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Merdeka! Tepat sekali majalah edisi ulang tahun pertama ini terbit di bulan Agustus 2019, 

saatnya kita semua merayakan 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah bara 

semangat menuju Indonesia maju, euforia kemerdekaan pun mengiringi terbitnya edisi istimewa 

ini. Perjuangan berliku hingga M! dapat terbit satu tahun penuh, seakan-akan terasa bagai 

pesawat yang berhasil mengudara, merdeka dari keraguan untuk dapat lepas landas.

Mengingat kembali setahun lalu, kala M! pertama kali meluncur; sanggupkah majalah ini terbit 

ajek dwibulanan? Setahun berlalu sudah. Sangat disyukuri, M! berhasil terbit dua bulan sekali. 

Tidak mudah memang, di tengah kesibukan tim redaksi yang tanggung jawabnya tidak hanya 

mengelola majalah saja. Perjuangan dan usaha ekstra keras terus dihadapi pantang menyerah. 

Ada saja hal-hal yang membuat majalah ini nyaris terlambat terbit setiap edisinya. 

Namun, semangat untuk terus berinovasi dan saling menginspirasi rupanya menjadi 

bahan bakar penambah energi. 

“Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.” 

Semangat Bung Karno ini mengajak kita untuk terus maju, lepas landas dan terbang melampaui 

bintang-bintang. Semangat ini pula yang perlu kita bawa agar kita terus berkreasi dan 

berinovasi, melesat maju menembus masa depan. Dirgahayu Indonesia! 

Dirgahayu M! - Majalah Inspirasi Maranatha! (ins)



5M! - Edisi 07 // 2019 // REDAKSI

Majalah Inspirasi Maranatha
ISSN 2655-9536 

Diterbitkan oleh: 
Direktorat Informasi

Universitas Kristen Maranatha

Pelindung: 
Rektor Universitas Kristen Maranatha – Armein Z. R. Langi

Penasihat: Wakil Rektor IV – Nonie Magdalena 

Pemimpin Umum: Direktur Informasi – Iwan Santosa

Pemimpin Redaksi: Prisca Katranny Massie

Redaktur: Grista Naftalena

Reporter: Steffi Gianni Gulo  

Fotografer: Gabriel Christofer

Desainer Grafis/Artistik/UI: 

Melisa Apriliani, Ivan Chandra W., Antonius 

Sirkulasi/Pengembangan Relasi: Rosye Wulandari 

Publisitas: Selviana Novita Herdianto, 

Aprillia Novitia, Daniel Hans

Konsultan Editor: Jumari Haryadi

Alamat Redaksi: 
Direktorat Informasi

Gedung Administrasi Pusat (GAP), Lantai 4
Universitas Kristen Maranatha

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65,
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia

Telp: (022) 200-3450, ext. 7376  
E-mail: redaksi@maranatha.edu

Mari berbagi inspirasi! 
Kirimkan karya atau tulisan Anda melalui 

E-mail: redaksi@maranatha.edu. 

Kirimkan juga kritik dan saran Anda 
untuk pengembangan majalah ini.

M! – Majalah Inspirasi Maranatha 
dapat diakses melalui situs: 

http://news.maranatha.edu/magazine

M!

http://news.maranatha.edu/


Apa Saja Profesi 
yang Naik Daun 
di Era Revolusi 
Industri 4.0?

-Steffi G. Gulo-

Beberapa tahun belakangan ini teknologi telah tumbuh begitu 

pesatnya. Pertumbuhan teknologi, secara radikal dapat kita sebut 

sebagai revolusi industri. Sudah tiga kali terjadi revolusi industri dan 

sekarang kita memasuki era revolusi industri 4.0. 

Fakta menunjukkan, 

setiap terjadi 

perubahan besar di 

bidang teknologi, selalu 

diikuti perubahan 

besar dalam bidang 

ekonomi, sosial, politik, 

militer, hingga budaya.
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Jasa akan menjadi bidang pekejaan utama di 

masa depan. Berdasarkan survei pekerjaan masa 

depan yang dilakukan oleh World Economic Forum, 

beberapa pekerjaan diproyeksikan tumbuh hingga 

33% pada tahun 2022. Pekerjaan tersebut antara 

lain: saintis dan analis data, spesialis kecerdasan 

buatan, spesialis big data, pengembang dan analis 

perangkat lunak dan aplikasi, profesional inovasi, 

analis informasi keamanan, spesialis teknologi 

baru, spesialis blockchain, perancang interaksi 

mesin-manusia dan pengalaman pengguna, serta 

profesional penjual dan pemasaran. 

Dampaknya cukup luas, karena banyak 

pekerjaan lama menghilang secara perlahan 

digantikan dengan pekerjaan baru. Hal ini 

membuat lapangan kerja semakin sedikit 

karena tenaga manusia akan digantikan 

mesin dan robot. Lalu bagaimana manusia 

bisa bertahan dan bersaing dengan mesin 

dan robot?

Robot dan mesin dianggap bisa bekerja lebih 

cepat dibandingkan manusia. Industri yang 

bergerak di bidang manufaktur dan agraris 

lebih condong memanfaatkan mereka. 

Tren dunia menunjukkan bahwa sektor 

Profesi yang telah disebutkan ini merupakan 

profesi yang tidak bisa dilakukan oleh 

robot. Adanya kreativitas dan akal yang 

dimiliki manusia, bisa membuka lapangan 

kerja baru bagi ribuan pengangguran 

yang berkompeten. Manusia dapat 

mengandalkan kreativitasnya sebagai 

profesi yang tidak akan tergantikan oleh 

teknologi. Oleh sebab itu manusia perlu 

meningkatkan kualitas diri agar bisa 

terus bersaing di tengah perkembangan 

teknologi. n
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Mudahnya 

Hidup di Dunia

Prisca Katranny Massie

Internet of
Things

M! - Edisi 07 // 2019 // TOPIK UTAMA 8
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Ingat Jarvis, asisten supercanggih
milik Tony Stark-Iron Man? 

Hanya dengan memanggil namanya, Tony 
bisa mendapatkan informasi lengkap 
melalui layar hologram atau pesan suara. 
Jarvis yang terkoneksi dengan internet 
dapat mengumpulkan informasi dan data 
dengan akurat. 

Kecanggihan teknologi seperti ini tentu 
bukan khayalan semata, buktinya secara 
dasar sudah ditemukan dalam Siri atau 
Google Assistant.

Para pengguna Apple iOS 8 pasti tidak asing 
dengan “Hey, Siri”. Siri merupakan salah 
satu kemudahan saat ingin menjadwalkan 
rencana, melakukan panggilan telepon, 
mengirim pesan, atau mencari beberapa 
hal dalam smartphone ketika tangan sibuk 
bekerja. Cukup menggunakan suara, maka 
semuanya beres.  

Kita tentu tidak asing lagi dengan internet 
of things, biasa disingkat IoT − pertama 
kali dicetuskan oleh Kevin Ashton pada 
1999. Dari namanya sudah jelas ini adalah 
sesuatu yang bisa merepresentasikan 
kebutuhan melalui internet. Semuanya 
terkoneksi, sehingga apa pun yang 
dibutuhkan dapat dipenuhi.

IoT secara fisik terkoneksi dengan 
perangkat internet seperti modem atau 
wireless router dan platform cloud. Dengan 
konsep tersebut, IoT bekerja dengan 
memanfaatkan perintah pemograman 
yang menghasilkan interaksi tanpa campur 
tangan manusia dalam jarak berapa pun. 

Banyak negara maju sudah memanfaatkan 
teknologi ini. Manusia tidak perlu repot 
berbelanja di toko atau pergi ke kantor pajak 
untuk membayar. Dengan IoT semuanya 
teratasi. Dapat dipastikan benda fisik 
seperti kulkas, mesin cuci, dan lainnya akan 
bekerja secara otomatis dan cerdas.

Keberadaan IoT 
akan membawa 
perubahan besar 
dalam cara 
bekerja dan cara 
hidup manusia.

Keberadaan IoT akan membawa 
perubahan besar dalam cara bekerja 
dan cara hidup manusia. Hal-hal yang 
sebelumnya harus dikerjakan oleh 
manusia, akan dikerjakan otomatis oleh 
perangkat-perangkat elektronik. Hal 
ini akan menjadikan segala sesuatu 
menjadi lebih mudah dan cepat. IoT juga 
akan memicu lahirnya inovasi-inovasi 
baru, karena IoT memungkinkan kreasi-
kreasi baru yang sebelumnya tidak dapat 
dicapai, atau bahkan belum terpikirkan.

IoT akan membawa banyak kemudahan 
dan manfaat. Namun demikian, IoT 
juga menyimpan potensi negatif. 
Dengan banyaknya proses otomatis 
yang dikerjakan oleh mesin, interaksi 
antarmanusia dikhawatirkan akan 
berkurang. Tentunya ini akan 
menimbulkan dampak sosial. Dari sisi 
teknis, konektivitas yang terus-menerus 
dan banyaknya data yang dipertukarkan, 
dapat menimbulkan masalah keamanan 
terkait privacy dan kejahatan cyber. 
Masyarakat perlu mengantisipasi hal ini, 
sehingga hadirnya IoT dapat memberikan 
dampak positif bagi kehidupan manusia. n
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Pdt. Hariman A. Pattianakotta

Merdeka selalu punya dua wajah, “merdeka dari” dan 
“merdeka untuk”. Perjuangan Indonesia merdeka 
tidak hanya bertujuan membebaskan negara dan 
bangsa ini dari belenggu penjajahan bangsa lain, 
tetapi juga untuk mewujudkan nation state yang 
berdaulat, adil, sejahtera, dan cerdas, serta ikut 
menjaga ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai 
kebebasan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Jadi, spirit merdeka selalu mengandung virtu 
− kebajikan/keutamaan − yang berfungsi 
menuntun suatu komunitas agar hidup bersama 
dengan baik. Tanpa virtu, kemerdekaan akan 
disalahgunakan sehingga hilang, lalu manusia 
akan hidup dalam kolonialisme baru.

Aristoteles menyebut virtu dengan istilah arete − 
sikap-sikap batin manusia yang memperlihatkan 
kualitasnya sebagai manusia yang memiliki telos 
atau tujuan. Kebahagiaan (eudaimonia) atau well-
being adalah telos manusia. Untuk mencapai 
eudaimonia, manusia memerlukan arete.

Arete terdiri dari keutamaan moral dan intelektual. Keutamaan 
moral adalah kemampuan bersikap manusia dalam mengambil 
jalan tengah di antara sikap-sikap ekstrem dan menjadikan sikap 
bijak itu sebagai habitus − perilaku hidup sehari-hari. Keutamaan 

M! - Edisi 07 // 2019 // TOPIK UTAMA
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intelektual adalah kemampuan 
rasio manusia untuk mengenali 
kebenaran − ini disebut rasio 
teoretis − dan kemampuan rasio 
dalam memberi petunjuk untuk 
menentukan sikap dalam situasi 
tertentu − disebut rasio praktis 
(phronesis). Jadi, virtu adalah 
hasil dari phronesis.

Krisis politik Indonesia masa kini 
sarat dengan ujaran kebencian, 
praktik politisasi SARA, suap, 
dan KKN. Krisis moral ini 
menunjukkan adanya retakan 
yang dalam antara rasio teoretis 
dan rasio praktis. Para politisi 
mungkin tahu hal tersebut dapat 
mengancam integrasi nasional. 
Namun, rasio praktis mereka 

tidak mencegah mereka untuk tidak bersikap 
ekstrem. Dilema ini digambarkan oleh rasul 
Paulus, “Sebab bukan apa yang aku kehendaki, 
yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan 
apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, 
yang aku perbuat” (Roma 7: 19). Mengapa? 
Karena manusia dikuasai dan diarahkan oleh 
dosa. Filsafat menyebutnya “hasrat” atau “nafsu”, 
tepatnya hasrat kuasa.Hasilnya, segala cara pun 
dihalalkan demi meraih kekuasaan.

Pendidikan adalah jalan untuk menghubungkan 
kembali retakan rasio teoretis dan rasio praktis. 
Pendidikan di sini maksudnya tidak sekadar 
mengasah ketajaman intelektual, tetapi pendidikan 
yang menolong manusia untuk hidup secara utuh. 
Rasio praktis perlu juga diasah lewat pengalaman 
dan perjumpaan dengan sesama dan pendidikan di 
dalam keluarga, agar virtu semakin bertumbuh dan 
manusia terhindar dari perilaku ekstrem. n

“Tanpa virtu, kemerdekaan akan 
disalahgunakan, sehingga hilang, 

lalu manusia akan hidup dalam 
kolonialisme baru.”

“

”

M! - Edisi 07 // 2019 // TOPIK UTAMA
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Saat ini dunia sedang memasuki sebuah 
era baru, yaitu era revolusi industri 4.0. 
Apa sebenarnya revolusi industri 4.0?

Steffi G. Gulo

INDUSTRI 4.0
MENYONGSONG

BERSAMA MAGISTER ILMU KOMPUTER

M! - Edisi 07 // 2019 // TOPIK UTAMA
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Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep 
otomatisasi yang dilakukan mesin, tanpa banyak 

memerlukan tenaga manusia. Hal tersebut 
merupakan titik poros yang dibutuhkan oleh 

para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga 
kerja, dan biaya.

Inovasi-inovasi yang tercipta dipercaya oleh para 
ahli teknologi sebagai alasan perkembangan 
signifikan dari revolusi industri 3.0. Inovasi 

tersebut di antaranya adalah internet of things 
(IoT), big data, machine learning, artificial 

intelligence (AI), kendaraan tanpa pengemudi, 
rekayasa genetika, robot, dan mesin pintar. 

Menurut Dekan Fakultas Teknologi Informasi 
(FTI), Dr. Hapnes Toba, M.Sc., kecepatan 

menjadi hal vital dan menjadi tantangan yang 
harus dicapai dari perkembangan revolusi 

ini. Pengolahan, pengambilan atau pun 
pertukaran data dibutuhkan secara cepat untuk 

menghasilkan sebuah prediksi dalam kaitan 
bisnis ataupun pengambilan keputusan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber 
daya manusia yang mumpuni di bidang 
teknologi informasi, FTI UK Maranatha telah 
membuka Program Studi Magister Ilmu 
Komputer. Program studi yang diresmikan awal 
April 2019 ini hadir sebagai jembatan bagi 
mereka yang sudah lulus sarjana dan ingin 
memperdalam keilmuannya terutama melalui 
sisi pengelolaan data.

Magister Ilmu Komputer lebih berfokus kepada 
data science. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 
mata kuliah yang diberikan, seperti: big data 
management, open source technology, semantic 
web, it & fintech risk management, dan cyber 
law. FTI juga sudah bekerja sama dengan 
berbagai situs online terkenal seperti Tiket.com, 
Tokopedia, dan GDP Labs. Selain itu, industri 
perbankan pun dirangkul, tujuannya adalah 
untuk memahami permasalahan yang nyata 
terjadi di dalam dunia IT melalui studi kasus.

Para lulusan diharapkan mampu menerapkan 
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 
industri dan mampu meminimalkan risiko 
pada saat IT diterapkan. Para lulusan pun 
tidak akan tertinggal dengan inovasi-inovasi 
teknologi yang akan muncul nantinya selama 
revolusi industri keempat. n
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ore itu, minggu pertama 

Agustus 2019, terjadi 

ketegangan yang cukup 

serius di sudut ruang GAP lantai 

empat. Lima orang tampak beradu 

mulut sambil menunjuk-nunjuk ke 

arah layar. Pembicaraan terdengar 

cukup serius, tetapi mengalir mulus. 

Suasana kreatif terasa sekali sore itu. 

Kata-kata inovasi, futuristik, motion, 

speed, holographic, dan istilah-istilah 

mutakhir lainnya muncul di sela-sela 

diskusi. Akhir cerita, jadilah visualisasi 

cover seperti yang dapat kita lihat di 

halaman pertama majalah ini. 

Suasana kreatif proses pengeditan visualisasi 

sampul sore itu hanya sebagian kecil 

dari perjalanan satu edisi M! sampai ke 

genggaman kita. Ketegangan seperti itu 

terjadi tiap dua bulan sekali menjelang jadwal 

JALAN 
SETAPAK
PERTAMA
MELANGKAH

S

Iwan Santosa

perilisan. Setelahnya, selesai satu edisi 

difinalisasi dan dirilis, mulai menghantuilah 

pikiran-pikiran retoris semacam, “Akankah 

terbitan kali ini menyegarkan pikiran para pembaca?” 

“Apa ini sudah cukup bagus?” “Sudahkah cukup inspiratif?” 

“Apakah akan menambah semangat dan gairah kreatif 

kita semua warga Maranatha?” Betul, tak dapat disangkal, 

pertanyaan-pertanyaan semacam itu bergelayut di pikiran. 

Mungkin memang wajar, majalah ini kan masih baru, belum 

genap setahun – Agustus ini baru pas setahun.

Ya, Agustus tahun lalu edisi perdana majalah ini resmi 

terbit. Momentum itu secara resmi menandai lahirnya M! 

– Majalah Inspirasi Maranatha. Memang, sebelumya M! 

telah terbit satu edisi, yang diberi sebutan “edisi beta”. Edisi 

praperdana itu merupakan edisi purwarupa, untuk melihat 

respons warga kampus terhadap hadirnya majalah ini. Tak 

hanya melihat animo, tim redaksi juga menguji visualisasi 

serta konten majalah edisi beta itu, apakah dapat diterima 

dan disukai oleh para pembaca. Jajak pendapat, evaluasi, 

dan revisi dilakukan untuk menuju terbitan perdana.

M! - Edisi 07 // 2019 // TOPIK UTAMA
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Proses kelahiran M! bila ditarik mundur lebih jauh lagi, 

mengarah hingga dua bahkan tiga tahun sebelumnya. Benih 

keberadaannya telah mulai dipikirkan sejak 2016. Itu belum 

termasuk keinginan dan pemikiran konseptualnya, yang juga 

sudah diwacanakan jauh sebelumnya – hanya sekadar 

wacana, belum sampai benar-benar bertindak. Banyak sekali 

pertimbangan dan kondisi yang harus dihadapi, hingga M! 

benar-benar meluncur pada tahun 2018. Beberapa orang rekan 

bahkan berkata, “Ngapain bikin majalah? Majalah lain aja pada 

tutup!” “Hari gini siapa sih, yang baca majalah?” “Ribet lah, 

ngelola majalah tuh!” 

“...inilah esensi 
dari M! – Majalah 
Inspirasi Maranatha: 
wahana untuk 
berbagi inspirasi, 
dan saling 
menginspirasi.”
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Hal-hal baik, 
itu harus 

disebarluaskan, 
karena akan 

menebar 
lebih banyak 

kebaikan

Sebagian orang menganggap majalah akan segera punah. 

Melihat fakta beberapa majalah terkenal tutup usia dan 

mengakhiri terbitannya, menambah berat pertimbangan. Belum 

lagi faktor kesiapan mengelola terbitan berkala yang tentunya 

akan menyita banyak energi. Ada pengamat media yang 

mengungkapkan bahwa majalah internal beberapa institusi 

besar pun hidup segan mati tak mau, alias keberadaannya 

hanya sekadar formalitas, isinya gitu-gitu aja dan dibaca pun 

karena terpaksa – walaupun ada juga beberapa yang memang 

sustain dan jelas eksistensinya.

Betapa panjang dan berliku jalan yang telah dilalui sepanjang 

perencanaan terbitnya M! – Majalah Inspirasi Maranatha. Apa 

yang akhirnya membuat majalah ini berani terbit? Pertama, 

bila kita cermati, ada banyak sekali hal keren dan orang-orang 

hebat di kampus kita, Maranatha. Semua hal yang sudah keren 

dan baik itu harus berani tampil, agar semakin banyak orang 

mengetahui dan menyadari bahwa komunitas kampus kita ini 

memang keren, dan akan semakin keren. Hal-hal baik, itu harus 

disebarluaskan, karena akan menebar lebih banyak kebaikan. 

Bukankah ini merupakan prinsip saling menginspirasi? Kedua, 

sudah menjadi hal yang wajar, bahkan wajib, bahwa kehidupan 

kampus adalah kehidupan yang akademis. Akademis tidak 

harus selalu formal bukan? Hal-hal akademis sangat bisa 

dikemas secara informal, kreatif, dan bahkan menghibur – 

istilah kerennya: edutainment. Lagi pula, kehidupan 

nonakademis di kampus kita pun sangat kaya. Ketiga, warga 

kampus kita ini tentunya perlu wadah untuk menyalurkan 

kreasi, berekspresi, dan bereksistensi. M! adalah wadah yang 

sangat pas untuk kita semua dapat mengekspresikan keilmuan, 

kesenian, dan kreativitas. Sesuai namanya, inilah esensi dari 

M! – Majalah Inspirasi Maranatha: wahana untuk berbagi 

inspirasi, dan saling menginspirasi.

Satu tahun pertama, telah banyak warga kampus kita saling 

berbagi inspirasi. Inilah yang menjadi sumber energi M! beserta 

seluruh tim kreatifnya. Satu tahun pertama, adalah satu langkah 

pertama, dari langkah-langkah selanjutnya yang akan semakin 

prima. Selama kita semua warga Maranatha terus berkarya, 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka 

selama itu pula M! – Majalah Inspirasi Maranatha akan terus 

memiliki energinya, menghidupkan suasana inspiratif di tengah-

tengah kampus inspirasi, kampus kita, Maranatha. n
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Mencapai keberhasilan 
merupakan mimpi setiap 
orang, tinggal bagaimana 
ia memilih jalan menuju 
keberhasilan itu sendiri. Meski 
melalui banyak tantangan, 
Henwinner Honggana 
berhasil membuktikan bahwa 
ia layak mendapatkannya. 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
ini berhasil mengembangkan 
hobinya bermain badminton 
menjadi sebuah prestasi yang 
membanggakan.

Grista N.
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Pria berusia 22 tahun ini tertarik 
bermain badminton saat dirinya 
melihat sebuah pertandingan di 
TV. Usianya kala itu baru menginjak 
10 tahun. Ketertarikannya tersebut 
berubah menjadi hobi yang ia tekuni 
hingga kini. 

Henwinner menemukan 
talentanya dalam olahraga 
badminton dan merasa mampu 
mengembangkannya. Usaha dan 
latihan keras yang dilakukan telah 
berhasil membawanya menjadi 
juara di berbagai pertandingan 
badminton. Misalnya, sebagai juara 
I kategori tunggal putra dalam 
Student Action 2018 di Universitas 
Pakuan, Bogor; peringkat IV kategori 
perseorangan – tunggal putra 
LIMA Badminton Blibli.com West 
Java Conference Season 7 – yang 
membawanya memasuki perlombaan 
badminton tingkat nasional.

Di sela-sela kesibukan kuliah, Henwinner 
tetap berlatih badminton, setidaknya dua 
hingga tiga kali seminggu. Aktivitas ini sering 
didukung oleh Direktorat Kemahasiswaan 
Maranatha, terutama saat ia mengikuti 
perlombaan. Selain dari kampus, Henwinner 
pun mendapat dukungan penuh dari 
keluarganya. Ia terus berjuang untuk berhasil.

Di tengah libur antarsemester ini, 
Henwinner mendapatkan kesempatan 
untuk menjadi pelatih dalam program 
summer camp di Stockholm, 
Swedia. Kesempatan ini pun 
menjawab mimpinya untuk dapat 
bermain badminton di luar negeri. 
Momen ini juga digunakan untuk 
membagikan pengetahuannya dan 
melatih para siswa di sana. 
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Saat ini, Henwinner juga akan 
disibukkan dengan persiapan 
pertandingan Pekan Olahraga 
Mahasiswa Nasional (Pomnas) yang 
akan diselenggarakan pada September 
2019 mendatang. Masuknya Henwinner 
dalam ajang ini juga menurutnya 
adalah hasil dukungan Direktorat 
Kemahasiswaan yang membantunya 
untuk mendaftar Pomnas, hingga 
akhirnya berhasil terpilih mewakili 
Jawa Barat. 

Kisah hidup Henwinner ini dapat 
mengajarkan kita untuk mengejar 
sesuatu yang kita suka dan menjadi 
yang terbaik dalam hal itu dengan 
usaha dan kerja keras. n

Never
give up,
find a 
way to 
make it 
happen.”

“

Henwinner

Foto: Dok. Henwinner
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Jelajah
Pengalaman
Bekerja di
E-commerce
Prisca Katranny

Berkarier di perusahaan e-commerce saat ini menjadi 
pekerjaan yang sangat diidamkan. E-commerce memang 
salah satu sektor bisnis yang sedang hit di era digital ini. 
Bagaimanakah rasanya seorang fresh graduate berkarier 
di perusahaan e-commerce top? 

Siapa tidak kenal Tokopedia? Salah satu unicorn 
kebanggaan Presiden Indonesia ini telah menjadi target 
para milenial untuk membangun karier mereka.

20
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Ryan Mico −  alumnus Fakultas Teknologi 
Informasi Maranatha angkatan 2013 − 
berani menjejakkan kakinya sejak fresh 
graduate di Tokopedia. Setelah bekerja 
selama sekitar dua tahun dengan 
posisi saat ini sebagai senior business 
development, banyak sekali ilmu dan 
pengalaman yang telah didapatkannya. 

Pria yang hobi bermain game ini 
memilih bekerja di start-up karena 
masih dibebaskan untuk explore new 
things. Terjun di dunia e-commerce 
seperti dipaksa berpikir kreatif dalam 
memecahkan suatu masalah. Di samping 
itu, business development memberi 
peluang baginya untuk membuat strategi 
dan pemecahan masalah, karena bagi-
nya melihat dunia dari sisi bisnis itu 
menyenangkan.

Sejak masuk di perusahaan ini,  Mico       
tidak ragu belajar melihat suatu 
masalah dan cara menyelesaikannya 
dengan cepat dan akurat. Menurutnya 
yang terpenting adalah setiap inisiatif 
yang diambil harus berdasarkan data. Dia 
benar-benar mengenal dan beradaptasi 
secara baik dalam perusahaan ini, 
sehingga mampu memberi solusi 
berdasarkan data yang dikumpulkannya.

“kesuksesan itu
bisa didapatkan 
ketika kita bisa 
membuat orang
lain sukses juga.” 

Selain pengembangan pribadi, Mico 
juga tetap memikirkan keberlangsungan 
perusahaan tempatnya bekerja. Menurut-
nya, agar sebuah industri dapat terus 
berkembang dan mampu berkompetisi, 
diusahakan apa pun yang dikembangkan 
perusahaan harus berdasarkan kebutuh-
an konsumer. Selain itu, perusahaan 
e-commerce ke depannya tentu menjadi 
kebutuhan yang sangat membantu Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk 
memulai atau mengembangkan bisnis, 
serta memudahkan pembeli mencari dan 
membeli barang secara online.

Anak kedua dari tiga bersaudara ini 
merasa bahwa pencapaian hidupnya 
masih belum maksimal. Dia bermimpi 
untuk membuat bisnis sendiri yang 
dapat berguna bagi keluarga maupun 
lingkungan sekitar dengan mengusung 
nilai hidup bahwa kesuksesan itu bisa 
didapatkan ketika kita bisa membuat 
orang lain sukses juga. n
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FINANCIAL
TECHNOLOGY :
Problematika Hukum 
Transaksi Moderat

Dr. Hassanain Haykal, S.H.,M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum  Universitas Kristen Maranatha

Revolusi industri 4.0 telah memicu berbagai 
aktivitas masyarakat. Salah satu bentuknya adalah 
financial technology (fintech) yang merupakan 
gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, 
sehingga mampu mengubah model bisnis 
konvensional menjadi moderat. 

Segala transaksi (jual-beli), pembayaran dan/atau 
pembiayaan kepada masyarakat umum yang semula 
dilakukan secara bertatap-muka, kini dilakukan 
secara online dalam hitungan detik yang bertujuan 
memberikan berbagai kemudahan.

22
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“Di balik kemudahan 
transaksi yang 

dilakukan para pihak 
dalam penyelenggaraan 

fintech, tidak terlepas
 dari beberapa

 persoalan penting, 
khususnya hukum.”

Penyelenggaraan fintech di Indonesia 
diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan, antara lain 
Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/

PBI/2016 tentang Penyelenggaraan 
Pemrosesan Transaksi Pembayaran, 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/
DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan 

Keuangan Digital dan Peraturan Bank 
Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang 

Uang Elektronik. 

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) juga telah menerbitkan beberapa 

aturan seperti Peraturan OJK Nomor 13/
POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan 

Digital di Sektor Jasa Keuangan dan 
Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan 
ini dikeluarkan OJK mengingat cepatnya 
kemajuan teknologi di industri keuangan 

digital, sehingga perlu dikelola agar dapat 
memberikan manfaat sebesar-besarnya 

untuk masyarakat. 

Ada beberapa model fintech di Indonesia 
yang tengah dikembangkan, antara lain  

fintech pembiayaan masyarakat (peer 
to peer lending) seperti UangTeman dan 

Kredivo,  fintech gerbang pembayaran 
seperti Go-Pay dan OVO, serta fintech 

dalam lingkup transaksi jual beli seperti 
OLX dan Tokopedia.

Masalah penting penyelenggaraan fintech adalah 
hubungan hukum antara para pihak yang terlibat; 
biasanya didasarkan atas suatu perjanjian yang 
telah disepakati kedua belah pihak (pacta sunt 
servanda). Pada umumnya, syarat dan ketentuan 
yang tertuang ditetapkan oleh salah satu pihak, 
yaitu oleh pedagang/agen produk barang dan 
jasa. Perjanjian ini disebut perjanjian baku 
(standardized contract) atau take it or leave it 
contract. Salah satu pihak yang tidak memenuhi 
kewajibannya dianggap telah ingkar janji. Di 
Indonesia hubungan hukum para pihak dalam 
penyelenggaraan fintech mengacu pada Buku III 
KUH Perdata tentang Perikatan.

Keuntungan yang diperoleh konsumen dengan 
menggunakan fintech, antara lain mendapat 
layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih 
banyak dan bervariatif, harga yang lebih murah, 
efektif dan efisien dalam waktu, tanpa harus 
bertatap muka. Sedangkan di sisi lain, bagi 
pelaku (pedagang/agen produk barang dan 
jasa), kehadiran fintech dapat meminimalisir 
biaya operasional dan biaya modal, serta dapat 
mempercepat alur informasi. 

Secara global, suatu negara yang telah 
mengembangkan fintech dapat mendorong 
transmisi kebijakan ekonomi dan mempercepat 
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laju perputaran uang, sehingga 
meningkatkan ekonomi masyarakat, 
menyediakan pasar bagi pelaku usaha, 
menjadi alat bantu untuk pembayaran, 
penyelesaian/settlement dan kliring, 
membantu pelaksanaan investasi yang 
lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem 
pembayaran yang konvensional, serta 
membantu pihak yang membutuhkan 
untuk menabung, meminjam dana, dan 
penyertaan modal. 

Di balik kemudahan transaksi 
yang dilakukan para pihak dalam 
penyelenggaraan fintech, tidak 
terlepas dari beberapa persoalan 
penting, khususnya hukum. Persoalan 
hukum umum yang sering dihadapi, 
yaitu terkait perlindungan konsumen, 
perlindungan data, dan manajemen 
risiko yang terjadi ketika konsumen 
merasa dirugikan, sehingga melakukan 
tuntutan secara hukum. 

Terkait perlindungan data, pengguna 
fintech akan dihadapkan pada persoalan 
kebocoran data yang telah di-submit di 
awal terjadinya kesepakatan. Kebocoran 
ini terjadi akibat ulah salah satu pihak, atau 
pun pihak ketiga lainnya (hacker), sehingga 
identitas pengguna dapat disalahgunakan 
pihak lain. 

Persoalan tersebut menjadi krusial, 
terlebih sekarang belum ada undang-
undang tentang perlindungan data 
pribadi. Adapun persoalan hukum terkait 
manajemen risiko, umumnya terjadi 
dalam lingkup fintech pembiayaan. 
Dalam hal penyaluran pembiayaan, agen 
pembiayaan tidak memperhatikan prinsip 
kehati-hatian, sehingga apabila agen 
pembiayaan melakukan hubungan hukum 
dengan penerima pembiayaan yang 
berniat buruk, maka akan menimbulkan 
kerugian. Kenyataannya, dana yang 
diterima penerima pembiayaan tidak dapat 
dikembalikan. Hal ini terjadi karena agen 
pembiayaan tidak menerapkan prinsip 
dasar 5C (character, capacity, condition of 
economy, capital, dan collateral). 

Berdasarkan gambaran di atas, 
penyelenggaraan fintech dapat 
memberikan banyak manfaat bagi 
masyarakat. Namun, baik masyarakat 
maupun pelaku harus lebih berhati-hati, 
mengingat persoalan hukum yang tidak 
diantisipasi sejak awal akan menimbulkan 
kerugian bagi kedua belah pihak. n
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Saskia Putri Agustine, S.Sn. , M.Ds. 
Dosen Fakultas Sen i Ru pa dan Desa i n

Bagi seorang desainer grafis, 
berkembangnya teknologi internet dan 
digital membawa kemudahan dalam 
proses penciptaan karya, juga membuka 
peluang pemanfaatan media baru. 
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Tingginya penggunaan media ini 
menuntut desainer grafis bertindak 

kreatif, tidak hanya fokus merancang 
media konvensional, tetapi juga 

media digital. Desainer grafis yang 
seperti ini disebut digital designer.

Kebutuhan digital designer 
sepertinya tidak akan surut dalam 

waktu dekat. Munculnya inovasi 
di bidang teknologi dan internet 

senantiasa membuka ruang 
baru bagi desain grafis. Hal ini 

juga didukung dengan maraknya 
kemunculan perusahaan rintisan 

(start-up) yang umumnya bergerak 
di bidang digital. Umumnya digital 

designer lebih diapresiasi secara 
finansial dibandingkan desainer 

grafis konvensional. 

Digital designer yang dibutuhkan 
saat ini umumnya didominasi 

oleh visual content creator (VCC) 
dan desainer media interaktif 

(interactive media designer). VCC 
merupakan digital designer yang 

fokus pada penciptaan konten visual 
seperti banner website atau gambar 

yang diunggah di media sosial. 

Selain gambar dalam bentuk statis, sebagian 
digital designer juga mampu menciptakan konten 
visual yang bergerak, baik dalam bentuk animasi, 
motion graphics, maupun video. Berbeda dengan 
VCC, digital designer yang fokus pada media 
interaktif bertanggung jawab untuk merancang 
tampilan media yang menjadi tempat pengguna 
mengakses konten tersebut, seperti website dan 
aplikasi mobile. 

Dalam merancang media interaktif, seorang 
digital designer tidak lagi memandang visual 
sebagai alat komunikasi satu arah, tetapi juga 
sebagai wadah interaksi sebuah brand dengan 
penggunanya. Kompleksnya perancangan media 
interaktif ini memunculkan kebutuhan berbagai 
spesialisasi dari digital design itu sendiri, misalnya 
user experience (UX) dan user interface (UI).

Tugas utama seorang UX designer adalah 
menciptakan kepuasan atau pengalaman 
tertentu ketika pengguna berinteraksi dengan 
sebuah media interaktif, sedangkan UI designer 
bertanggung jawab atas tampilan visual yang 
dilihat (tangible) dan digunakan oleh pengguna. 
UI designer menerjemahkan kebutuhan yang 
diperlukan oleh UX designer ke dalam elemen 
visual seperti warna, tipografi, icons, dan tata 
letak, sehingga tercipta tampilan media yang 
intuitif dan estetis. n

“d i g i ta l des i gner 
t i dak lag i memandang 
v isua l sebaga i alat

komun i kas i satu arah , 
tetap i juga sebaga i 

wadah i nteraks i 
sebuah brand dengan 

penggunanya . ”
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Dr. Ismet Zainal E., M.Sn.
Dosen Program Studi S-1 Seni Rupa Murni
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Negara kita hampir tidak peduli 
terhadap institusi seni. Terbukti tidak 
adanya museum seni rupa di Indonesia. 
Museum-museum seni rupa yang ada 
justru milik pribadi atau kelompok 
masyarakat tertentu. 

Keberadaan galeri tidak jauh layaknya 
sebuah toko kelontong. Bedanya, galeri 
menjual karya seni, sedangkan toko 
kelontong menjual barang-barang 
keperluan rumah tangga. Pemerintah 
seharusnya peduli terhadap kondisi ini.

Intinya, dunia seni rupa Indonesia 
harus mulai berbenah. Para praktisi 
seni rupa harusnya bersama-sama 
membicarakan kondisi ini dengan pihak 
pemerintah, sehingga dunia seni rupa 
kita berwibawa dan elegan.

Bentuklah panitia akbar untuk 
membangun museum seni rupa 
nasional. Rekrutlah pakar-pakar 
yang kompeten dan kredibel sebagai 
konseptornya. Angkat mereka sebagai 
kurator atau kritikus tetap di museum 
itu dan digaji oleh negara. Lalu 
tetapkan museum ini sebagai institusi 
seni kedua setelah akademi (sekolah 
tinggi) seni rupa. Kemudian jadikan 
keduanya sebagai pemegang kendali 
dan pemegang otoritas dunia seni ini.
Bila hal tersebut dilakukan, para 
pemilik galeri, kolektor, kolekdol, atau 
pun para makelar seni yang selama ini 
memegang kendali akan tunduk.  

Para seniman, pengajar seni, dan 
kritikus seni, sebaiknya melakukan tiga 
hal untuk merespons hal ini. Pertama, 
menciptakan karya seni rupa secara 
total; kedua, menulis esai dan jurnal 
ilmiah seni rupa secara optimal; dan 
ketiga, mengabaikan para art dealer
itu secara maksimal, demi kehidupan 
berkesenian yang lebih dewasa.

Dalam proses kreasi dan berpikir, 
seorang seniman seharusnya tidak 
dibatasi oleh apa pun. Seniman harus 
berani mendobrak semua batasan- 
batasan baku itu dan mengusung
pesan moral melalui karyanya.

Seniman jangan hanya memikirkan 
sirkulasi finansial dalam proses 
berkaryanya. Mereka harus memiliki 
idealismenya sendiri. Seniman harus 
lebih berkuasa dari para pemilik galeri 
yang rata-rata tidak mungkin mengenal 
sisi idealisme dan hanya memikirkan 
sisi materialisme. Bahkan, kapitalisme 
saja. Oleh sebab itu sudah seharusnya 
para insan seni yang mengendalikan 
dan menentukan kondisi art-world 
ini. Merekalah yang harus memegang 
hegemoni ini,  bukannya orang-orang 
yang tidak berkompetensi pada
wilayah itu. n
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Armein Z. R. Langi

Harta karun paling berharga tertanam 
di dalam sanubari setiap orang. 
Pendidikan mengajarkan cara menggalinya. 



Steffi G. Gulo
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Berbicara tentang teknologi 
masa depan, tidak akan 
terlepas dari kehadiran mobil 
listrik. Sebetulnya, mobil listrik 
sudah ada sejak 1832. 

Benarkah 
Mobil Listrik 
Banyak 
Untungnya?

Robert Anderson
Pria Skotlandia ini mengembangkan kendaraan tiga roda 
yang digerakkan baterai listrik, lalu dikenal sebagai mobil 
listrik pertama di dunia. Kejayaan kendaraan ini hanya 
bertahan hingga awal abad ke-19. Kemudian orang beralih 
ke kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) yang harganya 
lebih terjangkau. 

Mobil listrik kembali dilirik sekitar 
1970-an. General Motors sebagai 
salah satu produsen mobil 
listrik, mulai memproduksi EV1 
− prototipe mobil listrik massal 
pertama mereka − pada 1988. 
Sejak saat itu industri otomotif 
mulai berlomba mengembangkan 
kendaraan ini.

Kalau kita cinta lingkungan, 
sebaiknya mulai memikirkan untuk 
beralih ke mobil listrik. Mari kita 
pelajari berbagai informasi yang 
berkaitan dengannya, sehingga 
bisa menjadi bahan pertimbangan 
apabila kendaraan ini mulai 
dipasarkan di Indonesia.

Kendaraan jenis ini diklaim tidak 
menghasilkan emisi yang berbau 
dan berbahaya seperti yang 
dikeluarkan oleh kendaraan BBM.
 
Secara umum harga mobil listrik 
lebih mahal daripada mobil 
BBM, karena mahalnya harga 
baterai yang digunakan. Namun, 
sekarang sudah ada baterai 
buatan Tesla Motor yang 
diklaim jauh lebih murah. Nama 
Tesla juga dikabarkan ikut 
membangun pabrik pembuatan 
bahan baku baterai lithium 
di Sulawesi Tengah.

Kendaraan listrik lebih fleksibel, karena 
kita hanya perlu mengisinya di rumah, 
atau pun di stasiun-stasiun pengisian 
yang disediakan. Namun kendalanya, 
stasiun pengisian baterai masih 
terbatas, pengisiannya pun cukup lama, 
serta jarak tempuhnya masih lebih 
rendah dibandingkan kendaraan BBM. 

Selain bebas emisi gas buang 
kendaraan, ternyata kendaraan-
kendaraan listrik tidak bising, sehingga 
terasa nyaman bagi penumpang dan 
warga di sekitarnya. Namun, bagi 
tunanetra mungkin berbahaya.

Baterai
& Pengisian

Suara

Emisi

Harga



Era Internet Cepat   
          Sudah Dekat5G Grista N.

Baru-baru ini kita mulai mendengar adanya teknologi telekomunikasi 
5G. Sebelumnya kita sudah mengetahui empat generasi terdahulu,
yaitu 1G − mampu mengantarkan suara analog, 2G − mampu 
mengantarkan suara digital, 3G – mampu membawa data seluler, 
dan 4G LTE yang mengantar kita pada era mobile internet. 

Bagi yang masih asing dengan teknologi jaringan seluler terbaru ini, mari 
ketahui beberapa faktanya.

Generasi Penerus 4G

Dikutip dari website Qualcomm, 
jaringan 5G merupakan generasi 
kelima jaringan seluler yang 
menggabungkan teknologi lama 
dan penelitian baru.

Kecepatan 10 Kali 
Lebih Cepat dari 4G

Jaringan 5G memiliki kecepatan 
transfer data lebih dari 1 Gbps atau 
10 kali lebih cepat dari 4G. Bahkan, 
untuk mengunduh dapat mencapai 
kecepatan 5 Gbps.
 

5G Akan Berpengaruh pada 
Perkembangan Industri 4.0

Teknologi 5G akan memberikan 
kontribusi besar dalam 
perkembangan internet of things (IoT) 
yang merupakan salah satu unsur 
pendukung revolusi industri 4.0. 

Korea Selatan Klaim 
Negara Pertama yang 
Gunakan Layanan 5G

Pada April 2019 lalu, Korea Selatan 
mengaku sebagai negara pertama 
yang meluncurkan layanan 5G 
komersial. Beberapa jam kemudian, 
Verizon− salah satu penyedia layanan 
jaringan seluler di Amerika Serikat − 
merilis layanan 5G untuk beberapa 
daerah di Amerika Serikat. 

5G di Indonesia

Salah satu operator telekomunikasi 
seluler Indonesia telah menguji 
coba jaringan 5G pada 
penyelenggaraan Asian Games 
Agustus 2018 lalu. Mengutip tek.id, 
Menteri Komunikasi dan Informatika, 
Rudiantara mengutarakan bahwa 
jaringan 5G akan diprioritaskan untuk 
kebutuhan industri. Uji coba 
infrastruktur jaringan 5G pada 
industri akan dilakukan pada tahun 
2020 mendatang. 

Dengan banyaknya keunggulan yang ditawarkan, wajar bila 
banyak pihak menanti-nantikan kehadiran teknologi 5G. 

Tidak sabar ingin mencobanya? 
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Ssst...! 
Ini Rahasia Dapur M!

Prisca Katranny Massie
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Materi-materi itu kemudian masuk ke tahap penyuntingan. 
Redaktur beserta tim editor melakukan beberapa jenis 
dan tahap penyuntingan, mulai dari penyuntingan mayor, 
minor, hingga proofreading untuk memastikan tata 
bahasa, penulisan, ejaan, dan tanda baca sesuai dengan 
standar. Tahap ini cukup menyita waktu, dan seakan tiada 
habisnya; setiap dilakukan pengecekan, rasanya selalu 
saja ditemukan kesalahan. Redaktur tidak hanya bertugas 
melakukan dan mengoordinasikan proses penyuntingan, 
tetapi juga berkontribusi membuat tulisan. 

Sebuah majalah belumlah pas disebut majalah, bila materi 
tulisan tidak disajikan dengan visualisasi yang menarik. 
Nah, di sinilah peran tim desainer. Tugasnya sangat berat. 
Bayangkan bila visualisasinya kurang bagus, mungkin kita 
tidak tertarik untuk membaca tulisannya! Tim desain dan 
artistik bertanggung jawab mencurahkan semua kreativitas 

“Tahap ini 
  cukup menyita 
  waktu, dan seakan 
  tiada habisnya”
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Jauh sebelum satu edisi M! terbit 
dan dapat memanjakan mata, 
proses panjangnya bermula 
dari setumpuk ide dan coretan. 
Materi-materi tulisan dalam 
majalah kita ini bersumber 
dari tim reporter dan dari para 
kontributor. Pada beberapa 
rubrik khusus, materi disusun 
bersama dengan tim bagian 
sirkulasi dan pengembangan 
relasi. Seluruh materi tulisan itu 
kemudian dibahas dalam rapat 
redaksi untuk kesesuaian tema 
dan rubrikasi.
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visual mereka sehingga majalah dapat 
tampil menarik, nyaman dibaca, dan lebih 
mudah dipahami.

Bila aktivitas tim redaktur dan desainer 
umumnya hanya berkutat di balik meja, lain 
halnya dengan rekan yang satu ini: fotografer. 
Proses pemotretan cover sepertinya tampak 
paling heboh di antara semua proses 
redaksional. Fotografer menerjemahkan tema 
utama tiap edisi menjadi karya foto ujung 
tombak halaman depan. Tidak tanggung-
tanggung, dalam melakukan sesi pemotretan,   
ia bisa saja memboyong hampir seluruh tim 
kreatif sekantor redaksi untuk mewujudkan karya 
foto yang dikonsepkan.

Nah, orang yang paling bertanggung jawab 
mengoordinasikan semua hal dari awal sampai 
akhir, memastikan semua berjalan sesuai 
rencana, memastikan semua bagian dan tim 
bersatu padu, adalah pemimpin redaksi. 
Ia adalah orang yang paling stres ketika misalnya 
naskah tulisan terlambat disunting, atau ketika 
jadwal pemotretan mundur gara-gara satu 
dan lain hal. Biasanya, kesibukan pemimpin 
redaksi dan pemimpin umum meningkat drastis 
pada tahap finalisasi sesaat sebelum approval 
rilis. Keduanya harus memastikan segala aspek 
majalah memenuhi standar redaksional. 
Bila sudah sampai tahap ini, sudah dapat 
dipastikan suasana kantor redaksi bakal terasa 
lebih tegang. 

Siapakah orang dapur terakhir yang 
“memegang” file majalah tepat sebelum 
“mengudara” sampai ke tangan para pembaca? 
Ia adalah tim website yang juga merangkap 
sebagai UI designer. Ia harus memastikan file 

majalah terunggah dengan baik di website, 
dan dapat diakses serta dibuka oleh seluruh 
pembaca; barulah satu edisi dinyatakan terbit. 

Sudah tuntaskah satu siklus edisi? Ternyata 
belum. Ada satu bagian lagi yang tak kalah 
pentingnya. Bagian ini yang mengatur agar 
ketika satu edisi majalah telah terbit, semua 
warga kampus mengetahuinya. Ini dilakukan 
oleh tim publisitas bersama dengan tim 
sirkulasi. Tim sirkulasi juga melaksanakan fungsi 
pengembangan relasi, untuk membuka potensi 
yang semakin luas, agar majalah kita ini semakin 
kaya inspirasi. n
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Antara
Fiksi Sains &
Eksak Sains

Apakah yang ada dalam 
benak Anda ketika mendengar 

nama Jules Verne, Philip K. 
Dick, H. G. Wells,  Arthur C. 

Clarke, atau Isaac Asimov? Jika 
jawaban Anda adalah fiksi sains 

(science fiction/sci-fi), maka Anda 
beruntung karena pernah terekspos 

karya-karya yang sangat inspiratif tersebut.

Dalam kaitannya dengan inovasi teknologi, mungkin 
kita pernah berpikir bahwa tidak ada hubungan langsung 

antara teknologi riil dengan semua dongeng fiksi yang 
diciptakan para tokoh di atas. Teknologi riil saat ini adalah hasil 

pengetahuan manusia berdasarkan riset dan temuan saintifik, 
sedangkan karya-karya fiksi hanyalah hasil imajinasi liar mereka.

Anton Sutandio
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Apakah benar bahwa ada pemisah yang sangat 
jelas antara sains yang eksak dan fiksi yang 
imajinatif? Untuk menjawabnya, kita harus 
kembali ke ilmu filsafat, khususnya cabang 
epistemologi yang secara sederhana didefinisikan 
sebagai teori pengetahuan.  

Jadi, bagaimanakah epistemologi membantu 
menjawab keterkaitan antara sains eksak dan 
fiksi imajinatif? Modal terbesar inovasi teknologi 
adalah imajinasi, bukan eksak sains. Fungsi eksak 
sains adalah membantu mewujudkan imajinasi 
menjadi riil, tetapi otak utama inovasi teknologi 
adalah imajinasi. 

Apakah kesamaan dari para penulis fiksi sains di 
atas? Imajinasi liar mengenai gambaran dunia di 
masa depan! Tanpa imajinasi mereka, mungkin 
inovasi teknologi tidak bergerak secepat saat ini.

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana 
imajinasi berubah menjadi kenyataan. Pada 1865, 
Jules Verne memublikasikan karyanya berjudul 
From Earth to the Moon yang menggambarkan 
misi Amerika Serikat dalam usahanya 
meluncurkan roket dan mendarat di bulan.  
Seratus empat tahun kemudian, Amerika Serikat 
berhasil mendaratkan roketnya ke bulan.    

Dalam buku lainnya, Twenty 
Thousand Leagues Under 
the Sea (1870), imajinasi Verne 
membawa pembaca mengikuti 
petualangan bawah laut dalam 
sebuah “kapal selam” yang 
dikendalikan penuh oleh 
listrik. Terbukti pada 1888, 
kapal selam pertama berhasil 
dibuat manusia.

Contoh-contoh di atas 
merupakan bukti ketika 
imajinasi bertransformasi 
menjadi kenyataan. Mari 
kita tunggu inovasi teknologi 
apa saja yang dapat segera 
diwujudkan para ilmuwan dari 
hasil imajinasi para pencipta 
fiksi sains! n

“Fungsi eksak sains 
adalah membantu 
mewujudkan 
imajinasi menjadi 
riil, tetapi otak utama 
inovasi teknologi 
adalah imajinasi.”
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What 's OnWhat 's On
http://news.maranatha.edu

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:

LOKAKARYA DAN SIMPOSIUM PIT-PDUI 2019: 
PERLENGKAPI DOKTER UMUM DALAM PRAKTIK 
SEHARI-HARI

Program Studi S-1 Teknik Elektro Universitas 
Kristen Maranatha mengadakan seminar 
bertajuk “Acoustic in Engineering Applications”.
Seminar yang dilaksanakan pada Rabu, 7 
Agustus 2019 di Ruang H03B02, Grha Widya 
Maranatha (GWM) ini mengundang tiga 
pembicara internasional dan dihadiri oleh dosen 
dan mahasiswa Program Studi S-1 Teknik Elektro 
serta Program Studi S-1 Sistem Komputer.

Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) 
cabang Jawa Barat mengadakan Pertemuan 
Ilmiah Tahunan (PIT) 2019 pada 19-21 Juli 
2019. UK Maranatha kembali berkesempatan 
menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara 
pertemuan ini untuk ketiga kalinya dengan 
mengambil tema “Updates and Clinical 
Assessment for Infection, Degenerative and 
Metabolic Syndrome in Daily Practice”.

M! - Edisi 07 // 2019 // WHAT’S ON

TAMBAH PENGETAHUAN DENGAN SEMINAR 
ACOUSTIC IN ENGINEERING APPLICATIONS

MARIA JULIANI RAIH JUARA FAVORIT DALAM DUST 
FASHION DESIGN COMPETITION 2019

Seorang mahasiswi Program Studi D-III Seni 
Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha 
angkatan 2016, Maria Juliani Gunawan, 
mengikuti kompetisi Dust Fashion Design 
Competition 2019 dan terpilih sebagai top 10 
finalis tingkat nasional dari 75 peserta. Melalui 
masa perlombaan yang diselenggarakan pada 15
April – 24 Juni 2019, Maria juga meraih Juara 
Favorit, scholarship fashion design dari Sparks 
Fashion Academy (SFA), serta mendapatkan 
sejumlah uang tunai atas hasil kerja kerasnya.

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA 
BERSAMA REDDOORZ

Universitas Kristen Maranatha dan RedDoorz 
menandatangani surat perjanjian kerja sama 
pada Rabu, 31 Juli 2019. Melalui kerja sama ini, 
RedDoorz menawarkan keuntungan yang akan 
diberikan bagi civitas academica UK Maranatha 
dalam memesan kamar hotel melalui RedDoorz. 

http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
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Pengabdian kepada masyarakat (abdimas) merupakan salah satu elemen tridarma perguruan 
tinggi yang menjadi salah satu kunci bagi perguruan tinggi untuk menyalurkan keilmuannya. 

Melalui kegiatan-kegiatan abdimas, Universitas Kristen Maranatha dapat secara langsung 
membagikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat luas.

Kegiatan abdimas apa saja yang telah dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir ini? 
Berikut ini adalah ringkasannya:

20   -
21

Salurkan Keilmuan 
Melalui Abdimas

Periode M
aret – Juli 2019

Program Studi S-1 Teknik Elektro 
bekerja sama dengan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, dan Keluarga 
Berencana (DP3AKB) Provinsi 
Jawa Barat, menyelenggarakan 
abdimas pada 20-21 Maret 2019 di 
Laboratorium Komputer, Gedung 
Fakultas Teknik. Acara selama dua 
hari ini bertema “Meningkatkan 
Pemahaman dan Keterampilan 
Operator Sistem Informasi Gender & 
Anak (OpSIGA) Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Jawa Barat dalam Pengolahan 
dan Penyajian Data”.

Teknik Elektro: 
Meningkatkan Keterampilan 

Operator Sistem Informasi

M
ARET



M! - Edisi 07 // 2019 // RUBRIK BERKALA

39

30
Program Studi S-1 Teknik Elektro 

memberikan pembinaan dan pelatihan 
kepada anggota Karang Taruna Haur 

Galur, Kelurahan Sukagalih, Bandung, 
bertajuk “Pembinaan Karang Taruna Haur 

Galur, Kelurahan Sukagalih, Kota Madya 
Bandung dalam Pemahaman Dasar dan 

Komponen Penunjang teknologi internet of 
things (IoT)”. Kegiatan ini  berlangsung di 
Laboratorium Komputer, Gedung Fakultas 

Teknik pada 30 Maret 2019. 

Program Studi S-1 Manajemen Fakultas 
Ekonomi bekerja sama dengan penelitian 

Kelompok Bidang Keahlian (KBK) 
Kewirausahaan mengadakan pengabdian 

masyarakat ke Desa Temiyang, Indramayu, 
Jawa Barat pada 24-25 Mei 2019 di Gereja 
Kristen Pasundan Desa Temiyang. Tujuan 

kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 
perekonomian Desa Temiyang.

Teknik Elektro: 
Pemahaman Dasar dan Komponen 
PenunjangTeknologi, Internet of 
Things (IoT)

Manajemen: 
Kewirausahaan Meningkatkan 
Perekonomian Desa Temiyang

MARET

M
EI

Program Studi S-1 Manajemen Fakultas 
Ekonomi melaksanakan pelatihan 
perencanaan keuangan bagi karyawan PT 
Jendela Alam − salah satu tempat wisata 
edukasi di daerah Lembang. Pelatihan 
dilaksanakan pada 16 dan 21 Mei 2019.

Manajemen: 
Latih Karyawan Jendela Alam 

Mengelola Keuangan

16
 & 
  21 M

EI

24
 -25



Program Studi S-1 Teknik Industri 
mengadakan kegiatan abdimas bertajuk 
“Pelatihan Kepemimpinan” pada 27-28 
Juni 2019 yang berlangsung di Ruang 
H02B02, Grha Widya Maranatha dan 
Exhibition Hall, Gedung B. Para peserta 
merupakan perwakilan pengurus 
Kelurahan Sukawarna yang mengemban 
tugas untuk memimpin masyarakat. 
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Program Studi S-1 Teknik Elektro 

menyelenggarakan workshop mengenai 
pengenalan internet of things (IoT) 

kepada siswa SMAK Yahya, 
Bandung. Workshop yang diadakan pada 
tanggal 8-9 Juli 2019 ini berlangsung di 

Laboratorium Komputer SMAK Yahya dan 
diikuti oleh 50 siswa kelas XII IPA. 

Teknik Elektro: 
Perkenalkan IoT kepada Siswa
SMAK Yahya

Teknik Industri: 
Pelatihan Kepemimpinan

Kelurahan Sukawarna

JUNI
JU

LI

27
 -28

8-
  9
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ARCASIA STUDIO 
Ungkap Potensi 
Terpendam

Teknologi berkembang pesat dan sangat dibutuhkan 
dalam kehidupan kita. Banyak hal yang telah berevolusi 
dengan teknologi dan menjadikan pekerjaan manusia 
lebih mudah. 

Beberapa hal yang dikembangkan dengan teknologi terkini 
memungkinkan manusia berinteraksi dalam realita tiga dimensi
atau 3D. Hal ini masih dikembangkan di Indonesia dan dapat menjadi 
pilihan baru dalam industri.      

Untuk menjawab kebutuhan teknologi tersebut, 
Christian Stevanus − alumnus Program Studi S-1 
Teknik Sipil − mendirikan Arcasia Studio bersama 
kedua temannya. Nama tersebut diambil dari 
kata arcane yang berarti ‘potensi terpendam’ 
dan Asia yang merupakan harapan mereka 
untuk menjadi perusahaan multinasional. Sesuai 

dengan arti namanya, keinginan terbesar mereka 
adalah bergerak membantu para klien untuk 
mengeluarkan potensi terpendam pada produk 
maupun brand yang dimilikinya melalui teknologi 
augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan 
visualisasi animasi. 

41
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Dengan misi memakai dan memaksimalkan 
teknologi AR dan VR sebagai sarana 
untuk memajukan bangsa melalui produk 
yang kreatif dan interaktif, Arcasia Studio 
berharap di masa depan teknologi tersebut 
mampu menjadi solusi yang tepat dalam 
mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang 
membutuhkan visualisasi ― misalnya 
marketing rumah, edukasi, perakitan mesin, 
dan lain sebagainya. 

Arcasia Studio memulai langkahnya di 
awal 2018 dengan mengerjakan visualisasi 
arsitektur − dikenal dengan sebutan archviz 
− yang diluncurkan pada platform desktop 
VR. Kini jasa pelayanannya terus berkembang 
dengan menyediakan jasa pengembangan 
dan pembuatan aplikasi telepon seluler 
berbasis AR, VR, dan game. Harapannya 
dapat membantu bidang marketing, edukasi, 
dan pariwisata, bahkan brand awareness 

dengan menggunakan game atau playable advertising 
pada website. 

Christian berharap agar masyarakat dapat 
lebih mengenal lagi teknologi VR dan AR 
ini, sehingga semakin banyak orang yang 
mengimplementasikannya. Teknologi ini dapat pula 
mempermudah banyak pekerjaan dan menjadikan 
berbagai hal lebih efisien.

42
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“We prioritize well-organized 
harmonization to create an 
environment where excellence 
and creativity is expected.”
Christian Stevanus

Christian Stevanus
Email: c.stevanus@arcasia.co.id 
Telp: 085862212080
 
Arcasia Studio
Email: query@arcasia.co.id
Website: arcasia.co.id
IG: @arcasiastudio
Linkedin: Arcasia Studio

Arcasia Studio berharap dapat 
menjadi wadah bagi anak muda 
yang berminat pada bidang AR, VR, 
3D arts, maupun game untuk dapat 
mengembangkan potensinya. Oleh 
karena itu, Arcasia Studio sering 
membuka lowongan magang untuk 
mahasiswa tingkat akhir. Tujuannya 
untuk dapat memberi gambaran 
bagaimana mekanisme dalam 
mengerjakan real project.

Christian dengan Arcasia Studio 
percaya ada potensi tersembunyi yang 
sedang menunggu untuk diungkapkan 
dari dalam individu, produk, brand, 
maupun hal lain. (gn) 
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KATEGORI
PROFESIONAL

Selamat ulang tahun M! 
tetap menjadi inspirasi selalu.

Selamat ulang tahun!! Terus menjadi inspirasi 
untuk karakter yang positif & pemersatu bangsa.

Selamat ulang tahun M! - Majalah Inspirasi 
Maranatha semakin lengkap dengan kehadiran M!. 
Terima kasih telah menambah warna dan inspirasi 
buat Maranatha, sukses selalu.

Profisiat & selamat untuk partisipasi dan 
kontribusi dalam upaya menjadi generasi 
menginspirasi.

Happy birthday, M! Sering-sering ajakin jadi 
kontributor yak! 

Congratulation and best wishes for your future 
 

Selamat ulang tahun buat M! Tuhan memimpin 
perjalanan ke depan  

Congrats M! telah mencapai birthday 
yang perdana. So, HBD M! - Majalah 
Inspirasi Maranatha.

Selamat ulang tahun Majalah Inspirasi Maranatha.
Tuhan berkati! 

WOW! Happy birthday ya M! Sukses selalu dan 
makin dapat memberikan konten yang menarik!  

44

  Selamat 
 Ulang 
Tahun



Mari saling menginspirasi dengan sinergi bersama 

civitas academica UK Maranatha.

Inspirasi dimulai dari diri sendiri untuk sesama. 

Semoga M! tetap menginspirasi Universitas 

Kristen Maranatha.

Semakin inspiratif membuka wawasan 

masyarakat akademik.

Konsistensi dalam menginspirasi berdasarkan 

refleksi yang mendalam!

Semakin kece semakin bisa menampung aspirasi 

mahasiswa!

Well done and keep inspiring

Maju terus... Semakin menginspirasi warga 

kampus Maranatha, semakin menyentuh hati kita 

semua.

 

Tetap menyuguhkan konten yang menarik 

event-event yang menarik serta prestasi-

prestasi dari bibit unggul. 

Semoga terus menjadi media informasi yang 

menginspirasi & memberi perdamaian. GBU!

 

Konten yang diberikan bisa terus 

mengedukasi dan menampilkan cipta 

Universitas Kristen Maranatha sebagai 

universitas swasta yang baik! 

Pesan 
& Harapan 

Terima kasih atas dukungan dan 

antusiasme seluruh warga Maranatha. 

Semua ini adalah energi untuk membuat 

majalah kita semakin inspiratif. 
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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

