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Selayang Pandang :
Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Universitas Trunojoyo Madura (UK3 Unijoyo) terbentuk pada
tahun 2002, saat itu yang menjadi ketua pertama kali adalah Andri Bramiana (FH ’99).
Pembentukan UK3 ini berawal atas dukungan dari pihak Rektor Prof. Dr. Ir. M. Iksan Semaoen,
MSc yang memandang penting kiranya untuk membuat wadah mahasiswa Kristen, yang
kemudian ditindaklanjuti positif oleh beberapa mahasiswa Kristen.

Pembicaraan membentuk UK3 sudah lama muncul, setidaknya hal itu tampak disela-sela
interaksi sesama mahasiswa Kristen baik didalam persekutuan maupun pada saat Pendidikan
Agama Kristen.

Kuantitas mahasiswa Kristen yang sedikit tidak mengurangi motivasi untuk segera membentuk
UK3 apalagi dukungan dan motivasi dari Susan Sopamena (Dosen Agama Kristen) yang
semakin mematangkan niatan membentuk UK3. Pembentukan UK3 ini tidak lepas dari peran
seluruh mahasiswa Kristen saat itu. adalah Yessi Sopamena (Alumni FP ‘97) yang memiliki
kontribusi besar terhadap pembentukan UK3 serta semangatnya yang tidak pernah surut untuk
menghimpun seluruh mahasiswa kristen untuk ambil bagian dalam persekutuan. Dari
serangkaian persekutuan yang telah tersusun dan terlaksana berdampak pada kesehatian
sesama mahasiswa Kristen, sehingga saat harus memenuhi syarat administrasi pembentukan
UK3 bukan menjadi hal yang sulit.

Menjelang pembentukan UK3 seluruh mahasiswa Kristen berkumpul untuk membuat nama
organisasi, karena pada saat itu masih bernama Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK),
sekaligus membahas mengenai visi dan misi UK3 kedepan. Pada Mei 2002 UK3 diakui untuk
menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UKM Unijoyo) dengan
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diterbitkannya SK Rektor.

Memperhatikan tugas UK3 yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk membimbing dan
membina mahasiswa Kristen agar dapat bertumbuh di dalam iman kristiani yang sifatnya
kontiniutas yang memerlukan banyak pihak yang terlibat, sehingga baik pihak dari dalam
kampus maupun hubungan dengan kampus lain, terbeban untuk mengambil pelayanan di
dalam UK3 UTM hingga saat ini.

Visi :
Membina karakter setiap mahasiswa kristen UTM melalui persekutuan dan pelayanan untuk
menjadi saksi-saksi Kristus sebagai pengenapan amanat agung

Misi :
1. Membina setiap anggota untuk membangun
hubungan pribadi dengan Tuhan melalui
pengajaran dan pemuritan;
2. Membina setiap anggota untuk memberikan
pelayanan kasih disekelilingnya;
3. Membangun organisatoris yang tertib, handal
dan bertanggung jawab pada Tuhan,
organisasi dan almamater;
4. Membentuk sarjana yang mandiri, kreatif,
dan profesional sesuai dengan
keilmuannya.
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