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Bulan ini M! — Majalah Inspirasi Maranatha merayakan 
ulang tahun ketiga. Rasa syukur dan bahagia menyelimuti 
edisi kali ini. Rasa syukur dan bahagia itu juga sekaligus 
menjadi kado yang sejati, anugerah yang istimewa.
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Kita semua boleh merasa sedikit lega saat ini. Meskipun beberapa waktu 
lalu telah terjadi pro-kontra mengenai PPKM darurat atau PPKM berlevel, 

atau apa pun istilahnya yang tujuannya untuk membatasi mobilitas, langkah 
tersebut sepertinya berhasil. 

Angka kasus harian Covid-19 Indonesia yang sempat memuncak hingga 
hampir 60 ribu kasus pada pertengahan Juli 2021, sudah berangsur berkurang 
dengan tren menurun hingga Agustus ini. Semoga tren ini dapat terus turun 
hingga pandemi berubah bertahap menjadi endemi, atau bahkan bisa berakhir.

Melihat tren turun tersebut, tentu menjadi penambah semangat di tengah 
momentum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan 
Agustus ini. Perlu disyukuri bahwa perjuangan kita semua melawan Covid-19 
tampaknya mulai terlihat hasilnya. Memang belum tuntas dan perjuangan 
masih panjang, tetapi dengan semangat dan tekad yang kuat, Indonesia pasti 
bisa. Kita adalah bangsa yang tangguh!

“Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuangan kalian akan 
lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.” Pernyataan Bung Karno ini terasa 
nyata adanya, terlebih di tengah pandemi yang semakin menambah tantangan 
yang ada. Indonesia yang tangguh, Indonesia yang utuh, adalah modal kita 
untuk tumbuh menjadi Indonesia yang maju.

M! – Majalah Inspirasi Maranatha pada bulan ini merayakan ulang tahun 
yang ketiga. Berarti, majalah ini sudah tiga tahun hadir di tengah-tengah kita 
semua, warga Maranatha dan seluruh pembaca setia. Edisi kali ini disiapkan 
sepenuhnya dalam keterbatasan, mengingat PPKM yang sedang diketatkan. 
Semua rapat redaksi dilakukan secara virtual, dan hampir semua proses kreatif 
dilakukan jarak jauh. 

Merayakan ulang tahun di tengah situasi saat ini, kita benar-benar bersyukur 
atas berkat dan perlindungan yang dianugerahkan kepada kita. Syukuri semua 
hal yang kita miliki, semua yang masih dapat kita nikmati, dan semua yang 
masih dapat kita lakukan, karena semua itu adalah anugerah. (ins)



M! – Majalah Inspirasi Maranatha
dapat diakses melalui situs:

MARI BERBAGI
INSPIRASI!

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

Kirimkan juga kritik dan saran Anda
untuk pengembangan majalah ini.
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Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha telah resmi 
berganti nama menjadi Fakultas Bisnis (FB). Perubahan ini 
bukan sekadar ganti nama saja, tetapi juga disertai banyak 
perubahan di dalamnya.

Menurut Dekan FB Maranatha, Tan Ming Kuang, S.E., M.Si., Ak., Ph.D., penggunaan 
Fakultas Bisnis lebih mencerminkan program studi yang ada di Fakultas, yakni 
Akuntansi dan Manajemen yang mencerminkan ilmu bisnis. Mahasiswa di fakultas ini 
lebih fokus mempelajari ilmu ekonomi mikro. Sesuai namanya, Fakultas Bisnis memiliki 
lebih banyak pakar bisnis dibanding ekonomi.
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Selain itu, perubahan juga dipengaruhi tren 
terkini saat orang-orang lebih senang belajar 
bisnis dibanding dengan ekonomi. Dengan 
begitu, perubahan nama akan membantu calon 
mahasiswa baru untuk mengetahui apa yang 
akan mereka pelajari di fakultas ini. 

Image baru yang akan dipakai mulai tahun ajar 
semester ganjil 2021/2022 ini sebenarnya sudah 
direncanakan sejak lama, tetapi baru difokuskan 
dan dimulai pada 2019. Tan Ming Kuang juga 
mengatakan bahwa Fakultas Ekonomi tidak hanya 
berubah dari segi nama saja, tetapi juga isinya 
sehingga menjadi fakultas yang kental dengan 
nuansa bisnis. Bisnis menjadi framework untuk 
kurikulum dua program utama FB, yakni program 
studi akuntansi dan program studi manajemen.

Beberapa hal yang ikut berubah adalah visi, 
misi, dan kurikulum, serta sarana prasarana 
untuk menunjang akademik. Karena Fakultas 
juga menargetkan akreditasi internasional maka 
kurikulum yang dibentuk akan disesuaikan dengan 
standar internasional.

Dengan kurikulum baru, mahasiswa juga harus 
mengubah paradigma belajarnya. Mahasiswa 
tidak hanya diajar untuk menjadi tahu dan mengerti, 
tetapi juga dituntut untuk bisa mengaplikasikan 
pelajarannya. Dalam hal ini, mereka diharapkan 
dapat menciptakan sesuatu, misalnya penelitian 
atau bisnis. Mahasiswa FB akan dibekali dengan 
ilmu dan skill berbisnis yang memiliki landasan 
akuntansi atau manajemen yang mumpuni.

7M! - Edisi 19 // 2021 // TOPIK UTAMA
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Kurikulum baru tentunya akan lebih baik jika didukung 
dengan sarana dan prasarana yang mendukung. 
Tan Ming Kwang mengungkapkan bahwa FB telah 
mempersiapkan secara matang hal tersebut. 

Untuk mendukung pembelajaran berbasis kolaborasi, 
FB mempersiapkan study room yang dapat 
digunakan mahasiswa untuk berdiskusi. Fakultas 
juga berencana untuk memberikan ruang bagi 
mahasiswa yang memiliki business plan yang 
bagus dan layak untuk dijalankan. Selain itu, FB 
telah mempersiapkan ruang kelas hybrid yang akan 
mendukung pembelajaran, baik onsite maupun online. 

Tan Ming Kuang pun berharap agar mahasiswa dapat 
menikmati kurikulum yang baru. “Dengan paradigma 
belajar yang baru, you have to be ready! Kamu akan 
merasakan perubahan itu akan ada,” pesannya.

Para alumni pun diharapkan dapat berkontribusi 
pada almamaternya, misalnya dengan mendampingi 
mahasiswa yang sedang mengembangkan bisnis, 
menjadi pembicara dalam seminar, atau terlibat 
ketika mahasiswa sedang mengerjakan kasus. 

Perubahan itu di depan mata. Para mahasiswa harus 
lebih siap lagi untuk mempersiapkan masa depan 
mereka melalui Fakultas Bisnis Maranatha. FB 
Maranatha berkomitmen untuk mendidik pemimpin 
bisnis yang profesional dengan pendidikan dan riset 
berlandaskan nilai-nilai kristiani untuk 
kebaikan masyarakat.■
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Masa muda berjuta warna. Masa muda merupakan masa terbaik untuk mencoba, 
melakukan, dan merasakan banyak hal. Oleh karena itu, kita bisa mengumpulkan 

berbagai pengalaman tersebut agar bisa bermanfaat di masa depan. 
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Bekti Budi Wibowo

SUKSES BERKAT TUHAN DAN
PENGALAMAN BERORGANISASI

GRISTA N.
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Alumnus Program Sarjana Sastra Jepang Universitas 
Kristen Maranatha angkatan 1999 ini mengaku pernah 
berbuat kenakalan semasa menjadi mahasiswa. Namun, 
ternyata masa muda Bekti Budi Wibowo atau akrab 
dipanggil Bowo tidak disia-siakannya hanya untuk sesuatu 
yang tidak berguna.

Ketua Alumni Sastra Jepang ini mengaku kalau dirinya 
dulu bukanlah mahasiswa ber-IPK tinggi. Ia mengatakan 
bahwa di dunia kerja ada kalanya sesuatu berjalan tidak 
sesuai dengan keinginan kita. Oleh sebab itu, Bowo 
menyarankan agar kita memiliki “second opinion”. Artinya, 
ketika kita tidak berhasil dari apa yang kita pelajari di 
kampus, kita harus memiliki pilihan kedua agar kita 
bisa bertahan dan berhasil. Hal itulah yang menurutnya 
membuat ia bisa hidup sampai sekarang.

Pilihan kedua dalam hidup Bowo tanpa disadari sudah 
diasahnya sejak ia masih berada di bangku sekolah. 
Lulusan SMA 1 Budi Utomo, Jakarta ini ternyata sejak 
sekolah sudah aktif dalam organisasi siswa. Hal tersebut 
diteruskannya hingga masuk perkuliahan. Tidak heran 
kalau ia pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa 
Sastra Jepang yang baru pertama kali dibentuk pada 
tahun 2000 dan menjadi perwakilan dalam beberapa 
event olahraga universitas. 

“Akademik itu penting, tetapi bukan segalanya,” imbuhnya. 

Bowo berpendapat bahwa IQ tinggi yang tidak disertai 
dengan EQ akan sulit untuk masuk ke dalam masyarakat 
dan berkembang. Menurutnya, berorganisasi itu 
merupakan hal penting karena merupakan contoh bagian 
kecil dari dunia kerja. Ia berusaha membangun koneksi 
yang baik dalam kegiatan berorganisasinya. Mahasiswa 
yang cenderung hanya berfokus pada pendidikan biasanya 
kurang memiliki koneksi. 
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Pria berusia 40 tahun itu, kini aktif bekerja sebagai 
General Manager di perusahaan keluarga bernama 
PT Masa Abadi Pratama yang baru berdiri pada 
2018. Bowo selalu percaya bahwa Tuhan memiliki 
rancangan atas hidupnya dan selalu membukakan 
jalan dalam kehidupannya. 

Bowo pun turut memperkenalkan Tuhan Yesus 
dalam pekerjaannya. Selain mengasah skill yang 
kita dapat saat berkuliah, hal lain yang diperlukan 
dalam menjalani kehidupan ini adalah attitude, 
kejujuran, bekerja keras, dan menyerahkan segala 
sesuatu kepada Tuhan. Hal tersebut telah menjadi 
nilai yang selalu diterapkan dalam hidupnya. 

Menurut anak seorang pendeta ini, bekerja keras 
artinya memulai usaha dari bawah sehingga saat 
sudah berada di atas, kita mengerti semua detail 
dan tidak mudah dibohongi orang lain. Kejujuran 
tidak hanya soal uang, tetapi juga soal waktu dan 
ucapan yang harus sesuai dengan fakta yang 
ada. Sementara itu, attitude yang baik juga dapat 
digambarkan dengan memiliki iman yang baik 
kepada Tuhan karena segala sesuatu yang berjalan 
tanpa bimbingan Tuhan akan menjadi sia-sia. 

Pada masa muda kita boleh bermimpi sebanyak-
banyaknya dan juga setinggi-tingginya. Bowo 
mengingatkan untuk tidak lupa mengucap syukur 
dengan apa yang dimiliki.■

Ketika kita berserah
kepada Tuhan, maka Ia
akan bukakan jalan.
Jika kita percaya
pada-Nya, maka
Tuhan akan berikan
yang terbaik.

“
"
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UMKM Indonesia
Siap Bersaing?

Yolla Margaretha, S.E., M.M., CPC., CEC.
Dosen Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Maranatha

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
mempunyai peran sentral dalam menggerakkan 

roda perekonomian global yang saat ini dalam 
kondisi kurang stabil. Semua ini merupakan dampak 
pandemi Covid-19, terutama pada aspek pemasaran. 

Pandemi memberikan dampak yang sangat 
signifikan pada perekonomian global maupun 
domestik termasuk keberadaan UMKM itu 
sendiri. Namun, UMKM tetap diyakini sebagai 
penyangga perekonomian sebuah negara.
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Bisnis UMKM adalah pilihan tepat bagi pelaku usaha start-up saat 
dihadapkan dengan pelemahan ekonomi global. Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan, 
pandemi berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi 
besar yang ditandai dengan berhentinya aktivitas produksi di 
banyak negara, menurunnya konsumsi masyarakat, hilangnya 
kepercayaan konsumen, hingga jatuhnya bursa saham.

Keterlibatan UMKM Indonesia dalam rantai global masih rendah 
dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia. Penelitian 
Megawati Institute menunjukkan kontribusi UMKM terhadap 
ekspor nasional masih rendah, yaitu sebesar 15,8 persen atau 
sekitar USD 23 miliar dari total ekspor nonmigas. Angka tersebut 
masih lebih rendah dibandingkan Vietnam yang kontribusinya 
terhadap ekspor sebesar 20 persen dan Thailand 29,5 persen 
(Medcom.id, 8 Agustus 2020). 

Kinerja dan pertumbuhan UMKM terhadap perekonomian 
Indonesia masih rendah, baru masuk dalam sepuluh besar negara 
ASEAN. Salah satu penyebabnya adalah serangan barang impor.  

Seller asing sangat mudah menguasai pasar Indonesia yang 
sangat berdampak signifikan bagi UMKM dalam negeri. Mirisnya, 
konsumen Indonesia juga cenderung memilih produk impor 
dikarenakan harganya lebih murah. Belum lagi e-commerce yang 
semakin banyak bermunculan. Ditambah lagi adanya penawaran 
subsidi ongkos kirim, bahkan ada yang gratis sehingga membantu 
barang impor semakin diminati konsumen.

Kemajuan teknologi digital apabila tidak terkontrol akan 
mengancam UMKM Indonesia, seperti kasus Mr. Hu, importir 
asing yang berhasil masuk pasar Indonesia melalui e-commerce. 
Seharusnya adanya teknologi digital mampu membuat UMKM 
Indonesia menembus pasar global melalui ekspor sehingga 
transformasi UMKM go global bisa terwujud.

13M! - Edisi 19 // 2021 // JENDELA ILMU
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Memperlengkapi UMKM agar siap go global, 
maka pemerintah meningkatkan akses pasar 
dalam negeri dengan program digitalisasi UMKM. 
Program ini telah meningkatkan jumlah UMKM 
yang on board ke digital dari 7 juta menjadi 11,4 juta 
UMKM selama 2020. 

UMKM Indonesia perlu bangkit. Kebijakan 
pemerintah diperlukan untuk melindungi dan 
mendukung UMKM kita dalam bentuk proteksi, 
antara lain melalui peran Kementerian Koperasi 
dan UKM dalam melakukan mitigasi terhadap 
aktivitas cross border yang menjadi ancaman 
keberlangsungan UMKM dan produk lokal. Lalu, 
peran Kementerian Perdagangan (Kemendag) 
untuk mengecek kepatuhan seluruh penyedia 
marketplace terhadap ketentuan Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berlaku. 

Perlu juga membangun perubahan awareness, 
mindset, dan behavior masyarakat Indonesia 
dengan cara mengedukasi masyarakat untuk 
mencintai produk lokal. 

Pengontrolan impor juga dapat menjadi bentuk 
proteksi dengan cara menaikkan bea masuk 
barang impor dan mengawasi dengan ketat aliran 
barang impor ke Indonesia. 

Perlindungan dan dukungan bagi UMKM Indonesia 
dapat berdampak secara optimal apabila ada 
kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan 
pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi 
internet dalam mengembangkan bisnis. Penting 
juga meningkatkan kualitas produk dan jasa UMKM 
sehingga setara dengan produk asing melalui 
program inkubasi, pelatihan, dan pendampingan. 
Kita pun sebagai warga negara Indonesia tentunya 
bisa ambil bagian secara nyata agar UMKM kita 
siap bersaing.■

M! - Edisi 19 // 2021 // JENDELA ILMU

“Ayo budayakan cinta produk lokal. 
Seratus persen Indonesia.

Aku cinta produk Indonesia!"
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“Ale rasa, beta rasa”. Ungkapan yang 
menjadi filosofi orang Maluku ini berarti 
apa yang Anda rasakan, saya juga rasakan. 
Kesusahanmu adalah kesusahanku. 
Bahagiamu menjadi bahagiaku juga. 
Kita satu atau sama rasa, meski 
berbeda pengalaman; sebab kita saling 
menempatkan diri kendati berbeda posisi, 
saling bersimpati dan berempati. Inilah 
yang disebut dengan solidaritas.

Pada gilirannya solidaritas mendorong 
aksi. Bahkan, ia dapat menjadi gerakan 
sosial, bekerja sama untuk satu tujuan. 
Orang Maluku Tengah menyebutnya 
dengan istilah masohi. Secara nasional kita 
memakai idiom gotong royong. Soekarno 
dulu berkata bahwa saripati dari Pancasila 
adalah gotong royong.

Apa yang dikatakan Soekarno itu benar, 
sebab tanpa gotong royong maka 
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 
musyawarah-mufakat, dan keadilan 
hanya menjadi slogan. Ia manis sebagai 
ungkapan, tetapi gagal dalam tindakan 
sehingga itu semua menjadi 
omong kosong.

Orang Bugis bilang, “Taro ada taro gau”. 
Artinya, katakan apa yang dilakukan, 
lakukan apa yang dikatakan. Kalau kita 
berkata bahwa bangsa dan negara kita 
adalah Pancasilais, maka kita memang 
harus hidup bergotong royong, sebab
itulah saripatinya.

Solidaritas dan gotong royong sejatinya 
ada di dalam setiap budaya lokal orang 
Indonesia. Setiap suku dan bangsa 
mengajarkan dan mempraktikkannya walau 
dengan diksi yang berbeda. Solidaritas dan 
gotong-royong yang ada ini disebut local 
wisdom. Kearifan lokal ini menjadi modal 
berharga untuk Indonesia bangkit dari 
krisis akibat pandemi Covid-19.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, kita 
melihat begitu banyak aksi solidaritas 
dan gotong royong yang diinisiasi warga 
masyarakat, komunitas agama, kampus, 
dan kelompok-kelompok sosial tertentu 
di berbagai daerah. Bentuk aksinya pun 
beragam, mulai dari membagi-bagikan 
sembako, masker, dan hand sanitizer. 
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Ada pula warga yang bergotong royong 
membelikan ventilator bagi rumah sakit. 
Lalu, komunitas agama, seperti gereja 
membuka gedung gereja dan menawarkan 
gedung-gedung tertentu yang dimilikinya 
sebagai tempat isolasi mandiri.
 
Hal serupa juga dilakukan oleh komunitas 
Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, serta 
agama-agama lokal lainnya. Menariknya 
lagi, solidaritas dan gotong-royong tersebut 
dilakukan secara lintas iman dan agama. 
Misalnya, di Bandung ada Jaringan Kerja 
Sama Antar-Umat Beragama (Jakatarub) 
dan Forum Lintas Agama Deklarasi 
Sancang (FLADS) yang aktif berkomunikasi 
dan melakukan aksi-aksi sosial bersama 
dalam mengatasi dampak Covid-19.

Selain aksi sosial yang bersifat karitatif 
itu, ada juga aksi yang bersifat reformatif 
dan transformatif. Arahnya adalah 
pemberdayaan yang berbasis komunitas.

Kita menyadari agar selamat dari pandemi 
Covid-19 ini, kita tidak bisa sendiri. Oleh 
karena itu, muncul komunitas-komunitas 
ekonomi baru yang kemudian terdigitalisasi. 
Efek positifnya, komunitas-komunitas 
ini melentur dan meluas, serta tidak lagi 
tersekat dan menjadi komunitas yang 
eksklusif dan primordialistik. Spiritnya 
membesar dan menjadi komunitas berskala 
nasional, bahkan internasional.
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Solidaritas dan gotong-royong antarwarga 
yang terbangun di masa pandemi ini harus 
terus dirawat dan terus ditransformasi 
untuk menjadi gerakan sosial yang 
“melintas”. Artinya, ia harus lintas agama, 
lintas kelompok sosial, lintas suku, dan 
lintas generasi, agar bisa menjadi gerakan 
yang kuat dan berdaya.

Peringatan HUT ke-76 Proklamasi 
Kemerdekaan yang dirayakan pada 
17 Agustus 2021 ini bisa kita jadikan 
momentum untuk terus memperbesar 
solidaritas dan gotong royong. Tujuannya 
tidak lain untuk mengisi dan membangun 
bangsa dan negara kita, baik sekarang 
maupun di masa mendatang.■



Munir, dalam bukunya yang berjudul Multimedia: Konsep & 
Aplikasi dalam Pendidikan menjelaskan bahwa istilah video berasal 
dari kata Latin “vidi” atau “visum”. Artinya “melihat” atau “memiliki 
daya penglihatan”.
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Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), video adalah teknologi yang 
memancarkan sinyal elektronik dari suatu 
gambar bergerak. Video adalah teknologi 
yang menangkap, merekam, memproses, 
menyimpan, mentransmisikan, dan mereproduksi 
urutan gambar diam dengan representasi 
elektronik dari adegan bergerak. Perbedaan 
video dan animasi adalah bahwa objek dalam 
animasi adalah buatan, sedangkan objek dalam 
video adalah nyata.

Agnew dan Kellerman mendefinisikan video 
sebagai media digital yang menunjukkan 
susunan atau urutan gambar-gambar yang 
memberikan ilusi, gambaran, serta fantasi 
pada gambar bergerak. Video juga dapat 
dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar 
mati yang dibaca berurutan dalam suatu 
waktu dengan kecepatan tertentu. 

Gambar-gambar yang digabung tersebut 
dinamakan frame dan kecepatan pembacaan 
gambar disebut frame rate dengan satuan fps 
(frame per second). Karena dimainkan dengan 
kecepatan yang tinggi, maka tercipta ilusi 
gerak yang halus. Semakin besar nilai frame 
rate, maka akan semakin halus pergerakan 
yang ditampilkan. 
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Video telah hadir seiring dengan berkembangnya 
teknologi, dimulai sejak digunakannya kamera obscura 
oleh inventor asal Perancis bernama Nicephore Niepce 
dalam menangkap gambar sekitar 1826, hingga 
dikembangkannya kesan ilusi animasi pertama yang 
dikenal dengan istilah phenakistoscope pada 1832 oleh 
Joseph Plateau. Kemudian ditemukan kamera gambar 
bergerak (motion-picture camera) oleh Thomas A. Edison 
pada 1891.

Pada pertengahan abad ke-19 lahirlah sebuah istilah 
baru yang dikenal dengan sebutan video production. 
Istilah ini biasanya dipisahkan dengan istilah pembuatan 
film (film-making) sehingga nantinya muncul dua istilah, 
yaitu cinematography dan videography.

Melalui perkembangan teknologi dan informasi yang 
sangat pesat pada saat ini, produksi video sudah dapat 
dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. 
Melalui kecanggihan teknologi smartphone dan jaringan 
internet, hampir setiap orang diberikan kemudahan 
dalam melakukan proses produksi, termasuk di 
dalamnya proses pascaproduksi seperti menyunting 
hasil pengambilan gambar.
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Kini para videografer dengan leluasa dapat 
melakukan proses penyuntingan video tersebut 
langsung di smartphone mereka dengan mudah 
dan cepat, tanpa harus menyediakan perangkat 
yang relatif mahal. Produksi video tersebut 
ditunjang pula oleh tersedianya berbagai 
sumber belajar yang dapat ditemukan secara 
cepat ketika berselancar di dunia maya.

Kebutuhan video sebagai media komunikasi 
telah ditemukan di berbagai aspek dalam 
kehidupan kita. Hampir setiap hari kita 
berhadapan dengan video dalam bentuk iklan 
suatu produk di televisi atau di media sosial, 
bahkan sebagai media pembelajaran. 

Dalam situasi menghadapi pandemi ini 
seakan-akan kita dituntut untuk bergerak dan 
beradaptasi secara lebih cepat agar dapat 
lebih fasih dalam memanfaatkan media video, 
khususnya sebagai media alternatif ketika 
dalam proses belajar mengajar dibatasi oleh 
ruang dan waktu. 

Perkembangan video sebagai  media 
komunikasi visual dalam pembelajaran dapat 
ditambahkan dengan unsur-unsur lain sesuai 
dengan perkembangan teknologi yang ada, 
seperti penggunaan video yang dipadukan 
bersama animasi, serta unsur interaktif pada 
augmented reality dan virtual reality. 

Tantangan yang kini muncul dalam produksi 
video sebagai media komunikasi, khususnya 
dalam konteks pembelajaran adalah bagaimana 
video tersebut dihadirkan secara menarik dan 
kreatif sehingga pesan, informasi, dan materi 
pembelajaran yang hendak disampaikan dapat 
diterima secara efektif oleh audiens.■
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 THE RECTOR

Perjuangan kita saat ini adalah melawan 
ketakutan, berjuang menyatukan perbedaan, dan 

bersama-sama melawan Covid-19.
Mari bersatu membangun kekuatan. 

Bersatu menjadi bangsa yang tangguh, merdeka 
dari Covid-19, dan Indonesia tumbuh pesat!

 Sri Widiyantoro

M! - Edisi 19 // 2021 // FROM THE RECTOR

DIRGAHAYU
INDONESIA

22



DONOR PLASMA
PASCA-COVID

DONOR PLASMA
PASCA-COVID

Bikin Badan Makin Sehat

P

Grista N.

23M! - Edisi 19 // 2021 // MASA SIH?

ernah terpapar Covid-19? Kini saatnya Anda mendonorkan plasma darah untuk 
membantu pasien Covid-19. Koordinator Tim Terapi Plasma Konvalesen (TPK) 
Covid-19, Dr. dr. Theresia Monica Rahardjo, M.Si., Sp.An., KIC., mengatakan 

bahwa tubuh pendonor plasma darah akan semakin sehat karena dipancing untuk 
memproduksi antibodi saat darah didonorkan. 

Direktur Rumah Sakit Unggul Karsa Medika (RS UKM) tersebut juga menjelaskan, 
untuk menjadi pendonor TPK ada syarat-syaratnya, di antaranya memiliki Surat 
Keterangan Positif Covid-19 untuk tes PCR, Surat Keterangan Negatif Covid-19 atau 
14 hari bebas gejala yang disertai Surat Keterangan Sehat dari dokter. Selain itu, 
pendonor diutamakan laki-laki.  

Perempuan pun bisa mendonor asalkan belum pernah hamil, melahirkan, ataupun 
keguguran. Hal tersebut untuk mengurangi kemungkinan alergi berat bagi
penerima donor. 
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Menurut dr. Monica, masyarakat masih ada 
yang belum mengerti fungsi TPK. Padahal 
TPK bisa diberikan kepada pasien Covid-19 
yang memiliki gejala sedang hingga berat 
pada “golden period”, yakni sembilan hari 
sejak gejala pertama timbul atau 22 jam 
sejak pertama mengalami sesak nafas.

TPK merupakan terapi pemberian antibodi 
dalam plasma. Fungsinya membasmi virus, 
bukan memperbaiki organ akibat Covid-19. 
Kebanyakan TPK diberikan saat pasien 
kritis. Hasilnya virus hilang, tetapi kerusakan 
organ tidak dapat diperbaiki. Banyak pasien 
meninggal karena hal tersebut sehingga 
menyalahkan plasma konvalesen. 

Jika TPK diberikan pada waktu yang tepat, 
bisa menurunkan angka kematian hingga 
50%. Penelitian juga menyebutkan, jika 
TPK dilakukan pada golden period dan 
kadar antibodinya tinggi, maka TPK dapat 
menghambat atau mencegah stadium 
sedang ke berat, atau stadium berat ke kritis.
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Dokter Monica menjelaskan bahwa TPK dapat juga digunakan untuk pengobatan 
virus varian apa pun karena kekebalan di dalam plasma akan mengikuti 
perkembangan dari virusnya. “Jadi, tidak perlu khawatir bahwa plasmanya 
ketinggalan zaman. Sebenarnya plasma selalu update sesuai dengan varian virus 
yang dominan,” jelasnya. 

Donor plasma konvalesen yang prosesnya seperti donor darah, dapat dilakukan di 
RS UKM ataupun di PMI. Pendonor tidak dikenakan biaya apa pun. Efek samping yang 
paling sering (kurang dari 1%) adalah alergi, seperti gatal kemerahan, atau 
suhu tubuh naik.

Para pendonor plasma cenderung memiliki antibodi yang bertahan lama, karena 
setiap kali plasma diambil maka tubuh akan memproduksi plasma yang sama, 
termasuk kandungan dan antibodinya. Selain itu, akan mendapatkan apresiasi karena 
sudah menolong sesama manusia. 

Sebutir beras dapat mengubah timbangan. 
Sekecil apa pun perbuatan baik
yang dilakukan, sangat penting
untuk kemanusiaan.
“Mari menjadi pendonor plasma konvalesen. Setiap tetes plasma dapat 
menyelamatkan jiwa sesama kita,” ajak dr. Monica.■ 



HOPE IN THE BATTLEFIELD
Karya ilustrasi oleh:

Alisha Sugianto
Program Sarjana Seni Rupa Murni - angkatan 2018

26M! - Edisi 19 // 2021 // EKSPRESI



M! - Edisi 19 // 2021 // EKSPRESI 27

M! ANNIVERSARY
Karya ilustrasi oleh:

William Sanjaya
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual - angkatan 2017
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RUMAH SAKIT UNGGUL KARSA MEDIKA
MELANTIK DIREKTUR BARU

INDONESIA TANGGUH, INDONESIA TUMBUH: 
PERAYAAN HUT KE-76 REPUBLIK INDONESIA 
BERSAMA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 
ke-76 Republik Indonesia (RI), Universitas Kristen 
Maranatha mengajak seluruh civitas academica 
untuk melakukan hening sejenak pada 17 Agustus 
2021. Acara bertema “Indonesia Tangguh, Indonesia 
Tumbuh” ini berlangsung secara daring melalui 
platform Zoom, dan diikuti oleh para civitas 
academica UK Maranatha.

UK Maranatha untuk pertama kalinya menyeleng-
garakan konferensi internasional bertajuk 1st 
International Conference on Emerging Issues in 
Humanity Studies and Social Science (ICE-HUMS) 
yang berlangsung secara daring pada 1-2 Juli 
2021. Kegiatan ini diselenggarakan bersamaan 
dengan International Conference on Emerging 
Issues in Technology, Engineering, and Science 
(ICE-TES) yang membahas topik pada bidang 
ilmu yang berbeda. Konferensi ini disediakan 
untuk memfasilitasi para akademisi, mahasiswa, 
pakar dan praktisi dari berbagai institusi untuk 
membicarakan penelitian ilmiah, aktivitas, dan 
proyek inovatif mereka.

“1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING 
ISSUES IN HUMANITY STUDIES AND SOCIAL SCIENCE” 
MENJADI SARANA BERBAGI PENGETAHUAN LEWAT 
KARYA ILMIAH

7 MAHASISWA SASTRA JEPANG MARANATHA 
BERPRESTASI DALAM PEKAN BAHASA & BUDAYA 
JEPANG KE-46

Tujuh mahasiswa Program Sarjana Sastra Jepang 
Universitas Kristen Maranatha mencetak beberapa 
prestasi di ajang Pekan Bahasa & Budaya Jepang ke-
46 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Padjadjaran. Kompetisi ini berlangsung 
secara daring pada 24-26 Juni 2021.

Rumah Sakit Unggul Karsa Medika (RS UKM) melantik
Dr. dr. Theresia Monica Rahardjo, M.Si., Sp.An.-KIC. 
sebagai Direktur RS UKM Periode 2021-2022 
pada Jumat, 30 Juli 2021. Posisi Direktur RS UKM 
sebelumnya diisi oleh dr. Lusiana Darsono, M.Kes. 
Pelantikan diselenggarakan di Ruang Auditorium RS 
UKM lantai 4 dan juga disaksikan oleh tamu undangan 
melalui platform Zoom.

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

http://news.maranatha.edu

M! - Edisi 19 // 2021 // WHAT’S ON 28



31M! - Edisi 19 // 2021 // ADAKALA

DICARI:
MENTAL TANGGUH

asih ada yang berpikir bahwa 
kondisi pandemi saat ini hanya 
konspirasi atau bahkan ilusi 

sehingga terjadi penyangkalan terhadap 
kenyataan. Semua kejadian buruk terkait 
pandemi dianggap tidak mungkin terjadi 
dan hanya terjadi di dunia fiksi seperti 
ditampilkan dalam film-film apokaliptik 
yang menceritakan tentang 
dunia pascamusibah.

Ketika hal yang mirip terjadi saat ini, 
resistensi dan penyangkalan pun 
muncul. Seperti yang terjadi di Amerika 
Serikat, ketika ada sekelompok orang 
yang menolak untuk divaksinasi 
karena mereka takut berubah menjadi 
zombie, seperti yang terjadi dalam 
film I am Legend. Berita ini terdengar 
tidak masuk akal tetapi nyata terjadi, 
ada ketakutan dan penyangkalan 
yang disebabkan oleh kondisi yang 
menimbulkan ketidaknyamanan. 
Dalam teori psikoanalisis, manusia 
memiliki mekanisme defensif untuk 
menghindarkan diri dari kondisi yang 

tidak menyenangkan, dan salah 
satunya lewat penyangkalan. Namun, 
penyangkalan berlebihan dan tidak
logis merupakan cerminan dari mental 
yang lemah.

Dalam lingkup pendidikan, terjadi 
perubahan drastis terkait metode 
pembelajaran dari ruang kelas ke ruang 
virtual. Apakah penyangkalan juga 
terjadi? Tentu saja. Perubahan yang 
ekstrem dan terpaksa ini menyebabkan 
ketidaknyamanan bagi dosen dan 
mahasiswa yang mau tidak mau harus 
beradaptasi dengan cepat. Dalam 
survei awal PJJ di salah satu fakultas di 
Universitas Kristen Maranatha, banyak 
mahasiswa dan dosen menyatakan 
ketidakpuasannya terhadap metode 
ini, yang secara tidak langsung 
merupakan luapan ketidaknyamanan 
yang dihadapi. Jika membandingkan 
metode pembelajaran kelas dan 
daring, sebetulnya pembelajaran daring 
memberikan kenyamanan dan
efisiensi lebih.

ditulis oleh: 
Anton Sutandio

Dosen Fakultas Bahasa dan Budaya
Juara I Lomba Esai “Tangguh di Masa PJJ, Tumbuh bersama Maranatha”

M
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Mari kita lihat dua skenario berikut: 
pada masa pembelajaran kelas, seorang 
mahasiswa atau dosen harus bangun 
pukul 05.30 karena ada kelas pada pukul 
07.30, dan jarak rumah ke kampus adalah 
15 km disertai kemacetan rutin. Dalam 
skenario kedua di masa pembelajaran 
PJJ, mahasiswa atau dosen yang sama 
bisa saja bangun 10 menit sebelum kelas 
dimulai dengan membuka laptop yang 
berjarak 1 meter dari tempat tidurnya.
Ini memang contoh sederhana yang
tidak memasukkan variabel lain.

Namun secara umum, jika ini yang 
terjadi, mengapa masih banyak dosen 
dan mahasiswa yang merasa tidak dapat 
maksimal dalam pembelajaran PJJ? 
Jawabannya adalah masalah mentalitas. 
Secara fisik kita dapat beradaptasi 
dengan baik dan cukup cepat, tetapi tidak 
semudah itu dalam hal mental. Dalam 
pembelajaran ruang kelas, ketangguhan 
mental muncul karena adanya peer 
pressure yang membuat mahasiswa 
dipaksa disiplin, tetapi tekanan ini 
berkurang bahkan hilang dalam ruang 
kelas virtual. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

usaha lebih keras dari masing-masing 
individu untuk dapat mendisiplinkan dan 
memotivasi diri ketika motivasi kolektif 
serta tekanan yang biasa muncul dalam 
ruang kelas tradisional menghilang 
dalam kelas virtual.

Dapat disimpulkan bahwa tantangan 
terbesar dosen dan mahasiswa dalam 
masa pandemi ini adalah tantangan 
mental: bagaimana memupuk dan 
mengembangkan ketangguhan mental 
untuk dapat beradaptasi dalam 
kondisi yang sulit. Ketangguhan 
mental terkait erat dengan pikiran 
dan pola pikir optimis, serta terbuka 
terhadap perubahan akan membantu 
menumbuhkan mentalitas yang kuat, 
seperti dikatakan seorang dramatis 
Inggris, G. B. Shaw: “Mereka yang tidak 
dapat mengubah pikirannya tidak akan 
pernah dapat mengubah apa pun.”

Mari kita tumbuhkan ketangguhan 
mental dengan terus maju, bahkan ketika 
kita dipenuhi rasa takut, kuatir atau 
malas, serta tetaplah menjaga integritas, 
kasih, dan keprimaan dalam segala 
tindakan kita. ■
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SINERGI MARANATHA 
OPTIMALKAN PJJ

ebih dari satu tahun pandemi 
Covid-19 mewabah di Indonesia. 
Virus yang menyebar melalui 

pertemuan orang ke orang ini 
menghambat hampir seluruh aktivitas 
manusia termasuk proses belajar-
mengajar antara dosen dan mahasiswa. 
Berdasarkan arahan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan dalam Surat Edaran 
Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 
tertanggal 17 Maret 2020 pemerintah 
memberlakukan kebijakan pembelajaran 
jarak jauh (PJJ). Pembelajaran tidak
lagi dilakukan secara tatap muka, 
melainkan dilakukan secara daring/
online dalam rangka pencegahan 
penyebaran Covid-19.

Mengubah kebiasaan pada masyarakat 
bukanlah hal yang mudah. PJJ 
menjadi tantangan tersendiri bagi 
civitas academica yang tidak terbiasa 
menerapkan kegiatan ini. Dalam masa-
masa ini dosen dan mahasiswa dituntut 
untuk mampu menggunakan berbagai 
platform penunjang perkuliahan. 

Sedangkan kampus dituntut untuk 
mampu menyediakan sarana 
pembelajaran yang efektif serta capaian 
pembelajaran harus tetap tercapai 
dengan baik.

Universitas Kristen Maranatha sebagai 
institusi pendidikan memberlakukan PJJ 
mengikuti kebijakan pemerintah sejak 
Maret 2020. Banyak hal telah dilalui 
bersama melalui kelebihan maupun 
kekurangan sistem pembelajaran 
ini. Sesuai dengan visi dan misi 
Maranatha yang memperhatikan upaya 
pengembangan ilmu pengetahuan, 
seluruh civitas academica Maranatha 
terus beradaptasi menggunakan 
teknologi yang menunjang proses 
pembelajaran di era modern. Untuk 
mewujudkan suatu sistem PJJ yang 
tangguh, efektif, dan berkarakter, 
Maranatha hadir sebagai sarana 
pengembang ilmu pengetahuan melalui 
teknologi berdasarkan nilai hidup 
kristiani yang dipegang Maranatha, yakni 
Integrity, Care, Excellence (ICE).

ditulis oleh: 
Nadya Natalie S.

Winfritz Jeremia A.
Mahasiswa Fakultas Hukum

Juara II Lomba Esai “Tangguh di Masa PJJ, Tumbuh bersama Maranatha”

L
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INTEGRITY
Integritas merupakan nilai-nilai/tindakan 
untuk menghasilkan karakter yang kuat. 
Maranatha sebagai universitas yang 
berintegritas tetap hadir memberikan 
kesan positif dan menghasilkan 
nilai-nilai positif bukan hanya saat 
pembelajaran tatap muka, tetapi saat 
pembelajaran online pun Maranatha 
tetap mengedepankan karakter yang 
tangguh. Maranatha juga terus bergerak 
memperkuat integritasnya, pandemi
saat ini tidak menghalangi Maranatha 
untuk terus memberikan kualitas 
pembelajaran yang mendukung untuk 
dosen dan mahasiswa.

CARE
Masa pandemi ini sangat menghambat 
sejumlah aspek dalam kehidupan, 
terutama aspek ekonomi. Banyak 
institusi yang menutup diri dan enggan 
untuk membantu sesama melewati 
kritisnya perekonomian. Namun, 
Maranatha yang selalu terbuka dan 
peduli terhadap mahasiswanya yang 
sedang mengalami kesulitan, selalu 
memberikan pilihan yang terbaik kepada 
civitas academica maupun masyarakat. 
Kepedulian dirasakan mahasiswa melalui 
bantuan yang diberikan oleh Maranatha, 
sebagai contoh program Maranatha 
Student Care Fund yang memfasilitasi 
mahasiswanya yang terkendala finansial, 
kemudian bakti sosial yang bertujuan 

untuk memberikan bantuan terhadap 
masyarakat, serta pemberian kuota gratis 
untuk mendukung pembelajaran jarak 
jauh dosen dan mahasiswa.

EXCELLENCE
Sebagai pengembang ilmu pengetahuan 
berlandaskan teknologi, saat ini 
Maranatha mampu memberikan layanan 
pendidikan yang prima untuk mencetak 
generasi masa depan yang berkarakter. 
Berbagai fasilitas sarana dan prasarana 
terus dikembangkan untuk mencapai 
keprimaan. Pandemi dan PJJ tidak 
menghalangi civitas academica untuk 
mencetak berbagai penghargaan. Ini 
membuktikan bahwa Maranatha terus 
berkembang serta memperbaiki kualitas 
dan layanan pendidikan yang prima
dan efektif.

PJJ tidak menjadi halangan Maranatha 
untuk selalu mengupayakan yang terbaik, 
tidak menutup diri dalam ketidakpastian 
ini, dan tidak menjadi halangan untuk 
selalu memberikan yang terbaik guna 
meningkatkan kualitas untuk mencapai 
nilai-nilai serta visi dan misi. Maranatha 
hadir sebagai pendukung bagi civitas 
academica-nya dengan memberikan 
pelayanan yang ekstra, serta 
menumbuhkan prinsip dan nilai yang baik 
agar menjadikan PJJ yang tangguh di 
masa pandemi ini.■
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Merdeka. Kata ini terasa sungguh familiar                                  
di telinga kita, apalagi memasuki bulan 
kemerdekaan Republik Indonesia. Kata ini 
seolah selalu bergema di seluruh penjuru negeri                        
setiap harinya. 

Merdeka. Kata yang menggambarkan semangat, 
perjuangan, ketangguhan, dan keberanian di 
sanubari. Kata ini dapat mengobarkan semangat 
di hati kita.

Merdeka. Tiba-tiba, kata ini seolah sangat                            
sulit untuk diucapkan di masa sekarang ini,                    
di tengah kemunculan pandemi Covid-19 yang 
tak terduga. Kemerdekaan kita seolah dirampas. 
Merdeka untuk bepergian, merdeka untuk 
berkumpul dengan keluarga dan orang terkasih 
lainnya, termasuk kemerdekaan untuk belajar               
di kampus tercinta.

Di tengah situasi seperti ini, bisakah kita tetap 
merasa “merdeka”?

Bila kita melihat dari satu sisi yang buruk saja, 
tentu akan sulit bagi kita untuk merasa merdeka. 
Namun, marilah kita mencoba melihat dari sisi 
baiknya. Dalam setiap perkara yang terjadi,                  
tentu terdapat sisi baik yang harus kita syukuri 
sehingga dapat membuat kita tangguh dalam 
menjalani situasi yang seolah mengekang 
kemerdekaan kita.

Sebagai seorang dosen, saya merasakan banyak 
tantangan baru di masa PJJ ini. Membuat bahan 
ajar digital, belajar mengoperasikan LMS, mencari 
strategi agar mahasiswa tetap dapat memahami 
materi dan bersemangat walaupun mereka hanya 
bisa bertemu satu sama lain secara virtual.

Dari sisi mahasiswa, tantangan yang mereka 
hadapi pun tidak kalah sulitnya. Mereka dituntut 
untuk dapat belajar lebih mandiri, dan memahami 
materi yang diajarkan secara virtual. Belum lagi 
burn out karena mereka harus terus berada di 
rumah, tanpa bisa bercengkerama dan berbincang 
dengan kawan-kawan mereka.

ditulis oleh: 
Vinny Stephanie Hidayat

Dosen Fakultas Bisnis
Juara III Lomba Esai “Tangguh di Masa PJJ, Tumbuh bersama Maranatha”
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Saya banyak berbincang dengan para mahasiswa. 
Salah satu hal yang membuat  mereka bersemangat 
dalam kuliah adalah sesi “curcol” atau curhat 
colongan dengan kawan-kawan mereka sembari 
menunggu kelas, atau sesi makan bersama 
setelah selesai kelas.

Pada awalnya, semua terasa kabur, sulit, dan tidak 
mungkin. Namun setelah 1,5 tahun lebih berjalan, 
kita dapat berbangga karena kita merupakan 
manusia-manusia tangguh yang kuat menjalani 
ini semua.

Kita semua beradaptasi, berjuang, dan berusaha 
untuk membuat suatu inovasi untuk dapat 
melakukan PJJ dengan baik. 

Maranatha, kampus tercinta yang telah menemani 
saya dalam suka dan duka sejak tahun 2009 
(kuliah S-1 Akuntansi), 2012 (kuliah PPAk dan 
Magister Akuntansi), hingga 2015 menjadi dosen 
di Program Studi Akuntansi, menjadi kekuatan 
utama saya dalam menghadapi tantangan PJJ ini.

Maranatha bukanlah sebuah bangunan semata, 
di dalamnya terdapat rekan-rekan yang selalu 
membantu dan memberikan semangat bagi saya 
untuk menjalani masa-masa sulit di hidup saya.
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PJJ membawa banyak tantangan bagi saya, 
tetapi saya pun bersyukur dengan adanya 
PJJ ini, banyak perkembangan ke arah 
yang lebih baik bagi kita semua, terutama 
menghadapi persaingan global, yang tentu 
saja mengharuskan kita melakukan inovasi 
dalam proses pembelajaran, terutama           
digitalisasi pembelajaran.

PJJ ini pun sungguh berkesan bagi saya karena 
saya bisa selalu mendampingi dan merawat 
almarhum suami saya sampai hembusan     
nafas terakhirnya. 

Akhir kata, terima kasih Maranatha, kita akan 
tangguh dan kuat berjuang bersamamu.

Kita kuat, kita tangguh, kita lebih 
dari pemenang.■

 “Kita Maranatha! 
 
 Merdeka!!”  
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Dalam kurun waktu satu tahun lebih sampai saat 
ini, dunia masih bergelut dengan entitas hidup 
yang kecil dan mematikan. Dampaknya bagi 
kehidupan bahkan lebih besar dari pertempuran 
antara blok sekutu dengan blok axis pada Perang 
Dunia ke-2. Belum ada satu negara pun yang 
berhasil memenangkan pertempuran dengan 
entitas kecil ini. Entitas yang dibenci oleh 7,5 
miliar penduduk bumi itu ialah virus Covid-19. 
Tidak ada habisnya serangan tak kasat mata yang 
dilancarkan oleh virus kecil ini. Sudah banyak 
korban berjatuhan akibat serangan ini. Selain itu, 
berbagai aspek kehidupan terkena dampaknya, 
termasuk pendidikan.

Proses kegiatan belajar-mengajar terpaksa 
harus dilaksanakan secara daring yang saat ini 
dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh 
(PJJ). Para pelajar di berbagai jenjang pendidikan 
termasuk mahasiswa di dalamnya merasa 
kesulitan dari adanya PJJ ini karena terhalang 
oleh berbagai kendala yang ada. Misalnya saja 

ditulis oleh:
Kevin Alim Rabbani

Mahasiswa Fakultas Hukum
Juara IV Lomba Esai “Tangguh di Masa PJJ, Tumbuh bersama Maranatha”
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seperti kesulitan untuk membiasakan diri dalam 
menggunakan media pembelajaran daring. Para 
pelajar menginginkan untuk kembali melakukan 
pembelajaran tatap muka seperti biasanya. 
Namun, hal ini tentu tidak dapat dilakukan 
mengingat  kondisi  pandemi  yang  belum  mereda.

Orang-orang terkadang menjadikan tokoh 
nasional, atlet, penulis buku, musisi, atau publik 
figur sebagai role model dalam hidupnya.                     
Akan tetapi, tanaman adalah role model hidup 
pelajar yang sesungguhnya. Terkesan biasa, 
tetapi mengandung makna yang mendalam. 
Dalam proses hidupnya, tanaman melewati fase 
yang begitu panjang untuk hidup. Pada proses-
nya sering kali tanaman mengalami berbagai 
hambatan untuk tumbuh, seperti gangguan hama, 
penyakit, hingga pengaruh alam. Namun, tanaman 
tidak gentar dengan semua hambatan itu. Ia terus 
berusaha untuk tumbuh, tumbuh, dan tumbuh. 
Dimulai dari benih (kemauan) yang tertanam di 
tanah  yang  begitu  dalam  sehingga  tidak  terlihat 
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keberadaannya. Kemudian tumbuh akar (mindset) 
yang perlahan demi perlahan semakin meluas.            
Lalu, ia kemudian mulai memunculkan dirinya 
dengan batangnya (pendirian) ke permukaan. 
Kemudian, ranting-ranting (optimisme) mulai 
bermunculan sampai menghasilkan daun 
(kesabaran) sebagai “alat” yang digunakan 
untuk berfotosintesis hingga puncaknya adalah 
menghasilkan buah (kesuksesan). 

Dari tanaman ini, kita sebagai pelajar dapat 
memaknai bahwa perjuangan untuk meraih 
kesuksesan itu tidaklah mudah. Banyak sekali 
fase-fase yang perlu dilewati. Fase-fase itu pun 
tidak akan dapat dilewati dengan mudah. PJJ                                                                                                                    
ini adalah salah satu rintangan tersebut. 
Kita mungkin akan merasakan malas, sulit 
berkonsentrasi, sulit memahami pelajaran,                 
serta hambatan-hambatan lainnya. Oleh sebab 
itu, kita tidak boleh gentar untuk terus tetap 
bertumbuh apa pun hambatannya demi meraih 
buah kesuksesan.

PJJ ini dapat dimaknai sebagai momentum 
untuk mengembangkan diri agar terbiasa dengan 
teknologi. Saat ini dunia sudah memasuki revolusi 
industri 4.0 yang menuntut kita untuk mampu 
menggunakan teknologi. PJJ memberikan kita 
banyak ruang untuk mengembangkan diri karena 
ketersediaan waktu yang cukup banyak. 

Kita harus menjadi tanaman versi terbaik kita                                             
di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan 
hal itu, tentunya kita harus memiliki benih yang 
baik (kemauan yang kuat), akar yang baik (growth 
mindset), batang yang kokoh (pendirian yang kuat 
untuk tetap bertahan), ranting-ranting yang kokoh 
(optimisme), dan daun yang baik (kesabaran) 
sehingga dapat menghasilkan buah yang manis 
(kesuksesan) untuk dipetik meskipun di tengah 
terpaan badai yang kuat (PJJ yang memiliki 
banyak kendala). Let’s grow!■
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ditulis oleh:
Sheren Aurelya

Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Budaya
Juara V Lomba Esai “Tangguh di Masa PJJ, Tumbuh bersama Maranatha”

Sejak bulan Maret 2020, mahasiswa dialihkan 
untuk belajar melalui aplikasi tatap muka, seperti 
Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan 
masih banyak lagi. Pada awalnya, kami mengira 
bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan 
berlangsung selama dua minggu. Realitanya, 
sampai detik ini, PJJ masih berlangsung seiring 
pandemi yang semakin meluas. 

Ya, hampir satu tahun sudah pandemi 
memengaruhi kehidupan manusia. Contoh yang 
paling nyatanya adalah adanya PJJ yang masih 
dilakukan sampai sekarang. PJJ adalah pilihan 
terbaik untuk mencegah kita semua dari paparan 
virus ini. Namun menurut saya, PJJ bukanlah suatu 
hal yang mudah bagi orang-orang yang kurang 
paham akan teknologi. Juga bagi mahasiswa 
yang tinggal di tempat terpencil, yang tentunya 
sering mengalami kendala sinyal. Sampai 
sekarang, orang-orang mau tidak mau harus bisa 
mengatasi kendala tersebut, harus mempelajari 
teknologi. Mau tidak mau, kita semua harus hidup 
berdampingan dengan virus berbahaya ini.

Bagi saya, tantangan dalam masa pandemi ini 
cukup banyak. Khususnya, dalam PJJ ketika 
berkuliah, saya merasa jenuh, bosan, mengantuk 
karena yang kita tatap hanyalah gadget. Tantangan 
yang saya hadapi bukan mengenai teknologi 
maupun kendala sinyal. Namun tantangan 
yang saya hadapi adalah diri saya sendiri, yaitu 
bagaimana saya mendorong diri saya untuk 
tidak jenuh, tidak malas, dan tetap bersemangat      
dalam PJJ. 

Di sisi lain, saya bersyukur bisa berkuliah 
di Maranatha. Pada awal berkuliah dengan 
metode PJJ, saya merasa sangat jenuh. Namun, 
Maranatha telah menyiapkan fasilitas dan 
wadah-wadah untuk mahasiswanya untuk tetap 
bertumbuh. Sudah sekian lama melakukan 
PJJ, saya merasa saya sangat terbantu dengan 
sistem CLS yang diciptakan untuk memudahkan 
dosen menyalurkan bahan ajar dan memudahkan 
mahasiswa menerima bahan ajar.
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Tidak semua orang seberuntung saya. Tidak 
semua orang mendapatkan fasilitas dan                                                                                                     
pelayanan seperti saya. Dari sini saya belajar                                                                                          
bahwa saya termasuk orang yang sangat 
beruntung. Saya dapat berkuliah di Maranatha 
dan mendapatkan fasilitas yang baik. Karena 
saya merasa ada orang yang dengan kerja 
kerasnya merancang sistem dan memberi                                                                     
fasilitas yang diberikan, saya belajar bahwa 
saya harus menghargai mereka. Saya harus 
menggunakan fasilitas dengan baik, belajar 
dengan mandiri, belajar untuk menggunakan 
aplikasi yang baru, dan yang terpenting                                                                  
adalah mengubah diri sendiri menjadi orang                
yang lebih baik.

Saya bersyukur, dalam masa PJJ ini, saya                          
bisa menjadi orang yang lebih tangguh lagi                         
dan saya bisa bertumbuh bersama Maranatha. 
Saya bisa menjadi orang yang lebih tangguh, 
Maranatha bisa menjadi wadah candradimuka 
saya untuk menempuh pendidikan saya. Masa 
pandemi masih berlangsung, kita semua 
diharapkan untuk tetap mengikuti dan men- 
dukung kebijakan pemerintah dalam memutus 
rantai virus ini. Semoga kita semua tetap                                                                                        
menjadi manusia yang tangguh dan semakin 
bertumbuh bersama Maranatha.■
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Grista N.
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Ayam goreng merupakan menu makanan favorit 
di Indonesia. Dari semua jenis hidangan ayam 
goreng yang ada, masing-masing memiliki citra 
rasa tersendiri, termasuk ayam goreng dari kedai    
“Ayam Goreng Cabe Ijo Cabi”.

Usaha ayam goreng yang disajikan dengan 
sambal cabe hijau milik Devina Rosalina ini mulai 
dikembangkannya pada 2018. Usaha yang awalnya 
dimulai dengan sistem preorder ini sudah memiliki 
cukup banyak pembeli karena memiliki cita rasa yang 
enak. Oleh sebab itu, ia akhirnya memberanikan diri 
membuka kedai ayam goreng.

Alumnus Program Sarjana Manajemen angkatan 
2013 ini memulai bisnis ayam goreng bersama 
dengan pacarnya. Resep ayam goreng dan sambal 
ini terinspirasi dari resep milik ibu pacarnya. Ia 
kemudian memodifikasinya dan menambahkan 
beberapa makanan pendamping, seperti ati-
ampela, kol goreng, atau kulit goreng. Konsumen 
dapat memilih jenis ayam gorengnya, apakah ayam 
pejantan atau ayam biasa. Juga dapat memilih 
pakai nasi atau mi goreng.
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Saat memasuki masa pandemi pada awal 2020, 
Ayam Goreng Cabe Ijo Cabi atau “Cabi” terkena 
imbasnya. Omzet penjualan menurun drastis. 
Kedainya pun terpaksa harus ditutup karena                 
sepi pembeli.

Ternyata nasib baik masih berpihak pada Devina. 
Para pelanggan yang selama ini sudah tahu cita 
rasa masakannya kembali datang. Mereka membeli 
melalui ojek online. Kondisi ini membuat ia semakin 
bersemangat. Setelah modalnya cukup, Devina 
akhirnya membuka kembali kedainya.

Keistimewaan Cabi terdapat pada racikan bumbu 
kuning, kremesan yang gurih, dan sambal cabe hijau 
yang pedas. Kombinasi tersebut menjadikannya 
sempurna untuk menemani makan siang                     
ataupun malam.

Segmentasi pasar masakan ayam goreng buatan 
Devina ini adalah kalangan anak-anak muda yang 
suka dengan cita rasa pedas, asin, dan gurih. 
Hidangan ayam gorengnya memang bukan tulang 
lunak, tetapi dagingnya empuk sehingga nyaman 
untuk dinikmati. Dengan harga 20 ribu rupiah, 
konsumen sudah dapat menikmati ayam goreng 
kremes lengkap dengan nasi, sambal, dan minuman.

Walaupun penjualan Cabi sempat mengalami 
pasang surut. Namun, para pelanggannya tetap 
kembali membeli karena rasanya yang enak dan 
sesuai dengan selera mereka. Sebagai langkah 
inovasi, Cabi akan menghadirkan menu-menu baru, 
seperti ayam manis + kremes, ayam geprek, serta 
penambahan jenis sambal, seperti sambal matah 
dan sambal bawang.■

AYAM GORENG CABE IJO CABI, EMPUK 
DAN GURIH AYAM GORENGNYA, 

SAMBALNYA BIKIN NAGIH.

“
”
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HP/Whatsapp: 
0812 1481 9412

Instagram: 
@ayamcabeijocabi

Grabfood: 
Cabi Ayam Cabe Ijo

Ayam Goreng Cabe Ijo Cabi

Devina Rosalina

Gofood: 
Ayam Cabe Ijo Cabi 

Shopeefood: 
Ayam Cabe Ijo Cabi 
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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
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Tahukah kamu kalau penggunaan masker dobel dapat menurunkan
risiko penularan Covid-19?

 
Penggunaan masker bedah yang dilapis lagi dengan masker kain akan

meningkatkan daya filtrasi dan membuat masker semakin sulit ditembus
droplet dari orang lain. Tindakan ini menurunkan risiko penularan 

Covid-19 sampai dengan 90%.

Laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC)

MAU LEBIH AMAN?
YUK PAKAI 2 MASKER !

Masker Medis:
Mencegah virus masuk dan
mengurangi penularan

Masker Kain:
Perlindungan fisik dari droplet yang
mungkin mengandung virus

Ikuti cara ini untuk memakai
masker dobel yang tepat

Pasang masker medis
sebagai lapisan pertama

Tarik masker medis
hingga menutupi dagu,
dorong kawat masker

agar mengikuti bentuk
hidung hingga tidak

ada celah antara
masker dan wajah

Pasang masker kain
sebagai lapisan kedua

Masker kain akan
mendorong masker medis
lebih rapat ke wajah karena

biasanya didesain sesuai
ukuran wajah penggunanya.

Penggunaan masker dobel
kini direkomendasikan,

untuk meningkatkan
keamanan terhadap

risiko penularan Covid-19






