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Apa yang tidak biasa dari pemandangan pada sampul depan kali 
ini? Bagaimana rasanya bila kita harus berkantor bukan di ruang 
kantor? Bagaimana bila hujan? Bagaimana bila...? Inilah gambaran 
dari suasana yang tidak pasti, suasana yang berbeda, yang tidak 
biasa kita jalani. Visualisasi ini menggambarkan bahwa masa 
depan yang akan kita jalani penuh dengan ketidakpastian. Kita perlu 
menghadapinya dengan penuh keberanian.
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wal langkah menapaki tahun 
2020 baru saja dimulai. 
Optimisme awal tahun sedikit 

banyak digoyang angin ketidakpastian. 
Dirasakan betul, bukan langkah awal yang 
ringan. Suasana khawatir mendera dunia 
dan sampai hari ini belum tampak mereda. 
Tak lama setelah isu potensi perang dunia 
mulai menyurut, dunia dikagetkan lagi 
oleh virus Corona. Wabah Covid-19 telah 
mengguncang semua sektor, tidak hanya 
masalah kesehatan saja. Perekonomian 
dunia tersendat hebat dibuatnya. 

Fenomena Covid-19 berhasil membuat 
banyak negara bergerak serempak, 
berfokus mengambil dan menciptakan 
langkah-langkah untuk mengantisipasi dan 
mengatasi dampaknya. Berpacu dengan 
waktu dan faktor skala yang luar biasa, 
manusia seakan diuji sampai batasnya. 
Di satu titik, Covid-19 juga menguji 
kemanusiaan manusia. Ada saja oknum-
oknum yang mengambil kesempatan 
dalam kesempitan, dan pihak-pihak yang 
mengedepankan ego, bukannya empati. 
Itulah manusia. 

Menghadapi situasi yang tidak menentu, 
dibombardir dengan informasi-informasi 
yang menciutkan nyali, siapa yang
tidak takut? 

Sepanjang tahun 2020 nanti, bahkan 
sepanjang kehidupan kita, bukan 
mustahil kita akan terus dihadapkan 
pada masalah-masalah yang bisa saja 
membuat rasa takut itu menjadi-jadi. 
Hal-hal menakutkan itu akan selalu 
ada, dan sepertinya tidak akan pernah 
benar-benar lenyap. Keberanian tidak 
akan melenyapkannya, tetapi akan 
mengubahnya menjadi tantangan, dan 
kesempatan. Hadapi tantangan itu, maka 
kita satu langkah lebih dekat menuju 
kemenangan. Itulah hidup. Itulah mengapa 
kita harus memiliki keberanian.

Bila hidup adalah roller coaster, maka 
hanya ada dua pilihan kita: ketakutan 
sepanjang jalan, atau menikmati setiap 
kelokan sampai ujung perjalanan. (ins)
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Citarum   Harum

Sungai Citarum 
bersumber dari mata 

air Gunung Wayang 
(selatan Kota Bandung), 

mengalir ke utara 
melalui Cekungan 

Bandung dan bermuara 
di Laut Jawa. Aliran 

airnya memiliki panjang 
mencapai 300 kilometer 
dan merupakan sungai 

terpanjang di Jawa Barat.

Kini fungsi Sungai Citarum tidak 
hanya sebatas penyuplai air ladang 
pertanian, tetapi juga sebagai 
sumber air bendungan bagi 
Pembangkit Listrik Tenaga Air 
(PLTA) seperti PLTA Saguling,
 PLTA Cirata, dan PLTA Jatiluhur. 
Sayangnya manfaatnya yang besar
itu tidak sejalan dengan kondisi air 
di luar bendungan. 

Steffi G. Gulo

bagi Lingkungan,
Masyarakat, dan Dunia

Citarum
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Citarum terkenal sejak dulu sebagai 
sumber banjir. Hingga pada 1810, 
R. A. Wiranatakusuma II yang dulu 
menjabat sebagai Bupati Bandung, 
memindahkan ibu kota Bandung
dari Dayeuh Kolot (Krapyak) ke 
Bandung Tengah yang bertahan 
hingga sekarang. 

Pada abad ke-21, permasalahan 
lingkungan menjadi lebih 
kompleks. Jumlah penduduk yang 
meningkat tidak sejalan dengan 
pengelolaan sumber daya alam 
yang baik. Penggundulan hutan, 
penyalahgunaan tata ruang, 
pembuangan limbah rumah tangga 

Ini bisa menjadi 
awal bagi kita 
untuk memiliki 
kepedulian terhadap 
lingkungan, 
terhadap Citarum, 
yang berdampak 
kepada bumi yang 
kita cintai.

dan pabrik langsung ke sungai, 
adalah sedikit dari penyebab 
rusaknya air Sungai Citarum ini.

Sejak Februari 2018 pemerintah 
pusat mulai menggencarkan 
program Citarum Harum. Kemudian 
dimantapkan dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2018 tentang Percepatan 
Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Daerah Aliran Sungai 
Citarum, terbit pada 14 Maret 
2018. Presiden Joko Widodo 
memprogramkan penanganan 
Sungai Citarum ini dilakukan selama 
tujuh tahun yang secara sinergis 
dikerjakan antara pemerintah, 
komunitas, pengusaha, media, dan 
akademisi (pentahelix).

Foto: Laporan Akhir KKN Tematik Citarum Harum Terpadu



Universitas Kristen Maranatha turut 
mengambil bagian dari program Citarum 
Harum ini. Melalui program pemberdayaan 
masyarakat, Maranatha telah beberapa kali 
melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Tematik Citarum Harum. Salah satunya 
dilaksanakan pada 1 Oktober 2019 hingga 16 
November 2019 di Desa Bojong Soang dan 
Kelurahan Jelekong, Kecamatan Bale Endah, 
Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk alih 
pengetahuan (transfer knowledge) dalam 
bidang kewirausahaan berbasis kesadaran 
lingkungan melingkupi bidang kuliner, 
teknologi pengolahan limbah sampah, 
dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 
dengan menggalakkan gerakan masyarakat 
hidup sehat (Germas) dengan tujuan utama 
mengatasi penyakit tidak menular.

Walaupun tidak semua dari kita berperan 
secara langsung dalam program Citarum 
Harum ini, tetapi ada hal lain yang bisa kita 
lakukan. Misalnya dengan membiasakan diri 
membuang sampah pada tempatnya, ujar 
penggiat lingkungan dan sekaligus dosen di 
Universitas Kristen Maranatha, Gai Subagya 
Suhardja, Ph.D.

Maranatha telah menyediakan fasilitas 
tempat sampah, seperti sampah kering, 
misalnya kertas, plastik, dan kaca nantinya 

dapat diolah menjadi benda-benda 
yang dapat digunakan kembali, 
contohnya seperti aksesori busana 
dan peralatan rumah tangga. 
Sampah basah seperti sisa makanan 
bisa menjadi kompos untuk 
menyuburkan tanah, menghijaukan 
kampus, atau disumbangkan ke 
sekitar kampus. 

“Apabila kita sudah bersama 
menyadari pentingnya menjaga 
lingkungan, ini akan paralel dengan 
kegiatan pengabdian masyarakat 
di sekitar kampus. Saya rasa ini 
bisa menjadi awal bagi kita untuk 
memiliki kepedulian terhadap 
lingkungan, terhadap Citarum, yang 
berdampak pada bumi yang kita 
cintai,” pungkas Gai Suhardja. n
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Zaman begitu cepat berubah. Universitas Kristen Maranatha sebagai 
lembaga pendidikan pun dituntut untuk mengikuti perkembangan 

zaman. Untuk menjaga mutu pendidikan agar tetap relevan, Rektor 
Universitas Kristen Maranatha, Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. 

mengajak seluruh dosen maupun staf Maranatha untuk membentuk 
semangat baru yang disebut kokreasi. Ajakan ini diungkapkan dalam 

Pertemuan Awal Tahun 2020 (Rabu, 22 Januari 2020).

“Sinergi, Bertumbuh dalam Kasih”

Grista Naftalena

Kokreasi hingga Hati Nurani,
Semangati Awal Tahun 2020

M! - Edisi 10 // 2020 // TOPIK UTAMA 9
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KokreasiKokreasi
Kokreasi digambarkan oleh Prof. Armein sebagai 
sinergi antara pihak Maranatha yang disebut dengan 
server (pemberi jasa) dan client (penerima jasa) untuk 
menciptakan sesuatu yang baik. UK Maranatha telah 
memiliki modal dasar dalam pelayanannya, yaitu pelayanan 
cerdas berstandar Nilai Hidup Kristiani – Integrity, Care, 
and Excellence (NHK – ICE). Tantangan baru muncul, dan 
inovasi pun dibutuhkan. Selain menjalankan pelayanannya 
sesuai dengan NHK – ICE, Maranatha perlu menyegarkan 
produk pendidikannya agar tetap relevan, mencapai 
akreditasi unggul, serta memiliki esensi pemasaran yang 
berfokus pada kepuasan konsumen.
 
Dalam semangat kokreasi, tidak hanya konsumen saja 
yang terpuaskan. Prof. Armein menjelaskan bahwa kedua 
pihak, yang terdiri dari server dan client perlu bersinergi 
untuk sama-sama mendapatkan manfaat. Manfaat yang 
dirasakan oleh server digambarkan dengan beberapa hal, 
seperti tingkat kepuasan pegawai terhadap pekerjaan 
mereka, bertumbuh atau tidaknya mereka dalam pekerjaan, 
dan organisasi yang sustainable menopang pegawai 
karena telah diperkaya oleh layanan mereka. 

Seseorang boleh saja memiliki suatu tujuan dan berfokus 
pada tujuan itu, tetapi hal yang dilalui saat ia menuju 
tujuan tersebut juga penting untuk diperhatikan. Hal yang 
biasanya sering terlupakan ini dapat menjadi kisah hidup 
yang istimewa dan bermakna. Selain mencapai tujuan, 
kita pun bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik dan 
menjadi pribadi yang berguna dengan menikmati suka dan 
duka kehidupan.  

Seseorang boleh saja 
memiliki suatu tujuan 

dan berfokus pada 
tujuan itu, tetapi hal 

yang dilalui saat 
ia menuju tujuan 

tersebut juga penting 
untuk diperhatikan.

10



11Pentingnya Mengenali
Hati Nurani
Pentingnya Mengenali
Hati Nurani
Mengambil contoh dari film “Inside Out”, Prof. Armein 
mengatakan bahwa manusia memiliki suatu ruang dalam 
pikiran yang disebut dengan hati nurani. Di dalam ruang 
tersebut terdapat spirit-spirit yang mengatur respons kita 
terhadap suatu situasi. Oleh karena itu, penting bagi kita 
untuk mampu mengendalikan dan menjaganya dari spirit 
asing yang dapat membuat kita tersesat. 

Sebagai lembaga pendidikan, Maranatha juga perlu 
membangun pendidikan yang aware dengan hati nurani. 
Mengajarkan life skill agar anak didik dapat survive 
dalam kehidupan dan memiliki kecakapan untuk bekerja 
sehingga organisasi yang mereka tempati menjadi 
istimewa dengan kehadiran mereka, merupakan hal 
yang wajib. Namun, Maranatha juga harus mengajarkan 
tentang kekuatan karakter, karena mereka juga sedang 
memainkan drama kehidupan dan berhadapan dengan 
spirit-spirit yang mereka perani secara spiritual.

Pada akhirnya, harap Prof. Armein, tenaga kependidikan dapat memberikan pelayanan terbaik yang 
didasari semangat kokreasi, bahwa pekerjaannya bermakna tidak saja bagi orang yang dilayani, tetapi 
juga bermakna bagi dirinya sendiri. Anak didik juga harus dilatih untuk mengenali hati nurani, selain 
mendapatkan skill, pengetahuan, karakter, dan juga nilai. Anak didik harus memiliki kemampuan untuk 
mengenali dan belajar menguasai hati nuraninya, menjaga spirit-spirit positif yang ada di dalamnya, dan 
belajar menciptakan narasi-narasi yang bersifat positif yang disebarkan di tengah masyarakat. Hal-hal 
itulah yang menjadi keunikan Universitas Kristen Maranatha. n 
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PILAH SAMPAH 
DENGAN BENAR,
Dapatkan Manfaatnya
Siapa yang tidak pernah menggunakan plastik? 
Mungkin saat ini di sekitar kita ada plastik yang 
sedang digunakan, misalnya kantong, bungkus 
makanan, botol, dan masih banyak kemasan 
lainnya. Konsumsi plastik yang berlebihan ini pun 
akhirnya menimbulkan sampah.

P
risca K

atranny

Ilustrasi: M
elisa A

p
riliani
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Plastik tergolong benda yang 
sulit terurai. Plastik yang sangat 

tipis saja memerlukan waktu 
80 tahun sampai ratusan tahun 

untuk mengurainya. Bahkan, ada 
yang mencapai 400 tahun! 

Sebagian besar masyarakat 
belum tahu cara mengelola 
sampah plastik. Selama ini 
mereka memusnahkannya 

dengan cara dibakar, padahal 
senyawa dioksin hasil 

pembakaran plastik sangat 
berbahaya untuk kesehatan. 
Apabila dibakar bersamaan 

dengan sampah organik, 
asapnya 70 kali lebih 

berbahaya dari asap knalpot 
kendaraan bermotor. 

Saat ini pemerintah pun belum 
mempunyai solusi konkret 

mengenai pengelolaan sampah. 
Sementara ini langkah yang 
baru bisa dilakukan adalah 

perizinan pembakaran sampah. 
Jelas hal ini berbahaya.

Sampah plastik yang tidak 
dibakar, biasanya terbuang 
ke sungai, lalu bermuara ke 

laut. Ikan-ikan di sana mengira 
plastik ini adalah makanannya, 

sehingga mengonsumsinya. 
Akibatnya, habitat dan 

komunitas di laut terganggu 
karena terkontaminasi racun. 

Ikan yang dikonsumsi
 tersebut tentu berbahaya

 bagi kesehatan.

Untungnya di Indonesia sudah 
beredar bank sampah yang 

mengedukasi dan memudahkan 
masyarakat agar memilah 

sampah dengan bijak. Bank 
sampah merupakan tempat 
pengumpulan sampah yang 

telah dipilah, kemudian 
disetorkan ke tempat 

pembuatan kerajinan dan 
pengepul. Mereka mendaur 

ulang sampah tersebut menjadi 
sesuatu yang lebih berguna. 

Mengapa disebut bank sampah? 
Istilah “bank” digunakan karena sukarelawan yang 
memilah dan menyerahkan sampah ke lokasi 
setoran akan menerima buku tabungan sebagai 
imbalannya. Mereka diberi penghargaan berupa 
uang tabungan.

Pemilahan sampah dibagi menjadi tiga kategori. 
Pertama, sampah anorganik bersih, yaitu sampah 
plastik yang masih dalam keadaan lengkap dan baik, 
misalnya botol yang masih lengkap dengan tutup dan 
tidak penyok. 

Kedua, sampah anorganik kotor, yaitu benda apa pun 
yang sudah dianggap sampah dan tidak mudah terurai. 
Ketiga, sampah organik, yaitu sampah yang mudah 
terurai dan menjadi bermanfaat apabila disimpan dalam 
lubang biopori.

Salah satu bank sampah yang ada di wilayah Bandung 
adalah Bank Sampah Bersinar (BSB). Bank sampah ini 
sudah menjalankan program sosialisasi dan gerakan 
pemilahan sampah sampai ke kampus Maranatha.

Menurut John Sumual, Development Manager BSB, 
target untuk Bandung Raya adalah agar masyarakat 
dapat maksimal dalam pemilahan sampah dan makin 
banyak bank sampah yang tumbuh. Dengan kedisiplinan 
yang dibangun oleh masyarakat melalui pemilahan 
sampah, nantinya sampah bukan lagi masalah. 

John menambahkan, apabila masyarakat sadar betul 
akan manfaat bank sampah ini, bisa saja kita semakin 
berlomba-lomba mencari sampah, sehingga akhirnya 
sangat sulit ditemukan. Kita tidak akan lagi menemukan 
sampah yang tercecer di sembarangan tempat. n
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rena Vanessa G., S.T., M.Com. tidak 
menyangka  jika  sakit  di dada  yang dikira-
nya cuma bisul, ternyata kanker payudara. 
Juni 2019, Irena merasakan kesakitan 
pada dada kirinya yang membengkak dan 

menemukan sebuah benjolan. Bersama suami 
dan ibunya, mereka mengunjungi beberapa 
dokter untuk memeriksanya. Hasil USG 
menunjukkan bengkak tersebut adalah nanah. 

Dokter mendiagnosa Irena mengidap infeksi. 
Hasil diagnosa ini juga disampaikan oleh dokter 
spesialis di Penang, Malaysia. Akhirnya Irena 
bertemu seorang dokter spesialis onkologi 
bedah di Bandung yang curiga dengan hasil 
USG tersebut dan memutuskan untuk operasi 
dengan bius total, didampingi oleh dokter        
spesialis patologi.

Operasi yang awalnya untuk membersihkan 
nanah berakhir menjadi mastektomi  (operasi 
pengangkatan payudara). Keluarga tentu tidak 
menyangka kalau selama ini Irena terkena 
kanker. Bahkan, Irena hampir tidak percaya 
kalau akhirnya kanker yang menggerogotinya 
tersebut telah diangkat dan dinyatakan bersih.

Antonius B. Wibowo

Lawan Kanker 
Tanpa Gentar

I

Setelah operasi, dokter patologi menjelaskan 
bahwa pertumbuhan kanker ini tergolong 
unik. Awalnya kanker tersebut kecil dan terus 
berkembang, tetapi bagian tengahnya tidak 
mendapatkan makanan sehingga mati dan 
menjadi nanah. 

Irena bersyukur kanker ini langsung ketahuan 
dan dibersihkan melalui operasi pada 
akhir September 2019. Dokter patologi 
menyampaikan bahwa pertumbuhan sel 
kanker tersebut tergolong rendah sehingga ia 
tidak perlu kemoterapi.

Steffi G. Gulo
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LANGSUNG BEKERJA

Dukungan sekitar telah memberikan Irena 
semangat. Bahkan, enam hari setelah dioperasi, 
ia mampu berjalan selama dua jam dan 
seminggu setelahnya mampu mengikuti Rapat 
Pimpinan (Rapim). 

Dalam forum Fellowship pada 17 Desember 
2019, Irena berkesempatan menceritakan 
pengalamannya ini. Ia mengatakan bahwa 
dirinya sempat berpikir untuk mundur dari 
Maranatha. Namun, jika hanya di rumah, ia 
pasti stres juga sehingga akhirnya memutuskan  
terus bekerja.

Di tengah kesibukannya, Irena bersyukur masih 
boleh hidup dan menikmati segala kasih yang 
diberikan. Menghargai hidup itu ia lakukan 
dengan “five counts more”, artinya Irena 
berusaha untuk menikmati segala sesuatu 
sedikit lebih lama. n

ORANG SEKITAR YANG MENDUKUNG

Irena beruntung berada di tengah orang- orang 
yang mengasihinya. Ibunya yang seorang dokter 
gigi, terus memberikan pertanyaan- pertanyaan 
yang membuat Irena tidak pernah puas dengan 
jawaban dokter. Bahkan, pada jawaban dokter 
dari Penang yang kredibilitasnya telah diakui.

Suami dan kedua anaknya terus berada di sisinya 
dan menjadi seperti dokter pribadi di rumah. 
Saat masih sakit dan perlu meminum obat 
pada waktu tertentu, kedua anaknya bergantian 
memasang alarm dan membawa segelas air 
untuk meminum obat. Setelah operasi, suami 
dan anak paling tua bergantian membersihkan 
luka dan yang termuda membantunya keramas.

Rekan kerja, sahabat, dan kakak rohani Irena, 
Dr. Krismanto K., M.T., juga ikut memberikan 
semangat. Dalam ketakutannya menunggu 
hasil pemeriksaan patologinya, Krismanto 
mengingatkannya sebuah kisah dalam Alkitab, 
ketika Yosua ketakutan memimpin bangsa 
Israel merebut tanah Kanaan. “Krismanto 
menggambarkan bahwa iblis menggunakan 
penyakit untuk membuat kita takut masuk ke 
tanah perjanjian Tuhan,” kenang Irena. Tuhan 
berkata kepada Yosua, “Kuatkan dan teguhkan 
hatimu” (Yosua 1:6). “Saya menjadi lebih kuat 
dan tidak takut lagi untuk bekerja,” ujarnya.

“Kuatkan
dan teguhkan

hatimu” 

Foto: dok. Irena
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Peter Rhian

Anton S.

Pentingnya penyajian musik, apalagi dalam 
sebuah acara pernikahan, sudah menjadi

sebuah kebutuhan. Oleh sebab itu, 
dibutuhkan treatment khusus karena kedua 
mempelai yang menjadi point of view perlu 

didukung suasana romantis. Dukungan music 
entertainment akan sangat penting karena 
bukan hanya sekadar asal bermain musik
dan melantunkan lagu, tetapi juga harus 

terkesan elegan dan profesional.

Music entertainment berperan membantu 
calon pengantin untuk merancang dari nol 
dalam bidang musik, serta berfungsi sebagai 
tempat konsultasi konsep musik yang akan 
ditampilkan. Demikian juga, membantu 
merancang konsep kreatif dalam pemilihan 
musik saat prosesi, seperti grand entrance, 
serta prosesi penting lainnya. Dengan konsep 
dan penyajian musik yang baik, terciptalah 
atmosfer yang tidak terlupakan melalui 
momen paling spesial dalam hidup.

Pernahkah kita menghadiri sebuah acara pernikahan yang begitu meriah, atau 
begitu romantis, atau yang tak terlupakan? Terlepas dari rangkaian acara yang 
menyenangkan, makanan yang memanjakan lidah, dan dekorasi yang indah 
dipandang, satu hal yang sangat penting adalah alunan musik yang diperdengarkan.

Prisca Katranny

Music Entertainment

L e n g k a p i  M o m e n  B a h a g i a  B e r s a m a
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Tiap music entertainment 
memiliki kelebihan dan 
keunikannya. Namun, jasa 
penyedia musik belum terlalu 
banyak sehingga pertimbangan 
pemilihan dapat lebih matang. 
Mungkin hal ini erat kaitannya 
dengan passion vendor terhadap 
musik pernikahan.

Memasuki usia yang kesepuluh, 
PRME menghadapi berbagai 
tantangan dan pernah 
mengalami hal yang rumit. 
Peter berkaca melalui 
pengalaman koordinasi dan 
kerja sama yang terbangun 
antarvendor pada satu acara 
hanya dapat tercapai melalui 
pengalaman dan kemandirian 
yang dilakukan tim PRME.

Kerja keras, disiplin, dan berpikir 
positif merupakan nilai hidup 
yang Peter pegang sehingga 
dapat fokus saat mengerjakan 
PRME selain profesinya sebagai 
pengajar. Ia juga tidak melupakan 
kekuatan spiritual, yaitu 
pendampingan Tuhan dalam 
hidupnya. Peter percaya ketika 
melakukan bagiannya dengan 
baik, Tuhan turut melengkapi 
yang ia usahakan. n

Peter turut bangga karena 
dua music entertainment 
baru telah dilahirkan dari 
sosok-sosok yang pernah 
bergabung bersama 
keluarga PRME.

Menurutnya, saat ini 
perkembangan music 
entertaintment dalam 
bidang pernikahan
sudah bagus.

PRME berfokus dalam bidang 
pernikahan karena menurut 
Peter, pernikahan merupakan 
acara yang sangat personal 
dan merupakan momen sekali 
seumur hidup. Sementara itu, 
musik merupakan unsur penting 
dalam menciptakan suasana 
spesial tersebut. Passion
Peter adalah ingin membantu 
menciptakan momen pernikahan 
dengan harmoni lagu yang indah.

Dalam menggeluti bidang ini, 
kebahagiaan Peter tercipta 
ketika melihat keterlibatan 
pengantin, keluarga, serta para 
tamu undangan yang menikmati 
musik sajian tim PRME.
Orang-orang bagian dalam 
PRME juga merupakan keluarga 
yang sama-sama memiliki 
kecintaan dalam bidang musik.

Hal ini yang dilakukan Peter Rhian Gunawan bersama 
istrinya, Jessy Anggrainy. Melalui kecintaannya terhadap 
musik yang dipupuk sejak usia muda, lahirlah Peter Rhian 
Music Entertainment (PRME). 

M! - Edisi 10 // 2020 // BINGKAI INSPIRASI
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Dr. dr. Hana Ratnawati, M.Kes.
Dosen Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha

Kanker nasofaring adalah suatu keganasan 
di daerah kepala dan leher yang paling 
sering dijumpai. Penyakit ini memiliki pola 
distribusi yang unik karena menyerang 
kelompok etnis tertentu yang rentan 
terhadap penyakit ini. 

Menurut laporan International Agency for 
Research on Cancer, lebih dari 80% pasien 
kanker nasofaring berada di Asia Timur dan 
Asia Tenggara. Tingkat prevalensi kanker 
nasofaring di Indonesia adalah 6,2/100.000 
orang dan mempunyai angka kematian 
tertinggi di dunia.

M! - Edisi 10 // 2020 // JENDELA ILMU
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Insidensi kanker nasofaring pada laki-laki 
sekitar 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan 
wanita terutama saat usia produktif
45-55 tahun. Oleh karena itu, pasien dengan 
kanker nasofaring akan memengaruhi kondisi 
ekonomi dan menjadi beban negara.

Infeksi virus Epstein-Barr merupakan 
penyebab utama timbulnya kanker nasofaring. 
Lebih dari 90% penduduk dunia telah 
terinfeksi virus Epstein-Barr. Ada banyak faktor 
risiko lain yang dapat mengaktivasi EBV dalam 
sel tubuh atau sering disebut faktor risiko 
nonviral, yaitu dapat berupa faktor genetik, 
kebiasaan mengonsumsi ikan asin atau daging 
yang diawetkan, obat-obatan herbal, dan 
terpapar asap rokok, asap pembakaran kayu, 
hingga bahan-bahan kimia.

Salah satu penelitian penulis, yaitu mengenai 
“Faktor Risiko Nonviral pada Penderita Kanker 
Nasofaring di RSUD Sumedang”, menggunakan 
kuesioner sebagai desain penelitian deskriptif 
observasional terhadap pasien yang terdiagnosa 
secara histopatologis menderita kanker 
nasofaring di RSUD Sumedang tahun 2014. 

Hasil penelitian tersebut mendapatkan 20 
pasien berusia antara 27-63 tahun dengan rerata 
usia 45,8 tahun. Tiga faktor risiko nonviral utama 
pada penderita kanker nasofaring di RSUD 
Sumedang adalah: konsumsi ikan asin lebih dari 
3 kali per bulan, merokok lebih dari 10 batang 
per hari dan sering terpapar asap pembakaran 
kayu. Kandungan zat karsinogen nitrosamin 
yang terkandung dalam ikan asin menjadi 
pemicu kanker nasofaring.  

Ikan asin juga mengandung bakteri mutagen dan komponen yang dapat mengaktivasi virus EBV 
sehingga dapat meningkatkan angka kejadian kanker nasofaring. Makanan yang diasinkan seperti 

sayuran, udang, telur, serta makanan lain juga menjadi pemicunya. 

Asap Rokok 
Beberapa penelitian melaporkan insiden kanker nasofaring terhadap perokok berat meningkat 2-4 
kali lebih tinggi dibandingkan bukan perokok. Perokok aktif yang mengonsumsi rokok lebih dari 30 

bungkus setahun dapat meningkatkan kejadian karsinoma nasofaring.

Asap Kayu Bakar
Risiko terjadinya kanker nasofaring meningkat bila sering terpapar asap pembakaran kayu atau debu 
kayu yang terakumulasi dalam jangka panjang. Paparan asap kayu selama lebih dari 10 tahun dapat 

meningkatkan kejadian kanker nasofaring 6 kali lipat.

Pencegahan Kanker Nasofaring
Mengonsumsi teh dan buah-buahan segar dapat menurunkan angka kejadian kanker nasofaring 

karena mengandung zat antioksidan. Buah dan sayuran segar juga dapat menghambat 
pembentukan nitrosamine dan mencegah proses mutagenesis dan karsinogenesis. n
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Armein Z. R. Langi

Saat kamu merasa terpuruk, 
diperlakukan tidak adil, dan harimu 
begitu buruk, maka bangunlah, 
kebaskan pakaianmu, rapikan 
rambut dan bajumu, dan kemudian 
berkatalah kepada dunia,
 “Aku mengampunimu ...”
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Makanan Khas Imlek:
Enak dan Kaya MaknaMakanan Khas Imlek

Hari raya Imlek umumnya digunakan warga Tionghoa untuk berkumpul bersama 
keluarganya. Mereka memanfaatkan momen memasuki tahun baru ini dengan berdoa 
dan berharap memperoleh keberuntungan, baik kesehatan, rezeki, dan lain-lain. Dalam 

tradisi, warga Tionghoa sengaja memasukan unsur keberuntungan dalam hidangan 
makanan yang akan disantap pada saat hari Imlek sebagai bentuk doa.

Apa saja makanan yang biasa disajikan saat perayaan Imlek? 
Berikut ini adalah beberapa di antaranya.

Grista N.Grista N.
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Yu Sheng 
Jika dilihat dari penampilannya, yu sheng mirip dengan salad yang 
terdiri dari sayur, buah, dan ikan. Makanan ini beraneka warna 
sehingga terlihat cantik. Biasanya disajikan dalam satu piring dan 
dimakan mentah atau setengah matang. Cara makan yu sheng 
ternyata cukup unik, yaitu dengan mengumpulkan anggota keluarga 
di meja makan terlebih dahulu. Kemudian semua isi piring diaduk 
secara bersamaan dan diangkat dengan sumpit setinggi mungkin. 
Tradisi ini oleh warga Tionghoa biasa disebut Lo Hei. Tujuannya agar 
harapan kita mudah tercapai. 

Manisan Segi Delapan
Manisan ini disebut tray of togetherness yang disajikan 
memakai tempat berbentuk segi delapan. Angka delapan 
dipilih karena bentuknya yang tidak terputus. Warga 
Tionghoa beranggapan angka delapan melambangkan 
keberuntungan. Setiap sekat dalam manisan segi delapan 
ini diisi dengan berbagai jenis makanan, seperti 
manisan buah, permen, dan kacang.

L

Kue Ku
Kue bernama asli ang ku kueh ini berarti kue kura-kura merah. Nama 
ini diberikan karena bentuknya menyerupai tempurung 
kura-kura. Hewan kura-kura melambangkan umur panjang, 
kesejahteraan, dan kemakmuran. Warna merah melambangkan 
kebahagiaan dan keberuntungan. Secara tradisional, 
warga Tionghoa percaya dengan menyantap kue ku 
di hari Imlek, dapat membawa keberuntungan, seperti 
umur panjang, nasib baik, dan lain-lain.  

Jiaozi
Jiaozi juga dikenal dengan nama kuotie merupakan 
simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Biasanya jiaozi 
dibentuk menyerupai uang kuno. Orang-orang percaya, 
semakin banyak jiaozi yang dimakan, semakin banyak pula 
keberuntungan yang akan diperoleh pada tahun baru. 
Sajian ini disantap pada saat pergantian tahun, sekitar 
pukul 23 malam hingga pukul 1 dini hari. n

Manisan Segi Delapan

Yu Sheng

Kue Ku

Jiaozi
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Merindukan     
   Engkau

Armein Z. R. Langi

Mereka bilang diperlukan banyak kata untuk menyatakan cinta

Ribuan ... 

Tapi satu-satunya kata yang kutemukan adalah: 

engkau.

Tahun demi tahun berlalu 

Hidup bergerak begitu deras, begitu cepat, dan menderu-deru 

Siang malam datang dan pergi

Peristiwa menimpa seperti badai tercurah dari langit 

Menerjang seperti seretan sungai 

Melemparku ke dalam dan ke luar, ke atas dan ke bawah, 

Menghanyutkanku ke samudra raya ...

Mereka bilang semua itu akan melunturkan cinta kita ...

Tetapi engkau masih di sini, dengan tatapan cinta

Engkau selalu di sini dengan hati penuh kasih 

Tahun demi tahun 

Cintamu menjadikan semua ini begitu indah

Begitu bermakna. Begitu menggairahkan.

Sadarkah engkau bahwa engkau telah menemukan 

hukum baru tentang cinta? 

Bahwa satu tambah satu sama dengan tak terhingga? 

Dua kurang satu sama dengan kosong

Segala sesuatu tanpa engkau adalah tiada ...? 
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Ah kekasihku, dunia ini dipenuhi warna kehadiranmu 

Engkau adalah dewi kayangan 

menyentuh semua kembang untuk berbunga, 

pepohonan dan rerumputan untuk bertumbuh.

Saat engkau menatapku, wajahku berkilau 

Saat engkau bersuara, pikiranku bergetar 

Saat engkau menyentuhku, hatiku melayang ...

Ah cintaku, kasihku ... 

Terima kasih sudah mengizinkanku mencintaimu selama ini

Karena satu-satunya yang bisa menandingi dicintai olehmu, 

hanyalah membalas cintamu ...

Aku akan merindukanmu 

Bahkan setiap saat aku melangkah keluar dari pintu

Merindukan senyummu 

Merindukan kisah-kisahmu 

Merindukan wajah yang menatap penuh cinta 

Merindukan kegairahanmu karena kehadiranku.

Malam ini aku memang membisu 

Aku berdiam diri dalam keheningan

Karena aku ingin mencicipi setiap detiknya 

Karena aku tidak mau melewatkan semua itu

 

Karena aku tahu pagi itu akan tiba 

Aku akan kembali merindukanmu 

Dan hari itu akan terasa panjang tanpamu.

Kau bilang, 

engkau juga akan merindukanku.

Ah, bila kau pikir merindukanku itu berat, 

cobalah rasakan 

merindukan engkau ...
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KISAH
KEHIDUPAN
LUAR BUMI

YANG
MEMBUMI

KISAH
KEHIDUPAN
LUAR BUMI

YANG
MEMBUMI

Setelah kematian Michael Chrichton pada 2008,
dunia genre sci-fi/techno-thriller seakan-akan kehilangan figur penulis

populer yang karya-karyanya banyak diadaptasi menjadi film-film box office.
Namun, pada 2011, terbit sebuah buku berjudul The Martian karya Andy Weir,

yang kemudian diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama dan
dibintangi oleh Matt Damon.  Film ini menjadi box office dengan

pemasukan worldwide sebesar 630 juta dolar.  

Anton Sutandio
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Siapa sebenarnya Andy Weir? Pria ini lahir 
di California. Sebelum menjadi penulis, dia 
merupakan seorang software engineer yang 
menyukai segala sesuatu tentang ruang 
angkasa dan memiliki hobi dalam bidang 
fisika relativistik, mekanika orbital, dan 
sejarah pesawat ruang angkasa berawak. 
Kombinasi pekerjaan dan hobinya tercermin 
dalam The Martian dan buku keduanya, 
Artemis (2017).  

Hal menarik dari kedua buku ini adalah 
bagaimana Weir membawa kisah-kisah 
petualangan luar angkasa menjadi sangat 
humanistik. Kita bisa menyaksikannya 
ketika tokoh utama di kedua novel tersebut 
digambarkan sangat membumi dengan
segala kelebihan dan kekurangannya.  

Selain itu, meskipun kedua karya tersebut 
merupakan fiksi sains, Weir tidak 
mengarang hal-hal fiksi berdasarkan 
imajinasi belaka. Namun, dia memiliki 
hipotesis dan riset saintifik yang masuk 
akal, sehingga membuat pembaca semakin 
tertarik, karena apa yang dikisahkan bisa 
terjadi di masa depan.

The Martian mengisahkan perjuangan sang 
protagonis, Mark Watney, untuk bertahan hidup 
sendirian di planet Mars. Sebelumnya, telah 
terjadi badai besar di sana yang menyebabkan
dia ditinggalkan rekan-rekannya karena
dianggap telah tewas.  

Watney dikisahkan sebagai karakter yang
easy going, suka bercanda, dan banyak akal. 
Dialog-dialog penuh candaan yang diimbangi 
dengan pemaparan kemampuannya sebagai 
seorang botanis, menjadikan kisah ini sangat 
membumi dan menarik, karena pembaca 
disuguhi berbagai simulasi masuk akal mengenai 
kemungkinan manusia dapat hidup di Mars.

Dalam buku keduanya, Artemis, Weir membawa 
pembaca berpetualang ke bulan. Dikisahkan 
manusia telah memiliki sebuah koloni di bulan 
bernama Artemis yang menjadi destinasi
wisata bagi manusia.  

Kehidupan di Artemis seperti di bumi, memiliki 
kelas-kelas sosial. Sang protagonis adalah gadis 
asal Saudi bernama Jasmine yang sudah belasan 
tahun tinggal di sana sebagai pegawai level 
rendah. Gadis itu berusaha keras melakukan
apa saja untuk mengubah nasibnya yang
serba kekurangan, termasuk kegiatan
yang melanggar hukum.  

Dalam petualangannya keluar dari kehidupannya 
yang sulit, Jasmine terlibat dalam berbagai 
intrik yang tidak hanya akan menentukan masa 
depannya, tetapi juga kelangsungan koloni 
tersebut. Banyak kisah seru dan kejutan-kejutan 
yang ada di dalamnya, sehingga membuat 
pembaca penasaran dibuatnya.    

Jika Anda penggemar karya-karya Chrichton,
tidak ada salahnya membaca novel karya Weir 
yang tidak hanya menghibur, tetapi juga eye and 
mind opening dan sangat membumi. n
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What 's OnWhat 's On
http://news.maranatha.edu

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:

DUA DOSEN FSRD MARANATHA BERBAGI TENTANG 
BATIK TIGA NEGERI 

Program Sarjana Desain Komunikasi Visual 
Universitas Kristen Maranatha berhasil membawa 
nama harum UK Maranatha dalam ajang 
internasional. Teguh Santoso, salah satu alumnus 
dari program tersebut, berhasil menampilkan karya 
fotografinya di Chiang Mai Photo Festival (CMPF) 
2020. Dalam pameran yang dilaksanakan 
pada tanggal 10 – 15 Januari 2020 ini, Teguh 
memamerkan karya yang berjudul “Passion, Spirit, 
and Reality”. 

Dua dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Kristen Maranatha turut berpartisipasi 
sebagai narasumber dalam talk show bertajuk 
“History Kain Tiga Negeri”. Kedua dosen tersebut, 
yaitu Sandy Rismantojo, M.Sc. dan Dr. Christine 
Claudia Lukman, M.Ds., mendapat kesempatan 
untuk berbagi pengetahuan mengenai Batik Tiga 
Negeri yang menjadi bahan penelitian mereka. Talk 
show ini merupakan bagian dari acara Pasar 
Tiban yang digelar oleh Anne Avantie, salah satu 
perancang busana Indonesia ternama.

M! - Edisi 10 // 2020 // WHAT’S ON

PBL 2020 DIBUKA, MARANATHA DUKUNG ATLET 
MUDA BERPRESTASI

Penabur Basketball League (PBL) 2020 dibuka 
pada Jumat, 31 Januari 2020. Ajang kompetisi 
bergengsi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 
kali ini diselenggarakan di Bandung, dipromotori 
dan disponsori oleh Universitas Kristen Maranatha. 
PBL adalah pertandingan persahabatan bola 
basket antar-SMA yang berada di bawah naungan 
Yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur. 
Keterlibatan Maranatha dalam ajang ini merupakan 
bentuk keseriusan untuk mendukung peningkatan 
kualitas pendidikan melalui kegiatan akademik 
maupun nonakademik.

BAWA NAMA HARUM MARANATHA, ALUMNI 
DKV TAMPILKAN KARYA DI CHIANG MAI PHOTO 
FESTIVAL 2020

MOBILE LEGENDS CAMPUS CHAMPIONSHIP 2020: 
TURNAMEN DAN POTENSI MASA DEPAN

Turnamen game online GoPay Mobile Legends: 
Bang Bang Campus Championship (GoPay 
MLCC) Indonesia 2020 berlanjut di Kota Bandung. 
Universitas Kristen Maranatha terpilih menjadi 
salah satu kampus dari 32 perguruan tinggi di 
sepuluh kota besar di Indonesia sebagai lokasi 
terselenggaranya babak kualifikasi universitas. 
Sebanyak 16 tim teratas kemudian mengikuti 
kualifikasi offline universitas yang berlangsung 
pada hari Jumat, 14 Februari 2020 di Exhibition Hall, 
Gedung B lantai 1 UK Maranatha. 
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UNIT KEGIATAN 
MAHASISWA 
DI KAMPUS 

MARANATHA
Steffi g. GULO

Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan wadah mahasiswa untuk menyalurkan dan 

mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu di luar kurikulum. Kuliah tidak 

hanya dituntut meraih prestasi akademik, tetapi juga keterampilaN sebelum terjun ke 

dunia kerja. 

Aktif di unit kegiatan akan mengajarkan mahasiswa cara berorganisasi dan 

berinteraksi dengan orang lain, serta menambah wawasan.

Voice of
Maranatha  VOM

teater topeng
maranatha  Teto

VOM Ministry bertujuan meningkatkan 
spiritualitas mahasiswa dan 
mengembangkan talenta yang 
dimilikinya untuk melayani Tuhan.

MCUC berdiri pada 30 Oktober 1983. 
Paduan suara mahasiswa ini telah 
banyak mengukir prestasi, nasional 
maupun internasional
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Teto berdiri pada 24 Mei 2003. 
Kegiatannya meliputi open house, 
diklat anggota baru, workshop,
dan berbagai pementasan. 

Ilustrasi: Ivana Josephine

maranatha
christian 
university 
choir  MCUC
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unit kegiatan
olahraga( UKOR((

unit kegiatan
bela diri

Resimen 
Mahasiswa
 Menwa

Menwa merupakan salah 
satu kekuatan sipil untuk 
mempertahankan NKRI sebagai 
perwujudan Sistem Pertahanan 
dan Keamanan Rakyat 
Semesta (Sishankamrata). 

Ukor merupakan wadah
mahasiswa dalam mengembangkan 
bakatnya di bidang olahraga 
dan memfasilitasi atlet yang 
hendak berkompetisi.

Taekwondo: 
Unit kegiatan Taekwondo didirikan 
1977 oleh Alm. Sbm. Heru Lesmana, 
dr (DAN III KKW). Selain untuk 
berolahraga, taekwondo juga dapat 
diaplikasikan dalam bela diri praktis.

Kungfu:
Kungfu merupakan ilmu bela diri 
yang berasal dari Tiongkok Kuno. 
Sejak 2008, unit ini dilatih oleh 
pelatih dari perguruan seni bela diri 
kungfu yang besar di Bandung.

Aikido:
Unit Kegiatan Aikido adalah sebuah 

wadah bagi para mahasiswa yang 
ingin menekuni ilmu bela diri 

maupun budaya Jepang.

Kendo:
Kendo adalah seni bela diri dari 
Jepang menggunakan pedang 
bambu (shinai) yang bertujuan 

mengasah kemampuan fisik, 
mental, dan karakter lewat

 filosofi-filosofi yang diajarkan.

uk seni

mapeka

Merupakan unit kegiatan 
yang bergerak dalam bidang 
seni, seperti modern dance, 

tradisional, musik, street art, dan 
event organizer.  

Unit kegiatan pencinta alam ini 
sering mengadakan kegiatan di alam 

terbuka, seperti mendaki gunung, 
memanjat tebing, dan sebagainya.
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Plan
My Day

Partner di Hari Istimewamu

Peristiwa pengikatan janji 
pernikahan merupakan momen 

yang istimewa. Momen yang 
diharapkan terjadi sekali seumur 

hidup ini harus dipersiapkan 
dengan matang. Persiapan 
pernikahan menjadi suatu 

tantangan bagi calon pengantin. 

ernikahan masa kini dimudahkan 
dengan keberadaan wedding 

organizer (WO), seperti misalnya    Plan 
My Day (PMD) Wedding Organizer. WO 

yang didirikan oleh Leonardus Eric Febryanto 
(Eric) – alumnus Program Sarjana Teknik 
Elektro Angkatan 2008 – dan sahabatnya 
Darren ini telah berpengalaman sejak mereka 
masih kuliah. PMD Wedding Organizer mampu 
menjadi asisten pribadi calon pengantin untuk 
mempersiapkan hari pernikahannya. 

P

Grista N.



WO yang memiliki tujuh orang tim 
inti ini siap membantu klien dalam 
menciptakan acara pernikahan dan 
menjadi penengah antara calon 
pengantin dengan para vendor. 
Menurut Eric, salah satu keunikan 
yang dimiliki PMD adalah adanya private 
assistant yang akan membantu segala 
keperluan klien secara khusus. 

PMD memberikan beberapa benefit kepada 
klien, misalnya alat pelengkap yang dapat 
dipinjamkan secara gratis, bonus effect, 
wedding car, dll. PMD siap menurunkan 
tim berjumlah sekitar 12 orang yang akan 
bekerja dan memperhatikan setiap detail 
acara pernikahan yang mereka urus.

Memiliki spesialisasi dalam 
wedding organizer, PMD ternyata 
juga terbuka untuk meng-handle 
jenis acara lain, seperti acara 
ulang tahun, lamaran/tunangan, 
dan corporate gathering. PMD 

telah melayani berbagai event di Bandung 
dan Jakarta, serta akan merambah Bali pada 
2020 ini. 

Menutut Eric, jasa PMD tidak dijual 
secara paket, melainkan secara khusus 
menyesuaikan acara dengan keinginan klien, 
karena masing-masing klien memiliki selera 
yang berbeda. Tim PMD akan berusaha 
menciptakan suatu acara pernikahan yang 
berkesan dan istimewa. n

Your Day,
Your Plan, 

We Do.
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“Our passion is creating extraordinary celebrations. 
Our promise is to deliver the highest level of personalized 
service to each client. Our goal is to make your dream wedding
comes true, you are our top priority. Every couple has a
great love story, we would be honored to tell yours.”

PLAN MY DAY WEDDING ORGANIZER

Eric
Phone: 087825589501
E-mail: planmydaywo@gmail.com

Instagram: planmydaywo
Bride Story: bridestory.com/planmyday-wedding-organizer
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Selamat kepada para pemenang!

InteraksiInteraksi
 Holiday Photo Challenge
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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

