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Foto cover kali ini 
menggambarkan 

suasana yang begitu 
ramai dan seru, 

disimbolkan melalui 
asap berwarna dan 

berbagai elemen yang 
gemar dipakai oleh anak 

muda saat ini. Nuansa 
ungu memiliki arti 

semangat kegembiraan, 
warna hijau memiliki arti 

kebahagiaan serta 
gairah hidup. 
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Lima puluh tiga tahun yang lalu Maranatha 
lahir sebagai puncak perjuangan muda-mudi 
yang haus ilmu, mencari kepastian akan masa 
depan. Sungguh unik memang, kisah berdirinya 
Universitas Kristen Maranatha yang lahir karena 
semangat 130 mahasiswa berbekal iman dan 
perjuangan. Sebelas September 1965 menjadi 
hari bersejarah, dimulainya generasi muda 
Maranatha menyatukan visi merajut impian.

Kisah itu bukanlah cerita fiktif, bukanlah sejarah 
semata. Perjuangan itu merupakan inspirasi 
yang nyata. Kini lima puluh tiga tahun berlalu 
sudah. Tahun demi tahun generasi muda 
Maranatha silih berganti, berkarya dan berkreasi 
menggulirkan inspirasi. 

Baru saja bulan lalu kita rayakan hari lahir 
Maranatha kita, rumah kita bersama. Kita 
bersyukur atas inspirasi yang telah menjadikan 
Maranatha ini ada. Inspirasi yang telah memulai 
Maranatha lima puluh tiga tahun lalu akan terus 
mengalir dalam nadi generasi muda Maranatha, 
kini dan nanti.

Edisi kali ini merupakan perayaan atas 
perjalanan Maranatha; kembali mengingat 
sejarah, sekaligus berefleksi untuk lebih 
menyadari potensi diri kita sebagai generasi 
muda yang kaya inspirasi. Mengutip Pak Rektor 
– muda bukanlah soal usia – generasi muda 
Maranatha, ayo terus berkreasi menggulirkan 
inspirasi! (ins)
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Prisca Katranny Massie

“Glowing in the Dark”
 Menjadi Manusia Maranatha yang Bertransformasi 

Steffi G. Gulo

Alkisah, ada seorang guru memberi tugas kepada anak-anak didiknya untuk 
menemukan ide sederhana yang bisa mengubah dunia. Itu adalah tugas 

sulit, mengingat anak-anak itu berusia antara 10-12 tahun. Namun, sang guru 
berkata bahwa hal itu bisa dilakukan. Akhirnya ada seorang siswa bernama 

Trevor yang memaparkan idenya agar satu orang memberikan bantuan 
kepada tiga orang, tapi ketiganya tidak membalas kebaikan kepadanya, 

melainkan kepada tiga orang yang lain. 

M! - Edisi 02 // 2018 // TOPIK UTAMA
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Sebenarnya ini merupakan cuplikan film 
berjudul “Pay It Forward”. Konsep yang 

dipaparkan Trevor adalah sebuah gerakan 
kecil yang dapat membuat perubahan besar 
bagi dunia dan menjadikannya “terang” bagi 

orang di sekitarnya. 

Adakalanya kita merasa berada dalam 
kegelapan dan berusaha mencari “terang”. 

Sementara itu tanpa disadari sebenarnya 
terang itu sudah ada dalam diri kita. Bahkan, 

kita dapat memberikan terang untuk orang 
lain tanpa harus banyak berkata-kata, atau 
pun harus melakukan hal besar di tempat 

yang dilihat oleh banyak orang.

Menjadi terang jugalah yang ingin 
disampaikan pada perayaan HUT Universitas 

Kristen Maranatha ke-53, yang diadakan pada 
tanggal 14 September 2018. “Maranatha 

Glow”, sebuah slogan yang harus ditanamkan 
dalam diri kita masing-masing. Kehadiran 

kampus kita untuk menjadi terang bagi 
orang di sekitarnya merupakan hal yang 

diharapkan. 

Transformasi yang terus dilakukan 
berlandaskan integritas, kepedulian, dan 
keprimaan merupakan upaya yang tidak 

mudah, tetapi dengan usaha dan beriman, 
kita dapat mewujudkannya bersama-

sama. Salah satu bentuk transformasi yang 
dapat kita lakukan bersama-sama adalah 

mengucapkan, “terima kasih”. 

Ucapan terima kasih telah dipelajari 
sejak kecil, tetapi faktanya kita jarang 

mengucapkannya. Dalam banyak kasus, 
kita seolah menggangap sepele semua 

kebaikan orang lain. Namun, seandainya 
kita mau mengucapkan terima kasih, maka 

manfaatnya pasti sangat besar.

7M! - Edisi 02 // 2018 // TOPIK UTAMA
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Franky Kuncoro, seorang musisi rohani yang ikut mengisi acara perayaan, 
mengatakan bahwa mengucapkan terima kasih dapat memotivasi orang 

menjadi lebih baik. Selain itu dapat membuat orang merasa berharga dan 
berarti. Ucapan terima kasih juga mampu meningkatkan hubungan antara 

orang tua dan anak, rekan kerja, atau pun dengan orang sekitar kita. 

Melalui terima kasih jugalah kita mampu menjadi makhluk yang mampu 
mengekspresikan secara orisinal dan kreatif nilai-nilai integritas, kepedulian, 
dan keprimaan sebagai “Manusia Maranatha”. Dengan menggunakan bahasa 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang universal, melalui peran servant 
leadership (kepemimpinan-pelayan) pada masyarakat Indonesia, diharapkan 
mampu memberikan nilai tambah yang dibutuhkan masyarakat dan dunia. 

Impian besar bersama kita saat ini adalah 

membangun “Manusia Maranatha” yang siap menghadapi tantangan 
perubahan global. Bukan mustahil hal ini tercapai jika kita semua 

memiliki peran untuk membagikan terang dalam diri kita. Prosesnya 
tidaklah selalu mulus, tetapi jadikanlah itu sebagai sebuah tantangan 

untuk membuat terang dalam diri kita semakin bersinar.

Ucapan 

terima    
 kasih
merupakan 

penghargaan 
yang memiliki 
makna yang 
dalam, yang  

sering kali 
dilupakan

M! - Edisi 02 // 2018 // TOPIK UTAMA 8



9

Dedikasi 
Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A. 
bagi Maranatha
Antonius Budi Wibowo

Kita mungkin tahu bahwa 
Universitas Kristen 
Maranatha memiliki 
Auditorium Prof. Dr. P. A. 
Surjadi, M.A. Namun, adakah 
yang tahu siapa P. A. Surjadi 
dan mengapa namanya 
didedikasikan bagi auditorium 
modern di kampus kita?
 
Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A. memiliki 
nama lengkap Petrus Aang Surjadi (Ang 
Hiang Liang). Beliau lahir di Semarang 
pada 12 September 1921. Setelah 
menamatkan pendidikannya di Hoogere 
Burger School (HBS) pada 1940, beliau 
menjadi guru sekolah dasar di Salatiga 
dan guru SMA di Semarang. Kemudian 
beliau melanjutkan pendidikan tinggi ke 
Technische Hogeschool (TH) di Bandung 
(cikal bakal ITB). Namun, pendidikannya 
sempat tertunda karena pecah perang 
hingga 1948.

P. A. Surjadi bertekad meneruskan pendi-
dikannya, lalu masuk Fakultas Ilmu Pasti 
dan Ilmu Alam Universitas Indonesia 
Bandung. Beliau lulus pada 1953 dengan 
gelar Doktorandus, kemudian menjadi 
dosen Universitas Indonesia Bandung 
(berubah menjadi ITB pada 1959). Pada 
1956-1958 beliau mendapatkan beasiswa 
ke Amerika untuk mengambil spesialisasi 
dalam bidang Statistik Matematis pada 
Department of Statistics University of 
California dan mendapat gelar M.A. pada 
1957. Gelar Doctor diperolehnya pada 
Januari 1959 di Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu 
Alam Universitas Indonesia di Bandung. 
Pada 1961 beliau diangkat menjadi Profesor 
Matematika dan Statistik di ITB.

Panggilan mengabdi di Universitas Kristen 
Maranatha dimulai sejak 1965. Selama            
15 tahun beliau bertugas sebagai Pelaksana 
Harian Rektorium, Ketua Rektorium, 
Dekan, dan Care Taker Dekan di Fakultas 
Kedokteran dan Dekan Fakultas Sastra. 
Dengan kesederhanaannya, P. A. Surjadi 
mau berkantor di ruangan berukuran 2x3 
m² yang disekat dengan papan. Meskipun 
begitu beliau tetap  mengupayakan yang 
terbaik dalam mengembangkan kampus 
Maranatha sampai wafat pada 8 Maret 1980. 

Nama P. A. Surjadi selanjutnya diabadikan 
menjadi nama gedung serba guna (GSG) 
Universitas Kristen Maranatha pada 21 
September 1990. Pengembangan terus 
dilakukan dengan membangun Gedung B 
setinggi 15 lantai yang memiliki auditorium 
modern dan diberi nama Auditorium Prof. 
Dr. P. A. Surjadi, M.A. yang diresmikan pada 
16 Oktober 2015. 
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PERAN 
ORANG TUA
MILLENNIAL
DALAM TUMBUH 
KEMBANG ANAK
Prisca Katranny Massie

                eiring perkembangan 
                teknologi komunikasi, 
                terdapat perubahan 
bersosialisasi pada anak-anak 
yang lahir di zaman millennial. 
Sejak dini mereka sudah 
diperkenalkan dengan teknologi 
yang memudahkan orang tua dalam 
mengalihkan perhatiannya. Sistem 
asuh seperti ini mengakibatkan 
anak tumbuh menjadi antisosial 
atau dikenal dengan istilah “Generasi 
Menunduk” (Generasi M).

Anak-anak Generasi M lebih gemar 
mencari informasi. Bahkan,
mereka cenderung berkomunikasi 
secara digital dibandingkan 
langsung dengan orang 
sekitarnya. Peran orang tua dan 
lingkungan sangat diperlukan 
dalam memerhatikan tingkah 
laku mereka dalam membatasi 
penggunaan barang berteknologi.

S
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Dalam enam teori tumbuh kembang anak 
menurut Sigmund Freud, terdapat tiga teori 
utama penentu tumbuh kembang anak saat 
dewasa, yaitu fase phalic (prasekolah), fase latent 
(sekolah), serta fase genital (remaja). Juga teori 
tiga tingkat kesadaran yang terdiri dari sadar 
(conscious), prasadar (preconscious), dan tak 
sadar (unconscious). Apabila ketiga fase tersebut 
tidak dibimbing dengan baik, maka perilaku 
anak juga kemungkinan akan lebih sulit diatur. 

Pada tahun ’90-an, permainan tradisional 
masih menjadi interaksi yang menyenangkan 
untuk dilakukan bersama. Anak-anak masih 
menggunakan buku sebagai salah satu media 
informasinya. Namun, sejak tahun 2000, 
perkembangan teknologi semakin pesat. Mereka 
mampu mengakses apapun baik hal positif atau 
pun negatif hanya dalam satu layar smartphone. 

Anak-anak yang bertumbuh menguasai 
teknologi dan mampu mengoperasikan 
kecanggihannya akan cepat puas dengan 
hasil yang diperoleh secara mentah melalui 
internet. Namun, di sisi lain mereka kurang 
paham mengenai praktik. 

Cara hidup yang dibawa oleh generasi 
millennial saat ini adalah bekal bangsa 
dalam berkomunikasi dan berinteraksi 
di masa depan. Teknologi wajib diikuti 
perkembangannya, tetapi penggunaan 
media secara positif juga tentu tidak akan 
mengabaikan interaksi di lingkungan 
sekitarnya.

Fase phalic (prasekolah)
Fase latent (sekolah) 
Fase genital (remaja)

ONE OF THE 
GREATEST 
GIFTS A 
PARENT 
CAN GIVE A 
CHILD IS TO 
HELP THEM 
FIND THEIR 
TALENTS.
Sean Covey

Sadar (conscious)
Prasadar (preconscious) 
Tak sadar (unconscious)

PENENTU TUMBUH
KEMBANG ANAK

TINGKAT 
KESADARAN ANAK
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Pengalaman Sukses 
Dua Entrepreneur Muda 

Indonesia
Virna Pariangan

Peter Shearer adalah seorang 
pengusaha augmented 

reality yang kini telah 
mencapai kesuksesannya. Dia 

membagikan pengalamannya 
di Enlightenment Session 

Wiratha Fest 2018 Universitas 
Kristen Maranatha pada 

14 Agustus 2018 lalu.

Jauh sebelum mencapai posisinya saat ini, Peter 
telah banyak mengalami jatuh dan bangun 
dalam menjalankan usahanya. Dia pernah 
bermimpi ingin menjadi pengusaha sukses 
dan bisa masuk ke dalam majalah Forbes. Oleh 
karena itu, ketika teman-temannya mengisi 
formulir memasuki bangku kuliah, saat usianya 
yang masih 16 tahun, dia memilih mengisi 
formulir visa untuk bekerja di Australia sebagai 
kasir salah satu restoran cepat saji.

M! - Edisi 02 // 2018 // BINGKAI INSPIRASI
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Pengalaman Sukses 
Dua Entrepreneur Muda 

Indonesia
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Selama prosesnya menuju kesuksesan, 
banyak hal yang telah dipelajari 
Peter, misalnya tentang leadership. 
Pada saat kembali ke tanah air, dia 
dipercaya meneruskan usaha konveksi 
orang tuanya. Dia sempat khawatir jika 
karyawan-karyawan yang usianya relatif 
lebih tua darinya enggan mengikuti 
arahannya yang usianya lebih muda.

Di perusahaan warisan orang tuanya 
itu Peter belajar untuk menjadi leader 
yang baik. Dia harus memulainya 
dengan menjadi teladan bagi seluruh 
karyawannya. Menurutnya, keteladanan 
itu bisa datang dari mana saja dan juga 
bukan tentang usia. Keteladanan
dapat menjadi inspirasi untuk siapa saja 
dan tidak terbatas oleh usia. 

Lalu, ada Yasa Singgih, pembicara 
kedua yang merupakan founder dari 
produk fesyen pria, Men’s Republic. 
Awal mula Yasa memulai bisnis bajunya 
karena alasan kepepet. Di usianya yang 
masih sangat muda, dia sudah harus 
membiayai hidupnya sendiri.

Menurut Yasa, manusia dalam 
hidupnya memiliki dua motivasi. 
Pertama adalah impian yang tinggi atau 
the power of dream dan kedua adalah 
the power of kepepet.

Belajar dari kegagalan usahanya, 
Yasa belajar fokus pada apa yang 
dilakukannya dan menaruh passion 
pada proses yang dijalaninya. Dia 
mengharapkan bahwa kita tidak hanya 
menjadi penonton kesuksesan orang 
lain, tetapi harus mencapai kesuksesan 
itu juga. Memulai usahanya dengan 
menjual kembali baju-baju yang dijual 
di Tanah Abang, Jakarta, Yasa berpesan 
bagi generasi muda untuk bermimpi 
setinggi-tingginya dan memulainya 
selagi muda.

“Keteladanan itu bisa 
 datang dari mana  
 saja dan juga bukan  
 tentang usia.”

13
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Di Balik 
Museum 
Maranatha

Prisca Katranny Massie

Museum Maranatha yang sekarang bertempat 
di Gedung B Lantai 1 diinisiasi para alumni 

Universitas Kristen Maranatha yang sangat peduli 
terhadap sejarah berdirinya kampus Maranatha, 

yaitu Ir. Slamet Taslim dan dr. Indra Sjarief.
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Mesin Tik (1965)
Mesin tik ini sumbangan dari 
dr. Ong Teng Hoo (Alm.) yang 

pernah digunakan para pemuda 
perintis kampus Maranatha.

Microscope (1965)
Benda ini digunakan para 

mahasiswa Fakultas Kedokteran 
angkatan ’65 untuk kebutuhan 

kuliah mereka.

Timbangan (1965)
Sudah ada sejak perkuliahan 
dilaksanakan di SMAK Dago. 

Timbangan ini juga digunakan 
untuk keperluan kuliah Fakultas 

Kedokteran.

Sempoa (1967)
Dulunya digunakan oleh bagian 

pembukuan, Bapak Tanto.

Lemari (1969)
Sampai pada tahun 2000-an, 

lemari ini masih aktif digunakan 
Fakultas Sastra. Awalnya 

digunakan oleh Sekretaris 
Universitas yang dibeli bekas di 

sekitar Jalan Cicendo pada 1969.

Alat-Alat Ukur
Teknik Elektro (1971)

Benda-benda ini merupakan 
sumbangan dari Technische 

Hoogeschool Delf-Netherland.

Menjelang peresmian Gedung Administrasi Pusat (GAP) pada 29 April 
2000, secara bertahap barang-barang yang masih tersebar di seluruh 

kampus, termasuk yang disimpan para alumni angkatan ’65 yang 
memiliki nilai sejarah tinggi mulai dikumpulkan.

Barang apa saja yang sudah mengiringi 
perjalanan Maranatha sampai saat ini?

Meja Laboratorium Bahasa (1971)
Dua meja yang digunakan di 
laboratorium bahasa merupakan 
sumbangan dari Commission for the 
Advancement of Christian Higher 
Education in Asia via Rev. Canon P. T. 
Chandi (USA).

Mesin Stensil (1972)
Ini adalah mesin fotokopi zaman 
dulu. Mesin stensil ini merupakan 
generasi kedua, dan sangat 
disayangkan karena generasi 
pertamanya tidak sempat 
diamankan.

Cap Timbul (1975)
Sampai tahun 1990-an, cap ini masih 
digunakan oleh Biro Administrasi 
Akademik dan Kemahasiswaan.

Komputer Commodore (1980)
Tahun 1980 pertama kali Universitas 
Kristen Maranatha memiliki 
komputer Apple, yaitu Commodore 
tipe CBM model 8032 yang saat ini 
kondisinya masih baik.

Benda-benda dalam Museum 
Maranatha itu mungkin terlihat 
usang termakan zaman. Namun 
jangan dilupakan, karena semuanya 
telah menjadi bagian perjuangan 
Maranatha hingga menjadi seperti 
saat ini.

M! - Edisi 02 // 2018 // BINGKAI INSPIRASI
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Generasi Muda dalam
Dunia Politik

Dr. Dra. Seriwati Ginting, M.Pd.
(Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha)

Politik tidak bisa dilepaskan dari 
keberadaan suatu negara. Kehadiran 
generasi muda dalam lembaga 
politik dapat membuka ruang bagi 
terjadinya pemahaman bahwa moral, 
etika, komunikasi, dan kemitraan, 
serta pengawasan terhadap semua 
perangkat konstitusi dan hukum serta 
perilaku penyelenggaraan kekuasaan 
dalam negara merupakan bagian yang 
dapat dilakukan. Sangat disayangkan 
kalau mereka tidak tertarik, apalagi 
alergi terhadap politik.

Kesan generasi muda bahwa politik itu
identik dengan kekuasaan tidaklah 
dapat disangkal, tetapi tidak pula 
dapat dibenarkan secara penuh. 
Ketidaksesuaian antara janji 
dengan realita menjadi salah 
satu penyebab turunnya 
gairah mereka terhadap 
politik. Puncaknya dapat 
disaksikan saat pemilu 
atau pilkada, hanya 
sebagian kecil saja yang 
turut ambil bagian.

Kehadiran para 
generasi muda dengan 
ilmu pengetahuan 
dan idealismenya bisa 
menjadi agen perubahan 
bagi kemajuan Indonesia. 
Keterlibatan mereka 
dapat menjadi 
“pengawal” terhadap 
para politisi busuk yang 
menjalankan kekuasaan 
secara semena-mena.

Negara telah memberi ruang
melalui pendidikan 
kewarganegaraan 
yang dijadikan 
mata kuliah wajib. 
Tujuannya adalah 
menumbuhkan 
kesadaran

terhadap hak dan 
kewajiban, serta 
bagaimana setiap warga 
dapat melakukan hak dan 

kewajiban secara seimbang; 
belajar tentang Indonesia 

yang kaya, majemuk, dan cinta 
damai, serta tidak melupakan 

sejarah.

Bapak Pendidikan Nasional, Ki
Hadjar Dewantara mengemukakan 

bahwa pendidikan merupakan 
daya upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti 
(kekuatan batin, karakter), pikiran 

(intellect), dan tubuh anak. Apa yang 
dikemukakan oleh beliau merujuk pada 

pentingnya karakter.

Kehadiran para generasi
muda dengan ilmu 
pengetahuan dan idealismenya 
bisa menjadi agen perubahan 
bagi kemajuan Indonesia

Tahun ini disebut sebagai tahun politik, sebab akan 
diadakan pilkada/pemilukada serentak. Harusnya 

hal ini disambut gembira, sebagai pesta demokrasi. 
Pilkada merupakan ajang bagi generasi muda 
untuk mulai ambil bagian dengan terlebih dahulu 

mencari tahu latar belakang atau track record dari 
setiap calon pemimpin sebelum menentukan 

pilihannya. Bila kondisi ini dapat diciptakan, 
akan memiliki dampak luas terhadap 

perpolitikan di Indonesia. Mari para 
generasi muda turut ambil bagian secara 

aktif dan pengaruhi setiap pengambilan 
keputusan, kawal, dan awasi. Ingat 

sejarah panjang 
perjuangan 

bangsa ini 
dipengaruhi 

oleh idealisme 
dan mimpi 

kaum muda.
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tapi tentang menapaki gunung kehidupan yang bernama “Gunung Kreasi”. 

Orang muda adalah mereka yang terus mendaki, sedangkan orang tua 

adalah mereka yang turun meninggalkan puncaknya.”

“MUDA 
ATAU TUA 
BUKAN 
TENTANG 
USIA,

Armein Z. R. Langi
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Sudah menjadi tradisi, setiap perayaan ulang tahun selalu 

ada acara peniupan lilin. Asap lilin yang ditiup dipercaya akan 

membawa permohonan-permohonan yang dipanjatkan. Namun, 

meniup lilin itu ternyata bisa menyebarkan banyak bakteri, lho! 

Masa, sih?  

I N I   B U KT I N YA !

Dr. Paul Dawson, peneliti asal Clemson University, Carolina 
Selatan, melakukan riset terhadap makanan sebelum dan 
sesudah ditiup oleh manusia. Ternyata terdapat peningkatan 
1.400% bakteri yang tersebar saat lilin ditiup selama lima sampai 
tujuh detik, berasal dari air liur si peniup. 

Bisa dibayangkan saat teman kita berniat menjahili kita 
dengan memberikan lilin yang sulit dipadamkan. Apalagi jika 
jumlahnya tidak hanya satu. Berapa banyak bakteri yang akan 
disemburkannya?

Kita tidak perlu khawatir yang berlebihan dengan hal tersebut. 
Mulut manusia memang banyak bakterinya, tetapi umumnya tidak 
berbahaya. Namun, kita juga harus tetap menjaga kekebalan 
tubuh kita, karena bakteri berbahaya bisa datang dari mana saja. 
Lagi pula, kalau memang meniup lilin sangat berbahaya, tentu 
sudah banyak larangan untuk tidak melakukannya.(vir)

1 . 4 0 0 % 
bakteri/tiupan



Jam beker berdering keras memecah 
kesunyian subuh. Lita menggeliat. 

Refleks tangannya menggapai meja 
kecil di samping tempat tidurnya, 

hendak mematikan jam beker. Tiba-
tiba ia teringat bahwa sejak kemarin 

jam tersebut telah dipindahkannya 
ke atas lemari pakaian. Ah, ya sudah, 

pikirnya sambil membalikkan badan, 
siap melanjutkan mimpi. Tiba-tiba 

dering beker itu terdengar bagai sebuah 
pertanyaan: “Adakah aib yang lebih 

memalukan daripada terlambat masuk 
kelas yang salah?” 

Lita mendelik. Ia teringat kejadian 
kemarin, saat pertama kuliah. Hari yang 

ditunggu-tunggunya dengan jantung 
berdebar. Bayangkan, ia kuliah! Namun,

ia membuat sebuah kesalahan: 
mematikan jam beker ketika berbunyi, 

lalu tidur lagi. Ia baru terbangun lagi 
pada pukul enam lima puluh, berbenah, 

lalu lari dengan kecepatan cahaya 
menuju kampus yang berjarak lima 

menit dari kosnya. Tepat pukul tujuh, 
Lita tiba di depan kelas. Seorang dosen 
sudah ada di dalam. Lita mengangguk 
memberi hormat. Lalu ketika dosen itu 
membalas dengan mengangguk pula, 
melangkahlah Lita dengan lega. Tiba-

tiba terdengar tawa pecah.
Lita berhenti, memindai isi kelas

dan wajahnya memucat.
Itu kelas kakak angkatannya!

Kriiiiiiinggg. Jam beker masih berdering. 
Pukul lima pagi. Berisik! Dengan jengkel 
Lita bangun, menghampiri lemari, 
berjinjit hendak menjangkau beker itu 
dan memencet tombolnya. Namun, 
tangannya terhenti di udara. Oh, tidak! 
Bagian atas jam tersebut telah dipilih 
oleh seekor laba-laba untuk menjadi 
penyangga jaringnya yang terbentang 
apik sampai ke sudut tembok.
Lita gemetar. Ia berani menghadapi 
kecoak dan tikus. Namun, ia selalu takut 
dan jijik dengan laba-laba. Di tengah 
jaring, sang laba-laba seakan-akan 
menatapnya dan bertanya: “Adakah 
aib yang lebih memalukan daripada 
terlambat masuk kelas?”  

Aaaaargh. Lita melompat dan bergegas 
mandi. Di jaringnya, laba-laba itu
bergoyang merayakan kemenangannya. 
Satu nol untuk jam beker yang sering
gagal membangunkan tuannya. 

Geliat pagi mulai terasa di rumah kos 
yang terletak persis di gang kecil,
seberang kampusnya. Pagi itu,
laba-laba kecil di sudut lemari telah 
menyelamatkan Lita dari keterlambatan.
***

Kriiiiiiinggg.

Saved by the

Oleh:
Dedeh Supantini
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Komunitas yang mewadahi 
pengembangan pemahaman, talenta, 
dan kreativitas dalam bidang komik.
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RUMAH SAKIT UNGGUL KARSA MEDIKA

PERJUANGAN 
LUAR BIASA  

KEBANGGAAN 
KITA

Iwan Santosa

“Wah, ini bed canggih bisa otomatis nimbang badan.” 

“Jadi kaya gini yah, kamar bayi sehat dan bayi sakit, 
  ternyata dipisah.” 

“Satu kamar untuk satu ibu bersalin? Dan ada ruang isolasinya? 

Hebat!” 
“Ini tabung bisa ngirim langsung dari bagian farmasi ke sini? 

Wow, keren!” 
“Modern sekali ini, mahal gak ya biayanya?” 
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Obrolan-obrolan itu terdengar di ruang-ruang perawatan Rumah Sakit Unggul Karsa 
Medika (RS UKM). Para pengunjung saat itu tidak sedang dirawat, melainkan mengikuti 
hospital tour dalam rangka peresmian RS UKM. Banyak yang berdecak kagum, ada juga 
yang berkomentar serasa tak percaya bahwa rumah sakit ini biayanya terjangkau. Bahkan 
ada juga yang berkomentar lucu “Kapan lagi bisa ‘menikmati’ fasilitas canggih rumah sakit? 
Kalau bisa mah, jangan lah masuk rumah sakit!”

Rumah Sakit Unggul Karsa Medika telah resmi beroperasi sejak 18 Oktober 2018, diresmikan 
oleh Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, S.H., S.IP., M.IP. Sebelumnya juga telah diadakan 
acara soft opening pada tanggal 26 September 2018. Saat ini RS UKM telah beroperasi 
penuh 24 jam, melayani masyarakat dengan sepenuh hati – sesuai motonya. Bupati 
Bandung pada acara peresmian secara khusus memberikan apresiasi atas keberadaan RS 
UKM, sebagai rumah sakit tipe C tetapi fasilitasnya jauh melebihi rumah sakit sekelas. Pujian 
ini memang tidak membesar-besarkan.  

Instalasi Gawat Darurat, Ruang Operasi, dan Intensive Care Unit
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Sekilas terlihat tampak luarnya, bangunan rumah sakit yang sangat khas ini – bahkan 
sudah terlihat dari kejauhan saat hendak keluar pintu tol Margaasih, bila berkendara 
lewat tol Soroja – tampak sangat modern. Masuk ke area dalam, mulai dari lobby ke 
poliklinik dan kamar-kamar rawat inap, juga dari IGD ke fasilitas-fasilitas medis dan 
kamar operasi, semuanya terasa modern dan canggih. Bukan saja karena semuanya 
baru, tetapi memang semua fasilitas telah dirancang dengan matang. “RS UKM 
mengutamakan kualitas, mutu, keselamatan, dan kenyamanan pasien”, tutur dr. Koko 
Sudjadi R. M., S.H., M.H.Kes., Direktur RS Unggul Karsa Medika. Tidak saja faktor teknologi 
yang kental di rumah sakit ini, tetapi juga konsep green building yang terasa melalui 
pencahayaan dan ventilasi yang nyaman di tiap ruangan.
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Pembangunan RS UKM bukanlah proses 
yang mudah. Ir. Beng Sugiharto, Ketua Panitia 
Pembangunan sekaligus Komisaris Utama PT 
Unggul Karsa Medika menceritakan bahwa 
pembangunan fisik telah dimulai sejak tahun 
2014. Proses desain arsitekturnya sudah dimulai 
sejak 2011. Bahkan, cita-cita  membangun 
sebuah rumah sakit untuk mendukung 
pendidikan kedokteran Universitas Kristen 
Maranatha telah tercetus semenjak tahun 
1982-an. Sungguh luar biasa, saat ini RS Unggul 
Karsa Medika telah berdiri, dan melayani 
seluruh kalangan masyarakat. Tahap pertama 
yang sudah beroperasi saat ini, akan terus 
dikembangkan di kemudian hari, sehingga 
kelak akan terbangun satu kompleks pelayanan 
kesehatan dan penelitian yang terpadu. 

Bila lima puluh tiga tahun yang lalu sejumlah 
mahasiswa terkatung-katung nasibnya, nyaris 
tak dapat meneruskan cita-cita pendidikannya, 
kemudian perjuangan mereka melahirkan 
Universitas Kristen Maranatha; saat ini RS UKM 
seakan melengkapi perjuangan dan perjalanan 
insan Maranatha. Sungguh luar biasa, tidak 
salah kita semua berbangga.

Kelak Akan 
Terbangun 
Satu Kompleks 
Pelayanan 
Kesehatan 
& Penelitian 
yang Terpadu
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Pembangunan RS Unggul Karsa Medika



Nota kesepahaman atau yang biasa disebut Memorandum of 
Understanding (MoU) merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan 
persetujuan antara dua belah pihak. Universitas Kristen Maranatha 
sebagai institusi pendidikan menjalin banyak kerja sama dengan 
berbagai institusi untuk mengembangkan segala potensi yang ada 
di Universitas, baik itu mahasiswa atau pun dosen. Kerja sama yang 
dilakukan umumnya berupa diadakannya program exchange student, 
beasiswa, penelitian, dan lain-lain.

Kerja Sama 
maranatha dengan 
Perguruan tinggi 
indoneSia dan 
internaSional

Beberapa perwakilan dari Finland University, Pasi Kaskinen 
(Executive Vice Precident), Mari Argillander (Key Account 
Mananger), Kristiina Heikkilӓ (Head Department of Teacher 
Education), Vesa Valkila (Head of International School), 
dan Anna Alasuutari (International Officer, University of 
Turku) hadir di Universitas Kristen Maranatha pada Selasa, 
18 September 2018 untuk melakukan kerja sama dan 
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). 

Kehadiran perwakilan Finland University ini didampingi oleh 
Devi Rizal dan Ryan, CEO PT Sinergi Finlandia Indonesia.
Dalam kesempatan ini kedua belah pihak bertukar informasi 
tentang sistem pendidikan yang tengah diaplikasikan 
masing-masing negara dan hal apa saja yang dapat 
dilakukan selanjutnya. 

Finland University Menjalin Kerja saMa 
dengan Universitas Kristen Maranatha
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Olga Catherina Pattipawaej, Ph.D. mewakili Universitas 
Kristen Maranatha untuk menandatangani perjanjian kerja 
sama dengan Medcom.id sebagai penyelenggara dari 
Online Scholarship Competition (OSC Medcom.id 2018). 
Sebelumnya, Medcom.id dikenal sebagai metrotvnews.com 
atau portal berita online dari Metro TV. Penandatanganan 
perjanjian kerja sama ini berlangsung di Grand Studio Metro 
TV, Kedoya, pada Rabu, 8 Agustus 2018. Penandatanganan 
kali ini merupakan kali ketiga Universitas Kristen Maranatha 
bekerja sama dengan Medcom.id mengenai OSC. 
OSC Medcom.id membuka kesempatan bagi siswa 
SMA berprestasi untuk melanjutkan pendidikan melalui 
program beasiswa di perguruan tinggi swasta. Program 
ini melibatkan 17  perguruan tinggi swasta di wilayah 
Jakarta, Tangerang, Surabaya, Malang, dan Makassar 
sebagai pendukung program OSC 2018 ini. Program ini juga 
melanjutkan upaya Universitas Kristen Maranatha dalam 
menyediakan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi 
masyarakat Indonesia.

Maranatha KeMbali beKerja saMa 
dalaM Online schOlarship cOMpetitiOn

Jumat, 24 Agustus 2018, Chung Yuan Christian University 
(CYCU), salah satu universitas asal Taiwan mengunjungi 
Universitas Kristen Maranatha untuk menandatangani 
Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum
of Agreement (MoA). Kedua perjanjian ini ditandatangani 
oleh Rektor Universitas Kristen Maranatha,
Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. dan President of 
Chung Yuan Christian University, Dr. Samuel K. C. Chang.
Seusai kunjungan, agenda kegiatan dilanjutkan 
dengan diskusi berdasarkan pembagian grup. Grup 
A mendiskusikan topik “University and Academic 
Cooperation Meeting”, Grup B mendiskusikan topik 
“Industry-Academic Cooperation Meeting”, dan Grup 
C bermain angklung bersama. Setelah itu, tim choir 
asal Chung Yuan Christian University yang ikut dalam 
kunjungan ini memberikan penampilannya di Ibadah 
Keluarga Besar Universitas Kristen Maranatha. (vir)

KUnjUngan chUng yUan christian University 
UntUK Menandatangani MOU dan MOa
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What 's OnWhat 's On
http://news.maranatha.edu

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:

bUpati bandUng resMiKan 
rs UnggUl Karsa MediKa

perayaan dies natalis Ke-53 
Universitas Kristen Maranatha

Maranatha Open hOUse

tOWard cOMpetency-based best practices
FOr glObal health in dental edUcatiOn:
a glObal health starter Kit

Bupati Kabupaten Bandung H. Dadang M. 
Naser, S.H., S.IP., M.IP. meresmikan penggunaan 
Rumah Sakit Unggul Karsa Medika (RS UKM) 
pada 18 Oktober 2018. RS UKM merupakan 
rumah sakit pendidikan yang didirikan untuk 
menunjang pendidikan klinik para mahasiswa 
program pendidikan profesi dokter Fakultas 
Kedokteran Maranatha. Hadirnya RS UKM 
diharapkan dapat meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat Bandung Raya, sekaligus 
juga meningkatkan kualitas pendidikan dokter 
khususnya di Jawa Barat.

Universitas Kristen Maranatha menggelar 
perayaan Dies Natalis ke-53 yang berlangsung 
pada hari Jumat, 14 September 2018. Perayaan 
yang bertajuk “Maranatha Glow” dilaksanakan di 
Auditorium Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A. dan dihadiri 
oleh seluruh civitas academica Universitas Kristen 
Maranatha. Rangkaian acara ini diisi dengan 
sidang senat terbuka, ibadah syukur, dan juga 
sarasehan sebagai puncak acara. 

Materi kuliah umum berjudul “Toward 
Competency-Based Best Practices for Global
Health in Dental Education: a Global Health Starter 
Kit” dibawakan secara langsung oleh Assistant 
Professor Harvard School of Dental Medicine,
Dr. Brittany Seymour, D.D.S., M.P.H. Acara ini 
dihadiri oleh sekitar 500 peserta kuliah umum 
memadati Auditorium Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A. 
pada tanggal 15 September 2018.

Sabtu, 29 September 2018 untuk pertama kalinya 
Universitas Kristen Maranatha mengadakan 
kegiatan Open House berjudul “Maranatha Open 
House”. Open House ini diadakan dengan tujuan 
untuk memberi informasi mengenai Universitas, 
dan memberikan kesempatan untuk bagi siswa 
dan orang tua untuk berkonsultasi secara 
langsung mengenai program studi yang akan 
dipilih saat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
di Universitas Kristen Maranatha.
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USAHA
TANPA
MODAL
BESAR,
TAPI
NIAT
BESAR
Makaroni basah adalah jajanan 
gerobakan yang dipopulerkan di
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Mungkin banyak orang bertanya,
seperti apa makaroni basah itu?

Tidak mudah untuk menjelaskannya. 
Jadi, anggap saja sejenis seblak makanan 
khas Bandung yang terbuat dari kerupuk 
basah hanya saja tidak berkuah.
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MAKARONI JIBRUG:



Makaroni Jibrug adalah sebuah usaha 
yang dikelola oleh Melvin Pranata Sugiman 
(alumnus Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Maranatha) dan Selvian (alumnus Fakultas 
Sastra Maranatha). Usaha ini bermula dari 
keinginan mereka berdua untuk mencoba 
berbisnis, tetapi dengan modal terbatas.

Waktu itu mereka iseng-iseng mencoba 
jajanan makaroni basah. Mereka ingin tahu 
rasanya seperti apa. Begitu dicoba, ternyata 
enak juga. Tiba-tiba timbul ide untuk 
menirunya. Tanpa pikir panjang mereka 
mencoba memulai usaha ini.

Awalnya, semua mereka lakukan sendiri, 
mulai dari pencarian resep makanan, 
sampai pembuatan kemasan yang 
menarik, sehingga membuat orang lain 
ingin membelinya. Dari situ terciptalah 
nama “Jibrug” (bahasa Sunda, artinya 
“basah kuyup”), karena mereka berdomisili 
di Bandung yang mayoritas masyarakatnya 
berbahasa Sunda.

Kisah sukses membangun usaha
dengan modal terbatas ini, hingga 
bisa berkembang seperti sekarang, 
bermula dari berjualan via media 
sosial. Hasilnya ternyata lumayan, 
sehingga mereka punya modal
untuk mengikuti bazar makanan.

Sekitar dua tahun mereka berjualan 
dari satu bazar ke bazar lainnya.
Dari keuntungan usahanya, mereka 
mencoba memiliki tempat tetap 
untuk berjualan. Pertama dibuka
di Jalan Ciumbuleuit, Bandung. 
Setelah sukses, mereka membuka 
tempat kedua di dekat kampus 
Maranatha, Jalan Surya Sumantri.



“Jadi untuk memulai
sebuah usaha,
kadang tidak harus
dengan modal besar.
Namun, cukup dengan
niat yang besar.
Ya, namanya
juga usaha”.

makaroni_jibrug0896 1190 6691 5d8ee6f3
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BERANI TAMPIL DI SINI?
Caranya:

Upload foto komunitasmu dan tag Instagram @universitaskristenmaranatha
Cantumkan hashtag #MInteraksi

Foto terpilih akan ditampilkan di halaman ini pada edisi selanjutnya
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Para pembaca inspiratif, 

terima kasih telah membaca
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
http://bit.ly/surveimmag

