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Pada edisi Februari ini, visual cover bernuansa 
semangat, kegairahan dalam menyambut tahun 
baru 2019. Dominasi warna merah pada cover 
memiliki arti keberanian, kekuatan dan energi, 

juga gairah serta kegembiraan.
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Tak terasa 2019 sudah berjalan dua bulan. Tentu saja suasana tahun baru 

belum begitu pudar. Apalagi suasana tahun baru Imlek 2570 yang jatuh bulan 
Februari ini. Serba merah, sudah pasti mewarnai bulan ini, sama seperti 

nuansa cover kali ini. Yang pasti, memulai hal yang baru tentu membawa 
semangat baru. Edisi kali ini adalah pembuka tahun kedua perjalanan majalah 

kita yang penuh semangat.

Membuka tahun yang baru saja berganti, Universitas Kristen Maranatha juga 
menyambut adanya semangat baru dari para pengurus Yayasan Perguruan 
Tinggi Kristen Maranatha periode 2018-2023 yang diteguhkan awal Januari 

2019. Semakin menambah semangat, Prof. Armein rektor kita dalam 
pertemuan awal tahun menyebut istilah “DNA Maranatha”, juga pancadarma, 

hingga langkah-langkah untuk mencapai impian.

Merahnya cover kali ini sudah tentu menggambarkan suasana Imlek yang 
kental, sampai ke isinya. Berkelana ke era sebelum masehi menyusuri jejak 

budaya Tionghoa; mengenal tradisi dan sejarah cap ji shio; hingga membahas 
lunturnya budaya Imlek yang tergerus zaman. Namun tak hanya itu – 

mengamini idiom “don’t judge a book by its cover” – inspirasi segar lainnya 
siap menyambut semangat baru.(ins) 
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UNIVERSITAS:
PERTEMUAN AWAL TAHUN
MARANATHA 2019

Oleh Steffi G. Gulo

Menandai kegiatan di awal 2019, pada 
7 Januari lalu Universitas Kristen Maranatha 
menyelenggarakan pertemuan bersama para 
dosen dan karyawan di ruang Auditorium 
Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A., Gedung B lantai 2. 
Pertemuan tersebut mengambil tema
“Universitas sebagai Institusi Budaya yang 
Berlandaskan Nilai Hidup Kristiani”.

Rektor Universitas Kristen Maranatha, Prof. Ir. 
Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. menggambarkan 
“DNA” Maranatha. 

“DNA itu juga yang menjadi pembeda dari 
setiap universitas dan yang menjadi DNA 
dari Universitas Kristen Maranatha tidak lain 
adalah nilai atau values. Terdapat dua sisi nilai, 
yaitu nilai hidup kristiani yang kita sebut ICE 
(Integrity, Care, Excellence) dan nilai penciptaan 
(Value Creations),” ujar Prof. Armein.

M! - Edisi 04 // 2019 // TOPIK UTAMA
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Universitas Kristen Maranatha yang 
berlandaskan iman kristiani memiliki tujuan, 
yaitu menjadikan “Manusia Maranatha” 
berkarakter unggul yang memiliki 
kemampuan akademik dan profesional, 
serta dilengkapi dengan karya-karya
inovasi atau solusi dari ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni. Harapannya, apabila 
nanti terjun di masyarakat akan 
memberikan makna bagi kehidupan 
melalui nilai-nilai Maranatha.

Pada materi bertajuk “NHK dan Penciptaan 
Nilai (Value Creations) sebagai ‘DNA’ 
Universitas Kristen Maranatha”, Rektor 
menyebutkan bahwa eksistensi Maranatha 
ditentukan oleh kemampuannya 
menghasilkan kekayaan nilai yang 
dibutuhkan kehidupan. Artinya, jika tidak 
memiliki nilai, maka eksistensi kita akan 
terancam. Nilai-nilai tersebut merupakan 
hal-hal yang berharga di dalam kehidupan, 
sehingga seseorang dapat hidup 
lebih bermakna.

NILAI MENENTUKAN EKSISTENSI

7M! - Edisi 04 // 2019 // TOPIK UTAMA



Setiap anak didik bagai sebuah ladang yang 
ditaburi benih inspirasi, sehingga mereka 
mampu menghasilkan karya kreatif-original 
yang diperlukan orang banyak. Untuk 
melakukannya, kita telah mengembangkan 
tridarma pendidikan menjadi pancadarma, 
yaitu kekayaan budaya NHK, riset, pendidikan, 
pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi 
entrepreneurship yang berdaya saing. 

Prof. Armein mengingatkan kita bahwa 
pendidikan kristiani itu bertujuan untuk 
memampukan kita bekerja dalam rencana 
Tuhan. Selain itu dosen juga diharapkan 
mampu mengembangkan diri secara 
akademik, sehingga menghasilkan 
mahakarya yang diperlukan bagi kehidupan 
serta digunakan anak didiknya untuk 
menghasilkan berbagai karya pancadarma 
yang memiliki inovasi berdaya saing.

Menurut Prof. Armein, ada beberapa langkah 
yang dapat diambil agar seluruh impian
bisa tercapai. Pertama, miliki visi yang
akan dicapai (vision). Miliki misi melalui
pekerjaan ideal untuk meraih visi (mission).
Miliki iman akan mimpi (have faith).
Miliki rasa bersyukur atas kesempatan yang 
ada (be grateful) dan memiliki nilai yang 
unik (blue oceans). 

Lakukan sekarang (act now) dan secara 
konstan (daily act). Boboti diri dengan 
mimpi (powerful act). Kembangkan institusi 
menjadi organisasi ideal (get organized). 
Pekerjakan orang dalam skema penciptaan 
nilai (hire partners). Utamakan karyawan 
(value culture) dan tumbuhkan organisasi 
secara alami (organic growth). n

PANCADARMA

M! - Edisi 04 // 2019 // TOPIK UTAMA 88
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Mengakar Dalam, Menyatu Padu: 

Iwan Santosa

Siapa tak kenal Cheng Ho, nama besar yang selalu terngiang 
ketika kita membicarakan kedatangan orang Tionghoa 
ke Indonesia. Ekspedisi yang dilakukan armadanya ke 
berbagai penjuru dunia pada tahun 1405-1433 merupakan 
ekspedisi pelayaran terbesar abad ke-15. Dalam 28 tahun 
itu tercatat tujuh pelayaran. Dalam tiap pelayaran Cheng 
Ho mengerahkan puluhan kapal besar dengan belasan 
hingga puluhan ribu awak. Kapal terbesarnya berukuran lima 
kali lebih besar daripada kapal ekspedisi Colombus saat 
menemukan benua Amerika. Mega-ekspedisi ini pun telah 
mengubah sejarah peradaban manusia.
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Kelenteng Xie Tian Gong 
berhias menyambut
Tahun Baru Imlek 2570

M! - Edisi 04 // 2019 // TOPIK UTAMA
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Masuknya Cheng Ho ke wilayah 
Nusantara tercatat melalui banyak 
jalur. Kisah kedatangannya pun 
ada banyak versi, baik yang 
berbasis fakta dari catatan-catatan 
sejarah, bahkan hingga versi 
dongeng yang dibumbui banyak 
fiksi. Diskusi mengenai Cheng Ho, 
Jalur Sutra, hingga Wali Songo 
dan peran orang-orang Tionghoa 
dalam penyebaran agama Islam 
di Indonesia, mungkin merupakan 
diskusi yang selalu terbuka, tidak 
ada ujungnya. Diskusi tentang hal-
hal ini pun yang menghidupkan 
suasana di dalam Galeri Sejarah 
dan Budaya Tionghoa Indonesia, 
di Jalan Nana Rohana, Bandung 
– setidaknya saat komunitas 
pemerhati budaya bersama CCDS 
Maranatha berkunjung pada awal 
Februari 2019. 

Menjelang Imlek 2570, komunitas 
budaya dan fotografi yang 
tergabung dalam Chinese Culture 
Heritage Trail 2019 melakukan 
perjalanan menyusuri Bandung, 
menapaki jejak budaya Tionghoa 
di beberapa kawasan. Kisah 
Cheng Ho yang legendaris itu 
hanya menggambarkan sepenggal 
kepingan puzzle dari konstelasi 
besar hubungan antara orang-
orang Tionghoa dengan bumi 
Nusantara. Jauh sebelum Cheng 
Ho, hubungan antara Tiongkok 
dengan Nusantara sudah terjalin 
baik. Bukti-bukti mengenai hal ini 
tercantum dalam catatan-catatan 
tua yang ditulis sekitar abad ke-4. 
Bahkan catatan dari Dinasti Han 
menyebut hubungan Tiongkok 
dengan Jawadwipa (Jawa) telah 
terjalin sejak 131 SM. 

Pernak-pernik perayaan Tahun 
Baru Imlek dijajakan di sekitar 
Jalan Kelenteng, Bandung.

Orang-orang 
Tionghoa 
menetap, membaur, 
dan menjadi 
bagian dari 
masyarakat 
Nusantara, generasi 
demi generasi, 
bukan sekadar 
pendatang.
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Bangunan makam Tan Joen Liong 
“Kapitein Titulair Der Chineezen”, salah 
satu makam tertua di pemakaman 
Cikadut.

“Chinatown Bandung” di Jalan 
Kelenteng, tempat wisata modern yang 
bernuansa kota tua Tiongkok. 

TPU Cikadut, pemakaman Tionghoa terbesar di Bandung terletak di daerah perbukitan Mandalajati. 

Lambat laun orang-orang Tionghoa 
menetap, membaur, dan menjadi bagian 
dari masyarakat Nusantara, generasi demi 
generasi, bukan sekadar pendatang. Maka 
tak heran, menyatunya budaya Tionghoa 
dengan budaya lokal menjadikan budaya baru 
di daerah-daerah Nusantara. Khususnya di 
Bandung, produk budaya yang mengakar dari 
budaya Tionghoa sangat banyak ditemukan. 
Mulai dari dunia kuliner, arsitektur, bahasa, seni, 
pengobatan; banyak sekali unsur Tionghoa 
yang melebur dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat Bandung yang majemuk.

“Tek-tek... tek-tek-tek...!” Bila suara ini 
terdengar dari pinggir jalanan, itu tandanya 
salah satu pemuas lapar ini lewat: nasi 
goreng, bakso, batagor, atau mungkin mi 
ayam. Demikian merakyatnya makanan-
makanan ini, bahkan batagor dikenal sangat 
“Bandung”; seperti halnya bakpia dikenal 
sangat “Yogyakarta”. Batagor “asli” Bandung, 
bakpia Yogyakarta, juga nasi goreng Indonesia 
sudah menjadi bagian dari makanan 
khas Nusantara. Semua makanan lezat itu 
sebetulnya berasal-muasal dari Tiongkok. 
Orang-orang Tionghoa membawanya ke sini. 
Akulturasi pun terjadi dalam waktu berabad-
abad, dan sekarang ini masyarakat Bandung 
tidak dapat lepas dari batagor. Ini hanya salah 
satu fakta sederhana betapa hal-hal yang khas 
Indonesia, menyimpan warisan akar budaya 
yang beragam. 

M! - Edisi 04 // 2019 // TOPIK UTAMA
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Batagor khas Bandung jelas-jelas menyimpan identitas 
Tionghoa. Mungkinkah identitas ini dinihilkan? Hubungan 
antara orang Tionghoa dengan kelompok etnis lainnya di 
Indonesia dulunya sangat harmonis, hingga datangnya 
era kolonial Belanda yang memorak-porandakannya. 
Kekuatan politik dan tatanan sosial yang mengadu-domba 
mau tak mau terpatri sekian abad lamanya. Singkat 
cerita, keragaman yang padu akhirnya terusik. Sejak saat 
itu diperlukan upaya ekstra untuk menjaga keterpaduan 
dalam keragaman Indonesia – khususnya yang berunsur 
Tionghoa, walaupun produk akulturasinya tidak mungkin 
dicabut lagi identitas asal-usulnya.

Mencari akar batagor Bandung hingga ke negeri China 
tampaknya tak sesulit menelusuri jejak orang-orang 
Tionghoa pertama yang datang ke Bandung. Untungnya 
tradisi pemakaman Tionghoa cukup membantu. Berkunjung 
ke Cikadut, kita masih dapat menyaksikan satu makam 
penting yang bila dicermati, dapat membawa kita 
memahami situasi era kolononial di Bandung: makam 
Tan Joen Liong, Liutenant Tionghoa terakhir di Bandung, 
yang berangka tahun 1859-1917.  Sungguh sayang, 
kondisi makamnya tidak terawat. Tokoh lain yang juga 
dimakamkan di kawasan itu adalah Yo Giok Sie, saudagar 
yang membangun industri tekstil pertama di Bandung; Boen 
Soeij Tjoe, ahli bangunan yang mewariskan beberapa 
bangunan terkenal, termasuk Kelenteng Xie Tian Gong dan 
Gedung Pakuan; serta tokoh-tokoh berpengaruh lainnya.

Menyusuri Bandung menapaki jejak sejarah Tionghoa telah 
membuka wawasan, melihat langsung warisan-warisan 
budaya Tionghoa yang mengakar, tenggelam dalam 
imajinasi keharmonisan yang rentan; membuka mata, 
membuka pikiran. Bhinneka tunggal ika itu nyata adanya. 
Bhinneka tunggal ika yang membuat Indonesia kaya. n

Leluhur seratus marga 
Tionghoa yang ada di 

Bandung dapat ditelusuri di 
Gedung Karuhun, Yayasan 

Dana Sosial Priangan, Jalan 
Nana Rohana.

Pabrik tahu Yun Yi di 
daerah Andir, termasuk 
pelopor lahirnya industri 
tahu di Bandung.

Batagor kuah dijajakan 
oleh pedagang keliling. 
Makanan rakyat khas 
Bandung ini berasal-usul 
dari Tiongkok.

Teks: Iwan Santosa, Foto: Saeffie Adjie Badas, Iwan Santosa
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Memaknai 
Hidup 
dalam 
Kurun Waktu
Antonius Budi Wibowo

Saat memasuki tahun baru, kita diingatkan sebuah kurun waktu yang 
maju, tetapi mengalami pengulangan siklus periodisasi. Seperti tahun 
Masehi 2019 yang telah menunjukkan penambahan waktu, tetapi 
kita mengalami siklus periodisasi bulan, minggu, dan hari yang sama. 
Sistem ini mengikuti perputaran bumi terhadap matahari. Namun, 
periodisasi waktu diterjemahkan secara berbeda dari berbagai 
budaya dan negara bahkan diterapkan sebelum kalender Masehi 
ditetapkan. Seperti halnya tahun Tionghoa atau tahun China (yinli) 
menerapkan sistem lunisolar (kalender bulan dan matahari). 
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Kurun tahun China yang telah memasuki tahun 2570 yang ditandai dengan simbol 
shio babi tanah, juga mengalami siklus pergantian shio yang dilambangkan dengan 
karakter satwa. Siklus angka 12 yang telah diterapkan dalam berbagai budaya juga 
diterapkan dalam tahun China. 

Urutan kedua belas hewan dalam cap ji shio adalah: 1. shu (tikus); 2. niu (kerbau); 
3. hu (macan); 4. tu (kelinci); 5. long (naga); 6. she (ular); 7. ma (kuda); 8. yang 
(kambing); 9. hou (monyet); 10. ji (ayam); 11. gou (anjing); dan 12. zhu (babi). 

Sejarah siklus tahun China dimulai pada masa Dinasti Qin. Kaisar pertama China, 
Qin Shi Huang yang menukar dan menetapkan tahun Tionghoa berawal di bulan 
10 pada 221 SM. Kemudian pada 104 SM, Kaisar Wu yang berasal dari Dinasti Han 
menetapkan bulan 1 sebagai awal tahun sampai sekarang. Perhitungan ini juga 
dikembangkan dengan menandai yinli dihitung berdasarkan tahun pertama kelahiran 
Kongfuzi (Confucius). Hal ini dilakukan oleh Kaisar Han Wudi sebagai penghormatan 
kepada Kongfuzi yang telah mencanangkan penggunaan sistem penanggalan Dinasti 
Xia yang menempatkan tahun baru dimulai pada tanggal 1 bulan kesatu. Oleh sebab 
itu sistem penanggalan ini dikenal pula dengan sebutan kongzili. 

Berbagai adat, simbol dan legenda juga mengiringi bentuk pergantian tahun dan 
penamaan tahun-tahun tersebut. Terlepas mitos tersebut itu benar atau tidak, 
yang pasti perayaan Imlek masih tetap dilaksanakan hingga sekarang. Perayaannya 
dimulai pada tanggal 30 bulan ke-12 dan berakhir pada tanggal 15 bulan pertama 
(cap go meh). Acaranya meliputi sembahyang Imlek, sembahyang kepada Thian, dan 
perayaan cap go meh.

Tujuan dari persembahyangan tersebut sebagai wujud syukur dan doa agar tahun 
depan mendapat rezeki lebih banyak dan sebagai sarana silaturahmi dengan kerabat 
dan tetangga. Namun, lebih dari itu kita sebagai manusia menangkap relasi waktu dan 
dinamika alam semesta dengan berbagai makna.

Sebaiknya perubahan kurun waktu ini disertai dengan resolusi atau keputusan untuk 
mengubah kebiasaan buruk, memperbaikinya, dan melakukan hal-hal baru untuk 
pengembangan diri. Kini tinggal bagaimana memaknai kurun waktu ini menjadi 
sesuatu yang berarti bagi perubahan dan perkembangan hidup kita. n
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Masih ingatkah kita dengan bencana alam yang dialami tanah air kita pada 2018 
lalu? Bencana tersebut tidak hanya membuat kita turut berduka terhadap orang-
orang yang terkena musibah, tetapi juga sekaligus membuat rasa kemanusiaan 
kita meningkat. 

Salah satu contoh adalah seperti apa yang dilakukan oleh Tim Bantuan Medis 
Galenus, Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Maranatha. 
Mereka turut andil dalam pemberian bantuan kepada para korban bencana yang 
terjadi di Lombok, Palu, dan Banten. Para mahasiswa yang tergabung dalam 
tim Galenus ini sudah dibekali dengan ilmu medis dan pengetahuan tentang 
evakuasi pascabencana.

GENERASI 
MUDA 
TANGGAP 
BENCANA

GALENUS

M! - Edisi 04 // 2019 // BINGKAI INSPIRASI

Prisca Katranny Massie dan Grista Naftalena
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Selain itu, sikap empati pun telah tertanam di dalam diri mereka. 
Maka, saat mendengar berita mengenai bencana tersebut, tim 
Galenus telah siap untuk melakukan tindakan. Meskipun proses 
persiapan dilakukan secara mendadak dan tanpa persiapan 
sama sekali, mereka berupaya untuk sigap dan profesional 
dalam menghadapi hal seperti ini.

Pada mula kegiatannya, tim Galenus akan melakukan briefing 
untuk membahas berbagai hal yang diperlukan sebagai langkah 
persiapan dalam menghadapi masalah bencana tersebut, sambil 
terus berkoordinasi dengan tim yang sudah terlebih dahulu tiba 
di lokasi kejadian. Mereka juga melakukan persiapan perbekalan, 
serta persiapan fisik dan mental. 

Rasa antusias muncul dalam benak mereka, karena melalui 
hal ini mereka akan mendapatkan banyak pengalaman. 
Kesempatan untuk membantu secara langsung orang-orang 
yang tertimpa bencana dan sedang membutuhkan pertolongan 
merupakan sebuah kesempatan berharga dalam menerapkan 
ilmu yang sudah dipelajari selama kuliah di Fakultas Kedokteran 
Universitas Kristen Maranatha.     

Melalui kegiatan seperti ini, tim Galenus berharap agar bantuan 
yang diberikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para korban 
bencana. Di masa yang akan datang, tim Galenus pun merasa 
siap untuk memberikan pelayanan dan bantuan yang terbaik 
kepada masyarakat yang sedang terkena musibah, kapan pun 
dan di mana pun. 

Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi para mahasiswa 
maupun alumni untuk peduli dan memiliki rasa kerinduan yang 
sama untuk memberikan bantuan dalam bidang kemanusiaan. n

“
A kind gesture can 

reach a wound that 

only compassion 

can heal.

”
Steve Maraboli
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Perjuangan 
       MenujuInternasional
Perjuangan 
       MenujuInternasional
Steffi G. Gulo

Doa dan usaha
tidak pernah 
mengkhianati hasil.
Hal ini merupakan pegangan yang terus diimani 
Sheline Yunike Duwita dalam menjalani padatnya 
aktivitas selama 2018. Dara cantik ini selalu 
memberikan yang terbaik, hingga pada 2 Desember 
2018 lalu ia berhasil meraih penghargaan 2nd 
Runner Up Miss Hakka International 2018 yang 
diselenggarakan di kota Meizhou, Provinsi 
Guangdong, Tiongkok.

Sebelumnya Sheline tercatat telah meraih berbagai 
penghargaan seperti The Best Presenter 2013 of 
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Sebelumnya, Sheline pernah meraih berbagai 
penghargaan, seperti The Best Presenter 2013 
of Presenting a Paper SMAK 1 BPK Penabur 
Bandung, Juara 2 Basket Putri Regional 
Bandung “Sepekan Keakraban Psikologi” 2015 
dan 2017, dan Juara 1 Basket Putri Regional 
Bandung “Sepekan Keakraban Psikologi” 
2016. Selain itu, mahasiswi S-1 Psikologi 
Universitas Kristen Maranatha yang pernah 
menjadi Duta Maranatha 2016 ini juga aktif di 
kampus sebagai bendahara di Senat Mahasiswa 
Fakultas Psikologi. 

Kontes beauty pageant yang pertama kali diikuti 
Sheline adalah Hakka Ako Amoi Bandung 2017. 
Awalnya Sheline mengikuti ajang kecantikan 
ini hanya untuk mendapatkan pengalaman, 
hingga akhirnya dinobatkan sebagai Hakka 
Amoi Bandung 2017.
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Foto: dok. Pribadi & Penyelenggara.
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21Tidak berhenti di situ saja, Sheline pun melanjutkan 
perjuangannya di tingkat nasional dan kembali meraih 
gelar Hakka Amoi Indonesia 2018. Ia pun menjadi wakil 
Indonesia pada ajang kontes kecantikan di tingkat 
internasional di Meizhou, Tiongkok, bersama dua 
Hakka Amoi Indonesia lainnya.

Selama di Meizhou, Sheline mengikuti berbagai 
pelatihan seperti public speaking, komunikasi, table 
manner, make up, dan modelling. Bahkan, sampai 
meningkatkan nilai-nilai hidup seperti semakin 
disiplin, kerja keras, pantang menyerah, 
dan tepat waktu.

Bahasa yang menjadi tembok pembatas Sheline 
dalam berkomunikasi dengan peserta lainnya dapat 
diruntuhkan melalui bahasa tubuh dan aplikasi 
penerjemah bahasa. Mereka pun saling belajar. Sheline 
mengajarkan mereka bahasa Inggris, sementara itu 
teman-temannya mengajarkan Sheline bahasa mereka. 

Bersama 19 kontestan wanita lainnya pada malam 
Grand Final Miss Hakka International 2018, mahasiswi 
yang akan segera diwisuda ini mampu memikat para 
juri melalui jawaban yang diberikan dan penampilan 
modern dance yang  memukau. Dari total seluruh 
poin yang diperoleh sebelumnya selama karantina 
dan hingga Grand Final, perjuangan Sheline akhirnya 
terbayarkan dengan meraih gelar 2nd Runner-Up Miss 
Hakka International 2018. n

Ibu yang 
menginspirasi 

saya untuk 
menjadi 

wanita yang 
kuat, rajin, 
pintar dan 

pantang 
menyerah.

“

“
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Tahun Baru Imlek merupakan suatu perayaan budaya etnis 
Tionghoa yang penuh dengan simbol dan makna. Berdasarkan 
penanggalan kalender lunar, tahun 2019 telah memasuki 
tahun babi tanah (bumi). Imlek tentunya mempunyai fungsi 
dan makna, bukan sekadar selebrasi semata. Masyarakat 
etnis Tionghoa dikenal sebagai masyarakat yang memandang 
penting tradisi, terus mewarisinya dari generasi ke generasi. 
Mulai dari tradisi penyambutan hari raya Imlek hari pertama, 
hingga perayaan Cap Go Meh. Sayangnya, tradisi yang 
diwariskan tidak seluruhnya bertahan. Tidak sedikit
yang mulai luntur. Bahkan, lenyap sama sekali.
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Umumnya masyarakat etnis Tionghoa sudah 

tidak melakukan tradisi Imlek secara penuh. 

Mereka hanya melaksanakan tradisi umum 

saja. Alasannya, karena pemahaman terhadap 

tradisi tidak mendalam. Hal itu menyebabkan 

adanya perbedaan sudut pandang dari masing-

masing keluarga/individu, sehingga tradisi yang 

harusnya dilestarikan, tidak lagi diturunkan ke 

generasi penerus.

Tidak dapat dimungkiri dampak perkembangan 

zaman, juga memberikan nilai-nilai tertentu, 

sehingga mendorong masyarakat untuk 

menilai budayanya secara rasional. Tradisi yang 

diteruskan ke generasi penerus merupakan 

tradisi yang masih relevan dan memiliki nilai 

positif. Generasi penerus melakukan pembaruan 

dan perubahan sesuai dengan kondisi sosial 

saat ini. Proses modernisasi ini menyebabkan 

beberapa tradisi luntur.

Tradisi menghias rumah dan kegiatan bersih-

bersih rumah menjelang perayaan, sebagian 

orang masih melakukannya. Kumpul keluarga 

dan makan bersama saat malam Tahun Baru 

Imlek tetap dilakukan, walau tidak larut malam.

Sepuluh hingga dua belas jenis ragam

sajian khas Imlek tidak lagi seluruhnya lengkap 

mewarnai rumah-rumah saat perayaan Imlek 

berlangsung.

Warna pakaian yang dipilih juga cenderung 

beragam. Merah tetap menjadi warna dominan. 

Baju cheongsam dan baju bergambar shio sesuai 

simbol tahun kini tidak begitu diminati. Perayaan 

Imlek selalu dimeriahkan dengan pembagian 

angpau yang diberikan oleh mereka yang sudah 

menikah kepada anak-anak, orang tua,

atau pun sanak saudara yang belum menikah. 

Namun, ada pula yang tidak membagikan kepada 

kerabat yang telah berpenghasilan sendiri karena 

dianggap telah mapan.

Tradisi sebagai identitas budaya bersifat dinamis, 

sehingga akan selalu berkembang menyesuaikan 

ruang dan waktu. Tradisi Imlek perlu terus 

diturunkan sampai menjadi kebiasaan, karena 

esensi perayaan Imlek utamanya adalah sebagai 

momentum introspeksi diri untuk satu tahun 

yang telah dilalui, momen kebersamaan,  

saling menguatkan, dan membagikan semangat 

untuk menjalani tahun berikutnya. Diharapkan 

semua tetap memiliki harapan yang sama: damai, 

harmonis, senantiasa bersatu dalam kebinekaan 

dan bahagia. n

“Penyederhanaan perayaan Imlek 
dilakukan karena berbagai alasan, 
mulai dari keterbatasan ekonomi, 
waktu, dan tenaga, hingga faktor 
perubahan pola pikir masyarakat. 
Generasi penerus tetap
menjalankan tradisi tersebut, 
walaupun tidak sepenuhnya 
memahami nilai dan maknanya.”

Selvia, B.A., M.Hum.
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Dosen Program Studi D-III Bahasa Mandarin
Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas Kristen Maranatha
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Berbisnis sejak kuliah adalah impian banyak 
mahasiswa. Keterbatasan modal dan waktu 
selalu menjadi alasan kuat mengapa mereka 
tidak segera memulai bisnisnya. 

Sebagai mahasiswa, ada tanggung jawab sosial 
yang diemban selain tanggung jawab akademik 
perkuliahan. Alangkah baiknya jika sejak 
kuliah, rasa peduli terhadap permasalahan 
sosial dikemas menjadi sebuah bisnis yang 
dapat membangun komunitas, memberdayakan 
masyarakat, dan mendorong perubahan sosial. 
Bahkan, menciptakan inovasi demi peningkatan 
kesejahteraan kaum yang kurang berdaya.

Kunci utama menjadi seorang sociopreneur 
adalah visi sosial dan jiwa kewirausahaan. 
Dengan jiwa problem solver dan cara yang 
kreatif serta inovatif mengelola bisnis, 
mahasiswa dapat menjadi sociopreneur. 
Keluarlah dari belenggu pikiran “tidak ada 
modal untuk memulai usaha.”

Sherlywati, S.E., M.M.
Dosen dan Sekretaris

Program Studi S-1 Manajemen,
Fakultas Ekonomi,

Universitas Kristen Maranatha

BERBISNIS
DENGAN RASA SOSIAL
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Social Entrepreneurship 
Adalah salah satu bentuk bisnis yang dapat 
dijalankan mahasiswa dengan berorientasikan 
pada penyelesaian masalah sosial dengan 
menggunakan entrepreneurial skills. Bisnis berbasis 
rasa sosial ini adalah aktivitas kewirausahaan 
yang dilakukan bukan hanya untuk mengejar 
keuntungan, tetapi berorientasi pada penyelesaian 
permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita. 
Dengan tujuan utama memberikan dampak 
bagi komunitas tertentu yang akan kita sasar, 
social enterprise yang dijalankan tetap perlu 
menyeimbangkan antara profit dengan impact. 

Mengapa Sociopreneurship?
Banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia 
yang berakar pada permasalahan humanis, seperti 
kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan 
sosial. Bahkan, berbagai bentuk ketidakberdayaan 
masyarakat disebabkan oleh rasa humanis 
yang luntur.  Sociopreneurship dapat mengatasi 
masalah-masalah tersebut. Diawali dengan 
kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi 
masyarakat, lalu mencoba mencari jalan keluar 
dari ketidakberdayaan masyarakat.

Sociopreneur membantu banyak orang keluar 
dari lingkaran permasalahan dengan semangat 
gotong royong. Selain itu, dilihat dari peluang 
keberlanjutannya, jika ide dan gagasan bisnis lahir 
dari kebutuhan masyarakat, niscaya bisnis sosial 
akan bertahan lama karena roda bisnis bergulir 
demi kepentingan masyarakat.

Bagaimana Memulai Usaha Sosial?
Dengan modal utama rasa kepedulian dan 
empati terhadap masyarakat. 

Langkah pertama
Melihat dan mengenali masalah yang ada 
dan keinginan kuat untuk mencari solusi dari 
permasalahan tersebut. 

Langkah kedua
Memetakan ide dan gagasan, konsep, 
serta model bisnis yang tepat untuk menjawab 
masalah yang ada.

Seorang 
sosiopreneur 
memiliki visi 
sosial dan jiwa 
kewirausahaan 
yang bertindak 
sebagai problem 
solver dengan 
cara kreatif 
serta inovatif.”

Langkah ketiga
Melibatkan pihak-pihak 
yang berkepentingan serta 
membangun jejaring yang 
terkait dengan masalah 
yang akan diselesaikan dan 
disesuaikan dengan tujuan 
bisnis sosial yang akan dibentuk.

Dalam buku “Berani Jadi 
Wirausaha Sosial” yang 
dikeluarkan DBS Foundation, 
wirausaha sosial dapat 
menentukan tipe bisnisnya 
apakah akan bergerak pada: 
1) community based; 
2) not-for-profit; 
3) hybrid; dan 
4) profit for benefit.

Langkah keempat
Teruslah memiliki rasa empati 
kepada masyarakat, penuhi 
panggilan dan jadilah wirausaha 
sosial yang berdampak bagi 
lingkunganmu. Jangan pernah 
lelah dan fokus menjawab 
permasalahan sosial ekonomi di 
sekitarmu. n

“
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Tahun baru adalah kesempatan 
merilis versi terbaru diri kita yang 

semakin orisinal.

Armein Z. R. Langi

“

”
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Lovebird 
dan 
Merpati

Hati

Saat momen hari Valentine tiba, kita sering melihat simbol hati, mawar, atau sepasang 

burung merpati dalam kartu ucapan Valentine. Mungkin kita pernah menggunakan salah 

satu simbol itu untuk mengirim pesan Valentine. Simbol hati menggambarkan perasaan dan 

emosi. Selain hati, masih ada simbol-simbol lain. Anton Sutandio dari Fakultas Bahasa dan 

Budaya Universitas Kristen Maranatha menjelaskan beberapa di antaranya. 

Cupid berasal dari mitologi Yunani kuno. 
Orang-orang Yunani menyebut dewa ini 
Eros, tetapi orang Romawi menamainya 
Cupid. Tokoh Cupid dapat muncul tidak 
hanya dalam Valentine saja, tetapi juga saat 
seseorang sedang mengutarakan cintanya 
satu sama lain. 

Mawar merah memiliki sejarah panjang 
sebagai ikon yang berkaitan dengan 
cinta. Setangkai mawar merah dapat 
mengekspresikan afeksi terdalam dan 
termurni. Dalam sejarah sastra barat, 
mawar merah banyak diungkapkan oleh 
para sastrawan sebagai ikon keindahan, 
kecantikan, dan kesempurnaan, seperti 
Shakespeare dalam Romeo and Juliet yang 
mengatakan, “A rose by any other name 
would smell as sweet”.

Cupid
Mawar

Lovebird dan merpati mungkin salah satu ikon 
Valentine yang tidak terlalu banyak ditemui. 
Khusus untuk merpati, muatan interpretasinya 
memiliki arti kedamaian. Dilihat dalam kamus 
Inggris, lovebird memiliki arti sepasang kekasih 
yang secara terbuka menyatakan afeksi satu 
sama lain. Makna ini terkait dengan tema 
cinta dan afeksi di hari Valentine.

Dari semua simbol yang sering kita temui 
di hari Valentine, bentuk hati dan warna 
pink adalah paling dominan. Jantung yang 
dijadikan model dari ikon hati yang kita 
temukan saat ini menjadi representasi dari 
perasaan dan emosi, sebagai antitesis dari 
otak yang merupakan representasi pikiran 
yang lebih logis. n
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2929Pakomar Komunitas yang mewadahi 
pengembangan pemahaman, talenta, 
dan kreativitas dalam bidang komik.

Dwayne Matthew Evan
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Sebuah karya seni akan bernilai 
ketika dibuat dengan konsep yang 
jelas. “The Illustration of The Giant 
Monstrous Creature” karya pelukis 
Ismet Zainal Effendi ini merupakan 
sebuah karya seni yang pantas 
disimak. Karya ini meminjam konsep 
ilustrasi (menerangkan sesuatu yang 
sebelumnya tidak diketahui secara 
terperinci dengan imaji). 

Seniman:
Ismet Zainal Effendi

Judul:
“The Illustration of The Giant 
Monstrous Creature”

Media:
Cat minyak pada kanvas

Ukuran:
180 cm x 180 cm

Tahun:
2016
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Paksi Naga 
Liman menjadi 
representasi 
kondisi sosial 
dalam masyarakat 
saat ini 

Karya ini mengilustrasikan sosok Paksi 
Naga Liman, yakni makhluk mitos dan 
imajiner dari kebudayaan tradisional 
Cirebon. Sosok kereta kencana yang 
sangat sakral ini selalu disimpan 
di Keraton Kanoman Cirebon dan 
merupakan peninggalan leluhur 
Kerajaan Cirebon.

Paksi Naga Liman memiliki nilai-nilai 
spiritual yang terkandung di dalamnya, 
yakni menerangkan tentang adanya 
konsep triloka atau tiga dunia yakni:
1. dunia atas (paksi/burung);
2. dunia bawah (naga);
3. dunia tengah (liman/gajah). 

Selain itu, karya fenomenal ini merupakan 
bentuk ekspresi dan visualisasi. 
Apabila makhluk tersebut ada saat ini, 
maka ia menjadi representasi kondisi 
sosial masyarakat saat ini, sehingga 
ditampilkanlah sosok seperti itu, yakni 
tubuh Paksi Naga Liman yang raksasa, 
gempal, dan monstrous (bersifat 
monster). Dengan sayap yang berukuran 
jauh lebih kecil dibandingkan tubuhnya, 
sosok ini menginjak bumi dan tidak bisa 
terbang, sehingga sulit meraih langit. 

Secara simbolis, hal ini artinya kondisi 
masyarakat sekarang berada dalam 
wilayah imanen (materialistik, ditunjukkan 
dengan tubuh gemuk-gempal dan besar). 

Sementara itu wilayah transenden 
(ditunjukkan dengan visualisasi sayap 
kecil dan disfungsional) hadir hanya 
sebagai pelengkap yang tanpa arti. 
Ada, tetapi tidak berpengaruh pada 
spiritualisme. Kondisi masyarakat 
dengan pola hidup materialistik, 
menyebabkan manusia saat ini sulit untuk 
“terbang”, meraih sisi spiritualitas demi 
mendekatkan diri pada Ilahi. Pesan itulah 
yang ingin disampaikan seniman melalui 
karya tersebut. n
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Mawar Putih

Aku berhutang budi kepada hujan siang 
ini. Rintiknya membasahi wajahku, dan 
menyamarkan air mataku yang sesungguhnya 
jatuh lebih deras. Barusan, di depanku tampak 
sekelebat bayangan lelaki yang kukenali dan 
kuhindari sejak lama. Wajah tirusnya masih 
sama. Matanya yang bulat besar memberi 
kesan pemarah dan selalu kuhindari, kini 
seakan menatap penuh harap. Namun, ketika 
aku mengerjapkan mataku yang penuh butiran 
hujan, bayangan itu lenyap.

“Adel, boleh aku menelpon? Penting! Kamu kan 
sudah jadi dokter, aku mau tanya kesehatan.”
Begitu bunyi pesan singkatnya minggu 
lalu. Pesan yang kubaca dan kuabaikan, 
meski dikirim ulang sepuluh kali. Namun, 

oleh Dedeh Supantini

Mawar Putih
Segenggam

ketika akhirnya 
ponselku berdering dan 
menampakkan namanya, 
tak urung kuangkat juga 
dengan berat hati. Mungkin 
jawabanku pendek-pendek 
tanpa nada, seperti suara 
artifisial yang diprogramkan 
komputer. Begitu pun 
sudah bagus lah, sudah 
kucoba untuk tidak ketus – 
meskipun ternyata ia sama 
sekali tidak menanyakan 
masalah kesehatan – untuk 
menghormatinya.
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“Forgiveness does not change 
the past but it does enlarge 

the future” 
- Paul Lewis Boese -

Menghormatinya? Ya, bagaimana lagi? 
Meskipun dulu ia mengirimkan permintaan 
perkenalan dengan identitas palsu, lalu 
mengirimkan ratusan puisi puja-puji yang alay 
di wall Facebook-ku. Meskipun ia membuatku 
ketakutan saat di sana diunggahnya foto-
foto candid diriku di sekolah. Meskipun aku 
sudah berusaha menghindarinya dan ia 
menemukanku kembali di dunia maya. Masih 
kusimpan rasa hormatku baginya dan telinga 
untuk mendengar permintaan maafnya yang 
kesekian kalinya dalam mimpi semalam. 
Permintaan maaf yang menuntunku untuk 
bertemu dengannya di sini. 

Aku bersimpuh di sisinya dan berterima 
kasih kepada hujan yang masih membasahi 
wajahku. Kuseka butiran hujan di mataku, 
sehingga pandanganku mulai jernih. Dulu aku 
marah besar kepadanya. Namun, kini hatiku 
mulai memahami mengapa ia menggunakan 
identitas palsu untuk menulis surat cintanya 
kepadaku, meski ia dikenal luas sebagai 
pribadi yang sederhana. Diam-diam aku 
bersyukur bahwa masih kujawab panggilan 
teleponnya minggu lalu dan mendengar 
tawa kerasnya yang khas, persis seperti ketika 
mengajar kami di kelas. 

“Bapak, aku memaafkanmu,” bisikku lembut.

Mungkin ia memerlukan kata 
maaf dariku. Hujan masih 
mengguyur bumi. Awan tebal 
di atas kami berubah-ubah 
bentuk dan sekali waktu 
membentuk raut wajahnya 
yang tersenyum lepas, bebas 
dihembus angin, 
lalu memudar dan hilang 
ditelan alam. 

Lelaki itu guru SMA-ku. Aku 
masih bersimpuh di sisinya. 
Kutaburkan segenggam 
mawar putih di atas 
pusaranya yang masih basah 
oleh hujan. n

Permintaan 
maaf
yang 
menuntunku
untuk 
bertemu 
dengannya 
di sini.
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What 's OnWhat 's On
http://news.maranatha.edu

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:

PENEGUHAN KEPENGURUSAN YPTKM PERIODE 
2018-2023

PASTIKAN HAK PILIH WARGA LUAR DAERAH, 
PPK SUKAJADI BUKA POSKO PEMILU 2019
DI KAMPUS MARANATHA

Menjelang Pemilu 17 April 2019, antusiasme 
masyarakat Indonesia untuk mendapat
hak pilihnya dapat dirasakan melalui pengurusan 
administratif di KPU Pusat maupun tingkat 
kecamatan. Demikian halnya bagi warga kampus 
yang hendak mengurus formulir A5 atau surat 
pindah memilih, Posko pelayanan KPU yang
dibuka di kampus Maranatha pada 15 dan 21 
Februari 2019 di Student Center GWM
lt. 1 disambut dengan antusias.

Peneguhan Pembina Yayasan Perguruan 
Tinggi Kristen Maranatha serta Pengurus dan 
Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen 
Maranatha Periode 2018-2023 dilaksanakan 
di GKI Kebonjati Bandung pada 7 Januari 
2019. Dalam momen ini juga dilaksanakan 
penyerahan cendera mata sebagai tanda terima 
kasih kepada organ YPTKM Periode 2013-2018.
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TIM ROBOTIK BIMBINGAN MARANATHA SABET TIGA 
GELAR VEX ROBOTICS COMPETITION DI BANGKOK

Tim robotik bimbingan Teknik Elektro 
Maranatha yang terdiri dari siswa-siswi SMP 
dan SMA Bandung berhasil menjuarai ajang 
kompetisi VEX Robotics Competition 2019 
“Battle in Bangkok”, Thailand, 2-3 Februari 
2019. Tim Diablo yang beranggotakan lima 
orang siswa-siswi SMAK 1 BPK Penabur 
Bandung, Sekolah Kuntum Cemerlang, dan SMP 
Cahaya Bangsa Classical School menyabet tiga 
gelar sekaligus.

MENGAMBIL MANFAAT DAN BERPRESTASI MELALUI 
ESPORTS LEAGUE 2019 UNIVERSITY SERIES

Dua tim mahasiswa Universitas Kristen Maranatha 
siap bawa nama Universitas dalam perlombaan 
games yang diselenggarakan oleh IEL 2019 
University Series. Dua tim tersebut diperkenalkan 
dalam kampus seminar Esport: Beyond Gaming 
pada 8 Februari 2019 di Ruang Teater, GAP lantai 
8. Bagi tim yang menang dalam perlombaan IEL 
University Series ini, akan mewakili Indonesia di 
SEA Games

http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
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Dalam mencermati perkembangan dunia, tenaga pendidik harus selangkah lebih maju. 
Upaya ini dilakukan oleh Universitas Kristen Maranatha dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan, salah satunya melalui Program Seratus Doktor. 

Program yang dicanangkan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha (YPTKM) 
ini bertujuan agar para dosen dapat meningkatkan kompetensi dan memperkuat 
kiprah dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi. Program yang mulai dicetuskan 
sejak 2012 ini disosialisasikan dari tingkat yayasan ke lingkup universitas dengan 
antusiasme yang positif. Universitas menyambut program ini sebagai rencana strategis 
untuk mengarah pada nilai-nilai Manusia Maranatha yang terus mengembangkan daya 
cipta. Program ini juga ditilik oleh Rektor Universitas, sebagai pendorong semangat para 
dosen agar termotivasi untuk meneruskan studi lanjut menjadi doktor, serta mengajak 
dosen yang telah mencapai gelar doktor untuk menjadi guru besar.

Program Seratus Doktor menjadi komitmen bersama yang terus dikembangkan 
demi peningkatan kualitas pendidikan Universitas Kristen Maranatha, selain dengan 
peningkatan sarana dan prasarana fisik. Komitmen ini juga menjadi motivasi bagi para 
dosen untuk meningkatkan potensi dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat 
menjadi insan akademik yang unggul dan andal. 
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Pencapaian Program dan Distribusi Lokasi Studi 

Distribusi Peserta Program 
Per Fakultas

45%
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Total pencapaian 
program (2018) 
sebesar 62%
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Program ini masih terus terbuka bagi para dosen tetap yang ingin melanjutkan studi lanjut 
ke jenjang S-3 dengan ketentuan usia ≤ 50 tahun dengan pembiayaan yang ditanggung oleh 

YPTKM. Sampai dengan awal tahun 2019, para dosen Maranatha yang aktif melanjutkan 
jenjang pendidikan S-3 melalui Program Seratus Doktor sebanyak 43 orang. (pm)
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Siapa di antara kalian yang tidak suka makan camilan 
atau snack? Kalian pasti tidak asing lagi dengan jenis 
camilan seperti keripik pedas, basreng, dan lainnya. 

Camilan rumahan atau dijual oleh pedagang kaki lima ini, 
sekarang sudah dapat kita temukan di pusat perbelanjaan 

atau tempat penjualan oleh-oleh dengan ragam varian
dan kemasan yang menarik.

Memulai Usaha 
Kembangkan

Produk
UKM
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Yohan Supriadi, alumnus Program Studi S-1 
Manajemen Universitas Kristen Maranatha 
angkatan 2008 ini adalah salah satu orang yang 
turut serta berperan dalam pemasaran dan 
pendistribusian snack produk usaha kecil dan 
menengah atau UKM yang sudah banyak beredar 
di Kota Bandung. Yohan memiliki keinginan agar 
produk camilan hasil UKM ini ikut maju dan 
berkembang, sehingga dapat bersaing dengan 
produk pabrikan atau produk impor.

Saat memulai kariernya tahun 2011, Yohan 
diajak seorang temannya untuk memasarkan 
suatu produk cemilan hasil karya UKM. Melihat 
peluang ini, Yohan akhirnya memutuskan untuk 
memulai usahanya dengan mendirikan CV Beuki 
Maju Bersama atau yang lebih dikenal dengan 
Beuki Snack. Semula usaha ini hanya menangani 
pendistribusian lima brand lokal UKM, kini Beuki 
Snack telah menggandeng 78 brand lokal UKM 
dalam pendistribusiannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, Yohan 
melalui Beuki Snack juga membantu para 
produsen snack UKM untuk mempromosikan 
produknya melalui offline store dan secara online 
melalui situs e-commerce dengan menampilkan 
packaging produk yang ciamik untuk menarik 
minat pembeli.

Mimpi Yohan kini adalah untuk dapat berperan aktif 
dan memberikan dampak positif bagi snack UKM 
agar lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat 
luas. Selain itu juga menciptakan rasa bangga 
untuk membeli produk Indonesia. n

Beuki Snack
Yohan Supriadi
IG: @beukisnack / @yohanbeuki
Email: beukisnack@gmail.com / yohan.beuki@gmail.com
Phone: 082122550077 / 081223330077

“Orang sukses itu bukan 
orang yang tak pernah 
gagal, melainkan orang 

yang pernah gagal, 
tetapi dapat bangkit 

dari kegagalan. Jangan 
menuntut kesempurnaan 

dalam memulai bisnis, 
karena kesempurnaan itu 

akan terbentuk seiring 
dengan proses. Bisnis 

besar dimulai dari satu 
langkah pertama, yaitu 

memulainya.”
- Yohan Supriadi
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Inilah para pemenang 
kuis TTS Natal 

M! - Majalah Inspirasi Maranatha 
Edisi Desember 2018
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Melisa (@melisamhei)
mahasiswa, 1551047

Chinanty Merciana Lidaya (@cml_chinanty)
mahasiswa, 1846019

Raka Danira (@rakadanira)
 alumni, 1587090

Catherine De Putri (@cdeputri)
 alumni, 1363006

Novilia Stephanie Susanto (@noviliastephanie)
mahasiwa, 1644007

Selamat 
kepada para pemenang!

Hadiah dapat diambil di kantor redaksi
Direktorat Informasi - Gedung Administrasi Pusat (GAP) lt. 4

Batas pengambilan hadiah sampai 28 Maret 2019



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

