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Meningkatnya situasi pandemi sebulan terakhir ini 
membuat semua orang menjadi khawatir. Kita harus 
semakin ketat menjaga jarak, tetapi semakin erat menjalin 
relasi dengan orang-orang yang kita kasihi. Saling 
menyemangati merupakan salah satu cara agar kita tetap 
kuat menghadapi pandemi. Semangat!
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Bukannya melandai, situasi pandemi bulan Juni ini malah melonjak drastis. Beberapa 
pakar sudah memprediksi hal ini sebelumnya, melihat fakta adanya mobilisasi mudik 

Lebaran pada bulan Mei. Pemerintah sudah melarang mudik, dan sudah mengurangi masa 
liburan cuti bersama. Namun apa daya, prediksi tersebut terbukti terjadi.

Tidak mau kecolongan lagi, pemerintah kembali memangkas jumlah hari libur tahun 
ini. Alhasil, sampai akhir tahun 2021 nanti tak ada lagi libur cuti bersama, dan beberapa 
hari libur nasional digeser tanggalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi 
kerumunan akibat long weekend. Semoga hal ini efektif.

Setahun terakhir ini mungkin kita sudah mulai terbiasa dengan AKB, WFH, dan PJJ. 
Pelaksanaan prokes pun sudah menjadi perilaku sehari-hari. Lalu mengapa Covid 
masih melonjak, bahkan bulan ini mencapai kasus tertinggi? Ada banyak hipotesis 
untuk menjawab pertanyaan itu, dari teori yang rumit sampai logika sederhana. Sadar 
ataupun tidak, perilaku kita semua telah berdampak terhadap kondisi hari ini.

Ketika akhir-akhir ini kita mendengar dan mendapati keluarga atau rekan-rekan terdekat 
kita terkonfirmasi positif, barulah kita merasa bahwa Covid sangatlah nyata. Istilah 
klaster keluarga memang menjadi trending di tengah menanjaknya Covid-19 akhir Juni 
ini. Kita pun mulai mengetatkan (lagi) prokes yang konon sudah jadi kebiasaan. 

Belum terlambat untuk kita memikirkan lagi baik-baik, bahwa melawan Covid adalah 
upaya bersama. Tidaklah salah bila saat ini kita benar-benar menjaga jarak dengan 
semua orang, bahkan orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kedekatan emosional 
membuat kita lengah dengan prokes, merasa aman karena sudah saling mengenal. 

Di sisi lain, kita juga perlu memperkuat jalinan relasi sosial dengan orang-orang yang 
kita kasihi, dan dengan semua orang yang sama-sama sedang berjuang melawan 
pandemi ini. Saling menguatkan, saling memberi semangat, dan saling mengingatkan. 
Itulah yang harus kita lakukan saat ini. (ins)
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wal April 2021, Indonesia kembali berduka akibat bencana yang 

menghantam sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT). Ratusan orang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah 

longsor yang terjadi pada 4 April 2021. Puluhan ribu orang pun terpaksa 

mengungsi dari tempat tinggal yang rusak akibat terjadinya siklon tropis Seroja.

Bantuan kepada korban bencana pun datang dari 
berbagai lembaga dan organisasi kemanusiaan. Mereka 
turut membantu penanganan dampak bencana melalui 
bantuan evakuasi, pangan, layanan medis, bantuan 
nonpangan, dan dukungan psikososial.
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Universitas Kristen Maranatha pun turut memberikan bantuan dengan 
mengirimkan dua tim dari Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Psikologi 
(FP) pada 27 April hingga 2 Mei 2021 ke daerah bencana. Tim tersebut 
dikirimkan untuk membantu para korban agar bangkit dari kesedihan dan 
trauma yang dialaminya, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan 
lanjutan kepada mereka yang membutuhkan.

FK UK Maranatha mengirimkan timnya yang tergabung dalam Tim 
Bantuan Medis (TBM) Galenus. Bantuan yang diberikan kepada sejumlah 
dusun di Kabupaten Malaka berupa pelayanan kesehatan dalam bentuk 
pemeriksaan medis, pemberian obat dan masker, serta bantuan sembako.

Ketua TBM Galenus, Arundra Mahenta Putra menyebutkan bahwa para 
korban sebagian besar mengalami penyakit kulit, seperti dermatitis 
(peradangan), gatal, panu, dan ulkus (borok), hingga infeksi penjahitan 
akibat kurang perawatan. FP UK Maranatha pun turut memberikan 
bantuan berupa kegiatan intervensi psikologis, seperti trauma healing 
dengan support therapy yang diberikan kepada anak-anak dan remaja.
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Psikoedukasi kesehatan mental dan pelatihan relawan setempat juga 
diberikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. 
Dekan FP Maranatha, Dr. Yuspendi, M.Psi., M.Pd., Psikolog, menyebutkan 
bahwa edukasi psikologi kepada relawan dimaksudkan untuk memberikan 
bekal pengetahuan kepada relawan lokal agar tetap dapat membantu 
mendampingi korban bencana ketika relawan Maranatha sudah 
meninggalkan lokasi bencana.

Kegiatan trauma healing dilakukan dengan mengajak anak-anak 
melakukan aneka kegiatan kreatif, seperti bermain, bernyanyi, bercerita, 
dan mewarnai. Melalui kegiatan trauma healing, anak-anak korban 
bencana banjir bandang dan tanah longsor diharapkan mampu sembuh 
dari rasa takut, cemas, dan traumatis. Dengan demikian, mereka bisa 
terus melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang kejadian bencana ini.

foto: dok. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha



Mengutip situs sinodegmit.or.id, Ketua MS GMIT, Pdt. Dr. Mery Kolimon, 
mengungkapkan bahwa bantuan trauma healing yang dilakukan oleh UK 
Maranatha dirasa sangat tepat untuk menolong warga memulai hidup kembali 
secara normal tanpa rasa takut atas apa yang mereka alami. 

“Ada yang hanya menangis dan kami berpelukan. Ada yang mampu bercerita, 
tetapi ada juga yang diam saja,” tutur Pdt. Mery.

Melalui kegiatan tanggap bencana yang dilakukan ini, ada hal-hal yang bisa 
kita simpulkan. Pertama, bahwa UK Maranatha secara konsisten dan 
berkesinambungan mengaplikasikan satu dari tiga nilai hidup kristiani, yaitu care 
(kepedulian). Kedua, diharapkan pemberian bantuan seperti ini akan menjadi 
inspirasi kepada yang lain untuk terus menunjukkan kasih kepada sesama. 

Memberikan bantuan tidak harus dengan terjun menjadi relawan ke tempat 
bencana. Kita bisa membantu dengan memberikan apa yang menjadi 
kemampuan kita. Misalnya melalui sumbangan pangan dan air minum, pakaian 
bekas layak pakai, kebutuhan medis, maupun materi yang bisa disalurkan melalui 
lembaga atau organisasi sosial. Apa pun yang bisa meringankan beban para 
korban, akan sangat berguna bagi mereka. ■
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Orang bilang, kita harus pintar untuk menggapai cita-cita. Namun, ternyata kesempatan itu tidak 
terbatas hanya untuk orang yang pintar saja. Kesempatan itu sesungguhnya dimiliki semua orang 

yang mau berusaha, mencari peluang, dan tekun mengerjakan sesuatu yang sedang dilakukannya.

Berani Melangkah,
Berani Mengambil
Kesempatan
Grista N.
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Kesempatan yang sama juga digunakan oleh 
Yoas Yanri Pasali dalam menggapai cita-citanya. 
Alumnus Program Sarjana Psikologi (1998) dan 
Magister Psikologi Profesi (2011) ini menceritakan 
bahwa ia selalu mengambil kesempatan terbaik 
dalam hidupnya sehingga akhirnya memiliki karier 
yang sesuai dengan passion-nya.
 
Saat masih kuliah, Yoas merasa bukan termasuk 
mahasiswa yang berprestasi. Walaupun begitu, ia 
termasuk mahasiswa yang aktif berkegiatan. Ia 
aktif di Himpunan Mahasiswa (Hima), unit kegiatan 
Mapeka, dan Ukor. 

Menurut Yoas, selain pembelajaran akademik di 
kampus, sebenarnya salah satu faktor seseorang 
meraih kesuksesan setelah lulus kuliah adalah 
pola pikir yang dibentuk selama berkuliah, melalui 
kegiatan formal maupun informal. 

Saat Yoas sedang mengenyam pendidikan 
magisternya, ada seorang seniornya yang bekerja 
di lembaga asesmen mengajaknya bergabung. Ia 
menerima tawaran itu dan mempelajarinya setelah 
mengingat perkataan salah satu dosennya, “Yes 
dulu, baru …” 

“Nah, keberanian itu yang menurut saya 
harus dimiliki teman-teman agar mereka tidak 
menanyakan honor dulu dan tugasnya ngapain. 
Yang terpenting adalah ini ada keilmuan baru. Kita 
harus berani melangkah dan ambil,” ucap Yoas.

M! - Edisi 18 // 2021 // BINGKAI INSPIRASI
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Usaha Yoas membuahkan hasil. Saat ini, ia telah mendirikan assessment 
center Murakabi Talenta Cala yang dibangun bersama empat temannya 
yang sama-sama alumni Psikologi Maranatha. Ia berharap dapat 
membantu orang lain dalam mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. 

Hal yang sama juga Yoas harapkan dari para alumni Maranatha. Ia 
berharap agar para alumni Maranatha dapat bersaing dan unggul di luar. 
Ia memberikan tips untuk membuat motivasi dari dalam diri sendiri. 

“Jika kita mendorong diri sendiri untuk melakukan perubahaan, itu satu 
step luar biasa yang mendorong kita lebih maju. Setelah itu, cari orang 
yang tepat yang bisa mendorong kita semakin maju. Carilah lingkungan 
positif karena akan berdampak kepada kita secara langsung. Para 
mahasiswa juga diharapkan dapat aktif berorganisasi dan mengasah 
soft skill karena kemampuan tersebut akan menjadi parameter saat 
melamar pekerjaan,” ucap Yoas. 

Terakhir, seperti moto hidup Yoas. 

Tak ada salahnya untuk melangkah, mengambil kesempatan yang ada, 
dan berkembang di sana karena tidak ada satu pun yang tahu bahwa 
kesempatan itu akan membawa kita pada suatu keberuntungan besar. ■

“JADILAH SEPERTI AIR
 YANG DAPAT

MENYESUAIKAN DIRI

DENGAN BERBAGAI SITUASI.”

M! - Edisi 18 // 2021 // BINGKAI INSPIRASI
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asa senang dan haru bercampur 
kala Danella Ilene Kurniawan 

dinobatkan sebagai pemenang 
Indonesia’s Next Top Model (INTM) 
Cycle 1 di NET TV. Wanita yang sering 
disapa Ilene ini berhasil menjalani 
proses karantina, setelah melewati 
berbagai tantangan.
 
Ilene merupakan alumnus 2019
pada Program Diploma Bahasa 
Inggris, Fakultas Bahasa dan 
Budaya, Universitas Kristen 
Maranatha. Selain menjadi model, 
Ilene juga bekerja sebagai makeup 
artist, sekaligus pengusaha. 

Ilene:

Steffi G.

Stop Comparing
Yourself
to OtherS!

R

fo
to

: I
ns

ta
gr

am
 @

da
ne

lla
ile

ne



Kemudian Ilene dilirik oleh salah satu 
agensi di Jakarta. Pada Agustus 2015 
terjadi sign contract. Kebetulan ia senang 
dance dan sudah terbiasa berada di 
panggung sehingga tidak malu lagi saat 
tampil di depan publik.

Ilene mengatakan bahwa ia bisa mengikuti 
INTM karena ada opportunity. Awalnya 
model-model di seluruh Indonesia
di-scouting dan diaudisi oleh kru INTM 
dari Agustus sampai November 2020. 
Kemudian semua peserta diseleksi 
hingga tersisa 30 besar. Selanjutnya 
mereka ikut FGD selama tiga hari. 
Sebulan kemudian tersisa 16 besar dan 
semuanya menjalani karantina pada 
November 2020.

Selama Ilene menjalani INTM banyak 
kendalanya. Misalnya, makanannya 
dijatah, tidak ada TV dan mobile phone, 
sampai tidak bisa mengobrol dengan 
orang terdekat. Namun, semua itu bisa 
dilaluinya dengan berusaha sabar dan 
tidak mengeluh.

M! - Edisi 18 // 2021 // BINGKAI INSPIRASI 14

Keberhasilan Ilene di INTM dan 
pekerjaannya tentunya tidak terlepas dari 
masalah yang ada. Selama berprofesi 
sebagai model, ia pernah berjuang 
melawan depresi hingga gangguan 
makan (eating disorder). 

Menurut pengakuan Ilene, sebenarnya 
ia tak ingin menjadi model, melainkan 
karena Tuhan yang memberikannya 
jalan untuk bisa bekerja sebagai model. 
Kebetulan saat itu bertepatan dengan 
waktu pensiun ayahnya sehingga ia bisa 
mempunyai uang lebih untuk membayar 
uang kuliahnya sendiri. 

“Awal mula bisa kerja di modelling itu dari 
teman yang sudah terjun duluan dan dia 
merekomendasikan saya untuk mencoba 
juga. Kemudian ikut kompetisi modelling 
di Bandung pada saat saya kelas 3 SMA 
dan masuk dalam top-10,” cerita Ilene. fo
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batas kemampuannya sendiri. Bagian 
yang paling sulit baginya adalah 
underwater challenge. 

Ilene merasa bersyukur karena 
seluruh keluarga sangat mendukung 
keikutsertaannya di INTM. Keluarga 
sangat memercayai apa pun keputusan 
yang diambilnya. Orang tuanya 
memang sudah mendidik ia dan 
saudara kandungnya sejak kecil untuk 
selalu melibatkan Tuhan apa pun yang 
hendak dilakukan. 

Kepada teman-teman yang ingin terjun ke 
dunia modelling, Ilene berpesan, “Siapkan 
mental, itu yang terpenting. Kemudian 
percaya diri dan jangan membandingkan 
diri dengan orang lain. Pokoknya percaya 
saja kalau setiap dari diri kita punya 
kelebihan masing-masing. Terakhir, 
selalu bersyukur dengan apa pun yang 
sudah kamu miliki.” ■

“Hiburan saya cuma Alkitab saja, baca 
sampai Perjanjian Baru beres. Selama 
di sana, saya bisa menemukan momen-
momen lebih dekat dengan Tuhan,”
ujar Ilene. 

Menjadi seorang model itu menurut 
Ilene memang tidak mudah. Kalau mau 
sukses, fokus dengan diri sendiri dan 
jangan membandingkan dengan orang 
lain. Bahkan, saat mengikuti kompetisi, 
Ilene tidak pernah menargetkan harus 
masuk top berapa. Ia hanya berkomitmen 
untuk melakukan hal terbaik yang bisa 
dilakukannya dan menyerahkan semua 
hasilnya kepada Tuhan.  

Hal yang paling berkesan bagi Ilene 
selama mengikuti INTM adalah saat 
challenge. Menurutnya, ia dituntut 
untuk menjadi perfect di setiap 
challenge. Di sini ia bisa mencoba 
banyak hal baru sehingga ia jadi tahu 



Ada Apa de nga n
KOMUNIKASIdi Medsos?

Pernahkah Anda merasakan perasaan 
tertentu saat membaca atau menuliskan 
informasi? Jika pernah, berarti telah terjadi 
sesuatu pada fungsi kerja otak kita saat 
berkomunikasi. Ini kerap terjadi, tanpa 
Anda sadari. Ada apa sebenarnya dengan 
komunikasi di media sosial?
 
Hidup di era digital memang terasa begitu 
memudahkan. Semuanya seolah bisa kita 
ketahui dan bisa terjadi hanya dengan jari. 
Hidup ini seolah tidak ada lagi hal-hal yang 
bersifat pribadi. Semua orang seolah begitu 
mudah mengetahuinya. Lalu, apakah semua 
ini baik?

Selalu ada dua sisi dalam memandang kondisi 
seperti ini. Mengapa? Karena tidak ada 
interpretasi tunggal dalam kehidupan ini. 
Satu sisi bisa membuat kita begitu mudah 
untuk mengetahui informasi. Namun, di sisi 
lain, dampak negatif pun sudah sering 
kita rasakan. 

Informasi yang tidak memperhatikan 
akurasi dan kebenaran (hoax) begitu mudah 
menyebar. Hal ini bukan sekadar merugikan 
pihak yang diberitakan.

Informasi tersebut bisa juga turut 
meresahkan pembacanya. Entah kenapa, 
kita selalu terdorong untuk membaca setiap 
informasi yang kerap kita jumpai.

Efnie Indrianie, M.Psi., Psikolog
Dosen Fakultas Psikologi - Universitas Kristen Maranatha
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Salah satu cara memperoleh informasi 
adalah melalui jaringan pertemanan. Pada 
era analog, jaringan pertemanan dapat 
terbentuk melalui interaksi di dunia nyata. 
Di era digital saat ini, pertemanan tetap 
bisa dilakukan meskipun kita tidak pernah 
bertatap muka. Relasi pertemanan bisa 
dibentuk dengan orang-orang dari berbagai 
belahan dunia melalui sebuah sistem yang 
disebut media sosial.

Sistem ini sebenarnya cukup baik. Dorongan 
untuk terhubung dengan orang lain inilah 
yang membuat kita terus berkomunikasi. 
Hal unik yang telah kita lakukan selama 
berteknologi digital melalui media sosial 
adalah berkomunikasi, tetapi tanpa disertai 
tatap muka.

Kata-kata kerap meluncur begitu saja 
seakan-akan media sosial adalah wadah yang 
menjadi penampungnya. Bahkan, tidak jarang 
emosi kita pun berubah setelah menuliskan 
atau membaca informasi di media sosial. 
Emosi tersebut bisa positif, bisa juga negatif. 
Bisa muncul kegembiraan, haru, bingung, 
marah, kecewa, sedih, dan sebagainya. 

Tahukah Anda bahwa ketika Anda menerima 
ataupun menuliskan informasi, maka dalam 
hitungan detik sejumlah bagian otak kita 
pun langsung bekerja. Bahkan, aktivitas yang 
terjadi di sejumlah bagian otak kita ini ikut 
menstimulasi hormon-hormon yang bisa 
menghasilkan berbagai jenis emosi.
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Jenis emosi yang kita rasakan pada akhirnya 
tergantung pada tulisan apa yang sudah 
kita buat, lihat, dan baca. Tidak hanya itu, 
kebiasaan kita menjadikan informasi media 
sosial sebagai pengantar tidur atau saat 
bangun tidur pun ternyata memberikan 
efek tersendiri, dan pada waktu tersebut, 
gelombang otak kita relatif berada di 
frekuensi alpha.

Jika membaca informasi pada kondisi 
tersebut maka sama saja kita memasukkan 
informasi ke alam bawah sadar kita. 
Informasi yang masuk, tanpa disadari akan 
memengaruhi diri kita. Dampaknya akan 
dirasakan pada kondisi keseharian kita. 
Oleh karena itu, sebaiknya kita berhati-hati 
dalam menulis maupun memperhatikan dan 
membaca informasi media sosial karena ini 
bisa berdampak pada kondisi emosi 
maupun kepribadian.

Jadi, saat kita bijaksana dalam membagikan 
informasi, serta berhati-hati dalam 
memperhatikan dan membaca informasi ini, 
bukan sekadar untuk mencegah terjadinya 
social comparison atau mencegah terjadinya 
hoax. Namun, ini karena didasari oleh kasih 
kita kepada diri dan sesama manusia. Mari 
kita bijak dalam menggunakan media sosial 
dimulai saat ini dan mulai dari diri sendiri.■ 

M! - Edisi 18 // 2021 // JENDELA ILMU
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Warna adalah media komunikasi yang 
mudah diserap oleh manusia. Seorang 
anak kecil secara naluri akan spontan 
bereaksi terhadap suatu warna. Begitu juga 
seseorang akan tertarik terhadap sebuah 
produk dan membelinya karena menyukai 
warnanya. Bahkan, emosi dan suasana 
hati seseorang di bawah sadarnya dapat 
dipengaruhi oleh warna.
 
Selain itu, warna juga memiliki arti simbolik 
dan arti budaya dari masyarakatnya. 
Contohnya warna ungu adalah lambang 
keanggunan atau warna putih dalam 
budaya Tiongkok sebagai 
lambang dukacita.

Warna adalah pantulan cahaya dari 
benda yang kita lihat. Menurut para ahli, 
rangsangan dari cahaya yang diterima 
oleh mata akan diinterpretasi oleh otak. 
Pengetahuan tentang warna ini dipengaruhi 
pula oleh pengalaman pribadi, latar 
belakang budaya dan sosialnya, lingkungan 
sekitar, serta ilmu yang dipelajarinya.
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Dra. Wieke Tasman, M.Ds.
Dosen Program Sarjana Desain Komunikasi Visual  
Universitas Kristen Maranatha

PENGARUH

TERHADAP EMOSI KONSUMEN.
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Dalam desain komunikasi visual, warna 
merupakan salah satu alat untuk 
mengomunikasikan pesan. Kemasan 
sebuah produk (packaging), selain 
untuk melindungi produk, juga sebagai 
“salesperson” di media ruang pamer 
dan warna adalah salah satu unsur 
yang paling berpengaruh untuk menarik 
perhatian konsumen. 

Warna adalah stimulus yang pertama 
kali dilihat dari sebuah objek, sebelum 
bentuk, simbol, teks, dan gambar. Selain 
sebagai daya tarik, warna digunakan 
untuk identifikasi produk, mencitrakan 
produk, rasa, atau juga brand perusahaan. 
Namun, ketika produk ditempatkan di 
rak pajang penjualan, berarti ia harus 
berdampingan dengan produk lainnya 
yang sama-sama bertujuan untuk 
menarik perhatian konsumen. 

Selain itu, kesamaan warna dan kemiripan 
bentuk akan membuat konsumen bingung 
sehingga kadang salah mengambil produk. 
Berbagai warna yang “berteriak” juga akan 
menjadikan pesan tidak fokus sehingga 
kadang niat konsumen untuk membeli 
produk A akan teralihkan ke produk B.
 
Perubahan gaya hidup konsumen, 
kebutuhan yang harus dilayani secara 
cepat akan memengaruhi pula strategi 
desain kemasan. Oleh karena itu, strategi 
ulang desain kemasan sebaiknya dilakukan 
mengikuti perkembangan-perkembangan 
tersebut. Dalam strategi marketing, salah 
satunya adalah pengenalan terhadap 
karakteristik target audience agar pesan yang 
disampaikan dapat dimengerti konsumen.
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Unsur warna yang memiliki kekayaan 
dimensi dapat dimanfaatkan agar 
dapat berkomunikasi secara maksimal. 
Seperti telah diketahui bahwa warna juga 
berkomunikasi secara budaya. Penerapan 
warna dengan memperhatikan latar 
belakang budaya konsumen dan berkaitan 
pula dengan kriteria produk akan lebih 
cepat terjalin koneksi dengan konsumen.
  
Warna pada kemasan juga dapat mengarah 
pada sisi emosional konsumen yang 
tentu saja sudah disesuaikan dengan 
konsep produknya. Seperti contohnya, 
warna merah muda atau persik adalah 
warna-warna yang romantis yang 
dapat menggugah sisi emosional kaum 
perempuan. Warna juga dapat memberikan 
rasa percaya diri terhadap konsumennya, 
misalnya botol kosmetik pria dengan warna 
hitam atau biru tua sehingga menimbulkan 
rasa maskulinitas seorang pria.

Sebuah warna tidak berdiri sendiri. Ada 
warna-warna lain yang digunakan di 
sekitarnya, tetapi warna identitas harus 
tetap menonjol. Pemahaman tentang 
pengaruh sebuah warna terhadap warna 
lainnya harus dipelajari. Inovasi dalam 
pemilihan kombinasi warna yang unik 
sehingga ketika disatukan dengan warna 
yang sejenis, kemasan ini seakan memiliki 
aksen sendiri.
 
Warna pada kemasan tidak hanya 
indah dipandang, tetapi juga dapat 
berkomunikasi secara nonverbal, 
memanggil konsumen, bercerita tentang 
produknya, dan membujuk konsumennya 
untuk membeli.■
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Di tengah kegelisahan dan kekhawatiran, 
kita harus saling menguatkan, saling 
mengingatkan, dan saling menjaga. 
Berseru dan berserahlah kepada Tuhan, 
sumber segala kasih karunia, karena 
hanya kuasa-Nya yang memampukan 
kita menghadapi setiap persoalan.

“
”Sri Widiyantoro
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Slang words atau bahasa gaul merupakan jenis bahasa yang biasa 
digunakan secara informal di dalam pergaulan, baik secara lisan 
maupun tulisan. Bahasa gaul biasanya muncul dalam bentuk singkatan, 
sebagai contoh kata-kata seperti bucin, baper, mager, atau gabut, pasti 
sudah tidak asing lagi buat kita.

Bahasa gaul juga dapat terbentuk dari 
perpaduan berbagai bahasa. Contoh yang 
paling jelas adalah bahasa anak Jakarta 
Selatan (Jaksel) yang sempat viral di 
seantero media sosial karena mencampur 
bahasa Inggris dan Indonesia.  

Kata KEPO sebenarnya adalah akronim dari 
bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari 
Knowing Every Particular Object dan ditujukan 
bagi seseorang yang terlalu ingin tahu tentang 
orang lain.

Dua akronim ini biasa digunakan di akhir kalimat. 
LOL merupakan singkatan dari Laughing Out 
Loud, sedangkan ROTFL singkatan dari Rolling on 
the Floor Laughing. Keduanya digunakan untuk 
menunjukkan kepada lawan bicara bahwa kita 
tertawa terbahak-bahak atau dapat juga digunakan 
untuk mengakhiri sebuah pembicaraan dengan 
nada positif.

Namun, tahukah kalian bahwa ada bahasa gaul 
yang biasa digunakan oleh netizen Indonesia 
yang sebenarnya diambil dari bahasa Inggris? 
Berikut lima bahasa gaul dari bahasa Inggris 
yang populer digunakan netizen Indonesia 
supaya kalian enggak kuper ketika nge-chat 
sama teman atau gebetan.



Kata ASAP ini tidak hubungan sama sekali dengan 
asap mobil atau motor ya. Kata ASAP merupakan 
singkatan dari As Soon As Possible. Kata ini biasa 
digunakan apabila kita hendak meminta atau 
melakukan sesuatu secepat mungkin.

Kata GOAT ini bukan berarti kambing ya, tetapi 
merupakan singkatan dari Greatest of All Time. 
Jadi apabila ada orang bilang, “Kamu itu GOAT,“ 
jangan tersinggung dulu karena mungkin orang 
tersebut justru mau memuji kamu.

Bahasa bukanlah sesuatu yang statis. Namun, dinamis. Bahasa gaul merupakan bukti, 
betapa kreatifnya kita sebagai manusia dalam menggunakan bahasa. Artinya, bahasa gaul 
dapat dipakai sebagai alat untuk berinteraksi dan berekspresi, baik di dunia nyata maupun 
dunia maya. ■

Kata “salty” ini tidak berhubungan dengan bumbu 
masak. Sebagai bahasa gaul, kata salty justru 
digunakan untuk mengekspresikan kekesalan. Jadi 
apabila ada orang bilang, “Dia salty sama kamu,“ 
bukan berarti dia itu rasanya asin, tetapi artinya orang 
itu lagi kesal sama kamu.
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COMMUNICATION MAKES GREAT TEAMWORK
Karya ilustrasi oleh:

William Sanjaya
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual - angkatan 2017
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To the Happy
Little Me
You only know bright colours,

And joy is all that you perceive

Your world is filled with happiness,

I’m glad to see that is what you believe 

You turn your head to look at me,

Then I smile because of your beautiful face

Maybe a strange girl is what you see,

But I am eager to feel your embrace

You make your way to me with those tiny feet,

And with your curious puppy eyes

I’m happy we finally meet,

You, who I used to be before time flies
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“What is the future like?” you ask,

I want to say wonderful things that brings delight

However, that is not my task,

I’m here to tell you moments that may bring you fright

The future is harsh and cruel in many ways,

One day, you will truly realize

Not everyone you know and love stays,

They leave for a reason

and a part of you dies

One day you will understand,

Every human being is different from you

There even some that you cannot stand,

But you can’t change them to fit your own view
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Lastly,

There are many absurd rules and laws

If you don’t follow them precisely,

It will hurt you with its sharp claws

However miserable are those truths,

The truths will grant you a great power

The power will fulfill your youths,

And with it you will build your own tower

I know, it all sounds terrifying,

But you must be ready for every fight

Along the way, you will feel like dying,

Don’t let it stop you from doing what’s right.

Ditulis oleh:

Grisella Kristy
Mahasiswa angkatan 2020
Program Sarjana Sastra Inggris
Fakultas Bahasa dan Budaya
Universitas Kristen Maranatha
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4 PROGRAM STUDI MARANATHA MEMPERBARUI
AKREDITASI, MANAJEMEN MARANATHA RAIH 
AKREDITASI UNGGUL

M! - Edisi 18 // 2021 // WHAT’S ON

WAKIL WALI KOTA BANDUNG TINJAU VAKSINASI
TENAGA PENDIDIK KECAMATAN SUKAJADI 
DI KAMPUS MARANATHA

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana hadir 
meninjau kegiatan vaksinasi massal dosis kedua 
bagi tenaga pendidik dan kependidikan di kampus 
Universitas Kristen Maranatha pada Rabu, 19 
Mei 2021. Vaksinasi ini diikuti sekitar 1.228 guru 
di wilayah Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, 
bersama 323 dosen serta tenaga kependidikan 
di UK Maranatha. Kegiatan berlangsung di Ruang 
Auditorium Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A. dan Exhibition 
Hall, Gedung B UK Maranatha.

Pergelaran Perdana Maranatha Virtual Choir Festival 
(MVCF) 2021 yang digarap Maranatha Christian 
University Choir (MCUC) sukses diselenggarakan 
pada 27-30 Mei 2021. Kompetisi yang digelar secara 
virtual melalui platform YouTube terbagi dalam tiga 
kategori, yaitu Solo Singing SMA/Sederajat, Paduan 
Suara SMA/Sederajat, Paduan Suara Perguruan 
Tinggi/Umum. Isyana Sarasvati menjadi salah satu 
juri yang menilai peserta.

SUKSES DIGELAR, MARANATHA VIRTUAL CHOIR
FESTIVAL DUKUNG PADUAN SUARA
DI TENGAH PANDEMI

DUKUNG 1 JUTA DOSIS, UK MARANATHA ADAKAN 
VAKSINASI MASSAL WARGA BANDUNG DENGAN 
PROKES KETAT

Universitas Kristen Maranatha menyelenggarakan 
vaksinasi massal bagi 5.000 warga Bandung dan 
sekitarnya pada Sabtu dan Minggu, 26-27 Juni 
2021. Kegiatan vaksinasi massal ini diadakan dalam 
rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 
Bhayangkara untuk mendukung respons vaksinasi 
satu juta dosis secara serentak di 34 wilayah Polda.

Empat program studi Universitas Kristen Maranatha 
telah memperbarui akreditasinya. Peringkat terbaru 
ini telah diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan diberikan kepada: 
Program Sarjana Manajemen dengan Akreditasi 
Unggul (berlaku sejak 2 Juni 2021 – 29 April 2026), 
Program Magister Psikologi Profesi dengan Akreditasi 
B (berlaku sejak 2 Juni 2021 – 2 Juni 2026), Program 
Sarjana Sastra Jepang dengan Akreditasi Baik Sekali 
(berlaku sejak 11 Mei 2021 – 27 November 2023), 
dan Program Diploma Bahasa Mandarin dengan 
Akreditasi Baik Sekali (berlaku sejak 25 Mei 2021 – 
11 Juli 2025).

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

http://news.maranatha.edu
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“Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk Indonesia tangguh.” Itulah tema peringatan Hari 
Lahir Pancasila, 1 Juni 2021. Tahun ini Pancasila memasuki tahun ke-76 sebagai landasan 
hidup bangsa Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara dan prinsip ideologis bangsa Indonesia yang kaya dengan                  
keberagaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Sebagai pemuda-pemudi Indonesia, 
kita adalah generasi yang mewarisi nilai-nilai luhur nenek moyang yang diinternalisasi dan 
diaktualisasikan di dalam Pancasila. Sudah sepatutnya kita mengamalkan Pancasila dalam  
setiap sendi kehidupan, dan menerapkannya dalam tindakan. 

Salah satu tindakan generasi muda dalam mengaktualisasikan inti sari nilai-nilai Pancasila adalah 
melalui karya-karya kreatif. Itulah yang dilakukan oleh 185 muda-mudi dengan membuat karya 
poster dan video untuk menyambut Hari Lahir Pancasila.
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Siapa saja para pemenangnya, 
dan sekreatif apa karya mereka?

M! - Edisi 18 // 2021 // ADAKALA

Aktualisasi Melalui Media

Memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 
Juni 2021, Universitas Kristen Maranatha 
melalui Lembaga Edukasi menyelenggarakan 
serangkaian kegiatan, berupa lomba 
poster dan video. Penyelenggaraan lomba 
ini merupakan salah satu bentuk sarana 
pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila yang 
telah diperoleh dari bangku sekolah dan kuliah. 
Tema yang diangkat adalah “Menjadi Insan 
Pancasila yang Menghargai Sesama”.

Lomba poster dan video terdiri atas dua 
tingkat, yaitu tingkat SMA dan tingkat 
mahasiswa. Khusus untuk tingkat mahasiswa, 
pada kesempatan kali ini masih terbatas 
hanya bagi mahasiswa UK Maranatha. Peserta 
dapat mengikuti lomba ini secara individu atau 
kelompok, maksimal tiga orang. 

Proses pengumpulan berkas dan penjurian 
berlangsung pada tanggal 28 April – 27 Mei 
2021. Pemenang dari setiap kategori lomba 

dan tingkatan kemudian diumumkan pada 
tanggal 1 Juni 2021 di acara puncak “Webinar 
Nasional, Kuliah Umum, dan Pengumuman 
Pemenang Lomba”. Puncak acara ini 
disiarkan juga melalui kanal YouTube Studio 
Pembelajaran Maranatha.

Ketua Panitia Lomba Pancasila, Imam 
Tjahjo Wibowo, S.E., M.A., dalam laporannya 
menyatakan bahwa terdapat sebanyak 185 
peserta yang mengikuti lomba ini. Para 
peserta berasal dari berbagai provinsi yang 
ada di Indonesia, yaitu Banten, Bali, DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan 
Tengah, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, 
dan Sumatera Utara. Ia berharap melalui 
kegiatan seperti ini, para peserta akan 
memperoleh pengalaman pembelajaran 
Pancasila secara menyenangkan, dengan 
menuangkan ide-ide kreatif yang ada di 
dalam nilai-nilai Pancasila melalui media 
poster dan video.
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Dimsumoo:
Kualitas Premium
Bikin Ketagihan
Grista N.
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iapa tak tahu dimsum? Makanan khas negara Tiongkok ini telah lama 
populer di Indonesia. Kini di Kota Bandung sudah hadir produsen frozen 

dimsum yang menyediakan berbagai jenis dimsum. Namanya adalah 
Dimsumoo. Usaha kuliner ini dibentuk pada 2019 oleh Elizabeth, salah satu 
mahasiswi Program Sarjana Manajemen UK Maranatha angkatan 2016.

Dimsumoo diambil dari kata dimsum dan sumo yang menggambarkan 
ukuran besar. Bisnis kuliner yang sedang dikembangkan Elizabeth ini 
menyediakan 11 macam dimsum. Semuanya disajikan dengan cara 
dikukus maupun digoreng. 

Beberapa jenis dimsum yang dijual di Dimsumoo antara lain siomay, kuotie 
dan lumpia kulit tahu udang. Para penggemar dimsum bisa menikmati 
dimsum Dimsumoo dengan harga kaki lima, cuma seharga dua ribuan 
saja per buahnya. Selain menyajikan dimsum matang, Dimsumoo juga 
menyediakan paket berupa frozen dimsum sehingga konsumen tetap 
bisa menyantapnya hangat-hangat di rumah. 

Pada awal perintisan, Elizabeth menjual dimsum yang diperoleh dari  
supplier lain. Namun, sejak 2020 ia mulai mengembangkan bisnisnya 
dengan mencari resep dan memproduksi dimsumnya sendiri. Walaupun 
dijual dengan harga terjangkau, Dimsumoo tetap menjaga kualitas 
dimsum, termasuk bahan makanan yang dipakai. Untuk menjaga tekstur 
bahan utama, Dimsumoo tidak menggunakan tepung terigu sehingga 
konsumen bisa merasakan bahan utama yang fresh dan juicy. 

Setelah mantap dengan resepnya sendiri, Dimsumoo mulai memperluas 
pasarnya dengan melakukan promosi lewat food blogger. Sejak saat 
itu, Dimsumoo mengalami peningkatan penjualan dan mulai menerima 
reseller. Saat ini, Dimsumoo telah memiliki 15 reseller di Kota Bandung 
maupun di luar kota.
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Pada masa pandemi, Dimsumoo hanya menerima pesanan secara online. Para konsumen dapat memesan 
lewat Instagram ataupun ojek online. Meskipun begitu, Elizabeth berharap untuk membuka café saat masa 
pandemi mulai membaik.

Dimsumoo akan terus menjaga kepercayaan konsumen dengan mempertahankan rasa dimsum yang khas 
dan bercita rasa tinggi. Terus menciptakan berbagai macam varian dimsum dengan menggunakan bahan 
yang fresh dan organik, serta memberikan layanan pelanggan dengan service excellence.

Dimsum kualitas premium yang bikin ketagihan, ya Dimsumoo! ■

Dimsumoo
Elizabeth
Whatsapp: 082111291708
Instagram: dimsumoo
Grab Food/Go Food: DimSuMoo
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BERANI TAMPIL DI SINI?
CARANYA:

Upload foto komunitasmu dan tag Instagram @universitaskristenmaranatha
Cantumkan hashtag #MInteraksi

Foto terpilih akan ditampilkan di halaman ini pada edisi selanjutnya








