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Ilustrasi kali ini menampilkan suasana pertemanan tiga 

mahasiswa yang beragam, tetapi tetap harmonis. Suasana ini 

menggambarkan kehidupan kampus kita yang memang kental 

dengan keberagaman. Sesuai tema edisi Juni ini, harmoni 

relasi dapat diartikan keselarasan dalam keterikatan satu 

dengan yang lain.
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Riuhnya pesta demokrasi dua bulan lalu ternyata belum tuntas menyisakan 
ketegangannya. Bhinneka Tunggal Ika yang dijunjung tinggi, sesaat seakan diuji. 

Tentu tidak mudah mempertahankan persatuan tatkala ujian begitu berat menghadang. 
Namun tidak mudah juga memecah persatuan bangsa kita yang telah mengakar begitu 

dalam. Adanya perbedaan di tengah keberagaman tentu sudah menjadi kemutlakan. 
Adanya konflik karena perbedaan, itu sudah menjadi risiko. Kekuatan dan kebanggaan 

kita sebagai bangsa Indonesia adalah bagaimana kita yang beragam ini saling 
memperkaya, selaras dan padu menjadi besar dalam keberagaman itu.

Keberagaman di kampus kita tidak jauh beda dengan versi skala besarnya, masyarakat 
Indonesia. Multietnis, multiagama, multibahasa, multibudaya, sudah menjadi suasana 
sehari-hari kita. Keharmonisan yang kita alami dan rasakan di kampus ini rasanya juga 
merupakan skala kecil dari keharmonisan Indonesia. Suasana ini perlu terus dipupuk 

dan dikembangkan. 

Dalam keharmonisan akan tercipta kedamaian. Siapa sih yang tidak ingin hidup dalam 
kedamaian? Kehidupan kampus yang harmonis merupakan jaminan masa depan 

Indonesia yang kuat dan membanggakan, karena nyatanya kampus adalah gudangnya 
generasi muda penerus bangsa. Mari kita terus pelihara keharmonisan ini, menjadi 

kebanggan dan kekuatan. Terus gali potensi yang multiragam, terus terinspirasi, dan 
terus menginspirasi. (ins)
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Menjadi salah satu negara yang 
memiliki beragam etnis telah 
menjadikan Indonesia sebagai negara 
yang rawan dengan sikap intoleran. Hal 
ini semakin diperparah dengan situasi 
politik saat ini yang diprovokasi oleh 
kelompok berkepentingan. Beruntung 
hal ini tidak berpengaruh di dalam 
lingkungan kampus Universitas Kristen 
Maranatha yang selalu berusaha 
menjauhkan sikap intoleran tersebut.

Namun makna dari toleransi itu sendiri 
perlu untuk kita pahami bersama. 
Menurut Pdt. Hariman A. Pattianakotta, 
M.Th., toleransi merupakan sebuah 
sikap mental untuk hidup bersama 
orang yang berbeda. Perspektif 

tentang bagaimana kita memandang 
orang dan komunitas lain yang 
berbeda lalu tinggal bersama dengan 
dalam penghargaan satu sama lain. 

Toleransi bukanlah sebuah kata 
yang asing ditelinga kita, malah kata 
ini cukup sering digaungkan pada 
berbagai media sosial yang ada. 
Namun pada realitasnya, masih banyak 
kasus-kasus intoleran yang terjadi, 
bahkan telah memakan banyak korban. 
Kurangnya pemahaman masyarakat 
terhadap toleransi itu dikatakan 
oleh Pdt. Hariman disebabkan oleh 
dua faktor, yaitu faktor sindrom 
eksklusivisme agama dan faktor 
instrumental politik terhadap agama.

Steffi G. Gulo
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“Kesadaran bahwa 
kita bersama dengan 
orang lain yang 
berbeda adalah 
cara awal kita untuk 
mempraktikkan 
sikap toleransi 
di lingkungan kampus”
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Sindrom eksklusivisme muncul karena 
terbangunnya pola pikir bahwa 
kelompok kita yang paling benar, dan 
kelompok lain tidak. Hal ini membuat 
kita tidak bisa menghargai eksistensi 
yang lain.

“Semua agama mempunyai 
bibit-bibit eksklusivisme 
ini, yang kemudian 
dieksploitasi dan dijadikan 
sebagai instrumen oleh 
kelompok politik demi 
meraup suara. Membuat 
kita semakin terdegradasi 
dalam pengelompokan 
tersebut dan terciptalah 
sikap intoleran yang 
memecah belah bangsa.” 
Lalu apa yang kita butuhkan 
untuk menciptakan toleransi tersebut? 
“Menurut saya pendidikan,” 
tegas beliau.

Menurutnya pendidikan harus mampu 
mengubah perspektif hidup dan 
mentalitas bahwa kita adalah salah 
satu dari banyaknya kelompok, agama, 
atau etnis lainnya yang hidup di 
muka bumi ini. Bahwa kita tidak hidup 
sendiri, selalu ada bersama yang lain 
bahkan ada bagi sesama kita.

Proses pendidikan sendiri harus 
dimulai dari keluarga, lanjut dengan 
pendidikan agama yang mengajarkan 
pluralisme dan keberagaman. Hingga 
ke sekolah formal mulai dari PAUD 
sampai perguruan tinggi, seperti 
yang diterapkan di Maranatha melalui 
pendidikan fenomenologi agama. 
Dengan demikian kita akan semakin 
memahami kenyataan dan dibantu 
untuk hidup di dalam penghargaan 
kepada berbagai perbedaan.

Menjadi salah satu kampus di Indonesia 
yang menerapkan nilai-nilai hidup 
kristiani (NHK) pada seluruh aspek 
tidak membuat Universitas Kristen 
Maranatha melupakan keberagamaan 
yang ada di dalam kehidupan. Salah 
satu contoh nyata yang terjadi adalah 
ketika bulan ramadan ini salah seorang 
dosen Program Studi S-1 Manajemen 
yang bernama Rusli Ginting Munthe, 
S.E., M.M. menghentikan sementara 
kuliah sorenya agar mahasiswa 
yang menjalankan ibadah puasa 
dapat berbuka; bahkan ia mentraktir 
mereka yang berpuasa, seperti 
dikutip dari Kompas.com. Cerita ini 
dibagikan melalui akun Facebook Andi 
Triwahyudi dan kemudian menjadi viral 
di media sosial.

Kesadaran bahwa kita ada bersama 
dengan orang lain yang berbeda 
dengan kita adalah cara awal kita 
untuk mempraktikkan sikap toleransi 
di lingkungan kampus. Ini adalah 
dasar yang kemudian dapat kita 
kembangkan melalui berbagai kegiatan 
seperti bakti sosial atau pengabdian 
kepada masyarakat. “Kegiatan 
perjumpaan ini tidak hanya menolong 
orang lain memandang Maranatha, 
tetapi juga menolong Maranatha untuk 
melihat dunia dalam merefleksikan dan  
mengintrospeksi diri bahwa hidup
ini ternyata bisa lebih kaya lagi,”
tutup Pdt. Hariman. n

“The highest 
  result of 
  education is 
  tolerance.”  
     - Helen Keller
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MARANATHA 
TINGKATKAN
KUALITAS HIDUP
MELALUI ABDIMAS

Pengabdian kepada masyarakat (abdimas) 
merupakan salah satu dari tiga kewajiban
yang ada dalam tridarma perguruan tinggi.
Dalam menggenapi kewajiban tersebut,
Universitas Kristen (UK) Maranatha memiliki tema 
besar, yaitu “Care to Share for Better Life”. Dalam 
hal ini segenap civitas academica UK Maranatha 
akan turut serta memberikan kontribusi nyata pada 
masyarakat dengan mengedepankan nilai care 
(kepedulian) dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 
bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ilmu 
pengetahuan, seni, dan teknologi. 

Dalam melaksanakan perannya, civitas academica 
UK Maranatha telah melakukan banyak hal, 
khususnya dilakukan di lingkungan kampus 
Maranatha dan juga Kota Bandung, sesuai dengan 
bidang keahlian ilmu masing-masing untuk 
tingkatkan kualitas hidup masyarakat.

Grista Naftalena

M! - Edisi 06 // 2019 // TOPIK UTAMA 9



M! - Edisi 06 // 2019 //

10

“Maranatha 
akan turut serta 
memberikan 
kontribusi nyata 
pada masyarakat 
dengan 
mengedepankan 
nilai care 
(kepedulian).”

Kehadiran UK Maranatha tentunya telah banyak 
dirasakan oleh sebagian masyarakat Kota 
Bandung melalui berbagai kegiatan abdimas
yang pernah dilakukan. Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat UK Maranatha,
Dr. Teresa Liliana Wargasetia, S.Si., M.Kes., PA(K)., 
mengungkapkan bahwa fakultas, program studi, 
hingga unit kerja universitas bergerak aktif dalam 
melakukan abdimas ini. 

Contohnya saja di tahun 2018, Fakultas 
Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan Fakultas 
Kedokteran Gigi melalui kegiatan abdimas 
turut meningkatkan taraf kesehatan dan mutu 
kehidupan masyarakat dengan menggandeng 
sekolah-sekolah, tempat ibadah, rumah sakit,
serta komunitas khusus yang ada di Kota 
Bandung; Fakultas Ekonomi dengan kegiatan 
peningkatan taraf ekonomi yang dilakukan melalui 
mitra gereja dan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM); pelaksanaan pelatihan komputer pada 
kelompok masyarakat oleh Fakultas Teknologi 
Informasi; dan lain sebagainya. 

Pada 2018 pula, UK Maranatha berkesempatan 
menerima hibah dari Kemenristekdikti untuk 
dapat terlibat dalam program pemerintah, yaitu 
“Citarum Harum”. 

“Kegiatan yang berjudul ‘Pembelajaran Inovatif 
Wilayah Tengah Citarum Harum’ melibatkan 
beberapa program studi dan unit kerja untuk 
melaksanakan pemberdayaan masyarakat 
melalui peningkatan kemampuan wirausaha 

UMKM di bidang kuliner 
dengan berbasis 
kesadaran lingkungan 
dan peningkatan kualitas 
lingkungan di daerah 
aliran sungai Citarum,” 
jelas Teresa.

Keikutsertaan Maranatha 
dalam program sungai 
Citarum diharapkan dapat 
berdampak bagi seluruh 
masyarakat Jawa Barat.

Selanjutnya UK Maranatha 
berharap agar 
pengimplementasian nilai 
kristiani yang dipegang 
oleh UK Maranatha, 
yaitu care dalam darma 
pengabdian kepada 
masyarakat akan semakin 
dirasakan.  UK Maranatha  
juga akan terus berusaha 
meningkatkan kualitas dan 
kuantitas abdimas agar 
dapat memberi dampak 
yang lebih besar lagi bagi 
kehidupan masyarakat. n
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Prisca Katranny Massie

Komunikasi termasuk kebutuhan utama 
manusia sebagai mahluk sosial dan 
merupakan salah satu bentuk hubungan
dasar antarmanusia. Tanpa komunikasi, 
manusia tidak mampu mengenal atau
belajar beradaptasi.

Tentu setiap aktivitas komunikasi memiliki 
tujuan. Pertama, bertujuan agar informasi 
dapat diterima dan dimengerti oleh
komunikan, maka penyampaian pesan harus 
diberikan dan diterima sejelas mungkin.

Kedua, bertujuan agar dapat mengenal
dan memahami orang lain. Dengan 
mendengarkan, maka komunikan akan lebih 
memahami maksud dari komunikator, karena 
kemampuan mendengar, membaca maksud, 

lalu mengerti dan mampu mengartikan
pesan dengan baik adalah hal penting
dalam berkomunikasi.

Tujuan komunikasi ketiga adalah pendapat 
kita diterima oleh orang lain. Salah satu 
cara menyampaikan gagasan adalah 
berkomunikasi. Tujuan penyampaian ini
supaya dapat diterima oleh orang lain.

Terakhir, tujuan berkomunikasi adalah 
menggerakkan orang lain untuk melakukan 
sesuatu. Dengan komunikasi yang baik,
dapat membangun kesamaan persepsi
dengan orang lain. Ketika diterima, maka
hal tersebut dapat menggerakkan orang lain, 
karena adanya rasa kepercayaan yang
tumbuh melalui komunikasi tersebut.
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Perkembangan teknologi turut mengambil 
alih cara berkomunikasi. Banyak di antara 
generasi kini yang tidak asing dengan 
chatting, voice note, video call, dan lainnya. 
Cara berkomunikasi melalui perangkat 
cyberspace ini jelas digandrungi oleh para 
milenial. Sistem pengajaran di beberapa 
perguruan tinggi yang menerapkan 
education 4.0 sudah melakukan hal ini. 
Cara berkomunikasi seperti ini lebih akrab 
disapa komunikasi virtual.

Komunikasi virtual kini mengikat para 
pelakunya untuk terus menggunakan 
internet. Jarak dan waktu bukan halangan 
agar tetap menjalin komunikasi dengan 
orang yang kita kenal. Bahkan, era milenial 
ini banyak teman dunia maya yang 
belum pernah bertemu langsung, tetapi 
dapat menjadi akrab. Namun, bentuk 
komunikasi yang sedang viral dan akan 
terus berkembang ini tentu punya banyak 
keterbatasan.

Alumnus Fakultas Psikologi Universitas 
Kristen Maranatha, Faolima Zebua, 
mengatakan sebagai Human Resource 
(HR) sebenarnya akan ada beberapa hal 
yang tidak bisa didapatkan, dibanding 
dengan bertemu langsung tentunya. 
Contohnya tidak bersalaman, body 
language, dan confident level. Tiga hal 

tersebut menjadi poin penilaian yang 
sangat erat dengan tujuan komunikasi 
yang telah dibahas di awal.

Menurut Faolima, virtual communication 
dijadikan sebagai pilihan terakhir.
Biasanya hal ini dilakukan untuk 
melakukan interview dengan kandidat 
yang ada di luar kota atau untuk posisi-
posisi level manajer (ke atas) yang 
kebanyakan memiliki jadwal yang 
sangat ketat.

Jadi, meskipun komunikasi virtual sangat 
membantu secara waktu dan jarak, 
komunikasi langsung tetap diperlukan, 
karena dengan melihat gestur dan 
mimik wajah, kita akan lebih mengenal 
komunikator maupun komunikan untuk 
menghindari kesalahpahaman. n

“Virtual communication
would be the best way
to catch up with 
someone who has 
supertight schedule.”
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Ketekunan
Bawa Jalan 
Kesuksesan
Grista Naftalena

Jika Anda pernah berkunjung ke Kota 
Bandung, mungkin tidak asing lagi dengan 
Dapoer Pandan Wangi Sunda Resto. Mungkin 
saja Anda pernah mencicipi hidangannya. 
Dalam perjalanannya selama hampir 14 
tahun, nama besarnya tidak lepas dari 
pengaruh Clift Daniel Pasadena – orang  
yang turut terjun membangun restoran 
tersebut hingga saat ini.
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Restoran Dapoer Pandan 
Wangi dibangun atas 
gagasan kedua orang 
tua Clift pada 2005. 
Alumnus Fakultas 
Ekonomi angkatan 2003 
ini mulai mengurus 
operasional restoran 
tersebut sejak 2011. 
Bagi Clift, meneruskan 
usaha yang sudah ada 
itu memiliki tantangan 
tersendiri. Mimpinya ingin 
terus mengembangkan 
restorannya hingga 
maksimal.

Untuk mencapai kesuksesannya yang kini ia rasakan, 
Clift terus bertekun dan banyak menerapkan berbagai 
hal dalam usahanya. Sebagai contoh, saat Clift ingin 
restorannya berkembang dengan baik, ia mencoba 
membawa beberapa perubahan dalam operasional 
restoran. Ia juga membiasakan para pegawainya dengan 
perubahan agar selalu siap bersaing,
walau terkadang perubahan itu membawa rasa
tidak nyaman bagi para pegawainya. 

Jika sistem dapat berubah, hanya satu yang patut 
dipertahankan, yaitu kualitas rasa. Baginya, kualitas 
rasa yang telah menjadikan restorannya hingga sebesar 
ini tidak akan diubah, karena melalui kualitas rasa yang 
telah dijaga ini, restoran dapat menjaga
ciri khas dan keistimewaannya. 

 Untuk menuju kesuksesan, 
perlu usaha dan ketekunan.“ ”

M! - Edisi 06 // 2019 // BINGKAI INSPIRASI

Clift selalu berusaha untuk memacu para karyawannya 
untuk berubah ke arah yang lebih baik dan tidak terpaku 
pada posisi kerja yang sudah nyaman. Selain itu, Clift 
yang memiliki prinsip kejujuran dan ketulusan dalam 
hidupnya, juga menanamkan nilai ketekunan dalam 
menjalani sesuatu.

Jadi untuk menuju kesuksesan, kita hanya perlu usaha 
dan ketekunan. “Jika kita pegang banyak hal, maka 
kita akan kuasai banyak hal, tetapi akan kehilangan 
banyak hal juga, karena kita tidak fokus dibandingkan 
ketika kita fokus dengan suatu hal saja. Tekunilah suatu 
bidang tertentu jika ingin maju di bidang itu. Bukan 
berarti kita tidak boleh menjalani hal lain, tetapi kita 
harus fokus memilih sesuatu yang ingin kita curahkan 
perhatiannya. Tekuni bidang itu, maka kita akan jadi 
yang terbaik di bidang itu,” ungkap Clift. n

Dapoer Pandan Wangi 
Sunda Resto

Jalan Patuha 38
Jalan Terusan Pasirkoja 380

www.dapoerpandanwangi.com
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Akhir-akhir ini banyak ditemukan, terutama di media sosial, tulisan yang 

membahas tentang bagaimana seharusnya para perempuan saling 

mendukung satu sama lain. Kesadaran tersebut merupakan hal positif yang 

dapat membuat interaksi dalam lingkungan sosial menjadi lebih baik dan 

diharapkan tumbuh dalam setiap diri individu. Bukan hanya sebatas itu saja, 

tetapi sebaiknya dapat direfleksikan dalam bentuk perilaku menghargai, 

mendukung, dan menerima kelebihan orang lain tanpa merasa diri sendiri 

lebih rendah. Lantas, bagaimana bagi laki-laki?

Andini Rahmanita
Mahasiswi Fakultas Psikologi
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Hampir semua karakteristik laki-laki dibentuk oleh 

lingkungan, termasuk dari orang tua. Demi menjadi 

seseorang yang kuat, maka laki-laki tidak boleh 

menangis. Mereka tidak boleh menjadi seseorang yang 

sensitif. Juga tidak boleh memperlihatkan kerapuhan 

dan kesakitannya. Pendapat tersebut keliru, karena 

laki-laki juga manusia yang memiliki perasaan. Mereka 

jelas berhak untuk mengekspresikan perasaannya, 

salah satunya dengan mengeluarkan air mata. 

Menangis, bukanlah simbol dari kelemahan. Siapa pun 

boleh menangis, tidak peduli laki-laki atau perempuan. 

Orang bisa saja mengeluarkan air matanya karena 

duka. Bahkan, karena  terlalu bahagia. Entah sampai 

kapan para laki-laki harus menimbun perasaan

mereka dan membuatnya seperti “ticking bomb”

yang sewaktu-waktu bisa meledak.

Mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk 

menyuarakan bahwa menjadi laki-laki atau manusia 

yang kuat, tidak dilihat dari seberapa jarang ia 

menangis, melainkan dengan melihat seberapa besar 

kemampuannya dalam mengelola emosi dan perasaan, 

serta mau menerima kelemahannya. Itulah bentuk 

kekuatan yang paling hebat. Oleh sebab itu, para

laki-laki sebaiknya segera meninggalkan pola pikir 

lama tersebut dengan cara belajar saling menghargai 

perasaan satu sama lain, tanpa takut terlihat lemah. 

Kaum wanita, sebaiknya juga bersifat terbuka dalam 

memanusiakan manusia. Salah satunya dengan 

bersikap suportif pada laki-laki yang sedang berusaha 

untuk membuka diri dan jujur atas perasaannya. 

Mulai sekarang, ayo kita mulai berhenti menghakimi 

dan mengelompokkan mereka ke dalam satu 

kategori. Pada akhirnya, manusia yang sesungguhnya 

akan belajar untuk menerima kekurangannya dan 

memaksimalkan kualitas dirinya, tanpa harus 

menjatuhkan manusia lain. n
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Dr. Rosida Tiurma Manurung, M.Hum.
Dosen Program Studi Magister Psikologi Sains
Universitas Kristen Maranatha

diimplementasikan dalam 
perwujudan masyarakat yang 
berkarakter. Jika guru sadar bahwa 
keteladanan adalah upaya nyata 
dalam membentuk anak bangsa 
yang berkarakter, maka guru 
tentu akan terus mengedepankan 
keteladanan dalam setiap 
perkataan dan perbuatannya. 

Untuk tercapainya tujuan pokok 
pendidikan, hendaklah guru 
tidak hanya berorientasi pada 
nilai akademik saja, tetapi 
juga berorientasi pada konsep 
kebinekaan, yaitu bagaimana 
seorang peserta didik bisa belajar 
dari lingkungan yang beragam, 
sehingga dengan pemantapan 
tugas dan peran guru dalam 
dunia pendidikan, khususnya 
dalam kegiatan pembelajaran  

KONSEP KEBINEKAAN DALAM 
PENDIDIKAN

Dalam falsafah Jawa, pendidik diidentikkan 
dengan guru yang bermakna ‘digugu dan ditiru’. 
Artinya, orang yang selalu dicontoh dan dipanuti. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
guru adalah seorang yang pekerjaannya (mata 
pencahariannya, profesinya) mengajar.
 
Dapat dikatakan bahwa definisi guru ialah 
seorang yang pekerjaannya mengajar orang 
lain. Ki Hadjar Dewantara menggunakan “Sistem 
Among” sebagai perwujudan konsepsi beliau 
dalam menempatkan peserta didik sebagai 
sentral proses pendidikan. Dalam sistem among, 
guru ditempatkan sebagai pemimpin dalam 
proses pendidikan, sehingga diwajibkan bersikap 
Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun 
karsa, dan tutwuri handayani.  

Dengan demikian, sistem pendidikan yang 
dikemukakan Ki Hadjar Dewantara di 
atas merupakan warisan luhur yang patut 
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“Bangun solidaritas
dengan bela rasa dan
kasih persaudaraan.”

-Rosida Tiurma Manurung

di kelas, diharapkan guru dapat 
mengetahui tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pendidik
dan diharapkan terjalinnya

hubungan yang harmonis
dengan para peserta didiknya, 

sehingga harapan tercapainya 
tujuan pendidikan bisa dengan 

mudah terwujudkan.

TOLERANSI BUKAN SEKADAR MIMPI 

Toleransi hadir sejak mula negara ini berdiri.
Allah menciptakan manusia bukan untuk saling 

membenci. Oleh karena manusia sejak dilahirkan
sudah teridentifikasi memiliki asal usul, warna kulit, 

agama, dan perbedaan lainnya. 

Allah menciptakan perbedaan sejak turunnya manusia 
ke bumi, dan perbedaan dalam konteks kebinekaan 

bukanlah untuk saling bermusuhan, menghancurkan, dan 
membenci. Lalu, apa alasan kita untuk menolak perbedaan? 

Dengan hati tulus dan sikap terbuka, mari kita menerima 
perbedaan yang menjadi kekuatan serta modalitas untuk 

menjaga persatuan dan kedamaian di bumi Indonesia. 
Mari, kita  mewujudkan kehidupan bersama dalam kebinekaan. 

Secara historikal, tercatat beberapa kali bumi Indonesia
ini dilanda kerusuhan bernuansa etnis dan agama.

Masih munculnya fenomena intoleransi, sentimen agama
dan etnis, terutama dalam perhelatan politik bangsa Indonesia 

yang menjadi salah satu bukti bahwa perbedaan – baik dari suku, 
agama, maupun golongan – masih berpotensi memunculkan 

konflik, padahal selama ini kita selalu diperkenalkan dan 
disinggungkan dengan berbagai konsep tentang persatuan 

dan kesatuan bangsa. 

Selama ini seluruh masyarakat selalu ditekankan untuk 
mengembangkan toleransi umat beragama dengan cara saling 

menghargai dan menghormati para pemeluk yang berlainan agama. 
Kalau toleransi itu indah, mengapa kita saling benci? n
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Fenomena 
Harmonisasi 
dalam 
Arsitektur 
Gereja 
Pohsarang
 Krismanto Kusbiantoro

Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain

Universitas Kristen Maranatha

Anggun, cantik, dan 

memesona. Itulah 

kesan yang muncul 

ketika peziarahan 

mendaki Gunung 

Wilis menuju Gereja 

Pohsarang. Susunan 

batu dan genting 

menutup atap 

berbentuk kubah 

dengan mahkota 

di atasnya. Itulah 

karya Henri Maclaine 

Pont, seorang arsitek, 

arkeolog, dan peneliti 

berkebangsaan 

Belanda pada 1936
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Gereja Pohsarang 

dibangun atas prakarsa 

Pastor Jan Wolters, CM. 

yang didampingi empat orang 

umat Katolik Kediri yang berkunjung 

ke Trowulan untuk menemui Macleine 

yang tengah meneliti peninggalan arkeologis 

arsitektur Kerajaan Majapahit. Lalu mereka meminta 

sang arsitek untuk membuat sebuah gereja kecil

yang mampu menampung 150 orang. 

Selanjutnya Macleine membuat sebuah bangunan gereja yang 

terinspirasi oleh istana Kerajaan Majapahit. Bangunannya menghadap 

ke Selatan, dikelilingi pagar dan gerbang pintu masuk yang terbuat 

dari batu dan inner-court di dalamnya. Bangunan utamanya 

serupa pendopo dengan atap kubah, ditopang dua busur 

kayu yang bertumpu pada empat kolom berbentuk V di 

setiap ujungnya. Penutup atapnya adalah genting khusus 

yang dirakit dengan kawat seling baja, sehingga 

membentuk serupa membran yang fleksibel.

Pada puncak kubah diletakkan mahkota 

menunjuk empat arah mata angin

dan salib besar di puncaknya.
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Bangunan ini sedianya dirancang 

tanpa dinding. Umat menghadap altar 

yang didesain khusus dari pahatan batu 

bata berbentuk relief. Di sinilah rakyat jelata 

berjumpa dengan Tuhan sambil belajar dari 

kitab suci bergambar terbuka di altar, juga 

sebagai pusat belajar sekaligus sebagai 

tempat dibangunnya dasar iman umat.

Di samping bangunan gereja utama 

terdapat dua buah gua. Di sebelah timur 

terletak Gua Maria, sementara di sebelah 

barat terletak Kubur Yesus dengan patung 

Pieta di atasnya. Di Gua Maria inilah dulu 

masyarakat sekitar berdoa kepada

Bunda Maria sebelum mereka pergi

ke sawah atau ke ladang. 

Saat ini banyak peziarah menghampiri 

Gua Maria ini untuk berdoa dan memohon 

sesuatu, lepas dari agama apa yang 

mereka anut. Ini adalah bukti bahwa 

arsitektur mampu menjadi wadah pertemuan 

berbagai ragam budaya, etnis, agama,

dan kepercayaan dalam sebuah 

harmonisasi yang indah. n

“Arsitektur mampu 

menjadi wadah 

pertemuan dalam 

sebuah harmoni 

yang indah.”

21

Foto: Krismanto Kusbiantoro
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Armein Z. R. Langi

“Orang bodoh banyak bicara. 
Orang pintar berdiam diri. 
Orang bahagia mendengar 
suara Allah.”
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SAMA-SAMA
OLAHAN BERAS,
APA BEDANYA?

Terkadang kita salah mengartikan antara lontong dan arem-arem. Beberapa di antara 
kita menganggap kedua jenis makanan itu sama, padahal kenyataannya, meskipun 

sama-sama terbuat dari beras dan dibungkus daun, lontong dan arem-arem tidaklah 
sama. Yuk, kenali perbedaannya!

1.  Lontong
Lontong merupakan panganan yang biasa ditemui saat 
kita menyantap sate, gorengan, dan gulai. Makanan 
ini terbuat dari beras yang diaron, lalu dibungkus daun 
pisang dengan bentuk memanjang. Setelah itu, direbus 
atau dikukus. Bagian luar lontong biasanya berwarna 
agak kehijauan, karena menggunakan daun pisang 
sebagai pembungkusnya, sedangkan bagian dalam 
berwarna putih aromanya khas.

2.  Arem-Arem
Arem-arem hampir serupa dengan lontong – berbahan 
dasar beras dan dibalut daun pisang. Hal yang 
membedakan keduanya adalah bentuk dan isiannya. 
Arem-arem relatif berbentuk lebih pendek dan lebar. 
Panganan khas Kebumen ini biasa diisi sayuran atau 
sambal goreng. Berbeda dengan arem-arem di tanah 
Sunda yang isinya berupa sayuran atau oncom pedas. 
Mereka menyebutnya lontong isi. 

Kini arem-arem memiliki banyak variasi, seperti nasi 
digulung dengan  telur dadar tipis sebelum dibungkus 
daun pisang dan juga beras yang diganti dengan mie 
atau disebut dengan arem-arem mie.

3.  Ketupat
Makanan olahan lain yang 
berbahan beras adalah ketupat. 
Bentuknya persegi empat dan 
menggunakan daun kelapa 
muda sebagai pembungkusnya. 
Membuat ketupat, caranya 
sedikit berbeda. Beras tidak 
diaron terlebih dahulu, 
melainkan benar-benar dari 
mentah. Lalu diisi sebanyak tiga 
perempat ke dalam bungkus 
ketupat dan direbus selama 
berjam-jam, hingga benar-benar 
matang.

Selain itu masih banyak jenis 
makanan olahan beras yang 
menjadi khas Indonesia,
seperti buras, lemang, lepeut, 
dan lainnya. Makanan ini 
menjadi ciri khas tersendiri 
di Indonesia.n

Virna Pariangan

2323
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24Pakomar Komunitas yang mewadahi 
pengembangan pemahaman, talenta, 
dan kreativitas dalam bidang komik.
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Karya Busana dan Konsep: 

Deviana
Mahasiswi Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain 

Konsentrasi Desain Busana dan Mode

31
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32Kata kabasaran berasal 
dari bahasa Minahasa 

yaitu kawasalan, kemudian 
berkembang menjadi kabasaran 

yang merupakan  gabungan 
kata, kawasalni dan sarian.

Kawasal berarti menemani dan mengikuti gerak 
tari, sedangkan sarian adalah pemimpin perang 
yang memimpin tari keprajuritan tradisional 
Minahasa.

Orang Minahasa dalam sejarahnya merupakan 
waraney atau kesatria-kesatria perang di tanah 
Minahasa (dulunya disebut Tanah Malesung). 
Kehidupan peperangan di masa lampau, serta 
semangat perjuangan yang memang sudah 
lama ada dalam setiap individu orang Minahasa 
merupakan inti dari Tarian Kabasaran.

Menurut sejarahnya, Tari Kabasaran ini 
dulunya merupakan tarian perang yang 
sering dilakukan oleh para prajurit Minahasa. 
Menurut adat masyarakat Minahasa, dulunya 
untuk menarikan tarian ini penari harus 
berasal dari keturunan penari Kabasaran juga. 

Seiring dengan tidak adanya perang 
seperti dahulu, Tari Kabasaran tidak lagi 
dijadikan tarian perang. Namun, tarian ini 
dikembangkan menjadi tarian dalam upacara 
adat, penyambutan, dan acara yang bersifat 
budaya lainnya. Sekarang, Tari Kabasaran 
ditampilkan sebagai penghormatan kepada 
para leluhur yang gugur di medan perang 
atas keberaniannya dalam mempertahankan 
tanah airnya. 
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Semua penari dalam Tarian Kabasaran adalah 
lelaki, atau disebut waraney, artinya prajurit 
atau kesatria. Kostum Tarian Kabasaran pada 
dasarnya adalah tirai-tirai berwarna merah, 
karena melambangkan keberanian, sedangkan 
kostum yang berbentuk tirai layaknya baju 
tempur perang zaman dahulu. 

Penutup kepala, biasanya dihiasi dengan paruh 
burung yang menjulang ke atas. Pada bagian 
depan kostum, biasanya terdapat beberapa 
tengkorak kepala. Busana yang digunakan dalam 
tarian ini terbuat dari kain tenun Minahasa asli 
dan kain patola, yaitu kain tenun merah dari 

Tombulu dan tidak terdapat di wilayah 
lainnya di Minahasa. 

Pakaian Tari Kabasaran menjadi inspirasi 
dalam pembuatan busana ready to wear 
deluxe untuk wanita yang diberi judul 
“Rumbaeran”, biasanya ditujukan untuk 
wanita usia 20-35 tahun  yang tinggal di 
kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. 
Penerapan konsep ke dalam desain 
umumnya melalui penggunaan warna, 
yaitu merah, kuning, dan hitam, serta fabric 
manipulation berupa tucking dan pleats. n

Foto: Kevin Maverix
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Penyanyi   

       Misterius
Dedeh Supantini
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Setelah lima hari yang hectic dengan 

kuliah, Sabtu dan Minggu adalah hari 

yang dirindukan, sehingga bangun siang 

menjadi sah dan subuh di rumah kos 

terasa tenteram. Tak ada dering jam 

beker maupun bunyi gerudak-geruduk. 

Lita menyukai ketenteraman itu. Oleh 

karena itu, ia selalu bangun subuh di 

akhir pekan, menikmati blue hour di 

teras kamarnya yang terletak di lantai 

dua, sambil memetik gitar menyanyikan 

beberapa lagu kesukaannya.

Di suatu akhir pekan, seperti biasa Lita 

memetik gitar sambil menyanyi. Tiba-

tiba terdengar gema nyanyiannya dalam 

suara tenor yang merdu! Lita berhenti 

menyanyi. Mendadak wajahnya pucat 

pasi. Kemudian suara itu menghilang 

begitu saja. Namun, ketika ia melanjutkan 

lagunya, suara itu muncul kembali. 

Dengan gemetar Lita berlari terbirit-birit 

masuk ke kamarnya. 

“Tuh, betul kan apa yang kubilang! Kamu 

sih tidak percaya!” ujar Sitta ketika Lita 

menceritakan pengalamannya.

“Beberapa kali Aku mendengar ‘

suara misterius menyanyikan lagu 

mellow dengan suara pelan,” 

sambung Litta serius. 

Selama ini hanya Sitta yang pernah 

mendengar suara tersebut dan 

meributkannya, sehingga teman-teman 

menganggapnya hoaks. Namun, hari ini 

Lita di-duet-i. Jangan-jangan rumah 

kos khusus putri ini ada penunggunya. 

Bukankah semua penghuninya 

perempuan? Termasuk Ibu kos yang 

hidup sebatang kara, dan Bik Ijah 

pembantunya. Lalu, siapa pemilik

suara tenor itu? 

Beberapa minggu kemudian, Lita 

terbangun di pagi buta oleh sebuah suara 

yang seakan-akan merasuki hatinya.

“Kau datang dengan sederhana.

Satu bintang di langit kelam.

Sinarmu rimba pesona ...” 

Bagaikan terhipnotis Lita mengikuti 

nyanyian itu sambil menuruni tangga, 

lalu masuk ruang rumah Ibu kos

yang terlarang untuk dimasuki.

Dia menemukan sumber suara

itu dalam siluet hitam. 

Tubuh Lita merinding. Namun, sihir 

suara itu begitu kuat, sehingga Lita 

mengesampingkan ketakutannya 

dan tetap berusaha mendekatinya. 

Mendengar langkah Lita, sosok itu 

membalikkan badannya. Wajah pucatnya 

sekeren Tom Cruise, tanpa kaki. Lita 

menjerit dan jatuh pingsan.

Sosok itu sama kagetnya. Tanpa diduga 

gadis penghuni lantai dua bersuara 

merdu itu akan menemukannya.

Dengan sigap ia mengayuh kursi 

rodanya, dan memeluk gadis itu sebelum 

terjatuh ke lantai. Matanya berkaca-kaca. 

“Jangan tumbuh,”  bisiknya kepada

cinta yang sedang bertunas di hatinya.

Pada saat yang sama, Lita membuka 

matanya. Masih shock. Namun, entah 

mengapa ia ikhlas tersesat di pangkuan 

lelaki asing bersuara emas itu. n

35
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What 's OnWhat 's On
http://news.maranatha.edu

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:

MEMAHAMI PESAN-PESAN KEBANGSAAN
PASCAPEMILU 2019

Salah satu perguruan tinggi yang berasal dari 
Guangxi, Tiongkok, yaitu Guangxi Vocational 
and Technical College melakukan kunjungan ke 
Universitas Kristen Maranatha pada Kamis, 20 
Juni 2019. Kunjungan ini berlangsung di Ruang 
Rapat Fakultas Bahasa dan Budaya yang dihadiri 
delegasi Guangxi Vocational and Technical 
College, yaitu Li Weidong selaku Chairman of 
College Council beserta jajarannya.

Dalam rangka telah terlaksananya Pemilihan 
Umum (Pemilu) 2019, pada hari Jumat, 31 
Mei 2019, Badan Pelayanan Kerohanian 
(BPK), Pendeta Universitas dan Pusat Kajian 
Kebhinekaan dan Perdamaian (PKKP) Universitas 
Kristen Maranatha menyelenggarakan talk 
show kebangsaan bertajuk “Indonesia 
Pascapemilu 2019”. Dengan mengangkat tema 
tersebut lima narasumber pun turut diundang 
untuk membuka perspektif dan membangun 
komitmen kebangsaan.

M! - Edisi 06 // 2019 // WHAT’S ON

KUNJUNGAN GUANGXI VOCATIONAL AND 
TECHNICAL COLLEGE

PROGRAM STUDI S-1 DESAIN INTERIOR 
DAPATKAN AKREDITASI A (UNGGUL) BAN-PT

Bedasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT), Program Studi S-1 
Desain Interior Universitas Kristen Maranatha 
berhasil tingkatkan predikat akreditasi menjadi 
A. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Program 
Studi S-1 Desain Interior, Erwin Ardianto Halim, 
S.Sn., M.F.A. bahwa pihak prodi telah menerima 
hasil akreditasi ini pada tanggal 28 Mei 2019.

SEMINAR “TRANSFORMING LEADERS 
BUILDING NATION”

Dalam rangka memperlengkapi pemimpin 
agar berdampak bagi orang-orang di sekitar 
mereka, Universitas Kristen Maranatha bekerja 
sama dengan Yayasan Haggai Indonesia 
menggelar seminar kepemimpinan yang 
bertema “Transforming Leaders Building Nation”. 
Berlangsung selama tiga hari pada tanggal
11-13 Juni 2019, seminar ini dibuka di
ruang H03B02, Grha Widya Maranatha
oleh Rektor Universitas Kristen Maranatha,
Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D.

http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu


M! - Edisi 06 // 2019 //

37

Penyambutan kunjungan sekolah telah menjadi salah satu 
program rutin yang dilakukan oleh Universitas Kristen 
Maranatha dalam memperkenalkan lingkungan kampus 
kepada para siswa, khususnya yang masih mencari kampus 
tepat untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka.

Sejak Agustus 2018, Universitas Kristen Maranatha 
telah menerima kunjungan dari 16 sekolah di Indonesia. 
Seluruh kunjungan disambut secara antusias dan dikemas 
sedemikian rupa melalui pengamatan proses belajar 
mahasiswa, melihat fasilitas-fasilitas yang tersedia, hingga 
berbagai kegiatan seru lainnya. Melalui seluruh rangkaian 
penyambutan, para siswa diharapkan dapat mengenal lebih 
dekat dan menikmati suasana kampus Maranatha, serta 
bertambah wawasan tentang pendidikan tinggi.

Sekolah mana sajakah yang telah berkunjung ke kampus 
Maranatha pada periode 2018-2019? 

SCHOOL VISITS 
to OUR CAMPUS
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KUNJUNGAN 
SMA ke KAMPUS 
MARANATHA 
(Agustus 2018 - Mei 2019)

SMAK PENABUR
KOTA TANGERANG

SMAK PENABUR
SUMMARECON

JAKARTA

SMAK PENABUR
BINTARO JAYA

SMAK PENABUR CIREBON

SMAK 3 PENABUR JAKARTASMAK 3 PENABUR JAKARTA

SMAK 4 PENABUR
JAKARTA

SMA GLOBAL
INDO ASIA BATAM

SMAK 2 PENABUR
JAKARTA

SMAK IPEKA
TOMANG II

SMAK PENABUR KOTA WISATASMAK PENABUR KOTA WISATA
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SMA KARANGTURI SEMARANGSMA KARANGTURI SEMARANG

SMAK TIRTAMARTA
BPK PENABUR JAKARTA
SMAK TIRTAMARTA
BPK PENABUR JAKARTA

GLOBAL SEVILLA
PURI INDAH
JAKARTA

SMAK BPK PENABUR
SINGGASANA

SMA ERENOS
TANGERANG SELATAN

SMAK 5 PENABUR JAKARTASMAK 5 PENABUR JAKARTA

SMAK 7 PENABUR JAKARTASMAK 7 PENABUR JAKARTA
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Inspire People:  Gideon Jovian Algie Handoko
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“Jika kita dapat turut serta
menyebarkan energi positif melalui
apa yang kita pakai, kenapa tidak?”

Seperti itulah yang dikatakan Gideon Jovian 
Algie Handoko, seorang alumnus Fakultas 
Ekonomi Universitas Kristen (UK) Maranatha 
angkatan 2013, saat menceritakan bisnis 
yang sedang dijalankannya.

Kita mungkin pernah melihat atau 
memiliki kaus dengan berbagai corak, 
entah itu gambar karakter atau corak 
apapun yang kita suka. Namun, 
apakah terpikir olehmu bahwa kita 
dapat menginspirasi orang-orang dan 
memberikan energi positif dengan 
kaus yang kita 
pakai? Hal ini yang 
terpikir oleh Gideon 
untuk membedakan 
kausnya dengan pro- 
duk pesaingnya. 

Perjalanan bisnis Gideon sebenarnya 
diawali  pada 2014  dengan  memproduk-
si kemeja denim atas masukan teman-
temannya. Namun, menjual barang 
yang sedang booming dan banyak 
dijual orang saat itu, tidak menjamin produk 
buatannya akan laris manis dipasaran. 
Bisnisnya pun gagal. Ia tidak berhasil 
menjual semua produknya dan terpaksa 
harus merugi, karena banyak saingan dan 
produknya tidak memiiki ciri khas. 

Belajar dari kegagalan, Gideon memulai 
bisnisnya dengan ide baru. Tahun 2015, ia 
mulai membentuk identitas bagi produknya. 
Pria yang memiliki hobi menulis jurnal pribadi 
ini berpikir bahwa alangkah baiknya hal 
positif yang ia tuliskan dalam jurnalnya dapat 
tertuang juga dalam kaus yang dijualnya, 
sehingga dapat menginspirasi orang lain. 
Melalui kaus, ia berharap tidak hanya orang 
yang memakainya saja yang terinspirasi, 
tetapi juga bagi orang-orang yang melihat 
kaus ini saat dikenakan. Maka dari itu, 
produknya ia namakan “Inspire People”.
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Di tengah-tengah maraknya kaus dengan corak berbau 
negatif di pasaran, Gideon menuangkan kata-kata 
encouragement, mengasihi, dan juga menghargai diri 
sendiri dalam desain kausnya. Pada momen-momen 
tertentu, ia juga berinovasi dengan menghadirkan 
desain-desain baru dengan mengambil tema 
khusus, tetapi juga tetap memberikan value Inspire 
People di dalamnya. Selain memasarkannya melalui 
e-commerce, media sosial, dan bazar, Inspire People 
juga turut aktif dalam komunitas sosial melalui 
program Inspiring Community. n

Live your life to inspire people.
Siap menjadi inspirasi lewat kausmu?

INSPIRE PEOPLE
Gideon Jovian Algie Handoko
Instagram: inspirepeople.id
Shopee: inspirepeople
LINE: @inspirepeople.id
Tokopedia: inspirepeople.id
Phone: 089507113949
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KATEGORI
PROFESIONAL

JUARA I JUARA II

KATEGORI MOST LIKED

KATEGORI PROFESIONAL

KATEGORI FAVORIT M!
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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

