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Tahun ini Universitas Kristen Maranatha telah melewati usia ke-54. Sangat disyukuri, perjalanan 
melampaui setengah abad itu telah membawa kita menjadi sebesar saat ini. Melihat kembali 

sejarah, ketika pertama kali Maranatha berdiri, kondisinya jauh dari sempurna – lebih tepatnya 
cukup memprihatinkan. Tahun demi tahun dijalani, yang membuatnya tetap bertahan dan bahkan 

menjadi semakin besar, adalah tekad dan visi yang besar pula. Tidak hanya itu, kerja keras juga 
menjadi salah satu kuncinya; dan yang pasti, penyertaan Tuhan di tengah-tengah kita.

Tahun ini, bila dibandingkan dengan lima puluh empat tahun yang lalu, terasa seperti 
membandingkan bumi dengan langit. Lihat fasilitas kampus kita dengan gedung-gedung megah; 
lihat banyaknya program studi yang ada sekarang ini; lihat jumlah alumni dan seluruh civitas yang 
menggerakkan kampus ini; lihat beragamnya prestasi yang sudah diraih. Namun lihat juga dunia 

di sekitar kita. Dunia juga berubah, bahkan kini jauh lebih pesat daripada sebelumnya. 

Lima puluh empat tahun berhasil kita lalui, bukan tanpa rintangan. Saat ini dan tahun-tahun 
berikutnya, tantangan akan semakin besar. Dengan tekad dan visi yang semakin besar pula, kita 

akan dapat menghadapi masa depan. Tekad yang kuat dari seluruh keluarga besar kita, dan tekad 
untuk bersama-sama bersatu membawa visi Maranatha.

Satu bulan berlalu sejak kita merayakan hari jadi kita – September kemarin. Ini saatnya kita 
memulai perjalanan tahun kelima puluh lima, dengan semangat yang kembali muda, pikiran yang 
kembali segar, dan hati yang bersatu padu, mewujudkan cita kita bersama, cita Maranatha. (ins)
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Perkembangan sebuah negara
tergantung dari seberapa maju daya pikir masyarakatnya.

Kemajuan ini lebih menyasar kepada generasi muda yang mampu 
memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih cerdas.

Prisca Katranny

foto: Ivan Chandra W
.
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Bukan hal yang asing apabila remaja generasi 
Z menggunakan gawai sebagai sumber 
informasinya. Sayangnya, kebanyakan mereka 
masih “menelan” informasi, tanpa mau cross 
check, misalnya dengan bertanya kepada orang 
yang lebih berpengalaman atau mencari informasi 
pembanding melalui media cetak. Akibatnya 
mereka mudah dimanfaatkan oleh oknum yang 
bertujuan buruk untuk mengeksploitasi informasi. 

Anak muda merupakan aset negara. Oleh sebab itu 
harus dipupuk dengan informasi dan pengetahuan 
yang benar. Presiden Joko Widodo pernah 
menyampaikan, “Kita, utamanya pemuda, harus 
bergandengan tangan bersatu menggerakkan 
Indonesia sekarang atau yang akan datang. Di 
tangan pemuda negara ini akan maju.” (sumber: 
http://www.liputan6.com, 28/10/18).

Pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk 
mengasah kemampuan anak muda, sehingga 
mereka mampu mengelola informasi untuk 
diri dan lingkungannya. Selain itu, mereka juga 
sudah memanfaatkan teknologi sebagai sumber 
penghasilan. Setiap potensi dan kesempatan 
yang ada harus dimanfaatkan dengan baik. 

Adanya passion dan dorongan dari diri sendiri, 
serta lingkungannya, akan membantu anak 
muda dalam membangkitkan potensi diri. Kita 
dapat melihat contoh di media sosial, beberapa 
pemuda Indonesia sudah melanglang buana 
dan kemampuannya diakui secara internasional. 
Semua itu bisa terjadi karena passion atau 
dorongan kuat dalam diri mereka.

Salah satu alumnus Fakultas Teknologi 
Informasi,  Tjioe Marvin Christian, membagikan 
pengalamannya dalam Inspiring Session di 
Wiratha Fest 2019. Marvin mengakui  passion-nya 
di bidang mengajar dan belajar computer science 
di University of Melbourne, Australia melalui jalur 
beasiswa. Sebelum mengejar passion-nya, Marvin 
sempat terjun dulu di dunia profesional. 

“Buat saya, mengajar itu tidak hanya teori, karena 
teori bisa didapatkan dari kuliah atau belajar 
sendiri, tapi harus memiliki pengalaman. Ketika 
menjadi dosen, akan mempersiapkan anak-anak 
yang mau masuk ke dunia profesional. Karena tidak 
semua mau menjadi dosen, maka untuk sementara 
di profesi dulu,” ungkap Marvin.

Pendidikan dan passion menjadi engine yang 
baik dalam membangun diri. Selagi muda dan 
berkesempatan, pergunakan waktu dengan 
menambah pengetahuan dan mengembangkan 
potensi diri. Jika berani melakukan hal ini, tentu 
prestasi akan menjadi salah satu reward atas 
pencapaian diri. Dengan membekali anak muda, 
maka kita sudah dapat memprediksi bagaimana 
kemajuan negara kita ke depannya. n
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“SATUKAN HATI, WUJUDKAN CITA,
HADAPI PERUBAHAN ZAMAN”

Steffi G. Gulo

Seiring berjalannya waktu, zaman ikut berubah. Teknologi, pengetahuan, kebudayaan, 
hingga masyarakat juga akan berubah. Oleh karena itu kita juga harus ikut berubah. 

Apa jadinya apabila kita tidak ikut berubah? Tentu kita akan tertinggal.

Begitu pula sebuah organisasi, perlu melakukan perubahan-perubahan. Namun, banyak 
orang takut berubah, karena adanya kekhawatiran perubahan ini belum tentu 

lebih baik dari sebelumnya. 

Segala kesuksesan saat ini akan menjadi masa lalu. Segala pencapaian akan luntur 
karena tuntutan untuk menghasilkan pencapaian-pencapaian baru lainnya. Rhenald 

Kasali pernah berkata bahwa perubahan belum tentu membawa kemajuan, tetapi tanpa 
perubahan tidak akan ada pembaharuan. Oleh karenanya semua sumber daya manusia 

harus memiliki peran, karena perubahan hanya bisa dilakukan oleh semua orang.

M! - Edisi 08 // 2019 // TOPIK UTAMA 8
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Universitas Kristen (UK) Maranatha juga 
bersiap menjalani perubahan untuk 
memberikan pendidikan terbaik bagi para 
mahasiswanya dan untuk menyongsong era 
revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kedua 
era ini pada dasarnya berpusat kepada 
kolaborasi antara manusia dengan teknologi. 
Bagaimana kita bisa memajukannya?

Pada acara Dies Natalis ke-54 UK Maranatha 
11 September 2019, Prof. Ir. Armein Z. R. 
Langi, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor mengajak 
setiap civitas academica Maranatha untuk 
bersatu hati mengambil bagian dalam 
perjuangan membangun Maranatha. 
Menurut beliau, seseorang memang harus 
mampu memimpin diri sendiri. “Namun 
di sisi lain, kita tidak bisa hanya sibuk 
mengurus diri sendiri, tetapi tidak mau 
mengambil bagian di dalam pelayanan 
dan kepemimpinan di Maranatha,” tutur 
Prof. Armein. 

Melalui tema “Satukan Hati, Wujudkan 
Cita”, kita kembali diingatkan bagaimana 
perjalanan hidup Maranatha sejak 1965, 
hingga kini menjadi sebesar ini. 
Dengan penyertaan Tuhan, kita berhasil 
melewati berbagai rintangan perubahan 
zaman bersama. 

Dalam usia ke-54 ini UK Maranatha 
akan terus memberikan pendidikan 
terbaik bagi generasi bangsa sesuai 
kebutuhan zaman. Oleh karena itu 
dibutuhkan kesehatian kita dalam melihat 
perubahan untuk membuat Maranatha 
berjalan lebih baik. Tugas kita adalah 
menyatukan hati dan melaksanakannya 
untuk mewujudkan institusi yang 
berbudaya nilai hidup kristiani. n

Dirgahayu Universitas 
Kristen Maranatha!
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Pernahkah 
teman-teman 
mendengar istilah 
e-business?
Menurut Steven Alter, e-business adalah praktik 
pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama 
seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan 
bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan 
pesanan, dan penyediaan servis melalui 
penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan 
data yang telah terkomputerisasi. 

Beberapa waktu lalu Redaksi M! berbincang-
bincang dengan Dr. Ir. Mewati Ayub, M.T. – dosen 
sekaligus Kepala Program Studi Magister Ilmu 
Komputer Universitas Kristen Maranatha – dengan 
tujuan untuk memahami mengenai e-business. 
Berikut rangkuman hasil wawancaranya:  

Steffi G. Gulo
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E-business adalah proses 
bisnis yang dilakukan secara 
elektronik, bukan hanya sekadar 
proses transaksi jual beli, tetapi 
juga mencakup proses bisnis 

di dalamnya. E-business juga 
mencakup customer relationship 
management dan enterprise 
resource planning.

Kita sering mendengar 
istilah e-business. 

Menurut Ibu, 
e-business itu apa?

 Apa perbedaan 
e-business dengan 

e-commerce?

E-business memiliki jangkauan 
yang lebih luas, di antaranya 
relasi, biaya, sumber daya, proses, 
dan pemasaran produk atau jasa, 
hingga feedback atau respon yang 
diterima setelah pembelian barang 

atau jasa. Sedangkan e-commerce 
hanya sebatas proses jual-beli 
melalui website saja. Bisa dibilang  
e-commerce  termasuk bagian 
dari  e-business.

Apa keuntungan 
mempelajari 
e-business?

Dengan mengetahui besarnya 
manfaat dari e-business, maka 
perlu untuk semakin memahami 
proses otomatisasinya. Dengan 
demikian, orang akan berusaha 
untuk lebih memberdayakan 

semua sumber yang ada sehingga 
pekerjaan atau proses diusahakan 
lebih efektif dan efisien. Sumber 
yang dimaksud bisa berupa data 
dan pengetahuan yang ada di 
dalam e-business.

Kesimpulannya, keberadaan internet melalui perkembangan telekomunikasi telah 
menjadi media interaksi yang menjanjikan dalam mengelola bisnis di era globalisasi saat 
ini. Tidak hanya menawarkan kemudahan melalui penurunan total biaya pengeluaran 

untuk keperluan operasional sehari-hari, tetapi lebih jauh lagi akan sangat banyak 
potensi sumber pendapatan yang ditawarkan melalui konsep ini. 

Konsep manajemen baru di dunia maya yang dikenal sebagai e-business 
memberikan banyak sekali kemungkinan dan peluang baru yang tidak terpikirkan 

sebelumnya. Prinsip-prinsip semacam e-commerce, e-customer, e-market, dan 
sebagainya merupakan manifestasi dari terselenggaranya ide-ide baru di internet. Oleh 
karena itu sepatutnya kita bisa memanfaatkan dan mengembangkan teknologi digital ini 
untuk meraih profit besar. Lebih luas lagi, mampu meningkatkan kualitas hidup manusia 

baik secara langsung maupun tidak. n

Apakah manfaat 
e-business di era 

industri ini?

Zaman sekarang, hampir semua 
orang memiliki smartphone. Saat 
online, mereka bisa mengakses 
apapun. Sebuah bisnis akan 
tertinggal jika tidak mampu 
mengikuti perkembangan zaman. 
Melalui e-business, pelaku usaha 
bisa menekan cost dan waktu 

yang tidak perlu. Proses yang 
efisien dan efektif secara tidak 
langsung akan memperbaiki 
pelayanan kepada customer 
sehingga relasi bisa ditingkatkan. 
Diharapkan customer menjadi 
lebih loyal sehingga meningkatkan 
keuntungan finansial.

M! - Edisi 08 // 2019 // TOPIK UTAMA
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Jika mendengar kata “Indonesia”, mungkin yang 
terlintas pertama di benak kita adalah keberagaman 
– baik suku, bahasa, maupun agama. Terlepas dari 
Indonesia yang begitu luas, sebagai manusia pun kita 
penuh dengan keberagaman. Manusia diciptakan 
unik, sehingga tidak ada satu pun individu yang sama. 
Bahkan, kedua saudara kembar pun pasti memiliki 
perbedaan. Indah, bukan?

S_MPAH 
PEMUDA
Clara Assisiansi
Wisudawan Terbaik Periode I 2019/2020 – Fakultas Psikologi

M! - Edisi 08 // 2019 // TOPIK UTAMA
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Seharusnya kita bangga dengan keberagaman 
tersebut. Namun, apabila kita merenungkan kembali 
beberapa kejadian yang lalu, rasanya kebanggaan
tersebut mulai pudar, karena peristiwa yang terjadi di 
beberapa daerah Indonesia akhir-akhir ini. Mungkin kita 
juga masih ingat tragedi pengeboman beberapa gereja 
menjelang perayaan Natal tahun lalu. Mundur lebih jauh 
lagi ke 2011, terjadi juga tragedi pengeboman di salah 
satu masjid di Cirebon. 

Pudarnya sikap bangga dan saling menghormati 
keberagaman yang ada di Indonesia dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya
adalah sikap ethnocentrism – suatu kecenderungan 
kuat dalam berpikir bahwa “kelompok saya” lebih 
baik daripada kelompok lainnya (Sumner, 1906). 
Pemikiran tersebut tidak menutup kemungkinan akan 
mengarahkan seseorang atau sekelompok untuk 
melakukan diskriminasi.

Keadaan tersebut diperburuk oleh berkembangnya 
teknologi, tetapi kurang diimbangi dengan sikap 
kritis dalam menerima informasi yang beredar. Tak 
jarang kita mendengar bahwa timbulnya konflik 
pada daerah tertentu disebabkan karena provokasi 
lewat media sosial. 

Mungkin kita masih ingat pembatasan akses 
internet oleh pemerintah pada Mei lalu, 
menjelang pengumuman hasil Pilpres 2019 
yang bertujuan untuk mengurangi hoaks.

Kurangnya sikap kritis tersebut bisa dipengaruhi 
oleh beberapa hal, yaitu status ekonomi dan 
sosial (SES) dan juga level edukasi. Kedua 
hal tersebut tidak bisa terlepas begitu saja. 
Ketika seorang individu memiliki tingkat 
SES menengah ke atas, maka kemungkinan 
individu tersebut mendapatkan kesempatan 
untuk belajar lebih tinggi.

Sebagai civitas akademik yang diberi 
kesempatan untuk mengenyam pendidikan 
di perguruan tinggi, rasanya kita perlu 
berkaca. Apakah kita sudah mencerminkan 
sikap sebagai pemuda yang memiliki 
wawasan dan sikap kritis dalam menerima 
dan menyebarkan berbagai informasi? 
Kemajuan teknologi seharusnya dapat 
kita gunakan seoptimal mungkin untuk 
ikut memajukan bangsa kita ke arah 
yang lebih baik. 

Jadi, peringatan momen apa yang akan 
kalian pilih pada bulan ini, “Sumpah 
Pemuda” atau “Sampah Pemuda”? n

13
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Nilai akademik yang bagus bukanlah satu-satunya jalan menuju 
sukses. Tommy Indra misalnya, ia bukan termasuk orang berprestasi 

gemilang dalam pendidikan ketika masih kuliah di Program Studi 
Teknik Industri Maranatha. 

SUKSES 
TAK SELALU

DILIHAT DARI 
PRESTASI 

AKADEMIK
Grista Naftalena

Saat tahun pertama kuliahnya, pria yang 
akrab disapa Toda ini pernah merasakan 
menjadi mahasiswa “nasakom” (nasib satu 
koma). Namun, ia mencoba untuk aktif di 
dalam organisasi dan pernah menjadi salah 
satu calon ketua Hima, serta aktif mengikuti 
berbagai kepanitiaan. Melalui hal itu, tanpa 
disadarinya, ia banyak belajar bagaimana 
bekerja secara tim dan memahami perspektif 
individu lain.

Sebagai anak rantau, Toda pun berusaha 
mandiri membiayai kuliah dan hidupnya 
sejak masuk semester lima. Pria 36 tahun 
ini juga mengaku pernah bekerja sampingan 
sebagai team leader event rokok, penerima 
tamu, sales kartu kredit, dan lain-lain. Lewat 
pengalaman itu pula ia merasakan berbagai 
penolakan, sehingga menjadi pelajaran 
penting dalam hidupnya. 

14
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Toda juga pernah berkecimpung 
di industri fashion dan jatuh cinta 
pada bidang ini. Ia bermimpi untuk 
bekerja di bidang tersebut saat 
kuliahnya selesai. Akhirnya ia 
berhasil bekerja di PT Binabusana 
Internusa —  perusahan industri 
fashion retail. 

Pria ramah ini pun mendapat kepercayaan menjabat 
sebagai GM Marketing dengan memimpin beberapa 
orang manajer di usianya yang masih awal 30-an. 
Dirinya bangga karena berhasil mengubah perusahaan 
nonprofit menjadi profit. Ia juga mampu mengubah 
mindset perusahaan manufacturing industry menjadi 
fashion/creative industry dan juga mengubah pola kerja 
perusahaan trading menjadi branding, sehingga membuat 
perusahaannya tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan 
industri sejenis, setiap tahunnya.

Sebagai individu, Toda bermimpi dirinya dapat memberikan 
impak positif pada kehidupan banyak orang dan juga ingin 
menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang berkontribusi 
bagi negaranya. Ia berkeyakinan, karakternya yang teguh 
pada pendirian, rendah hati, selalu belajar, menghargai 
orang lain, selalu berbagi, serta menjalani hidup dengan 
penuh nilailah yang membawanya sampai ke titik ini. 

Menurut Toda, sukses dalam berkarier itu bukan hanya soal 
IQ, tetapi juga soal karakter. Tujuan hidup seseorang juga 
akan menjaga fokusnya. Di zaman perubahan sekarang ini, 
bukan orang terpintar dan terkuatlah yang akan menang, 
tetapi orang yang beradaptasi dengan perubahan. 

“Teruslah terbuka pada berubahan, surf the change! 
Ikut berorganisasi, build network, and be ready for 
what’s coming next, cause it might be beyond your plan,” 
pesan Toda.  n

Di zaman 
perubahan 
sekarang ini, 
bukan orang 
terpintar dan 
terkuatlah yang 
akan menang, 
tetapi orang 
yang beradaptasi 
dengan perubahan

Dok. Tommy Indra
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Mungkin kita pernah mendengar Leiden – sebuah kota di
Belanda – ketika sedang membahas sejarah Indonesia-Belanda.
Apabila berkesempatan mengunjungi kota ini, Anda bisa mampir
ke “Marselianggi” – salah satu butik khas Indonesia yang berada 
di Jalan Hooigracht. Butik ini ternyata dirintis oleh Marselina 
Anggita Manalu – salah satu alumnus Program Studi D-III
Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. 

DARI RASA
PENASARAN

HINGGA MILIKI
BUTIK DI
BELANDA

Steffi Gianni Gulo

Marselina Anggita Manalu
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ebelum membahas 
company-nya, tidak 
ada salahnya kita 
mengetahui perjalanan 
hidup Anggi, terutama 

setelah ia memilih fashion 
designer sebagai jalan hidupnya.
Bungsu dari tiga bersaudara ini 
mengaku bahwa pilihannya didasari 
atas rasa penasaran mengenai fashion.

Sang mama adalah motivator Anggi 
untuk terus semangat menempuh
jalan yang dipilihnya. Cita-cita 
sang mama adalah bersama-sama 
membuka tempat menjahit
kecil di rumah.

Selama berkuliah, Anggi aktif di berbagai 
organisasi di kampus. Anggi tercatat 
sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa 
(Hima) D-III Seni Rupa dan Desain tahun 
2012 dan Duta Promosi Maranatha. 

Di usianya yang ke-24, banyak prestasi 
yang berhasil ditorehkan Anggi.
Misalnya, ia pernah menjadi finalis 
Carnaval Costume Competition Jakarta 
Fashion & Food Festival (JFFF) (2014), semi 
finalis RTW Deluxe oleh Indonesia Fashion 
Week (2014), Juara III Lomba Fashion 
Design by APPMI, Bandung Ngagaya 
(2014), dan Tugas Akhir Fashion Design 
Terbaik Prodi D-III SRD Universitas Kristen 
Maranatha (2014).

Dok. Marselina Anggita Manalu
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Selesai dari kuliah, Anggi tetap berkarya 
melalui penampilan karyanya di Hongkong 
Fashion Week (2015), Pameran Fotografi
“Yves Saint-Laurent, Birth of a Legend
Karya Pierre Boulat” (2017), serta Expo 
Amsterdam-Netherland (SEN) Festival dan 
Trade Tourism Investment (TTI) Forum (2017) 
di Belanda dengan membawa koleksi batik 
Minahasa dengan tema “Kabasaran Dance”, 
sebuah tarian perang dari suku Minahasa, 
Sulawesi Utara.

Seorang fashion designer menurutnya 
harus memiliki kepercayaan diri dan rajin 
membaca untuk memahami tren yang 
sedang berlangsung. Ia bercita-cita untuk 
membuat terobosan baru, yaitu membuat 
sebuah brand asli Indonesia yang bisa 
diterima di empat musim.

Saat ini produksi brand-nya lebih kepada 
pakaian wanita yang difokuskan pada outer 
dan jaket. Selain itu, ia juga menciptakan 
banyak gaun malam serta ready to wear 
deluxe collection. n

“Alasan memilih
 Leiden sebagai tempat  
berbisnis saat ini adalah 
untuk memperluas 
networking, dan saya 
ingin menampilkan 
brand lokal Indonesia 
yang bisa digunakan
di empat musim”.
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Saat ini semakin banyak orang yang lebih aware 
terhadap kesehatan tubuhnya. Ini pula yang 
membuat informasi berbagai jenis diet menjadi 
populer, salah satunya adalah diet ketogenik yang 
akan kita bahas di sini.

Diet ketogenik atau keto terdiri dari diet tinggi 
lemak dan rendah karbohidrat. Prinsipnya 
adalah mendapatkan sumber kalori utama dari 
lemak. Normalnya diet seimbang terdiri dari 
55-60% karbohidrat, 15-20% protein, dan <30% 
lemak, sedangkan pada diet ketogenik terdiri 
dari 55-60% lemak, 30-35% protein, 5-10% 
karbohidrat. Seandainya kebutuhan kalori harian 
adalah 2000 kkal, jumlah karbohidrat yang 
dikonsumsi hanya 20-50 gram saja. 

Biasanya karbohidrat yang kita konsumsi 
akan diubah menjadi sumber energi utama 
dalam bentuk glukosa. Rendahnya asupan 
karbohidrat menyebabkan ketosis – suatu 
proses metabolisme yang terjadi akibat tubuh 
kekurangan glukosa sebagai sumber energi.  

Pada keadaan ini, hati  akan melakukan proses 
ketogenesis – pemecahan lemak menjadi keton 
yang digunakan sebagai sumber energi cadangan. 
Penumpukan keton ini akan menyebabkan status 
metabolik yang disebut ketosis.

Diet ketogenik dilakukan dengan cara memecah 
kelebihan lemak menjadi keton dan digunakan 
sebagai sumber energi. Komposisi diet yang 
tinggi lemak juga memberikan efek kenyang dan 
puas, serta menurunkan hormon nafsu makan, 
seperti insulin dan ghrelin. Efek diet ketogenik 
juga bisa menurunkan kadar gula dalam darah, 
kadar kolesterol total, dan trigliserida. 

Melakukan diet ketogenik memiliki efek 
samping. Pada seminggu awal efeknya bisa mual, 
muntah, sakit kepala, konstipasi, mudah lelah, 
dan insomnia. Namun, efek ini akan berkurang 
secara perlahan bila tubuh mulai terbiasa dengan 
keadaan ketosis, juga dapat diminimalisir dengan 
minum cukup air. 

dr. Monica Paotiana, M.Gizi.
Dosen Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Maranatha

Diet Ketogenik,
Diet Rendah Karbohidrat Tinggi Lemak

19
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Mengetahui kondisi 
tubuh kita, apakah 
cocok dan bisa 
dilakukan oleh 
kita?

Makanan yang boleh
dikonsumsi adalah daging,
fatty fish, keju, telur, 
mentega, kacang-kacangan, 
sayur rendah karbohidrat,
dan alpukat.

Makanan apa saja yang 
harus dihindari dan 
boleh dikonsumsi? 
Makanan yang mengandung karbohidrat 
tentu harus dibatasi, juga makanan dan 
minuman yang mengandung tinggi gula. 
Buah-buahan boleh dikonsumsi hanya 
1-2 porsi per hari.

Berikut merupakan contoh menu 
pada diet ketogenik:

Sarapan: 
Telur goreng, tomat, dan jamur

Makan siang: 
Ayam panggang dengan jus alpukat

Makan malam: 
Steak dan salad sayur

Pemberian suplemen vitamin dan 
mineral juga perlu dilakukan untuk 
mencegah defisiensi. n

BAGAIMANA MEMULAI 
DIET KETOGENIK YANG BENAR?

Efek jangka panjang yang mungkin timbul dari diet ini adalah penumpukan lemak di hati, batu ginjal, 
hingga defisiensi vitamin dan mineral. Oleh karena itu diet ini tidak disarankan bagi penderita diabetes, 
penyakit hati dan pankreas, gangguan metabolisme lemak, ibu hamil dan menyusui.
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BATIK INDONESIA 
DI PANGGUNG 

INTERNASIONAL
Dr. dra. Christine Claudia Lukman, M.Ds. 

Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain

Batik adalah teknik mewarnai kain dengan 
menggunakan perintang lilin malam. Teknik batik 

sudah lama dikenal di dunia, seperti Tiongkok 
dan Afrika, tetapi hanya Indonesia yang mampu 

membuat desain batik secara detail, penuh 
makna, dan sangat indah.
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Semula batik di Indonesia dibuat di 
lingkungan istana Mataram (Yogyakarta 
dan Surakarta) untuk keperluan busana 
sultan dan keluarganya. Setelah melalui 
meditasi dan puasa, sultan mendapatkan 
ilham untuk membuat motif batik, seperti 
motif parang, parang rusak, cemukiran, 
sawat, udan liris, semen, dan alas-alasan. 
Dulu motif-motif ini disebut sebagai 
motif larangan. 

Berbeda dengan batik mataraman yang 
menggunakan motif berbentuk geometris 
dan dominan berwarna, batik di daerah 
pesisir pantai utara Jawa memiliki motif 
figuratif dan warna-warni cerah. Bila batik 
mataraman ditandai dengan keteraturan 
bentuk dan komposisi, maka batik pesisir 
memiliki bentuk dan komposisi yang bebas.

Pusat-pusat pembuatan batik pesisir 
terdapat di Indramayu, Cirebon, 
Pekalongan, Lasem, Kudus, dan Tuban. 
Pengaruh gaya visual Belanda dan Tiongkok 
terasa kuat pada motif dan warna dari batik 
pesisir, karena pada masa lalu banyak orang 
Indo-Belanda dan Tionghoa peranakan 
yang menjadi pengusaha batik.

Motif batik pesisir ada yang memiliki 
makna, tetapi ada pula yang tidak, karena 
dibuat untuk kepentingan estetis saja. Batik 
Lasem termasuk dalam kelompok batik 
pesisir yang masih memiliki makna dan 
erat berhubungan dengan nilai-nilai hidup 
masyarakat Lasem yang dipengaruhi oleh 
filosofi Tiongkok dan Jawa.

Contoh batik mataraman 
yang menggunakan motif 
berbentuk geometris dan 
dominan berwarna. 

Contoh batik pesisir yang 
memiliki bentuk dan 
komposisi yang bebas.
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Industri batik di Indonesia pernah mengalami 
keterpurukan pada 1970-an, hingga awal 2000-
an. Semua ini akibat dari perubahan gaya 
hidup masyarakat yang lebih menyukai busana 
modern dari Barat. Namun, perselisihan dengan 
Malaysia tentang kepemilikan hak cipta batik 
dan pengakuan UNESCO tentang batik Indonesia 
sebagai “Warisan Kemanusiaan untuk Budaya 
Lisan dan Nonbendawi” pada 2 Oktober 2009 
berhasil meningkatkan apresiasi masyarakat 
Indonesia terhadap batik.

Kebangkitan industri batik memacu tiap daerah 
di Indonesia untuk membuat motifnya sendiri 
berdasarkan indikasi geografisnya. Tujuannya 
untuk meningkatkan kebanggaan lokal 
masyarakatnya, sehingga kita dapat menjumpai 
berbagai batik khas daerah, misalnya batik Bogor, 
batik Semarang, hingga batik Papua. 

Pada saat ini beberapa desainer Indonesia 
seperti Oscar Lawalata, Denny Wirawan, 
Edward Hutabarat, Chossy Latu, Ramli, 
Ghea Panggabean, Era Soekamto, Itang 
Yunasz, Lia Afif, dan Riana Kusuma 
Astuti berhasil membawa batik ke dunia 
fashion internasional. Kemajuan teknologi 
informasi makin mempermudah desainer 
dan pengusaha batik untuk memasarkan 
produknya ke dunia internasional melalui 
proses bisnis otomatisasi, memberikan 
informasi, menghubungkan dengan 
pelanggan, dan alat-alat produktivitas. 

Di era industri kreatif seperti saat ini, 
kiranya pelaku bisnis batik dan fashion, 
serta pemerintah dapat mendukung 
upaya untuk membuat batik menjadi 
komoditas fashion internasional. n
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Armein Z. R. Langi

Hanya ada lima sukses sejati dalam 
hidup: tubuh penuh tenaga, hati 
penuh semangat, pikiran penuh 
keindahan, perasaan penuh sukacita, 
dan jiwa penuh damai sejahtera.
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Bagi penggemar milk tea, boba 
yang juga disebut bubble, pearl, 

dan mutiara tapioka mungkin 
sudah sangat akrab di lidah Anda. 

Minuman ini diperkenalkan di 
Taiwan pada 1980 dan populer 

di kalangan remaja. Apalagi 
kini boba tak hanya disajikan 

dengan minuman saja, tetapi juga 
merambah pada hidangan seperti 

kue, piza, bahkan mie instan. 

Di balik kekenyalan dan manisnya 
bola-bola boba ini, banyak 
beredar cerita mengenai 

buruknya mengonsumsi boba. 
Salah satunya yang terjadi di 
Tiongkok. Seorang remaja 14 

tahun sakit perut dan dibawa ke 
rumah sakit akibat mengonsumsi 

boba yang berlebihan. Dokter 
menemukan ratusan butiran boba 
dalam saluran pencernaan remaja 

ini yang tidak dicerna tubuh. 
Melihat kasus tersebut, apakah 

benar mengonsumsi 
boba itu berbahaya? 

Banyak orang menyebutkan bahwa 
boba yang terbuat dari sari pati 
tapioka mungkin saja sulit untuk dicerna, 
karena adanya campuran pengental 
dan pengawet. Seorang dosen Fakultas 
Kedokteran UK Maranatha, dr. Grace 
Puspasari, M.Gizi., memberikan penjelasan 
bahwa boba sebenarnya mudah dicerna, 
tetapi jumlah kalori, kabohidrat, dan lemak 
yang terkandung di dalamnya menjadikan 
boba sebagai makanan yang tidak dianjurkan 
untuk dikonsumsi setiap hari. Satu gelas 
bubble tea mengandung sekitar 500 kalori. 
Kandungan kalorinya juga bertambah tinggi 
bila dikonsumsi dengan gula, krim, susu, 
atau pun puding. 

Efek jangka panjang mengonsumsi 
boba dapat meningkatkan risiko 
obesitas dan penyakit jantung. Jika 
bubble tea merupakan minuman 
favorit Anda, dr. Grace memberikan 
rekomendasi untuk mengakali asupan 
makanan di hari tersebut. Jika ingin 
mengonsumsi boba hari itu, pilihlah 
salad atau buah potong sebagai 
santapan malam. 

Meskipun populer dan enak,  
cobalah untuk mengontrol 
konsumsi boba dalam 
keseharian Anda. n

BOBA:
Populer, Enak, Sehat Gak Ya?

25
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Oleh: Peter Rhian Gunawan, M.Ds.

Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain

Baru sekitar beberapa bulan lalu, film Spider-man: Into the Spider-Verse 
selesai ditayangkan bioskop-bioskop di Indonesia. Namun, masih 
menyisakan kesan takjub ketika menonton film tersebut. Perhatian 
detail terhadap penggunaan teknik gabungan animasi tiga dimensi, 
pencitraan komputer, dan cell-shading dalam film garapan sutradara 
Bob Persichetti, Peter Ramsey, dan Rodney Rothman tersebut berhasil 
memanjakan mata penonton. Hasilnya, banyak kritikus berpendapat bahwa 
film berdurasi 117 menit tersebut memiliki visual yang lebih memukau 
dibandingkan dengan film  live-action, sehingga mengantarkannya sebagai 
pemenang kategori Film Animasi Terbaik Oscar 2019 dan Best Motion Picture - 
Animated Golden Globe 2019.

Saat ini, dalam kultur budaya pop kita, teknologi animasi sudah menjadi salah 
satu penentu keberhasilan sebuah film. Industri hiburan berlomba-lomba 
mengembangkan teknologi-teknologi baru yang diharapkan dapat memenuhi 
ekspektasi penonton terhadap visual yang diperolehnya ketika menonoton 
sebuah film. Namun, di balik itu semua,  ternyata ide dan kreativitas otak 
manusia dapat melampaui hal tersebut, meskipun teknologi yang mumpuni 
selalu diagung-agungkan menjadi salah satu aspek penentu keberhasilan 
sebuah film animasi. Beberapa film animasi yang berhasil mencuri pengakuan 
dunia meskipun hanya menggunakan teknologi animasi tradisional 
di antaranya adalah Loving Vincent.

Film Loving Vincent mempekerjakan 100 pelukis untuk membuat sekitar 
57 ribu lukisan. Hasilnya adalah sebuah film animasi berdurasi 80 menit – 
kalau boleh saya sebut sebagai mahakarya – yang dilukis oleh tangan secara 
manual. Film yang disutradarai oleh pelukis asal Polandia, Dorota Kobiela 
dan pembuat film asal Inggris, Hugh Welchman ini terinspirasi oleh surat 
Van Gogh yang ditujukan kepada saudara Dorota berisi kalimat “… we can 
only speak through our paintings”. Hal ini yang mendorong Dorota untuk 
mewujudkan film tersebut.

Pada akhirnya, apapun perkembangan teknologi animasi tersebut patut 
kita syukuri, karena telah berhasil mewujudkan dunia fantasi yang tak 
terbatas. Dunia animasi tidak hanya membawa kembali banyak kenangan 
kita dari kecil, tetapi juga membuka banyak kemungkinan kejutan-kejutan 
menyenangkan pada industri hiburan di masa mendatang. Hal inilah 
yang menjadikan film animasi melebur menjadi satu bagian penting dari 
peradaban manusia. n
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WORKSPACE 
YANG NYAMAN, 
APA SYARATNYA?
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Yudita Royandi
Desainer Interior, Dosen FSRD Maranatha

Istilah coworking space bagi para pekerja milenial pasti sudah tidak asing 
lagi. Keberadaannya di kota-kota besar pun meningkat pesat. Selain interaksi 
kolaboratif dan networking yang ditawarkan, suasana kerja yang fresh dan 
nyaman menjadi daya tarik utamanya. Masing-masing coworking space itu 
menawarkan ruang kerja yang dapat memberikan kenyamanan bekerja bagi 
para penggunanya.
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Ruang kerja yang nyaman 
tidak hanya membuat 
aktivitas bekerja menjadi 
menyenangkan, tetapi 
juga dapat meningkatkan 
produktivitas. Bagaimana 
menciptakan ruang kerja 
yang nyaman? Apa saja 
yang harus diperhatikan? 

• Perhatikan ergonomi saat bekerja untuk 
mencegah cedera

• Usahakan duduk dengan posisi 
punggung tegak

• Perhatikan posisi siku (sudut antara 
lengan atas dan lengan bawah 
sebaiknya tidak kurang dari 90°), 
dan posisi pergelangan tangan tidak 
menekuk (terlalu ke atas atau terlalu 

• ke bawah), misalnya saat 
menggunakan mouse

• Gunakan furnitur yang dapat 
mendukung posisi duduk tegak, dan 
sebaiknya adjustable (dapat diatur 
ketinggiannya).

BERGERAK!
Mengatur layout area kerja yang efisien 
memang perlu untuk menghemat waktu 
dan meningkatkan efektivitas, misalnya 
dengan meletakkan peralatan yang 
dipakai dekat dengan posisi tubuh atau 
dalam jangkauan tangan. Namun perlu 
diingat juga bahwa tubuh manusia perlu 
bergerak untuk menjaga peredaran 
darah dan membakar kalori. Jadi jangan 
segan menempatkan beberapa peralatan 
atau ruang di posisi yang membuat kita 
bergerak, seperti berdiri, berjalan, atau 
menaiki tangga.
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CAHAYA MATAHARI
Biarkan cahaya matahari masuk ke dalam 
ruangan untuk menghemat pemakaian lampu 
saat siang hari dan untuk meningkatkan 
mood bekerja. Pastikan cahaya matahari tidak 
menyebabkan suhu ruangan menjadi terlalu 
panas atau silau. Untuk menyiasatinya kita 
dapat menggunakan blind untuk menyaring 
intensitas cahaya. Ruangan akan lebih teduh 
dan sinar matahari tetap bisa masuk. 

WARNA
Warna dapat memengaruhi mood kerja. Warna netral cenderung teduh akan membuat orang lebih 
mudah fokus saat bekerja, sebaliknya warna yang terlalu mencolok akan membuat orang tidak fokus 
dan tidak dapat bekerja dalam waktu yang lama. Penggunaan warna sebagai penanda juga dapat 
meningkatkan efisiensi kerja, seperti memberikan warna yang berbeda untuk tiap kelompok file atau 
menandai divisi yang berbeda dengan warna tertentu.

29

M! - Edisi 08 // 2019 // EKSPRESI

29



M! - Edisi 08 // 2019 // EKSPRESI

30

65 Space

Foto: 
Gabriel Christofer

Venue: 
“65 Space”
Universitas Kristen Maranatha

TANAMAN
Manusia memiliki kecenderungan untuk berhubungan dengan 
alam – yang disebut biophilia. Tanaman yang ditempatkan 
dalam ruang kerja ternyata memberikan banyak manfaat. Salah 
satu penelitian yang dilakukan di University of Technology 
(Sidney, 2010), ketika tanaman ditempatkan di area kerja, 
terjadi penurunan ketegangan dan kemarahan sebanyak 
37%, penurunan depresi dan kekesalan 58%, penurunan rasa 
permusuhan 44% dan penurunan penyakit kelelahan sebanyak 
38%. Selain itu tanaman dapat mempercantik area kerja, 
memberikan rasa nyaman, dan pada akhirnya meningkatkan 
produktivitas kerja. n

SIRKULASI UDARA
Kondisi udara yang buruk akan menyebabkan ancaman bagi 
kesehatan. Atur bukaan jendela untuk mendapatkan udara segar. 
Bukaan jendela di dua sisi dinding yang berseberangan akan 
menyebabkan udara dapat mengalir dan terjadi pergantian 
udara dalam ruang. Bukaan jendela juga dapat mengurangi 
kesan sempit atau “menekan” dalam ruang kerja, karena dapat 
memberikan efek memperluas ruang, membawa ruang luar 
menjadi bagian dari ruang dalam. Jika ruangan menggunakan 
AC, pastikan selalu memeriksa kondisi unit AC, agar udara bersih 
dapat mengalir ke setiap sudut ruangan. 

RAPI
Rapikan kabel-kabel dan 
sambungan-sambungan 
listrik yang berkaitan 
dengan peralatan kerja. Pilih 
meja kerja yang memiliki 
bagian khusus untuk 
menyembunyikan kabel. Area 
kerja yang rapi akan dapat 
membuat kita lebih fokus 
dalam bekerja.

/̍wərk̩spās/
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BERKACA KE DEPAN
DAN KE BELAKANG

ALA BUKU

Sejarah Singkat
Masa Depan Umat Manusia

Isabella Isthipraya Andreas, M.Ds.
Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain
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uku berkualitas tidak lekang oleh waktu. Oleh karena 
itu buku Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia 
menjadi buku terpilih yang didiskusikan dalam acara 
Maranatha Writers and Readers Club (MWRC) pada 
Jumat, 26 Juli 2019. 

Apabila Anda sering ke toko buku, mungkin tahu kalau buku 
tersebut sudah menjadi salah satu buku favorit para tokoh 
ternama dunia, misalnya Barack Obama, Mark Zuckerberg, dan 
Bill Gates. Walaupun demikian, isu yang dihadirkan masih relevan 
sampai sekarang. 

Pengarang buku tersebut, Yuval Noah Harari, mengupas isu aktual 
yang menjadi sumber kegalauan banyak orang, yaitu mengenai 
masa depan manusia di tengah perubahan zaman yang ekstrem. 
Gaya bahasanya yang luwes menjadikan buku ini enak dibaca.

Harari adalah seorang dosen sejarah di Hebrew University, Israel. 
Beliau ahli di bidang sejarah dunia, sejarah abad pertengahan, 
dan sejarah militer. Namun, banyak ilmu lain yang dimasukkan ke 
dalam pemikirannya di buku tersebut. 

Banyaknya pemaparan sejarah, data aktual, dan pemikiran 
filosofis dalam buku tersebut yang menjadikannya layak dibaca. 
Salah satu hal penting yang beliau tekankan adalah mengenai 
kemampuan otak dan kognisi manusia, sehingga mampu 
menemukan dan menciptakan teknologi baru, misalnya artificial 
intelligence atau internet of things yang mampu mengalahkan 
manusia yang menciptakannya. Manusia yang selama ini dianggap 
lebih unggul dibandingkan teknologi buatannya, bisa jadi akan 
bergabung dengan teknologi tersebut, sehingga menjadi Homo 
Deus (manusia yang menyerupai Tuhan).

Hal lain yang dibahas dalam buku tersebut adalah mengenai 
humanisme. Manusia yang menjadi pusat dari segala makna 
dan otoritas di dunia merupakan fokus dari “agama” humanisme. 
Berkembangnya teknologi mengakibatkan terjadinya pergeseran 
nilai, sehingga teknologi menjadi agama baru. Manusia menjadi 
semakin super dan dituhankan. Namun, bagi lebih dari lima 
juta pembaca Homo Deus, dengan membaca buku ini, maka 
pemahaman mengenai kemanusiaan, keilahian, dan kebahagiaan 
menjadi semakin terang benderang.

Apakah masa depan umat manusia (termasuk Indonesia) 
akan sekelam dan seekstrem yang diperkirakan Harari? Hanya 
waktu yang bisa menjawab. Kita sebagai pembaca bebas untuk 
memprediksi. Satu hal yang pasti adalah buku Homo Deus 
merupakan buku yang tepat untuk memahami sejarah singkat 
masa depan umat manusia. n
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What 's OnWhat 's On
http://news.maranatha.edu

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:

SEMINAR DAN WORKSHOP “DESIGNING OUT WASTE” 

Tim basket putra Fakultas Kedokteran 
Universitas Kristen Maranatha, Rockafellaz, 
berhasil meraih Juara I pada ajang perlombaan 
olahraga Avicenna Medical League (AMC) 2019 
yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran 
Universitas Islam Bandung (Unisba). Tak hanya 
itu, salah satu pemain Rockafellaz, Gabriel 
Tangdirerung Rapa, berhasil mendapatkan 
gelar Most Valuable Player (MVP). AMC adalah 
perlombaan olahraga berskala nasional yang 
diadakan pada tanggal 27 – 29 September 2019.

Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain 
mengadakan seminar dan workshop bertajuk 
“Designing Out Waste” pada tanggal 3 Oktober 
2019. Acara ini mengundang dua perancang 
busana, yaitu Vanessa Causse dari Prancis dan 
juga Marina Chahboune asal Jerman. Ketua Prodi 
D-III Seni Rupa dan Desain, Isabella Isthipraya A., 
M.Ds. menjelaskan bahwa kehadiran narasumber 
tersebut dapat memberikan pengetahuan 
mengenai tren busana masa kini.

M! - Edisi 08 // 2019 // WHAT’S ON

INSPIRASI UNTUK AKADEMISI DALAM 
PENGEMBANGAN KURIKULUM HADAPI 
REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Fakultas Ekonomi UK Maranatha menggelar 
Seminar Nasional dan Call for Paper – Maranatha 
Economics & Business Conference (MEBC) 2019. 
Acara yang berlangsung tanggal 3 – 4 Oktober 
2019 ini mengangkat tema “Pengembangan 
Knowledge-based Economy pada Institusi 
Pendidikan Menuju Revolusi Industri 4.0”. 
Wakil Dekan I FE, Dr. Dra. Ratna Widiastuti, 
M.T. mengatakan kegiatan ini diadakan untuk 
mewadahi sebagian kegiatan dari tridarma 
perguruan tinggi.

TIM BASKET FAKULTAS KEDOKTERAN MERAIH 
JUARA I DI AVICENNA MEDICAL LEAGUE

FESTIVAL FILM TIONGKOK: 
MENDALAMI PESAN DARI FILM AMERICAN 
DREAMS IN CHINA

Sebanyak 500 penonton hadir di Auditorium
Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A., Gedung B dalam 
acara “Festival Film Tiongkok: American Dreams 
in China”. Acara yang diselenggarakan pada 
Senin, 30 September 2019 oleh Pusat Bahasa 
Mandarin (PBM) UK Maranatha ini terdiri dari sesi 
menonton film dan berdiskusi mengenai 
film tersebut.

http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
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Universitas Kristen Maranatha selama ini masih berstatus sebagai 

“teaching university” atau universitas yang mengutamakan pengajaran. 

Komponen tridarma perguruan tinggi yang lain, yaitu penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat masih dianggap sebagai pelengkap 

saja. Dalam Rencana Induk Pengembangan (Renip) UK Maranatha 

tahun 2014 – 2034 dicanangkan bahwa pada periode 2029 – 2034 UK 

Maranatha akan menjadi “research-based teaching university” yang 

artinya komponen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan 

menjadi komponen penting dalam penunjang pengajaran. 

34
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HAK 
KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 
MARANATHA
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Program dan strategi untuk lebih meningkatkan reputasi penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan, khususnya dalam 

meningkatkan kuantitas dan kualitas. Salah satu program untuk 
meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
adalah dengan dihasilkannya luaran-luaran penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang berkualitas, salah satunya menghasilkan 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebanyak-banyaknya dengan cara 

mendaftarkan ke Direktorat Kekayaan Intelektual RI. 

Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan 
untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul atas hasil 

olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk 
manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil 

dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya 
yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar 
kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak cipta dan hak kekayaan 

industri. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dalam satu tahun terakhir, UK Maranatha 

memperoleh 142 HKI dengan sebaran sebagai berikut:

3535

Fakultas
Kedokteran

Fakultas
Kedokteran
Gigi 

Fakultas
Teknik

Fakultas
Hukum

Fakultas
Teknologi 
Informasi

Fakultas
Psikologi

Fakultas
Sastra

Fakultas
Ekonomi

Fakultas
Senirupa
dan Desain

Sumber data: LPPM UK Maranatha
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CINTAI
BUDAYA
INDONESIA
LEWAT
CASING
HANDPHONE

TATTWA
NUSANTARA:
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Telepon genggam tidak lepas dari kehidupan 
manusia modern. Penjualan aksesoris, seperti 
casing handphone pun jadi keuntungan bagi 
orang-orang yang menjualnya. I Wayan Lovana 
melihat peluang bisnis ini dengan baik. Berbeda 
dengan produk-produk di pasaran yang 
menawarkan desain grafis pada produknya, 
Wayan memberikan sentuhan Indonesia yang 
menjadikan produknya lebih bernilai.

Alumnus Fakultas Ekonomi angkatan 2009 
ini memiliki kecintaan terhadap budaya lokal. 
Ia ingin melestarikan seni ukir Bali yang kini 
mulai hilang. Dalam memulai usahanya, Wayan 
menyadari bahwa Bali sangat terkenal dengan 
alam dan seni budayanya, tetapi ia melihat suatu 
masalah di dalamnya. Seiring perkembangan 
zaman, bangunan di Bali Selatan, seperti hotel 
dan vila sudah mulai tidak menggunakan seni 
ukir Bali sebagai jati dirinya. Hanya sedikit 
yang menggunakannya dan mulai mengarah 
pada gaya minimalis modern. Wayan berpikir, 
jika dibiarkan, maka seni ukir ini akan semakin 
hilang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah 
media baru yang diadaptasi dengan tren pasar.  
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38Tren pasar yang Wayan lihat sedang berkembang 
pesat adalah smartphone. Penggunanya biasanya 
membutuhkan aksesoris yang dapat melindungi 
atau menjadikan handphone mereka terlihat 
lebih menarik. Wayan melihat peluang bisnis 
tersebut dan mengembangkan sebuah produk 
yang mengaplikasikan seni ukir Bali pada casing 
handphone, sehingga terciptalah sebuah produk 
casing yang sangat ekslusif. 

Selain itu, Wayan juga mengaplikasikan nilai yang 
pernah diperolehnya selama berkuliah di Maranatha, 
yaitu Care atau kepedulian. Wayan mewujudkan 
nilai tersebut dengan mendirikan Tattwa Nusantara 
sebagai problem solving pengembangan industri 
kreatif di Bali. Perusahaan ini memiliki harapan 
untuk menjadi wadah bagi seniman, melestarikan 
seni ukir, dan menjadi brand hebat yang menjadi 
leader di pasar internasional.

Casing yang ditawarkan terbuat dari kayu jati dan 
diukir langsung oleh tangan-tangan seniman 
profesional di Bali. Pinggirnya merupakan rubber 
protector yang akan melindungi handphone dari 
benturan. Selain memiliki nilai estetika, desain yang 
dibuat juga mengandung cerita, pesan moral, filosofi 
kehidupan, dan ketuhanan warisan nenek moyang 
bangsa Indonesia. n
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I Wayan Lovana
HP: 0812-1669-4387
Instagram: tattwanusantara 
Link Katalog: https://catalog-tattwa.blogspot.com/

“Seni budaya 
bukanlah tradisi 
dengan wujud yang 
sama dari zaman
ke zaman, tetapi 
nilai yang harus 
kita lestarikan 
dengan wujud yang 
diadaptasikan”. 
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Inilah photo  challenge #kitamaranatha pilihan redaksi M!
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Selamat kepada para pemenang!

#M
IN

TE
R

A
K

SI
#kitam

aranatha

InteraksiInteraksi



Aksi warga kampus menyambut 
Dies Natalis ke-54 Maranatha
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Caranya:

Upload foto komunitasmu dan tag Instagram @universitaskristenmaranatha
Cantumkan hashtag #MInteraksi

Foto terpilih akan ditampilkan di halaman ini pada edisi selanjutnya

BERANI TAMPIL DI SINI?

InteraksiInteraksi
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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

