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Merayakan akhir tahun 2020 ini, kita tetap perlu
dan wajib menjalankan protokol kesehatan dan 
pembatasan kerumunan. Walaupun tidak beramai-
ramai, kita tetap dapat merayakan akhir tahun ini 
dengan sukacita dan penuh rasa syukur.
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      asih ingatkah kita, apa saja yang telah kita susun dalam daftar resolusi tahun baru 2020? 
Hari ini hampir setahun penuh, dan kita sudah berada di penghujungnya. Apakah semua hal 
yang kita harapkan pada akhir tahun lalu, telah tercapai tahun ini? Tidaklah mengejutkan bila 
jawabannya adalah tidak. 

Satu tahun ini pastilah semua rencana terobrak-abrik oleh situasi pandemik. Kehidupan kita 
terasa sangat terbatas, banyak rencana yang batal, bahkan kondisi ekonomi pun tersendat. 
Bagian mana dari situasi ini yang menyenangkan? Rasanya tidak ada. Justru tahun 2020 ini 
kita dikepung dengan hal-hal tidak menentu yang cenderung membuat kita lebih mudah untuk 
merasa cemas. 

Cukuplah sudah. Kita harus akhiri kecemasan itu. Tahun 2020 biarlah menjadi saksi bagaimana 
dunia berputar – kali ini mungkin berada pada titik terbawah. Suka atau tidak suka, kita telah 
menjalani tahun ini dengan semua permasalahannya. Suka atau tidak suka, kita pun telah 
berhasil menghadapi semua permasalahan itu hingga hari ini. Itulah yang harus kita syukuri. 

Bolehlah kita terus waspada, tetapi janganlah kita terpenjara dalam kecemasan. Rayakan akhir 
tahun ini dengan hati yang gembira. Syukuri setiap langkah yang telah kita tapaki hingga hari 
ini. Syukuri setiap hari mentari masih menghangatkan bumi. 

Konon tak selamanya mendung itu kelabu. Langit pun biasanya cerah setelah hujan, dan 
mungkin tampak pelangi berwarna-warni. Janganlah kita berhenti berharap. Teruslah bersyukur, 
terutama atas hal-hal kecil yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Akhiri tahun ini 
dengan sukacita, dan songsong tahun depan dengan penuh harapan. (ins)
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Ketika kuliah, kita mungkin belajar bahwa sebuah perusahaan 
memerlukan sebuah fondasi yang kokoh sebagai identitasnya. 
Budaya organisasi adalah fondasi tersebut dan Universitas 
Kristen Maranatha pun memilikinya.
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Salah satu poin dalam misi UK Maranatha adalah 
mengembangkan nilai-nilai hidup kristiani. Dalam 
aplikasinya, nilai-nilai yang dimaksud perlu dijabarkan 
dengan lebih jelas sebagai acuan.

Para tokoh pemikir Maranatha kemudian merumuskan tiga 
nilai penting dalam hidup kristiani itu, yaitu integrity, care, 
dan excellence. Tiga nilai ini selanjutnya disebut dengan
singkatan ICE atau NHK-ICE. Menurut Drs. Robert Oloan 
R., M. A., Ph.D., Psikolog, perumusan bersejarah ini telah 
diinisiasi sekitar 1995.  

“Jadi, semangat untuk menghasilkan nilai-nilai hidup 
yang disepakati dan menjadi pegangan bersama ini di 
UK Maranatha sudah dilakukan lebih dari 25 tahun yang 
lalu,” jelas Robert dalam acara webinar Natal bertema “ICE 
Dreams” pada Jumat, 13 November 2020.

Nilai-nilai ini kemudian terus disosialisasikan kepada 
civitas academica UK Maranatha. Sudah sepatutnya kita 
familiar dengan NHK-ICE ini. Namun, Robert menyoroti 
adanya perbedaan persepsi dan interpretasi NHK-ICE bagi 
setiap orang. NHK-ICE digunakan untuk mempertanyakan 
tindakan-tindakan yang dilakukan. 

“Sering kali malah NHK-ICE dijadikan sebagai alat untuk 
condemnation atau seperti mendakwa bahwa orang itu tidak 
memiliki ICE,” tutur Robert.

Bisa jadi masalah tersebut muncul karena indikator perilaku 
dari integritas, kepedulian, dan keprimaan ini belum jelas 
sehingga muncul kebebasan untuk menginterpretasikannya.

Sejak 2016 – 2018, Badan Pelayanan Kerohaniaan yang  
saat itu dipimpin Robert mencoba menurunkan kembali nilai 
hidup ini agar bisa diimplementasikan dan memiliki ukuran 
yang jelas. Hasilnya adalah dirumuskannya indikator-
indikator generik dari masing-masing nilai. Hal yang bisa 
tergambar dari indikator ini adalah bagaimana sikap dan 

perilaku orang yang bisa dijelaskan dan dievaluasi ketika 
seseorang sudah menampilkannya.

“Harapan kita memang agar bagaimana seseorang bisa 
menampilkan dalam perilakunya. Bahkan, perilakunya 
didorong oleh sikap yang benar sesuai dengan nilai 
tersebut,” jelas Robert.

NHK-ICE terus mengalami pertumbuhan yang menjadi lebih 
konkret lagi pada 2018 – 2020. Tujuannya agar NHK-ICE ini 
dapat berkembang pada setiap civitas academica Maranatha. 
Penerapan NHK-ICE harus dimulai dari para pemimpin 
sebagai teladannya. 

Strategi kepemimpinan kemudian dibuat lebih detail lagi 
dengan sembilan karakter. Nilai integrity mengandung 
karakter jujur, taat, dan bertanggung jawab; nilai care 
mengandung karakter kasih, hormat, dan pemberdayaan; 
serta nilai excellence mengandung karakter antusias, rajin, 
dan kreatif. Sasaran akhir dari NHK-ICE ini bukan hanya 
personal value, tetapi institutional value. 

“Jadi nilai itu tidak bisa diturunkan dari atas kemudian 
semua orang dipaksa untuk melakukannya. Namanya itu 
indoktrinasi, tidak akan berhasil mengubah orang dan 
menghasilkan SDM yang unggul,” ucap Robert. ■
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Resep Menghadapi Tantangan:

Berjuang &
Berdoa
Berjuang &
Berdoa

Mimpi, jika hanya dibayangkan akan menjadi 
bunga tidur. Namun, jika diperjuangkan untuk 
meraihnya, dan menyerahkannya kepada Tuhan, 
niscaya mimpi itu bisa kita wujudkan. Begitulah 
apa yang dipercaya oleh Billy Junior, mahasiswa 
Program Sarjana Sastra Inggris, Fakultas Bahasa 
dan Budaya Universitas Kristen Maranatha 
angkatan 2020.

Billy merupakan anak tunggal. Nama Junior yang dilekatkan dalam 
namanya diberikan oleh orang tua dengan harapan agar Billy terus 
menerus belajar dari pengalaman dan orang lain yang merupakan 
senior dalam kehidupan. 

Salah satu penerima program beasiswa Maranatha Peduli ini
sempat merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan dari 
teman-temannya semasa SD dan SMP. Namun, kondisi ini tidak 
membuatnya lemah. Billy bertumbuh menjadi seorang pemuda yang 
kuat dan berpikir kritis. Keadaan membaik ketika ia akhirnya berhasil 
masuk di SMK Negeri 8 Makassar jurusan perhotelan.

Tak lama berselang, sang ibu wafat. Ayahnya pun dipecat dari 
pekerjaannya tanpa alasan. Kondisi tersebut membuat situasi
menjadi semakin buruk.
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Lulus SMK, Billy disarankan ayahnya 
pergi ke Bandung dengan harapan 
agar memiliki kehidupan yang lebih 
baik. Sendirian, Billy pun merantau 
ke Bandung pada bulan Mei 2019. 
Setibanya di Bandung, ia sempat 
kebingungan karena tidak mengenal 
siapa pun. Akhirnya ia diterima 
bekerja di salah satu hotel di Jalan 
Babakan Jeruk dan kemudian pindah 
bekerja pada salah satu hotel di
Jalan Cihampelas pada Desember 
2019 sebagai daily worker atau 
pekerja harian. 

Pekerjaan ini tidak bisa Billy pegang 
cukup lama karena pihak hotel 
terpaksa memecatnya karena hotel 
kekurangan pengunjung sebagai 
dampak pandemi Covid-19. Situasi
ini terjadi pada Maret 2020, ketika 
PSBB diterapkan. 

Billy bersyukur karena sebelumnya 
ia sudah bergabung dalam sebuah 
komunitas gereja. Melalui komunitas 
inilah ia mendapatkan informasi 
mengenai Program Beasiswa 
Maranatha Peduli yang dibuka pada 
April 2020. Ada keraguan dalam 
hatinya karena berpikir bahwa 
persyaratannya sulit, dan secara jujur 
ia mengatakan bahwa kuliah bukanlah 
tujuan utamanya datang ke Bandung. 
Mimpinya di tempat perantauan 
adalah mengumpulkan uang dan 

bekerja di kapal pesiar. Namun, 
pandemi Covid-19 membuat mimpi ini 
terpaksa harus harus ia kubur.

Walaupun demikian, Billy ternyata 
memiliki sebuah mimpi lain yang 
sebelumnya tidak berani ia impikan, 
yaitu menjadi seorang diplomat atau 
jurnalis. Melihat terbukanya jalan dan 
kesempatan untuk meraih mimpinya, 
Billy memberanikan diri untuk 
mencoba mendaftar di Universitas 
Kristen Maranatha melalui Program 
Beasiswa Maranatha Peduli. Berbekal 
kemauan yang kuat, talenta daya ingat 
yang baik, dan sebuah tulisan inspiratif 
membawa Billy berhasil meraih 
beasiswa tersebut.

Tentunya perjuangan pemuda yang 
hobi berolahraga karate ini belum 
berakhir. Pemikirannya yang kritis 
membuatnya tidak terlena dengan 
situasi yang mulai membaik. Ia 
menyadari dari pengalamannya bahwa 
hidup tidak bisa ditebak. Oleh karena 
itu ia harus selalu siap menghadapi 
semua tantangan yang ada dengan 
perencanaan yang baik, dan tentunya 
tidak lupa untuk selalu berdoa. ■
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Grista Naftalena

Setiap orang pasti memiliki 
talenta. Apa yang akan kita 
lakukan dengan talenta 
kita? Tentunya kita akan 
memanfaatkan talenta itu
dengan sebaik mungkin.

Begitu pula dengan David Stanley, 
alumnus Program Sarjana Desain 
Komunikasi Visual Universitas Kristen 
Maranatha angkatan 2005. Ia telah 
menggunakan talentanya dan menjawab 
panggilan Tuhan untuk menjadi seorang 
misionaris. Ia pernah melayani orang-
orang di beberapa negara ASEAN, seperti 
Thailand, Singapura, Kamboja, dan Laos.

David menjadi seorang misionaris 
setelah mengikuti sebuah sekolah misi 
di Thailand pada 2016.  Awalnya ia tidak 
bermaksud mengambil sekolah tersebut, 
tetapi niat itu muncul saat ia merasa 
hidupnya terasa monoton dan depresi 
karena sibuk bekerja, dan berharap sukses. 

Talenta untuk

MELAYANI
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Akhirnya seorang teman mengajaknya 
mengikuti sekolah misi. David 
percaya bahwa saat itu Tuhan sedang 
mengarahkannya untuk melepaskan 
pekerjaan yang nyaman. 

Keputusan David saat itu banyak yang 
menganggap tidak bijak. Namun, 
ternyata hatinya telah terpanggil dan 
Tuhan pun menyambutnya. 
Sekolah misi tersebut David jalani 
selama enam bulan. Pada masa itu, ia 
melakukan perjalanan dari Thailand 
ke Kamboja dan Laos. David sempat 
kembali ke Bandung selama satu 
tahun, sebelum akhirnya melakukan 
perjalanan misi. 

Tahun tersebut merupakan berkat 
bagi perjalanan kariernya sebagai 
seniman. Tuhan kembali memberikan 
David kesempatan untuk kembali 
bekerja di bidang mural painting yang 
dijalaninya sepanjang tahun.
  
Setelah itu, David kembali ke Thailand 
untuk sepenuhnya melayani. Ia fokus 
pada pendidikan kreativitas dan 
generasi muda, serta berkesempatan 
melayani anak-anak yang berada di 
penjara anak dengan menggunakan 
talenta yang dimilikinya. 

“Karena kasih Kristus yang begitu 
besar, saya pun ingin memberikan 
seratus persen kepada anak-anak di 
dalam penjara dan yang bisa saya 
berikan sepenuhnya adalah talenta 
yang sudah Tuhan berikan, yaitu seni,” 
begitu tuturnya.

Bersama tim, David menerapkan 
sistem kreativitas sebagai alat 
untuk membangun hubungan dan 
membantu proses membuka diri 
dengan hal yang sifatnya pribadi. 
Tujuan pelayanan ini agar mereka 
dapat menyalurkan perasaan, emosi, 
dan apa yang ada di hati mereka 
untuk bisa jujur pada diri sendiri, serta 
menuju perubahan karakter yang 
lebih baik. Utamanya adalah dapat 
mengenal pribadi Yesus. 

Melalui pelayanan tersebut David telah 
melihat banyak kesembuhan dan 
keterbukaan yang tidak pernah terjadi 
sebelumnya di penjara anak. Hal ini ia 
sadari bukanlah semata-mata karena 
talentanya atau bantuan pemerintah, 
tetapi karena Tuhan yang telah 
membukakan jalan baginya
untuk melayani. 

Pria yang baru saja menikah dengan 
seorang wanita yang juga misionaris 
ini mengatakan, “Pelayanan itu 
panggilan, dan panggilan tersebut 
sudah dilengkapi dengan tools-nya, 
yaitu talenta yang sudah Tuhan berikan 
kepada kita. Belajar dan kembangkan 
talenta kita, bukan untuk diri sendiri, 
tetapi untuk melayani orang dengan 
dasar kasih. Dan ingat, talenta yang 
Tuhan beri adalah karunia secara 
cuma-cuma. Karena itu, jangan 
sombong,” pungkas David.■

“Belajar dan kembangkan 
talenta kita, bukan untuk 

diri sendiri, tetapi untuk 
melayani orang dengan 

dasar kasih.”
-David Stanley
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BELAJAR SAHAM:
SEKARANG SAAT TEPAT
UNTUK MASUK?
Yani Monalisa, S.E., M.M. 
(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha)

Saat ini berinvestasi merupakan 
suatu kebutuhan. Banyak masyarakat 
yang beranggapan bahwa investasi 
hanya dapat dilakukan oleh orang-
orang yang memiliki kelebihan dana. 
Pandangan ini keliru. Investasi perlu 
dilakukan sejak awal. Tidak masalah jika 
dananya kecil, selama dilakukan secara 
rutin dan disiplin, maka dalam jangka 
panjang dampaknya akan terasa.

Menurut buku Pasar Modal karangan 
Martalena, S.E., M.M. dan Maya 
Malinda, Ph.D., CFP®, definisi investasi 
adalah bentuk penundaan konsumsi 
masa sekarang untuk memperoleh 
konsumsi yang lebih besar di masa 
yang akan datang, yang di dalamnya 
terkandung unsur risiko ketidakpastian 
sehingga dibutuhkan kompensasi atas 
penundaan tersebut. Kompensasi yang 
dimaksud dari definisi investasi ini 
mengacu pada return atau imbal balik
atau tingkat pengembalian.

High risk, high return adalah pedoman 
yang harus dipahami saat kita ingin 
melakukan investasi. Makin tinggi 
tingkat pengembalian yang kita inginkan 
maka makin berisiko investasi tersebut. 

Kompensasi atau tingkat pengembalian 
di dunia investasi dikenal dengan 
berbagai macam istilah, seperti bunga 
pada produk tabungan dan produk 
deposito, kupon pada produk obligasi, 
dividen pada produk saham, ataupun 
capital gain – selisih harga jual dengan 
harga beli. Oleh karena itu, berhati-hati 
dalam memilih produk investasi. Jangan 
sampai investasi yang akan digunakan 
di masa mendatang menjadi hilang
tak tersisa.
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Mengapa Perlu
Investasi?
Banyak produk investasi yang 
ditawarkan seperti tabungan, deposito, 
obligasi, reksa dana, saham, derivative, 
dan lain-lain. Oleh karena itu, kita perlu 
memilih dan memilah terlebih dahulu 
produk mana yang masuk sebagai 
kategori investasi yang aman dan sesuai 
dengan preferensi risiko kita. 

Selama ini masyarakat menyimpan 
dananya di tabungan selama bertahun-
tahun. Namun, setelah sekian lama 
ternyata nilainya semakin menyusut, 
daya beli semakin menurun.

Berikut adalah tabel sederhana jumlah dana kita di masa mendatang, dengan asumsi kita 
menyisihkan dana secara rutin sebesar Rp500.000 per bulan selama 10 tahun dalam bentuk 
tabungan dan saham.

Asumsi bunga deposito gross 1% per tahun dengan pemotongan pajak 20%. Asumsi imbal balik 
di saham net rata-rata 10% per tahun (setelah dikurangi pajak final 0,1%).

Terlihat dari tabel di atas bahwa tabungan tidaklah tepat dijadikan alat untuk berinvestasi karena 
tingkat pengembalian atau bunga tabungan yang sangat kecil, yaitu hanya 0,8% per tahun. 
Angka yang dijadikan acuan untuk perbandingan adalah angka inflasi di Indonesia. Dengan 
bunga hanya 0,8% per tahun maka angka ini jauh di bawah nilai inflasi yang saat ini mencapai 
2,28% (inflasi rata-rata dari Januari – Agustus 2020). 

Produk Tabungan

0,8%

500.000

Saham

10,0%

500.000

62.443.644,93

95.588.829,48

130.086.234,91

165.991.027,64

203.360.624,72

102.422.489,45

207.235.173,10

379.684.417,99

663.416.701,41

1,130.243.962,40

10

15

20

25

30

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

Bunga Net / tahun

Investasi per bulan (Rp.

Lama
Investasi
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2,534.356

3,703.512

3,821.992

4,316.687

4,274.177

5,226.947

4,593.008

5,296.711

6,355.654 6,194.498 6,299.589

4,753.612

Bagaimana Perkembangan
Pasar Modal di Indonesia?

Pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau lebih dikenal dengan Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) meningkat dalam jangka panjang. 

Berikut adalah chart pergerakan IHSG dari tahun 2010 – Mei 2020.

Terlihat dari chart di atas, IHSG memiliki pola uptrend (naik). Namun, semenjak kasus Covid-19 
muncul dan berkembang di berbagai negara pada Januari 2020, pasar saham di seluruh dunia 
mulai menunjukkan penurunan. Penurunan paling tajam di Indonesia terjadi pada Maret 2020, 
saat pemerintah secara resmi mengumumkan kasus pertama Covid-19. Kekhawatiran terhadap 
penanganan pandemi ini, membuat para investor saham memilih untuk menjual sahamnya dan 
memegang uang tunai atau mengalihkan dana mereka ke investasi yang lebih aman.
 
Hukum ekonomi berlaku, di saat penawaran lebih banyak daripada permintaan, harga akan 
turun. IHSG menyentuh titik terendah di tahun 2020 ini di level 3.911,72 pada 23 Maret 2020. 
Di sisi lain, IHSG telah menunjukkan tanda kenaikan, yaitu mencapai titik tertinggi di level 
5.381,95 pada 28 Agustus 2020, meskipun belum tertutup kemungkinan bahwa IHSG akan 
teruji turun kembali di bawah level 5.000. Namun, kenaikan IHSG dari Maret 2020 hingga 
September 2020 menunjukkan sikap optimis dari para pelaku di pasar modal bahwa ke depan 
investasi saham akan pulih.

Momen saat ini dianggap sebagian para pelaku pasar sebagai momen garage sale atau diskon 
besar-besaran saham-saham yang memiliki fundamental bagus. Oleh karena itu, kondisi ini 
dapat dimanfaatkan sebagai waktu untuk masuk dan berinvestasi di saham. ■

(Sumber data: IDX)

(bersambung pada edisi berikutnya)
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”Sri Widiyantoro

Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang 
melimpah untuk Maranatha, untuk kita 
semua pada tahun ini. Di tengah situasi 
sulit karena pandemi, kita dimampukan 
untuk dapat menggapai banyak prestasi. 
Melalui momen Natal ini, kita mengucap 
syukur atas kasih karunia Tuhan yang 
berlimpah dan tak berkesudahan. 
Dengan keyakinan ini dan hati yang 
terus bersyukur, mari kita sambut tahun 
mendatang dengan semangat yang lebih 
kuat dan hati yang semakin melekat
pada kasih-Nya.



pakah masih ada yang ingat dengan Bowo Alpenliebe? Pemuda kelahiran 
2005 yang sempat membuat geger masyarakat Indonesia pada 2018 lalu. Bowo 

eksis melalui aplikasi TikTok. Ia rajin membagikan video-video kreatifnya di 
aplikasi itu, tetapi hal itu berujung cibiran dari sebagian besar masyarakat. Selain 

itu, ia juga mendapatkan julukan alay dan berakibat aplikasi TikTok pun ikut 
terseret disebut sebagai aplikasi alay.

Tahun 2020 ini, masyarakat dipaksa diam di rumah karena adanya pandemi 
Covid-19. Siapa yang tidak bosan berbulan-bulan harus diam di rumah? 

Masyarakat pun mulai mencari hiburan yang bisa mereka dapat dengan tetap di 
rumah. Tanpa diduga, kini mereka mulai kembali pada aplikasi TikTok.

Siapa sangka? Aplikasi yang dulu dicibir karena dianggap alay, justru sekarang 
kembali digandrungi oleh generasi milenial yang sebelumnya adalah pengguna 

setia Instagram.

Popularitas TikTok meroket sejak 2019. Pada tahun tersebut, jumlah download 
TikTok berhasil menyaingi media sosia lainnya, seperti Facebook, Twitter, dan 

Instagram. Berdasarkan data dari situs SensorTower, per Oktober 2020 TikTok telah 
diunduh sebanyak delapan miliar pengguna iOs dan 19 miliar pengguna Android di 

seluruh dunia.

Menguatkan hal tersebut, saat kita membuka kolom explore atau Instastory pada 
akun Instagram kita, lebih banyak pengguna yang membagikan konten TikTok. 

Mereka me-repost konten yang mereka post di TikTok ke akun Instagram. 

Jadi, kenapa pengguna Instagram mulai beralih ke TikTok yang semula disebut alay? 
Penyebabnya adalah TikTok dianggap sebagai media sosial yang menghibur. Evan 
Spiegel, CEO Snapchat yang juga penggemar berat aplikasi tersebut mengatakan 

bahwa TikTok dirancang untuk orang-orang yang ingin menunjukkan bakatnya, 
bukan status sosial. Oleh karena itu, kebanyakan pengguna TikTok memanfaatkan 
aplikasi tersebut untuk membuat konten yang bisa menghibur orang lain dengan 

cara-cara kreatif.

TikTok menyediakan berbagai fitur yang cukup beragam. Terdapat kumpulan lagu-
lagu layaknya Spotify yang bisa kita masukkan ke dalam video berdurasi 15-60 
detik, juga filter-filter yang menarik. Fitur-fitur itulah yang semakin mendukung 

kreativitas penggunanya dalam membuat sebuah konten yang menarik. 

Jadi, kamu tim mana? Tim Instagram atau tim TikTok? ■
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Perpustakaan Pusat Universitas Kristen Maranatha berkolaborasi dengan
M! – Majalah Inspirasi Maranatha kembali mengadakan lomba foto,

kali ini dengan tema “Literacy in the Pandemic”.
Para pemenang Photography Competition 2020

telah diumumkan pada tanggal
6 Desember 2020.

KEREN!
“LITERACY IN THE

PANDEMIC”

ontes foto tahunan ini telah 
digelar sebanyak tiga kali. Pada 
penyelenggaraan tahun 2020 

ini terdapat lebih dari 150 karya yang 
diikutsertakan oleh 54 peserta. Seluruh 
peserta merupakan warga Maranatha,
baik mahasiswa, tenaga pendidik, juga 
tenaga kependidikan.

Sesuai dengan tema, seluruh karya foto 
menggambarkan hal yang berhubungan 
dengan belajar, menulis, membaca, atau 
hal-hal lain mengenai literasi pada saat 
pandemi, khususnya terkait work from 
home (WFH), pembelajaran jarak jauh (PJJ), 
dan isolasi di rumah sehubungan dengan 
pembatasan jarak dan kerumunan.

Kepala UPT Perpustakaan, Heriyanto, 
S.S., M.I.Kom. dalam sambutannya pada 
acara pengumuman mengatakan bahwa 
tema tersebut dipilih agar peserta dapat 
berpartisipasi tanpa merasa khawatir, serta 
dapat mengaktualisasikan aktivitas dan ide-
ide mereka dalam berbagai kondisi.

Sementara itu Iwan Santosa, Pemimpin 
Umum sekaligus Pemimpin Redaksi 
M! menambahkan bahwa di tengah 
pembatasan ruang publik, dan waktu 
yang lebih banyak dihabiskan dengan 
berkegiatan di rumah, membuat banyak 
orang menjadi bosan.

“Namun dalam keterbatasan itu, kita tetap 
harus mencari cara agar tetap kreatif dan 
produktif di tengah kondisi kenormalan 
baru,” ujarnya. 

Dari seluruh karya yang diterima, 
terpilih sepuluh karya nominasi. Dua 
di antaranya telah diumumkan sebagai 
pemenang. Andrea Stella Fernanda 
Warwey, pemenang pertama Photography 
Competition 2020 dalam kesempatan 
tanya-jawab secara daring mengatakan 
bahwa karya fotonya menggambarkan 
suasana kegiatan belajar di Papua 
selama pandemi. Pemenang kedua yaitu 
Elvina, dalam kesempatan tersebut juga 
menceritakan bagaimana ia membuat 
foto di pekarangan rumahnya. Keduanya 
menyatakan terkejut dan tidak
menyangka bahwa foto karyanya akan 
menjadi pemenang.

Melihat seluruh karya yang telah diterima, 
Iwan mengungkapkan, “Sangat menarik 
dapat melihat bagaimana literasi 
digambarkan di tengah pandemi ini dari 
kacamata yang beragam, seperti tampak 
melalui foto-foto peserta.” Seberapa 
menariknya “Literacy in the Pandemic” 
digambarkan oleh para peserta?
Berikut ini sepuluh karya nominasi
dan juaranya. 

I n i l a h  K a r y a  P e m e n a n g  L o m b a

K
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KETERANGAN FOTO

09

“Literacy in the Pandemic”
Andrea Stella F. Warwey
(Pemenang I)

“It’s Coffee and Read, Not Covid
and RIP” 
Agustina Sefrina Dwi Anggraini 

“Literacy in the Pandemic”
Elvina
(Pemenang II)

“Buka Kamera”
Frankie Pandapotan Purba

“Kuliah Fisiologi Penglihatan”
dr. Harijadi Pramono, M.Kes.

“Chill and Read the Book” 
Catherine 

“Room for Books”
Elvira Gabriela Kereh

“Reading Books Won’t Let Your Mind 
and Imagination Got Quarantined”
Hastia Fathsyadira 

“Ora et Labora”
Leon Karsten

“Daring with My Sister”
Mieya



Karya ilustrasi oleh:

Finna Amelinda 
@finnawip

Mahasiswa Program Sarjana Desain Komunikasi Visual 
Unit Kegiatan Pakomar
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Karya ilustrasi oleh:

Cecilia Angelica
@cillaa_28

Mahasiswa Program Sarjana Desain Komunikasi Visual 
Unit Kegiatan Pakomar
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BAWA KONSEP TRADISIONAL HINGGA CONTEMPORARY, 
EVOLUSIA X TAMPILKAN KARYA TERBAIK MAHASISWA 
FASHION DESIGN

Lima puluh karya dari 25 mahasiswa Program 
Diploma Seni Rupa dan Desain konsentrasi 
Fashion Design, Universitas Kristen Maranatha 
ditampilkan pada pergelaran Evolusia 2020 yang 
diselenggarakan secara daring pada Jumat, 
4 Desember 2020 melalui kanal YouTube UK 
Maranatha. Memasuki tahun penyelenggaraannya 
yang kesepuluh, Evolusia 2020 hadir dengan nama 
Evolusia X “Resilience” sebagai wadah mahasiswa 
Fashion Design untuk menunjukkan karya mereka 
secara profesional.

Program Sarjana Teknik Industri Universitas 
Kristen Maranatha mengadakan kegiatan webinar 
bersama dengan Wings Group pada Jumat, 20 
November 2020. Kegiatan yang bertema “Efficiency 
& Downtime in Manufacturing” diikuti tidak hanya 
oleh mahasiswa dan dosen dari UK Maranatha, 
tetapi juga dari sejumlah perguruan tinggi lain, 
yakni Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB), 
Universitas Ma Chung, Sekolah Tinggi Teknologi 
(STT) Cipasung, STT Muhammadiyah Cileungsi, 
Universitas Serang Jaya, Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya, Politeknik META Industri Cikarang, dan 
Universitas Islam Bandung (Unisba).

WEBINAR TEKNIK INDUSTRI DAN WINGS GROUP BAHAS 
METODE EFISIENSI DAN DOWNTIME DI MANUFAKTUR

MARANATHA GELAR WEBINAR PELATIHAN 
KEPEMIMPINAN DAN KEBINEKAAN BAGI SISWA SMA

Dalam rangka kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat, Universitas Kristen Maranatha 
menggelar Webinar OSIS Leadership Training dan 
Pelatihan Kepemimpinan Kebinekaan bagi para 
siswa pengurus dan calon pengurus OSIS SMA 
Santa Maria Cirebon serta SMA dan SMK Dominikus 
Wonosari pada tanggal 23-24 Oktober 2020. 
Kegiatan yang rutin diadakan oleh pihak sekolah 
ini merupakan bagian dari program Latihan Dasar 
Kepemimpinan (LDK) bagi para siswa, khususnya 
bagi mereka yang terpilih menjadi pengurus OSIS.

MARANATHA ADAKAN TIGA SESI WISUDA, SYUKURI 
AKREDITASI A

Universitas Kristen Maranatha mengadakan upacara 
Wisuda Periode I Tahun Akademik 2020/2021 
pada hari ini, Sabtu (14/11/2020). Upacara sidang 
terbuka sesi ketiga ini dilaksanakan secara daring, 
dengan diikuti para wisudawan dari kediaman 
masing-masing. Hanya beberapa orang perwakilan 
wisudawan saja yang mengikuti prosesi pelantikan 
di auditorium Gedung B Kampus Maranatha, 
bersama perwakilan senat dan pimpinan Universitas 
serta Fakultas. Keseluruhan rangkaian acara Wisuda 
Periode I terdiri dari tiga sesi upacara. Sesi pertama 
dan kedua telah diselenggarakan satu minggu 
sebelumnya (Sabtu, 7/11/2020).

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


Universitas Kristen Maranatha telah 
menerapkan sistem pembelajaran 
jarak jauh (PJJ) sejak bulan Maret 
2020 untuk menanggapi kebijakan 
pemerintah dalam mencegah 
penyebaran virus Corona. Walaupun 
memberikan banyak manfaat, proses 
PJJ ternyata menimbulkan banyak 
tantangan baru bagi mahasiswa 
maupun dosen. PJJ juga telah 
memberikan dampak, baik itu positif 
ataupun negatif. 

Dalam rangka menjamin mutu 
pelaksanaan PJJ sebagai komitmen 
UK Maranatha untuk memberikan 
pengalaman belajar yang prima, 
Satuan Penjaminan Mutu (SPM) 
Maranatha telah melakukan survei 
dan evaluasi. Survei pelaksanaan PJJ 
di sembilan fakultas dilakukan pada 
periode semester genap 2019/2020. 
Instrumen survei yang digunakan 
meliputi aspek personalisasi, interaksi, 
intruksi, pengajaran, dan teknologi. 

Persentase Rata-Rata Lima Aspek PJJ

Grista Naftalena
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Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran mengenai efektivitas PJJ, dan
hasilnya akan digunakan untuk membuat
keputusan strategis terkait dengan 
peningkatan mutu PJJ di Maranatha. 

Hasil survei dari kelima aspek 
tersebut menunjukkan nilai rata-
rata kepuasan tertinggi pada aspek 
pengajaran, dengan persentase 
89,24%. Hal ini berarti bahwa 
sebagian besar mahasiswa merasa 
dosen dan kegiatan PJJ telah 
dilakukan sesuai dengan prosedur. 
Aspek berikutnya dengan nilai 
tertinggi adalah aspek teknologi 
dengan rata-rata 76,44%, yang berarti 
mahasiswa merasa media yang 
digunakan dalam PJJ sudah tepat.

Selanjutnya pada aspek interaksi, 
yang berarti mahasiswa merasa 
dapat berinteraksi dengan dosen 
maupun partisipan lain, mendapatkan 
persentase rata-rata sebesar 67,31%. 
Dilihat dari aspek instruksi dengan total 
rata-rata 64,80%, mahasiswa merasa 
media yang digunakan dalam PJJ dapat 
mendorong mereka untuk mempelajari 
materi secara bebas. Selain itu, desain 
program PJJ dan pemberian tugas 
dikomunikasikan dengan jelas. Aspek 
berikutnya adalah personalisasi dengan 
persentase rata-rata 54,16%. Ini berarti 
mahasiswa merasa dapat mengontrol 
dan merekam kemampuan serta kinerja 
pembelajaran. Sisanya sebesar 45,84% 
merasa kurang dapat memahami 
materi dengan baik.

Persentase Rata-Rata Aspek Pengajaran pada Sembilan Fakultas
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Khusus pada aspek pengajaran, hasil 
survei pada masing-masing fakultas secara 
umum menunjukkan persentase setuju dan 
sangat setuju dengan rata-rata tergolong 
tinggi, yaitu antara 84,46% hingga 92,61%. 
Melalui aspek ini dapat dilihat bahwa teknis 
pelaksanaan PJJ di masing-masing fakultas 
telah dilakukan dengan efektif dalam hal 
umpan balik pembelajaran, ketepatan waktu, 
jadwal yang sesuai, dan penguasaan materi 
oleh dosen.

Kepuasan Stakeholder 
Meningkat

Selain survei pembelajaran 
jarak jauh, SPM juga telah 
melakukan survei lain pada 
periode tiga tahun terakhir. 
Survei tersebut meliputi 
survei kebutuhan industri, 
kepuasan dosen, kepuasan 
karyawan, kepuasan mahasiswa,
kepuasan orang tua wisudawan,
kepuasan wisudawan, dan 
survei parent gathering. 

Dari tujuh survei yang 
dilakukan selama periode 
tersebut, diperoleh hasil rata-
rata bervariasi antara 69,23% 
hingga 98,58%. Sebanyak 
empat survei menunjukkan 
adanya peningkatan 
dibandingkan tahun 
sebelumnya, dengan angka 
di atas 92%. Hal ini berarti 
secara umum kepuasan 
stakeholder terhadap UK 
Maranatha tiga tahun terakhir 
ini cenderung meningkat.■

Infografis: Antonius Stefanus

Sumber data: SPM UK Maranatha 

(diolah dari laporan hasil survei

2018-2020)

“Without data you’re 
just another person 
with an opinion.”

- W. Edwards Doming

Survei Kepuasan Stakeholder
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Selain sebagai kebutuhan primer, 
pakaian juga digunakan untuk 
menunjang penampilan seseorang. 
Kebutuhan sandang ini terus 

meningkat dan berkembang dari masa 
ke masa. Oleh sebab itu, industri pakaian 
menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. 
Kesempatan ini pula yang diambil oleh 
Christine Dwi Herlinmanda yang telah terjun 
ke bisnis retail pakaian wanita sejak ia 
masih duduk di bangku kuliah.

Semua ini bermula dari hobi Christine yang 
gemar berbelanja pakaian hingga akhirnya 
terpikir olehnya untuk mencoba menjual 
pakaian secara online. Ia kemudian 
mendirikan toko online CDCmodels
pada 2013 yang merknya diambil dari
singkatan namanya. 

Toko online yang dibangun oleh 
alumnus Program Sarjana Teknik 
Industri Universitas Kristen Maranatha 
angkatan 2011 di platform Instagram 
ini berkembang pesat dengan jumlah 
follower yang cukup banyak. Di awal masa 
bisnisnya, Christine menjual pakaian 
yang berasal dari supplier. Setelah dua 
tahun berjalan, Christine berekspansi 
dengan membuka toko offline yang dapat 
dikunjungi oleh konsumen. Kini konsumen 
bisa memilih untuk berbelanja secara 
online maupun offline.  
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Untuk menjamin kualitas dan 
kepuasan konsumennya, sejak 
2015 Christine mulai membuat 
dan menjual produk dengan 
brand-nya sendiri. Desain 
yang diambil adalah desain 
yang sedang tren saat itu dan 
diaplikasikan dengan bahan 
pilihan sendiri.
 
Fokus CDCmodels adalah 
menyediakan kebutuhan pakaian 
wanita dan berbagai produk 
pelengkap fashion wanita,      
seperti sepatu, tas, kerudung, 
dan lain-lain. Dari model casual 
hingga model bagi wanita 
berhijab bisa temukan di toko ini.
 
Untuk bertahan di tengah 
persaingan industri, CDCmodels 
terus melakukan inovasi agar 
tetap eksis. Christine membuat 
produk yang berbeda dari 
pasaran, tetapi tetap mengikuti 
perkembangan zaman. Christine 
juga berencana untuk membuka 
cabang CDCmodels di beberapa 
kota di Indonesia untuk memper- 
luas pasarnya.

Melalui CDCmodels, Christine ingin mengatakan bahwa untuk 
memiliki pakaian yang berkualitas, tidak harus selalu mahal 
karena CDCmodels menjual pakaian yang murah dengan 
kualitas terbaik. CDCmodels juga memberikan rasa aman 
dan nyaman dalam berbelanja kebutuhan fashion wanita.■
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CDCmodels
Alamat Store: Ruko Holis Regency Blok M 05, M 07, 
Sumbersari, Bandung

Instagram: cdcmodels
Shopee: official.cdcmodels  |  No. Hp store: 08112401819
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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

