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Membaca buku adalah aktivitas yang sangat 
biasa dilakukan. Pada cover edisi Juni 2020 
ini, aktivitas membaca buku dilakukan dengan 
cara yang tidak biasa. Bukan bermaksud 
untuk menampilkan hal-hal berbau magis, 
tetapi visual kali ini berusaha menggambarkan 
bahwa aktivitas yang biasa, dapat dilakukan 
dengan kondisi atau cara yang tidak biasa. 
Mirip dengan new normal yang sudah mulai 
kita jalani, di satu sisi mengajak kita
untuk melakukan hal yang biasa,
dengan situasi dan cara baru yang 
sebelumnya kita anggap tidak biasa.
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Kapankah pandemi ini akan berakhir? Ini adalah pertanyaan 
terbesar masyarakat dunia yang belum terjawab hingga 
hari ini. Melihat data kasus Covid-19, hingga akhir Juni 
2020 jumlah kasus terkonfirmasi di seluruh dunia 
telah menembus angka sepuluh juta, dengan lebih 
dari lima juta kesembuhan, dan yang meninggal 
dunia mencapai lebih dari 500 ribu orang. 
Sudah terlihatkah titik akhirnya?

Sudah lebih dari tiga bulan kita 
berusaha sekuat tenaga membangun 
pertahanan, melakukan segala upaya 
untuk membentengi diri dari virus 
Corona. Memang, ada kelompok 
masyarakat yang cenderung kurang 
peduli dan melakukan segala sesuatu 
seperti biasanya saja. Namun, tidak sedikit 
masyarakat yang secara sadar melaksanakan 
semua protokol dan imbauan pemerintah, demi 
pengharapan untuk dapat hidup normal kembali.

Tiga bulan lebih kita berupaya cuci tangan sesering 
mungkin, menjaga jarak fisik dengan orang-orang di 
sekitar kita, berusaha makan makanan bergizi, 
dan menjaga kebersihan secara ekstra. 
Tiga bulan lalu, kita merasa risih ketika ada 
petugas yang menodongkan thermal gun ke 
jidat kita. Akhir-akhir ini pemandangan orang 
ditembak thermal gun sudah nyaris menjadi 
hal yang biasa. Demikian pula penggunaan 
masker, dan tingkah laku lainnya sebagaimana 
tercantum dalam protokol kesehatan. 

Tidaklah salah apabila didengungkan bahwa kita akhirnya 
harus hidup berdamai dengan virus Corona. Nyatanya sudah tiga 
bulan lebih kita hidup dikelilinginya. Kehidupan harus terus berputar, 
dan kini virus Corona masuk juga dalam putaran itu. Ini bukan berarti 
Corona menang, tetapi bagaimana kita sebagai manusia cerdas 
menyiasati kondisi agar dapat terus melangsungkan hidupnya 
secara normal. Tentu yang dimaksud “normal” saat ini tidak lagi 
sama dengan normalnya kita hidup sebelum Covid-19. (ins)

Sapa
Redaksi
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di tengah pandemi dengan tatanan baru yang disebut new 
normal atau kenormalan baru. Istilah ini dipahami sebagai 
skenario yang dipersiapkan untuk mempercepat penanganan 
Covid-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi dengan 
mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. 

Hasil dari pertimbangan tersebut kemudian diadaptasi dengan 
menerapkan protokol kesehatan secara disiplin pada setiap 
sektor, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Juga 
rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, tertib 
menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga 
jarak aman (physical distancing), serta isolasi mandiri jika 
terpapar kasus positif dan sakit.

Kebijakan kenormalan baru merupakan langkah pemerintah 
agar segera keluar dari resesi perekonomian yang disebabkan 
Covid-19 melalui peningkatan kesehatan. Dengan demikian 
diharapkan kasus Covid-19, PHK, dan tingkat kemiskinan 
menurun yang beriringan dengan pulihnya pertumbuhan 
ekonomi dunia. 

Kunci keberhasilan kenormalan baru terletak pada perubahan 
kebiasaan dan perilaku diri menjadi lebih disiplin dan menaati 
protokol kesehatan. Kesiapan mental harus dimiliki untuk 
menjalani perubahan. Menerima perubahan akan memudahkan 
kita menyesuaikan diri terhadap hal-hal baru, misalnya belajar 
menggunakan teknologi baru atau rutin mencuci tangan 
dengan sabun. 

Terakhir adalah menjaga fisik dengan cukup beristirahat
dan berolahraga. Juga mengonsumsi makanan sehat dan 
vitamin sehingga tubuh dapat memberikan daya tahan (imun) 
yang akan siap melindungi dari bahaya paparan virus yang 
datang dari luar. ■

Apakah pandemi 
Covid 19 ini 
akan berakhir? 
Sampai saat ini belum ada 
kepastiannya. Ilmuwan-ilmuwan 
di berbagai belahan dunia masih 
berusaha mengembangkan vaksin 
yang dapat melawan virus Corona dan 
diprediksi akan ada pada 2021. Akan 
tetapi, Direktur Program Kedaruratan 
dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), 
Dr. Mike Ryan mengatakan bahwa 
virus penyebab Covid-19 ini mungkin 
tidak akan menghilang begitu saja. 
Bahkan, mungkin menjadi penyakit 
endemik lain pada masyarakat. 

“Contohnya seperti HIV yang masih 
belum menghilang. Saya tidak 
membandingkan dua penyakit ini, 
tetapi penting bagi kita untuk menjadi 
lebih realistis. Saya pikir tidak ada 
yang bisa memprediksi kapan atau 
apakah penyakit ini akan menghilang,” 
ungkapnya, seperti yang dikutip 
dari laman https://edition.cnn.com 
(14/05/2020). 

Saat ini yang bisa kita lakukan adalah 
berdamai dengan virus Corona, yaitu 
dengan cara menjaga produktivitas 

Berbagai tatanan 
kehidupan manusia 
dalam berbagai 
bidang telah 
berubah selama 
periode pandemi 
Covid 19.

Bidang kesehatan, sosial, teknologi, hingga ekonomi mengalami 
dampak yang paling signifikan karena perubahan kondisi 
ini. Dampak pandemi ini dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. 
Sisi positifnya, kita menjadi lebih sadar bahwa memiliki gaya 
hidup sehat adalah suatu keharusan, solidaritas, dan jiwa 
kekeluargaan yang terlupakan pun kembali menjadi perhatian. 
Namun, sisi negatifnya, kita tidak diizinkan berkumpul sehingga 
terpaksa harus bekerja dan belajar dari rumah. Akhirnya, banyak 
usaha mengalami kerugian yang menyebabkan meningkatnya 
jumlah pengangguran.
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New Normal
MARANATHA

SIAP SONGSONG
New Normal

Skenario new normal atau kenormalan 
baru terus menerus digaungkan oleh 
pemerintah kepada masyarakat. Kita 
seperti diajak terbiasa dan “bersahabat” 
dengan virus yang tak terlihat ini. Hal ini 
bisa kita maklumi karena dampak pandemi 
cukup memengaruhi sektor perekonomian 
sehingga pemerintah kesulitan dalam 
menerapkan kebijakan work from home 
(WFH) dan learn from home (LFH). 

Hal ini juga ikut dirasakan oleh Universitas 
Kristen Maranatha. Situasi proses 
pembelajaran online tidaklah mudah. 
Menurut Direktur Akademik Universitas 
Kristen Maranatha, Tiur Gantini, S.T., M.T., 
kendala jaringan internet serta proses 
yang masih perlu dilakukan tatap muka 
karena adanya perbedaan persepsi 
dalam berkomunikasi via daring sangat 
memengaruhi proses LFH. Dalam proses 

belajar mengajar, tidak semua mata kuliah 
bisa dijelaskan hanya melalui teori. Ada 
beberapa mata kuliah yang membutuhkan 
keterampilan motorik atau psikomotorik.

Pesan Presiden Republik Indonesia, Joko 
Widodo, kepada seluruh lapisan masyarakat 
sangat jelas, yaitu meminta masyarakat 
agar tetap produktif dan aman dari 
Covid-19. Kita diajak untuk menyesuaikan 
diri dan beraktivitas “berdampingan dengan 
Covid-19”. Namun, tetap mengedepankan 
protokol kesehatan. Arahan presiden 
tersebut mendapat sambutan positif dari 
Rektor Universitas Kristen Maranatha, Prof. 
Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D., IPU. 

“Melihat perkembangan situasi saat ini, 
kita akan terus beradaptasi lebih luas lagi. 
Kebiasaan-kebiasaan baru yang telah 
berjalan dalam beberapa bulan terakhir ini 
akan terus kita tingkatkan dalam rangka 
mempersiapkan diri dengan normal yang 
baru,” ungkap Sri Widiyantoro.

Saat ini beberapa fakultas mulai bergerak 
mempersiapkan new normal, seperti 
yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran 
Gigi Maranatha. Mereka menyampaikan 
materi mengenai langkah-langkah serta 
protokol kesehatan yang wajib dipatuhi 
dalam memasuki masa new normal melalui 
webinar. Rencana penerapannya akan 
dilaksanakan untuk perkuliahan skills lab. 

Novilia Stephanie



37.30C

1 m

Caranya dengan membagi waktu perkuliahan menjadi empat shift. Masing-masing 
shift hanya diisi oleh 20-24 mahasiswa. Namun, perkuliahan ini tetap memerlukan 
persetujuan dari para orang tua mahasiswa.

Bagi para pegawai, Direktur Sumber Daya Insani Universitas Kristen Maranatha, Noya 
Natalia Maria, S.S., M.M., memaparkan protokol kesehatan yang akan diterapkan oleh pihak 
Universitas adalah sebagai berikut:

Wajib menggunakan masker. 
Bila tidak menggunakannya, 
tidak diperkenankan masuk ke 
lingkungan kampus.

Wajib melakukan cek 
pengukuran suhu tubuh di 
titik pemeriksaan yang telah 
disediakan. Hanya pegawai 
dengan suhu tubuh normal, 
di bawah atau sama dengan 
37.3oC diperbolehkan masuk 
kerja. Pegawai dengan suhu 
tubuh di atas 37.3oC diarahkan 
ke tim medik.

Pegawai Tenaga Kependidikan 
melakukan presensi dengan 
menggunakan face scan.

Cuci tangan di fasilitas yang 
telah disediakan atau gunakan 
hand sanitizer sebelum 
memasuki ruang kerja. 
Universitas menyediakan 
hand sanitizer  dan tempat cuci 
tangan di beberapa titik dalam 
lingkungan kampus. 

Terapkan physical distancing 
sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan. 
Memperhatikan tanda yang 
telah dipasang pada area-area 
umum di Universitas.

Di ruang kerja, dilakukan 
penerapan physical distancing 
dengan mengatur tata 
letak tempat duduk atau 
pengurangan kapasitas
setiap ruangan.

Tidak berbagi penggunaan
alat pribadi.

Melaksanakan sosialisasi pola 
hidup bersih sehat dengan rutin.

“Kita memang harus hati-hati dalam menerapkan tatanan normal baru ini. Dalam hal ini, 
Universitas mengikuti aturan pemerintah dan selalu terbuka terhadap masukan agar setiap 
orang yang beraktivitas di kampus bisa merasa aman,” tutup Noya. ■
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Grista Naftalena

Penggunaan dompet digital sekarang mengalami peningkatan. 
Selain praktis, hal tersebut dimungkinkan karena infrastruktur digital semakin baik 

dan penggunaan telepon seluler (ponsel) ikut mendukung kemudahan
proses bertransaksinya.

Selain kemudahannya, ternyata penggunaan dompet digital ada bahayanya. 
Walaupun begitu, Ir. Teddy Marcus Zakaria, M.T., dosen Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Maranatha mengatakan bahwa penggunaan dompet digital 
sangat aman karena dilengkapi password, finger print, dan juga kode One-Time 

Password (OTP). Jumlah uang yang dapat disimpan juga terbatas.

Menurut Teddy, baik uang fisik ataupun digital selalu ada saja orang yang ingin 
mencurinya. Jika uang tunai disimpan di dompet, maka uang elektronik disimpan di 
ponsel. Cara mudah mengambil uang elektronik ini adalah mencuri ponsel korban. 

Namun, hal ini jarang terjadi karena pencopet tetap membutuhkan password. 

M! - Edisi 12 // 2020 // TOPIK UTAMA

Waspadai Penggunaan dan
Jaga Keamanannya

Dompet Digital: 

10

ilu
st

ra
si:

 Iv
an

a 
Jo

se
ph

in
e



Upaya lain menjaga keamanan, pihak operator wajib menjaga kerahasiaan data 
nasabahnya dengan meningkatkan keamanan sistem server-nya. Juga memberikan 

sosialisasi kepada nasabah tentang cara mengamankan dompet digitalnya agar tidak 
mudah dicuri oleh pencopet digital. ■

“Gunakan dompet digital jika memang Anda memerlukannya. Bijaklah dalam 
menggunakan dompet digital seperti menggunakan uang Anda.”

Ir. Teddy Marcus Zakaria, M.T.

Cara lainnya adalah mengincar password, 
OTP, dan informasi penting pengguna. 
Biasanya teknik ini dilakukan melalui 
telepon dengan mengaku dari pihak 
bank. Ada juga yang meminta korban 
mengunjungi sebuah web “perangkap”. 
Korban diminta mengisi data yang 
sebetulnya akan digunakan pelaku untuk 
mencuri uangnya. Bisa juga pelaku 
memata-matai korban melalui program 
“virus” yang terpasang di ponsel korban. 
Program ini akan mencuri data kontak 
korban saat transaksi di bank
atau dompet digital.

Di balik itu semua, penggunaan 
dompet digital sangatlah aman. Teddy 
menyebutkan keamanan ini tergantung 
pemiliknya, apakah hati-hati atau tidak 
dalam menggunakannya. Data-data 
penting yang bersifat rahasia sepatutnya 
tidak diberikan kepada siapa saja. 
Password sebaiknya diganti secara 
berkala dengan formasi yang rumit.

Selain kemudahan bertransaksi, 
penggunaan dompet digital juga
banyak kelebihannya seperti
cashback dan bebas biaya transfer 
antarbank. Dompet digital juga tidak 
menerapkan bunga karena tidak 
memungut biaya administrasi.

33

Nama Lengkap:

Kota: 

Nomor KTP:

MENURUT TEDDY, ADA BEBERAPA HAL
YANG PATUT DIWASPADAI PENGGUNA:

Meningkatkan kewaspadaan terhadap 
informasi penting pengguna.

Mengontrol pengeluaran 
sesuai kebutuhan.

Pastikan meng-install aplikasi di 
tempat resmi, seperti Google

Play Store atau App Store. 
Perhatikan juga rating dan komentar 

pengguna mengenai aplikasi tersebut.

11M! - Edisi 12 // 2020 // TOPIK UTAMA



D alam mengembangkan institusi  
pendidikan, berbagai hal perlu 
diperhatikan, di antaranya adalah 

ketersediaan fasilitas pendukung seperti 
perpustakaan dan laboratorium. Juga penerapan 
kurikulum, melakukan riset-riset, dan kerja 
sama dengan pihak lainnya. Di sinilah sosok 
guru besar memiliki peran penting dalam 
menyokong kemajuan dan kompetensi 
perguruan tinggi tersebut.

Guru besar atau profesor merupakan pangkat 
dosen tertinggi yang diberikan kepada seorang 
pendidik atas jasanya bagi dunia pendidikan, 
masyarakat, dan negara. Universitas Kristen 
Maranatha patut berbangga karena memiliki 
beberapa guru besar dan salah satunya adalah 
Prof. Dr. dr. Susy Tjahjani, M.Kes.

Prof. Susy adalah seorang dosen di Fakultas 
Kedokteran Maranatha. Ia memulai kariernya 
sejak 44 tahun lalu, yaitu setelah lulus dari 
Program Sarjana Pendidikan Kedokteran 
di Fakultas Kedokteran Maranatha pada 
1976. Saat itu, ia dipercaya mengajar bidang 
parasitologi. Ketertarikannya terhadap ilmu 
parasitologi menjadi “keterusan” hingga ia 
meneruskan studinya sampai tingkat doktor 
yang diselesaikannya pada 2008. Fokus 
utamanya pada penyakit malaria.

Profesor Bidang 
Parasitologi yang 
Selalu Belajar dan 
Meneliti

Prof. Susy :

Steffi G. Gulo
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Selanjutnya, Prof. Susy melanjutkan 
pendidikan Magister Ilmu Kedokteran 
Dasar di Program Pascasarjana Universitas 
Padjadjaran, lulus pada 2003. Lima tahun 
kemudian ia memperoleh gelar Doktor 
(Dr.) di universitas yang sama. Di sela-
sela proses menyelesaikan program S-3, 
ia mengambil short course di University 
Medical Centre Nijmegen (UMCN), St. 
Radboud University, Belanda, pada 2007. 
Pada 2011, ia akhirnya diangkat menjadi 
guru besar dalam bidang parasitologi di 
Fakultas Kedokteran.

Wanita kelahiran Bandung, 5 September 
ini telah banyak melakukan penelitian, 
terutama dalam pengembangan obat 
antimalaria berbasis herbal. 

“Bidang saya memang lebih kepada 
meneliti potensi obat kombinasi untuk 
mengatasi resistensi obat antimalaria. 
Kombinasi obat ini untuk mendukung 
formula dasar obat antimalaria berbasis 
artemisinin,” ungkap Prof. Susy.

Salah satu tanaman herbal yang sedang 
diteliti Prof. Susy adalah kulit buah 
manggis, khususnya alfamangostin (α- 
mangostin) sebagai komposisi utamanya. 
Menurutnya, selain memiliki manfaat 
sebagai antioksidan, ternyata alfamangostin 
memiliki kandungan sebagai antimalaria. 
Melalui penelitiannya ini, ia memperoleh 
sertifikat paten pada 2020 untuk uji in 
vitro dengan judul Kombinasi Alfamangostin 
dan Dihidroartemisinin sebagai Antimalaria 
Plasmodium Falciparum.

Setiap tahunnya, Prof. Susy rutin menulis 
karya jurnal ilmiah yang dipublikasikan 
secara nasional dan internasional. Profesor 
yang terkenal baik, ramah, dan rendah 

hati ini juga telah menulis buku yang 
telah digunakan dalam dunia pendidikan 
kedokteran, yaitu Peran Radikal Bebas dan 
Antioksidan pada Malaria – Edisi 1” (2009) 
dan Penyakit Parasitik yang Ditularkan 
Melalui Makanan dan Minuman (2017). 

Prof. Susy mengatakan, kewajiban seorang 
dosen tidak hanya mendidik atau mengajar, 
tetapi juga harus rajin melakukan penelitian 
dan pengabdian masyarakat. Pendidikan 
adalah dasar dari penelitian yang 
harus terus dikembangkan, tidak untuk 
memajukan perguruan tinggi saja, tetapi 
bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. ■

“Saya selalu mengingatkan kepada 
mahasiswa untuk selalu meng-update 
ilmunya karena pengetahuan itu tidak 

akan selalu sama antara bulan ini 
dengan bulan depan. Pasti akan selalu 
ada perubahan dan dinamis. Saya juga 

terus belajar walaupun usia saya
tidak lagi muda.”

-  Prof. Dr. dr. Susy Tjahjani, M.Kes.

M! - Edisi 12 // 2020 // BINGKAI INSPIRASI
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I S E N G  K U L I N E R A N
H I N G G A  J A D I

P r i s c a  K a t r a n n y

Siapa sih yang tidak suka kuliner?
Salah satu kekhasan sebuah daerah ada pada 
makanannya, begitu juga dengan Bandung. 
Umumnya warga lokal maupun wisatawan yang 
akan berkunjung ke daerah akan mencari referensi 
makanan. Peran food blogger sangat dibutuhkan 
sebagai penunjangnya.

Siapa sangka kalau Ranie S. M., lulusan 
Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen 
Maranatha ini bisa menjadi seorang food blogger. 
Kecintaannya terhadap makanan membuat Ranie 
dan partnernya, Victor Hamdani, serius menggeluti 
dunia kuliner di media sosial dan menjadikannya 
sebagai ajang bisnis. Tidak hanya food blogger, 
mereka juga kini merambah sebagai
Instagram management. 

Ranie dan Victor mengatur akun Instagram (IG) 
usaha milik kliennya dan mendapatkan bayaran 
sebagai jasa pengelolaannya. Namun, mereka
juga tetap konsisten membuat konten akun 
Instagram milik mereka. Berkat usaha tersebut 
akhirnya mereka mampu membuat bisnis
kedai kopi sendiri.
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Bermula dari hunting kuliner yang selalu 
ia foto saat kuliah sehingga membuat memori 
gawainya penuh, Ranie memutuskan membuat 
akun Instagram yang khusus mem-posting 
foto-foto makanan hasil hunting-nya bersama 
Victor. Siapa sangka, ternyata akun itu menjadi 
referensi favorit warga lokal, juga wisatawan 
untuk mencari kuliner di Bandung. Itulah cikal 
bakal akun Instagram @duniakulinerbdg atau 
Dunia Kuliner Bandung (DKB). Keisengan ini 
membuat Ranie sekarang serius menggeluti 
bisnis Instagram management.

Ranie tidak ragu untuk mencoba rumah makan 
atau restoran baru. Mungkin bagi sebagian 
orang, takut mencoba sesuatu yang baru 
karena khawatir tidak sesuai budget. Bahkan, 
selera rasa. Namun, Ranie dan Victor selalu 
berusaha memberi review yang informatif 
terhadap makanan yang mereka santap,
seperti harga, menu, dan suasana tempatnya.

“Jadi, nggak cuma nulis ‘pokoknya 
enak banget’ atau ‘wajib dicoba’, 

tetapi kami juga berusaha 
menjelaskan enaknya dari segi apa, 
kenapa wajib dicoba, dan lain-lain,” 

- Ranie -

Semua review kuliner dalam akun Instagram 
@duniakulinerbdg adalah hasil karya 
sendiri. Dengan selalu mencoba produknya, 
Ranie mampu bercerita mengenai rasa, 
bahkan suasana rumah makan pada setiap 
postingannya. Kedua hal ini sangat penting 
sehingga DKB dapat mempertahankan ciri
khas orisinalitas hasil karya, yaitu
grafis dan caption.

Dari sisi perkembangan wisata kuliner, 
Ranie melihat semakin hari semakin 
bagus karena menurutnya pada zaman 
dulu, makan di luar rumah hanya waktu 
libur atau weekend saja, tetapi sekarang 
nongkrong di tempat makan sudah jadi 
gaya hidup. Hal ini dibarengi dengan 
perkembangan teknologi yang menaikkan 
usaha kuliner, seperti media sosial dan 
juga merambah ke delivery online.

Ranie berharap wisata kuliner Indonesia 
bisa semakin kaya dan disukai. Ia juga 
bermimpi bisa pergi ke seluruh penjuru 
nusantara untuk menyicipi beragam 
kuliner khas Indonesia. ■
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Dr. Maria Yuni M. C., M.Psi.

Dosen dan Wakil Dekan II 
Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha
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Kedudukan dan fungsi suatu keluarga 
bersifat primer dan fundamental. 
Ini berarti pada hakikatnya keluarga 
merupakan wadah pembentukan 
karakter dan kepribadian bagi seseorang.  

Thomas Lickona, seorang penulis dan 
peneliti mengenai karakter menjelaskan 
bahwa keluarga adalah pihak pertama 
dan paling penting dalam memengaruhi 
dan membentuk karakter seorang anak. 
Keluarga adalah komunitas pertama bagi 
seseorang untuk belajar konsep baik dan 
buruk, pantas dan tidak pantas, benar 
dan salah. 

Pada keluarga inti, peranan utama 
pendidikan terletak pada ayah dan ibu. 
Keluarga diharapkan menjadi tempat 
belajar yang penuh cinta dan sayang. 

Peran  Ke uarga

Secara alami, sampai anak berusia 
sekitar lima tahun, kemampuan 
menalarnya belum berkembang dengan 
sempurna sehingga mudah menerima 
dan terbuka terhadap berbagai informasi 
yang diterimanya. Selanjutnya, semua 
pengalaman hidup yang berasal dari 
berbagai sumber akan menambah 
pengetahuannya sehingga ia memiliki 
kemampuan dalam menganalisis dan 
menalar suatu objek. 

Semakin banyak informasi yang 
diterima dan semakin matang sistem 
kepercayaan, serta pola pikir yang 
terbentuk maka semakin jelas tindakan, 
kebiasaan, dan karakter unik dari 
masing-masing individu. Dengan kata 
lain, setiap individu akhirnya memiliki 
sistem kepercayaan, gambaran diri,
dan kebiasaan yang unik.  

Pembentukan Karakter

Jika sistem kepercayaannya benar dan selaras, gambaran 
dirinya positif dan kebiasaan hidupnya baik maka kehidupannya 
akan terus baik dan semakin membahagiakan. Sebaliknya, 
jika sistem kepercayaannya tidak selaras maka hidupnya akan 
dipenuhi banyak permasalahan dan ketidakbahagiaan.

Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran. 
Di dalamnya terdapat seluruh “program” yang terbentuk dari 
pengalaman hidupnya, lalu membentuk sistem kepercayaan 
sehingga dapat membentuk pola berpikir yang dapat 
memengaruhi perilakunya. Jika “program” tersebut sesuai 
dengan prinsip-prinsip kebenaran universal maka perilakunya 
pun mengikuti hukum universal.

Skema pembentukan karakter yang baik dimulai dari 
pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan niat terhadap 
kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. 
Dengan kata lain, karakter mengacu pada serangkaian 
pengetahuan, sikap, motivasi, serta perilaku dan keterampilan. 
Semua dimulai di dalam keluarga, tempat seorang anak
tumbuh dan berkembang. ■

INTELEKTUAL

SIKAP

SPIRITUAL

MORAL

KEPRIBADIAN

SOSIAL
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Dalam hal ini terdapat tiga peran utama orang tua dalam 
mengembangkan karakter anak. 

Pertama, menciptakan suasana hangat dan tenteram. 
Tanpa ketenteraman, anak pasti kesulitan dalam belajar dan 
perkembangan psikisnya menjadi terhambat. Kedua, menjadi 
teladan bagi anak, sebab anak belajar dari apa yang dilihatnya, 
bukan dari apa yang didengarnya. Ketiga, mendidik anak.
Artinya mengajarkan karakter agar anak berperilaku sesuai 
dengan apa yang diajarkan. 

Keluarga merupakan wahana pertama dan utama bagi pendidikan 
karakter anak. Apabila keluarga gagal mendidik karakter anaknya 
maka institusi lain di luar keluarga pun sulit memperbaikinya.

Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak 
mengakibatkan tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. 
Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa 
karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter 
anak di rumah.
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“
”Sri Widiyantoro

Janganlah kreativitas kita berhenti 
karena keterbatasan. Kita harus 
beradaptasi untuk menghadapi 
perubahan. Kita harus terus kreatif 
dan produktif di tengah situasi dan 
keadaan yang baru. Namun perlu 
diperhatikan, kesehatan adalah hal 
penting yang harus diutamakan.
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Belajar Sejarah Lewat_

Grista Naftalena_

Legenda
Urban
Legenda
Urban
Legenda
Urban

Legenda urban adalah cerita rakyat yang berkembang
di daerah perkotaan. Biasanya ceritanya terkait 
keberadaan suatu tempat. Namun, tidak semua

legenda urban itu terbukti benar. Beberapa cerita 
ternyata hanya dibuat-buat oleh seseorang sehingga 

akhirnya berkembang menjadi legenda.

Jika Anda mencari kata legenda urban di 
Google maka Anda akan disajikan dengan 
berbagai cerita dan gambar misteri atau 
horor. Walaupun demikian, legenda urban 
tidak selalu berbau mistis, melainkan 
mengenai cerita rakyat tentang suatu tempat, 
juga tentang sejarah di balik pendirian 
bangunan atau penamaan jalan.

Rizki Theodorus Johan, S.S., M.A., Ketua 
Program Sarjana Sastra Inggris UK 
Maranatha memiliki pengalaman menelusuri 
bangunan dan jalan yang menjadi legenda 
urban di Kota Bandung bersama suatu 
komunitas di Bandung. Melalui kegiatan 
tersebut, ia mempelajari sejarah tempat-
tempat tersebut dan kisah di baliknya. 
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GEDUNG SATE_

PATUNG PASTOR VERBRAAK_

RUMAH KENTANG_RUMAH KENTANG_

PATUNG PASTOR VERBRAAK_

GEDUNG SATE_

Rumah yang terletak di Jalan Banda ini dipercaya dapat 
mengeluarkan aroma kentang. Dari sisi misterinya,
ceritanya mengenai keberadaan bayi yang terjatuh ke dalam 
panci yang sedang digunakan untuk merebus kentang. 
Namun sebenarnya, dulu orang yang tinggal di rumah itu 
suka  menanam tanaman yang dapat mengeluarkan aroma 
seperti kentang.

RUMAH KENTANG_

PATUNG PASTOR VERBRAAK_

GEDUNG SATE_

Patung ini terletak di salah satu sudut Taman Maluku,                
Bandung. Menurut cerita, patung pastor ini bisa berpindah 
tempat dan matanya dapat mengikuti orang yang melintas. 
Cerita lainnya mengatakan bahwa jenazah Pastor Verbraak 
dikubur di bawah patung tersebut. Faktanya, Pastor
Verbraak memang pernah bertugas sebagai misionaris di 
Padang dan Aceh, tetapi tidak pernah tinggal di Bandung. 
Patung Pastor Verbraak dibangun dengan tujuan untuk 
menghormati jasa-jasanya.

Selain itu, ada juga legenda Gedung Sate. Menurut cerita, 
benda berbentuk seperti tusukan sate pada menara 
sentralnya merupakan gambaran jumlah korban dalam 
pembangunan gedung tersebut, tetapi hal ini tidak terbukti. 
Fakta di balik “tusuk sate” tersebut ternyata merupakan 
alat penangkal petir, sedangkan enam bulatan di tiang 
tersebut menunjukkan enam juta gulden (sekitar 400 
miliar) yang dikeluarkan untuk membangun gedung itu. 
Gedung Sate dalam bahasa Belanda disebut Gouvernements 
Bedrijven. Nama Gedung Sate dipilih untuk memudahkan 
penyebutannya saja.

Beberapa legenda urban yang diceritakan Rizki, kebanyakan ceritanya berbau misteri. 
Menurutnya, penyebabnya karena masyarakat Indonesia tertarik dengan takhayul. Namun sisi 
positifnya, masyarakat dapat mengetahui sejarah mengenai gedung dan cagar budaya yang ada. ■
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Apakah kamu pernah menginstalasi sebuah software baru 
atau subscribe pada sebuah aplikasi website dan menemukan 
satu lampiran berupa syarat dan kondisi yang panjang? Apakah 
kamu membacanya secara detail dan baru melakukan klik menu 
“setuju” atau “I agree”? Sepertinya kita tidak pernah membaca 
sedetail itu. Umumnya kita langsung “setuju” atau  “I agree”. 
Fenomena ini dikenal dengan nama “clickwrap”.

Antonius B. Wibowo

I AgreeCancel
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da satu proyek penelitian menarik 
di tahun 2016. Peneliti membuat 

software fiktif dengan membuat syarat dan 
kondisi yang panjang. Apa yang terjadi? 
Peneliti tersebut melaporkan bahwa 74 persen 
responden yang melakukan proses instalasi 
langsung melakukan clickwrap. Responden 
melompati syarat dan kondisi atau kebijakan 
pribadi (privacy policy) dan segera menekan 
tanda setuju.

Hal menarik lainnya, ternyata responden hanya 
membutuhkan 73 detik setelah lampiran syarat 
dan kondisi muncul untuk menekan menu tanda 
setuju. Padahal syarat dan kondisi ini panjang 
dan berisi poin-poin penting yang menyangkut 
data pribadi.

Fenomena clickwarp ini sulit dihindari karena 
kita berburu dengan waktu agar aplikasi yang 
kita pasang di smartphone atau di komputer 
bisa segera berjalan. Namun, apakah kita 
pernah melakukan proses ini saat berjumpa 
dengan notaris yang membacakan setiap 
bab dan pasal persetujuan tertentu? Tentu 
tidak! Karena prosedur hukum ini tetap harus 
dilakukan agar klien yang terkait dengan
hukum mengerti syarat dan kondisi yang 
disepakati dan tidak disepakati.

Apakah melakukan clickwrap ini salah? 
Apakah kita harus membaca semua 
lampiran syarat dan kondisi secara lebih 
detail saat meng-install software? Ada dua 
pandangan terhadap fenomena clickwrap ini.

Pertama, karena alasan waktu dan 
produktivitas maka clickwrap dianggap sah 
saja selama kita meyakini aplikasi software 
apa yang kita pasang. 

Kedua, karena kita juga harus mengetahui 
apa yang kita sepakati maka sebaiknya kita 
tidak harus memberikan informasi pribadi 
secara detail pada saat subscribe untuk 
aplikasi tertentu yang sifatnya tidak cukup 
personal. Jadi, semua kebijakan ada di 
tangan kita sebelum memilih apa yang
kita sepakati. ■
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Letting Go,
Letting Come

Seniman: Heru Susanto

Judul: Letting Go, Letting Come

Media: Watercolor on paper

Ukuran: 100x150 cm

Tahun: 2017 S  ebuah karya lukisan, secara visual 
sejatinya mampu berkomunikasi 

dengan apresiatornya melalui 
tampilannya, konsep karyanya, serta 

makna dan pesan yang dikandungnya. 
Lukisan ini dimaksudkan demikian dan 

secara jujur tercipta dari kontemplasi sisi 
kemanusiaan sehari-hari.

S 
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Muatan Karya

Karya lukisan ini mengolah persoalan 
paradoks masa lalu dan masa 
mendatang. Ini merupakan sebuah 
fenomena yang sering terjadi antara 
kedua generasi yang dari sudut pandang 
masing-masing dinyatakan paling baik. 
Generasi tua bersikukuh bahwa pada 
zamannya adalah paling baik, paling 
enak, dan segala-galanya. Namun, di 
sisi lain generasi muda juga menyatakan 
justru pada zamannyalah yang paling 
modern, segalanya mudah diperoleh, 
dan cepat dinikmati secara instan.

Generasi muda mengatakan, masa 
lalu tidak ada gunanya, kolot, usang, 
dan kuno. Sebaliknya generasi tua 
membantah dengan pendapatnya 
bahwa tidak ada masa depan tanpa 
masa lalu. Benturan itu terus berlanjut 
karena keduanya lupa ada masa 
sekarang yang dimiliki bersama sebagai 
hadiah (present) dari Tuhan sebagai 
waktu terbaik untuk dinikmati dalam 
rangkulan kasih.

Sosok nenek tua dihadirkan 
merepresentasikan generasi masa lalu 
(past time). Bayi-bayi merah dan hijau 
merepresentasikan generasi masa 
depan dengan gestur yang dominan 
seolah tidak memandang sang nenek.

Sebuah bentuk gunungan juga 
dihadirkan merepresentasikan 
paradoks yang terjadi, yaitu pertemuan 
masa lalu dan masa depan yang di ranah 
tradisi kearifan lokal dimaknai sebagai 
paradoks yang harmonis. ■
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EMPAT MAHASISWA FASHION MARANATHA CETAK 
PRESTASI DALAM AJANG UPCYCLE COMPETITION

Empat mahasiswa Program Diploma Seni Rupa 
dan Desain UK Maranatha mengukir prestasi 
dalam ajang Upcycle Competition. Kegiatan ini 
merupakan bagian dari acara Innofashion Show 
2 yang diselenggarakan Program Desain Fashion 
dan Tekstil, Universitas Kristen Petra. Pemenang 
ditentukan oleh juri-juri yang telah pakar dalam 
bidang fashion dan diumumkan dalam acara 
virtual pada Jumat, 12 Juni 2020. Empat 
mahasiswa yang berhasil mencetak prestasi 
terdiri atas Cherish Rosethalia Kamajaya, Juara 
I; Anjeli Tania, Juara III; Cristabella Analica, Juara 
Harapan I; dan Tassya Mandiri, Juara Harapan II.

UK Maranatha sebagai institusi perguruan tinggi 
menawarkan berbagai macam beasiswa bagi 
calon mahasiswa. Topik tersebut dijelaskan 
pada acara Orasi: Obrolan Santai Berisi yang 
mengangkat tema “Kampus Merdeka: Merdeka 
Belajar”. Acara yang diselenggarakan melalui 
Instagram Live @manajemenmaranatha pada 
Rabu, 17 Juni 2020 ini dipandu oleh Pendeta 
Universitas, Pdt. Hariman A. Pattianakotta, M.Th. 
dan mengundang Wakil Rektor III, Robby Y. T., S.T., 
M.T., Dipl.IWRM., Ph.D. sebagai narasumber.

KAMPUS MERDEKA, GEBRAKAN
TERBARU MARANATHA

JADI RELAWAN COVID-19, DR. DEBRYNA BAGIKAN 
PENGALAMAN DAN CARA HADAPI NEW NORMAL

Seorang alumnus Fakultas Kedokteran UK 
Maranatha, dr. Debryna Dewi Lumanauw diundang 
dalam acara Virtual Ceremony Dexa Award Science 
Scholarship 2020 yang diselenggarakan pada 17 
Juni 2020 secara online melalui channel Youtube 
Dexan TV. Di salah satu sesi dalam
acara ini, yaitu sesi talk show “Inovasi dan Daya 
Tahan Tubuh Menghadapi Era New Normal”, 
dr. Debryna berkesempatan membagikan 
pengalaman mengenai peran tenaga medis
dalam menangani Covid-19.

BERBAGI KISAH HADAPI KRISIS PANDEMI
DALAM ACARA PHILOTALK

Kita menyadari bahwa pandemi yang tengah 
berlangsung ini berdampak pada berbagai aspek 
dan bidang pekerjaan. Sehubungan dengan itu, 
salah satu platform tanya-jawab bernama Philoit.
id. bekerja sama dengan Senat Mahasiswa 
(Sema) Fakultas Teknologi Informasi Universitas 
Kristen Maranatha mengadakan webinar bertajuk 
PhiloTalk. Acara yang diselenggarakan pada
18-20 Juni 2020 mengangkat tema mengenai 
“How Professionals & Businesses Strive
through the Crisis”.

http://news.maranatha.edu

SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:What 's OnWhat 's On
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WEBINAR:WEBINAR:
GAYA BARU SEMINAR
ALA NEW NORMAL
GAYA BARU SEMINAR
ALA NEW NORMAL

Dalam situasi pandemi yang 
mengharuskan semua orang 
#dirumahaja, internet menjadi 
kebutuhan pokok. Semua dilakukan 
serba online; bekerja, belajar, belanja 
dan banyak hal lainnya. Pamor platform 
video konferensi pun naik pesat. Pada periode 
14-21 Maret 2020, jumlah unduhan aplikasi video 
konferensi di iOS dan Google Play melampaui 62 
juta unduhan di seluruh dunia. Jika dibandingkan 
dengan tahun 2019 dalam jangka waktu yang 
sama, jumlah itu naik 90%.

Penggunaan aplikasi-aplikasi video 
konferensi meningkat drastis karena 
adanya kebutuhan untuk melakukan 
pertemuan, dengan tetap menjaga 
jarak, dan menghindari berkumpulnya 
banyak orang di satu tempat. Tidak 
hanya pertemuan rapat atau online 
meeting saja yang dilakukan, tetapi 
pertemuan besar semacam seminar 
pun dilakukan secara online.

Seminar online atau webinar (web 
seminar) akhir-akhir ini begitu 
banyak diadakan. Universitas Kristen 
Maranatha pun demikian banyaknya 
menyelenggarakan webinar dalam dua 
bulan terakhir ini. Tentu hal ini sangat 
menggembirakan bagi para peserta, 

karena mereka memiliki banyak pilihan 
topik seminar untuk diikuti, dan tidak 
terbatasi oleh jarak ataupun tempat.
Beberapa host penyelenggara webinar 
pun mengaku terkejut ketika pertama 
kali menyelenggarakan webinar, 
dengan peserta yang bisa mencapai 
500 orang bahkan lebih, juga peserta 
dari luar kota hingga luar pulau. Suatu 
hal yang cukup sulit bila dilakukan 
secara konvensional.

Webinar apa saja yang telah diadakan 
oleh Maranatha dari Mei hingga Juni 
2020? Panjangnya daftar berikut 
ini juga membuktikan keseriusan 
Maranatha membagikan ilmu
seluas-luasnya.
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MENGHADAPI COVID
TEKNIK INDUSTRI

NGOBROL SANTAI
FEATURING DOSEN

& MAHASISWA
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NGOBROL SANTAI
FEATURING ALUMNI

TEKNIK INDUSTRI

[GOOGLE MEET]
NGOBROL SANTAI

FEATURING DOSEN,
MAHASISWA & ALUMNI

TEKNIK INDUSTRI

EDUKASI PARLEMEN
‘DI RUMAH AJA’ MENGENAI
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PEKERTI
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NUTRIFOOD
MENGHADAPI COVID-19
TEKNIK INDUSTRI

TEKNIK INDUSTRI

CHIT-CHAT
FEATURING STUDENT

TEKNIK INDUSTRI

CHIT-CHAT
FEATURING ALUMNI

FIRST THING FIRST
IN WFH
BSPK

CLOSING WIRATHA
DKMHS

ANALOGI -
HOMO MENSURA
TO HOMO DEUS
ILMU HUKUM
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DATA WEBINAR
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

MEI 2020

GET TO KNOW
SERVICE DEVELOPMENT
OF TOKOPEDIA
TEKNIK INDUSTRI

EXPERT UPDATE
HIV- AIDS
FAKULTAS KEDOKTERAN

EXPERT UPDATE
WOUND MANAGEMENT
IN EMERGENCY SETTING
FAKULTAS KEDOKTERAN

CARA KELUARGA
MENGHADAPI PANDEMIK
PEMASARAN

GAMIFIKASI
KELAS ONLINE
PEMASARAN

AGAMA DAN TOLERANSI
DI MASA PANDEMIK
BPK

[LIVE INSTAGRAM]
CHIT-CHAT FEATURING

ALUMNI & COMPANY
TEKNIK INDUSTRI

[LIVE INSTAGRAM]
CHIT-CHAT FEATURING STUDENT

HOW TO ADAPT IN
THE NEW ENVIRONMENT

TEKNIK INDUSTRI

MARANATHA
ENTREPRENEUR

FAMILY 9.0
MANAJEMEN

PERTEMUAN FORUM
DOSEN PENELITI DAN PENGABDI

KIAT-KIAT UNTUK BERHASIL PUBLIKASI
DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

DAN MENINGKATKAN H-INDEKS
LPPM

BUDAYA KERJA
YANG EFEKTIF DALAM

INSTITUSI PENDIDIKAN
DSDI

SHARING SESSION
ALUMNI

ILMU HUKUM
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DATA WEBINAR
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

JUNI 2020

�INFECTION CONTROL
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

ORAL HOME
TELECARE
INTERVENTION
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

HEALTH STARTS
FROM THE MOUTH
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

AI TECHNOLOGY
IN YOUR DAILY LIFE
PEMASARAN

TIPS BISNIS
TETAP GESIT DALAM
SITUASI SULIT
PEMASARAN - IT

GAMIFIKASI
KELAS ONLINE

PEMASARAN - IT

EMBRACING
NEW NORMAL

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

GAMIFIKASI
KELAS ONLINE

PEMASARAN - IT

CHATBOT DAN NLP
CARA NGOBROL

MASA DEPAN
PEMASARAN - IT

DIGITAL MARKETING
ANAK SMA BISA SUKSES

BERJUALAN ONLINE
PEMASARAN - IT

GAMIFIKASI
KELAS ONLINE

PEMASARAN - IT

ENTREPRENEUR OR
ENTHEOPRENEUR

BPK

EXPERT UPDATE
FAKULTAS KEDOKTERAN
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DATA WEBINAR
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

JUNI 2020

Sumber: Sekretariat Universitas - Bidang Protokoler dan Agenda

TIPS INVESTASI

PEMASARAN - EKONOMI

MARANATHA
FAMILY FELLOWSHIP
WHEN I THINK
THAT I’M RIGHT
BPK

HOW TO BE A GREAT
MILLENIALS IN WORLD
CLASS COMPANY
TEKNIK INDUSTRI

PROGRAM
FAST TRACK

BPK PENABUR
REKTORAT

PROGRAM
FAST TRACK

BPK PENABUR
REKTORAT

KILLER WEBINAR
PRESENTATION SKILL

PEMASARAN - EKONOMI

SELF DEVELOPMENT
PEMASARAN - EKONOMI

MENGENAL PROFESI,
PELUANG KERJA & DUNIA

AKUNTAN LEBIH JAUH
PEMASARAN - EKONOMI

BE A SMART
ENTREPRENEUR

THROUGH ACCOUNTING
PEMASARAN - EKONOMI
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Tepung tapioka yang dikenal dengan nama 
tepung kanji atau aci memang dapat diolah 
menjadi berbagai jenis makanan. Salah satunya 
yang menjadi jajanan populer di Kota Bandung 
yaitu baso aci. Jajanan yang satu ini memiliki 
tekstur yang kenyal dan disajikan dengan kuah 
gurih. Tak jarang, makanan ini juga disajikan 
dengan berbagai topping, seperti cuanki
kering dan pilus cikur.

BASO ACI
JOMBLO, 
KENIKMATAN 
YANG HAKIKI
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Renddi Raya, alumnus Program Sarjana Desain 
Komunikasi Visual angkatan 2006 melihat peluang 
bisnis baso aci yang kala itu belum ramai dijual. 
Bisnis ini sudah dijalaninya sejak dua tahun silam. 
Sebelum terjun ke dalam bisnis food & beverage 
(F&B), Renddi sebelumnya merupakan seorang 
branding consultant dan social media manager 
yang banyak menangani klien yang bergerak di 
bidang F&B. Hal ini yang kemudian memancing 
Renddi untuk membuat brand-nya sendiri.

Brand baso aci miliknya dinamai “Baso Aci 
Jomblo”. Kata “jomblo” dipilih untuk menarik 
perhatian anak muda dalam penjualan produknya. 
Selain kuah kaldu yang sudah banyak ditawarkan 
di pasaran, Baso Aci Jomblo juga menawarkan 
beberapa pilihan kuah yang unik untuk menemani 
hidangan baso acinya. Beberapa pilihan rasa 
nikmat yang ditawarkan, yaitu kuah kaldu,
kuah tomyam, kuah hot mala, dan
kuah taichan. Pilihan rasa 
yang dibuat ini dilakukan 
untuk menyesuaikan
selera pasar.

Lagi ngidam 
makanan pedas 
berkuah, wajib 
coba Baso Aci 

Jomblo.
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Saat ini Baso Aci Jomblo telah memiliki 
lima gerai yang tersebar di sekitar Kota 
Bandung. Selain itu, konsumen juga 
dapat menikmati sajian Baso Aci Jomblo 
melalui delivery ojek online yang telah 
bekerja sama. Menarik dan mudah 
didapat, bukan? 

Selain lima gerai yang sudah ada, Renddi 
pun berencana untuk menambah 
beberapa gerai di Bandung sebelum 
nantinya juga berencana untuk 
membuka cabang di luar kota. Dengan 
rasa yang sesuai dengan selera pasar, 
didukung dengan branding dan 
marketing yang baik, Renddi yakin dapat 
mengekspansi bisnisnya lebih luas lagi. ■
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Gerai:
• Jl. Cikutra No. 153
• Jl. Tata Surya No. 19
• Jl. Purwakarta No. 190
• Jl. Kliningan No. 18
  (Koenyah Foodcourt)

Baso Aci Jomblo
WA: 0877 788 99 030
Instagram: basoacijomblo
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Upload foto komunitasmu dan tag Instagram @universitaskristenmaranatha
Foto terpilih akan ditampilkan di halaman ini pada edisi selanjutnya

BERANI TAMPIL DI SINI?
CARANYA:

InteraksiInteraksiInteraksi









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


