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Memasuki tahun 2021, rasanya seakan 
kita ingin melompat dari tahun lalu, dan 
berharap semua masalah telah berlalu. 
Rupanya tidak demikian, masalah masih 
menghadang. Kita melompat dengan 
semangat baru, untuk menghadapi 
tantangan di depan. Masih dalam situasi 
PPKM, sesi pemotretan dilakukan 
dengan menerapkan protokol kesehatan. 
Elizabeth Yolita, model pada edisi kali ini, 
langsung mengenakan masker segera 
setelah pemotretan selesai.
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     anuari memang sudah berlalu, tetapi suasana tahun baru masih 
hangat terasa. Dalam edisi pembuka volume keempat ini izinkan 
kami segenap tim redaksi M! menyampaikan ucapan selamat 
tahun baru, dan mengajak kita semua memulai perjalanan 2021 ini 
dengan lebih bersemangat.

Saat ini kita semua tentu sudah tidak sabar ingin kembali 
beraktivitas dan berekspresi dengan bebas, lepas dari situasi yang 
serba terbatas sejak tahun lalu. Siapa yang tidak penat dengan 
kondisi seperti ini! Pandemi memang belum berakhir, bahkan 
kekhawatiran adanya gelombang berikutnya masih membayangi. 
Namun demikian, dunia sudah mulai menggeliat seiring dengan 
optimisme pemulihan pascapandemi. Program vaksinasi yang 
digulirkan oleh pemerintah merupakan salah satu pendobrak untuk 
mulai memecah kejenuhan. Terlepas dari pro-kontra yang ada, 
vaksinasi menjadi angin segar untuk bergulirnya kembali kehidupan 
yang sempat tersendat. 

Rasanya kita sudah mulai bosan mendengar kata pandemi, mungkin 
juga istilah-istilah PSBB, PPKM, AKB, 3M, dan seterusnya. Apa 
boleh buat, semua tindakan kita sampai beberapa waktu ke depan 
masih harus mengedepankan keyword tersebut. Tentu bukan untuk 
mengumbar kecemasan, tetapi demi membuat kita tetap waspada 
dan tidak terlena.

Awal tahun 2021 merupakan garis start baru bagi Universitas 
Kristen Maranatha, menandai dimulainya aktivitas kampus dengan 
semangat yang baru pula. Program-program unggulan pun siap 
dijalankan mulai 2021 ini. Kita bersama-sama menyiapkan diri 
untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang-peluang yang 
akan datang. Tetap sehat, terus semangat, dan kita lakukan            
yang terbaik! (ins)

J
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Bekerja Tuntas
Penuh Integritas
Bekerja Tuntas
Penuh Integritas

Steffi G.

Bekerja boleh dikata telah menjadi passion seseorang 
di zaman sekarang. Dengan bekerja, kita akan memperoleh 
imbalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita juga harus 
pintar menyeimbangkan waktu antara bekerja dan menjalani 
kehidupan di waktu luang. Misalnya dengan hangout bersama 
keluarga dan sahabat, berbelanja, jalan-jalan, atau melakukan 
hobi kita lainnya. Tentunya kita berharap agar semuanya ini 

bisa berjalan dengan baik.

Pada kenyataannya, ketika bekerja kita pasti akan menghadapi 
berbagai masalah. Akibatnya, kita pun mengerjakan setiap 
pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati, alias bersungut-sungut.
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Walaupun kita mengalami hari yang berat 
ketika bekerja, kita perlu terus mengingat 
bahwa bekerja adalah anugerah dari Allah. 
Oleh karena itu, kita mesti melakukan 
yang terbaik karena pekerjaan kita adalah 
panggilan yang istimewa dan spesial. 
Hal ini disampaikan oleh Pdt. Hariman 
A. Pattianakota, M.Th., melalui renungan 
singkat dalam acara Pertemuan Awal 
Tahun Universitas Kristen Maranatha 
pada Kamis, 4 Februari 2021.

Pdt. Hariman mengatakan bahwa setiap 
pekerjaan adalah bagian dari rencana 
Tuhan. Semua pekerjaan itu istimewa dan 
saling melengkapi satu sama lain sesuai 
dengan rupa-rupa karunia yang telah 
diberikan: keterampilan dan pengetahuan. 
Oleh sebab itu, Pdt. Hariman mengajak 
kita untuk bekerja tuntas penuh integritas. 

“Bekerja tuntas berarti bekerja dengan 
kesungguhan, totalitas, mengerahkan 
seluruh kemampuan terbaik dalam 
bekerja dan itu tidak ditentukan oleh 
situasi,” ujar Pdt. Hariman.

Sebagai umat percaya, kita memiliki 
prinsip bekerja yang tidak akan pernah 
berubah, yaitu: kita melakukan segala 
pekerjaan yang dipercayakan segenap 
hati seperti untuk Tuhan bukan untuk 
manusia (Kolose 3:23). Bekerja dengan 
segenap hati berarti bekerja dengan 
komitmen penuh dengan segala upaya, 
kreativitas, dan semangat yang ada untuk 
memberikan yang terbaik (excellent).
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Semangat untuk melakukan pekerjaan 
menjadi lebih penting daripada apa yang 
kita kerjakan. Maksudnya, jika kita bekerja 
dengan sikap dan antusiasme yang benar 
maka kita mampu meraih pencapaian 
kerja yang maksimal. 

Kita juga bisa mencoba untuk lebih 
mencintai pekerjaan tersebut. Dengan 
memiliki rasa cinta, kita akan merasa 
bahwa pekerjaan kita menjadi berarti dan 
membuat kita menjadi sukacita untuk 
melakukannya.

Sikap kita terhadap pekerjaan sangat 
penting dan memiliki pengaruh terhadap 
kinerja kita. Lihatlah sisi positif yang bisa kita 
dapatkan dari pekerjaan itu. Jika memang 
perlu, jangan ragu untuk berkonsultasi 
dan bertukar pikiran dengan rekan atau 
pimpinan kerja untuk mencari solusi tepat 
atas permasalahan kita.

“Ingatlah bahwa pekerjaan sekecil apa pun 
yang kita peroleh merupakan pemberian 
yang baik dan sempurna dari Allah. Oleh 
karena itu, pantas kita syukuri. Tidak ada 
cara yang lebih indah untuk berterima 
kasih atas pemberian-Nya, selain dengan 
bekerja sungguh-sungguh sebaik mungkin 
dan memuliakan-Nya di atas segalanya, 
dengan senantiasa dipenuhi ucapan syukur,” 
pungkas Pdt. Hariman.■  
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud), Nadiem Anwar 
Makarim telah mengeluarkan 

kebijakan baru untuk lingkup perguruan tinggi 
dengan tajuk “Merdeka Belajar – Kampus 
Merdeka” (MBKM) pada Februari 2020. Program 
tersebut digadang- gadang  dapat mempermudah 
gerak mahasiswa untuk menuntut ilmu 
seluas mungkin sehingga tidak terbatas pada 
perkuliahan di program studinya sendiri.

Mengutip pernyataan Nadiem di buku panduan 
“Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, kemerdekaan belajar 
adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada 
lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, 
dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta 
mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang 
yang mereka sukai.
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Program tersebut berlaku terhadap perguruan tinggi 
negeri maupun swasta. Begitu pun Universitas Kristen 
Maranatha yang turut menerapkan program MBKM 
dalam kurikulum perkuliahannya.

Dr. Krismanto Kusbiantoro, S.T., M.T., Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan, Inovasi, dan Kemitraan UK Maranatha 
menjelaskan bahwa Maranatha juga sedang menggencarkan 
program pemerintah ini pada semester genap 2020/2021. Saat 
ini, sepuluh program studi di Maranatha telah menjalankan 
program MBKM, contohnya Program Sarjana Teknik Sipil, 
Desain Interior, Ilmu Hukum, dan lain-lain.

Pemerintah telah merangkai delapan bentuk kegiatan 
pembelajaran yang digunakan di dalam maupun di luar 
program studi, meliputi: pertukaran pelajar, magang/praktik 
kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian/
riset, proyek kemahasiswaan, kegiatan kewirausahaan, studi/
proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata 
tematik. Hal tersebut dapat memfasilitasi mahasiswa dalam 
mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakatnya. 

UK Maranatha akan berfokus pada tiga skema, yakni 
pertukaran mahasiswa (pertukaran yang bersifat lintas prodi 
dalam universitas, serta lintas prodi dengan universitas mitra), 
magang, dan kegiatan kewirausahaan. Program MBKM 
Maranatha juga akan terus dikembangkan dengan membuka 
peluang kerja sama dengan perguruan tinggi nasional    
maupun internasional.
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Menurut Peraturan Mendikbud, perguruan tinggi wajib 
memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil 
Satuan Kredit Semester (SKS) di luar perguruan tinggi 
paling lama dua semester atau setara dengan 40 SKS, 
serta dapat mengambil SKS di program studi berbeda 
di perguruan tinggi yang sama sebanyak satu semester 
atau setara dengan 20 SKS. Mahasiswa memiliki hak 
untuk mengambil ataupun tidak mata kuliah di luar 
program studi tersebut dan melakukan perubahan 
definisi SKS.

Untuk mengikuti program MBKM, mahasiswa hanya 
perlu untuk mendaftarkan dirinya pada program 
yang ditawarkan perguruan tinggi. Setiap program 
studi tentunya memiliki kebijakan tersendiri dengan 
mata kuliah yang dapat diambil. Hasil pembelajaran 
tersebut nantinya akan ditransferkan dalam bentuk 
kredit yang telah dikonversi ke dalam kurikulum                        
universitas asalnya.

Krismanto juga menjelaskan, Maranatha yang telah 
memiliki iklim kewirausahaan akan mendukung 
MBKM dengan Program Kewirausahaan Kampus 
Merdeka dengan tujuan memberikan bantuan kepada 
mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk 
mengembangkan usahanya lebih dini. Program 
tersebut akan disertai dengan kompetisi untuk 
mencari ide bisnis terbaik yang akan dipertemukan 
dengan calon investor.

Jadi dengan adanya MBKM, Krismanto pun berharap 
banyak mahasiswa yang dapat ambil bagian dalam 
program MBKM karena mereka bisa mendapatkan 
ilmu di luar bidang ilmu yang ditekuni. 

“Ini kesempatan belajar yang luar biasa untuk belajar 
lebih luas,” tutupnya.■ 
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Henky Lisan Suwarno:

Steffi G. Gulo

Generasi
Pejuang Mimpi,

Pemenang Sejak Lahir

Dalam kandungan Bunda, bukti nyata anugerah-Nya
Dalam kandungan Bunda, bukti nyata kita juara

Setiap manusia pasti punya cita-cita
Setiap dari kita pun diberi-Nya talenta

ait di atas adalah sebuah potongan 
lagu yang berjudul “Generasi Pejuang 
Mimpi”, karya Henky Lisan Suwarno, 

S.E., M.Si., CPHCM., seorang dosen di Fakultas 
Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

Henky menceritakan bagaimana proses 
membuat lagu tersebut. Awalnya ia terpilih 
menjadi ketua Maranatha Entrepreneurship 
Day (MED) 2.0 pada pertengahan Oktober 
2020. Ia dan anggota lainnya kemudian 
memutuskan untuk membuat sebuah 
lagu tema official yang lirik lagunya sesuai 
dengan tema MED 2.0, yaitu “Motivating 
the Dream Warrior Generations Through 
Entrepreneurial Action” dengan tagline 
#GenerasiPejuangMimpi.

Suatu malam Henky mendapatkan inspirasi 
untuk menuliskan sebuah lirik lagu yang 
konsepnya diambil dari proses penciptaan 
manusia. Ia mengatakan bahwa manusia 
adalah makhluk yang memang tercipta 
sebagai generasi pemenang. 

Dosen kewirausahaan ini meyakini bahwa 
semua orang diciptakan bukan sebagai 
pecundang, tetapi sebagai seorang 
pemenang. Melalui lagu ini Henky ingin 
mengajarkan tentang self-leadership, yaitu 
memiliki misi hidup. Itulah yang diartikannya 
sebagai alasan mengapa kita diciptakan di 
dunia ini, yang kemudian disederhanakannya 
sebagai “cita-cita”. 

B
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Menurut Henky, cita-cita itu memang 
membutuhkan usaha untuk mencapainya,
baik sebelum pandemic maupun saat 
memasuki era new normal ini. 

“Karenanya lewat lagu ini sebenarnya saya 
ingin mengingatkan lagi awal mula kita 
diciptakan, kita adalah seorang pemenang. 
Masalah tentu akan selalu muncul, tetapi kita 
bersama akan terus bersemangat karena 
kita adalah ‘Generasi Pejuang Mimpi’ itu 
sendiri,” jelas Henky.

Henky memang tidak membutuhkan 
waktu yang lama untuk menulis liriknya. 
Ia hanya membutuhkan waktu 10 menit 
saja menjelang tengah malam. Kemudian 
keesokan paginya ia membuat melodi 
lagunya secara akustik dan langsung 
merekamnya bersama sang istri,
Vera Dwi Damayanti.

Lagu ini tidak hanya memberikan semangat 
bagi siapa pun yang mendengar, tetapi 
juga menumbuhkan rasa percaya diri untuk 
meraih mimpi. Kita tentu akan mengalami 
kesuksesan maupun kegagalan, tetapi 
dengan berani mencoba, kita selangkah lebih 
dekat untuk meraih cita-cita.

Dalam kata pamungkasnya, Henky mengajak 
kita semua untuk menjadi generasi pejuang 
mimpi dengan cara menyadari bahwa kita 
semua dilahirkan untuk menjadi seorang 
pemenang. Kedua, jangan ada rasa tidak 
percaya diri dan kemudian merendahkan 
potensi kita. Ketiga, tetap kembangkan 
potensi itu untuk meraih cita-cita. Keempat, 
ketika kita sudah sukses, jangan lupa untuk 
membagikan dampak tersebut kepada
orang lain.■

Maka masalah yang ada 
hadapilah dengan
semangat yang ada

Jangan disesali dan diratapi
karena kaulah

generasi pejuang mimpi

Ilustrasi:  Bill Cedrik
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BERADAPTASI 
DI TENGAH PANDEMI 
ALA DOKTER GIGI
Grista N.

Pandemi Covid-19 memberikan beragam 
dampak bagi banyak orang di seluruh dunia, 
tak terkecuali masyarakat Indonesia. Wabah 
penyakit menular yang dimulai sejak 2020 
tersebut membuat ekonomi masyarakat kian 
terpuruk. Di masa sulit tersebut, banyak orang 
dituntut untuk berusaha lebih keras untuk 
mencapai tujuannya. Salah satunya adalah 
Arnold Kyoto.

Alumnus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Kristen Maranatha angkatan 2008 ini tugasnya 
sehari-hari selalu berhadapan langsung dengan 
tempat virus Corona memasuki tubuh manusia. 
Pekerjaannya tersebut sangat berisiko tinggi 
pada penularan virus. Mau tidak mau, ia harus 
memberikan perlindungan ekstra dengan 
memakai alat pelindung, seperti masker N95, 
face shield, baju hazmat, dan lain-lain.

Sulit bergerak, rasa panas, dan gerah harus 
ditahannya saat praktik. Walaupun tidak 
nyaman, hal tersebut menjadi suatu kewajiban 
pada saat ini agar ia dan pasien bisa sama-sama 
merasa aman saat melakukan perawatan.

Dokter gigi yang kini praktik di Rumah Sakit 
Gigi dan Mulut Maranatha dan Audy Dental 
Clinic ini mengaku harus lebih berhati-
hati apabila melakukan tindakan yang 
mengeluarkan aerosol, seperti pengeboran 
dan scaling (pembersihan karang gigi). Ia harus 
benar-benar memperhatikan kesehatan, 
keamanan, dan keselamatan pasiennya, serta                       
dirinya sendiri.

drg. Arnold Kyoto



Selain praktik di klinik, Arnold juga membuka 
sebuah klinik gigi bernama i-Care Dental Clinic 
yang berada di Jalan Kelenteng, Kota Bandung. 
Sejak adanya pandemi, Arnold terpaksa 
menutup klinik tersebut untuk beberapa bulan 
demi mencegah penularan Covid-19. Kunjungan 
pasien pun turut berkurang dikarenakan 
mereka merasa ketakutan tertular virus 
tersebut. Harga pelindung diri, seperti masker 
dan sarung tangan melonjak tajam sehingga 
membuat beban klinik menjadi lebih berat dari 
sebelumnya.

Mengalami kondisi yang serba sulit tidak 
membuat Arnold menyerah begitu saja. Ia tetap 
berupaya  bisa tetap eksis untuk menjalankan 
usahanya. Setelah berhasil memenuhi 
kebutuhan pasien dalam perawatan gigi, klinik 
pun bisa buka kembali dengan protokol yang 
baru. Misalnya pengaturan jadwal kedatangan 
pasien di klinik agar tidak terjadi penumpukan. 
Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah 
penularan Covid-19 yang semakin meluas dan 
klinik tetap mendapatkan pemasukan sehingga 
bisa terus bertahan di tengah pandemi.

Arnold berharap ia dapat menjadi dokter gigi yang 
semakin ahli, terutama di bidang endodontist. Ia juga 
ingin menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui 
pekerjaannya sebagai dokter gigi dan melayani 
pasien sebaik mungkin seperti melayani Tuhan.■

“Saya ingin agar pandemi Covid-19 ini dapat cepat 
selesai dan penduduk Indonesia bisa mendapat 
vaksin sehingga bangsa Indonesia bisa kembali 

pulih seperti sebelum pandemi.”
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BAGIAN II

BELAJAR SAHAM:

CARA MULAI DAN
MENGHITUNG JUAL BELI
Yani Monalisa, S.E., M.M.
(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha)

Pada M! – Majalah Inspirasi Maranatha Edisi 15, telah dibahas mengenai 
keuntungan dalam berinvestasi saham. Berinvestasi saham diketahui dapat 
memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan tabungan. Hal ini 
dilihat dari tingkat imbal balik yang ditunjukkan, yaitu 10% per tahun pada saham 
dan 0,8% per tahun pada tabungan. 

Setelah kita melihat hasil perhitungan dan momen garage sale, tidak ada 
salahnya jika kita mulai berinvestasi di saham. Adanya 712 saham yang 

terdaftar di BEI dengan harga berkisar dari Rp50 sampai Rp50.000 per lembar 
saham, menjadi pilihan yang bisa disesuaikan dengan preferensi risiko para 
pemilik dana.

Sayangnya masih banyak pandangan negatif mengenai investasi saham, seperti 
saham sulit dipelajari, sampai saham mengandung unsur judi. Salah satu yang 
dipelajari di mata kuliah “Pasar Modal” di Fakultas Ekonomi, Program Sarjana 
Manajemen, investasi saham diperkenalkan tidak hanya secara teori, tetapi juga 
dipraktikkan secara langsung. 

Adanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Maranatha membuat akses 
pembukaan rekening saham dipermudah. Misalnya, untuk besarnya modal yang 
dibutuhkan saat mulai berinvestasi saham melalui GIBEI, dimulai dari
nominal Rp100.000. 
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Bagaimanakah Cara
Berinvestasi Saham?

Kita diwajibkan untuk membuka rekening saham melalui sekuritas yang 
sudah memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). Pastikan sekuritas yang dipilih telah memiliki izin Perantara 
Pedagang Efek (PPE). 

Siapkan dana dan kenali preferensi risiko diri Anda. Besaran dana 
yang perlu disiapkan pada dasarnya relatif bagi masing-masing 
individu. Ada baiknya disesuaikan dengan kemampuan. Sebagai contoh, 
jika seseorang memiliki penghasilan 5 juta/bulan, maka dia bisa 
menyisihkan 5% - 10% dari penghasilannya untuk diinvestasikan
di saham. 

Pelajari saham yang ingin Anda beli. Dalam mempelajari saham yang 
akan kita beli, kita dapat melakukan analisis fundamental dan analisis 
teknis. Analisis fundamental lebih menekankan pada analisis laporan 
keuangan, seperti rasio keuangan. Pilihlah perusahaan yang memiliki 
fundamental yang baik agar investasi Anda aman untuk
jangka panjang.

Analisis teknis lebih menitikberatkan pada membaca chart. Berbagai 
indikator analisis teknis disediakan untuk membantu Anda mengambil 
keputusan kapan dan di harga berapa Anda membeli dan menjual
saham Anda.

Investasi secara rutin dan disiplin. Satuan untuk membeli saham dikenal 
dengan istilah lot, yaitu 1 lot = 100 lembar saham. Minimal pembelian 
saham di bursa efek adalah 1 lot. Jadi, pastikan dana Anda tersedia 
untuk membeli minimal 1 lot (atau 100 lembar saham). Jika dana Anda 
belum mencukupi, tetap setorkan dana Anda di rekening saham Anda, 
dan jika dana sudah tercukupi, langsung transaksi beli. 

Monitor dan evaluasi portofolio Anda. Biasakan untuk memonitor 
saham Anda secara periodik (misal: 1-2 kali dalam setahun). Hal 
ini perlu dilakukan agar Anda bisa mengetahui unrealized profit dan 
unrealized loss dari portofolio Anda. 
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Ilustrasi perhitungan jual beli saham: Asumsi sekuritas X menetapkan fee beli 
0,2% dan fee jual 0,3% untuk jual beli saham, maka dana yang harus saya siapkan 
untuk pembelian 30 lot saham ABCD di harga Rp780 per lembar saham:

Pembelian 30 lot ABCD = 3 lot x 100 lembar x Rp780   = Rp2.340.000
Fee beli 30 lot ABCD  = 0,2 % x Rp2.340.000   = Rp        4.680  +

Total dana yang harus saya siapkan T+2     = Rp2.344.680

Sumber:  Seri Literasi Keuangan, Buku 3, halaman 134; https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/

Sumber:  Seri Literasi Keuangan, Buku 3, halaman 134; https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/

Sedangkan perhitungan untuk transaksi jual adalah sebagai berikut:
Asumsikan saya memiliki 70 lot saham WXYZ dan akan saya jual di harga
Rp1.370, maka: 

Penjualan 70 lot WXYZ = 70 lot x 100 lembar x Rp1.370  = Rp9.590.000
Fee jual 70 lot WXYZ  = 0.3 % x Rp9.590.000   = Rp      28.770  -

Total dana yang saya terima T+2      = Rp9.561.230

Bagaimana Menghitung
Jual Beli Saham?
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Sumber:  Seri Literasi Keuangan, Buku 3, halaman 132; https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/

Ini artinya, Anda diberi waktu dua hari untuk membayar saham yang Anda beli, 
dan sebaliknya di saat Anda menjual saham, uang hasil penjualan akan Anda 
terima dua hari setelah transaksi jual dilakukan.

SUDAH SIAPKAH
ANDA BERINVESTASI
DI SAHAM?

Saat yang paling tepat berinvestasi saham adalah sekarang.

Sebagai penutup, ada mindset yang perlu dipertimbangkan saat Anda 
memutuskan berinvestasi saham. Ketika Anda berinvestasi di saham, maka Anda 
akan tercatat sebagai pemilik perusahaan. Artinya, meskipun Anda berprofesi 
sebagai mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, ataupun wiraswasta, dengan 
membeli saham, maka Anda sudah menjadi pemilik perusahaan dari saham yang 
ada di dalam portofolio Anda. 

Sebagai pemilik perusahaan, sudah sewajarnya Anda perlu mengetahui kinerja 
dari perusahaan Anda. Sediakan waktu secara berkala untuk mempelajari 
kondisi perusahaan Anda dan ikuti perkembangan berita yang berkaitan dengan 
perusahaan Anda. 

Jadi, ubah mindset Anda, jangan terus menerus menjadi konsumen. Kini saatnya 
Anda juga bisa menjadi pemilik perusahaan, cukup dengan membeli 1 lot saham. 
Menarik, bukan? 

Ilustrasi:  Freepik
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Saat ini seluruh dunia sedang berupaya 
menghentikan penyebaran virus SARS-CoV-2 
atau Corona Virus (Covid-19), termasuk 
Indonesia. Sampai awal Februari 2021, 
penularan Covid-19 di Indonesia tercatat 
masih tinggi, yaitu sebanyak 1.089.308 kasus 
terkonfirmasi positif dengan 30.277 kasus 
meninggal dunia.

Pemerintah berupaya untuk mengurangi penularan 
Covid-19 ini, salah satunya dengan memulai program 
vaksinasi tahap I bagi para tenaga kesehatan. Pemberian 
vaksinasi ini merupakan upaya untuk mencapai           
herd immunity. 
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Menurut sejumlah pakar epidemiologi, untuk 
mewujudkan herd immunity setidaknya 50% -70% 
populasi harus terpapar virus ini terlebih dulu. Bahkan, 
ada pula yang menyebutkan sekurangnya 90% 
populasi yang terpapar. Jika proporsi penduduk yang 
kebal terhadap penyakit lebih besar dari ambang 
batas maka penyebaran penyakit akan menurun. 

Pencapaian herd immunity dapat dilakukan dengan 
dua cara, yaitu melalui vaksinasi dan kekebalan 
infeksi alami (ketika sejumlah orang dalam populasi 
telah pulih dari suatu penyakit dan terbentuk 
antibodi). Penerapan herd immunity dengan cara 
membiarkan penyebaran Covid-19 di masyarakat 
pernah dilakukan di Swedia, tetapi hal ini ternyata 
menyebabkan tingginya angka kematian.  

World Health Organization (WHO) mendukung 
pencapaian herd immunity melalui vaksinasi, bukan 
dengan membiarkan penyakit menyebar melalui 
populasi, karena ini akan mengakibatkan penyakit dan 
meningkatkan jumlah kematian, terutama di kalangan 
orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis.

Ada cara lain yang bisa dilakukan agar tercapai herd 
immunity dengan aman terhadap Covid-19, yaitu 
dengan vaksinasi terhadap sebagian besar populasi. 
Melalui vaksinasi, sama seperti saat seseorang 
terpapar suatu penyakit, vaksin melatih sistem 
kekebalan kita untuk menciptakan antibodi yang 
melawan penyakit. 

Herd immunity atau kekebalan kelompok, juga 
dikenal sebagai kekebalan populasi, merupakan 
perlindungan tidak langsung dari penyakit 
menular ketika suatu populasi menjadi kebal, 
baik melalui vaksinasi maupun setelah seseorang 
tertular penyakit. Salah satu tujuannya adalah 
untuk menjaga kelompok rentan yang tidak dapat 
divaksinasi  aman dan terlindungi dari penyakit 
serta kematian.
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Seseorang yang telah divaksinasi akan terlindungi 
dari penyakit yang dimaksud dan dapat memutus 
rantai penularan. Dengan cara tersebut diharapkan 
terjadi penurunan jumlah keseluruhan virus. Hal 
terpenting dari program vaksinasi adalah vaksin 
bekerja tanpa membuat seseorang menjadi sakit.

Ternyata, mencapai herd immunity melalui vaksinasi 
ada kekurangannya, antara lain adalah perlindungan 
beberapa vaksin dapat berkurang seiring waktu 
sehingga dibutuhkan vaksinasi ulang. Selain itu, 
beberapa orang mungkin keberatan dengan alasan 
tertentu, seperti pertimbangan agama, ketakutan 
terhadap kemungkinan efek negatifnya, atau skeptis 
tentang manfaatnya. 

Penentangan terhadap vaksin dapat menjadi 
tantangan nyata bagi herd immunity. Jika proporsi 
orang yang divaksinasi dalam suatu komunitas 
masih berada di bawah ambang imunitas kelompok 
maka paparan penyakit menular masih akan 
mengakibatkan penyakit menyebar dengan cepat.

Mari kita bersama-sama memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19 ini dengan melakukan 
vaksinasi Covid-19, agar tercapai herd immunity. 
Selain itu, kita juga harus tetap memperhatikan 
protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 
ini dengan penerapan 5M (Memakai masker, 
Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, 
Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta 
Membatasi mobilisasi dan interaksi).■

Referensi:
1. WHO. Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19. 31 December 2020 
2. Mayo Clinic. Herd immunity and COVID-19 (coronavirus): What you need to know. 2020.
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/herd-immunity-and-coronavirus/art-20486808
3. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 1 Februari 2021). 
https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-1-februari-2021
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“
”Sri Widiyantoro

Maranatha adalah tanggung jawab 
kita semua, setiap insan Maranatha. 
Mari kita jalani tahun ini dengan penuh 
semangat, untuk mengembangkan 
Maranatha dengan selalu memohon 
pertolongan Tuhan. Do our utmost to 
develop Maranatha for the glory of God.
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Vaksin Covid-19 telah ditemukan!

Pemerintah pun mulai bergerak untuk memberikan vaksinasi 
bagi masyarakat Indonesia yang dimulai pada Januari 2021. 

Namun, tak sedikit orang yang masih ragu untuk menerima vaksin.

Novilia Stephanie
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Saat pertama kali melihat jarum suntik,     
mulai dari anak kecil hingga orang dewasa 
biasanya langsung timbul rasa takut untuk 
divaksin. Namun jangan salah, vaksin 
justru sangat bermanfaat bagi tubuh kita 
karena dapat menghasilkan antibodi dan 
mencegah dari penyakit menular.

Vaksin pada mulanya ditemukan pada 
1796 oleh dokter Edward Jenner di Desa 
Berkeley, Inggris dengan tujuan untuk 
mencegah penyakit variola atau cacar. 
Pada masa itu, Jenner memperhatikan para 
peternak pemerah susu sapi yang sering 
terkena cacar sapi atau cowpox. Uniknya, 
para petani yang telah terkena cacar sapi 
ini menjadi kebal terhadap infeksi variola. 
Dimulai dari sinilah, vaksin cacar tersebut 
diteliti dan dikembangkan.

Saat ini, vaksin memiliki banyak jenis. 
Walaupun ditujukan untuk meningkatkan 
kekebalan tubuh manusia terhadap 
serangan penyakit, nyatanya tidak 
semua vaksin dapat diberikan kepada                           
semua orang. 

World Health Organization (WHO), melalui 
situs resminya mengatakan bahwa ada 
beberapa vaksin tertentu yang tidak bisa 
diberikan kepada orang yang mengidap 
penyakit kronis, alergi parah, dan sedang 
mengalami demam tinggi. Pada kondisi 
tersebut, penerima vaksin harus  menunggu 
dan melakukan konfirmasi dengan      
petugas medis.
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Sama seperti obat pada umumnya, vaksin 
juga memiliki efek samping, seperti demam 
ringan, nyeri di tempat penyuntikan, bengkak, 
dan lain-lain. Reaksi ini dikenal dengan istilah 
KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
menjelaskan, KIPI merupakan reaksi medis 
atau gangguan kesehatan yang terjadi karena 
diduga berhubungan dengan vaksinasi. 
Namun, tak perlu khawatir karena setelah 
mendapatkan vaksin akan ada pemantauan 
kasus KIPI dari pihak medis. 

Selain itu, kebanyakan KIPI bersifat ringan, 
bisa sembuh dengan sendirinya dan bisa 
diobati dengan mengonsumsi obat. Seperti 
contoh, jika mengalami bengkak maka bisa 
mengompresnya dengan air dingin. Namun, 
gejala ini juga bisa disebabkan bukan karena 
vaksinasi. KIPI yang berat atau serius    
tentunya akan mendapatkan penanganan        
dan dinilai dari tim medis.

Nah, setelah mengetahui fakta tentang 
vaksin, ayo jangan ragu ataupun takut untuk 
divaksin! Mari dukung pemerintah sukseskan 
vaksinasi Covid-19. Namun jangan lupa 
ya, setelah divaksin kita juga harus tetap 
menerapkan protokol kesehatan!■
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Kotak Hadiah
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Hari itu bunda berdoa lebih kencang dari biasanya. 
Sejak pagi dilihatnya Downo berada di depan cermin, 

mencoba beberapa kemeja yang kemudian dilemparnya 
sembarangan ke atas tempat tidur. 

Setelah memberantakkan isi lemari, akhirnya Downo 
mengenakan kemeja pilihannya. Lalu ia mondar-mandir 

di teras rumah menunggu kedatangan Pak Sopir. 
Beberapa kali Downo bertanya apakah bunda sudah 
menyampaikan kepada Pak Sopir ke mana ia harus 
diantar. Bunda tahu, ada rencana tidak biasa yang 

telah disiapkan anaknya.
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Entah mengapa, pagi itu perasaan bunda tak karuan 
melihat kegelisahan putranya. Matanya tak lepas 

memandangi buah hatinya yang kini sudah beranjak 
dewasa. Satu dua bulatan bening menggenang di 

matanya ketika mengingat Downo seharusnya tumbuh 
menjadi pemuda yang ganteng, kalau saja ia tidak... …

Ah, pikiran bunda pun buyar seketika tatkala 
tiba-tiba Pak Sopir datang. Walaupun Pak Sopir sudah 

tahu harus mengantar Downo ke tempat les musik 
yang biasa, tetapi bunda harus tetap menyampaikan 

beberapa pesan kepadanya, sebab Downo bukan 
pemuda biasa. 

29M! - Edisi 16 // 2021 // EKSPRESI



Downo berangkat ke tempat les musiknya hari ini 
dengan hati gelisah. Maklum, Kakak Mia - guru les 
musiknya - akan segera pindah ke kota lain. Downo 
ingin memberikan kenang-kenangan untuk kakak 

guru yang cantik dan baik hati itu. Hatinya berdegup 
kencang ketika ia melangkah masuk ke ruang kelas 
sambil kembali menghafalkan kalimat yang sudah 

dilatihnya berulang-ulang.

“Kak Mia,” sapa Downo dengan nada bergetar. 
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Guru les musik Downo tersebut segera menoleh. 
Mata perempuan itu begitu indah. Kesempurnaannya 
membuat Downo menelan semua calon kalimatnya. 

Suasana mendadak hening dan akhirnya keheningan 
itu dipecahkan oleh suara jatuhnya kotak hadiah   

dari tangannya. 

Air mata Downo hampir saja menitik di bawah lipatan 
epikantus pada kelopak matanya. Dalam sekejap 
ia merasa gagal di hadapan makhluk indah yang 

sebenarnya lebih muda dari dirinya. Kak Mia baik 
dan pintar. Ia baru saja diwisuda sebagai sarjana, 

sedangkan dirinya tidak dapat menyelesaikan sekolah 
menengah sekalipun. Mengingat hal itu, Downo serasa 
ingin menghilang bersama dengan kotak hadiah yang 

mungkin akan membuatnya malu.
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Terlambat. Sebelum Downo menghilang atau memungut 
kotak hadiahnya, Kak Mia mengambil kotak yang 
jatuh itu. Kotak itu bertuliskan nama “Kak Mia” 

dan ia pun membukanya perlahan. Tampaklah isinya: 
sebuah cincin dan kartu kecil dengan tulisan tangan. 

Mata Kak Mia diliputi tanda tanya. Setelah membaca 
kartunya, tanda tanya itu lambat laun berubah 

menjadi genangan air mata. Downo menunduk, pasrah 
menghadapi apa pun yang akan diucapkan atau 

dilakukan Kak Mia. Namun, hatinya merasa lega, 
sebab dengan kebebasannya ia telah menyatakan 

cinta yang tidak memerlukan jawaban. Sebab hakikat 
cinta adalah memberi.
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NEW YEAR THROUGH THE INTERNET

Karya ilustrasi oleh:

William Sanjaya - Mahasiswa Program Sarjana Desain Komunikasi Visual angkatan 2017
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Karya ilustrasi oleh:
Tania Jan Putri - Program Sarjana Desain Komunikasi Visual angkatan 2017

34M! - Edisi 16 // 2021 // EKSPRESI



M! - Edisi 16 // 2021 // WHAT’S ON 35

CEGAH COVID-19, MARANATHA ADAKAN TES SWAB 
ANTIGEN MASSAL

Satuan Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 
Universitas Kristen Maranatha bersama 
dengan Fakultas Kedokteran UK Maranatha 
mengadakan tes usap (swab) antigen massal 
yang diselenggarakan di lapangan parkir motor UK 
Maranatha. Sebanyak 1.100 civitas academica UK 
Maranatha telah menjalani tes yang berlangsung 
dari tanggal 5-12 Januari 2021 dan kemudian 
dilanjutkan pada tanggal 21-22 Januari 2021.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan 
edukasi dan mengatasi pandemi Covid-19, 
Fakultas Kedokteran (FK) dan Forum Guru Besar 
(FGB) Universitas Kristen Maranatha menggelar 
Seminar Daring Nasional pada Sabtu, 20 Februari 
2021. Seminar Nasional yang dilakukan melalui 
platform Zoom bertema “Penanganan Covid-19 
dengan Protokol Kesehatan, Vaksinasi, dan Terapi 
Plasma Konvalesen”. Ada sekitar 700 peserta 
yang mengikuti seminar, di antaranya mahasiswa 
dan dosen FK UK Maranatha, tenaga medis yang 
berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, serta    
masyarakat umum.

SEMINAR DARING NASIONAL, BAHAS PENANGANAN 
COVID-19 DENGAN PROTOKOL KESEHATAN, 
VAKSINASI, DAN TPK

BICARA MENGENAI ESPORTS DI MATA KAMPUS 
BERSAMA WAKIL REKTOR MARANATHA

Bicara mengenai esports, Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan, Inovasi, dan Kemitraan UK 
Maranatha, Dr. Krismanto Kusbiantoro, S.T., M.T. 
menjadi salah satu narasumber dalam acara IEL 
Masterclass Webinar yang diselenggarakan Escafest. 
Acara dengan tajuk Esports di Mata Kampus dan 
Edukasi di Indonesia ini berlangsung secara live 
melalui platform daring Vidio pada Jumat, 29 
Januari 2021.

OSC MEDCOM.ID 2020 UMUMKAN 20 PENERIMA 
BEASISWA UK MARANATHA

Online Scholarship Competition (OSC) 2020 
Medcom.id telah mengumumkan 20 penerima 
beasiswa untuk Universitas Kristen Maranatha 
pada Jumat, 29 Januari 2021. Pengumuman ini 
disampaikan pada acara OSC Medcom Virtual Award 
2020 yang diadakan secara daring melalui kanal 
YouTube Medcom.id. OSC merupakan kompetisi 
beasiswa online pertama di Indonesia yang diadakan 
oleh portal berita dan video Medcom.id. Terdapat 
19 PTS yang berpartisipasi dalam memberikan 
beasiswa kepada siswa SMA/SMK sederajat dengan 
nilai beasiswa mencapai Rp40 miliar.

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


     enimba ilmu setinggi-tingginya,  
     dan mendapatkan pendidikan 
dengan kualitas terbaik merupakan impian 
generasi muda untuk mempersiapkan 
masa depan mereka. Universitas Kristen 
Maranatha sebagai salah satu perguruan 
tinggi terbaik di Indonesia pun memiliki 
misi untuk mengembangkan cendekiawan 
yang andal agar dapat memajukan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni di negara 
tercinta Indonesia. Untuk mendukung hal 
tersebut UK Maranatha me-
nyediakan beragam 
beasiswa guna

Grista N.

Beasiswa Maranatha 
Berikan Manfaat Terbaik 

bagi Mahasiswa

membantu para mahasiswa dan calon 
mahasiswa mewujudkan cita-citanya. 
Adanya beragam beasiswa juga membuka 
kesempatan pendidikan yang seluas-
luasnya bagi para generasi muda Indonesia, 
untuk dapat melanjutkan dan me- 
nyelesaikan pendidikan
tinggi mereka di UK
Maranatha.

M

Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa di Masing-Masing Fakultas

Periode 2020
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Selain menyalurkan beasiswa eksternal, UK 

Maranatha memiliki lebih dari sepuluh jenis beasiswa 

internal. Masing-masing jenis beasiswa tersebut 

memberikan bantuan dengan kriteria yang beragam,

untuk memberikan banyak pilihan bagi para 

penerimanya. Salah satu program beasiswa yaitu 

Online Scholarship Competition (OSC), sebuah program

kerja sama antara UK Maranatha dengan Medcom.

id, bahkan memberikan kesempatan beasiswa 

100% biaya  kuliah sampai mahasiswa lulus. Saat ini 

mahasiswa  penerima beasiswa OSC berjumlah 64 

orang yang sedang menempuh  studi

di beberapa fakultas.

Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas 

Kristen Maranatha mencatat jumlah total 

mahasiswa penerima beasiswa di UK Maranatha 

adalah sebanyak 715 orang pada periode tahun 

2020. Para penerima beasiswa ini adalah 

mahasiswa yang tersebar di sembilan fakultas, 

dengan program beasiswa

yang beragam.

Bantuan untuk Mahasiswa 

Sejak tahun lalu, situasi pandemi telah membuat 

aktivitas perekonomian dan juga pendidikan 

terganggu. Menyikapi pandemi, UK Maranatha 

tidak hanya menerapkan adaptasi kebiasaan 

baru dan protokol kesehatan secara ketat, tetapi 

juga berupaya menjaga kelangsungan aktivitas 

pendidikan dengan berbagai cara. Maranatha 

terus beradaptasi dan berinovasi untuk menjaga 

agar seluruh civitas academica tetap kreatif dan 

produktif di tengah situasi yang serba terbatas. 

Tentu semua dilakukan dengan mengutamakan 

faktor kesehatan dan keamanan.

Salah satu bentuk kepedulian untuk meringankan 

beban dan sekaligus menjadi pendorong agar 

para mahasiswa tetap bersemangat menempuh 

studi adalah adanya beberapa program bantuan. 

Mulai dari bantuan sembako, pulsa, potongan 

biaya wisuda, bantuan biaya tugas akhir, hingga 

keringanan biaya kuliah, diharapkan dapat mem-

berikan manfaat yang terbaik bagi para mahasiswa.
Persentase Jumlah Penerima Beasiswa Internal Berdasarkan 

Jenis Periode 2020

Infografis: Antonius Stefanus  |  Sumber data: Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UK Maranatha
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Siapa di antara Anda yang pernah 
mendapatkan hamper? Biasanya 
hamper ini berupa bingkisan makanan 
atau hadiah yang ditata dalam suatu 

keranjang dan dikirimkan pada perayaan hari raya 
atau hari spesial. Seiring berjalannya waktu, rupa 
hamper pun berkembang, begitu juga bisnisnya. 

Saat ini mulai marak bisnis di bidang jasa 
pembuatan customized hampers. Salah 
satu pelakunya adalah Vivi Tjoeng, alumnus 
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual 
Universitas Kristen Maranatha angkatan 2008. 
Bisnis yang dimulainya pada 2014 ini diberinya 
nama Vivoila.

Grista N.

Vivoila,
Ide Kreatif untuk
Hamper Spesial
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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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Customized design menjadi poin terpenting 
dalam bisnisnya ini karena ia selalu berusaha 
mengutamakan hal yang menjadi keinginan dan 
kebutuhan klien yang kemudian dituangkannya 
ke dalam desain. 

Vivoila menerima pesanan hamper untuk 
berbagai acara, seperti welcoming newborn baby, 
ulang tahun, bridal atau baby shower, dan lain-lain. 
Selain itu, Vivoila juga menerima jasa pembuatan 
table decoration untuk acara-acara privat, seperti 
candle light dinner, anniversary dinner, birthday 
party, dan lain-lain.
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Nama tersebut diambil dari nama sang owner, 
Vivi dan kata “voila”, sebuah ungkapan ekspresif 
dalam bahasa Prancis yang artinya ‘ini dia’. 
Brand tersebut dibuatnya saat ia masih kuliah 
dan mengambil mata kuliah DKV Portofolio. 
Vivoila diharapkan dapat menjadi solusi dari 
setiap kebutuhan kliennya.

Setelah lulus kuliah, Vivi pun mengembangkan 
brand-nya tersebut menjadi sebuah bisnis yang 
cukup menguntungkan. Alasannya sederhana 
karena ia merasa bisnis di bidang tersebut 
sudah menjadi passion-nya.
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Hingga saat ini, Vivi melalui Vivoila terus mengembangkan desain kreatif, berinovasi, dan menjaga 
ciri khas uniknya yang membuat Vivoila berbeda dari brand lain. Anda dapat melihat berbagai 
hamper yang telah Vivi buat melalui Instagram Vivoila.

Vivoila menjamin desain dan produk yang diinginkan sesuai dengan keinginan klien. Produk buatan 
Vivoila akan dikemas secara apik dan menarik agar klien puas dan Vivoila bisa menjadi solusi 
dari setiap kebutuhan klien. Vivoila berusaha untuk membuat sesuatu yang fresh, unik, dan kreatif 
sehingga kliennya percaya dan puas atas jasa yang mereka tawarkan.■ 

VIVOILA
Vivi Tjoeng
WhatsApp: 089656060898
Instagram: @vivoila
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Kedokteran

Program Sarjana Kedokteran
Program Profesi Dokter

Kedokteran   gigi

Program Sarjana Kedokteran Gigi
Program Profesi Dokter Gigi

TEKNIK

Program Sarjana Teknik Sipil,
Program Sarjana Teknik Elektro,
Program Sarjana Teknik Industri,
Program Sarjana Sistem Komputer

HUKUM

Program Sarjana Ilmu Hukum

TEKNOLOGI   INFORMASI

Program Sarjana Teknik Informatika,
Program Sarjana Sistem Informasi

Program Magister Ilmu Komputer

PSIKOLOGI

Program Sarjana Psikologi

Program Magister Psikologi Profesi,
Program Magister Psikologi Sains

EKONOMI

Program Sarjana Manajemen,
Program Sarjana Akuntansi

Program Magister Manajemen,
Program Magister Akuntansi

BAHASA   DAN   BUDAYA

Diploma Bahasa Mandarin,
Program Sarjana Sastra Inggris,
Program Sarjana Sastra Jepang,
Program Sarjana Sastra China

SENI   RUPA   DAN   DESAIN

Diploma Seni Rupa dan Desain
(Fashion Design),
Program Sarjana Seni Rupa Murni,
Program Sarjana Desain Interior,
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual,
Program Sarjana Arsitektur

9
28
Fakultas
Program
Studi

Universitas Kristen
Maranatha Official

@maranathaUniversitas Kristen
Maranatha

UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA
Jl. Prof. drg. Surya Sumantri,
M.P.H. No. 65 Bandung
E-mail: join@maranatha.edu 08111 200 6543

08111  213 8999
Hotline dan Konsultasi Studi :

JoinMaranatha
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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

