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Indonesia saat ini sedang berjuang 
melawan Covid-19. Dampak dari pandemi 
ini dirasakan oleh semua kalangan.
Di tengah semua kesulitan yang 
diakibatkan, kita semua harus bertahan. 
Kita kuatkan diri, bersatu, dan berdoa 
melawan pandemi ini. Ilustrasi 
sampul edisi kali ini mencoba untuk 
menggambarkan kondisi tersebut.
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Sudah lebih dari satu bulan kampus kita terasa 
sangat berbeda dari biasanya. Mahasiswa dan 
seluruh warga kampus yang biasanya terlihat 
ramai, tak tampak keberadaannya. Semuanya 
belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah. 
Sangatlah mungkin saat ini sudah banyak 
yang mulai bosan.  Beberapa mahasiswa yang 
biasanya merasa senang bila “dirumahkan” 
karena jam kosong, mungkin mulai bertanya-
tanya “Kapan bisa ke kampus lagi? Kapan 
ketemu dosen dan kuliah lagi di kelas?” 

Tidak hanya mahasiswa yang mengalami 
kebosanan dan kesulitan dalam masa pandemi 
ini. Para dosen, tenaga kependidikan, pejabat, dan 
pimpinan Universitas pun mengalami kesulitan untuk 
menyikapi kondisi saat ini. Celakanya, kondisi ini tidak 
hanya terjadi di kampus kita saja, tetapi juga di semua 
kampus di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. 
Pandemi global ini tengah menyulitkan semua 
pihak dan semua sektor. 

Namun demikian, kehidupan harus tetap 
berjalan. Kehidupan kampus pun harus tetap 
berjalan di tengah situasi serbasulit dan 
di tengah segala keterbatasan yang ada. 
Situasi yang cenderung membuat kita 
menjadi marah, atau merasa tidak 
puas atas segala hal yang terbatas 
ini, mau tidak mau harus kita jalani. 
Siapa pun kita, mengalami situasi, 
kesulitan, dan keterbatasan yang 
sama. Janganlah semua itu 
membuat kita menjadi lemah 
atau saling melemahkan. 

MENGHADAPI PANDEMI INI,
KITA HARUS BERSATU PADU,

SALING MENGUATKAN, SALING 
PEDULI, SALING BERBAGI SOLUSI,

DAN SALING MENGINSPIRASI.
DENGAN DEMIKIAN, DAN ATAS 

PERTOLONGAN TUHAN, KITA AKAN 
DAPAT BERTAHAN DAN MENANG 

MELAWAN COVID-19. (ins) 

Sapa
Redaksi
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ViRUS YANG
MEMUTARBALIKKAN

PERADABAN
Iwan Santosa

Masyarakat membelinya layaknya sem-
bako. Harganya? Jangan ditanya lagi, 
nasibnya tak jauh beda dengan vitamin C, 
melambung tinggi.
 
Untunglah, WHO menyatakan bahwa 
masker kain juga dapat digunakan 
sebagai sarana pencegahan penularan 
virus Corona dan dianjurkan untuk dipakai 
oleh masyarakat umum. Kini masker 
kain cukup mudah ditemukan, karena 
banyak orang yang mulai memproduksi 
dan menjualnya. Mulai dari pabrik-
pabrik besar, industri rumahan hingga 
perorangan, mengalihkan produksi dan 
memulai membuat masker. 

eberapa minggu terakhir 
ini banyak orang menjadi 
rajin minum vitamin. Bagi 

yang sebelumnya telah akrab dengan 
suplemen kesehatan itu, pasti terkaget-
kaget melihat harganya saat ini. Tablet 
vitamin C botol kecil yang biasanya 
seharga nasi warteg, akhir-akhir ini 
juga sulit ditemui di pasaran. Padahal, 
biasanya vitamin kelas rakyat itu kurang 
diminati, kalah pamor dengan vitamin C 
yang sering diiklankan di TV. Barang lain 
yang juga bikin geleng-geleng kepala 
adalah masker dan hand sanitizer. 
Rasanya selama ini belum pernah 
terjadi masker langka di pasaran. 

B
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Di Italia, pabrik supercar legendaris, 
Lamborghini, bahkan juga memproduksi 
masker, sebagai upaya perlawanan 
terhadap Corona.

Bagaimana dengan dunia pendidikan? 
Jelas berubah total. Saat ini semua 
sekolah dan gedung kampus mendadak 
kosong. Tidak ada murid, tidak ada 
mahasiswa. Semuanya termasuk guru 
dan dosen, belajar dan mengajar dari 
rumah. Bayangkan syok yang terjadi! 
Online learning yang disebut-sebut 
sebagai moda pembelajaran masa         
depan, mendadak harus diterapkan 
sekarang juga. Kegagapan pun terjadi, 
karena memang faktanya, kondisi 
kesiapan Indonesia dalam implemen-
tasi online learning secara umum masih 
tergolong rendah. Alhasil, banyak 
mahasiswa dan dosen yang mengalami 
kesulitan dalam menyelenggarakan 
proses belajar-mengajar. Terlebih lagi, 
bagi para dosen konvensional yang 
kurang melek digital, dunia mereka 
seakan berputar jauh lebih cepat,                  
atau mungkin berhenti dan bahkan 
terputar balik.

Saat ini hampir semua aspek kehidup-
an terputarbalikkan. Dunia medis, sudah 
jelas sekali “meledak”. Belum lagi aspek 
sosial, ekonomi, budaya, politik, tekno-

logi, hingga hankam, bahkan, manusia-
nya sendiri pun terputarbalikkan. Lihat 
kota metropolitan Jakarta, yang selama 
berpuluh tahun didera kemacetan yang 
tak terpecahkan, beberapa minggu 
terakhir ini berangsur lengang. Lihat 
berapa banyak orang yang menjadi rajin 
mencuci tangan dan makan makanan 
bergizi. Lihat orang-orang yang menjadi 
kreatif menciptakan inisiatif-inisiatif 
baru. Lihat pahlawan-pahlawan sosial 
yang bermunculan untuk membantu 
sesama manusia yang berkesulitan 
di tengah kondisi pandemi ini. Namun 
demikian, ada juga manusia yang 
teputarbalikkan menjadi egois, bebal, 
dan bahkan jahat.

Siapa sih, sang pemutar balik itu?  
Manusia, makhluk yang konon paling 
sempurna di dunia ini, nyaris tak 
berdaya dibuatnya. Makhluk tak berotak 
yang dinamai virus Corona itu nyatanya 
berhasil mengubah manusia. Selama 
ini, yang namanya manusia mengubah 
manusia lainnya, terkadang bukan 
persoalan yang mudah. Sebagai contoh 
hangat, pemerintah dengan segala 
upaya mengimbau agar masyarakat 
tidak mudik, tidak bepergian. Kenya-
taannya, berapa banyak orang yang 
gagal mengikutinya? Contoh lain, 
adanya manusia yang – entah karena 
terlalu fanatik ataukah bebal – 

Makhluk tak berotak
yang dinamai

virus Corona itu
nyatanya berhasil

mengubah manusia
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mengatasnamakan keimanannya untuk 
menantang maut, menjadi arogan, 
dan akhirnya mengorbankan manusia 
lainnya. Segala macam potensi manusia, 
baik yang positif maupun negatif, 
berhasil dimunculkan oleh virus ini, 
bahkan dengan skala dunia. Virus yang 
jauh dari sempurna, keberadaannya 
terdapat di perbatasan antara mahkluk 
hidup dan benda mati ini, telah berhasil 
mentransformasi manusia, makhluk 
Tuhan yang paling sempurna. Kurang 
luar biasa apa?

Pandemi, epidemi, wabah atau 
pagebluk, seperti disebutkan oleh Yuval 
Noah Harari dalam bukunya Homo 
Deus, adalah salah satu musuh terbesar 
kemanusiaan, yang membawa manusia 
terjun ke bawah garis kemelaratan 
biologis. Harari mencatat beberapa 
wabah yang menghapus populasi 
manusia secara masif sepanjang 
sejarah, sebelum abad ke-20. Pada 
dekade 1330, wabah Maut Hitam 
menyusutkan lebih dari seperempat 
populasi Eurasia. Di Meksiko, wabah 
cacar (smallpox) masuk pada 1520, dan 
dalam kurun waktu dua bulan, sepertiga 
penduduknya musnah. Dalam periode 
60 tahun kemudian, terjadi gelombang 
wabah lainnya yang silih berganti 
mengakibatkan berkurangnya populasi 
Meksiko, dari yang sebelumnya 22 juta 
penduduk pada 1520, hanya tersisa 
kurang dari satu juta pada 1580. Pada 
kurun waktu 1778 hingga 1853, Hawaii 
terpapar wabah dari Eropa, mengurangi 
populasi yang sebelumnya setengah 
juta, hanya tersisa 70.000 jiwa. Kemudian 
pada tahun 1918, terjadi wabah ber-
skala besar, yaitu “Flu Spanyol” yang 

mematikan sekitar setengah miliar 
orang – sepertiga populasi global – 
hanya dalam beberapa bulan saja.

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada 
tahun 2019, hanya membutuhkan waktu 
beberapa bulan saja untuk mencapai 
skala global. Hingga akhir April 2020, 
wabah ini telah menjangkiti lebih dari 
tiga juta jiwa, dan menewaskan lebih dari 
200 ribu jiwa di berbagai penjuru dunia.
Hal ini membuktikan betapa rapuhnya 
manusia, bahkan manusia abad ke-21 
yang saat ini hidup di era modern “4.0”. 
Untungnya, manusia modern saat ini 
juga telah memiliki cara-cara yang 
jauh lebih hebat dalam penanganan 
situasi pandemi. Apabila masyarakat 
berdisiplin mengikuti semua protokol 
kesehatan dan melakukan semua cara 
pencegahan, para pakar memperkirakan 
bahwa pandemi ini akan mereda dalam 
beberapa bulan hingga akhir tahun ini. 

Satu hal yang pasti, virus Corona 
telah berhasil mengubah peradaban  
manusia. Kehidupan dan cara berpikir 
manusia tidak akan lagi sama seperti 
sebelumnya, bahkan ketika nanti 
akhirnya wabah ini dinyatakan selesai. 
Kemenangan bagi manusia, dan 
ironisnya, kemenangan bagi sang 
virus yang berhasil menyempurnakan 
manusia. Luar biasa, bukan? 
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enetapan kategori penyebaran Covid-19 menjadi pandemi oleh
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi babak baru 
bagi perlawanan terhadap virus ini. Sebelumnya kita merasakan dampak 
besar dari wabah ini: panic buying, pembatalan berbagai jadwal acara, 
hingga penutupan kota dan negara.

Tiongkok, memberlakukan kebijakan ekstrem, yaitu lockdown – suatu kondisi yang 
melarang adanya aktivitas orang keluar masuk satu wilayah tertentu karena adanya 
keadaan darurat. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh sejumlah negara seperti Italia, 
Spanyol, Prancis, dan lain-lain.
 
Tindakan Tiongkok ternyata sulit diikuti oleh negara-negara lain, terutama yang 
menganut sistem demokratis karena dianggap dapat mengganggu kehidupan
suatu negara. Achmad Yurianto, Juru Bicara Pemerintah RI untuk Covid-19 
mengatakan bahwa kebijakan lockdown merupakan alternatif paling ekstrem.

Indonesia tidak menerapkan lockdown, tetapi mengimbau 
seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan tindakan 

physical distancing atau menjaga jarak aman dengan 
orang sekitar. Belakangan ini aturan tersebut diperketat 

dengan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial 
Berskala Besar) di beberapa wilayah. Presiden Joko 

Widodo berharap agar semua pihak betul-betul 
disiplin dalam menjalankannya. Belajar, 
bekerja, dan beribadah dilakukan di 
rumah masing-masing.

P

LOCKDOWN,     
    PERLU KAH?
LOCKDOWN,     
    PERLU KAH?

Steffi G. Gulo
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Mari kita 
terapkan 

gaya hidup 
higienis untuk 

kehidupan yang 
lebih baik.

Korea Selatan (Korsel) pun tidak 
menerapkan lockdown, walaupun telah 
menemukan lebih dari 8.000 kasus. 
Sebagai negara yang memiliki kasus 
terbanyak di dunia setelah Tiongkok, 
pemerintah Korsel ternyata bertindak 
cepat menekan penyebaran Covid-19. 
Mereka melakukan tindakan 
pencegahan yang terorganisir baik dan 
memberikan transparansi informasi 
kepada masyarakatnya. 

Selain itu, pemerintah Korsel juga 
menjalankan program pengujian 
dengan jumlah pemeriksaan terbanyak 
dibandingkan negara lainnya. Mereka 
mampu memeriksa hingga 15.000 tes 
setiap harinya. Bahkan, memberikannya 
gratis bagi mereka yang dirujuk oleh 
dokter atau yang menunjukkan gejala. 
Hasilnya adalah penurunan jumlah 
kasus yang terkonfirmasi setiap harinya 
sejak awal Maret 2020.

Tidak ada cara yang benar-benar 
efektif untuk mencegah penyebaran 
virus Covid-19 ini. Semua orang 
berpotensi menjadi inang. Bahkan 
WHO merilis pengumuman bahwa 
terdapat dua kelompok yang 
berisiko tinggi terpapar Covid-19, 
yaitu orang lanjut usia dan mereka 
yang memiliki penyakit tertentu. 

Tidak perlu panik, karena itu akan
membuat kita stres yang berakibat
kekebalan tubuh menurun sehingga 
menjadi pembuka bagi penyakit apa 
pun, termasuk Covid-19.

Menerapkan pola hidup sehat, 
menjaga jarak aman dan isolasi diri 
bagi penderita, adalah cara untuk 
memberantas penyebaran pandemi 
Covid-19 ini. Mari kita terapkan gaya 
hidup higienis untuk kehidupan 
yang lebih baik

M! - Edisi 11 // 2020 // TOPIK UTAMA 10



Tahun ini, gereja-gereja di dunia merayakan Paskah dengan 
cara berbeda. Tak ada perkumpulan raya atau pun pesta. 
Perayaan Paskah berlangsung di rumah masing-masing 
dengan begitu sederhana. Patut diakui, bahwa pandemi 
Covid-19 mengubah segala sesuatu. Hal tersebut mengubah 
perspektif kita mengenai sesama manusia dan alam, pun 
menantang kita melihat ulang arti dan makna ibadat yang 
sejati. Gedung-gedung gereja yang dibangun megah 
dengan dana ratusan juta sampai milaran rupiah 
tiba-tiba kosong melompong, seolah tak ada arti 
dan maknanya sama sekali. 

Demikian halnya dengan universitas ataupun sekolah. 
Ruang-ruang kelas hanya diisi oleh kursi-kursi kosong. 
Investasi besar berupa gedung teronggok begitu saja. 
Universitas dan sekolah-sekolah dipaksa belajar secara 
daring. Pandemi Covid-19 sungguh menghentak dan 
menguncang. Kebiasaan lama, termasuk proses belajar-
mengajar, yang dilakukan selama ini berubah drastis.

Dunia ekonomi pun terdisrupsi. Pabrik-pabrik tutup,
karyawan dirumahkan, bahkan sudah banyak buruh yang
di-PHK. Covid-19 membuat orang banyak dirundung
cemas dan takut. Segala sesuatu yang selama ini
dibangga-banggakan tiba-tiba kehilangan pesona
dan daya. Covid-19 menginsafkan kita bahwa
manusia dengan segala kedigdayaannya ternyata 
hanyalah makhluk rapuh. Kita takluk di bawah kuasa 
virus Corona, makhluk superkecil yang tak kasat mata.

Paskah, Covid,

Harapandan

11M! - Edisi 11 // 2020 // TOPIK UTAMA
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Dalam situasi guncangan besar ini, kita sesungguhnya 
tidak pernah sepenuhnya kehilangan harapan. Bahkan, 
harapan tidak pernah bisa dibunuh. Harapan itu selalu 
ada. Peristiwa Paskah yang kita rayakan di rumah saja 
mengonfirmasi hal tersebut. Lebih jauh, harapan 
Paskah membumbung dan membawa kita 
pada penghayatan arti dan makna Paskah 
yang sejati di masa pandemi. Apa arti
dan makna Paskah yang sejati
di masa Covid-19?

Paskah menumbuhkan bela rasa dan kasih 
yang radikal. Peristiwa penyaliban, kematian, 
dan kebangkitan Kristus adalah wujud bela rasa 
Allah kepada manusia dan dunia berdasarkan 
kasih yang tanpa batas. Salib menjadi tanda 
dari pemberian diri dan hati Allah sampai 
terluka. Ia memberi sampai habis. Salib Kristus 
merupakan perwujudan dari kasih yang radikal. 
Kasih itu menantang kita di masa Covid-19 
untuk tidak mencari selamat sendiri, tetapi 
membangun persaudaraan nasional dan lintas 
batas global demi keselamatan bersama.

Paskah membuka horizon baru untuk berkarya 
secara kreatif demi kehidupan. Paskah 
sebelum Yesus dirayakan dengan membunuh 
binatang kurban. Bahkan, dalam kehidupan 
sosial, ada juga manusia yang dijadikan korban 
dan kurban. Dari Rene Girard misalnya, kita 
mengenal teori kambing hitam, sebuah teori 
tentang pengorbanan manusia demi tertib 
sosial. Di tiang kayu salib, Yesus mematahkan 
dan menyudahi ritual yang penuh kekerasan 
itu dengan memberi diri-Nya sendiri sebagai 
kurban yang tidak boleh dikutip lagi. Di atas 
salib Yesus, kekerasan disudahi. Maka, Kristus, 
salib, dan kebangkitan-Nya memberikan 
kepada kita imajinasi baru untuk memuliakan 
kehidupan dengan cinta tanpa kekerasan. 
Energi cinta ini pada gilirannya membawa kita 
untuk membuka kemungkinan-kemungkinan 
baru dalam situasi krisis.

Paskah membangkitkan komitmen dan 
keterbukaan untuk membangun dunia yang 
lebih adil untuk semua. Bukan hanya untuk 
manusia, tetapi juga untuk alam, sebab Yesus 
Kristus mati dan bangkit untuk mendamaikan 
segala sesuatu dengan diri-Nya (lih. Kolose 
1:20). Karena itu, gaya hidup eksploitatif harus 
diganti dengan laku hidup persahabatan yang 
saling menghidupkan. 

Covid-19 sudah memaksa kita untuk 
melakukan segala sesuatu dari rumah. Ia 
mengubah banyak hal secara signifikan dan 
mengguncang manusia dengan hebat. Namun, 
dalam guncangan besar ini, kita selalu bisa 
memetik hikmah. Ada banyak kasih dan bela 
rasa yang tumbuh di masa pagebluk. Ada 
kreasi dan inovasi yang bermekaran untuk 
mengatasi krisis dan keterbatasan. Peristiwa 
Paskah yang kita rayakan dengan sederhana 
dan sunyi di tahun ini justru mengonfirmasi 
kita untuk hidup dengan belas-kasih, kreasi, 
dan spirit persahahabatan demi terwujudnya 
keadilan hayati untuk semua. Ya, keadilan 
hayati! Inilah yang diperjuangkan Kristus di 
Kalvari, dan Covid-19 mendorong kita untuk 
memikirkan dan mempraktikkannya dengan 
serius dalam hidup sehari-hari. Harapan inilah 
yang harus kita perjuangkan demi pemulihan 
dan transformasi

Pertama

Ketiga

Kedua
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SUDAH 
LAYAKKAH 
INDONESIA 
MENJADI 
NEGARA 
MAJU?

SUDAH 
LAYAKKAH 
INDONESIA 
MENJADI 
NEGARA 
MAJU?
Steffi G. Gulo

Pengumuman yang dikeluarkan oleh Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO) melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat 
atau USTR pada 10 Februari 2020, menyatakan Indonesia 
dicoret dari daftar negara berkembang dunia. Penghapusan
ini terjadi setelah USTR merevisi metodologi perhitungan 
negara berkembang untuk investigasi atas bea masuk impor.
Hal itu dikarenakan pedoman yang sebelumnya diterbitkan 
pada 1998 dianggap sudah lawas.

13M! - Edisi 11 // 2020 // TOPIK UTAMA
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Pada laman resminya, USTR 
menjelaskan tiga alasan mengapa 
suatu negara tidak dapat lagi 
disebut negara berkembang. 
Pertama, per capita Gross National 
Income (GNI) atau pendapatan 
nasional bruto per kapita di atas 
USD12.375. Kedua, pangsa pasar 
perdagangan dunianya (ekspor) 
lebih dari 0,5 persen. Ketiga, 
mempertimbangkan keanggotaan 
negara dalam organisasi
ekonomi internasional.

Dilansir dari worldbank.org, GNI 
Indonesia pada 2018 berada 
pada angka USD3.840. Ini berarti 
posisi Indonesia saat ini masih 
tergolong negara berpendapatan 
menengah-bawah. Namun 
ternyata negara kita memenuhi 
kriteria kedua dan ketiga. Andil 
Indonesia di perdagangan dunia 
sudah melampaui standar 
negara berkembang. Disebutkan 
dalam pengumumannya, USTR 

mempertimbangkan negara yang memiliki share 
0,5 persen atau lebih dalam perdagangan dunia 
merupakan negara maju. Dengan demikian Brazil, 
India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam 
tidak dapat disebut sebagai negara berkembang. 
Selain itu, keanggotaan Indonesia dalam organisasi 
internasional semacam G20 menunjukkan bahwa 
negara itu maju.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan 
bahwa perubahan status Indonesia ini hanya 
akan berpengaruh kepada tambahan bea masuk, 
dikenakan untuk mengimbangi efek dari subsidi yang 
diberikan oleh negara eksportir (Countervailing Duties/
CVD). Hal ini tidak akan berdampak terlalu besar 
terhadap perdagangan Indonesia.

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa tidak ada 
hubungannya dengan fasilitas Generalized System of 
Preferences (GSP) atau pemotongan bea masuk barang 
impor yang datang dari negara berkembang ke AS. 
Oleh karena itu Sri Mulyani berharap dengan naiknya 
status Indonesia ini bisa meningkatkan daya saing 
(competitiveness) sebagai negara menengah, seperti 
dikutip dari liputan6.com.

Dalam satu percakapan melalui media sosial, dosen 
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, 
Maya Malinda, S.E., M.T., Ph.D., CFP® mengatakan 
bahwa setiap orang memiliki hak untuk menilai 
apakah Indonesia memang sudah layak menerima 
status sebagai negara maju. Terlepas dari banyak pro 
dan kontra, ia berharap kita bisa mencoba mengambil 
sisi positif dari kebijakan ini.

“Kita tetap harus berkarya karena penilaian ini hanya 
berlaku bagi satu periode tertentu. Kita tidak dapat 
memastikan apakah dapat terus langgeng jika tidak 
berusaha,” tutur Maya.

Pakar ekonomi ini mengajak seluruh masyarakat 
untuk terus berkarya secara prima, seperti yang 
tertuang dalam nilai Maranatha, yaitu excellence atau 
keprimaan. Caranya adalah dengan memberikan yang 
terbaik mulai dari diri sendiri, lingkungan masyarakat 
sekitar, hingga ke negara dan dunia

MOST OF 
DEVELOPED 
COUNTRIES IN 
THE WORLD 
ARE COUNTRIES 
THAT VALUE 
THEIR TIME
Sunday Aledaja

“

”

fo
to

: G
ha

ni
 N

oo
rp

ut
ra

wa
n,

 U
ns

pl
as

h

14M! - Edisi 11 // 2020 // TOPIK UTAMA



REKTOR BARU
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nak kedua dari tiga bersaudara ini memiliki 
nama panggilan khusus dalam keluarganya,
yaitu Ilik. Sebutan itu masih menempel 

hingga saat ini. Banyak orang memanggilnya 
“Prof. Ilik”. Pada masa remaja, Sri Widiyantoro 
menyukai olahraga, khususnya voli. Lulus SMA, 
ia berkeinginan memasuki Akademi Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (Akabri). Namun,  
hal itu tidak terpenuhi karena akhirnya ia memilih 
untuk memenuhi undangan berkuliah di ITB.

Usai menyelesaikan pendidikan sarjananya, 
Sri Widiyantoro berencana bekerja di bidang 
perminyakan. Namun, kondisi saat itu sedang sulit 
mencari pekerjaan di bidang tersebut. Kemudian 
ia mendapat tawaran dari dosen pembimbingnya 
untuk menjadi dosen. Akhirnya ia menerima 
tawaran tersebut dengan alasan sederhana, yaitu 
ingin pergi ke luar negeri dengan beasiswa, seperti 
kakak kelasnya. Keinginannya terpenuhi ketika ia 
mendapat kesempatan mengenyam pendidikan 
master di Jepang dan doktoral di Australia. Ia pun 
menjadi sangat suka meneliti, dan passion-nya 
secara perlahan mulai bergeser. 

Prof. Sri merupakan seseorang yang mengerjakan 
sesuatu semaksimal mungkin dengan penyertaan 
dan kekuatan dari Tuhan. Mengenai hasilnya, ia 
serahkan kepada Tuhan. Ia pun meyakini suatu 
hal adalah baik, walaupun berbeda dengan ke-
inginannya. Dengan kata lain, fokusnya adalah me-
ngutamakan proses dan bukan dihantui oleh hasil.

Menjadi seorang rektor merupakan suatu 
tantangan baginya. Untuk masa kepemimpinannya, 
Prof. Sri telah banyak menyusun rencana kerja 

demi kemajuan Universitas. Dengan berpegang 
pada statuta Universitas, ia ingin mewujudkan 
UK Maranatha sebagai research-based teaching 
university.  Selain itu, ia juga ingin agar Maranatha 
menjadi entrepreneurial university, yaitu univer-
sitas yang kuat dalam pengajaran, penelitian, dan 
juga kewirausahaan, sesuai dengan kompetensi 
yang kuat.

Hudson Taylor pernah mengatakan, “A little thing 
is a little thing, but faithfulness in little things is a 
great thing.” Hal inilah yang menginspirasi Prof. 
Sri untuk tekun dalam mengerjakan hal yang kecil 
sekalipun karena kesetiaan dalam melakukan hal 
yang kecil merupakan hal yang besar. 

REKTOR BARU
MARANATHA

Mengenal Lebih Dekat 

A

Grista Naftalena

Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D., IPU. baru saja dilantik sebagai
Rektor Universitas Kristen Maranatha periode 2020-2024 pada 2 Maret 2020. 

Sebenarnya Prof. Sri bukanlah pribadi yang asing bagi Maranatha, karena 
sebelumnya pernah menjadi anggota pengurus Yayasan Perguruan Tinggi 

Kristen Maranatha periode 2013-2016.



“I can do all 
things through 
Christ who 
strengthens me.”
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Prof. Sri juga percaya apa yang 
dikatakan dalam Alkitab,
“I can do all things through
Christ who strengthens me” 
(Philippians 4:13). Perjalanannya 
sebagai rektor bukanlah hasil 
dari kekuatannya sendiri, tetapi 
karena Tuhan yang memberikan 
kekuatan kepadanya

“I can do all 
things through 
Christ who 
strengthens me.”
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Wanita
Merangkai

Impian

Wanita
Merangkai

Impian
Grista N.

wanita merangkai impian

M erangkai pekerjaan impian bukanlah 
perkara mudah, apalagi sebagai perempuan 
yang memiliki image lemah. Namun di 
zaman sekarang hal tersebut sudah tidak 
berlaku lagi. Kini pria ataupun wanita bebas 
membangun pekerjaan impiannya masing-
masing asalkan ada kemauan, seperti yang 
dilakukan Florencia Selvi Lesmana, alumnus 
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual 
angkatan 2006. 



Hasil karya ilustrasinya begitu memikat, 
begitu pula kata-kata yang menyertainya 
selalu memotivasi orang lain. Salah satu gerai 
kopi ternama, Starbucks pun menyukai 
karyanya sehingga terpilih untuk terpampang 
di Starbucks Red Cup - Christmas and 
Holiday World Edition 2016.

wanita merangkai impian

Bagi Florencia, pekerjaan merupakan suatu 
komitmen, karenanya ia harus bertanggung 
jawab untuk memberikan yang terbaik. 
Ia juga belajar dari salah satu dosennya dulu 
untuk melakukan lebih dari apa yang dapat 
dilakukannya. 

Setiap pekerjaannya selalu dilakukan di 
atas standar yang orang lain berikan kepada 
dirinya. Ia menganggap bahwa pekerjaan 
bukanlah beban. Proses dari pekerjaan itu 
membuatnya semakin banyak belajar.

M! - Edisi 11 // 2020 // BINGKAI INSPIRASI
Setelah lulus dari Maranatha,
Florencia sempat berkarier di salah
satu perusahaan desain. Namun, ia merasa 
dibatasi sehingga akhirnya memutuskan 
keluar dan membangun pekerjaan impiannya. 

Semenjak kuliah, Florencia gemar membuat 
ilustrasi. Pada 2013, ia memilih serius 
menekuni pekerjaan sebagai ilustrator. 
Dengan bekerja sendiri, Florencia memiliki 
kebebasan berekspresi melalui karyanya. 
Ia pun dapat membentuk karakter bagi
karya yang dibuatnya.

Karya-karya wanita 31 tahun ini banyak di-
posting melalui Instagram dan mendapatkan 
respons positif dari orang lain. Melihat hal 
tersebut, Florencia mulai menggambar sesuatu 
dan mem-posting karyanya disertai caption 
yang bertujuan untuk memberikan semangat 
kepada orang-orang yang sedang berjuang 
dengan passion mereka.

18
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Kemampuan Florencia dalam membuat 
ilustrasi pun ia bagikan melalui workshop 
agar orang-orang yang memiliki passion yang 
sama dapat terbantu. Ia pun banyak belajar 
dari orang lain yang ditemuinya di workshop.
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Melalui apa yang dikerjakannya, Florencia 
ingin orang melihat dirinya sebagai pribadi 
yang sederhana dalam tindakan, tetapi maju 
dalam pemikiran. Ia juga ingin hidupnya 
bermanfaat bagi orang banyak. 

Menurut Florencia, karier seorang wanita
itu penting. Saat masa produktif, wanita 
bekerja bukan sekadar hobi karena 
banyak wanita yang mampu membantu 
perekonomian keluarganya

“Pria dan wanita punya cara masing-masing

dalam bekerja. Namun sebagai wanita,

jangan pernah menyerah untuk passion yang

kita miliki, tetap lakukan yang terbaik.”
- Florencia-
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P E R E M P U A N  P E M B E R A N I  P E J U A N G  M E D I S

Steffi G. Gulo

Debryna
Dewi
Lumanauw

Menjadi dokter di bagian gawat 
darurat merupakan passion Debryna 
Dewi Lumanauw semenjak kuliah di 
Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 
Maranatha. Pada Januari 2019, Debryna 
memutuskan bergabung dengan tim 
medis Indonesia Search and Rescue 
(INASAR). Ia merupakan satu-satunya 
dokter perempuan dalam tim tersebut.

INASAR merupakan  tim Search  and  
Rescue (SAR) Indonesia di bawah 
kendali Badan Nasional Pencarian dan 
Pertolongan (BNPP) atau Basarnas. 
Baru-baru ini, INASAR berhasil menjalani 
pelatihan intensif dan mendapatkan 
klasifikasi dan pengakuan internasional 
dari badan SAR PBB, yaitu International 
Search and Rescue Advisory Group 
(INASARAG).

Kecintaan Debryna terhadap dunia medis 
gawat darurat, serta kesukaannya pada 
tantangan fisik dan mental membuatnya 
yakin untuk terus menjalaninya. Wanita 
kelahiran Magelang, 28 tahun lalu ini 
memang tidak pernah betah jika harus 
berdiam menunggu pasien datang. Ia 
memilih bekerja di luar, mengenakan 
pakaian santai, dan mengunjungi pasien 
satu per satu di pulau-pulau kecil.
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Debryna mengatakan bahwa pilihannya 
ini membuatnya sering dikatakan aneh. 
Bahkan, mungkin gila karena mau 
melelahkan diri dan membuat kulitnya 
menghitam, tidak seperti wanita lain pada 
umumnya. Namun, Debryna tidak pernah 
melihat hal ini sebagai halangan. Ia malah 
menjadikannya sebagai tantangan dan 
pemacu untuk memberikan pelayanan 
yang lebih lagi.

Sebagai dokter yang bekerja di daerah 
bencana, tantangan mental menjadi 
kesulitan tersendiri bagi Debryna. Seperti 
ketika ia mendengar curahan seorang 
bapak yang tidak mau dibersihkan 
lukanya karena kehilangan putrinya 
pada saat bencana tsunami di Banten 
beberapa tahun lalu. Debryna tak 
mampu mengatasinya. Oleh karena itu, 
ia terus berlatih menenangkan diri dan 
tidak terlalu ambisius. Kendala lainnya, 
ia harus siap siaga ketika ditugaskan di 
suatu daerah bencana.

“Ini memang pekerjaan yang berisiko 
tinggi. Kita harus segera sampai ke lokasi 
walaupun potensi bencana susulannya 
masih tinggi. Namun sebagai tim medis, 
kita harus segera menangani para 
korban,” ungkap Debryna.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, 
Debryna juga bekerja sebagai salah satu 
relawan tenaga medis yang bertugas 
di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma 
Atlet Kemayoran, Jakarta. Melalui 
CNN Indonesia, Debryna membagikan 
pengalamannya selama ia bertugas 
selama 14 hari merawat pasien Covid-19.
Ia menceritakan bahwa mengenakan 
APD (Alat Pelindung Diri) membuat para 
petugas medis harus menahan lapar, 
haus, juga pergi ke toilet sebagai bentuk 
komitmen mereka menghadapi pandemi 

Saya ingin menunjukkan

kepada semua orang

bahwa gender bukan lagi

menjadi masalah

untuk melakukan apa pun

di zaman sekarang ini.

Pria dan wanita bisa menjadi

dan bekerja apa pun

sesuai passion mereka.
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yang tidak diketahui kapan berakhirnya. 
Mereka juga harus selalu mengecek 
apakah ada lubang pada APD yang 
mereka kenakan.

Tugasnya sebagai dokter yang harus 
memeriksa dan mengawasi pasien 
Covid-19 bukan perkara mudah. 
Perasaan takut ia rasakan pada awal 
bertugas. Namun, Debryna tetap optimis 
menjalani harinya dengan bertindak 
sesuai prosedur. Ia juga membagikan 
pengalamannya melalui media sosial, 
sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat. 
Debryna berpesan agar semua orang 
tetap menjalankan physical distancing 
walaupun tidak merasa sakit. “Karena 
virus ini tidak seperti bencana gempa 

atau tsunami yang kelihatan, masya-
rakat cenderung mengabaikannya. Oleh 
karena itu kita harus memiliki pemikiran 
bahwa virus ini sudah berada di mana-
mana sehingga perilaku cuci tangan dan 
hidup bersih harus diterapkan dalam 
keadaan saat ini,” ungkapnya.

Bagi Debryna, apa pun yang dikerjakan 
harus dilakukan untuk diri sendiri (do it 
for yourself). Dokter yang hobi memasak 
dan menyelam ini juga memiliki mimpi 
untuk menjadi seorang technical diver 
yang nantinya bisa ia terapkan untuk 
tindakan penyelamatan. 

“Memang seperti tidak ada hubungannya, 
tetapi ini adalah diri saya sebenarnya. 
Bukan artinya egois, tetapi ini adalah 
bagian dari self-love. Mengapa? Karena 
kita bisa melakukannya dengan tulus dan 
gembira. Jangan bohongi diri sendiri,” 
tutup Debryna
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MAHKOTA

Begitulah, dalam hidup ini, manusia merasa 

hidupnya berhasil jika dapat merebut 

sebuah “mahkota” yang melambangkan 

pencapaian tertinggi. Mahkota itu bisa 

berupa kesuksesan dalam studi, pekerjaan, 

jabatan, gelar, harta, atau status. Namun, 

dua ribu tahun yang lalu, Tuhan mengajari 

agar kita mau menerima mahkota duri 

seperti yang dipakaikan kepada-Nya. 

Sebuah mahkota olok-olok dan

penderitaan yang diterima-Nya dengan 

sabar, demi keselamatan manusia.

Mahkota (Crown, Corona) 
merupakan sesuatu yang 

menarik bagi manusia,
sehingga diperebutkan.

Mahkota kerajaan melambangkan 
kehormatan tertinggi.

Dalam perlombaan-perlombaan, 
mahkota merupakan simbol

kemenangan. Mahkota yang
dikenakan oleh pengantin dari

berbagai penjuru dunia
melambangkan sukacita.
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Saat ini, ada sebuah mahkota yang kita 

hindari: Corona Virus. Nama Corona 

berasal dari bahasa Latin yang berarti 

mahkota, sebab virus ini tampak seperti 

mahkota bila dilihat dengan mikroskop 

elektron. Kalau kita melihat gambarnya, 

ternyata virus ini cantik. Saya bahkan 

bercita-cita untuk melukisnya di salah 

satu baju alat pelindung diri (APD) saya. 

Tampaknya bakal keren. Sayang, saya tidak 

pandai melukis.

Sayangnya si cantik yang memiliki 

nama lengkap Severe Acute Respiratory 

Syndrome - Corona Virus (SARS-CoV) ini 

ternyata tergolong ganas. Beberapa tahun 

yang lalu SARS-CoV sudah menyebabkan 

wabah Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS) di China Selatan (2002-2003) dan 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 

di Timur Tengah (2012). 

Pada bulan November hingga Desember 

2019 virus ini menimbulkan wabah yang 

lebih ganas. Mulai dari Wuhan, China, lalu 

dengan cepat menyebar ke mana-mana. 

“Ini adalah virus misterius yang sangat 

menular,” kata para dokter China ketika 

itu. Karenanya mereka menggunakan 

APD hazmat yang serba tertutup seperti 

pakaian astronot. Dalam sekejap korban 

berjatuhan akibat Corona Virus tipe baru 

yang kemudian dinamai SARS-CoV2 ini. 

Ternyata penyakitnya yang disebut Corona 

Virus Disease 19 (Covid-19) itu banyak 

merenggut nyawa.

Ketika kita masih terpana dan tegang 

melihat korban berjatuhan di China, 

Singapura, dan Filipina, tiba-tiba kita 

dihentakkan dengan kenyataan bahwa 

Covid-19 sudah sampai ke Indonesia. Ketika 

kita masih kaget dengan pertambahan 

jumlah pasien di Jakarta, tiba-tiba virus ini 

sudah sampai di Bandung, dan akhirnya 

sampai pula di rumah sakit (RS) kami.

Sekitar pertengahan Maret 2020 di RS 

kami didapatkan kasus pertama yang 

dicurigai Covid-19. Keesokan harinya 

akses masuk ke RS dibatasi hanya melalui 

satu pintu. Setiap pengunjung RS harus 

diukur suhu tubuhnya. Pengumuman pun 

dipasang: “Pasien hanya boleh diantar 

dan ditunggu oleh satu orang”. Hal ini 

menyebabkan rumah sakit menjadi 

lengang. Hanya ada para pasien, perawat, 

tenaga paramedis, dan para dokter 

yang menanggalkan jas dokter dan 

menggantinya dengan baju bedah

(scrub) ditambah APD.
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Tak lama kemudian, Covid-19 di Bandung 

semakin banyak dan Pemda menunjuk RS 

kami sebagai RS rujukan lini kedua untuk 

Covid-19. Dalam sekejap lorong-lorong

di RS terasa mencekam bagi saya. 

Di hari itu, dengan hati yang sedikit gentar, 

saya sengaja menghampiri zaal yang 

sudah dikosongkan dan disiapkan untuk 

ruang isolasi pasien Covid-19. Sebelumnya, 

beberapa pasien saya meninggal di sana. 

Namun zaal itu menjadi saksi kesembuhan 

beberapa pasien lain yang secara teoretis 

tidak mungkin tertolong. Sesungguhnya 

kematian adalah rahasia Tuhan. Tuhan 

bisa memanggil kita berpulang jika sudah 

waktu-Nya. Namun, jika Ia menghendaki, 

pasien yang terparah sekalipun ternyata 

sembuh. Sesungguhnya, selalu ada tangan 

Tuhan yang memegang kita semua. 

Mengingat hal itu, segala rasa gentar 

lenyap. Saya berbalik arah dan melanjutkan 

pekerjaan hari itu. Di sebuah lorong, saya 

berpapasan dengan teman dokter yang 

sama-sama mengenakan APD serba 

tertutup. Kami tidak saling mengenali 

karena hanya mata kami yang terlihat. 

Namun kami saling memberi hormat secara 

“Hendaklah engkau
setia sampai mati, 

dan Aku akan
mengaruniakan

kepadamu mahkota
kehidupan”

Wahyu 2:10c

militer, lalu bergegas menjalankan tugas.

Di hati ini, kami memakai mahkota 

kesetiaan yang tak kasat mata: sebuah 

mahkota yang berduri, mahkota cinta.

Sampai hari ini, ketika dua bangsal RS 

kami diisi pasien isolasi Covid-19, dan 

sebuah klinik khusus Covid-19 didirikan, 

seluruh tenaga medis tetap setia melayani, 

meskipun harus membungkus diri 

dalam pakaian APD yang pengap dan 

menyesakkan selama berjam-jam setiap 

hari. Kita tahu sejumlah tenaga kesehatan 

di Indonesia meninggal karena Covid-19. 

Kita tahu ada dokter di kota lain yang 

ditolak tetangganya untuk pulang, ada 

perawat yang jenazahnya ditolak untuk 

dimakamkan. Namun kita juga tahu bahwa 

hari ini jumlah positif Covid-19 di Indonesia 

mencapai lebih dari 9.500 orang. Dia sudah 

mengambil sahabat kita, dan mengancam 

keselamatan orang terkasih kita. Kami 

tetap bekerja dengan setia di fasilitas-

fasilitas kesehatan, Anda semua dapat 

bekerja dari rumah untuk keselamatan

kita bersama. Itulah mahkota cinta kita 

Ditulis oleh

Dedeh Supantini

Dokter spesialis saraf, dosen Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Pada masa pandemi Covid-19 ini ia juga 

bertugas melayani di Corona Care Center

salah satu RS swasta di Bandung.
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ejak 2020 masyarakat mulai 
ramai membicarakan tilang 
elektronik atau e-tilang.

Hal ini terjadi karena pada 
1 Februari 2020 di Jakarta mulai 
diberlakukan e-tilang untuk 
pengendara sepeda motor.
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TILANG
ELEKTRONIK 
MENURUT
TINJAUAN
HUKUM

DASAR HUKUM PEMBERLAKUAN E-TILANG 
ADALAH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 
JALAN (UU LLAJ) DAN PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA 
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI
JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Ayat 1 Pasal 272 UU LLAJ menyebutkan bahwa
untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran 
lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan 
peralatan elektronik. Kemudian ayat 2 menyebutkan 
hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat
digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Melalui pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
e-tilang diharapkan dapat membantu petugas 
kepolisian negara Republik Indonesia dalam 
memproses tilang.

Proses e-tilang ini dilakukan dengan 
menjadikan gambar pelanggaran yang 
ditangkap oleh kamera pengawas 
sebagai bukti tilang. Petugas kemudian 
mengidentifikasi nomor kendaraan 
pelanggar, identitas, jenis pelanggaran, 
lokasi tilang, nomor resi tilang, dan
besaran denda. Selanjutnya menerbitkan 
surat konfirmasi. Setelah tiga hari, 
dokumen pelanggaran dikirim ke nomor 
ponsel atau alamat pelanggar. 

DEMSON TIOPAN, S.H., M.H.
DOSEN FAKULTAS HUKUM
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Berdasarkan penelusuran penulis di laman 
berita online, sudah beberapa kota yang 
menerapkan e-tilang seperti DKI Jakarta, 
Makasar, Surabaya, dan Semarang. Daerah 
yang cukup intensif menerapakan sistem 
e-tilang ini adalah DKI Jakarta. 

Secara hukum jenis-jenis pelanggaran 
dalam e-tilang sebenarnya sama dengan 
tilang biasa. Hanya saja baru beberapa 
jenis tilang yang bisa diterapkan. Misalnya 
teknologi ETLE baru bisa mengidentifikasi 
empat jenis pelanggaran untuk pengendara 
motor, yakni penggunaan ponsel, helm, 
menerobos lampu lalu lintas, dan
melanggar marka jalan.

Pasal 291 UU LLAJ mengatur bagi yang 
tidak memakai helm, denda maksimal 
Rp250.000,00 atau kurungan paling lama 1 
(satu) bulan. Pasal 283 UU LLAJ mengatur 
bagi yang mengganggu konsentrasi seperti 
bermain handphone sambil mengemudi, 
dikenakan denda maksimal Rp750.000,00 
atau kurungan 3 (tiga) bulan. Pasal 287 ayat 
1 UU LLAJ mengatur bagi yang menerobos 
lampu lalu lintas dan melanggar marka 
jalan, denda maksimal Rp500.000,00 atau 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan.
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JAGALAH KETERTIBAN DAN KESELAMATAN DALAM BERKENDARA

TIDAK MEMAKAI HELM

MENGGUNAKAN PONSEL
SAAT BERKENDARA

MELANGGAR
MARKA JALAN

MENEROBOS LAMPU
LALU LINTAS

Jika kendaraan sudah dipindahtangankan, pelanggar 
kendaraan bermotor berhak melakukan klarifikasi. 
Lalu pelanggar mendapatkan surat tilang berwarna 
biru serta kode BRI virtual pembayaran yang dapat 
dibayarkan melalui Bank BRI. 

Proses e-tilang ini memiliki beberapa kelebihan. 
Pertama, mengurangi tindak korupsi. Kedua, 
memudahkan masyarakat yang melanggar tidak
perlu mengikuti sidang pengadilan.

Kekurangan sistem e-tilang ini adalah 
cukup menyulitkan bagi kendaraan yang 
sudah berpindah tangan. Jika pemilik 
kendaraan baru belum melakukan balik 
nama, maka yang kena tilang adalah 
pemilik lama yang namanya sesuai STNK 

E T L E  U N T U K  P E N G E N D A R A  M O T O R

SNI
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“
”Sri Widiyantoro

Di tengah segala keterbatasan,
kita harus dapat mengoptimalkan apa 
yang ada. Bila situasinya semakin 
menyulitkan, kita harus semakin 
memperkuat persatuan. Dengan 
bersatu, kita akan lebih kuat untuk 
menghadapi semua tantangan.
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Mitos-Mitos

Virus Corona
Grista Naftalena

Covid-19 yang disebabkan virus Corona sudah menjadi masalah global. 
Terhitung tanggal 22 April 2020, World Health Organization (WHO) 

melaporkan sudah ada sekitar 2,4 juta kasus terkonfirmasi Covid-19 di 
seluruh dunia. Mitos-mitos terkait virus Corona pun banyak beredar di tengah 

masyarakat. Guna memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, 
WHO membahas mengenai mitos seputar Covid-19 melalui website resminya.

MITOS: MENGONSUMSI BAWANG PUTIH DAPAT 
MENCEGAH INFEKSI VIRUS CORONA

Bawang putih merupakan makanan sehat yang mungkin 
memiliki sifat antimikroba. Namun hingga saat ini, belum 
ada bukti bahwa mengonsumsi bawang putih dapat 
melindungi kita dari virus Corona. 

MITOS: ANTIBIOTIK EFEKTIF DALAM MENCEGAH
DAN MENYEMBUHKAN COVID-19

Antibiotik tidak dapat melawan virus. Antibiotik hanya dapat 
melawan bakteri. Covid-19 yang terjadi karena infeksi virus 
tidak dapat dicegah ataupun diobati dengan antibiotik. 
Walaupun demikian, jika seseorang dirawat karena Covid-19, 
ada kemungkinan dalam perawatannya ia mendapat antibiotik 
karena kemungkinan terjadinya koinfeksi bakteri.

MITOS: BERJEMUR DI BAWAH MATAHARI ATAU 
DENGAN TEMPERATUR DI ATAS 25°C DAPAT 
MENCEGAH COVID-19

WHO mengatakan bahwa kita dapat terpapar virus Corona 
meskipun pada cuaca panas sekalipun. Negara yang memiliki 
iklim panas dan lembab juga telah melaporkan adanya kasus 
Covid-19 di negaranya. Cara perlindungan yang harus kita 
lakukan adalah dengan sering mencuci tangan, dan hindari 
menyentuh mata, mulut, dan hidung.
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MITOS: MAMPU MENAHAN NAPAS SELAMA
10 DETIK TANPA BATUK BERARTI BEBAS DARI 
VIRUS CORONA

Orang yang mampu menahan napas selama sepuluh detik 
tanpa batuk bukan berarti ia bebas dari virus Corona atau 
penyakit saluran penapasan lainnya. Gejala umum Covid-19 
adalah batuk kering, kelelahan, dan juga demam. Cara 
terbaik untuk membuktikannya adalah dengan uji
tes laboratorium.

MITOS: VIRUS CORONA DAPAT DITULARKAN
DARI GIGITAN NYAMUK

Hingga saat ini tidak ada informasi maupun bukti bahwa 
virus Corona dapat menyebar melalui nyamuk. Virus 
yang menyerang organ pernapasan ini menyebar melalui 
droplets (tetesan kecil cairan) yang dikeluarkan orang yang 
terinfeksi saat batuk maupun bersin. 

MITOS: MENYEMPROTKAN ALKOHOL ATAU KLORIN
KE SELURUH TUBUH DAPAT MEMBUNUH VIRUS CORONA

Menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh tidak dapat 
membunuh virus yang telah masuk ke dalam tubuh manusia. 
Menyemprot zat tersebut dapat membahayakan selaput lendir 
pada tubuh seperti mata dan mulut. Menyemprotkan alkohol atau 
klorin dapat berguna untuk mendisinfeksi permukaan, asalkan 
digunakan secara berhati-hati, sesuai dengan anjuran
yang direkomendasikan.

Itulah beberapa mitos yang beredar di tengah masyarakat. Kini kita mengetahui 
faktanya. Di tengah banyaknya hoax, kita perlu mencari kebenaran informasi 

sebelum memercayainya, atau bahkan menyebarkannya kepada orang lain. Untuk 
menghindari keraguan, carilah informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, 

seperti website resmi WHO. Manfaatkan juga call center resmi pemerintah atau 
institusi-institusi resmi lainnya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar
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Menurut data yang bersumber dari situs   
http://www.mckinsey.com, 62% karyawan 
pernah mengalami perlakuan kasar oleh 
pemimpin mereka, baik secara verbal maupun 
nonverbal. Presentasi ini naik dari 49% pada 
1998 dan 55% persen pada 2011. Komunikasi 
yang terjadi antara karyawan dan pemimpin 
sangat memengaruhi kepercayaan dan minat 
seorang karyawan dalam bekerja. Sangat ironis 
jika seorang pemimpin justru menjadi masalah 
bagi lingkungannya.

BAGAIMANA

Berkualitas
Catrin Dame Rosmauli Pasaribu

Ketika seseorang menyebut 
dirinya sebagai pemimpin, maka 
orang tersebut harus memiliki 
prinsip dan sifat dasar yang 
harus mampu diterapkannya, 
bukan sekadar wacana atau teori 
belaka. Seorang pemimpin harus 
mampu menjadi teladan bagi 
bawahannya,  bukan sebaliknya. 
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PEMIMPIN
DAPAT DISEBUT
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Seorang pemimpin harus memiliki kualitas 
dan setidaknya wajib memiliki tiga  poin 
penting  yang   melekat   dalam dirinya, yaitu 
Integrity,  Care, & Excellence (ICE). Hal tersebut 
sejalan dengan pola kepemimpinan yang 
telah diterapkan dalam kehidupan di kampus 
Maranatha. 

Pertama, Integrity artinya aktualisasi diri.             
Seorang pemimpin harus dapat dipercaya, 
konsisten, dan bermoral sehingga membuat 
orang lain merasa nyaman dalam berinteraksi, 
tanpa merasa kurang dihormati. 

Kedua, Care atau nilai dalam berelasi seperti 
perhatian  pada  orang  lain, berinisiatif,   
peka, dan berupaya menciptakan suasana 
yang kondusif. Tujuannya agar karyawan dan 
lingkungan kerja tidak merasa seperti ter-
isolasi oleh perlakuan pemimpinnya.

Ketiga, Excellence atau tentang bagaimana            
seorang pemimpin memiliki kesungguhan 
dalam bekerja, kreatif, dan inovatif untuk 
lingkungannya. Menjadi pemimpin yang 
berkualitas tidak terlepas dari potensi dan   
keinginan diri sendiri untuk menjadi manfaat 
dan berdampak positif bagi orang lain.

Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ICE        
adalah pedoman yang dapat dijadikan dasar 
bagi seorang pemimpin untuk bisa mem-      
bimbing karyawan menjadi lebih baik dan 
menikmati tanggung jawab yang diberikan 
kepada mereka. Karyawan yang diperlakukan 
dengan hormat akan jauh lebih termotivasi 
untuk merangkul dan mendorong perubahan. 
Pemimpin yang berkualitas tidak hanya 
menjadi   buah   yang  baik  bagi orang lain, 
tetapi juga menjadi acuan keberhasilan bagi 
dirinya sendiri

“Pemimpin besar
hampir selalu menjadi

penyederhanaan yang besar,

yang dapat menyederhanakan

melalui argumen, debat,

dan keraguan semata-mata 

untuk menawarkan kepada 

semua orang agar bisa

dan mengerti solusi.”

Colin Powell
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angit hampir beranjak terang saat aku 
tiba di taman kota dan mengambil 
posisi duduk di tepian sungai. Dari sini 

aku bisa memandang seluruh lanskap taman 
Teras Cikapundung itu sambil mengatur posisi 
kamera di atas tripod. Aku mengucap doa dan 
berharap cuaca pagi ini bersahabat agar bisa 
mengabadikan pemandangan taman dalam 
blue hour. 

Lokasi masih sepi dari pengunjung. Dari tempat 
duduk, kudengar gemercik air sungai. Bunyinya 
kadang dikalahkan oleh deru kendaraan 
bermotor yang melintas Jalan Siliwangi itu. 
Paduan bunyi-bunyian itu, entah bagaimana 
terdengar harmoni. Nadanya berirama bagai 
sebuah orkestra. Harmoni jugalah yang ingin 
kuabadikan melalui kameraku: amphitheater 
modern dengan latar belakang sungai, hijaunya 
pepohonan, dan warna langit menjelang fajar. 

Pasti terlihat lebih sempurna jika alam 
menghadiahkan berkas sinar mentari, pikirku 
sambil mengintip lewat jendela kamera. 

Deg! Hatiku jatuh. Sesosok perempuan muncul 
entah dari mana dan berjalan di latar depan 
jembatan merah yang dibangun melintasi 
sungai. Pakaiannya putih. Wajahnya enak 
dipandang, secantik peri. Betapa beruntungnya 
aku hari ini, seakan-akan alam semesta 
menghadiahkannya untukku.

Langit mulai terlukis biru berpadu jingga. 
Di balik sejumput awan kecil, matahari 
mengirimkan berkas sinarnya membentuk ray 
of light di lanskap yang kubidik tadi. Segera 
kutangkap momen itu, lalu kulihat hasilnya 
tampak begitu sempurna. Dengan berdebar 
kuatur kamera agar dapat mengambil detil 
wajahnya. Tiba-tiba aku terperangah. Terlihat 
jelas butiran air jernih mengalir dari kelopak 
matanya yang membasahi wajah cantiknya.

Mungkin seperti itulah harmoni, pikirku
sambil memotretnya beberapa kali. Seperti 
langit fajar yang berwarna biru jingga, juga 
seperti keberadaan taman ini yang bagaikan 
oase pada jarak hanya selangkah dari 
kepadatan lalu lintas Kota Bandung. Mungkin 
sebuah harmoni juga perempuan cantik 
bergaun putih yang menangis di tepi sungai 
itu. Entah siapa namanya.

Tiba-tiba kakiku terdorong untuk menghampiri 
perempuan itu. Barangkali dia membutuhkan 
seseorang untuk mendengarkan isi hatinya. 
Namun, tanganku bergerak untuk kembali 
memotretnya dari sudut lain, sampai aku 
tersadar bahwa ia kian menjauh. Masih 
sempat kulihat perempuan itu turun ke arah 
sungai dan menjatuhkan tubuhnya yang 
ramping. Aku mengejarnya. Namun, tubuhnya 
terlanjur sudah hanyut terbawa derasnya air 
sungai yang kecoklatan. Tungguuu! Teriakku 
sambil menerjunkan diri untuk menolongnya. 
Tiba-tiba aku teringat bahwa aku tidak bisa 
berenang. Oh my God!

LL

Dedeh
Supantini

Perempuan
yang Menangis
di Tepi Sungai
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MARANATHA PRODUKSI FACE SHIELD 3D PRINTING 
UNTUK DONASI APD TIM MEDIS

Menanggapi meningkatnya kebutuhan APD
(Alat Pelindung Diri) di tengah pandemi Covid-19, 
Universitas Kristen Maranatha berinisiatif 
membuat APD berupa face shield memanfaatkan 
teknologi 3D printing, untuk didonasikan kepada 
institusi medis. Inovasi ini diinisiasi oleh 3D 
Design & Printing Research Group, Laboratorium 
Robotika, Program Sarjana Teknik Elektro
UK Maranatha.

FASHION MARANATHA PEDULI: MEMBUAT DAN 
MEMBAGIKAN MASKER KAIN SECARA GRATIS

Program Diploma Seni Rupa dan Desain 
Universitas Kristen Maranatha ikut berpartisipasi 
dalam aksi pembuatan dan pembagian masker 
kain gratis dalam Program Fashion Maranatha 
Peduli. Melalui aksi ini, sebanyak 1.000 masker 
akan dibagikan pada tanggal 15 April 2020
dan 20 April 2020 ke daerah Jawa Barat
dan sekitarnya.

Tahun 2020 ini Universitas Kristen Maranatha 
masuk dalam daftar seratus besar Top Universities 
in Indonesia berdasarkan pemeringkatan uniRank 
(4ICU). Dipublikasikan dalam situs resminya, 
Universitas Kristen Maranatha berada pada 
peringkat 79 dari total 571 universitas di
Indonesia yang masuk dalam daftar.

TOP 100 UNIVERSITAS TERBAIK INDONESIA 2020, 
MARANATHA SALAH SATUNYA

BUPATI CIANJUR TERIMA BANTUAN
KEPEDULIAN COVID-19

Untuk membantu masyarakat di daerah Cianjur, 
Universitas Kristen Maranatha pada 24 April 
2020 mengirimkan bantuan APD. Kegiatan 
bertajuk “Wujud Kasih dan Kepedulian Terhadap 
Penanggulangan Covid-19” ini merupakan kerja 
sama antara Fakultas Hukum UK Maranatha 
dengan Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 
(Unsur) Cianjur dan Alumni Pramuka BPK
Penabur Bandung.

http://news.maranatha.edu

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:What 's OnWhat 's On



KEPEDULIAN MARANATHA
MELAWAN COVID-19

PETA PENYEBARAN DONASI APD
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Sejak wabah Covid-19 semakin meluas, berbagai institusi, organisasi, sampai masing-masing
pribadi berinisiatif untuk memberikan kontribusi dalam upaya melawan pandemi ini. 

Selain upaya-upaya pencegahan penyebaran dan gerakan-gerakan bantuan sosial, salah satu yang 
menjadi pusat perhatian adalah tim medis yang kondisinya kekurangan alat pelindung diri (APD).

Tidak hanya di daerah-daerah kecil saja, kekurangan APD bahkan juga dialami banyak rumah sakit 
yang berada di kota besar.

Universitas Kristen Maranatha sebagai institusi akademik yang memegang prinsip tridarma,
 juga telah melakukan inisiatif-inisiatif untuk melawan pandemi ini bersama-sama. Fakultas Teknik 

melalui Laboratorium Robotika berinisiatif membuat face shield menggunakan teknologi 3D printing; 
Fakultas Psikologi membuka layanan konseling psikologi online untuk membantu masyarakat 

mengatasi kecemasan; Fakultas Seni Rupa dan Desain berinisiatif memproduksi  masker kain dalam 
jumlah besar untuk dibagikan kepada masyarakat; dan beberapa gerakan lainnya yang dilakukan oleh 
warga kampus Maranatha bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan.

Di garis depan, para dosen dan alumni dokter Maranatha juga terjun langsung di lapangan, 
baik sebagai petugas call center, petugas medis darurat, dokter peneliti, juga sebagai relawan.
Untuk memusatkan koordinasi, Universitas Kristen Maranatha membuka Pusat Koordinasi dan 

Kepedulian Maranatha Melawan Covid-19. Puskor Kepedulian Maranatha juga menggalang donasi
dan menyalurkan bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Melalui Puskor Kepedulian ini, hingga akhir April 2020 Maranatha telah menyalurkan lebih dari
3.500 APD berupa face shield, baju pelindung, dan masker nonmedis kepada 163 rumah sakit, klinik, 

dan institusi lainnya. Bantuan sekecil apa pun yang bisa kita berikan untuk mendukung
saudara-saudara kita yang membutuhkan, akan sangat berarti bagi perjuangan

Indonesia melawan Covid-19 



BOLU LESTARI

Rasa Bintang
Lima, Harga Pas
di Kantong

Rasa Bintang
Lima, Harga Pas
di Kantong

Grista Naftalena
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Jawa Barat memang terkenal dengan
sejuta kuliner. Salah satunya adalah kue 
bolu. Di Kota Bandung kehadiran bolu ini 
sangatlah beragam, mulai dari jajanan 
tradisional hingga bolu yang dijual
selebritas tanah air.
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Seperti bolu yang dibuat oleh alumnus 
Fakultas Ekonomi Angkatan 2001, Lisbon 
Tumpal Pardamean Sihombing. Ia mendirikan 
usaha cake dan bakery “LESTARI” (The Lestari 
Indonesia) bersama dengan tiga sahabatnya. 
Salah satunya juga merupakan alumnus 
Fakultas Teknologi Informasi Angkatan 2003, 
Astha Adi Prasetyo.

Mereka bersama-sama mengembangkan dan 
memasarkan oleh-oleh kuliner khas Jawa Barat 
yang memiliki cita rasa hotel bintang lima tetapi 
dengan harga yang terjangkau. Latar belakang 
yang berbeda telah menyatukan mereka 
untuk berkolaborasi dengan menggabungkan 
keilmuan yang mereka miliki. Ada yang 
merupakan executive chef di salah satu hotel 
besar di Bandung, ada juga yang menguasai 
branding dan strategi pemasaran.

Kuliner yang ditawarkan berupa bolu susu, 
kue balok, kue bolen, dan brownies. Semuanya 
merupakan primadona buah tangan bagi 
wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. 
Rasa yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari 
cita rasa klasik seperti coklat hingga cita rasa 
kekinian seperti red velvet. 

Usaha yang sudah berjalan selama tiga tahun 
ini dipasarkan secara offline melalui beberapa 
toko reseller yang tersebar di beberapa titik 
di Kota Bandung dan Lembang. Karena masih 
memprioritaskan toko reseller, LESTARI masih 
belum membuka penjualan secara online.
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Namun, rencananya tahun ini LESTARI akan 
melakukan ekspansi untuk membuka penjualan 
online. Selain itu, LESTARI juga akan melakukan 
ekspansi ke Yogyakarta dan Semarang dengan 
mengangkat potensi produk kearifan lokal. 

Harga bolu LESTARI sangat terjangkau. Satu 
dusnya mulai dari harga 30.000 hingga 35.000 
rupiah. Selain terjangkau, produksi kue ini pun 
memperhatikan rasa, kesehatan, dan lingkungan 
dengan tidak menggunakan pengawet yang 
berlebihan seperti produk lainnya.

Dengan mempertahankan kualitas produk
dan desain pengemasan yang menarik,
produk ini diharapkan dapat menarik generasi 
milenial dan membidik pasar pariwisata

LESTARI
(The Lestari Indonesia)

Lisbon 
Phone: 0811-2001-072
Instagram: l.e.s.t.a.r.i

Outlet:
- Jl. Cihanjuang No. 30

- Hijab Story Lembang

- Toko Oleh-Oleh Pintu Masuk

  Cihampelas Walk

- Seberang Pintu Masuk Farm

  House Susu Lembang

- Stasiun Bandung Pintu Utara

39M! - Edisi 11 // 2020 // SHOWCASE

Ingat oleh-oleh,
ingat LESTARI.
LESTARI oleh-olehku,
lestari Indonesiaku.

fo
to

: d
ok

. L
es

ta
ri 

(T
he

 L
es

ta
ri 

In
do

ne
sia

)



M! - Edisi 11 // 2020 // INTERAKSI 40

Donasi
INILAH BEBERAPA BANTUAN KITA YANG TELAH SAMPAI DI 

TANGAN MEREKA YANG BERJUANG DI GARIS DEPAN.

+

ALAT PELINDUNG DIRI 



Donasi 41

Terima Kasih atas Bantuan dan Kebaikan Bapak/Ibu.
Kiranya Tuhan Memberkati Selalu!
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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


