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“Unity in diversity” yang menjadi akar dari judul edisi 
kali ini, divisualkan dalam bentuk kolase segmen-
segmen gambar yang disatukan menjadi penampilan 
utuh. Ini adalah visual yang pas untuk menggambarkan 
kesatuan yang ditimbulkan dari keragaman. Masing-
masing segmen itu adalah kita, yang bersatu 
membentuk Indonesia.
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     epuluh bulan dari tahun ini sudah berjalan. Banyak dari kita merasakan bahwa kehidupan 
sepertinya belum bergerak ke mana-mana, stagnan. Di sisi lain, pergerakan yang agresif terjadi 
di beberapa titik, khususnya dalam hal percepatan penanganan pandemi dan dampaknya. 
Situasi yang sungguh membingungkan. Kontradiksi antara melawan pandemi dan melawan 

kelesuan ekonomi, masih menjadi perdebatan.

Benar-benar ujian dahsyat yang kita alami tahun ini. Tanpa pandemi pun sebetulnya tantangan 
tahun ini sudah cukup besar, apalagi ditambah Covid-19 yang mengacaukan segalanya. Situasi 
ini terbukti ampuh menguji ketahanan kita, baik sebagai individu, sebagai sebuah bangsa dan 

negara, juga sebagai umat manusia secara global.  

Kita melihat bagaimana masyarakat sedunia secara masif saling bekerja sama, berbagi, 
dan berkolaborasi untuk melawan pandemi ini. Bayangkan apa yang terjadi bila sebaliknya. 
Covid-19 saat ini masih menjadi tantangan terbesar yang harus kita hadapi. “Bhinneka Tunggal 
Ika” benar-benar diuji lagi. Inilah saatnya kita wujudkan semangat gotong royong yang telah 
membentuk bangsa Indonesia selama ini. Inilah saatnya kita menutup celah sekecil apa pun 

yang dapat melemahkan persatuan, dan meruntuhkan kekuatan kita.

Bila sampai detik ini kita masih berjuang keras untuk tetap dapat bekerja, tetap dapat bersekolah,  
tetap dapat menafkahi keluarga, tetap dapat makan dan minum, bahkan tetap dapat bernafas, 
kita tidak sendirian. Mari saling menguatkan. Kita eratkan lagi persatuan, agar kita bisa bangkit 

bersama-sama, sebagai satu Indonesia.(ins)
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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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di Era Disruptif dan Pandemi
Steffi G. Gulo

Tanggal 11 September 2020 diperingati seluruh civitas 
academica Universitas Kristen Maranatha sebagai hari ulang 
tahun yang ke-55. Sejak didirikan pada 1965, UK Maranatha 
selalu bersyukur kepada Tuhan karena menjawab doa dan 

membawa Maranatha hingga titik saat ini. Namun, bertahan 
saja tidak cukup, apalagi jika kita berhadapan dengan era 

disruptif yang terus bertumbuh. Sebuah era yang cenderung 
mengubah sistem yang sudah ada karena kemunculan inovasi-

inovasi yang tidak terlihat.
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Inovasi sendiri sebenarnya tidak berniat 
mengancam keberadaan masyarakat. 
Inovasi nyatanya ingin memudahkan 
kehidupan manusia sehingga kita bisa 
lebih fokus melakukan sesuatu yang
lebih penting. 

Inovasi pendidikan di Indonesia secara 
perlahan mulai dikenalkan. Kondisi 
pandemi ini mendorong semua institusi 
pendidikan untuk segera mampu 
mengaplikasikannya pada sistem belajar 
dan pengajaran. Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) pun menjadi andalan agar pendidikan 
dapat terus berjalan.

Situasi yang berubah cepat mendorong 
UK Maranatha agar mampu berinovasi 
dan beradaptasi sesegera mungkin. Prof. 
Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D., IPU dalam 

acara perayaan dies natalis ke-55 UK 
Maranatha mengatakan bahwa adaptasi 
menjadi kunci penting dalam menghadapi 
tantangan yang ada. Penerapan protokol 
kesehatan langsung diterapkan ketika 
wabah ini mulai menyebar guna menjaga 
keselamatan seluruh civitas-nya. 

PJJ dilaksanakan dalam proses belajar 
mengajar antara dosen dan mahasiswa 
dengan memanfaatkan sistem
manajemen pembelajaran online, yaitu 
Sistem Akademik Terpadu (SAT) dan 
Learning Management System (LMS)
yang bernama Course Learning System
(CLS) – merupakan sebuah sistem 
pembelajaran untuk membantu dosen 
dan mahasiswa memberi dan menerima 
pengetahuan yang telah dikembangkan 
dan dikelola oleh UK Maranatha. 

Selain itu, UK Maranatha juga 
mengembangkan kurikulum Kampus 
Merdeka, yaitu sebuah kurikulum 
yang memfasilitasi mahasiswa untuk 
memperoleh pengetahuan di luar program 
studi dengan mengambil mata kuliah 
sesuai dengan minat dan bakat mereka, 
sesuai dengan profil lulusan industri 4.0.
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Maranatha perlu bangkit dan 
melangkah lebih banyak, seperti yang 
dikatakan oleh Sekretaris Pengurus 
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen 
Maranatha, Lay Sion Antonius, S.H.   

“Pandemi menantang kita untuk
bekerja lebih smart, lebih keras dari 
biasanya. Apabila kita ingin menjadi 
Maranatha yang bangkit, maka kita 
harus menjadi Maranatha yang 
lebih banyak melangkah daripada 
orang lain agar tidak menjadi sama 
seperti sekarang. Menjadi orang yang 
extraordinary,” ungkap
Lay Sion Antonius.

Prof. Sri pada akhirnya mengajak kita 
untuk memberikan yang terbaik bagi 
kemajuan UK Maranatha. 
“Tantangan ke depan pasti akan lebih 
berat, tetapi apabila kita semua warga 
Maranatha bersatu padu dengan 
penyertaan Tuhan, kita akan bangkit dan 
menghadapi tantangan demi kemajuan 
Universitas Kristen Maranatha yang 
kita cintai. Tuhan Yesus menyertai kita,” 
pungkas Prof. Sri.■

“Apabila kita ingin 
menjadi Maranatha

yang bangkit,
maka kita harus menjadi 
Maranatha yang lebih 

banyak melangkah 
daripada orang lain....”
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PERJUANGAN BELUM USAI, 
PEMUDA INDONESIA BERSATU

Prisca M.

Perjuangan merebut Indonesia yang 
dipenuhi dengan pengorbanan para 
pejuang, tentu tidak akan pernah terjadi 
lagi. Pertempuan bersenjata yang 
dilakukan oleh para pendahulu kita 
merupakan bentuk pengorbanan besar 
untuk memiliki negara ini.

Kita perlu membawa semangat para 
leluhur seperti Jong Java, Jong Sumatran 
Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong 
Celebes, dan organisasi kepemudaan 
lainnya. Semangat yang mereka cetuskan 
dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 
1928 yang akhirnya melahirkan
Sumpah Pemuda.

Dengan tujuan untuk melahirkan cita-cita 
bersama, semua perkumpulan pemuda 
Indonesia tersebut berusaha memperkuat 
kesadaran kebangsaan dan memperteguh 
persatuan Indonesia. Pada tahun tersebut 
Indonesia belum merdeka. Namun, tekad 
untuk membangun bangsa Indonesia yang 
satu sudah ada.

Lalu, apakah setelah 
kemerdekaan Indonesia 
berarti perjuangan persatuan 
itu juga berakhir? 
Tentu tidak! Inilah saatnya 
kita berjuang agar Indonesia 
menjadi negara maju dan 
makmur.

Universitas Kristen Maranatha ingin 
membangun semangat para mahasiswa 
serta alumninya dengan memfasilitasi 
kegiatan webinar kebangsaan, yaitu 
mengangkat pemikiran Presiden RI ke-4, 
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan 
Letjen TNI T. B. Simatupang tepat saat 
peringatan Kemerdekaan RI, 17 Agustus 
2020 yang lalu.
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Menurut Alissa Wahid (Putri Gus Dur), ayahnya sangat cemas dengan toleransi antar-umat 
beragama. Semasa hidupnya Gus Dur memberi contoh dalam menjalin komunikasi yang 
baik dengan pemuka agama lain di Indonesia.

Bagi Alissa, pernyataan J. R. Miller, “The only thing that walks back from the tomb with the 
mourners and refuses to be buried is the character of a man. What a man is, survives him. It 
can never be buried” benar-benar dirasakan setelah Gus Dur wafat. Kita wajib melanjutkan 
perjuangan Gus Dur untuk membangun Indonesia dalam satu bingkai keberagaman.

Mirip dengan perjuangan Gus Dur, 
T. B. Simatupang atau Pak Sim memiliki 
pemikiran kritis dalam melakukan 
pembangunan nasional sebagai 
pengamalan Pancasila. Pdt. Gomar 
Gultom, Ketua Umum Persekutuan 
Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga 
menyampaikan kegalauan Pak Sim karena 
semakin terpinggirkannya nilai Pancasila 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.
Tugas kita sekarang adalah meneruskan 
perjuangan dan menyuarakan hal ini 
melalui karya maupun tenaga kita. 

Gus Dur dan Pak Sim sampai akhir 
hayat mereka selalu memperjuangkan 
kehidupan berbangsa sesuai semangat 
Sumpah Pemuda yang telah diwariskan 
oleh pemuda Indonesia saat itu. Kini 
setelah 92 tahun peringatan, Sumpah 
Pemuda itu masih terus dikumandangkan 
setiap tanggal 28 Oktober. Apakah 
kita sebagai pemuda kekinian tetap 
menghidupinya? ■

Foto: dok. Badan Pelayanan Kerohanian via Zoom

“Indonesia adalah sebuah gagasan 
untuk mempersatukan kita. Kalau 
tidak ada keberagaman, kita tidak 

membutuhkan Indonesia, tetapi kalau kita 
menghilangkan keberagaman, kita juga 

menghilangkan Indonesia.”

~ Alissa ~

10M! - Edisi 14 // 2020 // TOPIK UTAMA



Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahun 
kemerdekaannya yang ke-75. Bank Indonesia turut 

memeriahkannya dengan mengeluarkan uang pecahan 
Rp75.000 tahun emisi 2020 yang merupakan edisi khusus atau 

yang disebut uang peringatan (commemorative money).

Grista Naftalena
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Dilansir website resmi Bank Indonesia (pintar.bi.go.
id), tema yang diangkat dalam pembuatan uang ini 
adalah Mensyukuri Kemerdekaan, Kebinekaan, dan 
Menyongsong Masa Depan Gemilang. Sesuai dengan 
tema, ada banyak makna yang dituangkan dalam 
desain uang baru ini. Misalnya saja, untuk mewakili 
rasa syukur kemerdekaan dituangkan dengan 
gambar utama bagian depan yang menggunakan 
gambar tokoh Proklamator Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan 
Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta; pengibaran bendera 
merah putih pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI, 
17 Agustus 1945; dan pencapaian pembangunan 
infrastruktur di Indonesia. 

Hal yang memperlihatkan masa depan gemilang 
adalah terdapatnya gambar anak-anak Indonesia, 
peta Indonesia emas pada bola dunia, dan satelit 
Merah Putih sebagai jembatan komunikasi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, 
yang memperlihatkan kebinekaan adalah anak-anak 
berpakaian adat yang mewakili beberapa daerah 
di Indonesia. 

Bagi Indonesia sendiri, uang peringatan bukanlah 
hal asing karena sebelumnya Bank Indonesia telah 
sepuluh kali menerbitkan uang peringatan, tiga di 
antaranya adalah untuk memperingati kemerdekaan 
Republik Indonesia. Kali ini, uang Rp75.000 dibuat 
lebih canggih dari uang yang telah diterbitkan 
sebelumnya, terbukti dari diterapannya beberapa ciri 
keaslian untuk menghindari pemalsuan uang. 

Pada hari peluncurannya, Menteri Keuangan Republik 
Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan 
bahwa hal ini merupakan wujud atas anugerah 
kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan 
Indonesia selama 75 tahun, sekaligus simbol 
kebangkitan dan optimisme dalam menghadapi 
tantangan melanjutkan pembangunan bangsa untuk 
menyongsong masa depan Indonesia Maju.

Walaupun merupakan edisi khusus, uang ini dapat 
dijadikan alat pembayaran yang sah. Namun, karena 
jumlahnya yang terbatas, yaitu sebanyak 75 juta 
lembar saja, maka rasanya sayang kalau dijadikan 
untuk bertransakasi, bukan? Orang yang memilikinya 
mungkin akan lebih memilih untuk menjadikannya 
sebagai benda koleksi. 

Dengan adanya uang peringatan ini kita boleh saja 
menyambutnya dengan girang. Namun, kita tetap 
harus melihat maksud di balik uang ini, yaitu sebagai 
pengingat bagi kita generasi penerus bangsa untuk 
menjaga kemerdekaan dan terus mengembangkan 
potensi yang dimiliki negeri ini, serta mencapai tujuan 
nasional untuk menjadi Indonesia Maju. ■
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Rhyma
Sulap Selokan Kotor
Jadi Bersih dan Indah

Awal Agustus lalu, Kota Bandung 
diviralkan dengan adanya 
selokan kotor yang berubah 
menjadi bersih. Bahkan di sana 
ada ikan-ikan kecil bersileweran. 
Ternyata ini hasil inisiatif dari 
Rhyma Permatasari, seorang warga 
yang peduli dengan lingkungan 
tempat tinggalnya. 

Rhyma adalah seorang istri dan ibu satu 
anak yang bekerja sebagai influencer dan 
content creative di bidang advertising. 
Bersama suaminya, Rhyma sering 
mendapat order menciptakan iklan yang 
menarik. Namun, pandemi membuat 
semua pekerjaannya terhenti. Rhyma 
dan tim kreatifnya terpaksa menganggur 
sebagai dampak adanya pandemi virus 

Corona. Punya banyak waktu luang 
membuat Rhyma menjadi lebih peka 
terhadap lingkungannya.

Alumnus Fakultas Psikologi Universitas 
Kristen Maranatha angkatan 2012 ini 
tergerak setelah melihat selokan kotor
di depan rumahnya. Ia khawatir nantinya 
berpengaruh terhadap kesehatan 
keluarganya. Hal tersebut memacunya 
untuk turun langsung membersihkan 
selokan ini bersama dua orang tetua 
di lingkungannya selama sekitar satu 
minggu diselingi evaluasi terhadap 
volume airnya. Warga pun akhirnya 
tertarik ikut membantu mengeruk 
lumpur dan sampah dari saluran
air tersebut.

Steffi G. Gulo
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Rhyma menyadari bahwa kebersihan ini 
hanya akan bertahan sebentar jika tidak 
ada kesadaran warga untuk menjaganya. 
Di sinilah ilmu psikologinya diterapkan. 

“Saya mencoba mengubah pola itu 
dengan mereplikasi cara seperti di 
Jepang yang menanam bibit ikan di 
selokannya. Meskipun tidak sebening 
atau seindah di Jepang, kita coba cari 
ikan yang kuat dan bisa bertahan di air 
limbah buangan,” jelas Rhyma. 

Sebanyak seribu bibit ikan nila dan 
300 bibit ikan lele disebar di sepanjang 
30 meter aliran air itu. Rhyma dan 
masyarakat juga mengembangkan urban 
farming dengan menanam berbagai 
sayuran di sepanjang selokan dan 
menjadi bagian dari ketahanan
pangan warga.

Gerakan Sustainable Cipaku ini 
didukung oleh Pemuda-Pemudi Cipaku 
(Papici). Anggotanya tidak hanya 
sebatas di lingkungan RT-nya saja, 
tetapi berkembang hingga kelurahan. 
Oleh karenanya, aktivitas pun semakin 
dikembangkan, salah satunya dengan 
menghiasi tembok kotor di Jalan 
Raya Cipaku dengan mural mengenai 
kemerdekaan Indonesia.

Gerakan inspiratif dari kalangan pemuda 
milenial ini mendapatkan apresiasi 
hangat dari Wakil Walikota Bandung, 
Yana Mulyana. Ia pun memberikan 
bantuan berupa sistem filterisasi air yang 
lebih layak bagi ikan-ikan, penerangan 
listrik, dan pemasangan internet. Ide 
sederhana Rhyma ternyata berbuah 
manis baginya dan warga. 

“Tujuan awalnya itu hanyalah ingin 
mengubah pola membuang sampah 
masyarakat dan membuat pola hidup 
sehat. Namun, dengan adanya perubahan 
lingkungan yang kita buat, hal itu 
menjadi adaptasi yang benar-benar nyata 
dan memunculkan rasa memiliki dari 
warga. Saya sangat mensyukuri hal ini,” 
ucap Rhyma.

Jika sahabat ingin melihat hasil kerja 
Rhyma dan Papici, silakan datang ke 
kompleks Cipaku, Kelurahan Ledeng, 
Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.
Dari gapura pertama sebelah kiri, lalu 
masuk dan bisa langsung melihat hasil 
kerja warga di sana.■ 
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Jepang memiliki banyak pesona, salah satunya 
adalah bahasanya yang menarik untuk dipelajari.

Catherine Laura pun tertarik dengan bahasa Jepang 
sejak usianya masih belia. Minatnya tersebut 

ditekuninya dengan mengambil Program Sarjana Sastra 
Jepang di Universitas Kristen Maranatha pada 2013. 

Sepanjang masa kuliah, ia mendapatkan dua beasiswa 
di Jepang, yaitu di Hokusei Gakuen University (2015) 

dan Oita University (2017).

Catherine ingin sekali membanggakan orang tuanya 
lewat hal yang dicintainya. Ia selalu bekerja keras 
dengan apa yang dipilihnya. Karena sudah berani 

menantang dirinya sendiri untuk mengasah kemampuan 
berbahasanya melalui program beasiswa, Catherine 
tidak menyia-nyiakan kesempatannya dengan terus 

berjuang melakukan yang terbaik.

Suki na koto de 
yume o oikakeru

Grista N.

Meraih Mimpi Melalui 
Hal yang Disukai

好
き
な
こ
と

で
夢
を
追
う

か
け
る

~ Catherin
e L

a
u

ra
 ~
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Seperti yang dialaminya saat program beasiswa di 
Oita University, saat ia diwajibkan untuk melakukan 
penelitian dalam bahasa Jepang. Ia bekerja lebih 
keras lagi karena harus membagi waktunya untuk 
berkuliah dan juga kerja part time. Akhirnya 
Catherine berhasil menuntaskan kewajibannya 
tepat waktu. Hal yang dilaluinya tersebut telah 
membentuk dirinya seperti saat ini.

Pengalaman itu telah memberikan Catherine 
banyak hal berharga yang tidak dapat dilupakannya. 
Wanita lulusan SMA Pelita Bangsa Bandar 
Lampung itu, kini telah berkarier sebagai hotelier 
di Kuretakeso Hotel Chain, Hamamatsu, Jepang. 
Banyak sekali didikan dan pelajaran hidup yang 
didapatkannya, misalnya tentang manajemen waktu, 
yaitu bagaimana cara memilih skala prioritas dan 
mengatur waktu untuk mengerjakan segala sesuatu.

Catherine pun menyadari bahwa semakin ia 
ke Jepang, semakin ia bangga dan mencintai 
Indonesia yang masyarakatnya memiliki kepribadian 
yang hangat dan legawa. Hal tersebut jarang 
ditemukannya pada masyarakat Jepang yang 
menurutnya berbeda dari apa yang terlihat di media.
 
Di balik karakter masyarakat Jepang yang dikenal 
pekerja keras, nyatanya mereka masih manusia 
biasa yang bisa merasa malas, lelah, atau suntuk 
dengan rutinitas. 

Dalam menjalani kehidupannya, Catherine 
berpendapat bahwa kesempatan itu selalu ada. 
Tinggal kita mau ambil kesempatan itu atau tidak. 

“Kalau kamu ambil, peluang kamu untuk berhasil itu 
setidaknya lebih tinggi daripada tidak melangkah 
sama sekali,” tuturnya. 

Jika ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan 
rencana, Catherine menyarankan untuk dapat 
menerima, beradaptasi, dan tetap mencintai 
apa yang dikerjakan. Ia pun banyak mengalami 
kegagalan, tetapi melalui pengalaman tersebut, ia 
belajar menerima, mencari hal yang harus dilakukan 
selanjutnya, dan menikmati apa yang ia punya. Hal 
inilah yang membuatnya bertahan.■ 

“Love yourself. Semua manusia tidak ada yang 
sempurna. Oleh karena itu, penting untuk bisa 
mencintai kekurangan dan kelebihan kita. If we 
don’t love ourselves, then who will?”

- Catherine -
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aman saat menggunakan sepeda dinamis, 
yaitu sekitar sekitar 2-4 meter. Upayakan 
bersepeda sendirian atau maksimal hanya 
2-5 orang. 

Apabila Anda bersepeda dengan cepat, 
maka usahakan menjaga jarak sekitar 20 
meter karena berdasarkan hasil penelitian, 
seorang pasien yang terkena virus 
Corona dapat menyebarkan droplet 
sejauh 6-8 meter saat bersin 
atau batuk. 

andemi Covid-19 telah 
mengubah fl eksibilitas dari 

mobilitas kita sehari-hari. 
Kebiasaan berbelanja di pasar, 

supermarket, ataupun di mall, berpindah 
haluan ke online. Demikian pula dengan 
kebiasaan berolahraga di gelanggang 
olahraga (GOR), gym, dan tempat olahraga 
lainnya, beralih menjadi olahraga di dalam 
ataupun di sekitar rumah dengan tetap 
menjaga jarak aman. Salah satu olahraga 
yang digemari masyarakat saat ini
adalah bersepeda.

Terdapat banyak pilihan sepeda, baik 
sepeda dinamis maupun sepeda statis. 
Bersepeda dapat meningkatkan kebugaran, 
stamina, ketahanan jantung, serta 
paru. Denyut jantung meningkat saat 
bersepeda menunjukkan bahwa olahraga 
ini dapat melatih ketahanan jantung dan 
paru sehingga jika rutin dilakukan dapat 
mencegah penyakit jantung, tekanan darah 
tinggi, obesitas, dan diabetes melitus. 

Bagaimana cara bersepeda yang ideal saat 
pandemi Covid-19? Ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan: pertama, jagalah jarak 

Dr. dr. Julia Windi, M.Kes.
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha
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Kedua, gunakan masker berbahan kain 
yang tidak terlalu rapat. Pada saat 
bersepeda dengan masker, sebaiknya 
intensitas diturunkan hingga ringan atau 
sedang sehingga tidak menimbulkan 
gangguan dalam bernapas. Penggunaan 
masker harus menutupi hidung dan mulut. 

Ketiga, jaga kebersihan saat bersepeda, 
terutama pada bagian yang harus 
bersentuhan dengan tangan. Selanjutnya, 
rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, 
baik sebelum maupun setelah bersepeda. 

Pergunakan pakaian berlengan panjang, 
kacamata, sarung tangan, dan penutup 
kepala untuk menghindari terkena droplet. 
Bawalah tisu atau handuk kecil untuk 
mengeringkan tangan setelah cuci tangan, 
dan hand sanitizer. Apabila membawa botol 
minum dan tempat makan, bawalah botol 
minum yang tertutup rapat dan alat makan 
sendiri, serta hindarilah berbagi bekal dan 
alat makan dengan orang lain.

Setelah selesai bersepeda, pastikan semua 
perlengkapan yang dipakai dibersihkan 
dengan disinfektan, kemudian segera 
mandi dan keramas. Jangan kontak fi sik 

dengan orang rumah atau menyentuh 
perabot rumah sebelum membersihkan diri. 
Setelah itu, pulihkan kondisi tubuh dengan 
beristirahat dan banyak minum.

Bagaimana dengan sepeda statis? Selama 
masa pandemi ini, banyak masyarakat yang 
memilih sepeda statis (mengayuh sepeda 
di tempat) karena berisiko rendah tertular 
Covid-19, dapat dilakukan di rumah, waktu 
lebih fl eksibel, tidak perlu memakai masker, 
serta relatif lebih aman bagi orang yang 
mengalami gangguan sendi. 

Apa saja kelebihan sepeda statis? Salah 
satu manfaat bersepeda adalah membakar 
kalori. Nah, dengan memilih sepeda statis, 
maka pengaturan intensitas akan lebih 
stabil, sehingga target pembakaran kalori 
akan lebih mudah dicapai. Sepeda statis 
juga lebih nyaman karena dilakukan indoor, 
di ruangan ber-AC sambil nonton TV dan 
mendengarkan musik.

Marilah kita mencoba bersepeda yang 
ideal karena bersepeda secara rutin akan 
bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. ■ 

Apakah sobat sudah berolahraga hari ini?

Yuk, kita gowes!

Ilustrasi : Bill Cedrik

M! - Edisi 14 // 2020 // JENDELA ILMU 18



Indonesia sudah lama memiliki permasalahan 
karena memiliki jumlah regulasi yang begitu banyak 
serta satu sama lain tidak sinkron, bahkan tumpang 
tindih, dan kadang-kadang antara regulasi tersebut 
terdapat benturan. Hal ini dianggap sangat tidak men-
dukung iklim untuk melakukan investasi di Indonesia. 
Hingga saat ini bahkan belum terdapat lembaga resmi 
yang secara komprehensif mengelola data peraturan 
perundang-undangan.
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Perubahan lewat pembahasan bersama DPR dan 
Presiden (dan DPD untuk isu daerah), dan lewat 
putusan Mahkamah Konstitusi, adalah cara yang 
dapat ditempuh untuk mengubah undang-undang. 
Peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang dapat diuji Mahkamah Agung. Namun, jalan 
tersebut dipandang tidak memadai guna mengatasi 
disharmoni serta menggunungnya peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Mengubah satu 
persatu undang-undang yang dinilai menghambat 
investasi tidak efektif karena akan menghabiskan 
banyak waktu, tenaga, dan biaya. Penyelesaian 
masalah mengenai perundang-undangan yang 
dianggap menjadi hambatan, juga berkaitan dengan 
ekspekstasi meningkatkan posisi Indonesia dalam 
kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB).

Setelah terjadi diskursus di kalangan berbagai ahli 
hukum dan para pengambil kebijakan, akhirnya 
Presiden Joko Widodo memilih penggunaan teknik 
omnibus guna menyelesaikan permasalahan 
menumpuknya jumlah regulasi yang ada. Hal ini 
disampaikan oleh Presiden dalam pelantikannya 
pada periode jabatan yang baru pada tahun 2019. 
Kebijakan ini kemudian menjadi populer dan dikenal 
dengan nama omnibus law.

Omnibus law kemudian memunculkan perdebatan 
dan diskursus di ruang publik. Apakah metode ini 
sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 
2019? Apakah metode ini sudah pernah dipraktikkan 
di Indonesia? Hal yang menjadi pertanyaan yang 
mendasar dan disampaikan oleh berbagai kalangan 
adalah apa sebenarnya omnibus law?

Istilah omnibus law diadopsi dari sistem hukum 
common law (Yusuf Chandra, 2020). Omnibus law 
lebih dikenal sebagai omnibus bill dalam sistem 
hukum common law. Ominus berasal dari bahasa 
Latin, omnis, yang berarti untuk semuanya, atau 
banyak. Omnibus law, dengan demikian, adalah 
hukum untuk semua. Pengertian omnibus law di 
Amerika Serikat adalah suatu undang-undang 
baru yang mengamandemen beberapa undang-
undang sebelumnya. Istilah omnibus law tentu akan 
memiliki perbedaan di Indonesia, karena sistem 
hukum Indonesia berasal dari civil law. Peraturan 
dikumpulkan dalam satu code sehingga seluruh 
hukum berada di dalam code tersebut.

Tujuan dan Manfaat omnibus law (Ahmad Redi, 2020) 
adalah:
a. Untuk mengatasi konflik peraturan 
     perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien;
b. Untuk menyeragamkan kebijakan pemerintah baik 
    di tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk 
    menunjang iklim investasi;
c. Untuk menjadikan pengurusan perizinan lebih 
    terpadu, efisien, dan efektif;
d. Agar mampu memutus mata rantai birokrasi yang 
    berlama-lama; 
e. Agar meningkatkan hubungan koordinatif 
    antarinstansi terkait karena telah diatur dalam 
    kebijakan omnibus regulation yang terpadu; dan
f. Agar ada jaminan kepastian hukum dan 
   perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.
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Sedangkan watak atau ciri omnibus law (Ahmad Redi, 
2020) antara lain:

1. Multisektor dan terdiri dari banyak materi   
     muatan dengan tema yang sama. Ada beberapa 
     sektor terkait yang menjadi substansi omnibus law 
     dengan materi muatan yang banyak. Misalnya, 
     satu  RUU yang hendak disusun berkaitan dengan 
     sektor pemerintahan daerah, sektor penanaman 
     modal, administrasi pemerintahan, sektor
     lingkungan hidup, dan lain-lain. RUU Cipta Kerja 
     yang sedang dibahas Pemerintah dan DPR 
     mencerminkan banyaknya sektor yang
     harus dikaitkan.

2. Terdiri dari banyak pasal akibat banyak sektor 
     yang  dicakup. Metode omnibus law akan 
     menyebabkan “pembengkakan” pasal-pasal    
     karena banyaknya sektor yang terkait. 

3. Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan 
     yang dikumpulkan dalam satu perundang-undangan 
     baru. Sebagai akibat banyaknya peraturan yang 
     diperbaiki, baik melalui reformulasi norma 
     (membuat rumusan ulang), maupun menegasikan 
     norma yang ada, dan menciptakan norma baru, 
     maka jumlah undang-undang yang tercakup 
     dalam suatu omnibus law pasti banyak. 

4. Mandiri, berdiri sendiri, dan tanpa terikat atau 
     minimum terikat dengan peraturan lain. Salah satu 
     watak omnibus law adalah sifatnya yang mandiri 
     sehingga tidak terikat pada peraturan lain yang 
     selevel dan sejenis.  Dalam penyusunan 
     perundang-undangan dengan jenis omnibus law, 
     pembentuk undang-undang menutup mata 
     terhadap substansi yang ada pada undang-undang 
     lain sehingga rumusan norma berubah sangat 
     drastis sesuai politik hukum yang dianut.

5. Mereformulasikan, menegasikan, atau mencabut 
     sebagian atau keseluruhan peraturan lain. Teknik 
     omnibus dipakai untuk menyelesaikan berbagai 
     persoalan norma yang tersebar dalam peraturan 
     perundang-undangan. Tumpang tindih, disharmoni, 
     obesitas, atau ketidaksinkronan menjadi bagian 
     penting yang diubah, dinormakan ulang, atau 
     dihapuskan sama sekali melalui omnibus law. Hal 
     ini dapat menyebabkan perubahan paradigma 
     dalam perundang-undangan.

Sejumlah akademisi dan praktisi hukum melayangkan 
kritik terhadap penggunaan omnibus law. Guru 
besar ilmu perundang-undangan sekaligus mantan 
hakim konstitusi, Maria Farida Indrati, termasuk 
yang mempertanyakan metode omnibus law, dan 
meminta agar penggunaannya dalam RUU Cipta 
Kerja tidak terburu-buru. Adam M. Dodek dalam 
tulisannya “Omnibus Bill: Constitutional Constraints 
and Legislative Liberations, Ottawa Law Review” 
(2017) mencatat tiga keberatan metode omnibus 
law. Pertama, membuat parlemen tidak berdaya dan 
sulit meminta pertanggungjawaban pemerintah. 
Kedua, sulit bagi anggota parlemen untuk melakukan 
penelitian yang seimbang dengan penelitian yang 
dilakukan pemerintah. Ketiga, ada kesan radikal 
karena mengubah sekaligus banyak pasal dan banyak 
undang-undang. Dodek menyebut omnibus law 
sebagai metode yang abusive. Patrick Keyzer, saat 
menyampaikan materi kuliah tamu di Universitas 
Brawijaya Malang, 29 Januari 2020, menyebutkan 
lima kelemahan penggunaan omnibus law, yaitu: (i) 
very difficult to draft; (ii) limited opportunities for debate 
and scrutiny; (iii) it may make consultation very difficult; 
(iv) It may be hard to implement; dan (v) it can add to 
complexity, rather than remove it. 

Terlepas dari diskursus yang telah terjadi di tengah 
masyarakat bahkan menimbulkan gelombang 
demonstrasi yang menyuarakan pemberlakuan RUU 
Ciptaker, sebagai perwujudan penggunaan teknik 
omnibus, lahirlah suatu peraturan yang dikenal 
dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
(RUU Ciptaker). RUU Ciptaker memuat 11 klaster, 
15 bab, dan 174 pasal. RUU ini berdampak pada 
setidaknya 1.203 pasal dari 79 Undang-Undang. 
Beberapa ketentuan dari UU Ketenagakerjaaan, UU 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
UU Penataan Ruang, UU Administrasi Pemerintahan 
akan dihapuskan. Dalam konsiderannya, RUU Cipta 
Kerja disusun antara lain untuk menyerap banyak 
tenaga kerja, kemudahan berusaha, dan penyesuaian 
berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan 
kemudahan berusaha. Jadi perlu kita perhatikan 
omnibus law merupakan teknik dalam merancang 
undang-undang, sedangkan RUU Ciptaker adalah 
hasil dari penyusunan undang-undang dengan 
menggunakan teknik omnibus. ■
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“

”Sri Widiyantoro

“Bila seseorang menjunjung beban 
sendirian, tentu akan terasa berat. 
Berkolaborasi dengan cara gotong 
royong akan sangat meringankan 
beban itu. Semangat kebersamaan 
dan persatuan inilah yang harus 
selalu kita junjung tinggi dan terus 
amalkan, agar masalah berat dapat 
segera teratasi. Mari kita junjung 
persatuan Indonesia!”
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Menjaga tubuh agar tetap bugar merupakan hal 
penting, apalagi di tengah masa pandemi yang saat 
ini masih berlangsung. Walaupun pemerintah masih 
membatasi kegiatan di tempat umum, olahraga 
sebenarnya masih bisa dilakukan di rumah kita sendiri.

Oleh: Grista Naftalena

Olahraga yang
Menyenangkan

Walau Tetap
di Rumah
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Melakukan aktivitas olahraga dapat juga 

dilakukan dengan cara yang menyenangkan, 

seperti mendengarkan musik, menonton 

TV, ataupun melakukannya dengan anggota 

keluarga. Kita juga dapat menggunakan 

perlengkapan yang ada di sekitar kita ataupun 

tanpa alat sama sekali.

Pengeluaran untuk membayar sewa gym atau 

personal trainer dapat dipangkas karena kita 

dapat melakukannya dengan melihat panduan 

olahraga melalui video di internet atau 

mengunduh aplikasi kebugaran melalui gadget.

Berikut beberapa jenis olahraga yang dapat 

dengan mudah dilakukan di rumah:

Pilates

Pilates adalah metode olahraga yang 

berfokus pada kelenturan dan fleksibilitas 

seluruh bagian tubuh. Dengan pilates, 

kita dapat melatih stamina tubuh. Tak 

hanya untuk kebugaran, pilates juga dapat 

dimanfaatkan untuk memperbaiki postur 

tubuh, seperti tulang belakang.

Yoga

Olahraga ini diyakini tidak hanya 

membugarkan tubuh, tetapi juga dapat 

membuat tubuh dan pikiran kita lebih 

rileks. Komponen utama dalam yoga 

adalah pola gerakan dan pernapas-

an. Untuk melakukan olahraga ini

di rumah, kita hanya perlu tikar atau 

matras sebagai alas.

Olahraga masih 
bisa dilakukan 
dengan cara yang 
menyenangkan dan 
dapat dengan mudah 
dilakukan di rumah 
kita sendiri.
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Aeroboxing

Jenis olahraga ini menggabungkan jenis 

olahraga aerobik dan seni bela diri tinju. 

Meskipun mengandung unsur bela diri, 

olahraga ini dilakukan tanpa adanya kontak 

fisik dan juga pertarungan. Gerakan seperti 

meninju diarahkan ke udara. 

 

Zumba

Olahraga asal negara Colombia ini terkenal 

dengan kombinasi kebugaran tubuh, musik, 

dan tarian latin. Zumba dapat membakar 

kalori dalam tubuh dengan cara cepat dan 

menyenangkan karena diiringi dengan 

alunan musik bertempo cepat.

Body Pump

Olahraga sederhana ini hanya membutuh-

kan alat dumbel atau barbel sebagai alat 

bantu. Jika tidak memiliki alat ini di rumah, 

kita cukup mengakalinya dengan benda 

di sekitar kita yang memiliki beban yang 

cukup berat. ■

Jenis yoga lainnya, yaitu aerial yoga atau yang dikenal sebagai flying yoga biasanya 

menggunakan alat berupa kain yang menyerupai hammock yang dipasang di langit-langit 

ruangan. Olahraga ini merupakan gabungan dari yoga tradisional dan pilates. Intensitasnya 

pun lebih berat dibanding yoga biasa.
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Gambar 1: 

“The Corona Virus #8” (watercolor on paper)

BERKREASI
DI MASA PANDEMI COVID-19

Ismet Zainal Eff endi (Dosen Program Sarjana Seni Rupa Murni)

Filsafat dan seni sangat memberi 
harapan bagi pemecahan semua 
problematika di dunia ini. Itulah sebabnya, 
mengapa fi lsuf dan seniman memiliki 
pola pikir yang unik sehingga keduanya 
diharapkan mampu mencerahkan 
manusia melalui karya-karyanya.

Seniman tentu memiliki tujuan penting 
dalam berkarya. Betapa sulitnya ia 
mengejawantahkan gagasan dan rasa 
estetik dalam upaya merespon zamannya 
dan pengalaman empirisnya sehingga 
terbentuk sebuah karya seni.

Tentu fungsi dasar karya seni bukanlah 
untuk membantu manusia dalam 
melakukan aktivitas fi sik layaknya 
teknologi masinal dan digital. Seni juga 
tidak memberikan dampak langsung 
terhadap pola pikir seseorang
yang melihatnya.

Seorang pelukis ataupun pematung, 
tentunya  tidak  mengira kalau karyanya 
berfungsi untuk menghias ruangan 
rumah seseorang. Rasa-rasanya seni tidak 
serendah itu. Seni memiliki keluhuran arti 
dan ketinggian maknawi pada wilayah 
narasi, visual, proses kreasi,
dan presentasinya.
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Gambar 2: 

“The Corona Virus 
in April 2020” 
(watercolor on traditional-made paper)

seniman saat ini dituntut untuk 
merefl eksikan kondisi paling anyar 
melalui karyanya, baik secara visual 
maupun konseptual. Tujuan intinya 
jelas untuk menyampaikan pesan. 

Sulit rasanya bila seniman berkarya 
hanya sebatas mengerjakan artefak 
dalam rangka olah bentuk, warna, 
garis, dan tekstur semata. Pastinya ada 
sisi nilai lainnya yang diusung. Oleh 
sebab itu ungkapan “ars gracia artis” 
atau “art for art’s sake” saat ini masih 
sangat relevan. 

Semangat avant-gard-isme akan 
tetap menyala demi progresivitas. 
Karya seni merupakan bentuk fi sik dari 
kecerdasan berpikir senimannya dan 
itulah bentuk avangardisme
yang konkret.

Seniman dan fi lsuf sama-sama 
memiliki kepekaan dalam 
konteks estetika. Bedanya, fi lsuf 
mengejawantahkannya dalam bentuk 
pemikiran, sementara seniman dalam 
reka olah bentuk dan visual. 
Seniman memiliki kepekaan khusus 
pada wilayah rasa estetik ketika 
merespons sesuatu, baik fenomena 
ataupun noumena yang dialaminya 
secara empiris maupun imajinatif.

Bagi seniman, pandemi Covid-19 
ini, selain menggugah perasaannya 
melalui karya seni, juga menggugah 
simpatisme dan empatismenya 
terhadap penderitaan sesama. 
Perasaan humanisme dan katarsisme 
inilah yang menggugah saya tetap 
berkarya di era pandemi ini.  

Virus Corona bagaikan monster 
pencabut nyawa. Kondisi inilah 
yang menggugah saya untuk 
mengekspresikannya dalam suatu 
karya seni rupa, secara visual saya 
lukiskan sebegitu menakutkannya.
 
Corona menjadi citra menakutkan 
dalam imajinasi saya. Namun, di 
sisi lain, justru mampu mendorong 
saya untuk berpikir dan berkreasi. 
Keterpurukan jangan dijadikan sebagai 
hambatan dalam berkarya, tetapi 
justru disikapi sebagai anugerah dari 
Tuhan agar kita semakin kreatif dan 
produktif. ■ 
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di Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemidi Masa Pandemi
Anton Sutandio

iapa yang tidak rindu nonton di bioskop? 
Lebih dari enam bulan bioskop hampir 

di seluruh dunia tutup.  Hal ini tidak saja 
memengaruhi penonton, tetapi juga mereka yang 
terlibat dalam industri perfi lman. 

Ada sekitar 200 ribu orang pekerja industri film di Indonesia yang 
terkena dampak pandemi. Berbagai siasat bertahan dilakukan, seperti 
menjual film mereka dalam platform digital, semisal Netflix, Amazon, 
Iflix, Disney+, dan lain-lain.  

Cara lain yang dilakukan adalah menghidupkan 
kembali drive-in theater. Namun, usaha ini di 
Indonesia masih sporadis karena keterbatasan 
tempat dan belum adanya regulasi yang jelas
dari pemerintah.  

Usaha ketiga adalah memulai syuting dengan 
protokol kesehatan yang ketat, seperti terjadi 
dalam syuting biopik Elvis Presley yang dihentikan 
di awal Maret lalu ketika sang aktor dan istrinya, 
Tom Hanks dan Rita Wilson diketahui terpapar 
Covid-19. Banyak juga produksi film-film box office 
yang terpaksa ditunda, seperti seri baru James 
Bond, No Time to Die, The Batman, John Wick 4, 
Doctor Strange, Mission Impossible 7, dan masih 
banyak lagi.

S
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Peralihan ke konten digital platform 
menjadi pilihan favorit dari sekian jenis 
siasat yang paling banyak dilakukan. 
Sebagai contoh, Disney memutuskan 
untuk merilis Mulan pada 4 September 
2020 dalam platform digital Disney+.  

Banyak sineas independen di Indonesia 
yang merilis filmnya dalam platform 
digital non-mainstream dengan menjual 
tiket murah, atau mengunggahnya 
ke platform YouTube, meski ini 
berarti mereka tidak mendapatkan 
keuntungan. Namun, banyak juga 
film siap tayang yang ditunda tanggal 
rilisnya hingga akhir 2020, seperti karya 
Christopher Nolan, Tenet; DC Comics’ 
Wonder Woman 1984; The French 
Dispatch karya Wes Anderson; atau film 
Marvel Cinematic Universe,
Black Widow. 

Pandemi juga merubah durasi distribusi 
film dari waktu rilis hingga dijual pada 
publik, baik lewat blue ray atau digital 
platform (movie on demand) yang 
biasanya memakan waktu empat bulan, 
menjadi satu bulanan, seperti yang 
terjadi untuk film animasi Onward, The 
Invisible Man, Emma, dan banyak lagi. 

Jika Anda sudah tidak sabar kembali 
duduk di kursi bioskop yang nyaman 
dengan layarnya yang lebar, pilihan 
terbaik saat ini adalah menonton film-
film di platform digital. Beberapa film 
rekomendasi di Netflix adalah Crazy 
Awesome Teacher, film drama Indonesia 
baru, drakor It’s OK to be Not OK. Bagi 
pencinta film suspense atau laga, Anda 
dapat memilih serial Money Heist, film 
lepas Extraction yang dibintangi Chris 
Hemsworth atau The Old Guard dengan 
aktris Charlize Theron. Masih banyak 
film dari berbagai genre yang dapat 
dinikmati di banyak platform digital 
untuk mengobati kerinduan Anda 
terhadap bioskop.  

Mari kita berharap agar 
pandemi ini dapat segera 
berakhir sehingga kita 
dapat kembali memuaskan 
dahaga kita akan film-
film berkualitas yang 
ditayangkan di layar lebar. ■

Ilustrasi: Bill Cedrik
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Ikan dan Perjalanan
Branding Maranatha

Iwan Santosa

    etang mulai menjelang. Suasana kantor 
yang biasanya hiruk pikuk saat siang, 
berangsur tenang. Tinggal beberapa
orang desainer yang memang biasanya 
bekerja sampai agak malam, terutama
ketika pekerjaan-pekerjaan sudah
mendekati deadline.

Di tengah kesibukan saya mengetik beberapa 
naskah yang tak selesai-selesai juga, seorang 
desainer senior tiba-tiba menghampiri meja 
saya sembari membawa sebotol minuman. 
“Pak, bapak suka ini kan?” Demikian ia 
menawarkan. “Wah, tumben nih,” dalam hati 
saya berkata. Ternyata botol berwarna coklat 
muda itu minuman kopi, yang sepertinya saya 
belum pernah minum sebelumnya. Maklum, 
akhir-akhir ini banyak sekali produk minuman 
kopi yang macam-macam merek dan 
kemasannya. Sebetulnya minuman seperti itu 
bukan favorit saya, dan menurut saya kurang 
cocok disebut kopi. Rasanya saja yang sedikit 
seperti kopi. Namun, di tengah kepenatan 
yang menenggelamkan, boleh juga sesekali, 
apalagi diberi.

Malam itu pun menjadi lebih ceria. Jarang-
jarang rekan saya itu mampir menawarkan 
dan memberikan kopi – minuman wajib kami. 
Biasanya sih, hanya basa-basi menawarkan 
saja. Lebih sering ia datang membawa 
masalah. Biasanya kami berdiskusi dan 
brainstorming seputar logo, seal, signature, 
wordmark, grid, juga ramuan empat angka 
CMYK, dan semua hal visual yang terkait 
corporate identity. Memang, di antara sekian 
banyak desainer yang bekerja di kantor kami, 
tidak banyak yang menggeluti corporate 
identity. Mungkin karena kurang suka dengan 
karakternya yang cenderung sangat sistematis 
dan dianggap kurang ekspresif.

Di Indonesia, corporate design sampai sekitar 
kurang lebih dua dekade yang lalu, juga 
sepertinya merupakan ranah eksklusif yang 
menjadi concern perusahaan-perusahaan 
kelas besar saja. Tidak banyak perusahaan 
yang secara serius mendayagunakan 
corporate design dan corporate identity 
sebagai senjata branding yang sistematis. 
Rasanya tidak banyak juga perusahaan yang 
berani berinvestasi sampai miliaran “hanya” 
untuk merancang atau meredesain “logo”. 

P
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Kapan Universitas Kristen Maranatha mulai 
serius mengelola identitas visual sebagai 
salah satu aset branding dan reputasinya? 
Sepertinya tidak banyak yang tahu. Yang pasti, 
UK Maranatha sejak berdirinya pada tahun 
1965 telah dikenal dengan lambang berbentuk 
dasar segi lima. Lambang inilah yang menjadi 
identitas utama UK Maranatha hingga saat ini. 
Sampai dengan beberapa dekade setelahnya, 
lambang UK Maranatha yang sarat makna 
filosofis itu nyaris menjadi satu-satunya elemen 
identitas visual tanpa adanya sistem identitas 
yang lebih terarah. Dalam perjalanannya, 
penggunaan lambang tersebut mengalami 
banyak distorsi dan kendala-kendala lainnya. 
Baru sekitar tahun 2009 UK Maranatha 
mulai mengurus lambang beserta turunan 
dan elemen-elemen lainnya dalam skema 
pengelolaan identitas korporat yang lebih 
sistematik dan modern.

Itulah titik balik UK Maranatha dalam hal 
pengelolaan identitas korporat Universitas. 
Bila sebelumnya diterapkan secara konservatif 
dan cenderung natural, maka sejak 2009 UK 
Maranatha mulai memperhatikan elemen-
elemen identitas visual sebagai suatu sistem 
identitas yang lebih komprehensif. Riset 
pun dilakukan untuk menemukan best 
practice bagaimana sebuah universitas 
mendayagunakan sistem identitas visual 
sebagai bagian dari branding. Memang 
tidak mudah, karena saat itu belum banyak 
universitas di Indonesia yang dapat menjadi 
benchmark sekaligus referensi pragmatis 
dalam hal pengelolaan corporate design 
sebagai bagian dari corporate identity dan 
branding. Prosesnya berjalan bertahap dan 
mengalami banyak kendala, tetapi hasilnya 
berangsur terlihat. Perlahan-lahan “wajah” UK 
Maranatha mulai tampak ke arah seperti yang 
kita kenal saat ini. 

Program revitalisasi identitas visual itu 
memuncak pada tahun 2013, ketika UK 
Maranatha untuk pertama kalinya memiliki 
buku Brand Guidelines yang di dalamnya 
memuat graphic standard manual. Buku ini 
terbit Maret 2013, didistribusikan dalam format 
e-book dalam kepingan CD, dan dibagikan 
kepada seluruh fakultas dan unit kerja di 
UK Maranatha. Buku ini menjadi panduan 
penerapan identitas visual pada seluruh media 
resmi Universitas. Seremoni peluncurannya 
dilakukan langsung oleh Wakil Rektor yang 
juga menginisiasi program bersejarah tersebut.

Milestone selanjutnya adalah ketika UK 
Maranatha menetapkan Standar Identitas 
pada periode 2016/2017, dan diperbarui 
pada periode berikutnya. Standar Identitas 
menjadi salah satu bagian dari keseluruhan 
standar dalam Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) UK Maranatha. Pengalaman 
pengelolaan dan penerapan sistem identitas 
korporat yang terstandar di UK Maranatha 
menjadi pembelajaran nyata, bahwa 
mengubah sesuatu yang sebelumnya 
cenderung konservatif menjadi lebih moderat; 
yang sebelumnya berjalan cenderung bebas 
dan natural menjadi lebih sistematis, bukanlah 
perkara mudah. Tentunya banyak faktor
yang memengaruhinya.

Apakah saat ini sudah selesai? Tentu 
belum, karena pengelolaan identitas dan 
desain korporat  merupakan proses yang 
berkesinambungan dan akan terus berjalan 
sepanjang eksistensi institusi. Ah, bicara 
tentang branding di Maranatha, lengkap 
sampai semua tanjakan, turunan, dan setiap 
kelokannya, bisa tujuh hari tujuh malam saya 
menuliskannya. Bisa jadi satu buku sendiri, 
mungkin. Lantas, apa hubungannya dengan 
ikan, seperti tertulis dalam judul tulisan ini? 

Sepertinya sudah jelas bahwa ikan tidak ada 
hubungannya dengan perjalanan branding 
Maranatha. Lain halnya dengan kopi. Ya, kopi 
khususnya yang hitam, jelas telah banyak 
berkontribusi dalam perjalanan branding dan 
corporate design Maranatha. Tak terhitung 
berapa cangkir yang sudah menemani saya 
dan Ivan, sang desainer yang saya ceritakan 
tadi, sepanjang kami terjun langsung 
mengurus branding dan visual identity UK 
Maranatha, kira-kira mulai sekitar 2012-an. 
Sementara itu, tidak ada satu ekor ikan pun 
yang terlibat, karena saya dan Ivan sama-sama 
tak suka ikan. Sepertinya kami adalah sparring 
partner yang sehati seperguruan.

Saat ini perjalanan Ivan sudah paripurna. Ia 
lebih dahulu meninggalkan kita. Namun, 
perjalanan branding Maranatha yang telah 
ikut dimulai dan dimotorinya, jelas jauh dari 
selesai, dan malahan akan semakin besar.
Selamat jalan, bro! ■ 

32M! - Edisi 14 // 2020 // EKSPRESI



M! - Edisi 14 // 2020 // WHAT’S ON 33

KOLABORASI BEBERAPA UNIVERSITAS DI INDONESIA 
MEMBAHAS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM 
WEBINAR IT BERSAMA NUNI

Universitas Kristen Maranatha, khususnya Fakultas 
Teknologi Informasi yang termasuk dalam bagian 
dari National Universities Network Indonesia (NUNI) 
ikut berpartisipasi dalam webinar bertajuk IT Online 
Seminar Phase #1. Dengan mengangkat tema 
“Updates on Technology for All During Pandemics 
#Covid-19”, webinar ini terbagi menjadi beberapa 
topik serta mengundang beberapa narasumber dari 
berbagai universitas di Indonesia pada 3, 7, 10, dan 
21 Oktober 2020.

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 
Maranatha bersama dengan SMA Kristen BPK 
Penabur Holis Bandung mengadakan seminar 
daring bertajuk “Healthy Lifestyle” pada Jumat, 
2 Oktober 2020. Webinar yang diikuti para siswa 
kelas X hingga XII SMAK BPK Penabur Holis 
melalui platform Zoom ini menghadirkan dosen 
FK Maranatha, Prof. Dr. dr. Susy Tjahjani, M.Kes. 
sebagai pembicara untuk membahas topik ini.

FK MARANATHA AJAK SISWA SMA JALANI GAYA 
HIDUP SEHAT

MARANATHA SALURKAN BANTUAN 1.500 MASKER 
KEPADA KNPI SUKAJADI

Universitas Kristen Maranatha menyerahkan bantuan 
1.500 masker kepada Komite Nasional Pemuda 
Indonesia (KNPI) pada Jumat, 23 Oktober 2020 di 
Ruang Integrity, Gedung Administrasi Pusat lantai 6. 
Bantuan tersebut diperuntukan bagi penanggulangan 
dan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah 
Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

HEBOH TSUNAMI 20 METER, INI PESAN MENRISTEK 
DAN PROF. SRI WIDIYANTORO

Beberapa minggu terakhir ini masyarakat dikejutkan 
dengan viralnya kabar mengenai potensi tsunami 
besar di pesisir Jawa. Tidak tanggung-tanggung, 
tsunami yang dimaksud adalah tsunami setinggi 
20 meter yang menyertai gempa berskala besar. 
Sontak masyarakat pun menjadi panik. Kabar 
mengenai potensi tsunami itu menjadi viral 
setelah adanya paparan yang diungkapkan dalam 
laporan ilmiah pada jurnal Nature Scientifi c Report 
berjudul “Implications for Megathrust Earthquakes 
and Tsunamis from Seismic Gaps South of Java 
Indonesia”.

http://news.maranatha.edu

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



Kegiatan Universitas Kristen Maranatha sebagai institusi pendidikan lekat 
dengan kerja sama yang dilakukan bersama dengan universitas lainnya. Selain 
kegiatan dengan kampus di Indonesia, Maranatha juga banyak bekerja sama 

dengan universitas luar negeri. 

Mulai dari pertukaran mahasiswa (Student Exchange Program), Short 
Program, hingga International Offi ce Volunteer yang difasilitasi oleh 

International Offi ce UK Maranatha, kiranya dapat dimanfaatkan untuk 
memberi kesempatan baru dan membuka wawasan yang lebih luas bagi 

para mahasiswa UK Maranatha. Berikut merupakan jalinan kerja sama dengan 
beberapa universitas internasional serta fasilitas program yang dapat diikuti 

oleh mahasiswa aktif UK Maranatha.

Prisca M.
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Subsidi biaya hidup 
dan biaya transport

durasi program 1 semester

daftar universitas tujuan 
dapat dilihat di: 

www.acuca.net/sms-institutions

Beasiswa disediakan oleh 
Pemerintah Korea

biaya yang ditanggung:
biaya hidup, asuransi, 

transport PP 

durasi program 1 semester

Hibah dari Kementrian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia

Negara tujuan 
Asia, Jepang, dan Korea

Website: 

http://aims.ristekdikti.go.id/
maranatha/

ACUCA
(The Association of Christian 

University and Colleges in Asia)
SMS Subsidies

GKS
(Global Korea Scholarship)

AIMS
(Asian International 
Mobility Scheme)
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SHORT
MOST WINTER OR SUMMER

INFOGUEST OR PUBLIC

COMMUNITESC OM

Mahasiswa aktif Universitas Kristen 
Maranatha, yang tergabung dengan 
International Offi ce (IO) melalui 
pendaftaran dan seleksi. 

IO Volunteer berkesempatan untuk 
terlibat dalam program dan kegiatan 
internasional yang diselenggarakan. 

IO Volunteer akan diberikan pelatihan 
dan pengembangan diri dalam VIP 
(Volunteer Improvement Program). 

io@maranatha.edu

ioukm

International.maranatha

International Offi ce 
Maranatha

GAP Lt. 1 
Universitas Kristen Maranatha

INTERNATIONAL OFFICE
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MOMOSTST WINTENTER OR SUMMER OR SUMMER OR SUMMER OR SUMMERR

INFINFOGUEST OR PUBGUEST OR PUBLILIC

COCOMMUNMMUNITESC OMOM

Mahasiswa aktif Universitas Kristen 
Maranatha, yang tergabung dengan 
International Offi ce (IO) melalui 
pendaftaran dan seleksi. 

IO Volunteer berkesempatan untuk IO Volunteer berkesempatan untuk IO Volunteer
terlibat dalam program dan kegiatan 
internasional yang diselenggarakan. 

IO Volunteer akan diberikan pelatihan IO Volunteer akan diberikan pelatihan IO Volunteer
dan pengembangan diri dalam VIP 
(Volunteer Improvement Program). 

io@maranatha.edu

ioukm

International.maranatha

International Offi ce 
Maranatha

GAP Lt. 1 
Universitas Kristen Maranatha

INTERNATIONAL OFFICE
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Di manakah 
tempat favorit untuk 
nongki? 
Mungkin banyak orang yang menjawab café 
atau resto yang sedang kekinian. Selain 
memperhatikan makanan atau minuman 
yang disajikan, orang-orang saat ini juga 
cenderung memperhatikan suasana, 
interior maupun eksterior. Juga, apakah 
tempat itu cukup bagus untuk berburu foto 
buat unggahan di media sosial. Jika Anda 
termasuk salah satu orang yang melihat 
hal-hal tersebut, mungkin tempat ini bisa 
menjadi referensi. 

Tempat yang dimaksud adalah
Becky’s Brunch & Dine. Resto yang baru 
berumur satu tahun ini ternyata milik 
seorang alumnus angkatan 2008 yang 
kini berprofesi sebagai dosen dan juga 
Ketua Program Sarjana Sistem Komputer 
Universitas Kristen Maranatha, yaitu Jimmy 
Agustian Loekito. Resto ini didirikan berkat 
kerja samanya dengan tiga temannya yang 
sama-sama berpengalaman dalam
bisnis bar. 

Resto Kekinian
Bernuansa Estetis

Grista N.
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Cozy & Tasty.

....
Target awal resto ini adalah wanita atau ibu muda yang 
sering mengadakan perkumpulan. Untuk itu, kata “becky” 
yang merupakan istilah gaul Amerika yang mengacu kepada 
wanita pun diambil sebagai nama tempat ini. Namun, seiring 
berjalannya waktu, tempat ini bukan hanya digemari kaum 
hawa saja, tetapi juga telah memperluas target pasarnya ke 
berbagai kalangan, baik itu pria atau wanita,
tua maupun muda. 

Resto ini menawarkan konsep “brunch and dine” 
dengan menyajikan berbagai macam makanan, baik 
western maupun nusantara. 

Khusus minuman, selain menyajikan kopi andalan, 
resto ini menawarkan wine yang tidak banyak 
ditawarkan resto atau café di Bandung. 
Rentang harga untuk makanan dan minuman 
berada di harga 30.000 – 150.000 rupiah. 
Dalam masa promo, Anda juga dapat menikmati 
dua botol wine dengan harga 500 ribu rupiah.  

Resto ini juga akan memanjakan Anda. Suasana 
interior maupun eksteriornya dapat dijadikan 
sebagai spot foto. Ciri khas yang dimiliki tempat 
ini adalah glass house yang dapat ditemukan di 
bagian dalam resto. Bagian tengah dibuat terbuka 
dengan hiasan tanaman hidup dan dinding marmer 
memberikan kesan estetis. Jika datang ke tempat 
ini, Anda mungkin ingin berfoto di setiap sudutnya.

Bagi pemegang kartu mahasiswa ataupun 
pegawai Maranatha, Anda berkesempatan untuk 
mendapatkan diskon sebesar 10%. Becky’s Brunch 
& Dine juga dapat digunakan sebagai tempat 
perayaan ulang tahun dan arisan, bahkan acara 
pernikahan. Jimmy menyebutkan bahwa Becky’s 
akan selalu berinovasi mengikuti minat pasar. 

Ke depannya, para pengunjung juga dapat nongki
di tempat ini sambil ditemani live music. ■

“ O U R  G O A L  I S  N O T  O N L Y  P R O V I D E  Y O U  W I T H  G O O D  F O O D 

A N D  G O O D  A M B I E N C E ,  B U T  A L S O  H A V E  A  M E M O R A B L E  D I N I N G . ”
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.... “ O U R  G O A L  I S  N O T  O N L Y

P R O V I D E  Y O U  W I T H  G O O D  F O O D 

 A N D  G O O D  A M B I E N C E ,  B U T  A L S O

H A V E  A  M E M O R A B L E  D I N I N G . ”

Becky’s Brunch & Dine
Alamat: Jl. Kyai Gede Utama No.25, 
Lebakgede, Kecamatan Coblong, 
Kota Bandung
Instagram: beckysbdg
RSVP: 08112255565
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Para pemenang kuis
TTS Interaksi M!

Selamat kepada para pemenang.
Terima kasih sudah berpartisipasi!

Para pemenang kuis
TTS Interaksi M!

Edisi Agustus 2020

@_melisasu @christinaindahs @esthermarcelina
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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


