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“Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. 
Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam.” 

Sebuah kutipan dari Kartini, pantas untuk direnungkan pada bulan April ini.

Kehidupan berubah. Manusia berubah. Perubahan selalu terjadi di mana pun dan kapan pun. 
Seiring adanya perubahan, sepanjang hidup manusia selalu mengharapkan segala sesuatunya 

menjadi lebih baik. Menerobos segala rintangan, proses transformasi pun mengakibatkan 
perubahan yang diharapkan berujung kebaikan. 

Inspirasi dari sosok Kartini sangatlah relevan dengan topik transformasi. Kartini memang lebih 
dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan, tapi gagasan nasionalismenya yang visioner 

sebetulnya merupakan titik tolak lahirnya Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ia adalah pejuang 
pendidikan, juga pendobrak pagar-pagar konservatif yang menindas kemajuan. Pemikiran-
pemikiran Kartini telah menginspirasi dan mentransformasi hal-hal yang jauh lebih besar 

daripada dirinya sendiri.  

Topik transformasi jugalah sangat relevan dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita akhir-
akhir ini. Mulai dari riuhnya pesta demokrasi yang memuncak 17 April lalu; pergerakan kampus 

kita menuju perkembangan yang progresif; hingga perayaan wisuda periode II 2018/2019. 
Semuanya merupakan bagian dari transformasi menuju negara yang lebih baik, kampus yang 
lebih baik, dan diri yang lebih baik. Pamungkasnya, transformasi yang paripurna tentu adalah 

peristiwa Paskah yang kita rayakan bulan ini juga. (ins)
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ESENSI
PERUBAHAN
MELALUI

PASKAH
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erayaan Paskah sangat penting untuk merenungkan 
kembali kasih Yesus kepada umat manusia melalui 
pengorbanan-Nya di kayu salib hingga kebangkitan-
Nya pada hari ketiga. Semua ini terjadi karena adanya 

dosa. Manusia cenderung mengambinghitamkan 
segala masalahnya kepada orang lain. Kita lebih memilih 
berpura-pura dan tidak mengakui kesalahan sendiri, seperti 

kata pepatah “Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk 
mata tak tampak”. Namun, Yesus mengambil segala kerumitan itu dan 
menebusnya di kayu salib supaya kita dapat kembali merasakan kasih 
anugerah-Nya.

Yesus telah membayar mahal dosa manusia melalui kematian-
Nya. Dengan tindakan ini, kita telah ditransformasikan Tuhan untuk 
menghilangkan kebutuhan mengkambinghitamkan orang lain. Hutang 
dosa telah ditebus Allah. Jadi secara psikologis dan spiritual, kita bebas 
dari kebutuhan untuk bersifat defensif, mengaku 
tidak bersalah, atau memohon belas kasihan. Kita 
juga diharapkan lahir kembali untuk menjadi 
manusia baru yang lebih baik. Sayangnya, 
ternyata kelemahan manusia tidak dapat hilang 
begitu saja. Oleh sebab itu diperlukan sebuah 
transformasi hidup, baik bersifat seketika 
maupun bertahap, supaya kita dapat kembali 
kepada jalan Tuhan.

Transformasi sejatinya agar kita tidak menjadi 
serupa dengan dunia, melainkan serupa dengan 
Kristus. Esensi perubahan melalui Paskah terletak 
pada sikap masing-masing orang percaya. 
Pertobatan terhadap dosa menempatkan 
kita dari orang berdosa menjadi orang benar. 
Transformasi selanjutnya melalui perilaku, yaitu 
pembaharuan akal budi yang terjadi secara 
bertahap sebagai proses pengudusan  pikiran, kehendak, emosi, dan hati 
nurani. Pada tahap ini juga seseorang akan mengalami pertumbuhan 
rohani dari pengalaman regenerasi hingga menjadi dewasa rohani. 
Oleh karenanya dibutuhkan latihan dan disiplin diri melalui ibadah 
dan doa kepada Tuhan.

Kunci akhir dari transformasi ini adalah kehadiran orang percaya 
melalui komunitas – lingkungan tempat terjadinya interaksi kita dengan 
orang lain yang dapat saling memengaruhi, baik bersifat positif atau 
pun negatif. Tuhan menghendaki anak-anak-Nya menjadi orang yang 
berpengaruh di komunitas mereka karena “mereka semakin serupa 
dengan Kristus”. Perlu diingat bahwa tujuan melakukan transformasi 
tidak lain adalah untuk kemuliaan Tuhan, karena di dalam kemuliaan-
Nya kita bisa hidup untuk merasakan kasih anugerah yang luar biasa. n

“Janganlah kamu 
menjadi serupa
dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh 
pembaharuan budimu, 
sehingga kamu dapat 
membedakan manakah 
kehendak Allah:
apa yang baik, yang 
berkenan kepada Allah 
dan yang sempurna.” 
(Roma 12:2).
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Prisca Katranny Massie

“Nak, dari tadi main game trus, 

  kapan belajarnya?”

“Lagi tanggung, Bu”

“Berhenti sekarang gak? 

  Nanti Ibu sita hape kamu ya!”

Percakapan fiktif di atas merupakan 

obrolan yang mungkin pernah menjadi 

pengalaman pribadi anak-anak. Tak 

ayal perkembangan game online sangat 

menghipnotis. Interaktif yang disajikan, 

visualisasi, sampai petualangan yang 

ditawarkan cukup menarik perhatian 

banyak orang.

Dalam dunia game, perubahan ke arah 

online terasa pada era 1990-2000-an. 

Melalui perkembangan game online 

inilah kemudian e-sports (electronic 

sports) semakin tenar. Namun, jika 

menelusuri sejarah e-sports sendiri, 

kompetisi ini justru bermula dari 

komunitas gamer pada 19 Oktober 

1972 yang diadakan di Universitas 

Stanford dan saat itu belum 

mengenal internet. E-sports 

semakin populer seiring dengan 

pesatnya teknologi internet.

Foto: dok. IESPA & Seminar Esport: Beyond Gaming 

Universitas Kristen Maranatha, 8 Februari 2019 
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Format game e-sports lebih ke arah 

olahraga, arcade, dan first person 

shooter (FPS) karena kategori game 

seperti inilah yang lebih cocok untuk 

dijadikan kompetisi. Selain bisa 

dimainkan dalam waktu bersamaan, 

genre game tersebut juga membutuhkan 

ketepatan logika, kesigapan, serta 

strategi yang jitu agar dapat menang.

Perbedaan mendasar antara atlet 

e-sports dengan gamer biasa adalah:

1. Atlet e-sports melakukan latihan dan 

olahraga agar terlatih konsentrasinya. 

Selain bertujuan meraih kemenangan, 

juga membaca skill kompetitor. 

Berbeda dengan gamer biasa yang 

tidak memerlukan latihan, karena 

hanya bertujuan untuk kesenangan;

2. Atlet e-sport memakai seragam 

bertanding dan permainan dimainkan 

secara tim. Hal ini dilakukan untuk 

membedakan kawan dan lawan. 

Jumlah pemain dalam tim tergantung 

kriteria game itu sendiri, gamer biasa 

tidak terpatok dengan seragam dan 

jumlah pemain;

3. Atlet e-sports memiliki jadwal 

teratur. Mereka tidak hanya bermain 

game, sama halnya seperti pekerja 

yang memiliki jam kerja. Gamer biasa 

justru bermain di waktu luang.

Indonesia tidak ketinggalan mengikuti 

kompetisi e-sports ini. Berbagai 

tim e-sports berprestasi muncul di 

kompetisi dunia. Wacana mengenai 

cabang e-sport dalam Asian Games 

menjadi sesuatu yang relevan untuk 

dilakukan. Keseriusan ini dibuktikan 

melalui keberadaan IeSPA (Indonesia 

e-Sports Association).

Keseriusan IeSPA mencari tim yang 

berkualitas dimulai dengan mencari 

para pemain di ranah perguruan 

tinggi. Pada 2019 ini, Maranatha 

menjadi bagian dari IeSPA yang aktif 

mengikuti kompetisi DOTA dan Mobile 

Legend dengan mengirimkan dua tim 

mahasiswa dan melatih kemampuan 

terbaiknya. Terbukti e-sports bukan 

hanya sekadar permainan, tetapi 

beradu otak dan melatih konsentrasi. n
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Mengenang 
Masa 
Sebelum 
Wisuda
Peristiwa wisuda merupakan momentum sakral bagi para mahasiswa. Setelah 
menempuh masa-masa studi yang menyita banyak waktu dan tenaga, wisuda 
merupakan puncak perayaan telah dilaluinya tahapan penting dalam hidup 
seorang mahasiswa. 

Wisuda berasal dari kata vishuddha yang bermakna murni, termurnikan, 
bersih, bebas dari ketidaksempurnaan. Seseorang yang telah diwisuda 
mengandung makna bahwa dirinya telah termurnikan, bebas dari kebodohan. 
Ia juga telah siap menyebarkan kemurnian itu ke dunia luas, dengan ilmu 
pengetahuan dan akal pikirannya yang bersih. Prosesi wisuda menandai 
sempurnanya proses pembelajaran yang ditempuh selama masa studi.

Mengenang sekilas perjuangan dan pengalaman masa kuliah, redaksi M! 
berbincang dengan beberapa wisudawan periode II 2018/2019 bulan April ini.

Berikut ini adalah cuplikannya

Prisca Katranny Massie

M! - Edisi 05 // 2019 // TOPIK UTAMA

10



11

Apa momen yang paling 
berkesan selama masa kuliah?

Joseph Sanjaya (Fakultas Teknik): 
“Ketika menjadi Ketua Hima. Saya berpikir bahwa 
pemimpin itu hanya untuk orang-orang terpilih saja, 
tapi ternyata pemimpin bisa dikembangkan, di situ
saya banyak belajar.” 

Ulfi Audria (Magister Manajemen):
“Ketika saya dapat melalui segala rintangan saat 
saya kuliah di Magister Manajemen, karena perbedaan 
materi kuliah sebelumnya. Ternyata saya dapat melaluinya.” 

Syani Lesmana (Fakultas Kedokteran): 
“Di saat saya mengerjakan tugas akhir. Posisinya saat itu 
sedang liburan, tapi saya justru mengerjakan KTI.”

Elva Noris Meirisa (Fakultas Kedokteran Gigi):
“Momen paling berkesan saat sumpah dokter gigi. 
Saya merasa semua perjuangan yang dialami akhirnya 
mencapai garis finis.” 

... semua 
perjuangan 
yang 
dialami 
akhirnya 
mencapai 
garis finis.

“

“
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Kebiasaan apa 
yang kamu lakukan 
sehingga dapat 
membawa kamu 
sampai ke titik ini?

Rossevine Artha Nathasya 
(Fakultas Teknologi Informasi):
“Kalau mau memulai hari itu, 
kita harus semangat. Karena saya 
percaya, kalau kita memulai hari 
dengan semangat, maka sepanjang 
hari itu akan terasa menyenangkan, 
juga bisa memberikan yang terbaik.”

Grace Vania (Fakultas Ekonomi):
“Kebiasaan itu adalah disiplin 
diri. Yang kedua, belajar untuk 
me-manage waktu seefektif 
mungkin. Yang ketiga itu adalah 
menyelesaikan tugas sebelum 
waktunya.”

Michelle (Fakultas Sastra): 
“Berdoa dan bekerja. Semua 
pencapaian ini adalah hasil doa dan 
kerja keras.”

Siapa orang 
yang menginspirasi kamu?

Rachel Christina Hermanto 
(Fakultas Seni Rupa dan Desain): 
“Orang tua saya, terutama papa. Saya banyak belajar 
dari papa yang bisa berteman dengan siapa saja. 
Selalu menolong orang siapa pun itu.” 

Thyara Mardiana Holly Ramdania (Fakultas Hukum): 
“Ibu Tresnawati, S.H., LL.M., beliau adalah 
pembimbing skripsi saya di Fakultas Hukum. Beliau 
meyakinkan saya bahwa apa dikerjakan saat ini tidak 
akan sia-sia di kemudian hari.”

Sheline Yunike Duwita (Fakultas Psikologi): 
“Ibu saya. Beliau mengajarkan untuk menjadi wanita 
kuat, mandiri, percaya diri, optimis, dan pantang 
menyerah dalam hidup.”

Peristiwa wisuda patut dirayakan dengan penuh rasa syukur. Satu babak perjuangan telah 
berhasil dilalui, dan babak baru telah menunggu untuk dijalani. Selamat kepada seluruh 

wisudawan periode II tahun akademik 2018/2019, 27 April 2019. 

Selamat memasuki babak baru!

...kalau kita memulai hari dengan 
semangat, maka sepanjang hari 
itu akan terasa menyenangkan.

“ “
12
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M I L E N I A L ,  P E N E N T U
M A S A  D E P A N  N E G A R A

Hiruk pikuk pesta demokrasi yang kita rayakan 17 April lalu tentu 
memiliki dampak bagi masyarakat. Mulai dari menentukan pilihan 

yang diusung, menonton debat untuk mendapat pencerahan, 
sampai akhirnya memutuskan memilih siapa. Tidak sampai di 

situ saja, pendukung paslon pun-yang dikenal dengan relawan- 
membela calon unggulan mereka masing-masing. 

Hal yang menarik, beberapa baliho atau spanduk yang dipajang 
di pinggir jalan penuh dengan foto calon legislatif (caleg) muda. 
Ternyata beberapa pemuda sudah melek politik, hingga mereka 

mencalonkan diri mewakili daerahnya. Namun, jika dibandingkan 
pemuda yang masa bodoh terhadap pemilu, jumlahnya sebanding. 

Oknum-oknum pemuda lebih memilih tidak peduli daripada 
harus mengurusi kerumitan urusan politik. Lebih parahnya, 

ketidakpedulian ini memengaruhi suara di TPS.

Kelompok seperti ini lebih dikenal dengan sebutan golongan putih 
(golput). Fenomena golput bagi para pelakunya justru mereka 

anggap sebagai respon yang netral. Golput dianggap sebagai salah 
satu bentuk ekspresi politik dan hak warga negara.

M! - Edisi 05 // 2019 // TOPIK UTAMA
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Perlu upaya menjangkau 
milenial dengan 

memanfaatkan Instagram, 
Youtube, dan media 

lainnya sebagai sarana 
informasi tentang 

keseharian, keluarga,  
prestasi, serta gaya hidup 
calon presiden yang akan 

mereka pilih.

Secara historis, tingkat golput di Indonesia 
semakin meningkat, terutama di kalangan 
pemuda. Pangi Syarwi Chaniago, Direktur 
Eksekutif Voxpol Center, mengatakan bahwa 
pada 2014, angka golput di Indonesia 
mencapai sekitar 30%. 

Keprihatinan jumlah golput yang banyak dari 
usia muda ini mendapat perhatian serius dari 
Wike Castrena Belisa. Dia berusaha mem-brain 
wash pihak yang tidak paham benar mengenai 
berharganya satu suara memilih pemimpin 
negara. Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas 
Kristen Maranatha ini mengungkapkan 
bahwa pemilihan presiden bukan tentang 
siapa yang paling sempurna, tetapi siapa 
yang lebih baik, walaupun perbedaannya 
hanya sedikit. Wike menyayangkan kampanye 
golput yang dilakukan oleh sebagian pemuda. 
Dia menganggap kegiatan tersebut sebagai 
sebuah tindakan yang tidak benar dilakukan.

Bagi kaum milenial, untuk mendapatkan 
informasi mengenai paslon pemimpin 
negara sebenarnya tidak sulit. Mereka 
bisa memperolehnya dari media sosial 
mengenai rekam jejak digital mereka yang 
dapat dijadikan referensi dalam menentukan 
pilihannya. Untuk memilah berita hoaks pun 
tidak menjadi halangan untuk kawula muda.

Menurut dosen mata kuliah kewarganegaraan, 
Dr. Dra. Seriwati Ginting, M.Pd., pemilihan 
umum milik seluruh bangsa Indonesia; sangat 
disayangkan sebagian generasi milenial 
tidak tertarik dengan pemilu. Perlu upaya 
menjangkau mereka dengan memanfaatkan 
Instagram, Youtube, dan media lainnya sebagai 
sarana informasi tentang keseharian, keluarga, 
prestasi, serta gaya hidup calon presiden yang 
akan mereka pilih.

Seriwati juga menambahkan bahwa yang 
tidak kalah penting, generasi milenial perlu 
diingatkan untuk cerdas memilah informasi. 
Pemimpin akan menentukan masa depan 
bangsa Indonesia yang majemuk.

Tumbuhkan serta asah terus nasionalisme 
dan kepedulian demi Indonesia jaya. Jangan 
lupakan sejarah; persatuan modal utama 
membangun bangsa. NKRI harga mati. n
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 Bukan Nanti, 
Melainkan 

Saat Ini

Perubahan 
Itu Pasti, 

Oleh 
Giavanny Panatra

Alumnus Fakultas Psikologi 
Universitas Kristen Maranatha
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Transformasi digital telah mengubah 
berbagai kebiasaan dan cara hidup 
masyarakat dan kalangan industri. Saat ini 
dunia mulai memperkenalkan kita dengan 
era baru, yaitu era 5.0. Belum lama ini kita 
masih berkutat dengan era 4.0 dan dunia 
terus berubah tanpa kita sadari menuju era 
yang baru. Sebagai generasi milenial, tentu 
kita tidak asing dengan segala kemudahan, 
mulai dari komunikasi, transportasi, konsumsi, 
leisure, dan segalanya ada dalam genggaman 
saat ini. Tahukah kita berapa banyak 
lapangan pekerjaan yang muncul   ̶ dan juga 
tergantikan   ̶ dari perubahan yang terjadi 
saat ini?

Dalam perspektif karier ke depannya, tentu 
perubahan era yang baru akan membuka 
berbagai peluang dan tantangan. Satu sisi 
mulai terbukanya peluang berbagai jenis 
pekerjaan baru yang belum pernah ada 
sebelumnya, seperti data scientist, machine 
learning scientist, cyber security analyst, 
dan sebagainya. Namun, di sisi lain akan 
mengakibatkan begitu banyak pekerjaan 
yang akan terdisrupsi dan hilang.

Bagi mereka yang tidak siap dengan 
perubahan, era baru ini akan menjadi 
bencana yang tak terhindarkan. Oleh 
karena itu, sebagai generasi muda, 
kita harus mempersiapkan diri secara 
maksimal. Menyandang gelar sarjana saja 
tidak cukup. Kita harus membuktikan diri 
bahwa kompetensi yang telah ditanamkan 
selama menempuh pendidikan tinggi akan 
bermakna dan relevan dengan kebutuhan 
dunia jika kita mampu mengaplikasikannya 
dengan optimal. Selain itu, kemauan untuk 
terus belajar dan membuka diri terhadap 
hal baru adalah mindset yang harus 
dipegang teguh. 

Perkaya diri kita dengan 
berbagai ilmu lainnya melalui 
workshop, seminar, dan hal 
lainnya. Hal tersebut tentu 
dapat memberikan wawasan 
baru dan nilai tambah bagi 
diri kita.

Selain itu, kita juga bisa 
mengikuti berbagai kegiatan 
sosial dan organisasi 
kemasyarakatan yang 
akan melatih kemampuan 
interpersonal dan interaksi 
dengan lingkungan baru. 
Buka diri dengan berbagai 
informasi dan keinginan 
untuk belajar, tidak harus 
inline dengan pendidikan 
kita saat ini. Tentu akan 
menarik bukan, jika misalnya 
seorang sarjana psikologi 
juga memiliki kemampuan 
programming sederhana. n

Always learn and be agile!

“sebagai
  generasi  
  muda,  
  kita harus 
  mempersiapkan 
  diri 
  secara 
  maksimal.”
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DOCPACKER– 
Pergi Berpetualang
      Menjaga KesehatanPergi Berpetualang
      Menjaga Kesehatan

DOCPACKER– 

Docpacker merupakan kegiatan berpetualang bagi tenaga medis, 
diiringi dengan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan 

preventif dengan tujuan untuk mendorong masyarakat di wilayah 
terpencil, khususnya ibu hamil dan anak usia sekolah dasar untuk 

memiliki hidup sehat dan berkualitas.

Apakah Anda pernah
mendengar istilah Docpacker

Grista Naftalena
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Docpacker pertama kali dibentuk 

oleh dr. Ivan Reynaldo Lubis. 

Dia merupakan lulusan Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha tahun 2013. 

Rey, panggilan akrabnya, gemar 

travelling dan ingin kemampuannya 

sebagai dokter juga tersalurkan 

secara bersamaan. Oleh karena 

itu Docpacker mulai dibentuk 

sebagai suatu komunitas dan resmi 

melakukan proyek perdananya 

pada Juli 2018.

Kala itu Rey aktif sebagai relawan 

di DoctorShare, mulai mengajak 

teman-teman sejawatnya 

membentuk tim untuk pergi 

ke pedalaman memberikan 

pengobatan dan pelayanan 

kesehatan. Dia yang memiliki 

passion dalam bidang kesehatan 

ingin melihat angka kematian pada 

ibu hamil menurun.

Cara yang dilakukan Rey berupa 

pemberian penyuluhan agar 

mereka dapat menjaga dan aware 

terhadap kesehatan ibu hamil. 

Melalui program ini, tim Docpacker 

membentuk program desa siaga 

hamil dengan memberikan 

penyuluhan pada masyarakat 

tentang cara menangani keadaan 

darurat pada ibu hamil, mengubah 

kendaraan motor menjadi 

ambulance yang dapat mengangkut 

pasien pada jalan yang tidak bisa 

dilalui mobil, serta memberikan 

pengarahan bagaimana membuat 

tabungan bersalin. 

Foto: dok. Docpacker



 Tidak harus berprofesi dokter 
 asalkan terpanggil untuk 

membantu sesama  
Docpacker selalu menerima 

dengan tangan terbuka  

Kegiatan ini terus dilakukan di 

pedalaman yang minim fasilitas 

kesehatan. Komunitas Docpacker 

juga ingin andil dalam memopulerkan 

keindahan alam dan budaya nusantara. 

Dalam kegiatannya, Docpacker 

membagikan kisah inspiratif melalui 

media sosial, buku, pameran foto, 

hingga pemutaran film.

Semua orang dapat bergabung dengan 

Docpacker, tidak harus berprofesi 

dokter, asalkan terpanggil untuk 

membantu sesama. Docpacker selalu 

menerima dengan tangan terbuka.

Melalui kegiatan Docpacker ini, Rey 

bertemu dengan alumni Kedokteran 

Maranatha yang tersebar di seluruh 

nusantara. Para alumni biasanya 

memiliki tagar #maranathapastibertemu 

yang mengudara manakala mengunggah 

foto bersama di media sosial.

Sesuai dengan moto Docpacker, 

“Tindak Walaya, Among Waluya” 

yang artinya pergi berpetualang untuk 

menjaga kesehatan. n

Ayo pergi berpetualang, 
menjaga kesehatan!

dr. Ivan Reynaldo Lubis

1919
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Syani Lesmana, merupakan salah satu wisudawan
terbaik periode II 2018/2019. Alumnus Fakultas
Kedokteran Universitas Kristen Maranatha angkatan 2015
ini sama sekali tidak menyangka akan mendapat
penghargaan, karena ketika pertama kuliah dia
tidak membuat target tertentu. Baginya yang
terpenting adalah kuliah lancar dan menjadi
dokter tepat waktu.

Banyak sekali pengalaman Syani selama
mengikuti perkuliahan. Sukanya, bisa
memiliki banyak teman baru dan bisa
bertemu dengan komunitas-komunitas
yang luar biasa. Dukanya, dia harus berpisah
dengan keluarganya di Purworejo.

Prestasi Syani tentu bukan tanpa perjuangan.
Dia berusaha untuk mengatur waktu sebaik-
baiknya. Apalagi gadis muda ini juga ikut 
dalam pelayanan rohani. “Ketika memang 
waktunya saya belajar, saya benar-benar fokus 
untuk belajar. Saya lebih senang belajar sendiri. 
Jadi ketika saya sudah menguasai bahan, baru 
belajar dengan teman. Jika sudah, baru lanjut 
dengan kegiatan pelayanan,” ujar penggemar 
drama Korea ini dengan ramah.

Salah satu motivasinya dalam berjuang adalah
mamanya sendiri. Sebagai single parent, mamanya
telah bekerja luar biasa untuk membiayainya kuliah,
kos, dan kebutuhan lainnya, tidak hanya untuknya,
tetapi juga bagi adiknya yang akan kuliah. Tiap hari

Kisah Perjuangan
Syani Ingin Menjadi 
Seorang Dokter
Steffi G. Gulo

2020
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mamanya Syani selalu bilang agar tidak lupa 
berdoa, selalu andalkan Tuhan dan jangan 
lupa bersyukur. Jadi, perkataan orang tua 
Syani itu memang selalu menguatkannya.

Apa yang menjadi alasan Syani kuliah 
Kedokteran? Menurutnya, menjadi dokter 
adalah cita-citanya sedari kecil. Dia pernah 
gagal UMPTN, jadi sempat berpikir untuk 
memilih jurusan lain. Akhirnya dia bersyukur 
mendapat kesempatan kuliah di Universitas  
Kristen Maranatha. Menjadi mahasiswa 
kedokteran ternyata tidak mudah. Mental para 
mahasiswa sangat diuji. Mereka tidak boleh 
telat kuliah. Kalau ujian wajib bawa kartu ujian 
dan jika tidak dibawa, tidak bisa ikut ujian.

“Dulu saya tidak memiliki mental yang kuat. 
Rasanya berat dan selalu ingin menangis. 
Namun selama perjalanan waktu, saya 
semakin terbiasa dengan tekanan itu 
dan membuat saya lebih kuat,” ujar Syani 
mengenang masa kuliahnya. Bidang 
kedokteran yang menarik perhatian Syani 
adalah bagian anak. Alasannya, karena dulu 
saat SMA dia aktif pelayanan membimbing 
anak-anak sekolah minggu di gereja. Dulu 
dia memegang anak TK hingga SD. Hal ini 
membuatnya tertarik menjadi seorang dokter.

Sebelum mengakhiri perbincangan, Syani 
berpesan kepada adik-adik mahasiswa 
Maranatha agar selalu berpikiran positif 
untuk segala sesuatu. Berusahalah bukan 
dengan kekuatan sendiri, melainkan selalu 
libatkan Tuhan. “Jangan tegang belajar. 
Harus ada waktu ketika saatnya tidur kita 
tidur, di saat main kita main, tapi jangan 
sampai keteteran juga dengan belajarnya. 
Jika kita terus-terusan belajar, otak kita juga 
capek dan ke depannya akan susah belajar. 
Jadi, me time itu penting,” pungkas Syani 
menutup obrolan. n

tidak lupa 
berdoa, 
selalu
andalkan 
Tuhan dan 
jangan lupa 
bersyukur.

“

”
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Generasi Z (Gen-Z) menjadi perbincangan baru setiap kalangan.
Sekilas istilah ini merupakan bagian dari tahapan suatu proses kehidupan 
yang sebelumnya telah didahului oleh Generasi Milenial (Generasi Y). 
Namun, Gen-Z hadir dalam kehidupan masyarakat dengan segala ciri 
khas, karakter, dan pola kehidupannya yang baru. Gen-Z muncul sebagai 
identitas baru yang bersifat lebih moderat, liberal, dan individualis dengan 
mengedepankan teknologi sebagai instrumen. Namun, ada faktor-faktor 
penting yang harus tetap dipedomani, yaitu etika dan moral.

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
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Dalam dinamika kehidupan Generasi Z,
etika menjadi hal sangat penting, 
mengingat etika menuntun orang agar 
sungguh-sungguh menjadi baik. Selain 
itu, etika juga dapat dikaitkan dengan 
kebiasaan masyarakat, berhubungan 
dengan nilai-nilai, aturan
hidup yang baik, dan segala kebiasaan
yang dianut dan diwariskan dari satu
generasi ke generasi lainnya.

Etika dan moral sama-sama berkaitan 
dengan perbuatan manusia. Namun, di sisi 
lain tolak ukur keduanya berbeda. Etika 
berdasarkan akal manusia, sedangkan 
moral berdasarkan adat istiadat dan 
kebiasaan. Penulis berpendapat bahwa 
etika lebih prosedural, formal, dan spesifik, 
sedangkan moral justru bersifat umum, 
serta tidak formal.

Secara konkret tergerusnya etika dan moral 
Gen-Z dapat terlihat dari pola pikir yang 
tendensius terhadap hal-hal yang bersifat 
instan, antisosial, kurangnya sopan santun, 
screen addict, dan berperilaku berlebihan. 
Selain itu, dampak dari sisa “peradaban”
Gen-X dan Y telah menambah semakin 
kompleksnya persoalan di kehidupan
Gen-Z saat ini.

Kondisi tersebut tentunya berbeda dengan
era sebelumnya. Setiap orang mampu 
bersosialisasi secara langsung agar lebih 
akrab. Juga mengutamakan sopan santun,
no screen addict, dan lebih bergaul dengan 
hal-hal yang bersifat konvensional,
serta hidup dan berperilaku seadanya,
lebih sabar dan cenderung prosedural.

Segala perubahan Gen-Z tidak bisa dianggap 
sebagai suatu kemunduran etika dan moral, 
karena di balik itu masih terdapat potensi-
potensi positif. Sisi negatif Gen-Z perlu 
diantisipasi melalui tindakan-tindakan 
preventif maupun represif seperti screen 
addict yang dapat ditransformasi menjadi 
media percepatan informasi, transfer ilmu
dan teknologi, peningkatan ekonomi melalui 
transaksi online, hingga kegiatan sosial
lintas wilayah. 

Karakter instan Gen-Z dapat 
ditransformasikan kepada kegiatan-kegiatan 
kreatif dan inovatif yang mampu diwujudkan 
dalam waktu cepat. Selain itu, karakter 
antisosial dapat ditransformasikan melalui 
pembentukan komunitas-komunitas yang 
peduli terhadap pengembangan kejiwaan 
maupun perilaku manusia.

Selain upaya-upaya represif perlu juga 
dikembangkan upaya preventif, seperti 
peningkatan pendidikan agama dan 
merestorasi pendidikan budi pekerti di setiap 
jenjang pendidikan, merevitalisasi peran
tokoh agama, masyarakat, dan adat, serta 
penguatan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. n

Menguatnya karakter 
Gen-Z, telah menggerus 
eksistensi nilai-nilai etika 
dan moral di masyarakat. 
Kuatnya pengaruh asing, 
pergerakan manusia,
dan perkembangan 
teknologi telah mengubah 
sendi-sendi fundamental 
kehidupan manusia, 
khususnya Gen-Z.
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Armein Z. R. Langi

Paskah membangkitkan api 
anugerah, spirit yang menghalau 
ketakutan dan mengobarkan kasih, 
kekuatan, dan akal budi dalam sosok 
diri kita yang baru.

M! - Edisi 05 // 2019 // FROM THE RECTOR



Tomat,
Buah atau 

,,

Sayur ????
B h

25

M! - Edisi 05 // 2019 // MASA, SIH?



Sejak lama, tomat menjadi 
bahan perbincangan yang 

tak ada habis-habisnya. 
Sebagian berpendapat  

tomat adalah buah, karena 
mempunyai daging buah 

dan berbiji. Memang secara 
botani definisi buah adalah 
bagian dari tanaman yang 

dapat dimakan, berasal dari 
bunga, terdiri dari daging 
buah dan biji. Sementara 
sebagian lagi bersikeras, 
bahwa tomat tergolong 

sayuran; berdasarkan 
definisinya sebagai bahan 

pangan yang berasal 
dari tumbuhan (termasuk 
batang, akar, daun, bunga 
dan buah), dapat dimakan 

mentah atau dimasak, 
biasanya memiliki kadar 

air tinggi. 

Pertanyaan ini gencar 
diperdebatkan pada abad 

ke-19 saat importir buah di 
Amerika beradu argumen 

soal kejelasan tomat, karena 
berpengaruh terhadap pajak 

yang dikenakan. Kala itu 
tomat digolongkan sebagai 

buah dan bukan sayur. 
Buah tidak dikenakan pajak, 
sementara sayur dikenakan 

pajak 10 persen untuk impor. 
Pengadilan US Supreme 

Court akhirnya memutuskan 
bahwa tomat yang punya 

nama ilmiah Solanum 
lycopersicum, bukanlah 

buah melainkan sayur. Hal 
ini diperkuat dengan fakta 

penggunaan tomat yang 
digunakan sebagai bagian 

dari masakan sayur, misalnya 
salad, sup, dan sandwich. 

Tomat tergolong sayuran, 
atau buah, bagaimana 

menurut pendapat Anda?

Tomat tergolong rendah kalori, lemak dan 
kolesterol; mengandung banyak zat gizi yang 
baik untuk kesehatan seperti vitamin A, C, K, 
folat, dan kalium. Vitamin-vitamin ini sayang sekali 
mudah rusak oleh pemanasan yang terjadi selama 
proses memasak. Akan tetapi dalam proses 
pemanasan ternyata ada keuntungan lain yang 
didapat, yaitu meningkatnya kadar antioksidan 
lycopene, pigmen merah dari tomat yang sudah 
matang. Lycopene mampu mencegah radikal 
bebas, efektif mencegah beberapa jenis 
kanker dan penyakit lain seperti penyakit 
jantung dan  diabetes. Lycopene terbukti 
lebih efektif diabsorpsi tubuh jika buah tomat 
dikonsumsi setelah diproses kukus dan blender; 
seperti jus, atau sari buah. Proses mekanik 
dan pemanasan menyebabkan sel buah pecah
dan melepaskan lycopene. 

Jadi, tomat apabila dikonsumsi dalam bentuk 
mentah, akan didapat vitamin-vitamin, sementara 
jika dikonsumsi dalam bentuk olahannya, didapat 
kandungan lycopene yang tinggi. Satu hal yang 
perlu diperhatikan adalah saus tomat botolan 
ternyata kurang memiliki efek kesehatan yang 
baik. Karena dalam saus tomat, jumlah tomat 
segar yang digunakan sangat sedikit. Selain itu,zat 
pengawet dan pewarna ditambahkan dalam jumlah 
cukup banyak.

So, apapun golongan tomat, entah sayur atau buah, 
disantap dalam keadaan mentah atau dimasak, 
pasti memberi banyak manfaat untuk kesehatan. 
Kalorinya pun sangat rendah, jadi cocok untuk 
Anda yang ingin menurunkan berat badan. 
Satu tips lagi, konsumsilah tomat yang matang, 
semakin merah tomat kandungan lycopene-nya 
semakin tinggi. Perlu diingat, konsumsi tomat 
yang masih sangat mentah ternyata mengandung 
bahaya, karena biji tomat muda yang rasanya 
pahit mengandung zat citropin dan solanin yang 
beracun. Jika tomat tersebut telah matang, 
kandungan solaninnya berubah menjadi solanidin 
yang tidak berbahaya bagi kesehatan.

Jadi sobat semua, ayo kita santap tomat! n

Dr. dr. Meilinah Hidayat, M.Kes.
Bagian Nutrisi
Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Maranatha
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Siapa yang tidak kenal The Avengers. 

Film ini diadaptasi dari komik Marvel 

dengan nama yang sama dan dirilis 

pertama kali pada 2012. Kisah fase 

pertama pertemuan para superhero 

ini dimulai atas prakarsa Nick Fury– 

seorang agen S.H.I.E.L.D. – bersama 

timnya. Kini The Avengers telah 

menapaki episode ke empat dengan 

nama The Avengers: Endgame yang 

dirilis pada April 2019.

Yuk kita simak kisah tiga episode 

The Avengers sebelumnya untuk 

melengkapi wawasan kita.

THE AVENGERS

M! - Edisi 05 // 2019 // EKSPRESI

27

O
leh:

 Antonius B. W
.



M! - Edisi 05 // 2019 //

28

Episode pertama The Avengers ini mengisahkan 

upaya Nick Fury mempertemukan para superhero 

menghadapi Loki – saudara angkat Thor dari 

Planet Asgard yang berambisi ingin menguasai 

bumi. Loki bersama sekutunya mempersiapkan diri 

untuk merebut Tesseract – salah kubus biru yang 

dijaga S.H.I.E.L.D. – karena memiliki kekuatan yang 

besar untuk dijadikan senjata massal, serta dapat 

membuka portal antar-realm (antargalaksi) yang 

dikenal dengan Space Gem.

Episode ketiga The Avengers ini menarik publik 

dengan konflik yang melibatkan Thanos. Tim The 

Avengers kian bertambah dengan kemunculan 

Spiderman, Ant Man, Dr. Strange, Black Panther, 

Guardians of the Galaxy di dalam kelompok Marvel 

Cinematic Universe yang tercakup dalam sembilan 

grup plot. Kita masih cukup mengingat bagaimana 

The Avengers melawan Thanos yang telah berhasil 

Adegan pertarungan The Avengers versus Loki dan pada sekutunya secara visual terjalin 

dengan menarik, unik, dan kadang mengundang tawa penonton.

Episode kedua The Avengers ini kembali 

mengangkat konflik saat Tony Stark (Iron Man) 

merasa kuatir terhadap ancaman yang pernah 

dialaminya saat memasuki portal antargalaksi. Diam-

diam dia bersama Bruce Banner (Hulk) membuat 

proyek pertahanan global untuk melawan ancaman 

alien setelah berhasil merebut tongkat Loki (Sceptre) 

merebut batu keabadian dengan jentikan sarung tangan yang diakhiri dengan kepunahan 

manusia dan hilangnya beberapa superhero. Episode ini dari berbagai sumber dianggap 

sebagai bagian pertama dari dua bagian yang akan tersambung di episode berikutnya, 

yaitu Avengers: Endgame (2019).  n

yang memiliki Mind Gem. Tongkat Loki ini direbut dari HYDRA di Eropa Timur. Ultron justru 

berisi inteligensi negatif untuk melakukan pemusnahan massal melalui robot buatan Starks. 

Di sini Avengers berhadapan juga dengan si kembar Pietro Maximoff dan Wanda Maximoff 

yang akhirnya bergabung ke dalam tim Avengers.
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Dwayne Matthew Evan

Cold BEAUTY
Jessy A.

The whole family had been cursed since they moved to that 

house on the hill. The couple was happy until their son died 

mysteriously and the husband followed their son. There 

were lots of abnormal deaths and disappearances after that 

but the wife still lived there until now. Alone, rarely seen 

outside—she went by Viola.
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A few months later…

“…And I’m about to go there. Great.” Finnegan walked past the 

forest besides the house to get there; he shivers from being 

reminded of the story of the cursed house and the missing 

people that went here. He tightly grips his tool bag— a wrench 

jutted out from the edge. After hearing strange rustles, he 

quickened his pace and blocked his thoughts until he finally 

arrived at the destination. He had to admit; this was one 

creepy house. He gulped as he rang the bell.

“Good afternoon, I’m from the housing and construction 

company…”

Creak.

A woman—fair and youthful, Finnegan would even call her 

attractive—greeted him with a slight bow. “Ah, yes. You must 

be here to fix the sink.” She gestured Finnegan to come in.

Viola guided him to the end of the hall, “It’s over here.” 

She stopped and cleared her 

throat and claimed that she had matters to attend. 

Therefore, she requested Finnegan to call her 

when he was done.

Without waiting for a reply, she walked off. Finnegan scoffed, 

so she was just a sad, stoic beauty; what part of her is 

“cursed” exactly. Not delving into the matter any longer, 

he started his job.

Rattle. Rattle.

“Huh, what’s that?” He heard rattles from somewhere—the 

basement. The rattles kept going, and when Finnegan 

couldn’t take it any longer, he chose to check them. 

Slowly ascending the stairs, he—little by little—saw a huge 

metal fridge. 

Finnegan stepped closer to inspect it. The exterior seemed 

very shiny and clean. He didn’t want to touch another person’s 

property, yet found it absolutely strange for a fridge to be here. 

He shook it until it was opened; began to see numerous glass 

bottles filled with floating white smokes stacked in every row, 

“W-What are these?” 

M! - Edisi 05 // 2019 // EKSPRESI

30



Finnegan clasped the bottle, “Then 

those people aren’t missing, they’re 

all here…” he trailed off.

“Unfortunately, the husband and 

son, and the old ones are gone for 

good now. She ate all of them.” She 

glanced at him, “She… eats one soul 

every day. I saw it, whenever she 

eats one of us; she turns into that 

exquisite fair lady.”  

Finnegan’s eyes widened beyond 

belief. At that moment he knew he 

needed to stop this. He then opened 

the lid of the bottle and the soul 

escaped and flied off.

BAM!
“I know you’re here!” Viola hissed. 

From under the sofa, he finally 

showed up: holding the empty bottle. 

Viola shrieked in surprise—she turned 

into a spiral of black smoke and with 

agonizing screams she was forced to 

enter the bottle. 

As soon as she was inside, Finnegan 

smacked the lid close. Bearing the 

screams, he rushed back to the fridge 

and released everyone in the bottles. 

Afterwards, he shoved Viola

 to the farthest back shelf and 

chained the fridge.

The day after that, the media 

uncovered the whole story of the 

cursed house. n 

“Help!” 
a voice shouted. 

“We’re trapped!” 
this time it was louder.

Finnegan snapped his head on every 

direction until his eyes fell back to 

the bottles, and now the smokes had 

faces. He gasped and stepped back; 

the sounds were coming from them!

“We’re here because of that woman, 

that monster!” 

The one in the top row cried. Finnegan 

grabbed it, holding it in his arm.

“What are you doing down here?” 

Finnegan’s heart jumped upon hearing 

the voice: Viola. He turned around 

and watched as she pulled out spider 

feet from her back; her body turned 

greenish yellow, and she grew twice 

the size. 

He gaped in horror, and his legs moved 

faster than his brain: he needed to run.

Viola screeched and chased him. 

Finnegan quickly hid in the opposite 

direction of Viola; he heard the 

footsteps faded away.

“I’m still here!” 
the one he was still holding broke the 

silence. “That monster, she caught 

the people who went to the forest. 

Even her husband and son, they 

didn’t die, she took their souls!”

she exclaimed.
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What 's OnWhat 's On
http://news.maranatha.edu

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:

CHINESE BRIDGE YANG MEMPERSATUKAN 
KEBERAGAMAN BUDAYA

Menjelang Wisuda Universitas Kristen 
Maranatha periode April 2019, Maranatha 
Job Fair kembali diadakan pada 10 - 11 April 
2019 di Exhibition Hall, Gedung B. Sebagai 
pembuka, acara diawali dengan pemukulan 
gong oleh Olga Catherina Pattipawaej, Ph.D. 
selaku Wakil Rektor I Universitas Kristen 
Maranatha. Dua puluh tujuh perusahaan turut 
berpartisipasi dan sekitar 2.175 peserta datang 
untuk mengikuti kegiatan Job Fair ini

Pusat Bahasa Mandarin Universitas Kristen 
Maranatha bersama dengan Badan Koordinasi 
Pendidikan Bahasa Mandarin Jawa Barat 
kembali menyelenggarakan kompetisi Chinese 
Bridge pada tanggal 13 - 14 April 2019 di 
Ruang Teater Lantai 8 Gedung Administrasi 
Pusat. Mengangkat tema besar “One World One 
Family”, kompetisi ini dijadikan wadah bagi 
siswa-siswi serta mahasiswa menyalurkan 
talenta terkait bahasa Mandarin dan budaya 
Tiongkok.
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SEMANGAT BENZIG YANG TERCERMIN
DALAM PAMERAN TUNGGAL

Seniman Beni Sasmito, M.Sn. yang juga 
merupakan salah satu dosen Fakultas 
Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen 
Maranatha memamerkan karya lukisannya yang 
merupakan gabungan antara seni grafis dan 
lukisan dalam pameran tunggal di Orbital Dago. 
Pameran tunggal yang berjudul “@BENZIGEIST” 
berlangsung pada 2-5 April 2019 dengan jumlah 
karya sebanyak 52 karya. Judul pameran yang 
diambil berasal dari nama akun Instagram 
miliknya @benzigeist yang juga diambil dari 
nama panggilannya pada masa kuliah, Benzig.

MENCARI PELUANG PEKERJAAN DALAM 
JOB FAIR MARANATHA 2019

TIM TEKNIK ELEKTRO RAIH JUARA II DI E-TIME 2019

Satu dari tiga tim mahasiswa Program Studi 
S-1 Teknik Elektro yang mengikuti lomba 
E-TIME 2019 kategori Programmable Logic 
Controller (PLC) berhasil meraih Juara II. 
Kompetisi yang berskala nasional di bidang 
teknik elektro ini diselenggarakan oleh 
Politeknik Negeri Jakarta pada 8 – 11 April 
2019 di Faculty Club Universitas Indonesia.

http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
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Segudang aktivitas Universitas Kristen Maranatha tidak terlepas 
dari kegiatan yang terlaksana, baik di dalam maupun luar negeri. 
Keterlibatan Maranatha dalam kegiatan-kegiatan tersebut, selain untuk 
memperluas jejaring, juga untuk menjalin hubungan yang baik dengan 
berbagai pihak. Kegiatan positif yang dilakukan dengan pihak mitra 
diharapkan dapat meningkatkan reputasi kampus kita.

Rubrik berkala kali ini menampilkan banyaknya kegiatan internasional 
yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Maranatha bekerja sama 
dengan mitra-mitra luar negeri. (pm)

33

Maranatha 
International 
Activities

M! - Edisi 05 // 2019 // RUBRIK BERKALA



M! - Edisi 05 // 2019 //

34

Sebaran relasi aktivitas internasional 2018/2019
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Melihat Peluang Usaha
dari Gurihnya

Pandai melihat peluang, itulah 
yang bisa dilihat dari seorang 
Theresia Janice Sutantra –
gadis kelahiran ’97 yang berhasil 
menyelesaikan masa studinya 
pada Januari lalu. Ia menggunakan 
kesempatannya untuk mendirikan 
bisnisnya sendiri saat mengambil 
mata kuliah bisnis terpadu di 
Program Studi S-1 Manajemen 
Universitas Kristen Maranatha. 

Bisnis yang diberi nama 
Kailan Krispi ini menjadi suatu 
kebanggaan bagi Janice. Selain 
membantu menyelesaikan 
skripsinya sebagai data penelitian, 
ia pun dapat menikmati buah 
manis hasil kerja kerasnya melalui 
usahanya ini.
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Seiring dengan berjalannya waktu, Janice juga 
tak lupa meng-update minat pasar. Ia mulai 
membuat inovasi-inovasi baru pada produknya 
dengan menciptakan rasa-rasa yang kekinian. 
Semula hanya memiliki satu rasa, kini berkembang 
menjadi enam variasi rasa yang berbeda. Selama 
satu setengah tahun menjalankan bisnisnya ini, 
Janice menangani marketing dan controlling 
bisnisnya sendiri, sedangkan bagian produksi 
dibantu dua pegawainya. Produknya kini dapat 
ditemui melalui bazar, Go Food, reseller, dan event.

Gadis ramah ini banyak mendapat pelajaran dari 
bisnis yang ditekuninya tersebut, seperti cara 
mengatur suatu usaha, membaca pasar, dan 
lain-lain. Ia juga memosisikan dirinya sebagai 
pegawai agar dapat mengerti apa yang dirasakan 
pegawainya. Hal ini juga dijadikannya sebagai 
pengalaman untuk memasuki dunia kerja, karena 
kelak ia berencana untuk melamar pekerjaan di 
suatu perusahaan.

Janice hanya berharap agar pengalaman 
berbisnisnya ini dapat membantunya dalam 
bekerja di perusahaan dan pengetahuan yang 
ia dapatkan dari bekerja nanti dapat membantu 
mengembangkan usahanya menjadi besar. 
Ia memiliki mimpi untuk dapat bekerja dan 
mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan 
toko offline yang menjual Kailan Krispi-nya di 
Jakarta. Dalam waktu dekat, ia juga akan memulai 
bisnis lainnya untuk menjual dessert yang dijalani 
bersama seorang temannya. n
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roduk Kailan Krispi ini disajikan 
dalam bentuk rice bowl dengan 

sajian sayur kailan yang digoreng 
kering, disertai olahan ayam bumbu 

berbagai rasa sehingga menjadikannya 
unik. Bisnis yang dirintis Janice sejak 

2017 ini semula dipasarkan melalui teman 
terdekatnya. Melalui konsumen pertamanya, 

ia banyak mendapat pelajaran, lalu mulai 
mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap 
mutu produknya.
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Kailan Krispi
Theresia Janice Sutantra
081910070659  |  LINE: janicesutantra
Instagram: @kailan.krispi  /  @janicesutantra  /  @lynnwithcare
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Syarat dan ketentuan, cek pada link ini

bit.ly/libraryphotocompetition

http://bit.ly/libraryphotocompetition
http://bit.ly/libraryphotocompetition
http://bit.ly/libraryphotocompetition


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

