UKM Solagratia Fisip Menjalankan Program Kerja tahunan yaitu membuat kegiatan
diskusi ringan dengan mengangkat tema besar yakni “ Menjadi Mahasiswa yang
berakal, berahlak dan berjiwa nasionalisme yang tinggi”.

Dalam rangka menjalankan ,program tahunan, UKM Solagratia FISIP dengan masa jabatan 2018
mengadakan kegiatan diskusi ringan antara mahasiswa Kristen protestan dan Kristen katolik,
dengan tema “menjadi mahasiswa yang berakal, berahlak dan berjiwa nasiolisme yang tinggi”, yang
diadakan pada tanggal 2 November 2018, 16 November 2018, dan berakhir pada tanggal 28
November 2018.

Kegiatan diskusi ringan pada tanggal 2 November 2018 mengambil sebuah Tema “Memaknai
Kelahiran Kembali” yang diambil di Alkitab Yohanes 3:1- 21. Pada diskusi ini rekan-rekan yang
datang pada acara ini mendapatkan ilmu untuk memahami makna dari “dilahirkan kembali” dalam
konteks Agama Kristen. Mahasiswa Kristen fisip diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dalam
segi ahklak, jadi intinya mahasiswa Kristen fisip ini di kehidupan sehari-hari dapat menerapkan
keahklakannya , contohnya ketika mahasiswa berkomunikasi dengan dosen harus sopan dan ramah
begitupun dengan mahasiswa.
Menurut pembicara diskusi ringan yang dipimpin oleh Saudara Rony “ akhir-akhir ini mahasiswa
pintar hanya di akalnya saja namun tidak untuk akhlaknya, dan saya sangat senang di undang untuk
menjadi pembicara pada tema ini” tutur beliau.

Kegiatan diskusi ringan pada tanggal 16 November 2018 mengambil sebuah Tema “Pasangan yang
Sepadan” yang diambil di Alkitab Kejadian 2: 18. Pada diskusi kali ini dipimpin oleh saudari
Antoneta Atalambu, S.Pd., dan kami sengaja mengangkat tema “Pasangan yang Sepadan” bertujuan
agar mahasiswa Kristen fisip yang sudah pasti dewasa dalam memilih pasangan yang “sepadan”
maksudnya ialah nanti pada saat ingin mencari pasangan harus dilihat bibit,bebet dan bobot.

Menurut Hayu mahasiswi Kristen sosiologi angkatan 2017 “Setelah mengikuti disksi ringan pada
malam ini, saya jadi selektif dan berhati-hati dalam memilih pasangan”.

Kegiatan diskusi ringan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018 yang
mengangkat tema “Rangkulah Konflik & Ciptakan Perdamaian” ini dipimpin oleh saudara Balla
yang berasal dari Sorong Papua,

kami mengangkat tema tersebut betujuan agar mahasiswa-

mahasiswa saat ada konflik pada dirinya sebaiknya dihadapi jangan sampai melarikan diri, dan
menghadapi konflik itu dengan cinta kasih agar konflik bisa terselesaikan.
Menurut Caca mahasiswi Kristen Sosiologi “Pembicaraan tentang hal ini memang sangat marak
sekali apalagi dikalangan mahasiswa”.

