepenuhnya dihapuskan.  

 

Selama bertahun-tahun perubahan-perubahan terus dilakukan dalam 

merayakan Masa Prapaskah, menjadikan praktek kita sekarang tidak saja 

sederhana, tetapi juga ringan. Rabu Abu masih menandai dimulainya 

Masa Papaskah, yang berlangsung selama 40 hari, tidak termasuk hari 

Minggu. Peraturan-peraturan pantang dan puasa yang berlaku sekarang 

amatlah sederhana: Pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, umat beriman 

berpuasa (makan kenyang hanya satu kali dalam sehari, ditambah makan 

sedikit untuk menjaga daya tahan tubuh) dan berpantang setiap hari Jumat 

selama Masa Prapaskah. Umat masih dianjurkan untuk “merelakan 

sesuatu” sesuatu selama Masa Prapaskah sebagai mati raga. (Catatan 

menarik adalah bahwa pada hari Minggu dan hari-hari raya, seperti Hari 

Raya St. Yusuf (19 Maret) dan Hari Raya Kabar Sukacita (25 Maret), 

orang bebas dan diperbolehkan makan / melakukan apa yang telah 

dikorbankan sebagai mati raga selama Masa Prapaskah).  

 

Namun demikian, senantiasa diajarkan kepada saya, “Jika kamu 

berpantang sesuatu demi Tuhan, teguhkan hatimu. Janganlah berlaku 

seperti orang Farisi yang suka mencari-cari kesempatan.” Lagipula, 

penekanan haruslah dititikberatkan pada melakukan kegiatan-kegiatan 

rohani, seperti ikut serta dalam Jalan Salib, ambil bagian dalam Misa, 

adorasi di hadapan Sakramen Mahakudus, meluangkan waktu untuk 

berdoa secara prbadi, membaca bacaan-bacaan rohani, dan yang terutama 

menerima Sakramen Tobat dengan baik dan memperoleh absolusi. 

Meskipun praktek perayaan dapat berubah dan berkembang dari jaman ke 

jaman, namun fokus Masa Prapaskah tetap sama: yaitu menyesali dosa, 

memperbaharui iman, serta mempersiapkan diri menyambut perayaan 

sukacita misteri keselamatan kita.  

 

Romo William P. Saunders  

* Fr. Saunders is pastor of Our Lady of Hope Parish in Potomac Falls.  

 

Diambil dari webste Yesaya: http://www.indocell.net/yesaya/id507.htm  

sumber : “Straight Answers: History of Lent” by Fr. William P. Saunders; 

Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2002 Arlington Catholic 

Herald. All rights reserved; www.catholicherald.com 

                       ( Pondokrenungan.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kenalan Divisi PEDANG ( Pendidikan dan 

Pengembangan) yu… 

KADIV 

Nama : Mariani  Yunita 
TTL  : Surabaya 19 Juni 1991 
Jurusan : Kimia 46 
Harapan : kemaki itu keluarga dan sahabat 

pertamaku di IPB, di Kemaki aku dapat banyak 

keluarga baru, dan pengalaman baru, dan yang 

paling berharga adalah di Kemaki aku semakin 

menyadari arti „pelayanan‟.Harapan un tuk 

seluruh keluarga  katolik ipb, semoga  tetap 

saling merasa memiliki kemaki dan terus ikut 

dalam setiap kegiatan di dalam kemaki  sehingga 

kebersamaan serta kekeluargaan kita tetap 

terjaga. Untuk pengurus kemaki harapannya  

terus setia dalam tuga sdan pelayanan  dengan 

komotmen yang tinggi dan tetap memiliki hati 

sebagai hamba 

 

Nama :Hermaslin Lucio 

Dept: TIN 47 

Harapan : untuk kemaki: kemaki dapat menjadi penyalur  

Aspirasi keimanan 

 

 

 

 

Nama : Florentina 

Dept   : ITP 47 

Harapan: kemaki semakin kompak, tidak 

hanya  dalam satu angkatan,tapi bisa 

saling mengenal antar angkatan 

 

 

 

 

Nama: Agustina 

Dept : Gzi 47 

Harapan: semoga untuk kedepannya 

kemaki bisa semakin kompak dan 

pengurusnya bisa semakin nyaman bekarya di 

kemaki. Kemaki, family inside profesional 

outside! 

 

 

  

Nama: Giovani Edgina 

Dept: Matematika 48 

Harapan : kemaki menjadi  wadah berkumpul dan 

berbagi kasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Kenalan Pengurus Kemaki  
       Yuuu…  

 

Di bagian ini kita bakal kupas tuntas para pengurus kemaki 2011-2012 

 
Setelah Edisi sebelumnya membahas Lurah maka sekarang kita bahas 
Bendahara Kemaki n Divisi Pedang :D 
 
Bendahara Kemaki  
Nama  : Basa Nova Siregar 

Jur  : Teknologi Hasil Hutan 46 

TTL   : Liwa (Lampung Barat),7 November 1991 

Kemaki itu organisasi yang 'kaya'. Sangat banyak teman, 

saudara, kakak, n adek, yang saya didapat di sini. Ilmu 

organisasi juga ga ketinggalan, apalagi strategi danus. :D. 

Belum lagi, bisa kenal Dosen, Romo dan buanyak orang yang 

bisa jadi panutan. Melalui Kemaki pula, saya makin tau 

banyak tentang peribadatan dan berbagai macam cara 

berdoa ala Katolik, salah satunya taize. Kumpul2 sama 

teman2 di Kemaki tu bisa merefresh otak yang penat setelah kesibukan akademis di 

kampus. :D. Jadi ilmu dapet, temen dapet, hiburan dapet n nilai agamis juga dapet. 

Lengkap!! Semoga semua 'kelengkapan' di Kemaki ini akan dan semakin dirasakan 

sama teman2 Katolik di IPB, dan juga semoga 'kelengkapan' ini ga berkurang atau 

hilang satu per satu. Amin. 

Karena itu...ayo-ayo Kemaki'ers pada dateng dan kumpul di acara Kemaki..... :) 

Tuhan memberkati... :)   

 

Nama  : Vega Widya Karisma 

Jur  : ITP 47 

TTL   : Rembang, 9  Januari 1992 
harapan : kemaki dapat lebih menjadi wadah 

dan fasilisator untuk mahasiswa katolik di 

IPB baik D3, S1 maupun pasca sarjana. 

 

 

Simbol-simbol Paskah dan Maknanya 
oleh: Romo Francis S. Weiser  

 
ANAK DOMBA PASKAH 
 
Di antara simbol-simbol Paskah yang populer, anak domba adalah yang paling 
penting dalam perayaan agung ini. Anak Domba Paskah, yang melambangkan 
Kristus, dengan bendera kemenangan, dapat dilihat dalam lukisan-lukisan yang 
dipasang di rumah-rumah keluarga Eropa. Doa paling kuno untuk pemberkatan 
anak domba ditemukan dalam buku ritual abad ketujuh biara Benediktin di Bobbio, 
Italia. Dua ratus tahun kemudian Roma mempergunakannya dan sesudah itu, 
selama berabad-abad kemudian, menu utama santap malam Paus pada Hari Raya 
Paskah adalah anak domba panggang. Setelah abad kesepuluh, sebagai ganti anak 
domba utuh, disajikan potongan-potongan daging yang lebih kecil.   
 
Tradiri kuno anak domba Paskah juga mengilhami umat Kristiani untuk menyajikan 
daging anak domba sebagai hidangan populer pada masa Paskah. Hingga sekarang, 
daging anak domba disajikan sebagai menu utama Minggu Paskah di berbagai 
daerah di Eropa timur. Tetapi, seringkali bentuk-bentuk anak domba kecil terbuat 
dari mentega, roti atau pun gula-gula menggantikan sajian daging anak domba, dan 
menjadi hidangan utama jamuan Paskah.      
 
Di abad-abad yang silam, dianggap merupakan suatu tanda keberuntungan jika 
orang menjumpai anak domba, teristimewa pada masa Paskah. Merupakan takhayul 
populer bahwa iblis, yang dapat mengambil wujud segala macam binatang, tidak 
pernah diperkenankan menampakkan diri dalam wujud anak domba karena simbol 
religiusnya. 
 

TELUR PASKAH  
 
Telur Paskah berasal dari tradisi kesuburan kaum Indo-Eropa. Bagi para leluhur 
kita yang belum mengenal ajaran Kristiani, sungguh merupakan peristiwa yang 
menakjubkan menyaksikan suatu makhluk hidup yang baru muncul dari suatu 
obyek yang tampaknya mati. Bagi mereka, telur merupakan simbol musim semi. Di 
masa silam, di Persia, orang biasa saling menghadiahkan telur pada saat equinox 
musim semi, yang bagi mereka juga menandakan dimulainya tahun yang baru. 
 
Pada masa Kristen, telur mendapatkan makna religius, yaitu sebagai simbol makam 
batu darimana Kristus keluar menyongsong hidup baru melalui Kebangkitan-Nya. 
Selain itu ada alasan yang sangat praktis menjadikan telur sebagai tanda istimewa 



sukacita Paskah, yaitu karena, dulu, telur merupakan salah satu makanan pantang 
selama Masa Prapaskah. Kaum beriman sejak awal telah mewarnai telur-telur 
Paskah dengan warna-warna cerah, meminta berkat atasnya, menyantapnya, serta 
memberikannya kepada teman dan sahabat sebagai hadiah Paskah. 
 
Tradisi telur Paskah berkembang di antara bangsa-bangsa Eropa utara dan di Asia 
segera sesudah mereka masuk Kristen. Tetapi, di antara bangsa-bangsa Eropa 
selatan, dan dengan demikian juga di Amerika Selatan, tradisi telur Paskah tidak 
pernah menjadi populer. 
 
Ritual Romawi mempunyai tata cara khusus untuk pemberkatan telur-telur Paskah: 
 
“Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, untuk menganugerahkan berkat-Mu atas telur-
telur ini, menjadikannya makanan yang sehat bagi umat beriman, yang dengan 
penuh syukur menyantapnya demi menghormati Kebangkitan Tuhan kami Yesus 
Kristus.” 
 
Pada abad pertengahan, menurut tradisi telur-telur dibagikan pada Hari Raya 
Paskah kepada semua pelayan. Terdapat catatan bahwa Raja Edward I dari Inggris 
(1307) memerintahkan agar 450 butir telur direbus menjelang Paskah, diberi 
warna atau dibungkus dengan daun keemasan, yang kemudian akan dibagi-
bagikannya kepada seluruh anggota keluarga kerajaan pada Hari Raya Paskah. 
 
KELINCI PASKAH 
 
Kelinci Paskah berasal dari tradisi kesuburan masyarakat sebelum masa Kristiani. 
Kelinci merupakan binatang yang paling subur menurut para leluhur, karenanya 
kelinci dipergunakan sebagai simbol kehidupan baru yang melimpah di masa 
musim semi. Kelinci Paskah tidak pernah mempunyai makna religius dalam 
perayaan Paskah, meskipun dagingnya yang putih, kadang-kadang, dikatakan 
melambangkan kemurnian dan tanpa cela. Gereja tidak pernah memberikan 
pemberkatan istimewa bagi kelinci. Namun demikian, kelinci mendapat peran yang 
menyenangkan dalam perayaan Paskah sebagai tokoh legenda penghasil telur-telur 
Paskah bagi anak-anak di berbagai negara. Di berbagai daerah di Jerman, dipercaya 
bahwa kelinci Paskah meletakkan telur-telur merah pada hari Kamis Putih dan 
telur-telur berbagai macam warna pada malam sebelum Minggu Paskah. Kelinci-
kelinci Paskah dalam bentuk kue-kue dan gula-gula mulai populer di Jerman selatan, 
dan sekarang kue dan gula-gula tersebut amat disukai anak-anak di berbagai 
macam negara. 
 

 

BABI  
 
Jangan melupakan si babi yang memberikan dagingnya sebagai hidangan dalam 
jamuan Paskah tradisional. Babi selalu melambangkan keberuntungan dan 
kemakmuran di kalangan orang-orang Indo-Eropa. Sisa-sisa pemakaian simbol kuno 
ini masih tetap hidup di jaman kita sekarang. Celengan anak-anak dalam bentuk 
babi misalnya, merupakan perwujudan dari tradisi kuno ini.  
 
Merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari masa sebelum masa 
Kristiani, untuk makan daging babi dalam berbagai perayaan. Orang-orang Inggris 
dan Skandinavia menyantapnya, orang-orang Jerman dan Slavia menyantap daging 
babi panggang pada Hari Raya Natal. Juga, di berbagai wilayah di Eropa, daging babi 
panggang masih tetap merupakan jamuan utama tradisional dalam pesta 
pernikahan dan dalam perayaan-perayaan. Pada masa Paskah, ham asap, juga 
daging anak domba, menjadi santapan sebagian besar bangsa Eropa sejak masa 
silam, serta merupakan menu Paskah tradisional di berbagai wilayah.     

        (vico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jangan lupa 
         Hari Kasih KeMaKI 2012 

 
Teman teman Kemaki….rencananya kita akan mengadakan Hari Kasih 

Kemaki pada 5 MEI 2012. Tempat acara akan dikonfirmasikan selanjutnya 

:D . 
 
Hari Kasih KeMaKi ???? 
 

Dalam kegiatan Hari Kasih KeMaKI 2012 diberikan penjelasan 
tentang sejarah KeMaKI agar setiap peserta yang hadir dapat mengetahui 
perkembangan KeMaKI dari awal berdiri hingga sekarang. Mengetahui 
sejarah KeMaKI penting adanya agar mahasiswa dan dosen dapat semakin 
menyadari keberadaan KeMaKI dan dapat berpartisipasi aktif dalam 
pengembangan KeMaKI ke depannya. 
 Akan ada acara ramah tamah yang dirangkai dalam kegiatan-kegiatan 
pengakraban dan pembentukan kelompok-kelompok kecil agar seluruh 
anggota KeMaKI dapat saling mengenal dengan akrab. Materi yang akan 
diberikan juga tidak terfokus pada satu angkatan, tetapi lebih kepada 
pembauran mahasiswa dengan dosen. 
 Selain itu akan ditampilkan kreativitas per angkatan yang 
dimaksudkan untuk mengasah minat dan bakat serta kreativitas yang dimiliki 
anggota Keluarga Mahasiswa Katolik IPB. Jadi…. Jangan lupa 
dateeeng,….salam sayang  Kemaki  <3. 

 

 

 

Du…DU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D: nita (46) 
U: anak2ku floren, tina, maslin, gio 

DuDU :  tetap semangat ya, nanti 

kita makan makan.  

 

D: Bayu (46) 

U: Semua Kemaki 

DuDU : Selamat UTS 

D:  Divisi  Pedang 

U:  Semua teman” yang menghadapi 

akan ujian 

DuDU : Semangat ya, Tuhan 

memberkati 

D: Tommy 47 

U: Panitia Hoki 2012 

DuDU :  Ayo Semangat Warriors of 

Christ 

D: Tommy 47 

U: Seluruh teman2 Kemaki 47 

DuDU :  Yg blm jadi panitia HOKI 

ayo buruan daftar 

D: Nita (46) 

U:  Vico (48) 

DuDU : Belajar Teliti ya, rajin 

korma juga (udah dikasih dudu, 

seneng kan, hehe) 

D: Kevin (48) 

U: Yoseva (48) 
DuDU : Semangat Yose :D, semoga 

di masa paskah ini, kita dapat 

bangkit menjadi manusia yang lebih 

baik lagi..God Bless you and your 

Family  

D: Grace (48) 

U: Teman teman Kemaki 

DuDU :  Happy Easter!! >.< 



TIPS CARA BELAJAR YANG EFEKTIF 

Sebaiknya dalam sehari berapa jam waktu yang kita gunakan 
untuk belajar?  

Tidak ada ketentuan khusus, yang penting kualitas 
belajarnya.Kalau mau belajar dalam jangka waktu tertentu, 2 jam 
misalnya, perbanyak sesinya, misal satu sesi 10-15 menit, lalu 
berhenti 3-5 menit, begitu seterusnya sampai dua jam karena kita 
cuma bisa konsentrasi berdasarkan usia kita, bahkan ada yang 
lebih ekstrim lagi maksimal 15 menit (berdasarkan teori lupa dari 
Prof. Ernest Ebbinghaust). Jadi kita cuma bisa belajar “yang benar 
benar efektif” selama 15 menit makanya dianjurkan kalo belajar 
buat model sesi, jangan ditabrak full 2 jam. 

Bagaimana jika saat belajar tersebut kita ngantuk dan 
ketiduran? 

secara fisiologis, ngantuk merupakan sinyal yang diberikan otak 
pada tubuh bahwa kandungan oksigen dalam darah mulai 
berkurang, sehingga menguap merupakan ekspresi melepaskan 
gas karbondioksida sisa respirasi bernafas kita, cara paling ampuh 
mengatasi ngantuk sebagai berikut: 

Hirup nafas sedalam mungkin dan lepaskan, Minum air 
secukupnya sampai terasa segar, Cuci muka, Olahraga ringan 
meregangkan otot 

secara psikologis, ngantuk juga merupakan akibat psikologis dari 
pengalaman kita sebelumnya, mungkin secara psikologis (dalam 
alam bawah sadar kita), kita menganggap suatu mata kuliah 
merupakan pelajaran yang membosankan dan menjemukan, ini 
juga dipengaruhi dosen yang menjelaskan pelajaran tersebut buat 
kita, sehingga RAS (retikular activating sistem) kita tertutup, 
akibatnya, kita tidak menganggap pelajaran tersebut menarik, 
efeknya kita ngantuk. 

 

Oke, sekarang udah gak ngantuk, dan belajar semalaman gak 
tidur, gimana kalo besok lupa dengan apa yang telah 
dipelajari?  

Kalau belajar malam ini, kemudian besoknya sudah lupa, maka 
informasi tadi hanya diproses oleh otak pada Short Term Memory 
atau memory jangka pendek saja, yang hanya bertahan 3-5 jam, 
bahkan kurang. Hal tersebut dimungkinkan karena tingkat stress 
yang tinggi dan cara memasukkan informasi (cara belajar) yang 
kurang optimal dan bervariasi seperti sistem kebut semalam. Untuk 
mengatasinya jelas kita harus memanage tingkat stress yaitu 
belajar jauh hari sebelum ujian, dengan jadwal yang telah teratur, 
dan memperbaiki teknik belajar yang dipakai. Belajar jauh hari 
sebelum ujian menjadi kunci dasar kesuksesan ujian, selain 
kebiasaan dan kemampuan mengerjakan variasi soal. Tingkat 
stress yang rendah, menyebabkan tubuh dan otak secara fisiologis 
nyaman, dan efeknya kita sangat siap dan rileks menghadapi ujian. 
Selain itu, lupa juga dapat terjadi karena informasi tersebut kurang 
penting, informasi tersebut tidak menarik bagi otak, atau informasi 
(yang menurut otak atau pikiran) tidak berguna. 

Seberapa perlukah merangkum dengan kata-kata sendiri ? 

merangkum adalah salah satu teknik paling baik, karena memory 
itu termasuk gerakan, jadi ketika kita pernah menulis rangkuman, 
kemudian di sebuah ujian atau tes, ada pertanyaan yang 
jawabannya pernah kita tulis, maka akan lebih mudah 
mengingatnya. Merangkum kembali/ re-notes mengajak kita untuk 
memperkuat ide yang didapat dari belajar, efeknya kita bisa lebih 
cepat menggali informasi, mempertajam memori prosedural 
(memori gerak) dengan menuliskan materi (yang akan muncul 
sebagai jawaban), maka kita akan lebih mudah mencari informasi 
yang dibutuhkan ketika ujian, memudahkan kita dalam mencari 
subyek informasi secara mudah, karena kita menuliskannya 



dengan bahasa dan kode kita sendiri, sehingga menjadi semacam 
indeks sistem. Tapi, Kalau kita emang sudah mantapp (PD) dalam 
menghafal dan mengerti sejak dosen menjelaskan, teknik 
merangkum ini bisa ditinggalkan cukup dengan menghafal saja. 

Apa lagi yang mesti diketahui agar cara belajar kita optimal? 

Lakukan fun learning yaitu cara belajar yang kita sukai, jangan 
ikutin cara di atas kalo udah nemuin cara belajar yang disukai. 
Kemudian Semua teknik akan cocok atau berhasil sesuai dengan 
tipe cara belajar masing-masing orang kamsudnya kalo lu tipe 
visual, maka teknik membuat peta pikiran dan mewarnai 
menghighlite hal penting, serta merangkum akan berhasil, kalo tipe 
auditori, maka merekam suara sendiri dan mendengarkannya untuk 
dirangkum akan sangat cocok. 

 

 

 


