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“New Beginning” digambarkan 

sebagai sebuah awal yang 

baru menuju hari depan 

yang lebih baik. Misalnya 

pembukaan tahun ajaran 

baru perkuliahan bagi 

para mahasiswa dan 

penyambutan mahasiswa 

baru yang akan memulai 

langkah dari siswa menjadi 

mahasiswa. Visualisasi 

ini menggambarkan dua 

orang muda-mudi yang 

akan memulai langkah baru, 

dikelilingi kain putih yang 

menggambarkan

permulaan perjalanan.
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“New Beginning” yang menjadi tema 
edisi perdana ini  tidak hanya menandai 
kelahiran M! – Majalah Inspirasi 
Maranatha, tetapi juga menandai 
serangkaian permulaan baru bagi 
Universitas kita. Bulan Agustus ini 
kita mulai menyambut keluarga baru 
Maranatha, para mahasiswa tahun 
akademik 2018/2019, melalui rangkaian 
kegiatan Wiratha 2018. Bulan ini pun 
aktivitas akademik semester baru dimulai. 
Tidak hanya itu saja, Universitas kita 
pada bulan ini mulai melangkah dengan 
struktur organisasi dan kepemimpinan 
yang baru pula.

Permulaan yang baru, menjadi penting 
karena menandai langkah awal kita untuk 

mengejar tujuan dan berproses untuk 
mencapai tujuan itu. “New Beginning” 
juga menyiratkan adanya perubahan. 
Bagian terberat dari suatu perubahan 
biasanya adalah bagian permulaannya. 
Seberat apa pun, bila kita hadapi bersama 
dengan semangat saling membangun, 
niscaya perubahan itu akan membawa 
kita ke arah yang lebih baik. 

Terima kasih atas partisipasi para 
pembaca dalam survei edisi praperdana 
yang telah diterbitkan beberapa bulan lalu. 
Majalah ini akan terus dikembangkan agar 
dapat menjadi media penebar inspirasi di 
tengah kampus kita Maranatha. Selamat 
membaca! Mari kita berbagi inspirasi! (ins)

Sahabat inspiratif Maranatha, inilah saatnya perjalanan dimulai. Kita 

sambut dengan gembira edisi perdana M! – Majalah Inspirasi Maranatha, 

majalah komunitas kampus kita yang lahir dengan semangat berbagi 

inspirasi antara warga kampus dan siapa pun yang membacanya. 
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M! 
Majalah Inspirasi Maranatha
Diterbitkan oleh 
Direktorat Informasi
Universitas Kristen Maranatha

Pelindung: 
Rektor Universitas Kristen Maranatha - Armein Z. R. Langi

Penasihat: Wakil Rektor IV - Nonie Magdalena 

Pembina: Roy Anthonius S.

Pemimpin Umum: Direktur Informasi – Iwan Santosa

Pemimpin Redaksi: Antonius Budi Wibowo 

Redaktur Pelaksana: Prisca Katranny Massie

Redaktur: Grista Naftalena, Steffi Giani Gulo  

Reporter/Fotografer: 
Virna Pariangan, Gabriel Christofer, Irfan Musyaffa 

Desainer Grafis/Artistik: Melisa Apriliani 

Desainer Web/UI: Chandra Sentosa, Anthonius 

Sirkulasi/Pengembangan Relasi: Rosye Wulandari 

Publisitas: Jessica Lie

Konsultan Editor: Jumari Haryadi 

Alamat Redaksi: 
Direktorat Informasi
Gedung Administrasi Pusat Lantai 4, 
Universitas Kristen Maranatha
Jl. Prof. drg. Surya Sumantri 65, M.P.H., Bandung - 40164
Telp: (022) 200 3450 ext. 7376  
E-mail: redaksi@maranatha.edu

Mari berbagi inspirasi! 
Kirimkan karya atau tulisan Anda melalui 
e-mail redaksi@maranatha.edu. 

Kirimkan juga kritik dan saran Anda 
untuk pengembangan majalah ini.

M! – Majalah Inspirasi Maranatha 
dapat diakses melalui situs 

http://news.maranatha.edu/
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“Merdeka atau mati!” 

Itulah kata-kata membara yang 
diungkapkan oleh Bung Tomo ketika 
memperjuangkan Surabaya dari 
jajahan Belanda pada 10 November 
1945. Kebebasan bangsa Indonesia 
diperjuangkan para pahlawan dengan 
mengorbankan darah dan nyawa, 
hingga akhirnya kita dapat 
merasakan kebebasan.

Apakah kemerdekaan ini sepenuhnya 
milik bangsa Indonesia? Apakah 
kemerdekaan yang diperingati setiap 
tanggal 17 Agustus 1945 benar-benar 
telah dinikmati oleh seluruh rakyat 
Indonesia secara merata? Secara 
garis besar, pemahaman mengenai 
kemerdekaan adalah keadaan lepas, 
bebas, dan tidak terjajah lagi. Bagi 
bangsa Indonesia, kemerdekaan 
sudah terwujud. Oleh karena itu 
sebaiknya tidak disia-siakan. 
Namun, apakah sebenarnya bebas 
melakukan apa saja adalah bagian 
dari kemerdekaan?

Bebas adalah hak setiap makhluk 
hidup. Lepas dari keterikatan 
itulah definisi mendalam mengenai 
kemerdekaan. Jadi sekalipun kita 
merdeka secara fisik, tetapi mental 
kita belum tentu merdeka; dalam 
alam bawah sadar kita selalu 
memikirkan sesuatu. Misalnya, kapan 
saya berhasil dalam hidup ini? Apa 
pencapaian yang seharusnya saya 
dapatkan di usia sekarang? 

Kemerdekaan mental juga diperlukan 
oleh generasi muda, agar mereka 
bebas berkreasi.  Tentu saja sesuai 
dengan minat yang digelutinya, 
melalui arahan orang yang lebih 
berpengalaman, baik dari orang tua 
maupun guru. 

Masih banyak generasi muda 
yang masih beranggapan bahwa 
kemerdekaan adalah tidak melakukan 
apa-apa. Justru dengan diam, akan 
membiarkan orang lain mengambil 
kendali arah ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni, bahkan politik 
dalam negeri. Dengan terus 
mengembangkan potensi diri, 
generasi muda seharusnya mampu 
membangun, sehingga menjadi 
bangsa yang maju.

Pemerintah maupun swasta
sudah seharusnya ikut membantu
membangun semangat juang para
pemuda dalam mengembangkan
potensi mereka untuk daerahnya 
masing-masing, dan membangun 
Indonesia. Beri mereka fasilitas dan 
kemudahan, baik melalui permodalan 
usaha maupun pelatihan tepat guna. 

Dunia ini memberikan begitu banyak 
kesempatan untuk kita berkembang. 
Jangan diam saja dan bermalas-
malasan. Apa yang akan generasi 
millennial ini wariskan kepada generasi 
penerus jika kita tidak merdeka secara 
mental dan bergerak sejak dini?
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Permulaan tahun akademik 2018/2019 segera dimulai. Hal ini 
bertepatan pula dengan restrukturisasi di Universitas Kristen 

Maranatha. Perubahan struktural ini merupakan bagian dari upaya 
Maranatha dengan semangat baru bersiap untuk menghadapi 

tantangan dunia pendidikan tinggi yang semakin kompetitif.

Perubahan struktur dikukuhkan melalui pelantikan pejabat yang 
diadakan pada Senin, 2 Juli 2018, di Auditorium Prof. Dr. P. A. Surjadi, 

M.A. Pejabat yang dilantik adalah wakil rektor, pejabat struktural 
akademik, dan pejabat struktural nonakademik Universitas Kristen 

Maranatha periode 2018-2020.

Wajah Baru 
Struktur

Maranatha
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Wakil rektor yang dilantik 
untuk menjabat pada periode 
2018-2020 adalah Olga C. 
Pattipawaej, Ph.D., Wakil Rektor 
I menangani Bidang Akademik 
dan Kemahasiswaan; Radiant 
Victor Imbar, S.Kom., M.T., 
Wakil Rektor II menangani 
Bidang Keuangan dan Sumber 
Daya; Robby Yussac Tallar, 
S.T., M.T., Dipl.IWRM., Wakil 
Rektor III menangani Bidang 
Riset, Inovasi, dan Kemitraan, 
dan Nonie Magdalena, S.E., 
M.Si., Wakil Rektor IV atau 
Sekretaris Umum Universitas 
menangani Administrasi Umum, 
Komunikasi, dan Tata Kelola.

Dalam sambutannya, Rektor 
Universitas Kristen Maranatha, 
Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., 
Ph.D., menyampaikan bahwa 
restrukturisasi bagi Universitas 
Kristen Maranatha adalah upaya 
adaptasi yang dilakukan untuk 

menghadapi perubahan. Prof. Armein berharap perubahan 
struktur ini akan mengarah pula kepada pencapaian lulusan 
yang masuk dalam proses pendidikan manusia Maranatha agar 
siap melakukan perubahan di tengah masyarakat. 

Rektor juga menambahkan, fungsi struktural dalam organisasi 
dioptimalkan agar yang berat bisa dipikul bersama. Jadi ada 
tugas untuk mengembangkan diri dalam bekerja sama dan 
berkomunikasi secara lebih efektif. 

Selain itu, drg. Harry A. Kain, M.H.Kes. dalam sambutannya juga 
menyampaikan bahwa dalam berorganisasi seorang pimpinan 
akan berpikir untuk mengubah strategi organisasi yang 
dipimpinnya, agar tercapai suatu tujuan yang diharapkan dan itu 
adalah satu hal yang biasa. Sambutan diakhiri dengan kutipan 
dari Mother Teresa, 

“I can do things you cannot, 
  you can do things I cannot;
  together we can do great things.”

Perubahan pejabat dan struktur organisasi ini diharapkan dapat 
membawa penyegaran dan peningkatan kesiapan Universitas 
Kristen Maranatha dalam menghadapi tantangan di periode 
2018-2020 dan selanjutnya. Semoga Tuhan selalu menyertai! 

M! - Edisi 01 // 2018 // TOPIK UTAMA 9



M! - Edisi 01 // 2018 //

10
Penyambutan mahasiswa baru adalah hal rutin yang 
dipersiapkan oleh berbagai institusi perguruan tinggi. 
Masa orientasi merupakan saat bagi mahasiswa baru untuk 
berkenalan dengan lingkungan akademik yang baru. 

Satu sisi, masa orientasi ini merupakan tempat bagi mahasiswa baru 
untuk beradaptasi dengan berbagai kegiatan seperti perkuliahan, 
ekstrakurikuler, berjumpa dengan dosen, bertemu mahasiswa yang 
telah berkuliah, serta berkenalan dengan rekan-rekan mahasiswa 
baru. Masa orientasi ini menjadi ajang penyambutan yang 
memberikan semangat kekeluargaan. Namun, di sisi lain, kita acap 
kali mendengar bagaimana penyambutan mahasiswa baru menjadi 
sesuatu yang sering disorot media, karena adanya tindak kekerasan 
yang tidak pas dalam konteks pendidikan.

Cara Khas 
Maranatha 
Sambut 
Mahasiswa 
Baru

10
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Masalah yang sering disoroti dari tahun ke tahun tersebut menjadi 
perhatian khusus Universitas Kristen Maranatha untuk semakin 
mengembangkan kegiatan penyambutan mahasiswa baru ini sebagai 
upaya membangun rasa kekeluargaan, serta memberikan inspirasi bagi 
mahasiswa baru. 

Pada beberapa tahun sebelumnya, masa orientasi ini dikenal dengan 
sebutan Welcome to Maranatha (W2M). Kegiatan ini menjadi ajang 
pertemuan mahasiswa baru dengan lingkungan civitas academica 
Maranatha yang didahului dengan pertemuan orang tua (Parents Gathering). 

Pada 2017, Welcome to Maranatha dikembangkan menjadi Wiratha Fest. 
Wiratha adalah akronim dari Wilujeng Rawuh di Maranatha. Adaptasi 
bahasa Sunda ini memberikan nuansa baru bagaimana Universitas Kristen 
Maranatha menjadi rumah inspirasi bagi Manusia Maranatha. 

Kesadaran terhadap unsur kebudayaan yang ramah ini juga dituangkan 
dalam kegiatan yang bersifat festival. Penyambutan mahasiswa baru bukan 
lagi sekadar orientasi, tetapi melalui Wiratha, penyambutan ini menjadi 
perayaan siswa menjadi anggota baru keluarga mahasiswa Maranatha.

11
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Salah satu wisudawan 

terbaik Fakultas 
Teknologi Informasi 

Periode I Tahun Akademik 
2016/2017

Aulia Zahrina 
saat ini sedang mengikuti 
Joint Master’s Programme 
di Karolinska Institutet (KI) 

dan Stockholm Univerity, 
Swedia dalam bidang

 Health Informatics 
(Informatika Kedokteran). 

12
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Kenapa memilih Swedia 
sebagai tempat untuk 
melanjutkan studi?

Bagaimana bisa kuliah
di sana?

Karena jurusan yang saya minati 
belum ada di Indonesia. Saat ini 

universitas yang menyediakan 
program health informatics pun 

masih terbatas. Kebanyakan berada 
di US dan UK. 

Sejak kecil saya bercita-cita studi di 
Eropa. Awalnya ingin melanjutkan 

studi ke UK, tetapi Papa saya 
menyarankan ke Jerman. Akhirnya 
kakak saya menemukan informasi 

soal studi di Swedia dan saya 
mencoba apply ke sana.

 
Ternyata bidang health informatics 
di Swedia lebih maju dibandingkan 

negara-negara Eropa lainnya. 
Terlebih lagi banyak pelajar dan 

komunitas internasional, sehingga 
banyak orang yang bisa berbahasa 

Inggris dan tidak perlu fasih bahasa 
Swedia untuk berkomunikasi 

sehari-hari.

Awalnya kakak saya mendapat 
informasi dari salah satu alumni KI 
mengenai program health informatics. 
Persyaratannya tidak banyak, yaitu ijazah, 
transkrip, dan hasil tes kecakapan bahasa 
Inggris (boleh TOEFL atau IELTS). Selain 
itu ada satu form tambahan dari kampus 
yang harus diisi, yaitu mengenai latar 
belakang pendidikan, pengalaman kerja 
dan penelitian, kegiatan ekstra kurikuler 
yang menunjukkan ambisi dan inisiatif, 
dan motivasi. 

Sistem pendaftarannya cukup mudah 
karena terpusat. Semua tahap 
pendaftaran diproses melalui website 
universityadmissions.se. Kita dapat 
mendaftar maksimal empat program 
studi dari berbagai universitas. Namun, 
perlu diperhatikan bahwa persyaratan 
dokumen yang diminta oleh setiap 
jurusan itu berbeda-beda. 

Swedia menyediakan beasiswa
Swedish Institute (full scholarship). 
Universitas juga biasanya menyediakan 
beasiswa untuk biaya kuliah. Teman-
teman lain ada juga yang mendapatkan 
beasiswa dari LPDP (Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan) dan perusahaan. 

Mari simak cerita Aulia yang membagikan pengalaman 
serunya itu dalam sesi wawancara dengan tim redaksi M!

http://universityadmissions.se
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Awal mulanya bagaimana?

Sebelum kuliah S-1, saya sempat galau untuk memilih kedokteran 
atau IT. Setelah diterima di IT Maranatha, saya mendapatkan 
informasi adanya program studi health informatics melalui salah 
satu konferensi di Thailand. Karena itulah saya melanjutkan kuliah 
IT dan memfokuskan penelitian tugas akhir saya ke arah health 
informatics.

Setelah lulus, saya mencoba memasukkan jurnal penelitian saya 
ke sebuah konferensi yang di-publish oleh Springer dan ternyata 
diterima. Namun, setelah saya revisi dan sudah mendaftar, justru 
paper saya di-delete dari conference karena terlalu berbau medis 
dan tidak sesuai dengan tema. Karena kejadian itu, saya menunda 
mendaftar ke Jerman. 

Seminggu kemudian ketika saya akan apply ke Jerman, saya 
mendapatkan notifikasi dari university admissions di Swedia bahwa 
saya diterima di sana. Setelah itu, dosen pembimbing saya pun 
menemukan conference lain di Taiwan yang temanya sesuai dengan 
penelitian saya. Puji Tuhan paper saya diterima lagi dan saat itu saya 
merasa bahwa inilah jalan yang Tuhan pilih agar saya melanjutkan 
studi di Swedia dan presentasi penelitian saya di Taiwan. 

14
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Apa saja tantangan yang dihadapi 
selama kuliah di Swedia?

Yang paling sulit awalnya adaptasi dengan aktivitas 
dan budaya sosial. Di sana saya dituntut mandiri. 
Bahkan, makan sehari-hari pun harus masak 
sendiri, karena biaya hidup di Swedia sangat tinggi. 
Selain itu, orang-orang Swedia kebanyakan cuek 
dan pendiam. 

Cuaca juga menjadi tantangan tersendiri bagi 
kebanyakan pendatang di Swedia. Sinar matahari 
merupakan hal yang sangat langka di Swedia. 
Bahkan, pada saat musim panas pun, suhu di 
Stockholm hanya berkisar 15-23 derajat celcius. 
Saat winter, suhu bisa mencapai -13 di Stockholm.

Kuliah di Swedia ini apakah menjadi 
salah satu step mencapai cita-cita? 
Cita-citanya apa?

Cita-cita jangka panjang, saya ingin mendirikan 
rumah sakit dan research centre untuk 
memberikan tempat kerja dan pelayanan kesehatan 
yang lebih baik bagi tenaga kesehatan dan pasien di 
Indonesia. 

Adakah pesan untuk adik-adik yang 
saat ini masih berkuliah supaya bisa 
seperti kamu saat ini?

“Believe in science,
 it’s the key to our future;
 but rely on God,
 everything is possible with Him.” 

Untuk adik-adik yang masih berkuliah di 
Maranatha, jangan sia-siakan kesempatan yang 
kamu miliki. Di Maranatha, kamu bebas berkarya 
dan mengembangkan diri sesuai minat dan bakat 
yang kamu miliki. Saya bisa sampai di titik ini juga 
berkat dukungan dari dosen dan Fakultas yang 
mau membantu saya untuk meng-explore ranah 
baru dan melangkah lebih jauh. (vir)

Apa motivasinya?

Walaupun dari luar kelihatannya 
jadi dokter itu enak, tapi 
kenyataannya di balik itu 
mereka kurang istirahat. 
Dengan adanya health 
informatics, diharapkan dapat 
mengurangi beban kerja dokter 
dan tenaga kesehatan lainnya. 

Apa perbedaan 
kuliah di Swedia dan 
di Indonesia?

Semua perkuliahan di Swedia 
berhenti sebelum jam 5 sore. 
Kalau di jurusan saya paling 
lama sampai jam 4. Selain itu, 
selalu ada istirahat 5-15 menit 
setiap jam. Waktu tersebut 
digunakan untuk stretching, 
ke toilet, dan ngobrol bersama 
teman-teman. 

Awalnya, saya merasa istirahat 
yang ada terlalu sering. Namun, 
sekarang jadi terbiasa. Kalau 
sudah hampir sejam, badan 
otomatis butuh istirahat. 
Terlebih lagi, warga kampus 
di sana dimanja oleh fasilitas 
kampus yang lengkap dan 
sangat mendukung untuk 
melakukan research. Absensi 
juga hanya dilakukan pada saat 
kelas-kelas tertentu. 
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Misan Kopaka:
Mengejar Passion 
     Menjadi Desainer

16

M! - Edisi 01 // 2018 // BINGKAI INSPIRASI



M! - Edisi 01 // 2018 //

17
Siapa yang tidak kenal Misan Kopaka? Desainer fesyen asal Bandung 
yang sudah go international ini ternyata alumnus Universitas Kristen 
Maranatha, lho! Lebih mengejutkan lagi, Misan Kopaka merupakan 
alumnus Fakultas Kedokteran! Tentu latar belakang pendidikannya tersebut 
cukup berbeda dengan pekerjaannya saat ini. 

Sejak kecil, Misan Kopaka memiliki banyak cita-cita, seperti dokter, 
arsitek, perancang, dan penyanyi. Meskipun terdengar sangat ambisius, 
tapi pria ramah ini berusaha mewujudkan semua cita-citanya itu dengan 
bersungguh-sungguh. 

Cita-cita menjadi dokter dan arsitek ditekuni melalui pendidikan formal. 
Misan juga mengikuti ekstrakurikuler untuk belajar bernyanyi, sedangkan 
untuk menjadi perancang, dia mengikuti les menjahit sejak kecil dan 
membantu usaha konveksi keluarganya dengan tekun dan cenderung 
otodidak.

17
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Saat mengikuti co-ass di tahun 1989, 
Misan mengirimkan rancangan bajunya ke 
perlombaan Cocktail Dress dan ia berhasil 
memenangkannya. Setelah itu, banyak 
rekan-rekannya memintanya untuk dibuatkan 
baju biasa hingga baju pengantin. Melalui 
desainnya itu, ia mendapatkan banyak 
respons positif.

Pada 1990, Misan memulai bisnis 
di bidang fesyen busana pesta dan bridal 
dengan nama KOPAKA. Masih di tahun yang 
sama, pria multitalenta ini pun mendapatkan 
gelar dokternya. Namun, dia memutuskan 
untuk lebih mengikuti passion-nya sebagai 
fashion designer.

Misan telah meraih banyak prestasi dan 
melakukan berbagai pagelaran fesyen, 
baik itu di dalam negeri, maupun luar 
negeri. Baru-baru ini, ia mengikuti pagelaran 
Indonesia Fashion Week 2018 yang 
diadakan di Jakarta. Karyanya mengangkat 
tema “Cultural Influence a Day at Borobudur” 
dan berhasil menunjukkan kefemininan 
pemakainya. 

Dalam mencapai impiannya, Misan sejak 
kecil sudah senang membantu orang tua, 
sehingga hal tersebut membuatnya tumbuh 
menjadi pribadi yang disiplin serta memiliki 
banyak skill. Iia juga tekun dalam melakukan 
segala hal yang dikerjakannya.

“Dalam mencapai cita-cita, cara kerja itu 
penting. Tepat waktu, disiplin, dan tidak 
lupa selain hasil kreasi kita, keramahan pun 
sangat penting” pungkas Misan.

18

Teks: Virna Pariangan
Foto: Irfan Musyaffa 



M! - Edisi 01 // 2018 //

19

Pola Belajar di Perguruan Tinggi: 

Beda Belajar 
di SMA 
dan Universitas
Oleh: Candra Sinuraya

Memasuki dunia perguruan tinggi 
merupakan sesuatu yang istimewa, 
sebab tidak semua lulusan SMA 
atau sederajat dapat menikmati 
bangku kuliah. Banyak sekali 
alasan yang menyertainya, seperti 
ketidakmampuan dalam bidang 
akademik, ekonomi, keterbatasan 
jumlah kursi di perguruan tinggi, 
dan sebagainya. Oleh sebab 
itu, sudah sepantasnya setiap 
mahasiswa – sebutan untuk peserta 
didik di perguruan tinggi – yang 
berhasil memasuki dunia perguruan 
tinggi harus memanfaatkan sebaik 
mungkin proses pembelajaran yang 

mereka terima di kampusnya. 

Proses pembelajaran di perguruan 
tinggi tentu berbeda dengan 
SMA atau sederajat. Tujuan belajar 
di perguruan tinggi diharapkan 
dapat menghasilkan tenaga 
profesional yang terdidik. Proses 
pembelajarannya lebih interaktif, 
mandiri, dan lebih “bebas”, baik 
dalam pengaturan waktu belajar, 
pemanfaatan fasilitas kampus 
maupun dalam pengambilan mata 
kuliah yang hendak ditempuh 
mahasiswa pada semester tertentu.
Lompatan jenjang pendidikan dari 
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SMA ke perguruan tinggi memiliki beberapa 
perbedaan dalam proses belajar mengajar, antara 
lain:

1. Jadwal Belajar

Seperti yang kita ketahui, saat masih di SMA, 
setiap siswa diwajibkan hadir di sekolah, sejak pagi 
hingga siang atau sore, sesuai dengan kurikulum 
yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kondisi ini 
tentu berbeda saat kita sudah kuliah di perguruan 
tinggi. Jadwal kuliah tidak teratur. Bisa saja pagi 
kuliah, siangnya kosong (tidak ada jadwal kuliah), 
lalu sorenya kembali kuliah. 

Selain itu, kalau dalam proses pembelajaran 
tingkat SMA, kita wajib hadir di sekolah mulai 
Senin sampai Jumat atau Sabtu. Hal ini jauh 
berbeda ketika kita sudah kuliah di perguruan 
tinggi, jadwal kuliah sangat dinamis. Bisa saja 
kuliah Senin, tetapi Selasa libur. Lalu Rabu kuliah 
lagi dan seterusnya sesuai dengan jadwal yang 
ada, sehingga membuat mahasiswa bisa saja tidak 
kuliah setiap hari.

Start 
where 
you 
are. 
Use 
what 
you 
have. 
Do 
what 
you 
can. 
– Arthur Ashe

Start 
where 
you 
are. 
Use 
what 
you 
have. 
Do 
what 
you 
can. 
– Arthur Ashe

2. Proses belajar di kelas

Pada tingkat SMA kita sering 
sekali melihat guru mengajar 
dengan kurikulum yang begitu 
ketat dan cara mengajarnya 
pun satu arah. Saat kuliah 
di perguruan tinggi, setiap 
awal pertemuan dosen akan 
memberikan silabus (jadwal 
dan topik pembahasan selama 
satu semester), sehingga setiap 
mahasiswa dapat menyiapkan 
diri dengan baik sebelum 
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menghadiri kuliah (misalnya 
membaca materi dari buku 
referensi, internet, makalah 
dosen, dan sebagainya). 

Kalau di SMA, ketika kita 
tidak mengerjakan tugas 
pelajaran tertentu, maka 
kecenderungan yang terjadi, 
guru yang bersangkutan 
akan menghubungi dan 
menanyakan kepada siswa 
tentang tugas tersebut. 
Lain lagi saat di perguruan 
tinggi, mahasiswa 
diharapkan mandiri dan 
bertanggung jawab atas 
setiap tugas yang harus 
dikerjakannya. Fungsi dosen 
lebih sekadar fasilitator, 
sehingga mahasiswa dapat 
menggali dan menemukan 
pengetahuan yang lebih 
mendalam.

3. Tugas di perguruan 
tinggi yang lebih 
komprehensif

Tugas-tugas yang diberikan 
guru pada tingkat SMA 
biasanya cuma merangkum 
isi buku atau mengerjakan 
tugas (soal) yang sudah 
disiapkan, sedangkan di 
perguruan tinggi acap kali 
mahasiswa mengerjakan 
tugas dari dosen tidak 
cukup hanya membaca 
buku referensi yang 
disampaikan oleh dosen, 
tetapi harus mencari 
referensi lain dengan topik 
yang sama dan penulis yang 
berbeda. Tujuannya tidak 
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lain agar mahasiswa dapat melihat sudut pandang yang 
berbeda. Dengan cara ini diharapkan mahasiswa dapat 
menganalisis setiap masalah secara lebih mendalam 
dan memiliki pengetahuan yang lebih luas.

Perbedaan pembelajaran di SMA dan perguruan 
tinggi bukan untuk disikapi dengan rasa takut untuk 
memasuki dunia pendidikan tinggi, tetapi diharapkan 
kita dapat lebih mempersiapkan diri dengan lebih baik.
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MENCARI 
SOLUSI 
DARI 
BERBAGAI 
MASALAH 
KEHIDUPAN 
perlu dimulai dengan keberanian untuk mengakui bahwa diri 

sendiri adalah akar dari semua masalah itu. Maka solusi dimulai dari 

perubahan di dalam diri sendiri.

Armein Z. R. Langi

“
“



Atribut 
OSPEK 

Kamu 
yang 

Mana?
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Khusus buat kamu yang berasal dari generasi 90-an, pasti 
masih akrab dengan istilah ospek. Bahkan, mungkin ada di 
antara kita masih ada yang trauma ketika mendengarnya. 

Ya, ospek adalah akronim dari orientasi studi dan 
pengenalan kampus.

Saat ini, ospek sudah dilarang oleh pemerintah, karena 
identik dengan kekerasan daripada mengarah pada 

pengenalan kampus. Meskipun terkesan menyeramkan, 
tetapi jika kita ingat, banyak hal-hal lucu yang terjadi pada 

masa itu. Seperti ketika kita diwajibkan untuk menggunakan 
atribut-atribut aneh nan unik.
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KAOS KAKI 
WARNA-WARNI

KAOS KAKI 
WARNA-WARNI

SURAT  
CINTA

TOPI SETENGAH 
BOLA

NAME TAG

TAS 
KARUNG  
GONI

Wajib dibawa saat ospek:

Topi setengah bola untuk pria 
dan rambut diikat dengan pita 
berwarna untuk wanita

SURAT  
CINTA

TOPI 
SETENGAH 
BOLA

Anak laki-laki wajib menggunakan topi dari bola 
plastik berwarna yang dibelah dua, lalu diberi tali 
rafia, sedangkan anak perempuan harus mengikat 
rambutnya menjadi beberapa ikatan menggunakan 
pita berwarna. Bagi anak perempuan yang mempunyai 
rambut pendek, panitia tetap menjalankan peraturan 
tersebut, sehingga terlihat lucu, karena rambut yang 
diikat lebih sedikit dari pada pita yang digunakan.
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Kita tidak diperbolehkan 
menggunakan tas biasa, 
melainkan dari perabotan rumah. 
Namun, setiap kampus aturannya 
berbeda-beda. Biasanya 
perabotan yang digunakan untuk 
dijadikan tas adalah karung 
terigu, karung beras, keranjang 
sampah, kardus, dan masih 

banyak lagi lainnya. 

Name tag

Bukan name tag biasa, kita 
diwajibkan membuat name 
tag dengan ukuran besar yang 
berisi data diri dan foto close up. 
Name tag ini terbuat dari karton 
berwarna sesuai arahan panitia 
dan digantung di leher 
menggunakan tali rafia.

KAOS KAKI 
WARNA-WARNI

KAOS KAKI 
WARNA-WARNI

NAME TAG

TAS 
KARUNG  
GONI

KAOS KAKI 
WARNA-WARNI

TOPI 
SETENGAH 
BOLA

NAME TAG

KAOS KAKI 
WARNA-WARNI

TOPI 
SETENGAH 
BOLA

NAME TAG

TAS 
KARUNG  
GONI

Kaos kaki 
warna warni

Kaos kaki yang digunakan pun harus 
berwarna. Bahkan, di beberapa kampus ada 
yang harus menggunakan kaos kaki sepak 
bola dan masing-masing kaki berbeda ukuran. 
Ada yang tinggi mencapai lutut dan ada juga 
yang mencapai betis.  

Surat cinta

Nah, terakhir adalah
surat cinta. Hampir setiap sekolah ada. 
Biasanya ini ditujukan untuk panitia atau 
kakak kelas. Setiap peserta ospek diwajibkan 
membuat surat cinta untuk kakak kelas yang  
disukainya. Tentu saja tugas ini hanya untuk 
meramaikan acara dan lucu-lucuan, bukan 
serius. Namun, tidak menutup kemungkinan 
ada yang jadi baper.

Biasanya surat itu wajib dibubuhi cap bibir. 
Usut punya usut panitia dan senior biasanya 
akan saling menyombongkan diri, lho! 
Mereka berlomba untuk mendapat surat
cinta terbanyak.

KAOS KAKI 
WARNA-WARNI

NAME TAG

TAS 
KARUNG  
GONI

Tas dari perabotan rumah

Atribut mana yang menurutmu paling 
unik? Terlepas dari citra ospek yang 
cenderung negatif, atribut-atribut dan 
pengalaman lucu masa orientasi pasti 
masih membekas di ingatan kita. (vir)

M! - Edisi 01 // 2018 // PENTING GA PENTING
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Komunitas yang mewadahi 
pengembangan pemahaman, talenta, 
dan kreativitas dalam bidang komik.
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Pelatihan Pengenalan Komputer dan Microsoft Word 
bagi Tim PKK di Lingkungan Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi

Pengabdian
pada

Masyarakat
Februari dan Mei 2018

Setiap perguruan tinggi memiliki beberapa 
kewajiban yang disebut tridarma. Salah 
satunya adalah pengabdian kepada 
masyarakat (abdimas). Guna menggenapi 
peran tersebut, Universitas Kristen Maranatha 
turut serta memberikan kontribusi nyata 
pada masyarakat melalui beberapa aktivitas. 

Kegiatan abdimas ini direncanakan dan 
dilaksanakan oleh fakultas-fakultas 
dengan tujuan untuk mengembangkan 
kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan 
meningkatkan kapasitas kemampuan 
masyarakat. Dalam hal ini juga bukan hanya 
masyarakat yang akan diuntungkan, tetapi 
juga para mahasiswa yang ikut serta. Mereka 
dapat belajar untuk mengaplikasikan 
ilmunya dengan turun langsung ke 
masyarakat. 

M! - Edisi 01 // 2018 // RUBRIK BERKALA
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Pelatihan Pengenalan Komputer 
dan Microsoft Word bagi Tim PKK di 
Lingkungan Kelurahan Sukawarna 
Kecamatan Sukajadi 

Program Studi S-1 Teknik Industri 
Universitas Kristen Maranatha 
memberikan pelatihan kepada 
ibu-ibu tim penggerak Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan 
Sukawarna, Bandung. Pelatihan 
dilaksanakan selama dua hari, 
13-14 Febuari 2018.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan 
di Laboratorium Komputer A Teknik 
Industri, peserta diberi pelatihan 
mengoperasikan aplikasi komputer, 
Microsoft Word, serta bagaimana 
menggunakan internet. 

Small and Medium Enterprise Collaboration with Universitas Kristen Maranatha for 
Process Innovation at La Fresa, Pasir Ipis, Lembang

28
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Pelatihan ini dipandu oleh dosen Teknik 
Industri, Santoso, S.T., M.T. dan Rainisa Maini 
Heryanto, S.T., M.T., serta beberapa mahasiswa 
yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa 
Teknik Industri.

Small and Medium Enterprise Collaboration 
with Universitas Kristen Maranatha for 
Process Innovation at La Fresa, Pasir Ipis, 
Lembang

Kegiatan abdimas ini diselenggarakan oleh 
Fakultas Ekonomi pada 18-21 Mei 2018. Para 
mahasiswa dengan didampingi oleh dosen KBK 
Kewirausahaan membuat serta memperbaharui 
bagan struktur organisasi dan juga standar 
prosedur operasional La Fresa, sebuah 
perusahaan agrobisnis stroberi yang didirikan 
oleh alumni Universitas Kristen Maranatha.
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Risya Monica Syarnoeby, 
mahasiswi Program Studi S-1 
Desain Interior Fakultas Seni 
Rupa dan Desain Universitas 
Kristen Maranatha angkatan 
2015 berhasil lolos masuk top 10 
dalam ajang Miss Earth Indonesia 
2018 mewakili daerah asalnya, 
Sumatera Selatan.

What 's On

Pdt. Drs. Agustria Empi, M.Min. sebagai pendeta 
Universitas, telah memasuki masa akhir 
pelayanannya di Universitas Kristen Maranatha. Hal 
ini ditandai dengan acara kebaktian “Pengakhiran 
Tugas Pendeta Pelayanan Umum Gereja Kristen 
Pasundan sebagai Pendeta Universitas di Universitas 
Kristen Maranatha” Jumat, 20 Juli 2018 di Auditorium 
Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A.

Direktorat Sumber Daya Insani (DSDI) Universitas 
Kristen Maranatha melaksanakan Program 
Pengembangan Eksekutif (PPE) yang bertajuk “Service 
Transformation Journey” dengan pembicara Armand 
Wahyudi Hartono, Wakil Presiden Direktur PT Bank 
Central Asia Tbk (BCA) pada Rabu, 01 Agustus 2018 di 
Auditorium Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A.

Kampus Universitas Kristen 
Maranatha dipenuhi oleh 
mahasiswa baru yang datang 
untuk mengikuti Welcoming 
Session pada hari Senin, 13 
Agustus 2018. Ini adalah salah 
satu pembuka dari serangkaian 
acara di Wiratha Fest 2018.

Simak berita selengkapnya di: 
http://news.maranatha.edu

http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
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Setiap keputusan pasti ada 

konsekuensinya, baik negatif atau pun 

positif. Semuanya memiliki dampak 

masing-masing. Manusia kadang 

terlalu takut dalam mengambil sebuah 

keputusan besar, sehingga memengaruhi 

perjalanan hidupnya dalam mencapai 

kesuksesan.

Banyak pertimbangan dan keraguan 

melanda saat sebuah ide besar muncul 

dalam benak manusia. Selalu saja ada 

batu kecil yang menghalanginya untuk 

bergerak menuju garis akhir.

   Dari Belajar Desain    
 Hingga Start-Up Bisnis

Teoderikus Anggiorius, alumnus Fakultas 

Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen 

Maranatha ini tetap percaya bahwa sebuah 

kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, 

selalu ada perjuangan untuk mewujudkannya. 

Oleh sebab itu dalam bekerja, ia selalu 

melakukan yang terbaik dan maksimal.

Pemuda yang akrab disapa Teo ini 

menyimpulkan, hanya butuh sedikit waktu 

untuk terus konsisten dan fokus pada tujuan di 

depan. Dengan tetap berpegang pada impian 

terbesarnya, ia tetap mengasah kemampuan 

terbaiknya di bidang desain interior.
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Setelah lulus kuliah, Teo bekerja di 

perusahaan furniture milik orang Itali di Bali. 
Ia bertemu dengan berbagai karakter klien 
dan belajar memenuhi kebutuhan mereka 

melalui karyanya. Setelah itu, ia memilih 
berhenti dan memulai perjalanan bisnisnya 

sendiri dengan membuka usaha menjual 
produk home living seperti furniture dan 

bantal sofa hasil desainnya sendiri tersebut 
yang diberi nama Int Out Living.

Perusahaan tersebut berkembang pesat. 
Teo kemudian memperluas ranah usahanya 
dengan membuka biro konsultasi dan 
kontraktor desain interior yang diberi 
nama Int Out Construction. Usahanya yang 
berlokasi di Jakarta dan Tangerang ini 
banyak mengerjakan proyek hunian pribadi, 
juga tempat umum seperti cafe, retail store, 
dan lain-lain. Jasa yang diberikan mulai dari 

proses mendesain hingga siap pakai.
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“Memulai dan membangun 

sebuah usaha sebenarnya 
mudah. Bagian sulitnya adalah 

membuat usaha itu bisa berjalan 
dan akhirnya mampu berlari, lalu 

menorehkan prestasi.

 Selalu tetap
percaya diri 

dan mau melakukan 
yang terbaik. 

"
08211862340 

Teoderikus

Int Out
Construction

intout.construction@gmail.com.

- Teoderikus -

intoutliving         intoutconstruction.

Rubrik ini mewadahi semangat entrepreneurship warga Maranatha. 
Kirimkan artikel tentang produk, jasa, dan bisnis Anda ke tim redaksi. 

Entrepreneur Maranatha, ayo sebarkan inspirasimu!

mailto:intout.construction@gmail.com
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Caranya: 

Upload foto komunitasmu 

dan tag Instagram 

@universitaskristenmaranatha 

Cantumkan hashtag 

#MInteraksi

Foto terpilih akan 
ditampilkan di halaman ini 

pada edisi selanjutnya

Berani 
tampil
di sini?
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Para pembaca inspiratif, 

terima kasih telah membaca edisi pertama
M! - Majalah Inspirasi Maranatha. 

Majalah ini akan terus dikembangkan. 
Pendapat Anda sangat berguna untuk menjadikan majalah ini 

benar-benar inspiratif bagi kita semua. 

Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi survei satu menit ini. 

http://bit.ly/surveimmag

http://bit.ly/surveimmag
http://bit.ly/surveimmag

