
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARI KASIH  KEMAKI 

KeMaKI di  LN 

part 2 

Bukan untuk larut ke dalam dunia gelap, tetapi 

membawa wahana terang di lingkungan kita 

Ziarah  
Rohani 2012 

 

D: jhon 48 

U: KeMaKi 48 

DuDU : :  

U: thx berat bwt kerjasamanya d 

paskahan kmarin! Soal acara keakraban 

menyusul. Sukses 
 

D: Yohanes Bella 48 

U: seluruh anggota Kemaki 

DuDU : selamat Hari Pentakosta 

ya. Semoga Roh Kudus selalu 

menyertai hidup kita semua. 

GBU 

D: Adi Kemaki 42 

U: adik2 kemaki 

DuDU :  

Pesan: salam kasih sayang buat adik2 di 

kemaki. Buat yang angkatan 45 semoga 

skripsinya lancer ya 

 



SYALLOM  Kemakierz ! ! ! 
  

 Wah tidak terasa kita 
udah masuk edisi kelima di 
bulan Mei ini. Banyak banget 
event event yang terjadi di 
bulan Mei ini seperti Hari Kasih 
Kemaki, Paskahan Mahasiswa 
Se-Keuskupan Bogor 2012, 
Rosario bareng… 
 Di Bulan Mei mendekati 
akhir ini tim caritas bakal 
ngerangkum n mewartakan 
berita berita hits tentang 
Kemaki dan tentunya tentang 
ziarah rohani. Selamat 
membaca  

CH 
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Saran, Kritik, Artikel , Cerpen 

Dpt dkirim ke  

Email : mikeheira_magstrom@yahoo.com 

CP      :  Lusia A (081366410616) 

 CH (08988350368) 

Irene F A (45) 
Maria E H (46) 

1 Mei 

 
Kartika AP(46) 

Maria Magdalena(48) 

5 Mei 

 

Yohanes S(45) 

24 Mei 

 

Anita Widyasari(46) 
20 Mei 

 

Devina Kurniati(46) 
May Parlindungan(46) 

Gunawan Anggi(48) 

30 Mei 

 

Melinda C (45) 

3 Mei 

Rodearni S (46) 

7 Mei 
 

Ignatius Raditya(47) 
21 Mei 

 Hermaslin Pasaribu (47) 
26 Mei 

 

Claudia R Munthe(48) 
18 Mei 

 

Benedictus Adi (46) 
4 Mei 

 

Athink Rikson (46) 
Leonardus Kurnia(47) 

15 Mei 

 

M.Meilani (48) 
16 Mei 

 

Meilisa Lidya (47) 
17 Mei 

 

 B’Daaay.....Happy b’daaaaay....to YOU 

Edisi 5  ~ Mei 2012 
 



 
 

 
ZIARAH ROHANi 
3 Juni 2012 ke Gua Maria St. Yusuf di Cipanas, Bogor 

jalan salib, kunjungan panti asuhan, rekoleksi, games, dan ditutup dengan 

misa. 

Biaya hanya Rp 50.000/orang ^^ 

Pendaftaran ke 

 Indra Sirait (085775591859) 

 Sisillia Mariani Yunita (085769063791) 

 Yosepin (085361363699) 

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) 

 
 
 
 
 

@kemakipb    
 

 
 
 

Mengubah Lingkungan 

 

 Kita diutus untuk mengubah lingkungan, sebagaimana dilakukan 
oleh para murid Yesus. Bukan untuk larut ke dalam dunia gelap, tetapi 
membawa wahana terang di lingkungan kita. Kekuatan-kekuatan apa 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas perutusan itu? Bagaimana 
bisa direnungkan dan diresapkan dalam injil Yoh. 17:11b-19? 

 Dalam Yoh.17:11b-19, disampaikan bagian doa Yesus pada 
perjamuan terakhir bagi para muridNya. Di situ diungkapkan dua hal. 
Pertama, Yesus meminta supaya Bapa memelihara para murid dalam 
namaNya. Tujuannya adalah supaya mereka menjadi satu seperti Dia satu 
dengan Bapa. Kedua, para murid diutus ke dunia sebagaimana Yesus 
sendiri. Apa arti memelihara para murid? Ungkapan “memelihara” 
diartikan mengurus, menjaga agar mereka terus hidup dan bertumbuh. 
Juga diungkapkan bahwa mereka dijauhkan dari mara bahaya. Dalam injil 
Yohanes, dunia diperlihatkan sebagai tempat berkuasanya kekuatan 
jahat. Maka ada ancaman. Ada ancaman dari kekuatan-kekuatan jahat 
itu. Tapi para murid diutus bukan untuk menyangkal dunia, tetapi justru 
mendatangi dan menerangi tempat gelap itu. 

 “Dalam nama Bapa” menunjuk kepada pengenalan Yesus akan 
Allah. Allah dikenal sebagai yang dekat, bukan jauh. Bahkan orang bisa 
menyebut Bapa. Panggilan Abba mengungkapkan kepatuhan penuh dari 
orang yang mengungkapkan dan tumpuan harapan yang paling 
tepercaya. Di situ juga tersurat adanya keikhlasan dalam 
penyerahan.Murid murid diserahkan kepada pemeliharaan Bapa. Para 
murid merupakan karya terbesar Yesus. Mengapa? Karena merekalah 
nanti yang akan melanjutkan karya penebusan Yesus melalui kesaksian 
hidup mereka. Merekalah yang akan bersaksi bahwa Allah adalah Bapa. 
Tapi untuk itu dibutuhkan kekuatan dari atas sana yaitu Bapa sendiri. 

    KEMAKI

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001263333444
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003486979161


 Yang didoakan oleh Yesus adalah supaya para murid bersatu. Doa 
ini amat bermakna pada zaman itu. Mengapa? Karena para murid itu 
tidak seragam, tidak setingkat, tidak seasal. Mereka majemuk. Doa untuk 
kesatuan penting. Lihatlah kisah para rasul. Keragaman dilihat sebagai 
kekuatan untuk bersatu. Ini paradoksnya. Karena dirasa ada perbedaan, 
semakin dirasakan kebutuhan untuk bersatu. Apa dasar bagi kesatuan 
itu? Kesatuan yang didoakan Yesus didasarkan pada kesatuan diriNya 
dengan Bapanya. Kesatuan itu bukan digambarkan senyawa, peleburan. 
Kesatuan yang ditonjolkan adalah kesatuan yang timbul karena yang satu 
patuh dan setia, dan yang lain punya perhatian. Keduanya membangun 
keselarasan. Kesatuan itu tumbuh karena ada saling menunjang. 

 Yesus sudah berusaha supaya para murid tidak binasa. 
Maksudnya, kehilangan arah, tak tahu ke mana harus berjalan. Jelas 
bahwa para murid punya pegangan dan arah yang jelas. Itulah yang 
mendasari mereka diutus ke dalam dunia. Ada unsure kegembalaan 
dalam doa Yesus ini. Perhatian dan pengenalan Sang Gembala sangat 
dirahasiakan. Buahnya adalah rasa aman, terlindungi yang dialamin oleh 
para murid. Para murid diminta tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, 
tetapi juga menyertakan orang orang lain yang masih ada dalam kawasan 
gelap dunia. Dengan kata lain mereka diutus untuk mengubah dunia 
menjadi wahana terang, tempat orang lain menemukan tempat 
bernaung. 

 Perutusan para murid itu juga menjadi perutusan kita saat ini. Kita 
diutus untuk ikut mengubah lingkungan yang gelap menjadi wahana 
terang. Bagaimana ini bisa kita wujudkan? Jadilah wahana terang 
kehidupan, peduli sesama wujudkan gerakan cinta kasih.  

Tuhan Yesus semoga kami semakin menjadi wahana terang kehidupan, 
Amin. 

           (Warta Paroki Tangerang 20 Mei 2012) 

Hari Kasih KeMaKI 2012 
Seperti tahun – tahun sebelumnya, kemaki selalu mengadakan hari 

kasih. Yaitu acara keakraban antara SI dan diploma , pasca sarjana, dan  para 
dosen  Nah, tahun ini hari kasih diadakan di bulan Mei, tepatnya tanggal 5 

Mei. Berbeda dengan tahun sebelumnya, hari kasih tahun ini diadain di gedung 

Toyib, dan lebih meriah, karena ada band pengiring. Acara ini dibuka dengan 

Dance opening oleh 3 orang penari wanita dan dilanjutkan dengan permainan 
Band.  

Di hari kasih, setiap angkatan 

wajib menampilkan kreativitas per 
angkatan. Kreativitas pertama dibuka 

oleh penampilan akustik Pasca sarjana 

yang sukses mensyahdukan hati para 

hadirin yang menyaksikan aksi duo 
Pasca Sarjana. setelah itu, ada juga 

penampilan dari angkatan paling muda, 

yaitu angkatan 48. Penampilan ngedance ala girl band n boy band yang 
membuat para penonton heboh dan takjub dengan aksi mereka. Setelah itu, 

ada penampilan dari diploma, mereka menampilkan dance ala cherry belle. 

Dance mereka yang lucu, membuat 

mereka mendapat gelar terlugu.  Puela 
Domini juga tidak ketinggalan,  mereka 

turut mempersembahkan sebuah 

penampialn yang keren. Setelah itu, ada 
persembahan suara emas dari kakak2 

angkatan 45++. Ada penampilan dari 

angkatan 46. Mereka menampilkan iklan 

yang sukses membuat gelak tawa para 
penonton. Lalu ada persembahan drama dari angkatan 47, yang sukses 

membuat penonton terharu. Penampilan terakhir ditutup dengan aksi Band 

yang dijuluki duo semok.Selain acara kreativitas, ada juga games. Games 
chemistry test yang diikuti oleh 4 pasangan yang sukses menghibur penonton. 

Nah, games yang palik enak itu, rujak times. Kita bisa ngerujak bareng. 

Pokoknya hari kasih tahun ini keren deh, ga nyesal deh yang datang  

                  (kesra 2012) 



KeMaKI di LUAR NEGRI ???   part 2  

Teman teman KeMaKI kita ada yg lagi  di  luar negri  lhoo..  

Ngobrol ngobrol yuu…,  

Vincentius Arca Testamenti (Kedokteran Hewan 45) 

Gimana ceritanya bisa ke luar negri? 

 

 

 

 

Berapa lama di  luar negrinya  ? 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bagaimana Mahasiswa Katolik disana? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okeee deh Kesan dan Pesannya donk buat yang disini … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

Masa studi-nya satu tahun, jadi saya rencananya pulang bulan 
Agustus 2012 ini.. Pasti kalian juga udah pada kangen kan.. :D 
Sebenarnya saya sih yg kangen ingin main musik lagi di KeMaKi.. 
:) 

 

Hmm..saya perluas jadi "keluarga katolik" di sini ya.. Meskipun 
mayoritas adalah mahasiswa, bnyak juga yg sudah bekerja dan 
berkeluarga. Di sini ada komunitas "keluarga katolik" gitu, orang-
orang katolik Indonesia yg tinggal di Osaka dan sekitarnya.  
 
Pd hari minggu ketiga setiap bulannya, kami gereja bareng di Kobe, 
dlm bahasa Indonesia, trus selalu ada acara makan malam 
bersama..jumlahnya sekitar 30-40 orang sekali kumpul. Minggu lalu, 
kami misa di taman, di samping sungai, di bawah pohon-pohon 
sakura dengan bunga2 yg berguguran layaknya salju di musim semi.. 
:D *lebay 
Selain itu, anak-anak katolik sini juga sering kumpul-kumpul, jalan-
jalan, belajar bareng kalo yg jurusannya nyambung.. asik deh.. 

 

Seru banget, puji Tuhan saya ada kesempatan untuk belajar di 
sini. Kehidupan kampus dan kehidupan sehari-hari merupakan 
pengalaman berharga banget..Saya ngerasain gimana rasanya 
belajar+bekerja keras di lab sampai malam hari, untungnya juga 
merasakan senang-senang, berpetualang di sini.. 
 
Sepengamatan saya di FKH, banyak banget mahasiswa KeMaKi 
yang benar2 jadi garam dan terang di kampus. Ada yang dengan 
prestasinya (MaPres, akademik, olahraga, seni, dll), ada yang 
dengan kegiatan-kegiatan yang dia lakukan, dan sebagainya. Saya 
yakin di fakultas lain juga begitu. Pertahankan dan tingkatkan 
predikat baik itu. Dan jangan takut untuk mencoba menimba ilmu di 
negeri lain, karena pengalaman yang didapat niscaya akan sangat 
berguna dalam memajukan tanah air..  :) 
Cheers 

 Arca 

Osaka Prefecture University (OPU) 

2012 

Saya sejak bulan Sep 2011 memang dapat kesempatan belajar di 
Jepang.. Gimana bisa ke Jepang? Bisa naik pesawat, bisa naik 
kapal..saya sarankan jangan berenang..hehee.. :p 
Jadi gini.. IPB dan Osaka Prefecture University (OPU) memang 
punya persetujuan ttg pengiriman mahasiswa.. Ini program U to U 
alias university to university. Waktu itu ada seleksi di fakultas, 
kebetulan saya terpilih, lalu pihak OPU menyeleksi juga, dan 
berangkatlah saya ke sini.. :) 
Di sini saya kuliah, praktikum, dan melakukan research di lab 
pathology. Suatu bidang tersendiri dalam lingkup medis. 

 



 

Studi Banding Kemaki 2012 

 

 Baru baru ini pengurus kemaki ngadain stuban nih ke salah satu univ 

tetangga kita lhoo, yaitu Universitas Indonesia, tepatnya ke KMK UI. Bertempat 
di Wisma SY, Depok, pada tanggal 28 April 2012 para pengurus kita (28 orang) 
ini udah siap2 berangkat kesana pada pukul 06.30 di depan BNI. Setelah itu 
perjalanan menggunakan angkot dan CL sampai akhirnya tiba di stasiun depok 
pukul 09.00 disambut oleh perwakilan dari KMK UI lalu diantar sampai wisma sy. 

Di wisma Sy, para pengurus kita 
kembali disambut dengan cukup 
meriah oleh semua pengurus KMK 
UI dan dengan beberapa kata 
sambutan dari Ketua kedua UKM 
ini. Setelah kata sambutan dari 
Anne dan Bayu, acara dilanjutkan 
dengan perkenalan dan games yang 
membuat suasana semakin cair dan 
tentunya saling mendekatkan kedua 
pihak 

 Tentunya acara ini tidak hanya sekedar jalan2 dan mencari teman baru 
saja, tp jg beberapa hal yang bisa para pengurus ambil dr acara ini, karena acara 
kemudian dilanjutkan dengan presentasi ttg kedua UKM disertai dengan Tanya 
jawab dan diskusi bersama mengenai kegiatan2 yang telah dan akan 
dilaksanakan oleh masing2 UKM. Harapannya dengan adanya masukan2 dan 
ide2 baru dr diskusi bersama ini dapat membuat kemaki menjadi lebih baik lg 
dan mampu mmbuat acara2 yg menarik dan mendekatkan anggotanya.  
 Setelah berdiskusi bersama, acara dilanjutkan dengan makan 
bersama,dan tentu kurang lengkap rasanya jika diakhir acara tdk ada sesi foto 
bersama dan pemberian kenang2an. Tentunya supaya persaudaraan antar 
kedua KMK trus berlanjut dan kedepannya akan memberi kemajuan yg baik. 
Congratz!! (eksternal 2012) 

 

 

 

 

PASKAHAN MAHASISWA Se-Keuskupan Bogor 

2012 

 

 Syalom teman2, kali ini kita akan meliput kegiatan paskahan yang 

baru – baru ini diselenggarakan. Tepatnya 13 Mei yang lalu. Acara ini 

merupakan acara rutin tahunan yang diadakan oleh mahasiswa katolik 

seuskupan Bogor. Acara ini diselenggarakan di Aula Regina Pacis, 

dimulai pukul 10.00 WIB, yang 

diawali dengan perayaan ekaristi 

dipimpin oleh Romo Yohanes 

Driyanto,  yang merupakan Romo 

Mahasiswa. Perayaan ekaristi dibuka 

dengan tari perarakan, yaitu tari adat 

batak oleh beberapa penari.  

Perayaan misa sungguh khidmat, 

ditambah lagi paduan suaranya diisi 

oleh paduan suara mahasiswa katolik IPB, yang di kenal dengan nama 

PUELA DOMINI.  

Setelah perayaan misa, acara selanjutnya diisi 

dengan persembahan dari beberapa komunitas di 

keuskupan Bogor. Ada akustik dari KMK 

Kesatuan, padus dari KMK Serang- Cilegon, 

padus panti asuhan Bakti Kasih, drama kemaki 

48 yang kocak. Ada juga games, dimana para 

pesertanya sangat antusias mengikutinya. Nah, 

acaranya puncak itu penampilan dari guest 

starnya, yaitu Putri Ayu. Sukses membuat semua 

hadirin merinding dengan suara soprannya.  

Suaranya sukses menggelegarkan aula Regina Pacis.  

Eh, ternyata selain penampilan Putri Ayu, ada kejutan lain, yang tidak 

kalah keren dari seminaris Stella Maris. Permainan akustik yang membuat 

para wanita histeris. Dan yang membuat takjub lagi, ada penampilan unik, 

beda dari pada yang lain. Yaitu beatbox nya. Jarang- jarang orang bisa 

gitu. Para penonton dibuat speechless dan sangat terhibur dengan 

persembahan Stella  Maris. Perayaan paskahan tahun ini, tidak hanya 

dihadiri oleh kalangan mahasiswa saja, tetapi beberapa dosen katolik IPB 



juga ikut hadir. Selain diisi dengan acara hiburan, paskahan ini juga 

menggalang dana untuk adik-adik Panti 

Asuhan Bakti Kasih. Usaha dan kerja 

keras panitia selama ini berbuah manis, 

paskahan mahasiswa tahun ini berjalan 

sukses 

 

 

 

Congratulation  Kemaki 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTAKOSTA GEREJA PERDANA                                  

 Orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dibaptis dalam 

namanya itu hidup dalam lindungan kekuatan yang datang dari atas, dari 

tempat Yesus kini berada. Itulah kehadiran Roh Kudus. Kekuatan ini 

memberi kebijaksanaan, membuat budi bening dan menuntun orang di 

jalan yang benar. Roh Kudus ini jugalah yang memimpin para rasul ke 

seluruh penjuru dunia. Roh yang sama itulah yang kini ada di tengah-

tengah orang-orang yang percaya. Orang tidak lagi perlu merasa terancam 

daya-daya gelap yang pergi datang begitu saja. Ada arah baru yang tak 

terpikirkan sebelumnya. Ini membuat alam pikiran orang zaman itu 

berubah. Terbuka alam baru. Dan ini akan terus berkembang sampai 

 Yesus datang kembali. Inilah gagasan pokok yang disampaikan 

Lukas dalam Kisah Para Rasul. Para murid generasi pertama itu kemudian 

menjadi makin peduli akan keadaan orang-orang di semakin mengerti 

penderitaan orang lain dari kalangan sederhana. Mereka sudah merasa 

bebas dan bisa berbuat banyak. Mereka itu orang-orang yang peduli akan 

keadaan di masyarakat luas. Dalam banyak arti mereka itu juga 

membangun wahana hidup yang memungkinkan orang berkembang 

sebagai manusia yang utuh. Inilah buah pertama dari hadirnya Roh Kudus. 

ROH KUDUS DAN KUASA MENGAMPUNI 

 Menurut Injil Yohanes, Roh Kudus diterima para murid ketika 

mereka sedang berkumpul dan sedang gelisah. Dalam keadaan itulah 

Yesus menampakkan diri dan mengembusi mereka. Ia menghadirkan Roh 

Kudus di tengah-tengah mereka. Kehadiran Roh di tengah para murid itu 

bukan berarti mereka kini lebur ke dalam Roh, bukan pula merasuknya 

Roh ke dalam batin masing-masing murid. Kenyataannya lebih sederhana, 

lebih apa adanya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kumpulan murid itu. 

Para murid masih tetap manusia, tidak menjadi "setengah Roh". Kekuatan 

yang kemudian membuat mereka berani bersaksi itu bukannya karena 

mereka kini manusia super yang diisi Roh. Mereka itu kuat karena disertai 

Roh Kudus, bukan karena dirasukiNya. 



  Setelah berkata "Terimalah Roh Kudus", Yesus menambahkan, 

"Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau 

kamu menyatakan dosa orang terap ada, dosanya tetap ada" (Yoh 20:23). 

Jelas bukan hanya mengampuni kesalahan ini atau itu, hal yang lazim 

dilakukan dalam hidup sehari-hari, melainkan mengampuni penolakan 

mendasar terhadap kehadiran Yang Ilahi. Itulah yang dimaksud dengan 

"dosa". Tidak menggubris Yang Ilahi. MenganggapNya sepi. Dalam alam 

pikiran Yohanes, menutup diri ini ialah sikap khas dunia yang memusuhi 

Yang Ilahi. Maka dari itu dunia tetap dirundung kekuatan yang gelap, dan 

bahkan menjadi tempat daya-daya yang jahat. Dengan demikian dunia 

akan lenyap dengan sendirinya karena kini terang sudah datang. Satu-

satunya pembebasan dari kuasa gelap ialah menerima terang. Ikut masuk 

ke dalam Kerajaan Allah, ke dalam wahana ilahi. Dalam pembicaraan 

dengan Nikodemus ditegaskan oleh Yesus bahwa orang hanya mungkin 

memasukinya bila lahir kembali dalam Roh, bukan lahir bagi dunia yang 

menolak kehadiran ilahi (Yoh 3:5-8). 

 Mendapat kuasa untuk mengampuni dosa atau menyatakannya 

tetap ada berarti memikul tanggung jawab untuk menentukan apakah 

penolakan terhadap Tuhan masih bertahan atau sudah mulai lepas. 

Tanggung jawab ini besar dan berat. Berat karena murid-murid diserahi 

urusan yang sebetulnya hanya dapat dilakukan Tuhan sendiri, yakni 

mengampuni dosa. Besar karena kini mereka ikut dalam penyelenggaraan 

ilahi untuk mengubah jagat ini menjadi terang, menjadi ciptaan yang baru. 

Dan tanggung jawab seperti ini diserahkan kepada para murid sebagai 

kesatuan, bukan urusan orang perorangan. Bila Gereja memahami diri 

sebagai kelanjutan para murid tadi, maka kuasa serta tanggung jawab itu 

terletak pada kebersamaan, bukan hanya pada pemimpin Gereja saja. Dan 

sebagai kesatuan, Gereja dapat mengajak orang-orang berkemauan baik 

mengembangkan kemanusiaan yang beradab. Itulah pelaksanaan dari 

kuasa mengampuni atau menyatakan dosa tetap ada. 

 

 

 

 

Kenalan Pengurus Kemaki  
       Yuuu…  

 

 Untuk kali ini Caritas bakal ngebahas divisi yang paling rame lhoo 
di KeMaKI. Soalnya suaranya bagus bagus :D. Yap tentu saja itu adalah 
divisi Puella Domini Choir (Koorma Ipb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADIV  KOORMA 

Nama  : Theresia Rosalina Manurung 

Jur  : Managemen 47 

TTL   : 10 Januari  

 

Nama  : Martua Fransisko Silitonga 

Jur  : HPT 47 

TTL   : Tebing Tinggi 20 jun 92  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000786382109


 

 

 

 

 

 

 

 

Banyak lhoo prestasi yang koorma raih, jadi tetap semangat untuk koorma 
dalam memuliakan nama Tuhan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIARAH ROHANI KEMAKI 2012 

 Shalom Teman teman, dari divisi rohani kemaki kali ini 
mengadakan ziarah rohani 2012 lhoo. Ziarah rohani ini merupakan acara 
yang biasa diadakan oleh divisi kerohanian pada tiap tahunnya, tapi kali 
ini divisi rohani bekerja sama dengan divisi pedang.  Ziarah rohani sendiri 
adalah serangkaian kegiatan rohani, mulai dari jalan salib untuk 
mengenang kisah sengsara Yesus, rekoleksi untuk merefleksikan diri & 
menanamkan semangat baru untuk menjadi lebih baik, kunjungan ke 
panti asuhan untuk berbagi kasih bersama anak anak panti asuhan, 
perayaan ekaristi serta beberapa acara lainnya yang tentunya akan 
meningkatkan spiritual kita. 

 Tujuan dari acara ini selain untuk memupuk jiwa kerohanian & 
membangun kepedulian kita terhadap sesama, juga untuk menjalin 
kebersamaan antar anggota kemaki. 

 Ziarah Rohani akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2012 di gua 

Maria  St. Yusuf di Cipanas, Bogor 

Biaya hanya Rp 50.000/orang ^^ 

Pendaftaran ke 

 Indra Sirait (085775591859) 

 Sisillia Mariani Yunita (085769063791) 

 Yosepin (085361363699) 

 

 

 

 

 

Nama  : Resfian Ananta 
Jur  : AGH 47 

TTL   : Probolinggo 16 des  

 

Nama  : Fidela 
Jur  : TMB 48 
TTL   : Bogor 10 feb 93  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001263333444
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003486979161


K O M T I  GRADUATION 

Yap setelah Menemani angkatan 48 
selamat 1 tahun ini, kita kenal lebih 
dekat  yuu dengan komti 48 ini :D 

Nama, Jurusan, & status dooonk  

Fidela, TMB, Mahasiswi  

Masih inget ga sih, gimana dulu bisa 
menjadi komti? 

Dulu sih udah jadi PJ angkatan 48, dari inisiatif PJ angkatan juga soalnya ada 
dukungan dari temen temen + ingin belajar jadi pemimpin. Eh pas kuliah 
agama ditunjuk jadi calon komti cw sendirian…eh kepilih.. aduh terpilih deh, 
tapi mungkin biar lebih efektif juga. 

Bagaimana rasanya jadi komti 48 selama 2 semester ini? Seneng sedihnya 
gmana sih?? 

Puji Tuhan nyaman” aja, karena aku yg pengen jadi penanggung jawab 48. 
Sedihnya belum semua terangkul karena banyak yg tertutup. Senengnya ada 
beberapa anak udah kyk keluarga, ga ada jaim”an lagi apalagi setelah SCD 
dan Paskahan. Oh ya aku sedih banget ga bisa ikut langsung SCD  

Hal yang paling berkesan sama 48 ? 

Bingung, soalnya tiap kumpul berkesan. Soalnya refreshing tiap ketemu. 
Bagaimana bisa mengajak temen” lain biar bisa kompak walau penuh emosi 
Hal yang kamu inginin buat 48 yang belom tercapai ? 

Ingin semuanya berbaur,  biar ga itu” aja, biar terangkul semua dan rabuan 
datang semua  

3 Kata yang mewakili 48? 

Keluarga, Solid, Asyik 

Pesen pesen buat 48 

Syalom keluargaku 48, terima kasih banyak untuk kontribusinya selama 1 
tahun khususnya saat event SCD dan Paskahan ^_^. Puji Tuhan dua event 
sukses . Kalian telah melayani Tuhan dan sesama secara tidak langsung . 
Banyak kenangan kenangan indah yang telah saya lalui bersama kalian, suka 
duka, gila serius, Hahahaha…. :DMohon Maaf ya temen” klo saya belum bisa 
menjadi komti yang baik buat kalian… Tetap jalin kekeluargaan ya ^_^ 
jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh kudus yang bri kekuatan 
yang mengajar dan menopang ^_^… 

 Jhon: “ Fidel itu positifnya dia 

holy, inisiatif cukup, 
terpercaya. Kalo negatifnya 

suka labil n dalam pekerjaan 

perasaan suka terbawa. 

Artinya kalo lagi mood bagus 
dia semangat, tapi kalo capek 

karena kuliah, atau percintaan 

terganggu:p, tingkat kerjanya 
jadi menurun.” 

 

Yose:  “Fidel tuh komti yang baik 

banget, paling peduli sama kemaki 48, 

terkadang dewasa banget tapi 
terkadang lucu kayak anak2, bijaksana 

n dia itu holy banget:D 

Semangat terus buat Fidela 

Imakulata tetap jadi garam dan 
terang dunia ya” 

 Indra: “Senang, kemaki 48 emang butuh 
penggerak seperti Fidel. Kemauan dan 

kekonsistenannya dalam mengayomi anak2 48 

patut diacungi jempol. Fidel yang tiap hari 

menggerakkan semangat kita, baik melalui 

perbuatannya maupun jarkomannya yang tiada 

henti (kadang2 capek baca jarkoman, tapi ga 
kebayang gimana capeknya ngetik sebanyak 

itu), walaupun banyak yang kurang peduli, tapi 

tenang aja Del, aku yakin kebaikanmu akan 

dibalas Tuhan. Amin. Makasih Fidel 

Jangan lelah bekerja di lading Tuhan ya” 

 

Antoni Wijaya (AW): 

“Fidel tuh holy bgt, dia mau 
ngerangkul semuanya dengan 

cinta kasih. 

Jangan pernah tinggalkan 
KeMaKi ya, because they need 

your love so much” 

 

Elisabet: “kalo fidel itu 

orangnya sabar ngadepin orang 
lain, teRELIGIUS, suka ngasih 

saran-saran, bisa juga diajak 

gila2-an. Hahaha Xd”   *ngetik 
ini di sebelah fidel loh 

 

Kata  
Mereka …. 


