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intro

Gagu. Begitulah yang saya rasakan ketika pertama kali 
menginjakkan kaki di kampus Atma Jaya.  Canggung ketika per-
tama kali saya harus berkenalan dengan teman-teman baru. Saya 
merasa kikuk saat itu, padahal kalau dipikir secara lebih realistis, 
saya akan masuk ke dunia ‘perkuliahan’. Jadi ‘mahasiswa’. Tetapi 
rasa kikuk tetap saja mendera bak anak umur tiga tahun yang 
akan dimasukkan orangtuanya ke playgroup. Sedikit ketakutan, 
grogi, dan lautan pikiran negatif mengalir. Pertanyaan-pertanyaan 
yang muncul kemudian adalah ‘kampusku entar buatku nyaman 
ga?’ atau ‘ada dosen kiler ga?’ atau ‘teman-temanku sapa ya?’ 
 Hari-hari adaptasi dimulai saat inisiasi. Saya bertemu den-
gan teman-teman baru dari segala penjuru Indonesia. Bercakap-
cakap dengan mereka. Berkenalan dengan kakak-kakak angkatan. 
Dan perlahan, saya mulai rileks.Kekhawatiran dan pikiran-pikiran 
negatif yang semula menghantui perlahan sirna. Hari demi hari, 
saya berproses, belajar, bertumbuh bersama dengan teman-te-
man saya, berdiskusi dengan dosen-dosen saya. Mencari pen-
galaman demi kehidupan masa depan lewat unit kegiatan maha-
siswa.
 Tahun depan adalah tahun ketiga buat saya di Atma Jaya. 
Saya pikir Atma Jaya telah memberikan kepada saya banyak 
pengetahuan, ilmu, pelajaran, pengalaman, untuk proses kehidu-
pan saya sekarang dan nanti. Tidak hanya itu, Atma Jaya juga te-
lah memberikan kepada saya, teman-teman yang istimewa seperti 
Sinta Dwi, Sylvia Dewi, Veronika Yasinta, dan Rikardus Sarmanto 
untuk menyuseskan peluncuran majalah Atmazone ini. 
 Majalah Atmazone ini sekiranya dapat menjadi salah satu 
bentuk ungkapan terimakasih saya, Sinta Dwi, Sylvia Dewi, Veron-
ika Yasinta, dan Rikardus Sarmanto kepada Atma Jaya.  Pemilihan 
nama Atmazone dimasudkan untuk kontent-kontent yang kami 
tawarkan seputar Atma Jaya. Besar harapan kami jika majalah 
Atmazone bisa menjadi ‘jembatan’ informasi dan komunikasi bagi 
seluruh warga Atma Jaya. 
Ada banyak rupa untuk berterimakasih kepada kampus. Salah sa-
tunya dengan menjadi ‘Student Staff’. Liputan mengenai ‘Student 
Staff’ akan menjadi laporan utama di edisi perdana ini. Informasi 
seputar UKM dan kegiatan mahasiswa dapat Anda temukan di 
rubrik UKM Mania. Jika selama ini, Anda jarang tahu mengenai 
kehidupan para driver Atma Jaya.. temukan kisah mereka lewat 
Rubrik Sosok. Sstst.. beberapa diantara para driver ini ada yang 
suka menyanyikan lagu keroncong dan tak kalah bagus dengan 
penyanyi keroncong di luar sana. 
 Semoga rubrik-rubrik lain  yang disajikan bisa menjadi in-
spirasi dan memberikan tambahan informasi seputar Atma Jaya.  

Salam Sukses, 
MEDIANA

Sebuah Tanda Ucapan Terimakasih...
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Lama tidak terdengar, 
Komunitas Keron-
cong Atma Jaya yang 
dikelola oleh para 
driver dan karyawan 
Universitas Atma Jaya, 
perlahan bangkit. 
Dari basement itulah 
mereka biasa berlatih 
keroncong. Tidak me-

lulu menyanyikan lagu keroncong murni, tetapi juga menggubah lagu 

rohani dan pop jadi lagu rohani  10

Lowongan men-
jadi Student Staff 
kini makin diminati 
mahasiswa-mahasiswi 
Universitas Atma Jaya. 
Ada banyak alasan 
mengikuti seleksi  stu-
dent staff. Diantaranya 
menambah uang saku 
dan cari pengalaman 
hal. 3 dan 4

UAJY menjadi Kampus Hijau, akankah?
KAMPUS sudah seperti rumah kedua bagi mahasiswa. Kampus se-
bagai tempat belajar, mencari ilmu, serta menambah pengalaman 
melalui kegiatan kemahasiswaan. Layaknya sebuah rumah, lingkun-
gan kampus seharusnya memberikan kenyamanan dan keteduhan. 
UAJY berkomitmen untuk membangun lingkungan kampus yang teduh 
melalui penanaman pohon-pohon dan beberapa taman. Tetapi cukup-
kah hanya itu saja untuk mewujudkan Green Campus seperti kampus 
universitas lain? hal. 7

Jaya, Ketua Mahatma 2011
“Belajar Memaknai Hidup”

hal. 9

Apa kata WARGA 
tentang AtmaJaya? 

hal. 11

Kabar UKM temukan 

di hal.8

Ada apa di kam-
pus UAJY selama 

bulan Desember? 

Hal. 6

arsip

Keterangan Foto Cover:

Model   : Victoria Nindya Kirana, mahasiswi Teknobiologi UAJY 2009
Make up artist : Sinta Dwi M.
Pengarah Gaya: Sinta Dwi M.
Fotografer : Mediana

www.atmazone.com



Campuz Zone

Hingga saat ini, peraturan serta 
SOP (Standar Operasional Pe-

gawai) untuk student staff sendiri 
masih berada dalam proses peny-
usunan. Keberadaan student staff 
sebagai pegawai UAJY, serta sta-
tus mereka sebagai mahasiswa 
menimbulkan diskusi panjang 
hingga saat ini. Student Staff pun 
hingga saat ini belum memiliki visi 
dan misi yang satu. Semua masih 
diatur di masing-masing unit ker-
ja, yaitu fakultas, perpustakaan, 
KAA, KP2MA, KHSP, KPBB, serta 
LPPM.
 Saat ini Atma Jaya telah 
memiliki kurang lebih 27 akade-
misi yang terdaftar sebgai student 
staff. Mereka belum termasuk 
asisten lab (untuk FISIP) yang 
juga dipekerjakan oleh kampus. 
Selain asisten Lab, masih ada be-
berapa akademisi yang bekerja 
untuk kampus, namun statusnya 
sebagai student staff masih didis-
kusikan.
 Hal lain yang hingga kini 
masih menjadi bahan diskusi 

adalah SK Rektor. Rencananya, 
masing-masing akademisi yang 
nantinya disebut sebagai stu-
dent staff harus mendapatkan 
SK Rektor perihal pekerjaannya. 
Informasi dari KSDM tersebut di-
tutup dengan keterangan bahwa 
hingga saat ini pihak KSDM hanya 
mengurus masalah student staff 
untuk masalah gaji. 
 Lalu, bagaimana proses 
rekruitmen student staff yang 
berlaku di Atma Jaya? Pertama-
tama, tentu mahasiswa harus lo-
los seleksi dokumen terlebih da-
hulu.  Seleksi dokumen ini dapat 
berupa berbagai macam bentuk.  
Misalnya, untuk student staff di 
Kantor Kerjasama dan Promosi 
mewajibkan para student staff 
nya untuk dapat berbahasa Ing-
gris minimal pasif.  Sedangkan 
di bagian KP2MA, calon student 
staff diwajibkan untuk membuat 
semacam esai tentang kampus.  
“Hal ini dikarenakan kebutuhan 
tiap departemen berbeda-beda.” 
Ujar kepala KP2MA.  

 Namun salah satu pra-
syarat yang paling penting dan 
wajib dipenuhi adalah menge-
nai IPK.  Dengan padatnya jad-
wal student staff serta kesibu-
kan mereka sebagai mahasiswa, 
maka minimal IPK yang harus 
dimiliki oleh calon student staff 
rata-rata adalah 3,00.  Dengan 
IPK tersebut, diasumsikan ma-
hasiswa mampu membagi waktu 
antara mengerjakan tugas-tugas 
dan melaksanakan rutinitas kam-
pus serta pekerjaannya sebagai 
student staff.
 Vicky, salah satu student 
staff yang ditempatkan di Kantor 
Kerjasama dan Promosi mengaku 
sangat beruntung memiliki pen-
galaman kerja selama ia kuliah.  
“Saya belajar banyak di sini, bu-
kan hanya menghadapi calon ma-
hasiswa, namun juga orangtua 
mahasiswa.” Akunya.  Dia men-
ceritakan bahwa pernah suatu 
kali ia harus menghadapi wali 
seorang calon mahasiswa.  Kar-
ena waktu itu ia masih satu bulan 

Melihat Student Staff 
Lebih Dekat

Students staff di bagian pendaftaran  mahasiswa
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bekerja, maka ia berpikir bahwa 
untuk melayani informasi ia harus 
berusaha semaksimal mungkin.  
Namun, ternyata ia justru dire-
potkan dengan permintaan wali 
ini.  “Saya sempat diminta untuk 
mencarikan kos anaknya, tapi 
ternyata anak tersebut tidak jadi 
kuliah di Atma Jaya.”  Akhirnya 
Vicky cukup kecewa dengan wali 
ini, namun pengalaman ini mem-
buatnya belajar banyak untuk 
dapat lebih mengetahui kewa-
jibannya sebagai student staff.
 Berbeda halnya dengan 
Vicky yang masih duduk di se-
mester 5, Lina, student staff di 
Kantor Adminstrasi dan Akademik 
(KAA) tidak terlalu mempersoal-
kan masalah pengalaman seba-
gai student staff.  “Saya melamar 
student staff hanya untuk mengisi 
waktu luang saja.” Ujarnya sambil 
tersenyum.  Lina yang kini ten-
gah menempuh skripsi di Jurusan 
Akuntansi, Atma Jaya ini mengaku 
meski hanya untuk mengisi waktu 
luang ada kalanya ia perlu untuk 
belajar banyak terutama sepu-
tar administrasi.  “Ternyata untuk 
mengurus berkas formulir itu tidak 
semudah yang dibayangkan”.  Be-
nar saja, sistematika formulir yang 
masuk ke Atma Jaya harus dilalui 
beberapa tahap yang cukup pan-
jang, karena itu Lina sempat ke-

bingungan dengan surat-surat 
yang masuk.  

 Ada yang menarik dari 
pengalaman student staff di Atma 
Jaya Yogyakarta.  Mereka sering-
kali mendapat informasi terbaru 
seputar kampus.  Tika, yang juga 
bekerja di Kantor Kerjasama dan 
Promosi menceritakan bagaimana 
gosip cepat merambat dari satu 
departemen ke departemen yang 
lain dan bagaimana uniknya para 
staf yang bekerja di Atma Jaya ini.  
“ternyata mereka juga manusia, 

banyak yang tingkahnya lucu pa-
dahal jika menghadapi mahasiswa 
terkenal killer.” Ujarnya
 Dengan berbagai macam 
departemen di Atma Jaya, maka 
kewajiban student staff pun ber-
beda pula.  Di KP2MA, para stu-
dent staff yang bekerja biasanya 
mengurus sertifikasi dosen, seh-
ingga kegiatan input data menja-
di rutinitas sehari-hari bagi mere-
ka.  Sedangkan di Kantor Humas, 
Sekretariat, dan Protokol (KHSP) 
biasanya melihat koran-koran tiap 
hari untuk melaporkan kegiatan 
terkini dari kampus.  Mereka juga 
kedatangan tamu dari perusa-
haan-perusahaan yang bekerja 
sama dengan Atma Jaya.
 Tidak disadari, kewajiban 
semacam itu melatih mereka un-
tuk dapat mengenal lingkungan 
kerja yang sesungguhnya.  Ling-
kungan kerja tentunya akan san-
gat berbeda dengan lingkungan 
akademik yang selama ini mereka 
miliki.

Teks : Veronika Yasinta, Sinta Dwi M., 
Sylvia Dewi.

Foto:  Mediana
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Workshop Menulis Dengan 
Perspektif Perempuan
Diadakan oleh Fakultas Ilmu So-
sial dan Politik, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta
1-2 Desember 2011 pukul 09.00 
hingga selesai.
Tempat : Ruang Pertemuan Lt.4, 
Gedung Perpustakaan Babarsari.

Gelar Karya Atma Jaya Photogra-
phy Club (APC) dan PASTI ‘Minus 
Plus’
Pelaksanaan 3-5 Desember 2011 
di Galeri Lembaga Indonesia 
Prancis, Sagan.
Pembukaan Pameran  Tanggal 3 
Desember 2011 Pkl. 18.00 WIB. 
Acara akan dibuka oleh Wakil 
Walikota Yogyakarta Haryadi 
Suyuti. Kurator Foto : Michael Eko 
Hardianto.

Bienalle Yogyakarta ‘EKUATOR’ 26 
November 2011 hingga 1 Januari 
2012, bertempat di Taman Buda-
ya Yogyakarta dan Jogja National 
Museum.

Program Studi Teknik Sipil UAJY 
menyelenggarakan tutorial 
ujian akhir semester tanggal 5-9 
Desember 2011 mulai Pkl 18.30 
– Pkl 21.00. Info lebih lanjut di 
www.hmsuajy.co.cc

Beasiswa SPP Tetap Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta
Syarat dan Ketentuan:
• Tidak sedang menerima bea-
siswa dari institusi lainnya.
• Melampirkan Curriculum Vi-
tae dan pasfoto 4x6 sebanyak 1 
lembar.
• Transkrip nilai hingga semester 
akhir yang ditempuh.
• Fotokopi KTM dan KRS semes-
ter genap.
• Surat keterangan dari pihak 
orangtua/wali atau surat keteran-
gan tidak mampu dari Pejabat 
Daerah
• Fotokopi Kartu Keluarga.
Pendaftaran dan pengumpulan 
data diharap langsung datang ke 
loket Tata Usaha sampai dengan 
6 Desember 2011 pukul 14.00. 
Wawancara akan diadakan hari 
Jumat, 9 Desember 2011.

Perayaan Ekaristi Akhir Semester
Pelaksanaan : Jumat, 9 Desem-
ber 2011 pukul 18.00
Tempat : Auditorium Kampus III 
UAJY

Gowes Bareng dan Serah Ter-
ima Jabatan HMPA tanggal 10 
Desember

Seminar Nasional ‘Oligarki VS 
Demokrasi di Indonesia.’ Pem-
bicara Prof. Jeffrey A.Winters, 
pengajar Politik Ekonomi Universi-
tas Illnois Amerika Serikat. Pelak-
sanaan hari Jumat, 9 Desember 
2011 mulai pukul 09.00 hingga 
pukul 11.00 (diskusi dan bedah 
buku). Kuliah Umum mulai pu-
kul 13.00 – pukul 14.30. Tempat 
: Ruang Seminar Kampus ISIP 
UPN Jalan Babarsari. CP: Sani 
(08229317976).

Informatic Innovative Contest 
: Lomba Pembuatan Iklan dan 
Lomba Video
Kontent iklan dan video harus 
menampilkan gaya kehidupan di 
Kampus Digital sekarang, khusus-
nya yang berada di Atma Jaya. 
Peserta lomba terbuka untuk 
semua mahasiswa-mahasiswi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Peserta diwajibkan melampirkan 
fotokopi KTM. Untuk kategori 
lomba video harus diikuti secara 
berkelompok maksimal 4 orang. 
Pengumpulan paling lambat 20 
Desember 2011. Keterangan lebih 
lanjut bisa dilihat di papan pengu-
muman setiap fakultas. 

FORKOMI UAJY ‘Trip to Karimun 
Jawa’ 26 - 29 Desember 2011

25 Desember 2011, Hari Raya Natal
Desember 25, A Chritsmas Day

www.atmazone.com
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Pop Voices

MENUJU GREEN CAMPUS

Fristyani Elisabeth H. (20), Ilmu Komunikasi

Menurut saya kampus Atma Jaya belum memenuhi kriteria Kampus Hijau. 
Memang sih ada banyak pohon yang membuat siang hari tak terlalu 
panas. Tetapi masih saja banyak polusi udara, baik dari kendaraan ber-
motor ataupun dari anak-anak yang merokok. Penerapan Kampus Hijau 
harus diimbangi dengan perilaku manusianya, termasuk membuang 
sampah di tempatnya. 

Chory Nory (20), Manajemen

Kalo di kampus ekonomi sudah banyak taman, walaupun sebelumnya belum 
ada. Namun, parkirannya kurang. Pemanfaatan taman pun sudah bisa dirasa-
kan, gazebo-gazebo sudah digunakan. Secara keseluruhan, Atma kurang lahan 
untuk membangun taman, terutama kampus lain sehingga terkesan panas dan 
gersang.

Vera Kusumaningrum (23), Sosiologi

Kampus hijau itu kampus kampus yang banyak tanamannya. Ada lapan-
gan hijaunya. Asri dan nggak panas. Selai itu, kampus hijau juga kampus 
yang nggak banyak asap dan putung rokok dimana-mana. Nggak banyak 
memakai ac dan alat-alat instan lainnya. Atma jaya nggak hijau. Cuma ada 
gedung-gedung yang rapet aja. Masih banyak yang merokok tapi nggak tahu 
tempat. Nggak puny ataman. Konsumsi ac juga masih tinggi, jadi malah 
mendukung terjadinya global warming. Kampus impianku itu kayak yang 
di luar negri. Ada tamannya luas. 

Irene Santika Vidianingrum (21) – Ilmu Komunikasi

Menurut saya, kampus hijau itu perlu, soalnya kan berhubungan dengan lingkun-
gan.  Apalagi Jogja itu panas, jadi banyaknya pohon bisa membantu mahasiswa 
untuk berteduh. 

KAMPUS sudah seperti rumah kedua bagi mahasiswa. Kampus sebagai tempat belajar, mencari 
ilmu, serta menambah pengalaman melalui kegiatan kemahasiswaan. Layaknya sebuah rumah, 
lingkungan kampus seharusnya memberikan kenyamanan dan keteduhan. UAJY berkomitmen untuk 
membangun lingkungan kampus yang teduh melalui penanaman pohon-pohon dan beberapa ta-
man. Tetapi cukupkah hanya itu saja untuk mewujudkan Green Campus seperti kampus universitas 
lain?

www.atmazone.com
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Hampir dua tahun vakum menggelar pameran, kali 
ini Atma Jaya Photography Club (APC) menghen-

tak para penggemar foto dengan tema Minus Plus 
yang diselenggarakan dari tanggal 3 Desember hing-
ga 5 Desember 2011. Pameran ini diadakan di Galeri 
Lembaga Indonesia Prancis, Sagan. Pameran foto 
ini berkolaborasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) PASTI yang bergerak di bidang pers jurnalis-
tik. Kedua ukm tersebut memilih mengkaji kehidupan 
kaum difabel seperti tunarungu, tunadaksa, lumpuh, 
dan sebagainya. Pemilihan tema Minus Plus men-
gandung makna yang cukup dalam. Menurut Achilles 
Anjatani selaku ketua pameran, kata ‘Minus’ menun-
jukkan kondisi real atas kehidupan kaum difabel di 
masyarakat. Tetapi banyak masyarakat tidak menge-
tahui kalau Kaum Difabel sebenarnya menyimpan 
potensi hebat. Pameran dibuka oleh Wakil Rektor III 
Mario Antonius Birowo, Phd., Ibu Maria, perwakilan 
kaum difabel, serta perwakilan Wakil Walikota.

Gelar Karya PASTI dan APC ‘Minus Plus’ : 
“Mengangkat Derajat Kaum Difabel”

Paduan Suara Mahasiswa 
UAJY:  Kali Ini Gold Medal

Paduan Suara Mahasiswa (PSM) UAJY kembali 
mengulang sukses di tahun 2011 ini. Setelah 

meraih Silver Medal dalam BICC (Bandung Inter-
national Choir Competition), kali ini PSM UAJY 
membuktikan peningkatan kualitasnya dengan 
meraih Gold Medal dalam MCC (Maginficat Choir 
Competition). Meskipun sama-sama meraih juara 
empat, namun dengan meraih Gold Medal, PSM 
UAJY mengalami peningkatan kualitas vocal da-
lam hal ini.
 MCC yang diselenggarakan di Universi-
tas Atma Jaya Yogyakarta ini diikuti oleh kurang 
lebih 25 kelompok paduan suara dengan kategori 
umum. Beberapa diantara mereka adalah kelom-
pok paduan suara gereja, sementara itu, hanya 
ada dua Paduan Suara Mahasiswa yang mengikuti kompetisi ini, yaitu PSM UAJY dan PSM Universitas Taru-
manegara. Kompetisi yang diselenggarakan tiap dua tahun tersebut memilih tema ‘Memuji Bunda Maria’ 
dengan lagu wajib berjudul ‘Laudans Exultet Gaudio’ karangan Giovani Groce (1557-1609). Selain lagu 
wajib tersebut, tiap kontestan juga diwajibkan memilih satu lagu lain untuk diajukan sebagai lagu pilihan. 
PSM UAJY menggunakan lagu ‘Gloria III’ karangan Woo Hyo Won.

Perempuan dalam Tulisan

FISIP UAJY mengadakan Workshop Menulis (Kreatif) 
Berperspektif Perempuan pada tanggal 1-2 Desem-

ber 2011 yang lalul.  Acara yang bertempat di Ruang 
Seminar Lantai 3 Perpustakaan UAJY ini diikuti oleh 
20 mahasiswa Fakultas Hukum dan FISIP UAJY serta 
mendatangkan narasumber dari Institut Perempuan, 
Bandung serta Wartawan KR.  Dalam workshop ini 
para peserta diajak untuk memiliki kepekaan terhadap 
kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan dapat 
menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. 

www.atmazone.com
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I Putu Gede Jaya Purnatha:

Belajar Memaknai 
Kehidupan
“Bagi saya, Tuhan itu selalu ada.” Begitu 
pernyataan pemuda yang akrab dipang-
gil Jaya ini.  Baginya agama bukan hanya 
dipandang sebagai sebuah status, namun 
merupakan cara bersyukur terhadap alam 
yang sudah memberikan kehidupan un-
tuknya. 

di Bali, sedangkan ibunya meru-
pakan pedagang di sana.  Di-
akuinya, salah satu motivasi yang 
membuatnya giat dalam kuliah 
ini adalah kedekatannya dengan 
keluarga.  “Saya bisa merasa-
kan sulitnya orangtua saya untuk 
bekerja dan mencari uang untuk 
biaya pendidikan saya di sini.” 
Tambahnya.  Karena itu kini pan-
dangannya lebih terbuka dan leb-
ih dewasa dalam melihat studin-
ya, dan membuatnya untuk lebih 
fokus pada perkembangan aka-
demiknya.  Ia tidak ingin menjadi 
beban bagi orangtua dan sebisa 
mungkin bisa membuat orangtua 
bangga.    Rencananya, ia akan 
melaksanakan KKN tahun depan 
dan menyelesaikan studinya.  
 Bukanlah sesuatu yang 
mudah untuk bisa mengelola 
sebuah organisasi yang bergerak 
di bidang keagaaman (Hindu), 
apalagi jika melihat mayoritas 
mahasiswa yang ada di Atma Jaya 
Yogyakarta ini memeluk agama 
Katolik.  Salah satu strategi yang 
dilakukannya adalah mengada-
kan tirtayatra, yaitu kegiatan 
sembahyang dengan mengelil-
ingi sejumlah pura yang ada di 
luar wilayah Yogyakarta dan seki-
tarnya dengan rute tertentu.  .  
“Tirtayatra ini juga menjadi sim-
bol pembersihan diri,” jelasnya  

Teks dan Foto : Sinta Dwi M.

Hal ini tentu saja jarang ditemui 
di kalangan muda dewasa ini 

yang cenderung berpikiran bebas 
dan berorientasi pada cara hidup 
hedonis.  Namun Jaya (20)  jus-
tru mencoba  mengangkat sisi 
lain atas nilai-nilai religiusitas 
yang diyakininya tersebut dan 
ia wujudkan di dalam Mahatma 
(Mahasiswa Hindu Atma Jaya).  
Posisinya sebagai ketua mem-
perlihatkan keseriusannya dalam  
membangun visi dan misi yang 
ada di dalam kepengurusannya.  

Bali dan Yogyakarta
 Sebagai orang yang lahir 
dan dibesarkan di Bali, tentu Jaya 
tidak lupa dengan peristiwa Bom 
Bali tahun 2001.  Membicarakan 
hal tersebut, Jaya tampaknya cu-
kup lugas dalam mengutarakan 
pendapatnya.  “Jujur waktu itu 
orang-orang juga mengutuk adan-
ya kejadian tersebut.  Saya pikir 
membunuh dan mengatasnama-
kan agama itu sama sekali tidak 
baik.”  Namun ia sangat percaya 
dengan adanya karmapala atau 
hukum karma.   “Saya yakin pasti 
ada karmanya.” Ujarnya.  Namun 
dengan pengalaman yang amat 
membekas itu tidak membuat-
nya untuk membenci agama lain.  
Justru melalui pengalaman itu ia 
menilai banyak pelajaran yang 
dapat dipetik.  Bagi orang awam, 
membicarakan karma tentu saja 

bukan sesuatu yang mudah, 
apalagi dengan sikap penerimaan 
dan toleransi tinggi dalam mener-
ima segala konsekuensi yang ada 
pasca tragedi tersebut.        
Meski Jaya tergolong orang pen-
diam, terutama bagi yang per-
tama kali bertemu dengannya, ia 
tidak segan-segan menceritakan 
pengalamannya saat pertama 
kali tinggal di Yogyakarta.  Jaya 
mengaku tidak terlalu menga-
lami kesulitan untuk beradaptasi 
di Yogyakarta.  Baginya, suasana 
yang ada di Bali tidak jauh ber-
beda dengan kampung halaman-
nya tersebut.  Di kota Gudeg ini 
ia tinggal di rumah yang ia kon-
trak dengan beberapa orang te-
mannya di daerah Seturan.  Siapa 
sangka, dengan kuliah di Univer-
sitas Atma Jaya ini ia memiliki 
banyak teman baru dan dapat 
aktif berorganisasi.

Ingin Membahagiakan Orang-
tua
 Saat menceritakan keluar-
ganya, pemuda yang berulangta-
hun pada tanggal 8 Juli ini men-
gaku cukup dekat dengan ibunya.  
”Kalau di rumah itu sebenarnya 
saya nggak terlalu banyak menun-
tut, terus kalau dengan ibu, saya 
bisa bercanda, tapi kalau dengan 
ayah ya biasanya ngomongin hal 
yang serius.”  Ayah Jaya merupa-
kan pensiunan Dinas Pendidikan 
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Musik Pengiring

Para Penyanyi

Keroncong dari 
Basement
Semua bunga ikut bernyanyi…
Gembira hatiku…
Pun rumput riang-riang…

Jika Anda mendengar lirik lagu di atas, maka 
kita akan diingatkan kembali pada lagu rohani. 
Satu lagu rohani yang biasa dinyanyikan saat 
misa di gereja-gereja. Namun bagaimana bila 
lagu di atas dinyanyikan secara ‘keroncong’? 
Wah sepertinya menjadi menarik bukan? 

Kalau Teman-teman tertarik bagaimana lagu 
rohani seperti di atas dinyanyikan secara keron-
cong, tak ada salahnya Teman-teman bergabung 
di Komunitas Keroncong Atma Jaya. Komunitas 
Keroncong Atma Jaya merupakan komunitas 
informal yang anggotanya terdiri dari para driver, 
satpam, dan karyawan Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta (UAJY). Komunitas ini terbuka bagi 
semua warga UAJY yang menyukai musik keron-
cong, baik itu mahasiswa atau dosen.

Komunitas Keroncong ini sebenarnya sudah 
ada sejak lama. Diprakarsai oleh Pak Ismanto, 
salah satu karyawan UAJY. Tetapi sempat vakum 
selama belasan tahun hingga awal tahun 2011, 
perlahan komunitas ini mulai dibangkitkan lagi. 
Sebagian besar anggota adalah para driver. 

Teks dan Foto : Rikardus Sarmanto, Mediana

Berlatih di Basement Kampus II
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Oops merupakan wadah bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan 
saran, kritik, pujian, dan lain-lain kepada UAJY.

Sumarno Hadi (51), Ketua RT 2 Tambakbayan

“Selama ini sudah agak ada pendekatan dengan war-
ga, jika ada kegiatan warga kampung diberitahu.
Atma Jaya juga perlu peduli sedikit mengenai pem-
bangunan jalan baru, kami sudah mengajukan pro-
posal dana pembangunan, namun belum tahun turun 
atau tidak.
Jika ada kegiatan-kegiatan, seperti kesenian, maha-
siswa harusnya terlibat aktif dengan warga. 
KKN, kenapa tidak di 
Tambakbayan saja? Ke-
napa harus jauh-jauh? 
Kampunge dhewe masih 
ada kekurangan. Pernah 
katanya mau bikin portal 
tapi tidak ada realisasi. 
Setidaknya membuat 
sesuatu yang bisa mem-
bekas untuk warga, isti-
lahe ikut nduweni Tam-
bakbayan.”

Widodo, Kepala Dukuh Tambakbayan (51)

Hubungan Atma Jaya dan penduduk ya cukup baik. Kemarin 
untuk perbaikan jalan sempat mengajukan proposal meskip-
un belum tahu disetujui atau tidak. Dulu ya pernah mem-
bantu.
Kalau anak-anak Atma, tidak ada keluhan mengenai sikap 
yang buruk. Hanya saja, setiap kali ada anak yang nge-kos 
di tambak bayak, mbok tolong lapor. Selama ini nggak per-
nah ada yang lapor, jadi tidak ada data yang dimiliki oleh RT 
mengenai siapa saja yang ada di tambak bayan. Ini kan juga 
berkaitan dengan ijin. Kan sudah ada peraturan ditempel di 
masing-masing kos. Yang mau menginap 1x24 jam saja har-
us ijin, apalagi yang mau menetap sebagai anak kos.

Jika ingin memberikan masukan kepa-
da pihak UAJY, silahkan menghubungi 

redaksi kami,

telp atau sms ke 08564390526
email: atmazone@gmail.com

Facebook: Atmazone
Twitter:@Atmazone

www.atmazone.com
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......
Wish you all A Merry Christmas,

May the Joys of the season
Fill your heart with goodwill and 

cheer...
May the chimes of Christmas glory

Add up more shine and spread
Smiles across the miles,

To-day & In the New Year.
-Rosie Cash

Segenap Civitas Academica Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta Mengucapkan
Selamat Natal dan Tahun Baru 2012
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