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ini mengenakan sweater dengan aksen warna merah, membuat edisi 
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Gempita kemeriahan Natal sudah mulai merebak semenjak awal bulan ini. 
Semangat  kegembiraan agaknya akan terus memuncak hingga akhir tahun 

nanti. Ya, akhir tahun 2019 sudah sangat dekat! Seakan keharusan, 
euforia perayaan Natal dan menyambut tahun berganti 

menjadi puncak kegembiraan sepanjang tahun. 

Apa yang sebetulnya membuat kita bergembira? Bukankah tahun baru yang 
sudah di depan mata menandakan segera berkurang satu tahun lagi umur 

kita? Bukankah peristiwa Natal yang dikisahkan dalam Injil pun jauh dari 
kemeriahan? Satu hal yang pasti, momentum Natal dan tutup tahun adalah 

saatnya kita berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang 
kita cintai. Inilah yang mengawali sukacita itu.

Sebagian dari kita mungkin melewati tahun 2019 tanpa terasa, tiba-tiba 
saja sudah hampir berakhir. Sebagian lagi sangat menanti-nantikannya, 
bahkan sejak jauh hari sebelumnya. Sepanjang tahun ini, siapa pun kita 
pasti mengalami canda tawa, tapi ada kalanya juga menangis berduka. 

Ada masa-masa sulit, juga ada masa-masa bahagia. Sepertinya keduanya 
sudah satu paket, menggenapkan satu tahun perjalanan kita.

Akhir tahun adalah masa penuh sukacita dan pengharapan. Bersyukur atas 
pengalaman sepanjang tahun yang telah menjadikan kita sekarang ini, 

dan berharap yang lebih baik untuk tahun berikutnya yang akan kita jalani. 
Selamat Natal! Selamat tahun baru! Selamat bersukacita! (ins)
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Liburan
Akhir Tahun
yang Positif
& Bermakna

Liburan
Akhir Tahun
yang Positif
& Bermakna
Tahun 2019 hampir berakhir. Mungkin kita 

sedang merencanakan liburan akhir tahun 

bersama keluarga, sahabat, atau pasangan 

tercinta. Liburan pada hakikatnya adalah 

waktu bebas kita dari semua rutinitas tugas 

dan pekerjaan. Namun, terkadang kita

bingung menghabiskan waktu rehat 

tersebut dengan melakukan hal-hal yang 

tidak bermanfaat, sehingga mengakibatkan 

kita kehilangan semangat ketika kembali 

beraktivitas sehabis masa liburan.
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Perencanaan adalah kunci supaya waktu 
liburan kita bisa menjadi lebih baik. Jika budget  
mencukupi, kita bisa mengunjungi berbagai 
tempat wisata yang ada. Namun jika tidak, banyak 
aktivitas positif lainnya yang dapat dilakukan pada 
saat liburan akhir tahun ini. 

Salah satu hal yang bisa dilakukan selama liburan 
adalah membersihkan rumah. Contohnya adalah 
kebiasaan masyarakat Jepang. Mereka memiliki 
tradisi unik yang dikenal dengan istilah Oosoji - 
membersihkan rumah menjelang akhir tahun. 

Mungkin kita berpikir bahwa rumah kita sudah 
cukup bersih, padahal kenyataannya masih 
ditemukan tempat-tempat tertentu yang terlewat, 
misalnya langit-langit kamar, bawah kompor, 
atau tumpukan debu di kipas angin. Dengan 
membersihkan rumah, kita berharap agar bisa 
mendapatkan suasana dan semangat baru 
sebelum tahun berganti.
 
Waktu liburan bisa juga diisi dengan aktivitas 
sosial. Kita bisa melakukannya sesuai dengan 
minat, seperti bergabung dengan komunitas untuk 
mengajar anak-anak putus sekolah, mengunjungi 
panti asuhan, panti jompo, atau pun yayasan sosial 
lainnya. Selain mendapat teman baru, kita juga 
akan merasakan kebahagiaan bersama dengan 
mereka yang kita layani.   

Selain itu, hal lainnya yang bisa dilakukan selama 
liburan adalah melakukan hobi yang selama 
ini tertunda, misalnya berkebun, menggambar, 
membuat kerajinan tangan, olahraga, bermain 
musik, dan lain-lain. Kita juga bisa mempelajari 
keterampilan baru yang menarik dan me-
nyenangkan. Siapa tahu melalui hobi ini, kita bisa 
menghasilkan tambahan uang. 

Akhir tahun juga identik dengan refleksi diri. Apa 
saja yang sudah, belum, dan ingin kita capai tahun 
depan? Kita perlu mensyukuri setiap berkat yang 
diberikan-Nya. Oleh karena itu, liburan bisa menjadi 
waktu yang tepat untuk merenungkan berbagai hal 
yang sudah dijalani. 

Ingat, refleksi diri bukanlah untuk menyesali 
dan menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk 
mengintrospeksi diri dan menjadikannya sebagai 
pembelajaran. Setelah itu, buatlah rencana masa 
depan yang lebih matang supaya kita memiliki 
tujuan dan target yang jelas, sehingga membuat 
kita menjadi jauh lebih siap dan bersemangat 
untuk menjalani kehidupan.  n
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Jika mendengar kata pahlawan, terbayang dalam pikiran 

kita sosok pejuang yang berperang mempertahankan 

Indonesia. Nama-nama besar seperti Soekarno, Ki Hajar 

Dewantara, Jenderal Sudirman, Kartini, dan masih banyak 

pahlawan nasional lainnya inilah yang mungkin 

terlintas di benak kita.
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Baru-baru ini, menjelang peringatan Hari Pahlawan 2019, telah 
dianugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam sosok, yaitu Abdul 
Kahar Mudzakkir, Alexander Andries Maramis, K. H. Masjkur, Prof. Dr. 
Sardjito, Ruhana Kudus, dan Sultan Himayatuddin. Menurut Prof. 
Asvi Warman Adam,  ahli sejarah politik Indonesia, gelar Pahlawan 
Nasional merupakan salah satu penghargaan paling besar yang 
diberikan Indonesia untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan 
dan menciptakan keteladanan hidup bermasyarakat.

Sadarkah kita, ternyata ada pula sosok pahlawan yang selama ini 
hidup berdampingan dekat dengan kita? Jika sosok ini tidak ada, 
mungkin kita juga tidak ada. Seorang ibu adalah pahlawan hidup yang 
mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan kita. Sembilan bulan ibu 
mengasuh kita dengan jiwa dan raga, sebelum melahirkan kita. 
Tanpa mengabaikan peran ayah, seorang ibu turut bekerja 
membangun rumah yang nyaman. Tidak sedikit ibu yang 
bekerja menggantikan peran kepala rumah tangga 
karena keadaan.

Dra. Rosa Permanasari, M.Si., dosen Fakultas 
Seni Rupa dan Desain mengungkapkan, “Perlu 
diingat mayoritas wanita di Indonesia belum 
menyadari sepenuhnya bahwa sebenarnya 
mereka memiliki hak memilih untuk 
menentukan nasib sendiri yang merupakan 
hak asasi manusia. Pembagian tugas dalam 
rumah tangga merupakan bagian masalah, 
karena wanita cenderung menerima apa yang 
sudah digariskan oleh norma budaya.” 

Selanjutnya Rosa menambahkan, 
belenggu budaya dan moral, sosiokultural 
yang keliru, mengakibatkan wanita tidak bisa 
memperoleh hak asasinya untuk memilih 
apa yang terbaik bagi hidupnya. Akibatnya, 
wanita tidak bisa mengaktualisasikan peran 
gandanya sebagai seorang ibu maupun 
sebagai individu. 

Betapa besar peran perempuan untuk 
menjadi ibu, karena selain naluri untuk 
memberi perhatian, ia juga menciptakan 
komunitas baru.  Sedemikian besarnya 
peran ini, sehingga Indonesia 
memperingati tanggal 22 Desember 
sebagai Hari Ibu Nasional. Masihkah 
kita menganggap sepele peran ibu 
dalam hidup ini?  n

Selamat memperingati 
Hari Ibu Nasional!
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Menjadi 
Sahabat yang 
Rendah Hati

untuk 
Natal 
2019

Manusia yang hidup di bumi ini adalah makhluk sosial. Artinya, 
membutuhkan keberadaan orang lain di dekatnya untuk saling 
berinteraksi, bermasyarakat, dan tolong-menolong. Salah satu contoh 
hubungan sosial adalah persahabatan.

Sebuah persahabatan membutuhkan proses panjang, melalui suka 
dan duka. Perjalanan ini seperti melewati pasir kasar. Jika berhasil, 
maka persahabatan menjadi semakin kuat.

Steffi G. Gulo



Seorang sahabat cenderung 
menginginkan yang terbaik, saling 
bersimpati dan berempati, serta 
saling pengertian di dalam kasih dan 
memberikan kejujuran. Tentu hal ini 
tidak mudah. Dibutuhkan sebuah 
penyerahan diri sepenuhnya kepada 
Tuhan agar mau dipimpin dan memiliki 
hati seorang sahabat. Lalu, hati seperti 
apakah yang dibutuhkan? Seperti 
yang dituliskan oleh Paulus di dalam 
Efesus 4:2, “Hendaklah kamu selalu 
rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 
Tunjukkanlah kasihmu dalam hal 
saling membantu”. 

Terdapat tiga hal penting dalam 
persahabatan, yaitu kerendahan hati 
(humble), lemah lembut (gentle), 
dan sabar (patient). Kitab Amsal juga 
menuliskan, “Seorang sahabat menaruh 
kasih setiap waktu, dan menjadi 
seorang saudara dalam kesukaran.” 
(Amsal 17:17).

Kristus adalah teladan. Kerendahan hati, 
kelemahlembutan, dan kesabaran, telah 
ditunjukan-Nya dalam setiap perkataan 
dan tindakan-Nya kepada sahabat-
sahabat-Nya. Kelahiran Kristus menjadi 
satu contoh kerendahan hati-Nya yang 
kita rayakan melalui perayaan Natal.

Keluarga Besar Universitas Kristen Maranatha merayakan Natal bersama pada Jumat, 13 Desember 2019. Melalui tema 
“Christ, The Humble Heart”,  Universitas Kristen Maranatha ingin menyatakan keteladanan Kristus yang humble, gentle, 
dan patient, baik secara institusi maupun pribadi.

Melalui perayaan ini, civitas academica dapat mengalami kasih yang sejati, tanpa syarat, dan bersedia berkorban. Kita 
yang ada di dalam Kristus mampu juga berpikir dan bertindak seperti-Nya yang telah menjadi sahabat bagi semua 
orang, sehingga umat dapat menghadirkan kasih, pengampunan, dan kesetaraan dalam relasi sosial.

Semoga melalui Perayaan Natal tahun 2019 ini kita dimampukan untuk menjadi inspirasi lahirnya sikap hati Kristus di 
dalam diri setiap Manusia Maranatha yang mampu membagikan berkat bagi seluruh umat.  n

Terdapat tiga hal penting dalam persahabatan, 
 yaitu kerendahan hati (humble), lemah lembut   
  (gentle), dan sabar (patient).

“ “
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Bekerja
Melayani=BekerjaMelayani=

Bagi Grace, bekerja merupakan sebuah 

bentuk pelayanan. Menurut alumnus 

Program Sarjana Sastra Inggris angkatan 

1992 ini, orang-orang terkadang memisahkan 

antara istilah “bekerja” sebagai sesuatu 

yang dilakukan di dunia sekuler dan istilah 

“melayani” sebagai sesuatu yang dilakukan 

di dunia rohani. Sebagai penganut Kristen, 

Grace percaya bahwa tidak ada pemisahan 

di antara keduanya. 

Perbuatan di bidang sekuler atau pun rohani, 

semua dilakukan untuk melayani dan 

mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu, 

saat memilih pekerjaan, Grace tidak ragu 

memilih menjadi pekerja di gereja sebagai 

pengkhotbah dan pengajar. 

bekerja=melayani bekerja=melayani

bekerja=melayani bekerja=melayani

GraceGrace

bekerja=melayani bekerja=melayani bekerja=melayani
bekerja=melayani bekerja=melayani

bekerja=melayani bekerja=melayani bekerja=melayani

bekerja=melayani bekerja=melayani bekerja=melayani

Grista N.
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Setelah meraih dua gelar magister di 
bidang biblical & theological study dan 
spiritual theology di dua universitas 
berbeda, Grace memutuskan untuk bekerja 
dan melayani di gereja. Melalui pekerjaan 
yang dipilihnya ini, ia berkesempatan untuk 
mengomunikasikan kebenaran tentang 
Yesus Kristus secara holistik, integratif, dan 
kreatif, baik melalui materi pengajaran, 
khotbah, maupun retret yang ia rancang 
dan sampaikan. Dengan demikian, orang-
orang yang ia layani bisa bertumbuh 
menjadi semakin seperti Kristus dan dapat 
lebih mengasihi Tuhan, diri, sesama, dan 
juga ciptaan lainnya.

Melalui pelayanannya ini pula ia bisa 
menunjukkan kasih kepada orang lain. 
Namun menurutnya, untuk melakukan 
hal itu ia harus dipenuhi oleh kasih Allah 
terlebih dahulu, karena jika hatinya 
“kering”, ia akan kesulitan melayani orang 
lain dengan baik. Melayani dengan hati 
yang kering, dalam jangka panjang akan 
berpotensi merusak. Oleh karena itu, ia 
selalu fokus untuk mengisi hati dengan 
kasih dan kebenaran Allah setiap pagi, 
supaya ia bisa punya kekuatan untuk 
mengasihi orang-orang yang hadir di 
hidupnya pada hari itu. 

Perbuatan 
di bidang sekuler 
atau pun rohani, 
semua dilakukan 
untuk melayani dan 
mempermuliakan Tuhan.

Grace dulu aktif berorganisasi dan terpilih sebagai Mahasiswa 
Berprestasi Universitas Kristen (UK) Maranatha 1997. Dengan latar belakang 
pendidikan di bidang bahasa yang dimilikinya, ia pernah bekerja sebagai wartawan di 
bidang pariwisata untuk media yang berbasis di Singapura. Ia juga sempat menjadi dosen 
luar biasa di Fakultas Sastra UK Maranatha sambil memimpin redaksi majalah Kristen. Saat 
memimpin redaksi tersebut, ia terdorong untuk kembali kuliah di bidang teologi agar dapat 
mengomunikasikan hal-hal seputar kekristenan dengan baik dan benar. 

Bagi Grace, melayani memang dapat 
dilakukan dalam konteks apa pun. 
Namun, untuk bisa melayani secara 
maksimal, kita perlu dipenuhi terlebih dulu 
oleh kekuatan dan kasih Kristus agar dapat 
melayani dengan motivasi yang benar. n
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Menempatkan Hati 
dalam Melayani
Saat naik pesawat, apa yang biasanya

kita harapkan dari pramugari?

Keramahannya? Atau kesopanannya?  

Tentunya kita berharap dilayani 

dengan baik, bukan? 

rofesi sebagai pramugari sering dianggap sebagai pekerjaan 

“wah” dan juga banyak dipandang sebelah mata. Padahal, seorang 

pramugari bukanlah sekadar pelayan penumpang saja loh, seperti 

yang dialami Livia Tessalony Chiptadaya. 

Gadis yang akrab dipanggil Tessa 

ini memilih profesi pramugari di salah 

satu maskapai penerbangan internasional 

yang berbasis di Singapura. Lulusan 

Fakultas Psikologi angkatan 2010 ini selama 

betugas dituntut dapat melakukan apapun. 

Contohnya saja menjadi first-responder, 

tenaga medis, pemadam kebakaran, chef, 

sampai jadi tukang bersih-bersih. Semua 

peran tersebut dikerjakan dalam satu 

waktu dan telah dijalani sejak awal 2017. 

Namanya manusia tentu tidak lepas 

dari rasa sedih, kecewa, dan lelah, baik 

di kehidupan pribadi atau pun dalam 

pekerjaan. Namun, ketika menggunakan 

Grista N.

seragam, Tessa harus tetap 

tersenyum bagaimana 

pun kondisinya. 

Menurut Tessa, kesulitan dan 

tantangan tersebesar dalam 

menjalani profesi ini adalah 

menjaga fisik dan mental agar 

selalu prima. Ia juga harus 

melatih tubuhnya untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan 

perpindahan zona waktu dan 

pergantian suhu. Belum lagi 

jam makan dan tidurnya yang 

tidak beraturan.
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Apa pun juga yang kita perbuat, 

perbuatlah itu untuk Tuhan. Begitu pula hal 

yang diterapkan Tessa dalam kehidupan 

dan pekerjaannya. n

Whatever 
our occupation is, 
we do it for the Lord,
not for ourselves.
Livia Tessalony Chiptadaya

Walaupun pekerjaannya mengutamakan 

pelayanan, Tessa tetap menganggap bahwa 

pelayanan juga dapat dilakukan di mana 

saja. Baginya, pelayanan itu dapat dilakukan 

saat kita bersedia mengorbankan waktu, 

pikiran, dan perasaan untuk orang lain. 

Mau untuk Tuhan, keluarga, teman, tempat 

sekolah/kerja, atau pun untuk orang-orang 

tidak dikenal.

Tessa memiliki dua hal yang membuatnya 

bahagia setelah bekerja. Pertama adalah 

saat ia melihat senyuman yang tulus di wajah 

penumpang yang dilayaninya pada akhir 

perjalanan. Ia pun teringat pengalamannya 

saat melayani seorang nenek yang memiliki 

kesulitan berkomunikasi dalam bahasa 

Inggris dan keterbatasan untuk bergerak. 

Di akhir perjalanan, sang nenek hanya 

memegang pipinya sambil tersenyum 

senang. Itu saja sudah membuatnya bahagia.

Kedua adalah di saat ia kembali ke tanah air 

dan bertemu dengan keluarga. Waktu libur 

yang sempit ini selalu dipergunakannya untuk 

menciptakan quality time dengan keluarga 

dan orang-orang terdekatnya, karena 

merekalah yang berharga dalam hidupnya. 
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dr. Dedeh Supantini, Sp.S., M.Pd.Ked.
Dosen Fakultas Kedokteran

J A U H I  P E N Y A K I T N Y A ,
B U K A N  O R A N G N Y A

J A U H I  P E N Y A K I T N Y A ,
B U K A N  O R A N G N Y A

J A U H I  P E N Y A K I T N Y A ,
B U K A N  O R A N G N Y A

AIDS:AIDS:AIDS:



ita pasti familiar dengan istilah 
HIV (Human Immunodeficiency 
Virus) dan AIDS (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome). Data 
2017 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 
sekitar 620.000 penderita. Sebenarnya banyak 
sekali penderita HIV-AIDS yang belum terdeteksi. 
Bahkan, tidak mengetahui bahwa dirinya terkena 
HIV. Sebagian lagi karena ketidaktahuan atau tidak 
berani berobat karena terbeban dengan stigma 
negatif terhadap penderitanya.

Hari Peringatan AIDS sedunia jatuh pada 1 
Desember. Pada momen tersebut, mari kita 
menambah pengetahuan tentang HIV-AIDS, agar 
dapat mengambil bagian dalam pencegahan dan 
pengobatan pasien HIV-AIDS. Pertama-tama, kita 
kenali dulu perbedaan antara HIV dan AIDS. 

Saat ini banyak masyarakat yang masih bingung 
dengan istilah HIV dan AIDS. HIV adalah virus 
yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan 
menghancurkan salah satu sel pertahanan tubuh 
yang disebut CD4. Seseorang yang terinfeksi 
HIV dikatakan sebagai HIV positif dan sistem 
pertahanan tubuhnya menjadi lemah.

Dengan bertambahnya virus, semakin banyak         
pula CD4 yang rusak. Pada suatu titik, jumlah 
CD4 yang tersisa semakin rendah, sehingga 
kemampuan tubuh untuk melawan infeksi 
hilang sepenuhnya. Kondisi ini disebut AIDS dan 
penderitanya disebut ODHA.

Penderita AIDS mudah terkena infeksi, sehingga 
sering bolak-balik mengalami batuk-pilek atau 
diare berkepanjangan. Mereka pun mudah terkena 
penyakit infeksi lain seperti TBC. Bahkan, kuman
yang tidak menimbulkan penyakit pada orang 

K

sehat akan menimbulkan penyakit berat – bahkan 
fatal – pada ODHA.

Saat ini belum ada obat untuk menangani                                 
HIV dan AIDS. Namun, ada obat untuk 
memperlambat perkembangan penyakitnya yang 
disebut Anti Retro Virus (ARV). Obat ini diberikan 
gratis kepada penderita yang berobat di rumah 
sakit umum pemerintah. 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, 
HIV paling sering terjadi pada pelaku seks bebas 
heteroseksual, diikuti Lelaki Seks Lelaki (LSL), 
pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika, 
dan Zat Adiktif), dan suntik (penasun). Karena 
tipikal penderitanya seperti ini, masyarakat 
sering menempelkan stigma negatif pada ODHA. 
Akibatnya mereka terkucil dari lingkungan 
sosialnya, sehingga menimbulkan ketakutan 
untuk berobat. Juga karena adanya mitos bahwa 
HIV-AIDS dapat menular melalui berjabat tangan 
atau penggunaan alat makan bekas mereka.

Sebenarnya penularan HIV terjadi melalui cairan 
kelamin dan cairan darah, atau melalui ibu yang 
positif HIV kepada bayinya. Oleh karena itu, cara 
mencegahnya adalah setia kepada satu pasangan 
seksual yang sah dalam perkawinan dan 
menghindari penggunaan jarum suntik bergiliran.

Setelah mengetahui cara penularan HIV dan 
cara pencegahannya, mari kita jauhi virus dan 
penyakitnya, tetapi jangan jauhi orangnya. Sikap 
kita terhadap pengidap HIV-AIDS bisa membuat 
mereka malu memeriksakan diri dan berobat, 
sehingga berisiko menularkan HIV ke orang lain. n

Yuk, rangkul dan dukung terus para ODHA!
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dr. Yoanita
Dosen Fakultas Kedokteran
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Vaksinasi

Wanita Hamil

Bila akan melakukan kunjungan 
ke luar negeri, selalu perhatikan vaksinasi 
yang diperlukan untuk negara-negara 
yang akan dikunjungi. Idealnya vaksinasi 
diberikan sekitar sebulan sebelum 
keberangkatan karena diperlukan waktu 
untuk pembentukan kekebalan tubuh.

Bagi wanita hamil, waktu ideal untuk 
berpergian adalah pada usia kandungan 14-28 
minggu dan tidak disarankan apabila memiliki 
komplikasi seperti preeklampsia. Hal lainnya 
yang perlu diperhatikan, yaitu melakukan 
check up ke dokter kandungan, membawa 
obat-obatan, melengkapi vaksinasi, 
dan pertimbangkan alat transportasi yang 
tercepat dan ternyaman.

M! - Edisi 09 // 2019 //
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Mengisi liburan tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi 
kaum milenial. Konon pada 2019, rata-rata mereka merencanakan sekitar lima perjalanan 
sepanjang tahun, tiga di antaranya merupakan kunjungan ke luar negeri. 

Travelling dilakukan semua umur. Contohnya tradisi mudik ketika Hari Raya Idul 
Fitri. Menurut CNN Indonesia, terdapat peningkatan jumlah pemudik selama masa 
Lebaran lima tahun terakhir. Pada 2018 jumlah pemudik mencapai 21,6 juta orang 
dibandingkan 2017 sebanyak 20,3 juta orang. 

Perjalanan dengan jarak tempuh cukup jauh memiliki berbagai masalah. 
Contohnya, menunggu proses imigrasi yang membutuhkan waktu lama, 
tanpa adanya kesempatan menggunakan toilet yang bisa menjadi 
masalah untuk orang tua. Sebaliknya, sering terjadi penularan 
penyakit kepada anak-anak di tempat kunjungan, misalnya 
penyakit diare, gigitan serangga, demam sistemik, 
dan gangguan pernafasan.

Dalam dunia kedokteran, sebenarnya ada sebuah disiplin ilmu 
bernama travel medicine yang banyak mempelajari penyakit 
akibat perjalanan. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah 
memiliki jenis penyakit yang berbeda-beda, sehingga perlu 
diperhatikan pencegahan sebelum keberangkatan.
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Saat perjalanan dengan anak-anak, 
perlu diperhatikan kebersihan tangan 

dan mainan yang cenderung 
dimasukkan ke mulut agar terhindar 
dari diare. Menggunakan hand 
sanitizer dapat membantu, 
tetapi tidak bisa memberantas 

semua bakteri patogen. Sebaiknya 
tetap mencuci tangan dengan 

sabun sesering mungkin. Kita dapat 
menggunakan insect repellent untuk 

mencegah gigitan serangga, serta berhati-
hati dalam berinteraksi dengan binatang.

Pada orang yang lebih tua, 
kemungkinan penyakit yang terjadi 
saat bepergian berkaitan dengan 
infeksi pernafasan, gigitan serangga, 
dan penyakit yang 
berkaitan dengannya. 
Demikian juga masalah 
gangguan pencernaan 
seperti GERD dan ulkus peptikum, 
trauma, infeksi saluran kemih, dan 
gangguan jantung. 

Orang-orang yang sudah memiliki 
penyakit, wajib meminum obat-
obatnya secara teratur. Jangan 
lupa untuk menyesuaikan jadwal 
perjalanan, tetap minum cukup, dan 
banyak beraktivitas untuk mengurangi 
kemungkinan jet lag dan kekacauan 
waktu tidur. n

Orang Tua

Semoga perjalanan 
wisata Anda 

menyenangkan.

Anak-anak

Masalah yang sering terjadi pada anak saat menggunakan transportasi pesawat 
udara adalah nyeri pada telinga akibat ketidakseimbangan tekanan. Masalah ini dapat 
dibantu dengan menelan air atau susu pada anak yang lebih kecil dan mengunyah 
permen karet pada anak yang lebih besar. 
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Armein Z. R. Langi

Sebagaimana peristiwa Natal dimulai 
dengan kisah cinta Yusuf dan Maria, 
sukacita sejati dimulai dari keluarga 
yang saling mencintai.
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Tentu saja liburan yang 
tidak menguras dompet 
menjadi keinginan banyak 
orang. Lalu, bagaimana 
caranya agar kita tidak boros 
saat liburan? Mari simak 
beberapa tips berikut ini.

Siapa sih
yang tak suka liburan? 

Hampir semua orang bisa dipastikan 
menyukainya. Pertanyaannya, kalau 
kita tidak punya banyak uang, 
tapi tetap ingin liburan lancar, 

apakah bisa? 
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  Menguras
Kantong
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Coba usahakan menyusun rencana liburan sejak 

jauh hari. Jangan bikin acara liburan secara 
mendadak, karena biasanya biayanya jauh lebih 

besar dibandingkan dengan liburan yang terencana. 

Melakukan perjalanan secara mendadak tanpa 
terencana akan menyebabkan timbulnya biaya 
ekstra yang tidak terduga. Sesuatu yang tidak 

penting pun terkadang dibeli secara berlebihan, 
karena khawatir diperlukan saat dalam perjalanan. 

Akibatnya terjadi pemborosan.

Tentu hal tersebut tidak akan terjadi jika kita 
mempersiapkan segala sesuatunya sejak lama. Kita 

bisa mengantisipasi apa saja yang memang betul-
betul diperlukan saat nanti liburan. Bahkan, membeli 
tiket pesawat pun bisa memanfaatkan promo yang 
ditawarkan maskapai penerbangan, sehingga dapat 

menghemat pengeluaran.

  

Gunakan 
 Transportasi
  Darat
Salah satu cara menghemat 
biaya perjalanan adalah 
menggunakan transportasi 
darat. Namun, risikonya waktu 
tempuh perjalanan kita 
menjadi lebih lama. 

Pergi Bersama Teman
Jika kita berlibur bersama teman, setidaknya 
biaya hotel maupun transportasi lokal bisa 
ditanggung secara bersama-sama. Tentu jauh 
lebih irit, bukan? 

Staycat ion
Menikmati liburan di sekitar tempat tinggal 

mungkin bisa menjadi alternatif untuk berlibur.
 Kita bisa menginap di hotel bersama keluarga 

atau sahabat kita. Jelas pengeluaran 
kita menjadi lebih hemat dibandingkan 

dengan liburan ke tempat yang jauh. 

Selain menginap, staycation biasanya diisi 
dengan aktivitas atau menikmati fasilitas hotel, 
seperti kolam renang dan spa. Oleh sebab itu, 

orang yang memilih liburan jenis ini akan memilih 
hotel yang nyaman dan memiliki fasilitas lengkap. 
Dengan liburan seperti ini kita tidak perlu pusing-

pusing menyusun itinerary dan mencari tiket 
kereta maupun pesawat. n
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   Tepian
Citarum

Natal di

Dedeh Supantini
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           enja hampir tiba. Persiapan perayaan Natal 
kelompok KKN itu hampir sempurna. Tinggal 
memasang lilin terakhir di pohon Natal untuk 
dinyalakan oleh Ketua KKN tematik Citarum Harum. 
Deden merapikan letak lilin-lilin yang dirancang unik 
oleh Narissara, mahasiswa pertukaran dari Thailand. 
Gadis penuh senyum yang biasa dipanggil Nay itu 
merancangnya dalam bentuk modifikasi krathong, 
yaitu sebuah wadah kecil dari gedebok pisang yang 
dipasangi lilin dan hiasan lain. Mereka berdua telah 
menghiasinya semalaman dengan beberapa hiasan 
Natal yang dibuat dari coklat. Indah, seperti isi hati 
si pembuatnya.

“Nay,” Deden menepuk bahu Narissara. “Kamu ikut 
perayaan Natal-nya, ya.” Sebenarnya Narissara harus 
kembali ke asramanya malam itu, karena besok 
pagi ia harus terbang kembali ke negaranya. “Pasti, 
Den,” Narissara melemparkan senyuman yang 
menjatuhkan bintang di langit. “Aku ingin mendengar 
suara merdumu untuk terakhir kalinya,” dua bulatan 
bening kini jatuh dari kedua mata indahnya.

Hening sesaat. Tak ada yang mampu melanjutkan 
percakapan itu. Masing-masing mengerti bahwa 
ini adalah Natal terakhir mereka. Sebentar lagi 
Narissara kembali ke Bangkok. Rasanya ingin ada 
keajaiban dan Narissara bisa memperpanjang masa 
tinggalnya di Bandung. Namun, tak ada keajaiban di 
malam Natal itu. Hanya ada aura perpisahan yang 
semakin kental.

Keheningan di antara mereka akhirnya pecah setelah 
perayaan Natal selesai. Narissara mengambil dua 
krathong buatannya dan mengajak Deden ke tepi 
sungai di halaman kantor KKN mereka selama 
sebulan ini. Mata Deden menyiratkan pertanyaan, 
tetapi ia mengikuti gadis berlesung pipit itu, ikut 

bersimpuh di sisinya dan menyalakan lilin 
kecil di sepasang krathong berhiaskan 
mistletoe dan Sinterklas dari coklat.

“Kami punya tradisi melarungkan krathong 
ke sungai pada festival Loy Krathong,” 
ucap Narissara hampir tak terdengar. 
“Melambangkan bahwa kita melepaskan 
masa lalu kita.” Air matanya menitik 
sudah. Tenggorokan Deden tercekat. 
Rasanya seperti menelan brotowali. 
Ingin dikatakannya bahwa ia akan selalu 
mengingat persahabatan mereka. Namun 
diambang perpisahan ini, ia merasa 
sebagian hatinya tiba-tiba menjadi kosong 
dan gelap.

“Selamat Natal, Nay,” ucap Deden dengan 
kaku. Lantas mereka tertawa bersama, 
menertawakan ucapan Deden yang tidak 
relevan dengan kalimat penjelasan Nay 
tadi. “Aku mencintaimu,” lanjutnya dengan 
cepat sambil menggenggam tangan Nay 
yang siap melarungkan kedua krathong itu 
di Citarum.

“Biarlah krathong yang kita larung ini 
melambangkan cinta kita berdua,” katanya 
sambil mengusap air mata Narissara.

Sepasang krathong dengan lilin berkelip 
itu dilepaskan sudah, mengalir bersama 
arus Citarum yang sedang deras di musim 
hujan. Mungkin sebentar lagi lilinnya 
padam terhembus angin, mungkin tetap 
menyala sampai habis. Mereka tidak akan 
sampai ke Chao Phraya, tempat Narissara 
akan kembali. n
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Berbagai macam kemajuan di segala aspek pada abad ke-21 ini, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni (ipteks), sudah sangat terasa pengaruhnya dan menantang setiap lapisan masyarakat untuk semakin 
kompetitif, inovatif, dan kreatif. Oleh karena itu, manusia Maranatha seharusnya mampu mempraktikkan tiga 
nilai unggul yang selama ini dijunjung tinggi oleh Universitas Kristen Maranatha yaitu integritas (integrity), 
kepedulian (care), dan keprimaan (excellence) atau biasa disebut ICE. 

Ketiga nilai itu dapat diumpamakan sebagai sebuah stepping stone untuk melangkah membentuk aksi 
dalam rangka menyiapkan manusia Maranatha menjadi personal yang memiliki daya saing eminen 
di abad ke-21 ini. Integritas dapat diartikan sebagai seiramanya pikiran, hati nurani, atau tutur 
kata dengan aksi nyata. Mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian orang 
yang berintegritas adalah seseorang yang memiliki konsistensi dan keteguhan hati yang 
tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas 
adalah hal yang terpenting di atas yang penting untuk mencapai kesuksesan. Lalu, 
bagaimanakah kita memaknai kesuksesan itu? 

Mendengar kata sukses, saya teringat 
pendapat dari seorang alumnus Maranatha, 
dr. Ivan. Menurutnya kesuksesan hanya bisa 
diraih ketika seseorang yang dilahirkan ke dunia ini, 
mengabdikan diri untuk menolong sesama. Pendapat 
tersebut sangat relevan. Ketika seseorang dilabeli sukses 
karena hartanya berlimpah, apakah itu akan menjelaskan 
berapa banyak yang sudah diberikannya untuk orang lain 
yang membutuhkan? Apakah itu akan menjelaskan 
seberapa hebat kepeduliannya?

Kesuksesan dalam hidup akan tercapai ketika seseorang 
menunjukkan kepeduliannya kepada orang lain, karena 
integritas yang dimilikinya, dan tetap menjaga kerendahan 
hatinya. Kepedulian kepada orang lain itu diwujudkan tak peduli 
berapa usia mereka, asal-muasal mereka, latar belakang mereka, ras mereka, status 
mereka, bahasa mereka, dan keyakinan mereka, karena pada dasarnya nilai kemanusiaanlah 
yang mampu mematahkan perbedaan.

Kesuksesan yang akan membuat hidup lebih berarti, yaitu apabila kita bermanfaat untuk sesama. 
Nilai-nilai integrity, care, dan excellence yang kita miliki sebagai manusia Maranatha akan membuat diri 
kita stand out di antara denyut deras kemajuan peradaban. n

URGENSI MENJADI 
ORANG SUKSES

Shopia Himatul Alya
Mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain

26

M! - Edisi 09 // 2019 // EKSPRESI



M! - Edisi 09 // 2019 //

27

Pasti kamu pernah bepergian atau liburan dengan 

menggunakan transportasi umum (bus, kereta, 

atau pesawat terbang). Namun, pernahkah kamu 

berpikir tentang sandaran tangan yang ada di 

bagian tengah, saat kamu duduk di sana sejajar 

bersama orang yang tidak kamu kenal itu haknya 

siapa? Hak kamu atau hak orang yang ada di kiri 

dan kanan kamu?

Pernahkah kamu merasa risih 
saat orang yang tidak kamu kenal 
tersebut seenaknya mengambil 

sandaran tangan itu sepenuhnya, hingga 
kamu harus menekuk sikut dan lengan 
ke arah lebih dalam? Atau malah saling 
memperebutkan wilayah sandaran tangan 
itu dengan saling menyikut?

Para ahli psikologi menyebutkan bahwa
area sandaran tangan di tengah itu adalah 
ambivalent zones atau zona yang tidak 
diketahui secara pasti dengan perasaan
yang saling bertentangan. Sandaran tangan 
di tengah bukan hak siapa-siapa, tetapi 
tergantung dari orang yang sedang duduk 
sejajar di sana.

Jika kita duduk dengan orang yang kita 
kenal, misalnya keluarga atau teman, maka 
kita dengan mudah merelakan sandaran 
tangan itu dipakai atau kita yang akan 
menggunakannya. Namun, begitu kita 
duduk sejajar dengan orang asing, mulailah 
timbul perasaan bercampur aduk. Apakah 
kita merelakannya atau justru saling 
memperebutkan? 

Ada penelitian di bidang etika yang 
menyebutkan hasil risetnya, bahwa 
penguasaan sandaran tangan itu 
dipengaruhi juga dari gender. Umumnya 
laki-laki akan lebih mendominasi area 
sandaran tangan jika duduk sejajar dengan 
perempuan, tetapi akan terjadi perebutan 
area sandaran tangan jika yang duduk 
sejajar itu sama-sama laki-laki. 

Ada juga persetujuan umum yang tak ada 
aturan tertulisnya berdasarkan pengalaman. 
Jika ada tiga bangku sejajar, maka orang 
yang duduk di tengah secara otomatis
akan mendapatkan dua sandaran tangan,
karena bagi yang duduk di kanan kiri akan 
mendapatkan kompensasi sandaran
tangan di sisi masing-masing.

Tentu saja seluruh perjalanan kita tidak 
dipengaruhi secara emosional hanya gara-
gara sandaran tangan. Namun yang penting, 
bagaimana posisi duduk kita
cukup nyaman agar bisa menikmati 
perjalanan sampai ke tujuan. n

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

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:

PENANDATANGANAN 
PERJANJIAN KERJA SAMA TEKNIK INDUSTRI 
DAN PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA

Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan 
Karakter Direktorat Kemahasiswaan mengadakan 
Scholarship Gathering pada tanggal 2 Desember 
2019. Acara ini merupakan bentuk apresiasi 
bagi para pemberi beasiswa dan juga bentuk 
perhatian kepada para penerima beasiswa. 
Bertempat di Auditorium Prof. Dr. P. A. Surjadi, 
M.A., acara dihadiri oleh 18 perwakilan pemberi 
beasiswa, baik dari internal maupun eksternal, dan 
juga 378 mahasiswa penerima beasiswa.

Program Sarjana Teknik Industri UK Maranatha 
dengan PT Triputra Investindo Arya (Triputra 
Group) telah melakukan penandatanganan 
perjanjian kerja sama pada Selasa, 3 Desember 
2019 di kantor pusat Triputra Group, Menara 
Kadin Indonesia lantai 23, Jakarta. PKS tersebut 
ditandatangani oleh Ketua Program Sarjana Teknik 
Industri, Christina, S.T., M.T. dan Corporate Human 
Capital Function Head, Immanuel Adi.

M! - Edisi 09 // 2019 // WHAT’S ON

23 FASHION DISTRICT 2019, 
PERAGAAN BUSANA PEDULI LINGKUNGAN 
KARYA MAHASISWI MARANATHA

Program Diploma Seni Rupa dan Desain 
Universitas Kristen Maranatha untuk ketiga 
kalinya mengambil bagian dalam peragaan 
busana 23 Fashion District 2019 yang berlangsung 
pada 8 Desember 2019 di 23 Paskal Shopping 
Center. Angela Chrestella Marvin, Intan Talia, 
Reggina Marthianne Margaretha, dan Yovita 
Sabatini Daeli menampilkan delapan karya busana 
mereka yang mengusung tema “Sustainable”.

SCHOLARSHIP GATHERING: AJANG PERTEMUAN 
BAGI PARA PEMBERI DAN PENERIMA BEASISWA

DAWN TEAM, MAHASISWA TEKNIK ELEKTRO DAN 
TEKNIK INDUSTRI CETAK PRESTASI DI INSIGHT 
CHALLENGE 2019

Dawn Team yang beranggotakan  Richard 
Setiawan (Program Sarjana Teknik Elektro), 
Natalia Jaya (Program Sarjana Teknik Industri), 
dan Kezia Lawrence Tjahjadi (Program Sarjana 
Teknik Industri) memberanikan diri mengambil 
tantangan dalam membuat proyek inovasi. 
Mereka berhasil mencetak prestasi sebagai Juara 
III dalam Insight Challenge 2019 yang diadakan 
oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika Institut 
Teknologi Bandung (ITB).
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Beasiswa Eksternal
MaranathaMaranatha

Beasiswa memberi kesempatan bagi siapa pun yang ingin mengenyam bangku pendidikan. 
Bentuk bantuan yang diberikan, berupa dana yang umumnya langsung diberikan kepada 

institusi penyelenggara atau biasa juga diberikan kepada penerima secara personal.
Sumber dana yang diberikan dapat berasal dari pemerintah, yayasan, lembaga,

perusahaan, juga dunia industri mana pun. 

Pentingnya beasiswa untuk mahasiswa, memberi kesempatan menempuh pendidikan 
dengan biaya yang lebih ringan. Tentu saja ada tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh 
penerima. Bagi Universitas, adanya program beasiswa juga merupakan salah satu upaya 
untuk mempererat kerja sama dengan pemerintah, yayasan, lembaga, perusahaan, juga 

dunia industri selaku penyedia. Bagi penyedia, hal tersebut merupakan sarana untuk 
mengimplementasikan program CSR (Corporate Social Responsibility) 

khususnya dalam dunia pendidikan. 

Sebagai salah satu institusi perguruan tinggi, Universitas Kristen Maranatha tentu
memiliki beragam beasiswa. Beasiswa yang dananya berasal dari dari pemerintah, yayasan,

lembaga, perusahaan, maupun industri ini disebut beasiswa eksternal. Berikut ini adalah 
daftar beasiswa eksternal yang tersedia di Universitas Kristen Maranatha.

GKI
PEMBERI BEASISWA NAMA BEASISWA

Beasiswa GKI

Beasiswa GKP

Beasiswa PT Adaro

Beasiswa Ateja

Djarum Beasiswa Plus

Beasiswa PT TK Industri Indonesia

Beasiswa Astra

GKP

Yayasan Kasih AA Rachmat

PT ATEJA

Beswan Djarum

PT TK Industri Indonesia

PT Astra International Tbk
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Dengan adanya program beasiswa ini, peluang masyarakat untuk menempuh pendidikan 
menjadi lebih besar. Pada akhirnya jalinan kolaborasi antara institusi pendidikan, 

pemerintahan, dan industri melalui adanya beasiswa, akan membantu meningkatkan 
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sumber data:  Direktorat Kemahasiswaan Universitas Kristen Maranatha

Tokopedia
Beasiswa Tokopedia

Beasiswa Juara Kompas Avian

Beasiswa Pemkab Nias Barat

Beasiswa Bawaku

Beasiswa Unggulan

Beasiswa Bidikmisi

Beasiswa Orangtua 

Beasiswa Scranton

Beasiswa PT Daikin

Beasiswa PT BNI

Beasiswa PT BRI

Beasiswa Peningkatan
    Prestasi Akademik

Beasiswa Peningkatan
    Prestasi Ekstrakurikuler

Kompas Avian

Pemkab Nias Barat

Pemkot Bandung

Ditjen Belmawa

PT Orangtua Group

Scranton Women’s Leadership Center

PT Daikin

PT BNI

PT BRI
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Musim hujan seperti saat ini, 
enaknya menyantap hidangan 
gurih dan hangat. Mungkin 
makanan berikut ini dapat 
menjadi pilihan untuk mengisi 
perutmu yang kosong.
 
Bakmi, siapa sih yang tak kenal 
dengan makanan yang satu ini? 
Awalnya makanan ini disajikan 
dengan topping daging babi 
giling. Namun, di Indonesia telah 
banyak dimodifikasi dengan 
daging ayam yang biasa disebut 
mi ayam.

31
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vita Purnamasari – owner Bakmie 

Gaul – menawarkan bakmi 

yang berbeda dan masih jarang 

ditemukan, yaitu topping daging 

sapi. Sejak 2016, ia bersama dengan 

pasangannya mulai merintis usaha 

ini. Bisnisnya bermula dari menjual 

daging segar yang dapat diantar 

langsung kepada pembeli. Selanjutnya, 

konsumennya mulai memintanya 

untuk membuat produk daging olahan. 

Akhirnya bakso menjadi pilihan gadis 

alumnus Fakultas Hukum ini. 

Produk pertama Evita adalah bakso 

isi urat, cincang, dan rica-rica. Dengan 

menambahkan menu bakmi dan 

lainnya, ia pun mulai membuka kedai 

di salah satu food court di Kota 

Bandung dengan nama Bakmie 

Gaul. Tujuannya untuk mendekatkan 

produknya di kalangan anak muda 

dengan cita rasa kekinian.

Evita melihat respons masyarakat 

begitu bagus terhadap produknya, 

sehingga membuat ia bersemangat 

membuka cabang di tempat lain. Bakmie 

Gaul yang awalnya hanya menyediakan 

menu cincang sapi pun turut berkembang 

dan kini menyediakan berbagai varian 

rasa, seperti bakmi cincang sapi, bakmi 

ayam jamur, bakso melted cheese, lomie, 

dan masih banyak lagi. Menu yang 

paling dicari pelanggannya adalah menu 

bakso goreng.  

 

Selain membuka kedai di beberapa 

food court, Bakmie Gaul juga aktif dalam 

mengisi stand bazar. Seluruh produknya 

dibuat secara handmade dan bahannya 

fresh, serta menerapkan kebersihan, halal, 

dan harga yang terjangkau. Dengan 

menu yang autentik, Evita berharap 

pelanggannya puas menikmati hidangan 

Bakmie Gaul, sehingga memberi referensi 

baik pada orang lain.
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Dalam waktu dekat, 
Evita bermaksud 
meluncurkan menu 
baru yang akan dijual 
di kedai Bakmie Gaul. 
Beberapa di antaranya 
adalah menu beef rice 
bowl, wagyu moza, dan 
chicken Thai basil. 

BAKMIE GAULBAKMIE GAUL
Evita Purnamasari
Phone: 08112335626
Instagram: bakmie.gaul
Tempat: Paskal Food Market, Carrefour - Paris Van Java (PVJ), Peta Park

333333
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InteraksiInteraksi



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?
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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

