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Semangat perjuangan kembali 
membara di tengah peringatan 
kemerdekaan Republik Indonesia. 
Beda dengan situasi 75 tahun yang 
lalu, perjuangan detik ini adalah 
melawan Covid-19. Dengan semangat 
kemerdekaan itu, kita kerahkan semua 
kekuatan. Kita harus yakin bahwa
kita akan segera menang. 
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Sapa
Redaksi

  Kemerdekaan Indonesia telah melewati usia yang ke-75. Pertanyaan 
“apakah kita sudah betul-betul merdeka?” tahun ini menjadi semakin klise. 
Kemerdekaan yang berarti kebebasan, sudah jelas sangat kontradiktif dengan 
pembatasan-pembatasan yang kita jalankan akhir-akhir ini. Ekspresi perayaan 
hari kemerdekaan pun dilakukan dengan serba terbatas. Tidak ada riuh rendah 

dan gegap gempita yang masif seperti biasanya.

   Namun jangan salah, momentum bulan kemerdekaan Republik Indonesia 
kali ini juga diwarnai munculnya kekuatan baru dalam peperangan melawan 
pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya – termasuk potensi 
ambruknya perekonomian dan ancaman resesi. Merebaknya kabar bahwa 
vaksin Covid-19 khususnya vaksin Merah Putih buatan dalam negeri akan segera 
diproduksi menjadi salah satu pemicu optimisme. Di sisi lain, pembatasan-
pembatasan fisik dan peraturan protokol kesehatan telah berangsur berubah 

menjadi kebiasaan baru yang dilakukan berdasarkan kesadaran diri.

   Kita masih berjuang sengit melawan virus Corona, tetapi tidak seperti 
beberapa bulan lalu ketika kita dihantui oleh kecemasan bahkan ketakutan 
karena ketidaktahuan. Saat ini rasa cemas itu kita ubah menjadi kewaspadaan, 
dan saat ini pula kita telah mengetahui cara-cara untuk menghindari dan 

terbebas dari Covid-19.

   Lebih dari itu, adanya tantangan demi tantangan di semua sektor sebagai 
dampak virus Corona, satu demi satu dapat kita taklukkan dan bahkan 
menimbulkan tren baru. Misalnya saja makan makanan bergizi dan berolah raga. 
Kedua hal ini mendadak naik daun menjadi gaya hidup trendi. Meningkatnya 
interaksi virtual akhir-akhir ini juga berakibat adanya percepatan penerapan 
teknologi digital, dan yang pasti mengurangi tingkat gaptek masyarakat. 
Teknologi akan semakin dekat dengan keseharian, dan sebaliknya masyarakat 
pun akan semakin akrab memberdayakan teknologi. Memang masih ada pro-

kontra di sana-sini, tetapi langkah kita sudah menunjukkan kemajuan.

   Apakah Indonesia sudah merdeka? Jelas, sudah 75 tahun kita merdeka. 
Namun perjuangan belum berakhir. Saat ini kita sedang menghadapi 
perjuangan yang sangat nyata, sama dengan perjuangan seluruh dunia, yaitu 
melawan Covid-19. Semangat 45 akan kita bawa dalam setiap langkah kita, 
baik menghadapi pandemi, ataupun menghadapi semua tantangan yang akan 
datang. Kemerdekaan adalah kekuatan kita untuk berjuang menuju Indonesia 

maju. Pantang kita mundur, karena kita harus menang! (ins)

M! - Edisi 13 // 2020 // SAPA REDAKSI



M! – Majalah Inspirasi Maranatha
dapat diakses melalui situs:

MARI BERBAGI
INSPIRASI!

Kirimkan karya atau tulisan Anda melalui
E-mail: redaksi@maranatha.edu.

Kirimkan juga kritik dan saran Anda
untuk pengembangan majalah ini.
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Proklamasi 
Kemerdekaan 
Bukan Akhir 
Perjuangan

Steffi G. Gulo
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Jalan Pegangsaan Timur 56 menjadi tempat penting dalam sejarah Indonesia.          
Di sinilah Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta membacakan naskah 
proklamasi pada Jumat, 17 Agustus 1945. Walau sederhana, momen ini memiliki 

makna yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Naskah tersebut tidak terhenti di situ saja. Para pemuda berusaha agar informasi 
kemerdekaan ini sampai ke seluruh pelosok tanah air dan penjuru dunia. 
Penyebaran informasi dilakukan melalui radio, media pers, surat selebaran, dan 

berbagai media lainnya.

Pascaproklamasi, Belanda yang tidak mau mengakui pernyataan kemerdekaan 
Indonesia terus melakukan berbagai serangan untuk mengambil alih beberapa 
wilayah Indonesia. Hal tersebut memaksa bangsa kita terus berperang demi 

mempertahankan kedaulatannya.
 

Perjuangan pada akhirnya memperoleh hasil yang membahagiakan, ketika 
Belanda dan Indonesia menandatangani soevereiniteitsoverdracht (penyerahan 
kedaulatan) pada 27 Desember 1949 di Istana Dam, Amsterdam. Namun,                      
baru pada 2005 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia jatuh pada 17 

Agustus 1945.

Proklamasi merupakan titik tertinggi perjuangan bangsa Indonesia dalam 
melawan penjajahan. Ini juga merupakan sebuah pernyataan kelahiran Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita yang lahir setelah masa tersebut 
mungkin tidak terlalu memikirkan secara serius bagaimana perjuangan para 
pahlawan. Meskipun begitu, kita dapat mewarisi semangat proklamasi karena 

merdeka bukan berarti final dari sebuah perjuangan. 

Di usia yang ke-75 tahun, misi yang sekarang harus terus kita lakukan adalah 
mempertahankan kemerdekaan melalui persatuan dan kesatuan segenap bangsa 
Indonesia. Caranya dengan menyadari pentingnya memiliki  dan menumbuhkan 

rasa saling menghormati dan menghargai setiap keberagaman yang ada. 
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 1.331 
suku dengan 652 bahasa daerah.  Jangan sampai perbedaan ini membuat 

kita berselisih. Kita memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu 

“Bhinneka Tunggal Ika” 
yang artinya “berbeda-beda, tetapi tetap satu”.

Tidak berhenti di situ saja, kita juga bisa memaknai kemerdekaan dengan 
belajar dan menuntut ilmu, baik dari sekolah formal atau dari sumber mana 
pun. Ilmu tersebut harus dipergunakan untuk membangun Indonesia yang 

lebih maju. 

Kita juga perlu aktif berorganisasi dan melakukan kegiatan sosial untuk 
mengasah kemampuan kepemimpinan dan kerja sama kelompok. 
Pengalaman ini nantinya dibutuhkan di dunia kerja maupun dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Bangga dan mau menggunakan produk-produk buatan Indonesia juga bisa 
menjadi cara lain untuk membuktikan bahwa kita mencintai tanah air. Tentu 
ada banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. 

Perayaan 75 tahun kemerdekaan RI kali ini berbeda dengan tahun sebelum-
nya karena pandemi Covid-19. Jangan sampai semangat perjuangan itu 
meredup. Biarlah ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan apa 
yang telah kita lakukan bagi Indonesia dan memperkuat semangat untuk 

mempertahankan dan membangun bangsa ini. ■

Selamat Ulang Tahun ke-75
Republik Indonesia.

17.08.1945

17.08.1945



ONLINE VS ON-SITE
Prisca Katranny

Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus...
Lirik ini mungkin tidak asing, terutama bagi kita yang pernah mengikuti prosesi wisuda. 

Lagu “Gaudeamus Igitur” menjadi nyanyian sakral yang wajib dilantunkan saat prosesi senat 
memasuki ruang sidang wisuda. Tiap kali lagu ini dikumandangkan, suasana khidmat dan 

semangat menyelimuti seluruh ruangan. Para peserta seolah-olah dibungkam
oleh kemegahan prosesi tersebut.
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   al lain yang cukup dikenang 
pada masa wisuda adalah saat 
pemindahan tali toga sebagai simbol 

kelulusan dan perayaan bersama rekan-
rekan wisudawan lainnya. Bahkan, suasana 
sukacita bersama dosen-dosen yang telah 
mengajar dan membimbing kita selama 
ini. Semua kegiatan tersebut tentunya 
membutuhkan kontak fisik, mulai dari 
berjabat tangan sampai berpelukan. 

Namun, di tengah kondisi pandemi
sekarang ini, aktivitas manusia didorong 
untuk berubah 180°. Dalam masa new 
normal, protokol kesehatan dan physical 
distancing merupakan hal wajib.
Dampaknya, perguruan tinggi harus 
melakukan proses belajar mengajar
secara daring, termasuk wisuda.
 
Jika dibayangkan, penerapan physical 
distancing tentu dapat mengurangi euforia 
dari momen bersejarah itu. Universitas 
Kristen Maranatha turut mengambil 
keputusan dengan mengadakan wisuda 
daring untuk periode II 2019/2020. Hal ini 
dilakukan karena pelaksanaan wisuda tidak 
mungkin ditunda terus menerus. 

“Sebagai institusi pendidikan, UK Maranatha 
harus sigap dan adaptif menghadapi segala 
tantangan dan perubahan yang cepat
akhir-akhir ini,” ungkap Rektor Universitas 
Kristen Maranatha, Prof. Ir. Sri Widiyantoro,
M.Sc., Ph.D., IPU.

Pelaksanaan wisuda daring ini ditanggapi
pro dan kontra oleh para lulusan UK 
Maranatha. Terbukti dari jumlah total 702 
lulusan pada periode II 2019/2020, tidak 
seluruhnya mengikuti upacara wisuda daring. 
Pada Sabtu, 15 Agustus 2020 tercatat 
248 lulusan yang diwisuda secara daring, 
sementara sisanya memilih menunggu 
kesempatan wisuda secara tatap muka 
di kampus. Menurut Kevin Lay, salah satu 
lulusan yang menantikan wisuda offline, 
suasana on-site dianggap terasa lebih nyata.

H
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Berbeda dengan Kristha Sona Octavia, 
lulusan yang memilih wisuda online. Baginya, 
di masa pandemi seperti ini wisuda online 
lebih aman karena kehadiran orang tua dari 
luar kota ke Bandung dapat berisiko. Jika 
menunggu wisuda offline, waktunya tidak 
tahu kapan. Lagi pula para wisudawan 
masih mengenakan toga wisuda lengkap 
yang sebelumnya telah dikirimkan oleh 
pihak kampus ke kediaman masing-masing 
wisudawan. Prosesi pemindahan kuncir 
tetap dilaksanakan sebagai penanda 
kelulusan, walaupun kali ini dilakukan 
oleh orang tua atau wali bersama para 
wisudawan di tempat masing-masing 
dengan disaksikan oleh Senat Universitas 
dan peserta wisuda lainnya secara daring.

Para wisudawan juga turut menikmati 
suasana di akhir kegiatan wisuda bersama 
rekan-rekan atau keluarga. Wisuda online 
ataupun offline, cara apa pun yang dipilih 
tidak akan mengubah status kelulusan. Ini 
merupakan bagian dari simbol perayaan 
kelulusan dan pencapaian dalam diri 
seseorang yang akan melangkah ke 
perjalanan hidup selanjutnya. ■
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Cara apa pun
yang dipilih tidak
akan mengubah

status kelulusan...
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Pergelaran Wiratha Festival
merupakan acara yang paling 

ditunggu oleh para calon 
mahasiswa Universitas Kristen 

Maranatha dan panitia
yang terlibat. Bertemu dan

berkenalan langsung dengan 
sesama mahasiswa baru, keseruan 
acara, tawa, canda, dan suara riuh

rendah yang biasanya dirasakan 
secara langsung sepertinya tidak 
bisa kita alami pada pergelaran 

Wiratha Fest 2020 kali ini. 

emua ini terjadi karena kita masih 
berada dalam situasi pandemi

Covid-19 yang mengharuskan kita
untuk menerapkan protokol kesehatan. 
Namun, keadaan ini tidak menghalangi 
kita untuk tetap dapat melaksanakan
Wiratha Fest 2020. 

Ketua Panitia Wiratha Fest 2020, 
Candra Sinuraya, S.E., M.Si., mengatakan 
bahwa tahun ini Wiratha Fest akan 
diselenggarakan secara online melalui 
platform Zoom. Rangkaian acara
akan dibagi menjadi dua bagian.
Pertama, pada 14-16 September 2020 
untuk tingkat universitas dan kedua
pada 17-18 September 2020
untuk tingkat fakultas. 

Maranatha Bersiap Menyambut
Mahasiswa Baru Lewat 

Siap Menyambut
Mahasiswa Baru Maranatha

OnlineOnline

s
Grista Naftalena



Lalu, adakah yang membedakan
antara Wiratha online ini dengan Wiratha 
on-site? Candra menerangkan, Wiratha 
Fest tahun ini pun tak memiliki banyak 
perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. 
Masih banyak sesi yang akan diadakan, 
seperti campus tour, enlightenment 
session, kapita selekta, pengenalan unit 
kegiatan mahasiswa, dan lain-lain.
Juga akan diselenggarakan beberapa
sesi seminar, seperti seminar antinarkoba 
dan antipergaulan-bebas.

Setelah melalui rangkaian pengenalan 
universitas dan fakultas, mahasiswa baru 
akan memasuki program mentoring. 
Pada program ini setiap mahasiswa 
baru akan didampingi oleh mahasiswa 
senior sebagai mentornya selama satu 
tahun perkuliahan. Kemudian, juga 
akan diadakan beberapa aktivitas dan 
pelatihan yang akan berlangsung
hingga Mei 2021. 

Walaupun dilakukan secara online, 
Panitia Wiratha Fest 2020 memastikan 
acara ini akan berlangsung menarik dan 
tidak akan berbeda jauh dari kegiatan 
Wiratha Fest on-site.  Candra memastikan 
bahwa melalui acara ini, semua informasi 
yang harus diterima mahasiswa
akan tersampaikan. 

Candra juga mengatakan bahwa
panitia akan berusaha memastikan 
mahasiswa dapat mengenal kampus 
dengan lebih baik, mengetahui informasi 
terkait perkuliahan, fasilitas yang dapat 
dimanfaatkan, ragam organisasi atau unit 
kegiatan mahasiswa yang dapat dipilih 
untuk mengembangkan kepemimpinan, 
minat, dan bakat mereka. 

“Pastinya selalu ada kejutan-kejutan di 
sepanjang acara yang akan membuat 
setiap mahasiswa baru akan tetap 
menikmati acara ini karena mereka tidak 
hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai 
subjek. Artinya, keterlibatan mereka 
sebagai mahasiswa baru akan ikut
ambil bagian dalam acara ini,”
tutur Candra menjelaskan. 

Candra selaku panitia berharap,
melalui seluruh rangkaian acara yang 
sudah dipersiapkan, mahasiswa baru 
bisa mendapatkan informasi, inspirasi, 
semangat, serta dorongan untuk 
memasuki dunia perkuliahan yang 
mungkin berbeda dari bangku SMA
dari segi proses pembelajaran
dan sebagainya. ■ 
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Sejak pandemi diumumkan oleh World Health Organization (WHO) pada awal Maret 2020, 
semua negara bergegas melakukan pencegahan, mulai dari pembatasan sosial hingga lockdown. 
Dampaknya, semua kegiatan terpaksa dilakukan dari rumah, dan masyarakat butuh penyesuaian 

yang cukup lama untuk membiasakan diri.
 

Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah 
di beberapa daerah di Indonesia belum sepenuhnya membuat pandemi menurun dan berhenti. 
Acara-acara besar yang telah dijadwalkan, kini dialihkan menjadi virtual. Namun, tidak semua 

kegiatan tersebut dapat dilakukan secara virtual karena dibutuhkan kehadiran rekan atau keluarga, 
contohnya seperti acara pernikahan dan ulang tahun.

Pada umumnya perayaan ulang tahun diadakan dengan mengumpulkan banyak relasi terdekat. 
Bagi beberapa orang, ulang tahun perlu dirayakan sebagai simbol memasuki masa hidup

yang baru. Dengan merayakannya, seseorang seperti mendapat kesempatan baru
dalam menggapai impiannya.

Prisca Katranny
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Hal kedua, berpikirlah positif. 
Selain bahagia, resep agar sistem imun tubuh 
kuat adalah berpikir positif. Manfaat lainnya 
adalah dapat meningkatkan kemungkinan umur 
panjang, memerangi depresi, mengatasi stres, 
serta membuat manusia lebih tangguh.

17Seventee nSweet 
Seventee nS 17Sweet 
Seventee nSweet 

Di beberapa negara, terdapat perayaan ulang 
tahun khusus yang biasanya disebut “sweet 
seventeen”. Sweet seventeen dirayakan sebagai 
tanda bahwa seseorang telah memasuki usia 
dewasa. Hal ini biasanya ditandai dengan 
diperbolehkannya orang tersebut mendapat 
kartu tanda penduduk yang baru boleh dimiliki 
oleh orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas.

Memasuki fase kehidupan yang baru, cara 
hidup sebagai seseorang di bawah umur 
perlu ditinggalkan karena kini mereka sudah 
dipandang sebagai orang dewasa. Ketika 
anak-anak, setiap kebutuhan mereka selalu 
disediakan orang tua, setelah dewasa 
seharusnya mereka sudah belajar memenuhi 
kebutuhannya sendiri. Perayaan itu sendiri 
walaupun hanya sebuah simbol, tetapi akan 
memberi makna yang dalam.

Selain perayaan ulang tahun, kegiatan yang 
membutuhkan kehadiran pihak lain adalah acara 
pernikahan. Akibat pandemi ini, ada beberapa 
acara pernikahan yang harus diundur. Hal ini 
sangat berpengaruh terhadap biaya, jumlah 
undangan, jumlah menu makanan, besarnya 
ruangan, hingga jumlah souvenir.

Di tengah situasi dan kondisi pandemi ini, 
salah satu imbauan yang terus menerus 
digaungkan adalah jaga jarak. Lalu bagaimana 
dapat merayakan ulang tahun dengan adanya 
pembatasan-pembatasan seperti itu?

22

33
Terakhir, rencanakan perayaan di tahun 
mendatang dengan semangat. Tidak ada 
perayaan atau pesta, bukan berarti akhir dari 
segalanya. Tetaplah percaya bahwa kita masih 
dapat merayakan hari bahagia dengan 
orang-orang terdekat di tahun mendatang.

Jika tetap ingin merayakan hari bahagia,
kini tidak perlu khawatir. Media sosial
dan aplikasi video conference dapat
kita manfaatkan.

Persiapkan dekorasi yang diinginkan 
dan undang orang terdekat agar dapat 
menyaksikannya secara virtual. Jangan jadikan 
pandemi sebagai penghalang kita untuk 
bahagia. Selama masih ada kesempatan, 
nikmati dan lakukan hal-hal yang positif. ■
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Ada tiga hal yang perlu dipahami ketika acara
yang telah kita persiapkan terpaksa harus dibatalkan:

Pertama, jika kita sampai saat ini masih 
sehat, bersyukur dan berbahagialah.



eluang yang baik akan datang 
jika kita mau bekerja keras. Hal 

inilah yang terjadi kepada Verry 
Octavianus Wijaya saat ini. Alumnus 
Program Sarjana Teknik Industri 
angkatan 2001 ini berani mengambil 
peluang dari perusahaan Samsung 
Electronic Indonesia. Saat ini Verry 
memegang posisi sebagai Head of 
Premium Internet & Mobile Samsung.

Tanggung jawab pria kelahiran 
Bandung, 21 Oktober 1983 ini cukup 
banyak, misalnya meningkatkan market 
share Samsung Premier di Indonesia, 
mempersiapkan peluncuran produk baru, 
memaksimalkan penjualan dan profit, 
hingga mengukur kepuasan konsumen.

Perjuangannya untuk mencapai titik
ini cukup panjang. Sebelumnya, Verry
pernah bekerja di industri consumer 
goods selama lebih sedekade.
Ia menuturkan alasannya pindah karena 
ingin mencoba tantangan baru. 

BERANI
MENCOBA

Steffi G. Gulo
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“Saya melihat dari segi strategi, pace 
kerja, dan culture yang sangat berbeda. 
Selain itu perusahaan sekarang 
merupakan perusahaan multinasional  
yang merupakan hal baru bagi saya 
yang sebelumnya bekerja di perusahaan 
nasional,” jelasnya.

Meskipun masih baru, menurutnya 
bekerja di perusahaan yang menjual 
produk mobile membutuhkan strategi 
bisnis yang cepat, terencana, dan 
efisien karena kecepatan inovasi yang 
dihasilkan dan kompetisi bisnis yang 
ketat. Namun, lulusan SMA Kristen 2 
Bina Bakti Bandung ini sangat menyukai 
spirit perusahaan untuk tetap bertahan 
dan menjadi nomor satu, terlebih dalam 
kondisi pandemi saat ini.

Ia mengatakan bahwa keputusannya 
untuk pindah kerja awalnya berat. Jika 
sebelumnya Verry telah menguasai 
A sampai Z pada perusahaan lama, 
maka ia sekarang harus terus belajar 
banyak hal baru. Untuk menghadapinya, 
ia menanamkan pikiran positif, belajar 
lebih fokus, dan selalu berusaha untuk 
memberikan hasil yang optimal. 

Selain itu, struktur organisasi yang 
diterapkan oleh perusahaan global ini 
pun memiliki perbedaan besar, sehingga 
menjadi tantangan baginya untuk 
mampu mengatur ego dan berkolaborasi 
dengan departemen lain. Apalagi ia mulai 
bekerja di perusahaan ini saat kondisi 
pandemi Covid-19.

Ayah dari dua orang anak ini mengakui 
bahwa pandemi memang sangat 
memengaruhi kinerja pekerjaannya. 
Namun, ia tetap selalu berusaha untuk 
terus produktif walaupun harus bekerja 
dari rumah. 

“Sisi positifnya, kita menjadi multitasking 
dan berusaha lebih keras karena harus 
berpikir tiga sampai empat kali lebih 
keras dari sebelumnya. Jadi jangan 
khawatir dan harus move on karena ini 
akan menjadi bagian dari kehidupan kita 
atau kita sebut new normal, tetapi tetap 
taat kepada protokol yang ada sebagai 
keamanan diri,” jelas Verry.

Takut mencoba hal baru pasti pernah 
dialami oleh semua orang, tetapi 
Verry selalu menyerahkan seluruh 
keputusannya kepada Tuhan. Ia selalu 
berpikir bahwa keputusannya adalah 
pilihan yang tepat.

Pria yang hobi bermain game ini merasa 
bahwa hampir semua mimpinya telah 
diraih, tetapi dengan berjalannya waktu, 
ia mengatur target menjadi semakin 
tinggi. Intinya agar kita jangan cepat 
puas, tetapi tetap bersyukur dalam 
banyak hal, menjadi lebih humanis,
dan terus berkarya. ■

JADI JANGAN KHAWATIR DAN
HARUS MOVE ON KARENA
INI AKAN MENJADI BAGIAN
DARI KEHIDUPAN KITA...
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tulah jawaban Ethan Yeshael Tanamal 
ketika ditanya tentang moto hidupnya. 
Tidak heran bila mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Kristen 
Maranatha ini berhasil menyandang 
predikat sebagai Mahasiswa Terpilih 
untuk Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 
(Pilmapres) tingkat perguruan tinggi UK 
Maranatha 2020. 

Proses pemilihan Pilmapres diawali di 
tingkat fakultas. Awalnya, Ethan merasa 
ragu untuk terus mengikuti proses seleksi 
karena mengingat padatnya jadwal kuliah. 
Namun, pria kelahiran Kota Ambon, 12 
Oktober 1999 ini akhirnya memutuskan 
mengambil kesempatan tersebut. Ia pun 
lolos menjadi mahasiswa terpilih mewakili 
FKG untuk lanjut mengikuti serangkaian 
proses seleksi di tingkat universitas.

Orang tua mengajarkan
kami, apabila orang lain
berusaha satu kali, maka
KAMI harus berusaha
empat kali lebih besar.
Intinya sih,

jangan
mudah
menyerah.

I

ETHAN:

Steffi G. Gulo

JANGAN
MUDAH 
MENYERAH

18

JANGAN
MUDAH 
MENYERAH

M! - Edisi 13 // 2020 // BINGKAI INSPIRASI



“Saya dibimbing oleh dosen dari fakultas 
selama satu bulan untuk membuat karya 
tulis ilmiah (KTI). Topik yang saya angkat 
itu mengenai resistensi antibiotik. Jadi, 
sebenarnya antibiotik itu tidak boleh 
dikonsumsi terlalu sering karena dapat 
membuat bakteri semakin kebal. Ternyata 
banyak masyarakat memilih meminum obat 
yang mengandung antibiotik, apa pun jenis 
penyakitnya. Padahal setiap penyakit ada 
obatnya sendiri. Bahkan, ada penyakit yang 
tidak butuh antibiotik,” jelas Ethan ketika 
ditanya mengenai karya ilmiahnya. 

Selama mengikuti proses seleksi, 
alumnus SMAK Harapan, Denpasar ini 
juga mendapatkan pelatihan seperti 
bahasa Inggris dan business plan. Pelatihan 
ini kemudian diterapkannya ketika 
mempresentasikan KTI pada babak final 
tiga besar.

“Perasaan ketika pertama mendengar 
pengumuman itu kaget karena tahu 
bagaimana kualitas dua kontenstan lain di 
babak final itu. Saya juga sangat bersyukur 
karena ada tanggung jawab baru yang 
diemban. Ada nama kampus yang harus 
saya bawa di tingkat selanjutnya,”
tutur Ethan.

Banyak hal yang didapatkan oleh anak 
pertama dari tiga bersaudara ini ketika 
mengikuti Pilmapres, seperti pengetahuan-
pengetahuan baru ketika melihat presentasi 
peserta lain dan pengetahuan lainnya. 

“Untuk mempersiapkan diri di tingkat 
nasional, saya pun menambah wawasan 
mengenai kebangsaan. Dari yang 
sebelumnya tidak terlalu menonton berita, 

saya sekarang mulai mengikuti apa yang 
sedang terjadi, hari ke hari,” jelasnya.

Ethan sempat mengalami kesukaran 
saat mengikuti seleksi. Ia harus mampu 
membagi waktu antara persiapan 
mengikuti Pilmapres, kuliah, laboratorium, 
dan aktivitasnya sebagai anggota divisi 
pendidikan di Senat Mahasiswa FKG. 
Namun, tantangan ini tidak menyurutkan 
semangatnya untuk memberikan yang 
terbaik selama berkompetisi.

Mahasiswa berprestasi ini berpesan 
kepada teman-temannya yang kelak 
akan mengikuti Pilmapres atau kompetisi 
serupa lainnya agar mempersiapkan diri 
sebelum mengikuti seleksi. Caranya dengan 
memperbanyak wawasan mengenai 
topik terkini di Indonesia dan dunia, serta 
berdiskusi dengan kakak angkatan yang 
pernah ikut sebelumnya dan
dosen pembimbing. 

“Jangan lupa terus berdoa dan bagi waktu 
dengan baik untuk kegiatan akademis, 
karena itu adalah tugas utama kita sebagai 
mahasiswa,” pungkasnya. ■
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QUARTER LIFE CRISISQUARTER LIFE CRISIS
Survive Menghadapi

di Masa Pandemi
Efnie Indrianie, M.Psi., Psikolog

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha

Apakah di antara pembaca ada yang baru saja menjadi orang dewasa baru 
(berusia di antara 17 - 35 tahun)? Jika iya, saya ucapkan, 

“Selamat datang di fase seperempat kehidupan.”
Pada fase ini perkembangan otak sudah mencapai tahap kematangan 

sehingga perkembangan wawasan pun jauh lebih baik. Namun, kebingungan 
dalam menentukan arah kehidupan juga ditemukan pada fase ini sehingga 

dibutuhkan pemahaman yang baik sebagai bekal dalam menghadapi
tahapan kehidupan berikutnya.

Kebingungan dalam menjalani fase ini merupakan hal wajar, karena aktifnya 
fungsi kerja pre-frontal lobe otak membuat kita memiliki lebih banyak 

pertimbangan dalam proses berpikir. Namun, di sisi lain, ciri khas keremajaan 
masih cukup mewarnai diri kita. Oleh karena itu krisis di fase ini

disebut quarter life crisis.

Illustrasi: Ivana Josephine
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Jadi, apa cirinya kalau seseorang 
mengalami Quarter Life Crisis?
Jadi, apa cirinya kalau seseorang 
mengalami Quarter Life Crisis?

Pertama, ia masih mencari mimpi
dan rencana masa depannya. 
Semua hal seolah-olah menarik 
baginya, atau justru sebaliknya.

Kedua adalah rasa kecewa yang 
sangat mendalam ketika gagal meraih 
goal yang diinginkannya. Kegagalan 
tersebut membuatnya kecewa dan 
butuh waktu lama untuk membangun 
semangatnya kembali.

Ketiga, jika masih kuliah atau baru 
saja lulus, ia seolah-olah merasa 
takut terhina dari teman-teman 
kampusnya yang sudah sukses. 

Keempat, keinginan untuk 
berlama-lama dalam kesendirian 
atau hanya bersama teman-teman 
terdekatnya saja. 

Terakhir, ia menanamkan dalam dirinya bahwa 
ia masih muda dan memiliki banyak waktu. Ini 
adalah bentuk pertahanan yang diciptakan oleh 
pikirannya karena cukup banyak pertanyaan 
dari orang-orang di sekitarnya tentang apa yang 
akan ditempuhnya untuk masa depannya.

1

2

3

4

5

Jika ciri-ciri tersebut dirasakan ada pada diri maka tidak perlu khawatir. Ini merupakan 
proses alamiah. Kita hanya perlu berdamai dengannya. Namun, proses berdamai di masa 
pandemi ini tentunya memiliki tantangan tersendiri. Hal ini terjadi karena kita mengalami 
lebih banyak ketidakpastian. Cara-cara lama untuk merancang masa depan mungkin harus 
segera kita revisi.
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Sekarang, hal utama yang
perlu dilakukan adalah

menciptakan “ketangguhan“. 
Langkah-langkahnya adalah:

Sekarang, hal utama yang
perlu dilakukan adalah

menciptakan “ketangguhan“. 
Langkah-langkahnya adalah:

Pertama, mengelola emosi. 
Emosi yang terkendali merupakan lang-
kah awal pengendalian diri. Ciri khasn-
ya adalah perasaan bahagia atau sedih 
yang tidak berlebihan.

Kedua, meluangkan waktu untuk lebih 
mengenali diri. Ciptakanlah situasi 
yang tenang pada diri kita dan tuliskan 
apa kelebihan dan kekurangan kita, 
termasuk apa yang menjadi 
passion kita.

Ketiga, mempertahankan interaksi 
sosial. Riset menunjukkan budaya 
Indonesia lebih ke arah kolektivistik, 
artinya kebersamaan dan bisa 
terhubung secara sosial merupakan 
hal yang penting.

Keempat, lebih banyak memasukkan 
informasi positif. Upayakan 80% 
informasi yang kita terima adalah 
positif. Ini penting untuk merawat 
amigdala otak agar kita tidak mudah 
mengalami kecemasan.

1

2

3

4
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Kelima, ciptakan pola pikir 
yang positif. Ciri khasnya adalah 
menjadikan setiap perubahan 
sebagai tantangan sehingga kita 
mau menyiapkan diri dan beradaptasi 
dengan perubahan.

Ketujuh, buatlah perencanaan masa 
depan hanya sampai taraf kisi-kisi saja. 
Jika sampai pada tahap kisi-kisi maka 
perencanaan itu akan lebih 
mudah direvisi dan tidak menimbulkan 
frustrasi dalam pelaksanaannya. ■

Keenam, mengelola stres. 
Stres itu perlu dikelola agar tarafnya 
masih medium. Cirinya adalah kita 
masih tetap bisa produktif walaupun 
sedang stres. 

5

7

6

Terlepas dari semua itu, nikmatilah perjalanan kehidupan ini karena 

semesta diciptakan oleh Tuhan melalui proses, 

demikian juga dengan diri kita. Oleh karena itu nikmati prosesnya dan 

bersabarlah karena semua akan terwujud dan tepat pada waktunya.
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”Sri Widiyantoro

Marilah kita terus berjuang
melakukan yang terbaik bagi Tuhan,
demi kemajuan bangsa dan negara 
serta Maranatha kita!



Jangan Kalah Sama Ayam, 
Yuk Bangun Pagi!

Pernahkah Anda dengar ungkapan, “Bangun siang, rezeki dipatuk 
ayam”? Ungkapan ini sebenarnya mengiaskan supaya tidak malas 

bangun pagi agar tidak kehilangan kesempatan untuk mencari rezeki 
ataupun hal lain. Namun, nyatanya bangun pagi bukanlah perkara 

mudah bagi sebagian orang. Walaupun alarm sudah memanggil kita 
untuk bangun tidur, ada kalanya kita berpikir untuk menambah waktu 

tidur hingga lima menit lagi. Bangun pagi ternyata tidak hanya baik 
untuk kesehatan, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas kita pada

hari tersebut. Tahukah Anda bahwa ada banyak hal positif yang
bisa kita dapatkan bila bangun pagi. Yuk, kita simak

beberapa manfaat bangun pagi.

Meningkatkan Produktivitas 

Dengan bangun pagi, kita akan lebih memiliki banyak waktu
untuk mengerjakan banyak hal. Kita juga dapat mempersiapkan hari 

dengan baik. Jadi, tidak ada lagi keluhan kurangnya waktu untuk 
mengerjakan berbagai hal. 

Memiliki Pola Makan yang Sehat

Saat tidak bangun pagi, ada kalanya kita melewatkan waktu sarapan dan 
hanya mengambil makanan seadanya sebelum memulai  beraktivitas. 

Makanan tersebut mungkin saja bukan makanan yang baik untuk 
dikonsumsi ataupun memiliki gizi yang cukup untuk memenuhi energi 
kita. Berbeda jika kita bangun pagi dan mempersiapkan sarapan dengan 

baik. Asupan gizi dan pola makan sehat pun akan terjaga. 

Meningkatkan Konsentrasi

Beraktivitas pagi membantu kita lebih berkonsentrasi karena kita 
memiliki banyak waktu untuk mengerjakan berbagai hal. Kita pun 
dapat mengatur fokus pada hal yang ingin dilakukan pada hari itu.  

Menciptakan Mood Baik

Bangun pagi juga dipercaya dapat membuat mental lebih stabil dan 
menciptakan mood yang baik untuk memulai beraktivitas. 

Menjadikan bangun pagi sebagai rutinitas mungkin bagi sebagian 
orang akan terasa sulit. Namun, kita bisa memulainya dengan perlahan, 

seperti mengatur alarm, tidur lebih awal, dan pastikan mendapatkan 
waktu tidur yang cukup. Tentukan tujuan atau rencana Anda untuk hari 
tersebut agar lebih termotivasi untuk melakukannya. Kurangi aktivitas 
menggunakan ponsel sebelum tidur agar pikiran menjadi lebih tenang. 
Tidak ada hal negatif yang ditimbulkan dari kebiasaan bangun pagi. 
Jadi, tidak ada salahnya untuk mencoba dan rasakan perbedaannya. ■ 

Grista N.
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Sungai
Kucintai
Sungai
Kucintai

yangyang

urga bagiku adalah pagi di 
laboratorium pusat bersama 

lelaki pujaanku dan ratusan 
akuarium ikan zebra. Sudah 

beberapa tahun ini kami menggunakan 
ikan zebra untuk meneliti efek limbah 
industri yang dibuang ke sungai dan 
mengembangkan penanggulangannya 
secara bioremediasi.

Tepukan hangat lelaki itu di bahuku, 
pujiannya yang hanya selintas seperti 
“Good job, Reri!”, menjadi energi bagiku. 
Mengenyangkan. Membuatku kuat bekerja 
sepanjang hari, tanpa diselingi makan.

“Tidak heran kamu selalu langsing, Reri,” 
katanya memuji. “Tapi kamu harus ingat 
kesehatanmu,” katanya lagi mengingatkan. 

Perhatian itu biasanya berbuah 
traktiran makan siang bersama 

di ruang rapat. Tidak lebih, 
tidak kurang. Namun, kadang 
menimbulkan sepercik rasa 

bersalah di hatiku.

Lalu datanglah momen itu. 
Mestinya aku paham bahwa 
setiap perjumpaan adalah awal 
dari perpisahan. Sebab kita 
bukan makhluk kekal 
dan setiap orang pasti 
akan berpisah, entah 
oleh kematian atau 
sebab lainnya.

Sesungguhnya 
aku tahu, setiap 
perpisahan itu 
akan membawa 
kekosongan baru, 
setelah kepenuhan 
baru yang kita peroleh 
dari perjumpaan sebelumnya. 
Terutama jika perjumpaan itu 
istimewa, seperti dengan atasan 
sekaligus guruku, Profesor Danio.
Aku tahu segala konsekuensi kedekatan 
kami, tapi tetap tidak siap dengan 
perpisahan kami.

“Rer, bagaimana kalau kita botram untuk 
merayakan kelulusan sidang tesismu?” 
tanyanya hangat.

oleh Dedeh Supantini
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Mataku terasa 
hangat juga. Dua 

bulatan bening yang 
hangat hampir jatuh dari 

mataku, sekalipun kutahan-tahan. 
Botram di Danau Cisanti tahun 2020 

adalah awal persahabatan kami.
 
“Di dalam laboratorium, aku atasanmu,” 
katanya dulu. “Di luar pintu lab, kita 
sahabat,” tegasnya lagi saat rehat makan 
siang yang kami gelar di halaman lab pusat 
penelitian Citarum yang terletak di tepi 
Danau Cisanti, kilometer nol Citarum.

Lalu datanglah momen itu. Botram 
perpisahan di halaman laboratorium 
pusat, menjelang suatu senja. Entah air 
mata rasa apa yang berguliran dari mataku 
ketika paginya harus mengemas semua 
barang milikku ke dalam beberapa kardus 
dan memasukkan ke dalam mobil. Kotak 
terakhir milikku adalah sebuah bingkisan 
dari guru terkasihku. 

“Pagi ini aku rapat, Reri. Kamu ambil
sendiri kado untukmu di meja kerjaku,”
katanya tadi. 

Kalimatnya terdengar sebagai instruksi. 
Tegas seperti biasanya, hanya memberi 
satu pilihan, yaitu mengikuti perintahnya. 
Di sinilah, di meja kerjanya, kutemukan 
sebuah kado terbungkus rapi di samping 
foto keluarga yang membuatku tak 
sanggup menahan banjir air mata.

Terngiang di telingaku kata-kata 
Bunda ketika ia tahu aku akan bekerja 
di laboratorium itu, “Ingat Reri, kamu 
harus meninggalkan dia setelah selesai 
penelitianmu, atau kamu jangan pernah 
kembali ke rumah Bunda. Titik.” 

Tegas. Hanya memberi satu pilihan, 
mengikuti perintahnya. Namun, kali ini 
aku ingin memilih jalan lain. Perpisahan 
ini tidak perlu. Aku paham, sebagai 
generasi penerus sebuah perusahaan yang 
membuang limbahnya di sungai Citarum, 
Bunda menempatkan diri berseberangan 
dengan laboratorium kami. Tapi aku cinta 
pada sungaiku. 

Kuambil gawai, kupotret foto keluarga
di atas meja lelaki pujaanku dan 
kukirimkan kepada Bunda. Lalu kutelpon 
Bunda, mengajaknya hadir dalam botram 
nanti, berdamai dengan Ayah yang masih 
mencintainya dan mengulangi pose di 
foto keluarga kami yang dulu itu di Cisanti. 
Sebuah kalimat tertera di foto itu: 
My ever lasting love: Ayah, Bunda,
Rerio, dan sungai yang kucintai. ■
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Eky Cahyadi - Mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain

M! - Edisi 13 // 2020 // EKSPRESI



M! - Edisi 13 // 2020 // WHAT’S ON 32

FAKULTAS EKONOMI MARANATHA DAN IAI GELAR 
WEBINAR TENTANG PENELITIAN KUALITATIF

Program Studi Magister Akuntansi dan Program 
Studi Magister Manajemen Universitas Kristen 
Maranatha mengadakan web seminar (webinar) 
melalui platform Zoom dan YouTube dengan tema 
“Research Without Numbers – Introducing NVivo 
for Qualitative Research” pada Rabu, 29 Juli 2020. 
Acara yang bekerja sama dengan Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) ini diikuti sebanyak 464 orang dari 
berbagai kalangan, baik praktisi, peneliti, dosen, 
dan mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 
memberikan tambahan pengetahuan mengenai 
salah satu aplikasi yang dapat membantu dalam 
pengelolaan data berbasis teks, yaitu NVivo.

Universitas Kristen Maranatha untuk pertama 
kalinya mengadakan upacara wisuda secara 
daring. Upacara Wisuda Periode II Tahun 
Akademik 2019/2020 diselenggarakan pada 
hari Sabtu (15/8/2020), dengan diikuti oleh 248 
wisudawan dari lokasi tempat tinggal mereka 
masing-masing. Sementara itu perwakilan Senat 
Universitas Kristen Maranatha beserta Rektor 
dan pimpinan Universitas melaksanakan upacara 
sidang terbuka dari Auditorium Prof. Dr. P. A. 
Surjadi, M.A. kampus Maranatha, Bandung. 
Keduanya terhubung secara daring melalui 
aplikasi Zoom dan live streaming kanal YouTube 
official Universitas Kristen Maranatha.

MARANATHA MEWISUDA 702 LULUSAN,
SEBAGIAN RINDUKAN PELANTIKAN LURING

MARANATHA NAIK PERINGKAT 100 TERATAS 
KLASTERISASI PERGURUAN TINGGI 2020

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen 
Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia pada hari Senin (17/8/2020) 
mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi 
Indonesia 2020. Dari 2.136 perguruan tinggi di 
Indonesia, Universitas Kristen Maranatha tahun ini 
menempati urutan ke-84, dan masuk klaster tiga.

MARANATHA MASUK 100 BESAR WEBOMETRICS
RANKING OF WORLD UNIVERSITIES

Webometrics Ranking of World Universities 
2020 baru saja dirilis pada akhir bulan Juli lalu. 
Dalam daftar ini, Universitas Kristen Maranatha 
menempati peringkat 56 dari total 2.694 
universitas di Indonesia. Masuknya UK Maranatha 
dalam seratus besar Webometrics Ranking ini 
sangat disyukuri di tengah situasi pandemi yang 
masih berlangsung hingga saat ini.

http://news.maranatha.edu

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

http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu


Iwan Santosa

Kabar membanggakan tersiar di tengah situasi yang serba tidak menentu 
tahun ini. Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2020 ini berhasil 

menunjukkan keberadaannya sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik 
di Indonesia. Predikat ini didasari beberapa pencapaian dan pengakuan, 

baik tingkat nasional maupun internasional. Dari seluruh perguruan 
tinggi di Indonesia, UK Maranatha masuk dalam jajaran seratus besar 

perguruan tinggi terbaik. 

redikat seratus besar yang pertama, datang dari uniRank 2020 Indonesia 
University Ranking, yang menempatkan UK Maranatha pada peringkat 79 

dalam daftar Top Universities in Indonesia. UniRank (4ICU) juga menempatkan UK 
Maranatha pada peringkat 85 dalam daftar Indonesian Universities on Instagram. 

Predikat berikutnya adalah seratus besar Webometrics Ranking of World 
Universities 2020. Dalam daftar yang dirilis oleh Cybermetrics Lab ini Maranatha 

menempati peringkat 56 dari 2.694 universitas di Indonesia yang diperingkat.

P
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Webometrics dan uniRank, keduanya
adalah daftar peringkat yang dikeluarkan 
oleh institusi pemeringkat internasional,
dengan melakukan penilaian yang
dominan berbasis aktivitas online dan 
representasi website institusi.

Predikat berikutnya, yaitu klasterisasi 
perguruan tinggi Indonesia 2020, baru 
saja diumumkan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia pada tanggal 17 
Agustus 2020. Ditjen Dikti menempatkan 
UK Maranatha pada urutan ke-84, dan 
masuk dalam klaster 3. 
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Klasterisasi merupakan upaya Ditjen Dikti 
untuk melakukan pemetaan atas kinerja 
perguruan tinggi Indonesia yang berada 
di bawah binaan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, baik perguruan tinggi 
negeri maupun swasta. Pada tahun 2020, 
dari hasil analisis terhadap data 2.136 
perguruan tinggi yang tersedia, diperoleh 
hasil klasterisasi perguruan tinggi yang 
terdiri dari 5 klaster dengan komposisi 
klaster 1 berjumlah 15 perguruan tinggi; 
klaster 2 berjumlah 34 perguruan tinggi; 
klaster 3 berjumlah 97 perguruan tinggi; 
klaster 4 berjumlah 400 perguruan tinggi; 
dan klaster 5 berjumlah 1.590 perguruan 
tinggi. UK Maranatha berada pada urutan 
ke-35 dari 97 perguruan tinggi yang 
dikelompokkan ke dalam klaster 3.

Tantangan Besar Seratus Besar

Masuknya Maranatha dalam beberapa 
daftar seratus besar tahun ini, membukti-
kan adanya peningkatan kinerja yang 
sangat baik khususnya dalam satu tahun 
terakhir. Tidak hanya kinerja akademik saja, 
tetapi juga seluruh elemen pendukungnya 
terutama yang berkaitan dengan 
ketersediaan informasi dan representasi 
seluruh aktivitas akademik maupun 
nonakademik kampus secara online.

Kinerja tridarma tentu memegang peranan 
yang sangat penting bagi penilaian sebuah 
perguruan tinggi. Mempertahankan 
peringkat seratus besar, bahkan meningkat 
menjadi lima puluh besar sudah pasti akan 
membutuhkan daya upaya yang jauh lebih 
besar pula. Banyaknya indikator dan adanya 
sejumlah indikator penilaian yang masih 
sulit untuk dipenuhi atau ditingkatkan, 
menjadi tantangan yang besar bagi UK 
Maranatha. Ketua Lembaga Penelitian 
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dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UK 
Maranatha, Dr. Teresa L. Wargasetia, 
S.Si., M.Kes., PA(K). menyebutkan bahwa 
dalam klasterisasi Ditjen Dikti, indikator 
penilaian dengan bobot besar dan memiliki 
potensi untuk meningkat secara signifikan 
adalah kinerja penelitian; jumlah artikel 
terindeks per dosen; kinerja pengabdian 
kepada masyarakat; kinerja inovasi; jumlah 
dosen S-3; dan jumlah dosen berjabatan 
akademik lektor kepala dan guru besar, 
yang akan mendukung penilaian terhadap 
skor akreditasi institusi perguruan tinggi 
dan akreditasi program studi.

Aspek dan indikator penilaian klasterisasi 
atau pemeringkatan perguruan tinggi 
terus-menerus disempurnakan sehingga 
terjadi penambahan indikator dari tahun 
ke tahun. Teresa mengungkapkan, 
“Sejak tahun 2016 hingga 2020, jumlah 
indikator yang digunakan untuk penilaian 
pemeringkatan perguruan tinggi berturut-
turut adalah sebanyak 9, 11, 13, 20, dan 22 
indikator.” Antara satu indikator dengan 

indikator lainnya, terdapat kaitan baik 
langsung maupun tidak langsung. “Adanya 
keterkaitan antarindikator juga dapat 
menjadi kemudahan dalam meningkatkan 
skor bila upaya yang dilakukan untuk 
peningkatan kinerja dalam berbagai aspek 
dilakukan sebaik mungkin,” jelas Teresa.

Akankah Maranatha dapat terus bertahan 
menjadi salah satu dari seratus perguruan 
tinggi terbaik di Indonesia? Tidak ada orang 
lain yang dapat menjawab pertanyaan 
ini kecuali kita semua seluruh civitas 
academica Maranatha. Diperlukan upaya 
maksimal dari seluruh warga Maranatha 
untuk bersama-sama melaksanakan dan 
mendukung tridarma dan pancadarma 
secara prima, agar keberadaan Universitas 
Kristen Maranatha sebagai perguruan tinggi 
terbaik di Jawa Barat dan di Indonesia dapat 
dipertahankan, bahkan ditingkatkan. ■

Kinerja publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat 2019/2020

Sumber data: LPPM UK Maranatha
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opi merupakan jenis minuman yang 
populer di berbagai kalangan. Jenis 
penyajiannya pun beragam, mulai 

dari espresso, cold brew, latte, hingga kopi 
instan. Karena rasa dan keragamannya 
tersebut, peminat minuman kopi pun semakin 
bertambah sehingga dijadikan peluang usaha 
oleh banyak pihak, seperti yang dilakukan 
Jeffta Budiarto Handoko atau akrab
dipanggil Jeff. 

K

SUNDAY COFFEE:

Alumnus Program Sarjana Manajemen 
Universitas Kristen Maranatha angkatan 2008 
ini bersama salah seorang kerabatnya telah 
mengambil peluang tersebut dengan membuka 
coffee shop bernama Sunday Coffee. 
Ketertarikan Jeff pada dunia kopi berawal
dari profesi barista sehingga ia mempelajari 
ilmu pembuatan kopi dan berkarier sebagai 
barista pada 2016. Setahun kemudian,
ia juga menambah keahliannya sebagai
coffee roaster. Akhirnya hal tersebut menjadi 
bekalnya dalam membuka Sunday Coffee
pada Februari 2019 lalu.

JANGAN
KHAWATIR
NGOPI
DI KALA
PANDEMI
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Walaupun masih berusia muda, Sunday Coffee 
sudah cukup dikenal di Kota Bandung. Produk 
unggulannya adalah kopi dengan based 
espresso, (seperti: cappuccino, latte, long 
black, dan sebagainya) dan manual brewing 
(filtered coffee). Menu yang menjadi favorit 
pelanggan Sunday Coffee adalah es kopi susu. 
Namun, Jeff meng-claim bahwa minuman 
tersebut memiliki ciri khas yang berbeda dari 
minuman sejenis lainnya. Es kopi susu Sunday 
Coffee dibuat dengan mengedepankan tingkat 
flavor yang seimbang antara creaminess, kopi,
dan rasa manisnya.

Selain kualitas produk, Jeff pun selalu 
memperhatikan customer service dan 
hospitality pada pelayanan Sunday Coffee. 

Dengan memberikan servis terbaik, dimulai 
dengan greetings, pengenalan produk, hingga 
menanyakan feedback, Jeff merasa hal 
tersebut dapat membuat konsumen akan 
datang kembali sehingga coffee shop bisa 
terus hidup dan survive.

Apalagi kini dunia usaha dihadapkan dengan 
masa pandemi yang cukup menyulitkan.
Jeff bersama Sunday Coffee harus berinovasi 
dan menjaga kebersihan bahan baku, 
alat, mesin, kemasan, dan barista dengan 
menerapkan protokol kesehatan untuk 
menekan penyebaran virus Corona di
tengah masyarakat.
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Di tengah pandemi, Sunday Coffee 
mengandalkan order daring, take away,
dan pembatasan waktu bagi konsumen 
yang order di tempat. Sunday Coffee 
pun berkreasi membuat menu baru dan 
mengandalkan sosial media sebagai alat 
untuk memperkenalkan produk, serta 
berinteraksi dengan konsumen (followers).

Flashback perjalanan kariernya beberapa 
tahun ke belakang, Jeff merasa bersyukur 
berada pada posisinya saat ini yang bisa 
berkarier sesuai dengan passion-nya. 
Namun, realitasnya ternyata tidaklah 
mudah. Jeff merasa jika belum mencapai 
hasil yang diharapkan, berarti ia masih
ada di dalam proses untuk mencapainya. ■ 
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SUNDAY COFFEE
Jeffta Budiarto Handoko
0811 2251 177
Instagram: @sundaycoffee_id
GoFood & GrabFood
Jl. Setrasari Plaza B 12, Bandung  

Don’t stop until you
reach the finish line.
If you don’t reach yet,
you are still in the 
progress. Keep it up
and get your dream
until come true.
-  Jeff.
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Jawaban paling lambat diterima oleh redaksi pada Rabu, 30 September 2020.
Tiga orang pemenang beruntung akan mendapat hadiah menarik yang diumumkan pada rubrik Interaksi

Majalah M! Edisi Oktober 2020 dan di IG @universitaskristenmaranatha.

TTS M! Edisi Agustus 2020
Nama: Nama Saya (Contoh: Selviana Novita Herdianto)
Jawaban:
1. Jawaban no. 1
2. Jawaban no. 2
3. Jawaban no. 3
dst.

Kirimkan jawaban kalian melalui
Direct Message (DM) di Instagram 
Universitas Kristen Maranatha
@universitaskristenmaranatha 
dengan contoh format berikut:

Mendatar:

1. Alat yang memiliki tujuan dan
    fungsi kerja praktis
3. Peduli (Eng)
4. Sesuatu yang muncul dari dalam
    diri setelah ada rangsangan dari luar
6. Bertambah usia 
8. Pertanian (Eng)

Menurun:

2. Wilujeng Rawuh
    di Maranatha 
5. Istilah adaptasi
    kebiasaan baru
7. Haus
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Para pembaca inspiratif, 

terima kasih telah membaca
M! - Majalah Inspirasi Maranatha. 

Majalah ini akan terus dikembangkan. 
Pendapat Anda sangat berguna untuk menjadikan majalah ini 

benar-benar inspiratif bagi kita semua. 

Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi survei satu menit ini. 

http://bit.ly/surveimmag

http://bit.ly/surveimmag
http://bit.ly/surveimmag
http://bit.ly/surveimmag

