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Visual Cover

Refleksi secara harafiah 
dapat dijumpai ketika 
kita memandangi cermin. 
Melihat diri kita melalui 
cermin, seakan melihat 
masa yang sudah lewat. 
Dalam pemotretan edisi 
kali ini, ditampilkan warna 
baju yang cerah, sebagai 
gambaran semangat 
dan kemeriahan 
menyongsong tahun 
yang baru. 
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Penghujung tahun sudah sampai. Libur akhir tahun sudah terbayang di depan 
mata. Kita bersuka menyongsong tahun baru yang sebentar lagi menjelang. 

Sebagian dari kita mungkin juga bersedih hati karena 2018 akan segera lewat. 
Mungkin saja masih ada keinginan yang belum tercapai, hal-hal yang belum 

sempat dilakukan.

Waktu tidak bisa menunggu. Siap atau tidak, sedih atau senang, ia akan berlalu. 
Yang manapun itu, tetap hendaknya kita syukuri. Bersyukur setiap hari kita 

dapat bekerja dan berkarya; bersyukur atas setiap jam yang kita lalui bersama 
kawan dan keluarga. Bersyukur setiap menit napas kita masih ada; bersyukur 

setiap detik jantung kita berdegup.

Banyak hal telah kita lalui bersama tahun 2018 ini. Pahit-getir juga manis-
sedap, telah terjadi sepanjang tahun di kampus kita tercinta. Hal-hal baik yang 

membuat tawa dan bangga, pantas diingat karena mereka sumber inspirasi 
kita. Hal-hal yang membuat kita merasa kecewa, jangan dilupakan begitu saja 

karena mereka adalah guru yang berharga. 

Apa saja yang telah kita lalui tahun ini? Apa saja yang membuat kita 
berbangga? Apa saja pengalaman berharga yang telah kita alami? Apa saja 

yang memotivasi kita untuk terus melangkah? Apa saja yang harus kita cermati 
lebih berhati-hati? Inilah saatnya kita bercermin. Bukan untuk mencari-cari  

keburukan, tetapi untuk membangun harapan. Selamat tinggal 2018! Terima 
kasih telah memberikan kami pengalaman yang begitu berarti.(ins)



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 

Pemimpin Umum: Direktur Informasi – Iwan Santosa

Pemimpin Redaksi: Prisca Katranny Massie

Redaktur: Grista Naftalena

Reporter: Steffi Giani Gulo  

Fotografer: Gabriel Christofer

Desainer Grafis/Artistik/UI: 

Melisa Apriliani, Ivan Chandra W., Antonius 

Sirkulasi/Pengembangan Relasi: Rosye Wulandari 

Publisitas: Selviana Novita Herdianto, Aprillia Novitia

Konsultan Editor: Jumari Haryadi

Kontributor: Antonius Budi Wibowo, Virna Pariangan

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/

M! - Edisi 03 // 2018 // REDAKSI 5

http://news.maranatha.edu/


M! - Edisi 03 // 2018 // 6

Menyongsong
Tahun Baru
Melalui Resolusi
Sebentar lagi 2018 akan berakhir berganti 2019. Bagaimana dengan 
resolusi kita pada 2018 ini? Seberapa banyak yang telah tercapai? 
Biarlah itu menjadi rahasia dalam diri kita masing-masing.

Tahukah Anda bahwa pada mulanya resolusi tahun baru itu berasal dari 
kebudayaan orang Babel Kuno, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Tercatat, 
mereka juga yang pertama kali mengadakan perayaan untuk menghormati 
tahun baru — meskipun bagi mereka tahun itu tidak dimulai pada Januari, 
melainkan pada pertengahan Maret. Mereka juga membuat janji kepada para 
dewa untuk membayar hutangnya dan mengembalikan benda yang mereka 
pinjam. Janji-janji ini dapat dianggap sebagai pelopor resolusi tahun baru.

oleh Steffi G. Gulo
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Kemudian sekitar tahun 46 SM, 
Julius Caesar mengotak-atik 
kalender dan menetapkan 
1 Januari sebagai awal tahun baru. 
Januari berasal dari kata “Janus” 
— dewa pertanian bermuka 
dua yang disembah sejak masa 
Romulus. Bagi orang Kristen 
mula-mula, hari pertama tahun 
baru menjadi peristiwa tradisional 
untuk memikirkan kesalahan 
masa lalu seseorang dan 
memutuskan untuk menjadi 
lebih baik di masa depan.

Resolusi biasanya terkait hal-
hal umum seperti: hidup sehat, 
melunasi utang, atau lebih banyak 
melakukan travelling. Tidak ada 
yang salah menetapkan tujuan, 
tetapi perlu diingat bahwa kita 
tidak mungkin bisa menjadi orang 
baru dalam semalam. Tahun 
baru tidak selalu tentang tujuan 
baru, tetapi bisa juga dengan 
melanjutkan hal baik yang telah 
ada dan mengembangkannya.

Jangan menunggu Januari atau 
Desember untuk menetapkan 
kembali tujuan Anda. Ciptakan 
kebiasaan meninjau tujuan secara 
teratur. Ini akan membantu 
Anda tetap di jalur yang benar. 
Sebenarnya untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan 
pada awal tahun bisa memakan 
waktu lebih dari setahun. Namun, 
itu tidak berarti kita tidak harus 
mengerjakannya.

“LEARN FROM 
YESTERDAY, 
LIVE FOR TODAY, 
HOPE FOR 
TOMORROW.

”
– Albert Einstein

20
19

Ketika datang untuk mencapai tujuan, 
pikirkan tentang kemajuan. Jangan 
khawatir jika memakan waktu lebih 
lama dari perkiraan. Setiap langkah 
yang diambil adalah penting dan jika 
Anda belajar melacak tindakan dan 
menerapkan umpan balik, Anda akan 
sampai di sana lebih cepat. n
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Natal, 
Anugerah 

untuk 
Saling Berbagi
Prisca Katranny Massie

Alunan lagu-lagu Natal biasanya mulai merdu terdengar mengawali bulan 
Desember. Tempat-tempat umum pun mulai ramai dengan kegiatan dan 
hiasan-hiasan Natal. Tidak ketinggalan, kampus Maranatha juga sudah 

merayakan Natal pada 7 Desember 2018 lalu.
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Melalui tema

Do More, Give More, Be More
Maranatha mengajak warga kampus untuk tidak hanya sekadar merayakan Natal 
melalui kemewahan. Namun, perayaan kedatangan Kristus yang sesungguhnya 
adalah untuk mewartakan bagaimana menjadi manusia sesungguhnya dan memiliki 
hubungan yang benar, serta menjadikan Yesus Kristus hikmat bagi kita.

Dalam pelayanan firman yang dibawakan oleh Pdt. Paulus Kristian Mulyono, M.Min., 
beliau menyampaikan bahwa manusia sering mengalami kesulitan karena hikmat 
dunia dijadikan ukuran hidup mereka. Dalam pemahaman hikmat dunia, kalau 
manusia ingin bahagia, ia harus punya segala sesuatu. 

Jadi sesungguhnya, apakah arti hikmat? Hikmat itu kebijaksanaan yang Tuhan 
anugerahkan. Namun kemudian bias artinya menjadi sesuatu yang cerdik untuk 
memengaruhi lingkungan sekitar. Itulah pemahaman hikmat secara dunia. Dalam 
pesan perayaan Natal Universitas Kristen Maranatha, Natal adalah sebuah ajakan 
untuk kita bersama-sama menyelamatkan dunia melalui hikmat yang Tuhan telah 
anugerahkan pada kita, termasuk dengan menyelamatkan pohon, hewan, juga 
lingkungan. 

Teringat kisah Father Damien, seorang pendeta asal Belgia. Father Damien terpanggil 
untuk menginjil di pulau Moloka’i, Hawaii. Selama 16 tahun beliau melakukan 
pelayanan terhadap masyarakat yang terjangkit kusta di pulau tersebut. Dalam masa 
pelayanannya itu pula, ia telah membangun rumah, sekolah, jalan, rumah sakit, serta 
gereja untuk orang-orang kusta. Setelah sebelas tahun pelayanannya, barulah beliau 
menyadari bahwa dirinya telah juga terjangkit penyakit kusta. Karena penyakit itu 
pula beliau menghembuskan napas terakhirnya. 
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Pelayanan umat Tuhan pada 
dasarnya memiliki banyak 
angan dan tujuan supaya orang 
lain dapat mengenal Kristus 
sebagai Juruselamat. Namun, 
cara yang Tuhan izinkan terjadi 
atas kita terkadang berbeda 
supaya orang lain melihat 
pengorbanan kehidupan kita 
yang sesungguhnya.

“Peringatan Natal pada 

hakikatnya adalah 

momentum bagi seluruh umat 

manusia untuk meningkatkan 

kesadaran bahwa keselamatan 

telah Tuhan anugerahkan 

bagi umat manusia yang 

percaya kepada-Nya. Sebagai 

manusia yang telah menerima 

anugerah keselamatan, 

kita patut mengerjakan 

keselamatan yang telah Tuhan 

anugerahkan dan senantiasa 

membagi kasih anugerah 

yang telah kita terima bagi 

sekeliling kita,”

ungkap drg. Harry A. Kaiin, 
M.H.Kes., Ketua Yayasan 
Perguruan Tinggi Kristen 
Maranatha. Melalui hikmat 
Natal ini, biarlah kita terus 
memberikan yang terbaik dari 
diri kita untuk orang-orang yang 
membutuhkan. 

Selamat merayakan Natal dan 
menyongsong tahun yang baru! 
Tuhan memberkati. n

Yesus 
Kristus,
Hikmat 
bagi Kita
(1 Korintus  1 : 30a)
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Tanpa terasa kita telah berada di penghujung 2018.
Universitas Kristen Maranatha telah melewati 53 tahun perjalanannya,
tentu juga memiliki beberapa jejak langkah yang ditapakinya.
Hal ini tentunya mengingatkan kita bahwa kampus tercinta ini
terus melakukan pengembangan diri.

Antonius Budi Wibowo
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UnIVeRSItAS KRISten MARAnAtHA MeMPeRtAHAnKAn 
SeRtIfIKASI ISO 9001:2015

Universitas Kristen Maranatha telah memulai sertifikasi ISO 9001:2015 
pada 2017 dan kembali mempertahankan sertifikasi ini pada 2018. Proses 
Surveillance ISO 9001:2015 Phase 2 yang dilakukan oleh pihak auditor dari 
TÜV SÜD ini berlangsung mulai 7-8 September 2018. Inspeksi ini dilakukan 
terhadap 29 unit yang terdiri dari unit kerja direktorat, badan, fakultas, 
dan program studi. Kampus kita mendapatkan status “Continuation of 
Cerificate is Recommended”. Status tersebut berlaku hingga 2019 dan akan 
menjalani renewal audit di tahun mendatang.

PeReSMIAn RUMAH SAKIt UnGGUl KARSA MedIKA

Pembangunan Rumah Sakit Unggul Karsa Medika telah dilakukan kurang 
lebih selama lima tahun. Hal ini merupakan langkah besar bagi Universitas 
Kristen Maranatha. Rumah sakit ini dibangun atas kebutuhan akan rumah 
sakit pendidikan untuk mendukung proses pendidikan para calon dokter 
dari Fakultas Kedokteran.

 Pada 26 September 2018 telah dilakukan soft opening dengan 
mengundang kalangan internal Universitas Kristen Maranatha. Direktur 
Utama PT UKM, dr. Lusiana Darsono, M.Kes. mengungkapkan akromin dari 
nama Rumah Sakit Unggul Karsa Medika (RS UKM) pun sengaja dibuat 
serupa dengan akronim nama Universitas Kristen Maranatha, agar seluruh 
civitas academica turut merasakan dan memiliki rumah sakit ini. 

Kemudian pada 18 Oktober 2018, Bupati Kabupaten Bandung H. Dadang 
M. Naser, S.H., S.IP., M.IP. meresmikan RS UKM di dalam grand opening 
rumah sakit ini. Sebagai rumah sakit terbaru dan ter-modern di Kabupaten 
Bandung, RS UKM berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan 
yang unggul bagi seluruh kalangan masyarakat.

PenGeMBAnGAn KeRJA SAMA denGAn
UnIVeRSItAS lUAR neGeRI

Universitas Kristen Maranatha melakukan kerja 
sama dengan beberapa universitas luar negeri, 
di antaranya Korea Selatan. Misalnya dengan 
kedatangan para mahasiswa Keimyung College 
University yang melakukan social learning di 
Lembang pada awal tahun 2018. 

Lalu disusul dengan kunjungan Chungnam 
National University yang melakukan kerja 
sama bidang kedokteran dan farmasi. Begitu 
pula enam universitas dari China, antara lain 
Peking University, University of Science and 
Technology of China, Xiamen University, 
Fudan University, Xi’an Jiaotong University, 
serta Sun Yat-Sen University yang melakukan 
kerja sama dalam berbagai bidang studi 
dan pengembangan sastra China pada 
Januari 2018. 

Kerja sama lainnya juga dilakukan 
di antaranya dengan beberapa univesitas di 
Taiwan, Niigata University, Université d’Angers, 
serta Finland University.

InSPIRe AWARd

Universitas Kristen Maranatha mengawali 
tahun 2018 ini dengan mengadakan pertemuan 
awal tahun bagi seluruh civitas academica.
Tema utama yang diangkat adalah menjadikan 
tahun ini sebagai tahun untuk mengoptimalkan 
daya tumbuh (Drivers of Growth). 

Pertemuan tersebut bukan saja dilakukan bagi 
para karyawan dan dosen, tetapi juga bagi para 
mahasiswa dengan mengadakan Inspire Award. 
Pertemuan ini menjadi upaya kampus kita 
untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa-
mahasiswa berprestasi di semester ganjil
tahun ajaran 2017/2018.
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Bagi beberapa orang, mengikuti 
China Winter Camp mungkin hanya dianggap 
sebagai rekreasi saja. Namun, ternyata di balik 
itu kita bisa mendapatkan banyak ilmu.

Tiara Nadine 
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Perjalanan saya dalam China Winter Camp 2018 selama dua 
minggu pada awal tahun ini tentunya meninggalkan kesan 
mendalam. Sebelum melaksanakan perjalanan ini, para peserta 
dibekali dengan pembelajaran bahasa Mandarin di Pusat Bahasa 
Mandarin Universitas Kristen Maranatha.

Sesampainya di China, kami disambut hangat oleh
pihak Hebei Normal University. Kami diberikan fasilitas 
dan tempat tinggal yang baik. Salah satu tempat yang 
kami kunjungi dan membuat saya berkesan, yaitu 
Tiananmen Square & Forbidden City. Bagi saya tempat 
itu sangat kental dengan kebudayaannya. Dengan 
bangunan arsitektur gaya khas China kuno, seisi 
istananya masih dijaga ketat oleh tentara, sehingga 
suasana menjadi sama seperti zaman dulu.

Perjalanan dilanjutkan di Kota Shijiazhuang, Provinsi 
Hebei. Tujuh hari kami tinggal dan belajar mengenai 
kebudayaan China di Hebei Normal University, antara 
lain papper cut, Wushu, percakapan, kaligrafi, dan 
upacara minum teh. Kegiatan ini dibimbing oleh para 
dosen yang mengayomi mahasiswa internasional 
dengan baik dan berkesan di hati saya. 

M! - Edisi 03 // 2018 // BINGKAI INSPIRASI

14



Di sana juga kami mengunjungi 华团安新中学

(Hua Tuan An Xin) yang merupakan suatu 
sekolah. Dalam kegiatan di tempat ini 

kami bertemu dengan para siswa, serta 
berkesempatan untuk bersosialisasi, bertukar 

informasi, dan memperkenalkan negara masing-
masing. Tidak hanya berbagi cerita, mereka 
memberikan kenang-kenangan untuk kami.

Sebagai mahasiswa S-1 Sastra China, saya 
merasa program ini sangat membantu dalam 

banyak hal, misalnya praktik berkomunikasi 
dengan native speaker, belajar pola pikir dan 

perilaku kehidupan sehari-hari masyarakat 
setempat. Tidak hanya itu, saya juga bisa 

bersosialisasi dengan peserta lainnya yang 
berasal dari fakultas lain. 

Saya berharap banyak civitas academica 
yang terlibat untuk mengikuti program 
ini. Melalui program ini, turut mendukung 
penyebaran bahasa Mandarin yang kita 
ketahui akan menjadi salah satu bahasa 
internasional. Maka dari itu, siapkan diri 
kalian untuk mengikuti China Winter Camp 
selanjutnya! n
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Bagi kita yang hidup di tengah kota, 
dikelilingi belantara beton dan gawai 
serbacanggih, gambaran sungai yang 
konservatif—gemericik air yang alami 
dan menyejukkan—tampaknya jauh dari 
kenyataan. Bila pun ada, sepertinya hanya 
dalam ingatan sebagian rekan yang memang 
pada masa mudanya sering bermain di kali. 
Siapa yang berani mandi di kali sekarang ini, 
bila tidak dipaksa kondisi. Terlebih lagi kita 
orang Bandung, memandang sungai Citarum 
yang sempat bergelar sungai terkotor di 
dunia. Bahkan sebagian kalangan memilih 
menutup mata, seolah sungai hanyalah 
sumber masalah belaka. Gemericik air yang 
alami dan menyejukkan, telah tergantikan 
gambar-gambar banjir dan penderitaan, 
menyebut sungai sebagai pelakunya.

Air Sungai Citarum mengalir memasuki mulut Gua Sanghyang Tikoro. Gua purba ini 
terbentuk akibat erosi batuan kapur dikarenakan derasnya aliran Sungai Citarum, 
sehingga menimbulkan sungai bawah tanah.

CITA KITA 
UNTUK
CITARUM
HARUM
oleh Iwan Santosa
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Sesungguhnya sungai adalah kehidupan.
Tak terkecuali bagi masyarakat modern di 
tengah kota Bandung ini, hidup kita pun 
bergantung dari sungai. Sebuah ilustrasi yang 
dilontarkan oleh Eka Budianta—seorang esais, 
budayawan, dan pemerhati lingkungan
hidup—dalam kesempatan diskusi penulisan 
esai di kampus Maranatha beberapa waktu lalu 
(Jumat, 9/11/2018) memberi gambaran nyata 
yang membuka pikiran. “Kita sekarang ini,
di ruangan ini, bisa menikmati cahaya lampu, 
bisa mendengarkan ceramah dari pengeras 
suara ini, karena jasa sungai,” tuturnya.
Benar saja, terpicu perkataan itu, bila kita cek
di peramban web, ternyata tiga PLTA besar yang 
memasok listrik ribuan megawatt Jawa-Bali 
bergantung dari air sungai Citarum. Luar biasa. 
Kepalang basah, sekalian lanjutkan membaca 
tulisan dari beberapa situs lainnya; ternyata 
Citarum juga memasok bahan baku air minum 
bagi 27,5 juta warga Jawa Barat dan Jakarta. 
Belum lagi untuk perikanan dan irigasi lebih 
dari 400 ribu hektar lahan pertanian. Benar-
benar luar biasa bukan! Mungkin memang kita 
berutang pada Citarum.

Topik bahasan tentang sungai kembali menarik 
perhatian warga kampus Maranatha, apalagi 
setelah baru-baru ini kampus kita memperoleh 
hibah Kemenristekdikti untuk program KKN 
Tematik Citarum Harum 2018. Sungai Citarum 
sudah menjadi topik pelik sejak beberapa 
dekade yang lalu, ketika industri mulai digenjot 
di kawasan Bandung. Majunya industri memang 
membawa dampak ekonomi yang besar.
Namun sungguh sayang, kemajuannya tidak 
diimbangi dengan upaya menjaga lingkungan.
Akhirnya Citarum jadi korban. Gemericik 
air yang alami dan menyejukkan, berubah 
menjadi momok yang menyeramkan. Beberapa 
pengamat membuat analisis, kerugian akibat 
kerusakan lingkungan sesungguhnya jauh 
lebih besar daripada keuntungan ekonomisnya. 
Bagaikan penyakit kritis yang telah menjangkiti 
tubuh seseorang, penyembuhannya perlu upaya 
luar biasa. Demikian pula dengan Citarum, yang 
penyakitnya sudah kritis. 

Situ Cisanti, titik nol Citarum, terletak di kaki Gunung Wayang.
Danau ini menampung air dari tujuh mata air yang menjadi hulu
Sungai Citarum. Beberapa penelitian menyebutkan mata air
Cisanti berusia lebih dari 12 juta tahun. 
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Unit Pembangkitan Saguling, satu dari tiga PLTA 
yang mengandalkan Sungai Citarum sebagai sumber 
energinya. PLTA Saguling memasok 700 MW listrik 
Jawa dan Bali. 
__________

Dalam pipa pesat PLTA Saguling ini mengalir air 
Citarum, yang kemudian menggerakkan turbin. 
Kualitas air berpengaruh terhadap kinerja dan usia turbin 
pembangkit listrik. 
__________

Masyarakat tentu tidak tinggal diam, 
apalagi mereka yang langsung terdampak 
pencemaran. Kulit yang gatal-gatal hingga 
melepuh, tidak akan dibiarkan demikian, 
kecuali karena ketidaktahuan. Juga ikan 
dan beras yang mengandung racun karena 
air yang mengairi sawahnya tidak lagi layak 
disebut “air”.

Inilah titik baliknya. Alam pun akan 
melawan. Citarum sebagai korban 
akhirnya mendapat perhatian. Beberapa 
aktivis lingkungan hidup, kelompok 
masyarakat, juga pemerintah mulai bersatu 
mengupayakan kesembuhan Citarum. 
Beberapa obat yang pernah diresepkan 
antara lain Citarum Bergetar (2001) 
dan Citarum Bestari (2013). Keduanya, 
sungguh disayangkan, belum membuktikan 
kemanjurannya. Program lainnya yang juga 
pernah dilakukan, adalah Citarum Terpadu 
atau ICWRMIP (2008), dan Prokasih (1989). 
Saat ini program andalan yang menjadi 
tumpuan harapan adalah Citarum Harum. 
Program yang mulai digelorakan awal 
tahun 2018 ini mendorong keterlibatan 
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/
kota, kementerian-kementerian terkait, 
juga Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa 
Barat, bersama dengan masyarakat 
membenahi Citarum. 

Seiring bertambah cerdasnya masyarakat 
kita, program Citarum Harum seharusnya 
bisa mewujudkan harapan sembuhnya sungai 
Citarum. Kita warga Maranatha sudah tentu 
perlu mengambil bagian. Apalagi lingkungan 
kita adalah lingkungan akademik yang ber-
tridarma. Tepat rasanya bila kita manusia 
tridarma dapat mendarmakan pengetahuan 
kita, tidak hanya demi sesama manusia, tapi 
juga demi lingkungan yang telah membesarkan 
kita. Sehatnya Citarum sebagai nadi Jawa 
Barat, akan menjadikan sehatnya kita sebagai 
manusia Maranatha. Citarum Harum adalah cita 
kita bersama. n

Sesungguhnya 
sungai adalah 
kehidupan. 
Berikan cinta 
padanya, 
maka ia akan 
mencintai kita.

Teks dan Foto: Iwan Santosa
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Saat berlibur, memanfaatkan 
waktu luang inilah yang terpenting. 
Bagi sebagian orang, beristirahat 
di rumah sudah cukup. Namun, 
sebagian lainnya melakukan 
travelling. Kebanyakan manusia 
zaman now lebih senang 
mengunjungi tempat wisata yang 
sudah dikemas. Mereka tinggal 
duduk santai, menikmati sedapnya 
kuliner, bermain, berfoto-foto, dan 
melakukan aktivitas lainnya.

Bingkai inspirasi kali ini akan 
membagikan pengalaman liburan 
yang tidak biasa dari alumnus 
Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Kristen Maranatha, 
Yohannes Dicky. 

Apa tempat berlibur
favorit Dicky?

Pergi ke alam. Senang dengan 
alam itu awalnya sejak menjajaki 
wisata alam di masa kuliah 
tahun 2013. Bersama teman-teman 
mengunjungi Tebing Keraton 

di daerah Dago. Pergi ke 
sana subuh-subuh. 

Tracking jalan 
ke atas kurang 
lebih 3 km dan 
akses jalannya 
belum sebagus 

sekarang. Tapi, 
waktu sampai 
dipuncaknya 
senang, menanti 
matahari 

terbit, sambil 
menikmati 
alam.
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Sejak tahun 2014 – 2018, 
saya sudah berpetualang di 

beberapa tempat wisata alam 
Jawa Barat, Jawa Tengah, 
sampai perbatasan Jawa 

Timur. Saya telah merasakan 
pengalaman mendaki Gunung 

Papandayan, Sanghyang 
Heuleut, Gunung Andong, 

dan Gunung Gede di Taman 
Nasional Gede Pangrango, serta 

daerah Jawa lainnya. 

Pengalaman terbaik dari semua 
gunung yang pernah dikunjungi 

adalah Gunung Rinjani di 
Lombok, Nusa Tenggara Barat. 
Semua pemadangan alam ada 

di sini, mulai dari savanna, 
gunung, danau air panas, 

dan hutan. Bagi pribadi Dicky, 
Rinjani memiliki pemandangan 
dan pengalaman paling indah.

Dicky sudah pergi 
berwisata alam 

kemana saja? 
Coba ceritakan 

pengalaman terbaik?

Apakah ada pengalaman 
mendaki gunung yang menarik 
dan tidak terlupakan?

Ada, waktu masih di Semarang tahun 2016 
akhir. Waktu itu saya iseng mau mendaki 
Gunung Merbabu bersama seorang teman. 
Kesalahan pertama, karena kami hanya pergi 
berdua. Seharusnya untuk mendaki gunung 
besar seperti ini, setidaknya perlu tiga orang. 

Kami melewati jalur Suwanting yang 
merupakan jalur susah, kami nekat berangkat 
dari pos 2 ke pos 3 meskipun menerjang 
badai dan hujan deras. Dengan keadaan 
basah kuyup, kami melangkah dengan berat 
dan tertaih-tatih. Saat tiba di pos 3, dengan 
tenaga yang masih tersisa, kami membangun 
tenda dan mengganti pakaian. Bersyukur di 
tengah perjalanan kami bertemu dengan tujuh 
orang grup pendaki yang membantu kami. 
Keesokan paginya, saya menolak untuk pergi 
ke puncak. Lalu turun bersama rombongan 
lainnya. 

Dalam pendakian ini akhirnya saya teringat 
sebuah pepatah pendaki, “Puncak hanya 
bonus, selamat dan sehat adalah tujuan utama 
dalam pendakian”. 

22

M! - Edisi 03 // 2018 // BINGKAI INSPIRASI

2222

M! - Edisi 03 // 2018 // BINGKAI INSPIRASI

22



M! - Edisi 03 // 2018 //

23

 Travel makes one modest. 
  You see what a tiny place 
  you occupy in the world. 

 
 -  Gustav Flaubert -

Dari pengalaman ini saya belajar banyak bagaimana mengemas dengan baik, 

memilih teman mendaki, serta tidak mengejar ego saja. Karena tujuan saya 

mendaki gunung adalah untuk mendengar suara alam dan menghilangkan 

beban bersama teman-teman. Sekali lagi, puncak hanyalah bonus! (pm)

“

“

Foto: Yohanes Dicky
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Pengelolaan
Waktu&Uang
oleh Dr. Peter, S.E., M.T.

Waktu dan uang adalah dua hal yang selalu 
dirasakan sangat kurang oleh manusia. 
Jika dikelola dengan baik, bukan mustahil 
dapat memberikan manfaat bagi kehidupan 
manusia. Namun, sayangnya tidak jarang 
juga manusia kurang menghargainya. 

Time is money. Pepatah ini sudah tidak 
asing lagi kita dengar. Sebagian besar 
penduduk Jepang menerapkan prinsip 
ini dan menggunakan waktunya dengan 
baik. Waktu sangat berharga bagi mereka, 
sehingga jika menyia-nyiakannya dianggap 
bagaikan membuang uang.

Setiap manusia memiliki waktu yang sama. 
Namun, cara mengisinya dan hasil yang 
didapat berbeda. Apapun profesi kita, 
semua memiliki waktu yang sama. Jika kita 
bisa mengelola waktu dan mau berdisiplin, 
maka seharusnya seluruh aktivitas dapat 
kita lakukan dengan baik.

Pengelolaan waktu bisa dimulai dengan 
membuat jadwal kegiatan bulanan, 
mingguan, dan harian, sehingga menjadi 
detail. Kemudian menentukan skala 
prioritas. Satu hal paling penting dalam 
pengelolaan waktu adalah menyediakannya 
di awal hari untuk berdoa dan saat teduh, 
serta di malam hari dengan doa malam dan 
refleksi.

Selain waktu, hal penting lainnya adalah 
mengelola keuangan. Misalnya dimulai 

dengan melakukan cash budget 
berdasarkan penghasilan rutin dan 
pengeluaran kita di masa yang akan 
datang. Cash budget adalah metode 
yang dilakukan untuk menuliskan 
besarnya penghasilan dan pengeluaran, 
serta bisa dilengkapi dengan waktu 
kapan kita terima penghasilan dan kapan 
kita harus mengeluarkannya.

Dalam menerapkan cash budget, 
jangan lupa menentukan skala 
prioritas. Bedakan antara keinginan 
dan kebutuhan. Sering sekali keinginan 
membuat kita harus mengeluarkan dana 
yang tidak sedikit, sehingga akhirnya 
menyesal. Sedangkan kebutuhan adalah 
sesuatu yang dibutuhkan dan harus 
dipenuhi, sehingga ketika mengeluarkan 
dana, hal tersebut memang untuk 
memenuhi kebutuhan hidup kita. 

Selain melakukan perencanaan dan 
pengelolaan keuangan, kita juga harus 
menyisihkan uang untuk investasi 
maupun menabung. Jumlah yang 
diinvestasikan maupun ditabung bisa 
bervariasi, tetapi akan lebih baik jika 
diusahakan menyisihkan minimal 
10% dari penghasilan kita dan hal 
ini dilakukan bukan karena sisa 
penghasilan, tetapi ketika kita menerima 
penghasilan langsung kita sisihkan. n
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Berefleksi bersama Tuhan tidak hanya untuk 
tampil lebih baik di tahun baru, tapi juga 
berfungsi seperti GPS yang menuntun jalan 
kehidupan kita sepanjang tahun.

Armein Z. R. Langi
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“Christmas waves a magic wand over this 
world, and behold, everything is softer 

and more beautiful.”

Norman Vincent Peale
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Colorado
Colorado merupakan negara bagian 
di Barat Amerika Serikat. Penduduk 
negara ini memanfaatkan salju untuk 
mengadakan festival ski yang unik 
bertajuk “Santa Ski”. Para pesertanya 
bermain ski dengan menggunakan 
kostum Santa Claus. Kegiatan ini di gelar 
di Crested Butte. 

(Sumber: ski.com)

Gubbio, Italia
Pada saat natal tiba, masyarakat di desa 
Gubbio, Italia, setiap tahunnya menghias 
1200 batang pohon di hutan Gunung 
Ingino dengan lampu dan hiasan Natal. 
Hasilnya, dari kejauhan kita melihat 
gunung tersebut menampakan sinar 
yang membentuk pohon Natal besar 
berukuran 650 x 350 meter. 

(Sumber: wetheitalians.com)

Jepang
Siapa yang tidak mengenal KFC? Berbeda dengan 
negara lain yang memiliki makanan khas setempat 
yang disajikan saat Natal, di negara Jepang dengan 
populasi penganut agama Kristen yang kecil, KFC 
telah menjadi tradisi Natal bagi orang Jepang. Di sini 
orang Jepang menikmati hidangan ayam goreng 
ini saat Natal tiba. Bahkan, jika tidak melakukan 
pemesanan sebelumnya, orang Jepang akan 
mengantri di restoran cepat saji ini untuk dapat 
menikmati ayam goreng pada saat Natal. 

(Sumber: todayifoundout.com)

Toronto, Kanada
Masyarakat Kanada percaya bahwa Santa Claus 
berasal dari Kanada. Oleh sebab itu setiap Natal, 
Kanada khususnya Toronto, mengadakan parade 
yang disebut The Santa Claus Parade. Parade ini 
merupakan parade Santa tertua dan terbesar di dunia 
dengan melibatkan lebih dari 1500 orang dalam 
pelaksanaannya. Pada saat parade diselenggarakan, 
anak-anak di Toronto akan ikut berjalan mengikuti 
Santa sepanjang parade ini. 

(Sumber: toronto.com)

Hari Natal di berbagai negara umumnya 
dijadikan hari libur nasional oleh 
pemerintah setempat. Hal unik pun 
banyak terjadi saat Natal. Yuk, kita simak 
beberapa keunikan yang terjadi saat 
musim Natal di beberapa negara ini. (gn)
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A Liburan akhir tahun sudah di depan mata. Apa rencana liburanmu? 
Kalau tidak ada, stasiun televisi siap menemanimu. Film-film khas 
musim liburan akan ditayangkan menghiasi layar kaca. Berikut ini 
adalah beberapa di antaranya:

Keempat seri Home Alone 
sudah menjadi tayangan 
wajib ketika liburan akhir 
tahun tiba. Film yang 
dibintangi oleh Macaulay 
Culkin ini berkisah 
tentang seorang bocah 
yang selalu tertinggal 
berlibur oleh keluarganya. 
Di seri pertama, Kevin 
harus mempertahankan 
rumah mewahnya yang 
nyaris dirampok maling. 
Namun, usaha kedua 
maling tersebut kandas. 
Bahkan, mereka jadi 
bulan-bulanan Kevin 
karena kecerdasan dan 
kejahilannya.

Sebuah film fantasi 
musikal yang diangkat 
dari buku anak tahun 
1985 berjudul sama 
karya Chris Van Allsburg. 
The Polar Express 
mengisahkan tentang 
seorang anak laki-
laki yang mengalami 
petualangan ajaib 
menuju Kutub Utara 
menaiki Polar Express 
di malam Natal. Dalam 
perjalanannya, ia 
bertemu dengan anak-
anak lainnya. Bersama 
mereka, ia belajar 
banyak hal, seperti 
pertemanan, keberanian, 
dan semangat Natal.

Sebuah film karya Roald 
Dahl yang berkisah 
tentang petualangan 
anak bernama 
Charlie Bucket yang 
mendapatkan Golden 
Ticket untuk mengikuti 
tur ke pabrik cokelat 
terbesar di dunia 
milik Willy Wonka. 
Charlie ditemani sang 
kakek mengalami 
banyak pengalaman 
menakjubkan selama 

Film animasi A 
Christmas Carol diangkat 
dari novel karya Charles 
Dickens (1843). tAnimasi 
ini mengisahkan 
seorang kakek tua 
bernama Ebenezer 
Scrooge yang sangat 
membenci natal. Dalam 
perjalanannya, Scrooge 
didatangi oleh roh 
bernama Jacob Marley 
dan ia mendapatkan 

Sebuah film animasi 
stop motion karya 
Tim Burton yang 
berkisah tentang Jack 
Skellington, makhluk 
berbentuk tengkorak 
asal Kota Halloween 
yang berupaya 
menghadirkan hari 
Natal ke kota asalnya 
tersebut. Bersama 
temannya, Sally 
dan peliharaannya, 
Zero, Jack harus 
melalui banyak 
rintangan untuk 
dapat meyakinkan 
masyarakat tentang 
keajaiban hari Natal.

Home Alone

A Christmas Carol 
(2009)

The Nightmare 
Before Christmas 
(1993)

Charlie and the 
Chocolate Factory

The Polar Express

O
le

h:
 V

ir
na

 P
ar

ia
ng

an

penglihatan tentang 
kisah perjalanan 
hidupnya. 

turnya di dalam pabrik 
cokelat tersebut.
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Karya Dan Brown
ORIGINORIGIN
Karya Dan Brown
Resensi Buku
oleh Anton Sutandio

   engan keahliannya
   menggabungkan
	 	 	fakta	dan	fiksi,	Dan
Brown sekali lagi menunjukkan 
kualitasnya sebagai seorang 
penulis thriller terbaik dunia.
Novelis asal Amerika Serikat yang 
namanya dikenal dunia
lewat karyanya The Da Vinci Code
(2003) ini berhasil menerbitkan 
karya	ketujuhnya,	Origin (2017).
Dalam	novel	ini	Brown	menampilkan	
kembali	tokoh	protagonis,	Profesor	
Robert	Langdon,	seorang	akademisi
Harvard University dalam bidang
simbologis.

D

Seperti	novel-novel	karya	Dan	Brown	
sebelumnya,	Origin	membawa	kita	berpetualang	
ke	tempat-tempat	aktual	penuh	misteri,	
memasuki dunia monarki Spanyol beserta segala 
rahasianya. Kekuatan novel-novel Brown adalah 
kemampuannya	untuk	membuat	kisah	fiksi	
yang	diangkat	dari	teori	konspirasi,	rahasia	atau	
misteri yang ada di sekitar kita yang membuat 
karya-karyanya menjadi lebih riil dan dekat 
dengan pembaca.

Dalam	petualangannya	kali	ini,	
Robert Langdon terlibat dalam 
sebuah misteri yang dimulai 
dengan datangnya undangan 
dari	mantan	mahasiswanya,	
Edmond Kirsch. Milyarder 
sekaligus futuris terkemuka 
tersebut memintanya hadir di 
kota	Bilbao,	Spanyol,	dalam	
sebuah acara yang diklaimnya 
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“

akan “mengubah wajah sains selamanya”.
Acara ini berubah menjadi sebuah 
kekacauan	dan	tragedi,	serta	kemungkinan	
hilangnya rahasia penemuan Edmond 
untuk	selamanya.	Robert	Langdon,	
ditemani	oleh	direktur	museum	Bilbao,	
Ambra	Vidal,	menjadi	satu-satunya	orang	
yang dapat mengungkapkan penemuan 
besar tersebut. Mereka harus menghadapi 
ancaman dari pihak-pihak yang tidak 
ingin penemuan tersebut disampaikan ke 
seluruh dunia. 

Lewat novel ini Brown sekaligus 
mengangkat isu rivalitas abadi antara sains 
dan keyakinan teologi tanpa menghakimi 
atau menunjukkan keberpihakannya. 
Dengan	menggabungkan	fakta-fakta	sains	
seperti	teori	evolusi,	pengembangan	
artificial intelligence dan membenturkannya 
dengan	keyakinan	teologi	tradisional,	
novel	ini	mengangkat	pertanyaan	filosofis	
terbesar	dari	keberadaan	manusia:	Dari	
manakah kita berasal? Kemanakah kita 
akan	pergi?		Mampukah	Robert	Langdon,	
dengan berbekal pengetahuannya akan 
simbol,	memecahkan	kode	rahasia	serta	
memberitakan penemuan Edmond 
tersebut ke seluruh dunia? Atau apakah 
Langdon merasa bahwa dunia belum siap 
untuk menerima pengungkapan tersebut?

Bagi penggemar kisah misteri dan thriller,	
novel ini direkomendasikan sebagai salah 
satu novel yang harus Anda baca. n

“May our philosophies 
keep pace with our 
technologies. May 
our compassion keep 
pace with our powers. 
And may love, not 
fear, be the engine of 
change.” 
― Dan Brown, Origin.
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What 's OnWhat 's On
http://news.maranatha.edu

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:

SHELINE MENYABET PENGHARGAAN 
BEAUTY PAGEANT INTERNASIONAL

MARANATHA ADAKAN KKN TEMATIK 
“BERKAH MELIMPAH CITARUM HARUM” 
BERSAMA UMKM BOJONG SOANG

Universitas Kristen Maranatha melaksanakan 
kegiatan KKN Tematik Citarum Harum, Sabtu, 
24 November 2018 di Bojong Soang (sektor 6 
Citarum Harum). Kegiatan ini merupakan bagian 
dari program Belmawa Kemenristekdikti untuk 
pemberdayaan masyarakat di sekitar sungai 
Citarum. Sebanyak 110 peserta UMKM Bojong 
Soang mengikuti pelatihan ini.

Prestasi kembali ditorehkan oleh salah satu 
mahasiswa Program Studi S-1 Psikologi, Sheline 
Yunike Duwita. Setelah berhasil meraih gelar 
Miss Hakka Indonesia 2018, Sheline melanjutkan 
perjuangannya ke kancah Internasional dan 
berhasil menyabet gelar 2nd Runner-Up Miss 
Hakka International 2018 yang diadakan di kota 
Meizhou, Provinsi Guangdong, Tiongkok pada 
Minggu, 2 Desember 2018.

M! - Edisi 03 // 2018 // WHAT’S ON

PUBLIC LECTURE INDONESIA 
AND INTERNATIONAL LAW 2018

Public Lecture Indonesia and International Law 
2018 Direktur Jendral Hukum dan Perjanjian 
Internasional Kementrian Luar Negeri Republik 
Indonesia, Dr. Ius. Damos Dumoli Agusman, 
S.H., M.A., hadir di Maranatha pada Selasa, 
18 Desember 2018. Beliau memaparkan 
kuliah umum untuk membahas Indonesia and 
International Law.

FASHION MARANATHA BERGAYA 
DI JABAR NGAGAYA 2018

Mahasiswa fashion dari Program Studi D-III Seni 
Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha 
kembali menyemarakkan Jabar Ngagaya 2018 
pada Minggu, 2 Desember 2018. Acara ini 
diadakan oleh Disperindag Provinsi Jawa Barat di 
Trans Studio Mall Bandung.
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Kalau ada orang yang menganggap profesi tenaga 
pendidik cukup mudah, mungkin dengan membaca 
artikel ini, Anda akan berpikir dua kali. Profesi tenaga 
pendidik yang umumnya “hanya” fokus pada satu mata 
pelajaran/mata kuliah nyatanya tidak cukup, karena semua 
ilmu memiliki kesinambungan. Selain itu, dalam profesi tenaga 
pendidik, ada prestasi jabatan yang harus diraih agar posisi mereka 
semakin meningkat. Ibarat siswa yang membuat pekerjaan rumah agar 
naik kelas, seperti itu kira-kira tugas tambahan tenaga pendidik yang 
wajib mereka laksanakan.

Bagi mereka yang berprofesi di dunia pendidikan, tentu sangat memahami 
publikasi jurnal atau karya ilmiah. Salah satu syarat kenaikan jabatan akademik 
di Indonesia adalah memiliki publikasi ilmiah nasional maupun internasional, 
salah satunya terindeks Scopus,

Di Universitas Kristen Maranatha sendiri, setiap tahunnya tenaga pendidik rutin melakukan 
publikasi jurnal. Sampai November 2018, terdapat 25 hasil penelitian dosen Maranatha yang 
telah dipublikasikan dalam jurnal internasional; jurnal nasional terakreditasi sebanyak lima 
penelitian; jurnal nasional tidak terakreditasi sebanyak 32 penelitian; dan jurnal terindeks 
Scopus sebanyak 27 penelitian; serta beberapa publikasi berupa buku ajar.

Karya publikasi ini merupakan prestasi yang membanggakan. Diharapkan para tenaga pengajar 
lain, mahasiswa, dan seluruh civitas academica pun dapat terus meningkatkan prestasinya 
melalui karya-karya yang kreatif. n

Jurnal Internasional

Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi

Jurnal Terindeks Scopus

FK

FT

FP

FS

FE

FSRD 

FIT 

FH

FKG
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CARA PRAKTIS
HIDUP SEHAT
DAN TAMPIL BUGAR:

Sebagai remaja, yang sudah melalui 

usia sweet seventeen, penampilan dan 

kebugaran menjadi sangat penting. 

Berpenampilan menarik,

tetap sehat, dan percaya

diri, menjadi idaman para

remaja pada umumnya. 

Oleh: Yenni Djajalaksana

Aman Tanpa
Menyiksa Diri
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Demi penampilan,

sejumlah remaja rela

mengambil langkah ekstrim,

misalnya dengan mengurangi

porsi makanan, merokok,

makan pil pencahar,

memuntahkan makanannya,

atau malah mencoba-coba

memakan pil pelangsing.

Sayangnya, upaya ini

berbahaya bagi kesehatan

dan tidak direkomendasikan

karena dapat menjadi sumber 

penyakit kronis yang dapat 

menghambat pertumbuhan

mereka dalam jangka panjang.

Idealnya, seorang remaja

wanita memiliki lemak tubuh

antara 21-23%, remaja pria

antara 10-12%. Oleh sebab itu

untuk alasan kesehatan,

lemak tubuh remaja wanita

sebaiknya tidak melebihi

30% dan remaja pria tidak

melebihi 20%.

Makanan selingan yang digemari remaja-remaja di 

Indonesia umumnya tidak sehat, seperti berbagai 

gorengan, makanan ekstra pedas dengan kadar

MSG (pecin) yang tinggi, cilok, pizza, burger, cookies, atau 

pun daging-daging yang berkadar lemak tinggi.

Jika dimakan berlebihan akan membuat keseimbangan 

badan menurun dan lemak tubuh bertambah. Oleh karena 

itu disarankan menghindari makanan-makanan tersebut 

dan menambah makanan berkadar serat tinggi, seperti 

sayur-sayuran dan buah-buahan.

Selain itu, makanan yang mengandung karbohidrat tetap 

perlu dimakan. Namun, para remaja sebaiknya lebih cerdas 

memilih karbohidrat yang berasal dari whole grain wheat, 

seperti beras merah, roti gandum, dan sejenisnya.

Juga makanan berprotein yang berasal dari daging

atau kacang-kacangan seperti ayam atau kalkun,

dan hindari terlalu banyak konsumsi daging merah seperti 

sapi atau kambing.

Menjaga Pasokan
 Makanan yang Sehat
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Berolahraga dengan Target
Pemeliharaan Metabolisme Tubuh

Cara praktis berikutnya yang sangat penting dalam

menjaga kesehatan adalah berolahraga. Aktivitas ini 

mengakibatkan pembakaran kalori di dalam tubuh

menjadi optimal. Metabolisme tubuh ini dapat melambat 

apabila remaja tidak beraktivitas dengan memadai. 

Disarankan bagi para remaja pria maupun wanita untuk 

terus beraktivitas. Lebih baik lagi apabila olahraga yang 

dilaksanakan adalah untuk latihan kekuatan otot yang 

dapat mengembangkan berat otot di dalam tubuh, misalnya 

fitness, sehingga metabolisme tubuh menjadi lebih baik. 

Semakin banyak berat otot yang dimiliki tubuh, semakin 

tinggi kemampuan tubuh membakar kalori. 

Dengan menjaga pasokan makanan yang sehat dan 

berimbang, serta berolahraga, hidup sehat dan tampil bugar 

adalah sesuatu yang menyenangkan tanpa perlu menyiksa 

diri dengan diet ketat yang dapat merusak pertumbuhan 

para remaja. 

Yenni Djajalaksana adalah 
Direktur Curves Indonesia, fasilitas 
kebugaran yang dirancang khusus 

untuk wanita dengan latihan 
lengkap, yaitu kombinasi

latihan kardiovaskuler dan latihan 
kekuatan otot selama 30 menit dan 
dapat membakar sampai 500 kalori 

dalam sekali latihan, dengan 
target utama meningkatkan 

metabolisme tubuh. n

Situs Website:
www.curvesindonesia.com

Sosok di Balik
Curves Indonesia
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1. Tanaman parasit

2. Santo yang menjadi asal nama Sinterklas

3. Kakek dermawan yang tinggal di Kutub Utara, 

berjanggut putih dan berbadan gendut

4. Dingin, putih

5. Kudus (Eng)
6. Negara yang identik dengan ayam goreng saat 

Natal

Kirimkan jawaban kalian melalui Direct Message (DM) 
di Instagram Universitas Kristen Maranatha @universitaskristenmaranatha 
dengan contoh format berikut:

TTS Natal M! Edisi Desember 2018 
Nama: Nama Saya (Contoh: Selviana Novita Herdianto)

Status: Mahasiswa/Dosen/Alumni/Pegawai (pilih salah satu)

NIK/NRP: (contoh: 1800001)

Jawaban:

1. Jawaban no. 1

2. Jawaban no. 2

3. Jawaban no. 3, dst

Jawaban paling lambat diterima oleh redaksi pada Senin, 21 Januari 2019. Lima orang pemenang 

beruntung akan mendapat hadiah menarik yang diumumkan pada rubrik Interaksi Majalah M! 

Edisi Februari 2019 dan di IG @universitaskristenmaranatha. 
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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

