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Kenalkan, ini adalah Yolita dan mimpi besarnya. 
Cita-citanya menjadi seorang dancer kelas dunia.
Jungkir balik ia lakukan demi meraih impiannya itu.
Ikuti cerita Yolita di halaman 30.

Art Director
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Fotografer & Digital Artist
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Tim Kreatif
Jessica, Nathasa,
Gracia Ivana

Model
Yolita Felicia Kurnia

Makeup Artist
Fleurette by Icha
Hair Stylist
Nela Liem

Lokasi
Ruang Teater
GAP Lantai 8



SAPA
REDAKSI

TOPIK
UTAMA

BINGKAI
INSPIRASI

JENDELA
ILMU

FROM THE
RECTOR

PENTING
GA PENTING

EKSPRESI

WHAT’S ON

ADAKALA

SHOWCASE

INTERAKSI

M! - Edisi 20 // 2021 // CONTENTS 3

Menghidupkan
Maranatha Maju

Morning,
Wahana Belajar
Mandiri Maranatha

Falsafah Pendidikan
Indonesia
Atasi Masalah PJJ

Maranatha Maju
Jangan cuma Mimpi

Ide Aktivitas Anti-Mati 
Gaya Selama Pandemi

Hibah Penelitian
Dosen 2021

Bisnis Tak Selalu
Urusan Profit

Sebuah Legacy 
#GenerasiBerbagi

BEJO PETMART
Penuhi Kebutuhan 
Hewan Kesayangan

Bosan

Mengejar Mimpi

Pengalaman Seru
Tiga Mahasiswa Mengajar

Habiskan Stok Gagal,
Menuju Kesuksesan

Sociopreneur
Lahirkan Generasi 
Change Makers



4M! - Edisi 20 // 2021 // SAPA REDAKSI

ertahan di tengah pandemi adalah suatu kewajiban.
Mungkin lebih tepatnya adalah keterpaksaan. Mau bagaimana lagi, bukan?

Namun bertahan saja tidaklah cukup. Bertahan untuk bangkit kemudian, itulah yang kita 
lakukan. Setelah bangkit, tibalah saatnya untuk bergerak maju. Inilah semangat dies natalis 
Universitas Kristen Maranatha yang baru saja kita rayakan bulan kemarin. “Maranatha 
Maju” yang menjadi tema perayaan, merupakan sebuah harapan agar Maranatha terus 
bergerak dan semakin maju melewati 56 tahun usianya.

Tentunya harapan untuk maju bukanlah harapan angan-angan. Setahun terakhir kita 
sudah berjuang keras menghadapi situasi, dan berhasil bangkit di tengah pandemi. Apa 
buktinya? Cukup banyak! Pertama, kita bersama-sama sanggup beradaptasi, mencari 
cara untuk tetap kreatif dan produktif walaupun banyak keterbatasan yang harus dihadapi.

Kedua, kreativitas dan produktivitas kita bahkan dapat membuahkan inovasi dan prestasi. 
Contohnya adalah inovasi dalam sistem pembelajaran, dan inovasi dalam cara-cara 
kita menyiasati keterbatasan. Kita pun berhasil mencatat banyak prestasi, baik di level 
universitas sampai prestasi para mahasiswa di berbagai kompetisi.

Berikutnya, Maranatha juga sangat bersyukur bahwa di tengah kondisi yang serbasulit, 
terbukalah kesempatan dan peluang-peluang baru. Misalnya adalah meningkatnya 
peminat pembelajaran hybrid learning, yang berimbas penuhnya beberapa program 
studi sebelum masa penutupan pendaftaran. Bahkan, tahun ini Maranatha mencatat 
peningkatan jumlah mahasiswa baru yang sangat signifikan. Pak Rektor menggambarkan 
situasi ini sebagai berkat di tengah pandemi.

Maranatha Maju adalah bagian dari langkah menuju “Maranatha Terbang Tinggi” tiga 
tahun ke depan. Ini adalah mimpi, yang hanya bisa digapai bila kita semua bersama-sama 
melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. (ins)
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Selama dua tahun terakhir, 
dunia diguncangkan dengan 

kemunculan pandemik. Hal ini 
menyebabkan semua rencana 
yang telah dipersiapkan harus 

dikaji ulang hingga terpaksa 
mengalami pembatalan. 
Situasi ini pun berimbas 

kepada perguruan tinggi yang 
merupakan sumber ilmu bagi 

mahasiswa. Dampaknya, 
kampus  tidak dapat 

beraktivitas seperti biasa, 
sebagaimana layaknya dunia 

perkuliahan secara umum.
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Pihak kampus memerlukan kreativitas, inovasi, 
dan kolaborasi agar mampu bertahan dalam 
menghadapi perubahan zaman yang disruptif saat 
ini. Universitas Kristen Maranatha sebagai salah 
satu kampus swasta terbaik pun harus melakukan 
perubahan untuk semakin maju. Melalui perayaan 
dies natalis ke-56, UK Maranatha mengangkat 
tema “Maranatha Maju”, sebuah pola pikir yang 
hendak menunjukkan bahwa Maranatha terus 
memperbaiki diri menjadi lebih baik demi meraih 
prestasi gemilang.

Melalui renungan singkat, Pdt. Yohanes Bambang 
M., M.Th., mengutip perkataan Herakleitos, seorang 
filsuf abad ke-5 SM, “Panta rhei kai uden menei.”

Kutipan dalam bahasa Yunani tersebut 
mengandung makna “semuanya mengalir dan tidak 
ada sesuatu pun yang tinggal tetap”. Artinya, segala 
sesuatu di alam semesta ini akan selalu berubah, 
bak air sungai yang mengalir. 

“Kemajuan pasti mengandung sebuah perubahan, 
sebab di dalamnya realitasnya kemajuan itu akan 
mengalami proses becoming atau menjadi,” ujar 
Pdt. Yohanes.
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Namun untuk memaknai perubahan itu, firman Tuhan menyebutkan 
proses perubahan untuk menjadi kemajuan itu memiliki syarat, yaitu 

apabila didasarkan pada karunia Ilahi. 

“Kemajuan tidak bergerak secara alamiah, hanya akan bermakna apabila 
digerakkan oleh penggunaan karunia Ilahi secara tepat dan optimal,” 

tambah Pdt. Yohanes.

Kompetensi untuk menjadi maju adalah sebagai pemberian Tuhan yang 
didasarkan pada dua aspek, yaitu nubuat dan penumpangan tangan. 

Nubuat berarti firman yang diwahyukan Allah dengan kuasa kreatif yang 
membawa pembaharuan, dan penumpangan tangan berarti pencurahan 

roh Allah (1 Tim 4:14).

Harapan “Maranatha Maju” akan dapat terjadi apabila setiap 
civitas academica Maranatha bersedia untuk berproses becoming. 

Kebersediaan ini kemudian dilengkapi oleh karunia Ilahi dan didasarkan 
pada firman dan pencurah roh kudus.
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Menariknya, Tuhan  pada ayat ke-16  juga 
mengajarkan kita untuk bersedia mengevaluasi diri. 

“Kemajuan itu membutuhkan karunia oleh nubuat 
dan pencurahan  roh kudus, tetapi membutuhkan 
pengawasan dan koreksi diri sendiri dengan ajaran 
yang kita sampaikan,” jelas Pdt. Yohanes.

Menurut Pdt. Yohanes, kita harus hidup seturut 
dengan firman-Nya melalui kasih dan teladan yang 
telah Tuhan ajarkan  kepada kita agar kemajuan 
Maranatha menjadi nyata. Publikasikan atau 
beritakan melalui penerapan nilai hidup kristiani kita, 
yaitu integrity, care, dan excellence (ICE). 

“Mari kita menyongsong masa depan yang 
cerah dengan menerapkan melalui roh nubuat, 
penumpangan tangan roh kudus, dan bersedia untuk 
diawasi,” pungkas Pdt. Yohanes.◊



orning! Kata ini biasanya kita ucapkan untuk mengucapkan selamat pagi 
dalam bahasa Inggris. Namun, Universitas Kristen Maranatha kini memiliki 
versi morning-nya sendiri. ‘Morning’ yang dimaksud adalah Maranatha 

Online Learning yang disingkat Morning. Ini merupakan nama dari Course Learning 
System (CLS), yakni sistem pengelolaan pembelajaran yang dikembangkan 
oleh Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik (LPKA) Maranatha untuk 
mendukung sistem pembelajaran daring di Maranatha.

M
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Ketua LPKA, Dr. Bernard Renaldy Suteja, 
S.Kom., M.Kom., menyebut Morning sebagai 
wahana belajar mandiri mahasiswa Maranatha 
yang digunakan untuk mengimplementasikan 
pembelajaran daring secara nyaman dan 
interaktif. Selain itu, platform ini dikembangkan 
secara internal sehingga memungkinkan 
untuk integrasi dengan sistem-sistem internal. 
Kemudian dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan dan tren dari educational
technology (edutech) hingga kerja sama 
pemanfaatan pembelajaran berbasis case 
method atau project bersama Dunia Usaha
dan Dunia Industri (DUDI).

Sebelum pandemi, Maranatha sudah memiliki 
CLS. Bahkan, sudah menerapkan pembelajaran 
daring, tetapi masih belum terintegrasi 
dengan Sistem Pembelajaran Daring (Spada) 
Indonesia yang dibentuk oleh Kemendikbud. 
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang 
Pengembangan Model Pembelajaran LPKA, 
Helen Anjelica S., S.S. 

Berkaitan dengan lahirnya Morning, Maranatha 
berusaha menyeragamkan sistem dengan 
pemerintah untuk membentuk Learning 
Management System (LMS) berbasis Moodle 
– platform pembelajaran daring yang 
sudah distandarisasi Kemendikbud – yang 
terintegrasi Spada Indonesia.

Morning telah serentak digunakan, baik oleh 
dosen maupun mahasiswa pada September 
2021. Melalui Morning, mahasiswa dapat 
dengan mudah mengakses learning object 
material (LOM) yang telah dipersiapkan
oleh dosen. 
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Lewat Morning, para dosen juga dapat 
mengonstruksi LOM yang berupa konten 
materi digital dengan berbagai metode, 
seperti perkuliahan daring synchronous dan 
asynchronous. Perkuliahan daring synchronous 
adalah perkuliahan tatap muka online yang 
dilakukan melalui platform video meeting, 
seperti Zoom atau Microsoft Team, sedangkan 
asynchronous merupakan metode yang materi 
ajarnya telah dipersiapkan dosen sehingga 
dapat diakses secara fleksibel. 

Selain mengakses perkuliahan, Morning
juga memfasilitasi fitur absensi, tugas, ujian,
nilai, hingga forum diskusi. Dengan kemudahan 
ini, para mahasiswa dapat mengakses 
perkuliahannya secara mandiri,  sedangkan 
dosen dapat mengontrol mahasiswa
lewat Morning.

Karena telah otomatis terintegrasi dengan 
Spada Indonesia, hal ini turut mendukung 
program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM). Perguruan tinggi lain yang telah 

terintegrasi juga dapat saling melihat LMS dari 
perguruan tinggi lain untuk mempermudah 
program MBKM yang dilakukan antar-
perguruan tinggi. Keberadaan Morning juga 
akan berpengaruh pada pemeringkatan dari 
segi pembelajaran daring. Semakin baik 
sistemnya maka peringkatnya pun akan 
meningkat.

Saat ini, Morning hanya dapat diakses melalui 
website, tetapi akan terus dikembangkan dan 
berinovasi, salah satunya menjadi aplikasi 
pada ponsel. Selain dipergunakan dalam 
sistem pembelajaran daring, Morning juga bisa 
digunakan dalam sistem hybrid atau blended 
learning. 

Bernard menambahkan, Morning akan 
dikembangkan menjadi sistem pembelajaran 
yang bersifat personalisasi adaptif sehingga 
secara smart system dapat menghadirkan 
learning object material sesuai dengan gaya 
belajar mahasiswa. Hal ini dapat terjadi
dengan adanya big data dan implementasi 
artificial intelligence.■
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Siswa jenuh dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Orang tua jenuh 
dengan PJJ. Guru dan dosen pun jenuh dengan PJJ. Sepertinya 

banyak pelaku pendidikan yang merasa jenuh dengan PJJ, dan ingin 
segera melakukan pembelajaran tatap muka. 

Hal itu terbukti dari beberapa survei dan penelitian yang dilakukan satu-dua tahun 
terakhir ini. Dr. Meilani Rohinsa, M.Psi., Psikolog, dosen Fakultas Psikologi Maranatha 
dan Staf Ahli di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Perbukuan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
mengungkapkan hal yang sama. 
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Dalam orasi ilmiah memperingati dies 
natalis ke-56 Universitas Kristen Maranatha 
(15/9/2021) berjudul “Dukungan Orang 
Tua dan Pendidik dalam Meningkatkan 
Kemampuan Mengatasi Rintangan 
Akademik dan Membentuk Siswa yang 
Aktif, Kreatif, dan Mandiri dalam Belajar”, 
Rohinsa menyebutkan bahwa 98,5% dari 
1.352 siswa di Kota Bandung menghayati 
mengalami rintangan akademik saat 
belajar. Temuan ini senada dengan hasil 
survei KPAI pada bulan April 2020, yang 
mencatat sebanyak 79,9% dari 1.700 siswa 
di Indonesia menghayati bahwa mereka 
mengalami tekanan saat menjalankan PJJ.

Meilani Rohinsa dalam penelitiannya itu 
menyebut rintangan akademik sebagai daily 
hassles, yaitu masalah-masalah ringan yang 
dihadapi para siswa setiap hari. Contohnya 
adalah tugas yang banyak; waktu penyelesaian 
tugas yang sempit; sulit membagi waktu; 
hingga kuota internet yang terbatas. Meskipun 
ringan, rintangan akademik yang dihadapi 
rutin setiap hari itu dapat berubah menjadi 
masalah yang lebih besar. 

Rintangan akademik harus dapat diatasi 
oleh siswa dengan kemampuan yang disebut 
academic buoyancy (Martin & Marsh, 2006). 
Rohinsa dkk. dalam penelitiannya menemukan 
hanya 58,84% siswa yang memiliki academic 
buoyancy tinggi. Sisanya 41,57% siswa 
memiliki kemampuan mengatasi rintangan 
akademik yang rendah. Ia pun menyebutkan, 
academic buoyancy yang tinggi perlu dimiliki 
seorang siswa agar dapat menunjukkan 
perilaku yang aktif, kreatif, dan mandiri.

Rintangan Akademik 
Menjadi Masalah
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Kebutuhan Dasar
Seorang Siswa

Rohinsa menjelaskan bahwa seorang siswa memiliki tiga kebutuhan 
psikologis dasar, yaitu 1) kebutuhan merasa dirinya mampu atau need 
of competence, 2) kebutuhan merasa dirinya tidak terpaksa dalam 
melakukan sesuatu atau need of autonomy, dan 3) kebutuhan diterima 
oleh lingkungannya atau need of relatedness.

Ternyata, yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah pendidik 
atau guru, dan orang tua siswa. Dukungan yang diberikan oleh orang 
tua dan guru secara selaras dan konsisten dapat memperkuat persepsi 
diri seorang siswa, bahwa dirinya mampu (sense of competence), tidak 
terpaksa (sense of autonomy), dan dihargai (sense of relatedness). Adanya 
sense of competence akan membuat seorang siswa yakin dirinya memiliki 
kemampuan untuk mengatasi rintangan akademik yang dihadapinya. 

Dukungan yang dimaksud terdiri dari autonomy support, yaitu dukungan 
berupa kesempatan dan kepercayaan; structure, yaitu dukungan berupa 
panduan dan arahan; dan involvement, yaitu bantuan dan perhatian. 
Ketiganya harus dapat dipenuhi oleh lingkungan seorang siswa, yaitu 
dari orang tua dan pendidiknya.

Ketiga dukungan tersebut sejalan dengan falsafah pendidikan Indonesia 
yang diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara. “Ing ngarsa sung tuladha” 
adalah bentuk nyata dari structure, yaitu dukungan berupa arahan, 
panduan, dan teladan. “Ing madya mangun karsa” berarti pendidik dan 
orang tua berada bersama-sama di tengah siswa untuk membangun 
semangat, kepercayaan, dan kesempatan mengembangkan diri. Ini 
adalah bentuk nyata dari autonomy support.

Terakhir, Meilani Rohinsa menjelaskan bahwa pendidik dan orang tua 
perlu memberi dorongan, perhatian, empati, dan support emosional. Inilah 
“tut wuri handayani”, bentuk nyata dari involvement, dengan memberikan 
dorongan dari belakang.■
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Pengalaman Seru
Tiga Mahasiswa
Mengajar
Steffi G.

Kampus Mengajar merupakan salah satu 
bagian dari program Kampus Merdeka 
yang mengajak mahasiswa Indonesia untuk 
mengajar siswa Sekolah Dasar (SD) di wilayah 
terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Beberapa 
mahasiswa Universitas Kristen  (UK)  Maranatha 
mengikuti program Kampus Mengajar angkatan 
pertama yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) ini.

Mahasiswa tersebut adalah Litasya Febe 
Harianto, Adinda Nurul Diah, dan Merry Yolanda. 
Ketiganya dari Program Sarjana Psikologi UK 
Maranatha angkatan 2017. 

Litasya dan Merry mendapat kesempatan ini atas 
rekomendasi dari para dosen, sedangkan Nurul 
melalui jalur mandiri. Alasan ketiganya mengikuti 
program ini, yaitu ingin menambah pengalaman, 
mengisi waktu senggang, meningkatkan 
keterampilan mengajar, memperoleh uang saku, 
dan konversi SKS sebesar 13 SKS, serta sertifikat 
yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. ilu
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Pengalaman Litasya cukup unik. Ia ditempatkan 
di Cahaya Bangsa Classical School Kota Baru 
Parahyangan. Menurutnya, orientasi sekolah 
ini kepada siswa berkebangsaan asing yang 
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantarnya.  Mereka kemudian mengenalkan 
kebudayaan Indonesia kepada anak-anak di 
sekolah tersebut. 

“Kita mengenalkan mereka budaya kita melalui 
tari-tarian, permainan tradisional, lagu-lagu 
daerah, hingga makanan dan minuman khas. 
Semua pengalaman ini sangat menyenangkan 
bagi kami di sana,” jelas Litasya

Sementara itu Nurul mengajar di SD Negeri 
Puspamulya, Kabupaten Tasikmalaya. Ia dan 
rekan-rekannya mengajar tiga kali seminggu 
dan membuat Pojok Membaca, tempat untuk 
meningkatkan literasi para siswa. 

“Jadi, sebenarnya di sekolah ini tidak ada 
perpustakaannya, makanya kami berinisiatif 
untuk membuat Pojok Membaca ini. Kami 
membeli buku secara patungan melalui 
marketplace. Pojok Membaca ini kami isi                                                          
dengan buku pelajaran dan buku cerita,                                                                    
penuh dua lemari  besar,” ungkap Nurul.

Selain itu, gadis yang hobi bermain gitar ini juga 
membantu para guru menggunakan proyektor 
yang selama ini tidak dipakai. Selama tiga                   
bulan mengajar di SDN ini, ia mendapatkan  
insight bagaimana perbedaan pendidikan di kota 
dan pedesaan.

“Selain itu, dulu ketika kuliah itu dikasih tahu 
kalau anak-anak itu belum bisa berpikir abstrak. 
Jadi, waktu mengajar itu terbayang teorinya 
bahwa anak-anak itu harus konkret, contohnya 
harus dijelaskan lebih terperinci,” kata Nurul.
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Merry juga membagikan kisah seru ketika ia 
mengajar di SD Negeri Pematang Kepuh Cilegon. 
Sekolah ini tergolong cukup tertinggal. Bahkan, 
guru-guru kurang menguasai komputer sehingga 
potensi yang ada kurang maksimal untuk diajarkan 
kepada murid-muridnya.

“Jadi, setelah guru kemampuannya semakin 
baik, mereka bisa mengembangkannya untuk 
diajarkan kepada murid-muridnya. Ketika nanti 
ada penerapan TIK di sekolah, mereka bisa                        
lebih gampang untuk mengajarkan ke murid,”                     
tutur Merry.

Selain mengajar di kelas dan membantu guru, 
Merry dan teman-temannya juga turut membantu 
anak-anak mengikuti lomba pentas seni di Cilegon. 

“Walau tidak juara, rasanya cukup seru walaupun 
waktu latihannya terbatas karena waktu                          
sekolahnya hanya beberapa jam saja akibat 
pandemi,” kata Merry. 

Walaupun cukup melelahkan, tetapi Litasya, Nurul, 
dan Merry merasa bersyukur boleh mendapatkan 
pengalaman baru. Mereka berharap agar program 
ini terus berjalan dan semakin banyak mahasiswa 
yang mengikutinya.◊
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Habiskan Stok Gagal,
Menuju  Kesuksesan

Grista N.

Sukses adalah mimpi semua orang. Namun, jalan meraih kesuksesan itu tidaklah mudah, 

penuh liku-liku, ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Meskipun berulang kali gagal, tetaplah 

percaya bahwa jalan menuju sukses itu tetap tersedia. Seperti yang dikatakan Renny Rantika, 

“Jangan takut gagal karena kita harus habiskan stok gagal kita, baru bisa sukses.”

Wanita berusia 32 tahun ini percaya bahwa kini ia sedang menghabiskan stok gagalnya dalam 

berbisnis. Dulu, ia pernah beberapa kali gagal. Renny bercerita, sejak SD, ia sudah hobi berdagang. 

Hobinya tersebut terbawa hingga dewasa. Bahkan, di tengah kesibukannya kuliah pada program 

double degree di Program Sarjana Manajemen (2007) dan Diploma Bahasa Mandarin (2007) 

Universitas Kristen Maranatha, ia tetap menjalankan bisnisnya.
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Renny yang berasal dari Kota Solo ini 

merantau ke Bandung sambil berjualan 

franchise pisang ijo. Ia menjalaninya 

bersama sang pacar, Yonathan Sebastian 

Liyanto yang kini telah menjadi suaminya. 

Mereka berdua sama-sama kuliah di UK 

Maranatha. Meski sibuk kuliah, Renny 

dapat mengatur waktunya dan tetap 

merasa enjoy dalam menjalani keduanya. 

Di saat teman-temannya dulu sibuk hang 

out selepas kuliah, Renny lebih memilih 

untuk berjualan dan tidak mengandalkan 

fasilitas yang diberikan orang tua.

Dalam berbisnis, tentu banyak hal yang 

harus dihadapi, termasuk kegagalan. 

Namun, hal tersebut tidak menghentikan 

langkah Renny. Bahkan, semua itu 

dijadikannya sebagai pengalaman 

berharga. Ia pun sempat beberapa kali 

berganti objek jualannya dan menguji 

keberuntungannya di beberapa tempat 

hingga ia lulus pada 2010.

Meskipun beberapa kali kurang puas 

dengan hasilnya, Renny tetap mencoba.

Karena senang,
jadi gagal tidak kerasa.

M! - Edisi 20 // 2021 // BINGKAI INSPIRASI 20

fo
to

: d
ok

.R
en

ny
 R

an
tik

a



Akhirnya Renny kembali ke Solo dan 

meneruskan bisnis keluarganya dengan 

membuka cabang toko sepeda. Usaha 

tersebut hanya bertahan sampai 2015, 

kemudian Renny dan Yonathan kembali 

menjalankan bisnis kuliner dengan 

mendirikan Ayam Geprek Keprabron. 

Renny sukses membangun bisnisnya 

hingga menjadi besar dan bertahan 

hingga sekarang.

 

Founder dan CEO Ayam Geprek 

Keprabron ini memulai usahanya dengan 

memperkerjakan empat karyawan. 

Usahanya terus berkembang hingga 

membuka franchise.

Pada 2021, Renny dan Yonathan akhirnya 

berhasil mengembangkan cabang usa-

hanya hingga berjumlah 60 cabang dan 

tersebar di seluruh Indonesia.

Bagi mereka yang ingin memulai usaha, 

Renny berpesan untuk tidak takut gagal. 

Habiskan jatah gagal karena kita tidak 

tahu kapan kita akan berhasil. Bersyukur 

jika dalam sekali mencoba bisa langsung 

sukses, tetapi pada kenyataannya tidak 

seperti itu. Kita juga harus memperkuat 

mental dan pantang menyerah karena 

mental orang yang berbisnis merupakan 

salah satu faktor penting.

 

“Setia dalam perkara kecil. Lakukan apa 

yang menjadi bagian kita, sisanya biarkan 

Tuhan yang mengerjakan,” pungkas Renny 

penuh optimis. ◊
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ditulis oleh:
Yolla Margaretha, S.E., M.M., CPC., CEC.

Dosen Fakultas Bisnis
Universitas Kristen Maranatha

Di era saat ini entrepreneurship atau 
kewirausahaan sedang menjadi trending topik 
yang menarik dibahas. Terbukti berbagai metode 
pendidikan dan pelatihan di banyak sekolah 
dan universitas sekarang ini semakin giat juga 
menawarkan keterampilan kewirausahaan 
untuk bisa diimplementasikan anak didik 
mereka di masyarakat secara luas.

Namun, melahirkan seorang wirausaha 
bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi 
di era saat kesenjangan sosial dan masalah 
sosial sedang sangat tinggi. Oleh karena itu, 
untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan 
peranan tidak hanya seorang entrepreneur, 
tetapi seorang sociopreneur. 

Social entrepreneurship atau kewirausahaan 
sosial bersifat luas karena pada dasarnya 
tidak terbatas pada suatu aksi sosial sebuah 
lembaga, organisasi, atau perusahaan melalui 
program Corporate Social Responsibility (CSR), 
tetapi juga bisa melalui penjualan produk 
yang memiliki cerita sosial (story behind 
product). Social entrepreneurship merupakan 
sebuah istilah turunan dari kewirausahaan. 
Gabungan dari dua kata, yakni social yang 
artinya kemasyarakatan, dan entrepreneurship 
yang artinya kewirausahaan. Pelaku social 
entrepreneurship sering kali disebut sebagai 
sociopreneur. 
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Berdasarkan beberapa referensi, berikut ini 
adalah beberapa pengertian dari sociopreneur. 
Sociopreneur adalah seseorang yang mengerti 
permasalahan sosial dan menggunakan 
kemampuan entrepreneurship untuk melakukan   
perubahan sosial (social change), meliputi 
bidang kesejahteraan (welfare),  pendidikan dan 
kesehatan (healthcare) (Santosa, 2007). 

Sociopreneur adalah wirausaha yang memiliki 
social driven. Artinya, mereka bergerak tidak 
dimotivasi profit semata, melainkan dengan misi 
mengatasi masalah dan kesenjangan sosial. 
Mereka adalah orang-orang yang berupaya 
menciptakan perubahan positif atas persoalan 
masyarakat secara komprehensif. 

Sumber lain menyebutkan pengertian                             
sociopreneur adalah wirausaha yang mempunyai 
perhatian penuh terhadap pengembangan 
masyarakat di lingkungannya dan mampu 
memberdayakannya untuk menghasilkan 
satu perubahan sosial yang berujung pada 
kesejahteraan bersama. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa sociopreneur adalah wirausaha yang 
peka dengan dunia sosial melalui mapping 
permasalahan dengan melakukan analisis 
potensi pasar, kemudian menambahkan 
prinsip-prinsip kewirausahaan dalam rangka 
menciptakan produk atau jasa yang sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan pasar yang 
mengedepankan benefit beyond profit.

Sociopreneur memiliki spirit dan karakteristik 
kewirausahaan sosial. Spirit tersebut memberikan 
social value creation untuk masyarakat dengan 
cara menerapkan prinsip-prinsip entrepreneurial. 
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Adapun spirit dan karakteristik yang dimiliki oleh 
seorang social entrepreneur menurut Borstein 
(2006), yaitu sebagai berikut: 1) Memiliki visi 
untuk memecahkan masalah sosial dengan 
menciptakan sebuah ide/gagasan, 2) Umumnya 
bukan orang terkenal, orang yang biasa saja 
dan jarang terekspos, 3) Orang-orang yang 
memiliki daya transformatif, 4) Orang yang 
mampu mengubah daya kinerja masyarakat,                                                                    
5) Orang yang memajukan perubahan sistemik, 
6) Pemecah masalah paling kreatif, 7) Mampu 
menjangkau jauh lebih banyak orang dengan 
uang atau sumber daya yang jauh lebih sedikit, 
dengan keberanian mengambil risiko sehingga 
mereka harus sangat inovatif dalam mengajukan 
pemecahan masalah, 8) Orang yang sangat 
peka dengan isu sosial, 9) Mereka melampaui 
format dan struktur mapan dan terdorong                                                                             
untuk menemukan bentuk baru organisasi, dan   
10) Orang lebih bebas dan independen, lebih  
efektif dan memilih keterlibatan yang produktif. 

Pada dasarnya sociopreneur tetaplah 
bukanlah satu-satunya obat untuk mengatasi 
permasalahan sosial karena isu sosial yang 
ada sangat dipengaruhi oleh kerangka dan 
struktur perekonomian yang berlaku di suatu 
negara. Namun, setidaknya kehadirannya dapat 
menularkan semangat dan keberanian untuk 
mulai membentuk generasi change makers 
sehingga setiap individu dapat menjadi agent                         
of changes di lingkungannya (Kusumah, 2011).◊
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Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah 
melakukan yang terbaik? Jangan berfokus hanya 

pada hasil, tapi berfokuslah terutama pada proses. 
Tuhan senantiasa memberikan hasil yang berlimpah 

bila kita melakukan usaha yang terbaik. 

 Sri Widiyantoro
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Guys, pandemi global ini memang 
belum usai. Bahkan, muncul varian baru. 
Kemudian pemerintah mengumumkan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Darurat. Lalu kini 
PPKM diturunkan dan disesuaikan dengan 
level tertentu.

Pembatasan ini tentu membuat aktivitas dan mobilitas kita 
jadi terganggu. Kita sering berpikir kondisi ini akan membuat kita 
stres dan kurang semangat. Padahal banyak hal yang bisa 
dilakukan di rumah tanpa harus merasa mati gaya.

Berikut lima contoh aktivitas anti-mati gaya yang bisa kamu 
lakukan di rumah.
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Ternyata hobi itu bisa juga terkait dengan 
kreativitas di rumah, seperti bermain 
musik, bernyanyi, memasak, melukis, dan 
sebagainya. Bahkan, aktivitas ini dapat 
direkam sehingga bisa menjadi konten 
video blog yang menarik. 

Sebagian orang mencoba hobi kreatif 
tersebut dari awal. Mereka mencoba dari 
tidak bisa hingga mampu melakukan 
dengan baik.

Animo masyarakat menonton film atau drama serial 
begitu besar. Demam nonton film, drama Korea 
(drakor), dan serial drama dari berbagai negara 
ternyata dapat pula dilihat dari sisi yang berbeda. 
Selain melihat wajah-wajah tampan dan cantik, juga 
alur cerita yang variatif. Bahkan, beberapa drama 
mengandung pesan moral yang sangat kuat. 

Kita juga bisa mempelajari berbagai bahasa dan 
budaya mereka. Saat sedang menonton, kamu juga 
bisa mempelajari ide kreatif di belakang layar.

Kondisi PPKM menggoda kita untuk browsing 
belanja secara virtual. Tanpa disadari, kita 
mengeluarkan budget belanja yang sebenarnya 
belum diperlukan. 

Kini momen PPKM menjadi kesempatan kamu untuk 
mencoba hal baru, misalnya dengan membuka 
marketplace sehingga menghasilkan pasif income. 
Hasilnya bisa ditabung untuk masa depan.
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Membaca komik secara fisik atau berkebun mungkin terkesan 
out of date. Namun, aktivitas ini ternyata penting bagi mata 
kita untuk istirahat setelah seharian menatap layar gadget. 
Kita dapat juga menanam tumbuhan mungil di rumah atau 
merawat hewan peliharaan.

PPKM bukan berarti kita membatasi waktu bersama keluarga dan teman-
teman. Kesempatan ini bisa digunakan untuk melakukan virtual reunion 
dengan teman-teman atau keluarga yang jauh dari rumah. Quality time 
ini dapat menjadi waktu yang baik untuk sharing dan saling memperkuat 
ikatan relasi persahabatan dan keluarga.◊
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Bosan
Karya ilustrasi oleh:

Tania Jan Putri
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual - angkatan 2017
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SUKSES KELOLA HIBAH PKKM 1 MILIAR, UK 
MARANATHA TERIMA PUJIAN

Universitas Kristen Maranatha menerima kunjungan 
dari Komisi 2 DPRD Jawa Barat, DPRD Kota Bandung, 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Himpunan Pengusaha 
Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), dan Perhimpunan 
Persahabatan Indonesia-Tiongkok, Perempuan Indonesia 
Tionghoa (PPIT-PINTI) pada 4 Oktober 2021. Salah satu 
topik diskusi kunjungan tersebut membahas tindak lanjut 
dari MoU antara Maranatha dan Hipmikindo yang ingin 
melakukan pengembangan, khususnya kepada pelaku bisnis 
usaha kecil dan mikro, serta membangun entrepreneur 
center.

BERSAMA MARANATHA, KEMENKO PMK 
DAN HIPMIKINDO TARGETKAN MEMBANGUN 
ENTREPRENEUR CENTER

BANTU PENCEGAHAN COVID-19, FAKULTAS 
KEDOKTERAN MARANATHA BERPARTISIPASI 
DALAM PROGRAM VAKSINASI DI KOTA 
BANDUNG

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Fakultas 
Kedokteran (FK) Universitas Kristen Maranatha turut serta 
menggelar vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang berada 
di dua daerah di Kota Bandung. Dekan FK Maranatha, Dr. dr. 
Diana Krisanti Jasaputra, M.Kes., selaku Ketua Pelaksana 
menjelaskan bahwa PKM ini diselenggarakan sebagai bentuk 
kontribusi Fakultas Kedokteran untuk mempercepat vaksinasi 
Covid-19 di Indonesia. Kegiatan ini turut melibatkan dosen 
dan  alumni FK Maranatha, serta mahasiswa Program Studi 
Profesi Dokter yang sedang mengambil program co-ass.

KONVERSI ISK, DKV MARANATHA RAIH 
AKREDITASI “BAIK SEKALI”

Program Sarjana Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas 
Kristen Maranatha resmi menyandang akreditasi Baik Sekali. 
Hal tersebut diterbitkan melalui sertifikat yang dikeluarkan 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 
11378/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 dan berlaku sejak 
tanggal 5 Oktober 2021 hingga 3 November 2025. Salah satu 
faktor yang meningkatkan poin penilaian adalah peningkatan 
jumlah dan kualitas sitasi dari penelitian dan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen 
bersama mahasiswa.

Kemendikbudristek Republik Indonesia pada tahun 2021 ini 
menyelenggarakan Program Kompetisi Kampus Merdeka 
(PKKM) dengan anggaran mencapai 415 miliar rupiah. 
Perguruan tinggi yang lolos seleksi dan mendapatkan hibah 
PKKM tahun 2021 adalah sebanyak 142, salah satunya adalah 
Universitas Kristen Maranatha. Sekretaris Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Paristiyanti Nurwardani 
dalam konferensi pers 15 Oktober 2021 memberikan apresiasi 
atas keberhasilan UK Maranatha melaksanakan PKKM. 
Ia menyebutkan bahwa Universitas Kristen Maranatha 
adalah contoh perguruan tinggi yang sangat baik dalam 
menyelenggarakan PKKM, seperti yang diamanatkan 
Mendikbudristek.

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

http://news.maranatha.edu
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Hibah Penelitian 
Dosen 2021

embuat laporan hasil penelitian merupakan kewajiban tenaga pendidik 
perguruan tinggi. Selain bermanfaat bagi dosen, juga untuk perguruan tinggi 
dan masyarakat luas, seperti tercantum pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Untuk melaksanakannya butuh biaya 
besar dan bisa berlangsung lama. Sumber dananya bisa bermacam-macam, mulai dari 
biaya mandiri, hibah Dikti, hibah perusahaan, hingga dari industri lokal maupun asing.

Universitas Kristen Maranatha rutin melakukan penelitian. Target Rektor UK Maranatha 
untuk meningkatkan jumlah penelitian dan hibah memacu para dosen berinovasi untuk 
terus melakukan penelitian.

Hibah Penelitian 
Dosen 2021

Steffi G.
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Selama 2021, UK Maranatha berhasil memperoleh dana hibah dari Kemenristek/BRIN 

sebesar    Rp2.199.408.500,00.     Daftarnya adalah sebagai berikut:

Fakultas Seni Rupa dan Desain
Program Sarjana Seni Rupa Murni

Hilirisasi Pengembangan 
Teknik Batik dengan
Media Bubur Tamarin
ke dalam Penciptaan
Seni dan Dampaknya bagi 
Industri Kreatif
Tahun: 2021

Tim Peneliti:
Dr. Dra. Ariesa Pandanwangi, M.Sn.

Jumlah Dana Hibah:

Rp305.000.000,00

Fakultas Bisnis
Program Sarjana Manajemen

Peningkatan Kesiapan
Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM)
dalam Menyongsong
Revolusi Industri 4.0
Tahun: 2021

Tim Peneliti:
Dr. Lina Anatan, S.E., M.Si.

Jumlah Dana Hibah:

Rp426.410.000,00

Fakultas Bisnis
Program Magister Manajemen

Pembentukan Model Literasi 
Keuangan Berbasis Financial 
Technology (FinTech) 
Penentu Kinerja dan 
Pertumbuhan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah pada 
Era Revolusi Industri 4.0
Tahun: 2021

Tim Peneliti:
Prof. Dr. Dra. Marcellia Susan
Karnadi, M.T.

Jumlah Dana Hibah:

Rp260.800.000,00

Fakultas Teknologi Informasi
Program Magister Ilmu Komputer

Penerapan Text Mining
untuk Analisis Sentimen
dan Pembentukan Graf
Kontribusi Kerja Mahasiswa 
sebagai Pendukung
Blended Learning di
Perguruan Tinggi
Tahun: 2021

Tim Peneliti:
Dr. Hapnes Toba, M.Sc.

Jumlah Dana Hibah:

Rp134.030.000,00
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Fakultas Teknik
Program Sarjana Teknik Elektro

Pemanfaatan Algoritma
Lindenmayer-System
untuk Pembuatan
Pola Batik Kearifan Lokal 
Pulau Jawa
Tahun: 2021

Tim Peneliti:
Dr. Ratnadewi, S.T., M.T.

Jumlah Dana Hibah:

Rp299.171.000,00

Fakultas Kedokteran
Program Sarjana Kedokteran

Formulasi Produk Alam
Terstandar sebagai
Antikanker Berbasis
Ekstrak Teripang sebagai 
Upaya Meningkatkan
Ketahanan Obat Nasional
Tahun: 2021

Tim Peneliti:
Dr. Teresa Liliana Wargasetia, S.Si., 
M.Kes., PA(K).

Jumlah Dana Hibah:

Rp316.000.000,00

Fakultas Kedokteran
Program Sarjana Kedokteran

Wharton’s Jelly
Mesenchymal Stem Cells 
Mengatasi Acute
Respiratory Distress
Syndrome (ARDS) Akibat 
Infeksi COVID-19
Tahun: 2021

Tim Peneliti:
Dr. Wahjoe Widowati, M.Si.

Jumlah Dana Hibah:

Rp457.997.500,00
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Rinta Uli Artha

Banyak orang yang tahu bahwa berbagi merupakan bentuk kepedulian yang dapat 
menyenangkan orang lain. Namun, banyak juga orang yang takut melakukannya 
karena dianggap dapat merugikan dirinya sendiri. Hal ini sering menjadi dilema 

para pelaku bisnis. Istilah sociopreneurship pun muncul sebagai salah satu
jenis entrepreneurship.

Sociopreneurship merupakan gabungan dari kata social dan entrepreneurship.
Sesuai namanya, sociopreneur bisa didefinisikan sebagai seseorang yang berusaha 
menggunakan aktivitas dan hasil dari kegiatan bisnis untuk mengatasi masalah 
sosial. Jika umumnya bisnis hanya berusaha mengejar profit setinggi mungkin, maka 
sociopreneurship menekankan bahwa profit yang didapatkan akan dimanfaatkan
untuk membantu permasalahan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai
misi utamanya.

36

Bisnis Tak Selalu
Urusan Profit



Bagaimana cara menjadi sociopreneur? Jawaban pertanyaan 
tersebut dipaparkan oleh jurnalis sekaligus aktivis sosial, Andy 
F. Noya dalam webinar Maranatha Entrepreneurship Day (MED) 3.0 
bertajuk ME-Inspiring yang mengangkat tema “Generasi Berbagi” 
pada 15 Oktober 2021. Andy berhasil menunjukkan bahwa ambisi 
dan kreativitas yang disertai kepedulian terhadap masyarakat 
tidak menghalangi kita untuk mencapai kesuksesan. 

Contoh tokoh sociopreneur yang sukses adalah Azalea 
Ayuningtias, Melia Winata, dan Hanna Keraf. Diawali dari 
keprihatinan mereka terhadap kondisi buruk kesehatan gizi 
ibu dan anak di Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Mereka menemukan isu ekonomi sebagai penyebab utamanya. 
Ketika seharusnya seorang ibu hamil tidak melakukan pekerjaan 
berat, para wanita Flores tersebut justru bekerja di ladang yang 
menyebabkan mereka mengalami gizi buruk, termasuk anak-anak 
yang mereka lahirkan.
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Azalea, Melia, dan Hanna melihat 
adanya tradisi menganyam yang 
diajarkan secara turun menurun 
kepada kaum wanita di Flores Timur. 
Pada 2014, mereka berinisiatif 
merintis bisnis baru bernama 
Du’Anyam. Bisnis ini memiliki misi 
untuk memberdayakan perempuan, 
terutama ibu hamil dengan 
memberikan mereka pekerjaan yang 
aman. Melalui bisnis tersebut, ribuan 
orang ibu di NTT dan beberapa 
wilayah di Indonesia kini mampu 
memperoleh penghasilan yang layak. 

Selain itu, Du’Anyam memberikan edukasi 
bagi para ibu muda mengenai kesehatan 
dan metode persalinan yang aman. Hal ini 
membantu peningkatan kesehatan gizi para 
ibu dan anak di provinsi itu. 

“Jika kita ingin membantu 

orang lain, jangan langsung 

memberi ikan, tapi berikanlah 

kail pancingnya,” 

ujar salah seorang dari ketiga tokoh 
sociopreneur tersebut.
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Banyak orang berpikir bahwa perbuatan 
baik hanya dapat dilakukan dengan 
membagikan materi saja. Namun, melalui 
filosofi kail dan ikan tersebut, kita dapat 
mengetahui bahwa untuk membantu 
masyarakat, kita harus meninggalkan nilai 
yang mendorong mereka untuk berusaha 
mencari kesejahteraannya sendiri
di masa depan.

Berdasarkan hal itu, kita bisa simpulkan 
bahwa seorang sociopreneur dapat 
berbagi dalam berbagai bentuk, misalnya 
dengan menaikan level ekonomi 
masyarakat dengan menjadikan mereka 
sebagai mitra bisnis.

Kemunculan bisnis-bisnis seperti ini telah 
menjadi karier baru kaum milenial. Mereka 
cenderung lebih tertarik menjadi seorang 
perintis bisnis dibandingkan menjadi 
karyawan perusahaan. Bersama rekan-
rekannya, Andy mendorong anak-anak 
muda Indonesia untuk berani mengambil 
posisi sebagai sociopreneur.

“Aku ingin agar anak muda menyelesaikan 
masalah sosial di negeri ini. Jika bisnis 
mereka sukses, maka impact sosialnya akan 
menjadi besar,” jelas Andy.

Intinya, dari sociopreneurship ini kita dapat 
belajar bahwa selama menjalankan usaha, 
kita juga bisa menciptakan dampak positif 
bagi banyak orang.◊ 

“Sebagai anak muda 

Indonesia, memajukan taraf 

hidup masyarakat negeri ini 

sudah seharusnya menjadi 

misi dan tanggung jawab kita 

semua.”

- Andy F. Noya -
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Maranatha Entrepreneurship Day merupakan sebuah gerakan 
yang diinisiasi untuk memberikan sebuah legacy bagi generasi 

muda. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan kewirausahaan 
di Fakultas Bisnis Universitas Kristen (UK) Maranatha yang tidak 
hanya mengajarkan bisnis, tetapi juga mengajarkan pengembangan 
karakteristik kewirausahaan.
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Henky Lisan Suwarno, S.E., M.Si.
Dosen Fakultas Bisnis
Universitas Kristen Maranatha
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Pendidikan kewirausahaan di Fakultas Bisnis UK Maranatha 
fokus pada pengembangan tiga skill: soft-skill, hard-skill, 
dan practical-skill. Pengembangan soft-skill menekankan 
pada pengembangan karakteristik kewirausahaan dalam 
melaksanakan aktivitas bisnis ataupun pekerjaan lainnya. 
Pengembangan hard-skill menekankan pengembangan 
kompetensi manajerial maupun teknikal dalam 
melaksanakan aktivitas bisnis ataupun aktivitas pekerjaan 
lainnya. Pengembangan practical-skill menekankan pada 
pengembangan kompetensi apa pun atau hal lainnya yang 
didapatkan dari pengalaman melaksanakan praktik bisnis 
ataupun pekerjaan lainnya. 

Pengembangan practical-skill tersebut untuk menjawab 
pernyataan yang mengatakan bahwa teori itu tidak penting, 
melainkan praktik lebih penting karena kondisi di lapangan 
terkadang teori tidak sesuai dengan praktik. Saya tidak 
sependapat dengan hal tersebut karena keduanya sama-
sama penting. Namun, untuk menyelaraskan keduanya 
dibutuhkan hikmat – suatu pengertian dan pemahaman 
yang dalam mengenai sebuah situasi yang kita hadapi 
sehingga kita memiliki kebijaksanaan dalam menyikapinya. 
Jadi, jangan terlebih dulu menyalahkan teori. Jangan-
jangan kita sendiri yang tidak memiliki hikmat dalam 
mengaplikasikan teori tersebut.

Teori memang bisa berubah karena akan berkembang 
seiring perkembangan zaman. Mari kita sama-sama 
meningkatkan hikmat. Pengalaman kita dalam beberapa 
praktik pengembangan practical-skill membantu kita 
memiliki hikmat dalam aktivitas bisnis maupun pekerjaan 
lainnya. Selain itu tentu saja kita harus juga meminta 
kepada Tuhan sebagai sumber dari segala sumber hikmat. 

Maranatha Entrepreneurship Day (MED) merupakan 
sebuah gerakan yang dapat memfasilitasi tercapainya 
pengembangan soft-skill, hard-skill, dan practical-
skill dalam pendidikan kewirausahaan. Pada tahun ini, 
penyelenggaraan MED sudah memasuki tahun
ketiga (MED 3.0). 
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MED 3.0 ini inisiasinya memang berasal dari 
Fakultas Bisnis, tetapi mendapat dukungan dari 
Fakultas Seni Rupa dan Desain, Pusat Bahasa 
Mandarin, Direktorat Kemitraan Inovasi dan 
Kewirausahaan, serta Direktorat Penelusuran 
Bakat dan Admisi.
 
Tema “#GenerasiBerbagi” dipilih karena kita 
ingin mengajak generasi muda untuk memiliki 
sikap berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. 
Harapan itu jugalah yang menjadi dasar bagi 
mereka dalam memulai bisnis atau pekerjaan di 
suatu hari nanti.
 
Dalam MED 3.0 terdapat beberapa rangkaian 
kegiatan, di antaranya ME-Inspiring, ME-Talk, 
ME-Fest, ME-Tok, dan ME-WAR.
 
ME-Inspiring merupakan kegiatan seminar 
yang bertujuan memberikan insight tentang 
membangun semangat kewirausahaan, 
kreativitas, dan karakter melayani, serta menjadi 
berkat dan berbagi kepada orang lain.
 
ME-Talk merupakan public speaking competition 
yang memberikan kesempatan para peserta 
untuk meningkatkan rasa percaya diri dan 
memberikan inspirasi, serta motivasi untuk 
dapat berbagi kepada sesama.

ME-Fest   merupakan  pameran produk   
kewirausahaan mahasiswa yang memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk 
memperkenalkan karya kewirausahaannya.
 
ME-Tok merupakan kompetisi menari dengan 
gerakan dan lagu yang telah ditentukan (lagu 
tema #GenerasiBerbagi), yang bertujuan 
mengembangkan potensi, kreativitas, dan 
kepercayaan diri pesertanya.
 
ME-WAR adalah Walk and Run Competition yang 
bertujuan untuk mengajak para peserta memiliki 
tubuh yang sehat, karena di dalam tubuh yang 
sehat terdapat jiwa yang kuat, terutama mental 
kewirausahaan.
 
Rangkaian kegiatan dalam MED 3.0 diharapkan 
dapat memberikan sebuah legacy kepada 
generasi muda untuk dapat berbagi kepada 
orang lain, karena sukses tidak melulu soal 
harta dan tahta, tetapi tentang menebar  cinta, 
bahagia, dan berbagi ilmu untuk
membantu sesama.■

SALAM #GENERASIBERBAGI



Apakah Anda suka memelihara hewan peliharaan? Jika iya, 
Anda pasti sudah tidak asing dengan toko hewan peliharaan 
atau lebih dikenal dengan istilah pet shop.

Bejo PetMart merupakan salah satu pet shop terbaik di Kota Bandung. Selain 
barangnya berkualitas, juga pelayanannya memuaskan. Pet shop milik Alamsyah 
Muhamad Putra Abdillah atau lebih dikenal sebagai Alam ini menyediakan 
berbagai jenis peralatan dan kebutuhan hewan dengan harga murah.
 
Pria kelahiran 1996 ini sudah mulai merintis bisnis hewan peliharaan sejak 2018. 
Hal ini diawali dengan kecintaannya mengurus hewan peliharaan. 
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Awalnya Alam hanya memiliki sepasang burung lovebird, burung 
falk (parkit Australia), dan landak mini. Hewan peliharaannya terus 
berkembang biak dan semakin banyak. Lalu ia berinisiatif menjualnya, 
di antaranya melalui akun media sosialnya.

Pada 2019 Alam berinisiatif mengembangkan peternakan kucing ras 
maine coon. Usahanya berhasil. Hasil peternakannya disambut baik 
oleh penggemar hewan peliharaan sehingga banyak konsumen baru 
yang mengunjunginya. 

Kondisi tersebut menyebabkan kedua orang tua Alam tidak nyaman. 
Akhirnya ia memutuskan untuk membuka pet shop di Pasar Burung 
Sukahaji, Bandung dengan menjual kucing, landak mini, dan burung 
falk. Seiring berkembangnya bisnis dan peternakan kucingnya, alumnus 
Program Sarjana Manajemen UK Maranatha Angkatan 2016 tersebut 
lalu memutuskan membuka toko baru yang diberi nama Bejo PetMart  

Kini Bejo PetMart fokus menjadi grosir peralatan dan kebutuhan hewan 
peliharaan dengan harga murah. Kini tokonya sudah dipercaya oleh 
para pencinta hewan di seluruh Kota Bandung, bahkan sampai seluruh 
Indonesia.
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Walaupun usahanya sempat mengalami pasang surut, terutama pada awal masa pandemi 
covid-19, tetapi Alam tetap bertahan dan tak mau menyerah. Ia terus memberikan yang terbaik bagi 
para pelanggannya hingga bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang. 

Salah satu kunci sukses Bejo PetMart adalah strategi marketing yang digunakan, terutama melalui  
media sosial. Juga potongan harga, serta berbagai keuntungan lain yang ditawarkan toko ini. 

Alam membuktikan bahwa bisnis yang dimulai dengan passion dan hobi mampu memberikan 
banyak keuntungan dan kekuatan dalam melewati berbagai fase perjalanan bisnis. 

Kalau Anda cari kebutuhan hewan, jangan lupa belanja ke Bejo PetMart ya!

Bejo PetMart
Alamsyah Muhamad Putra Abdillah
Hp/WhatsApp: 081224889993 |  Alamat: Jalan Peta No.170, Kota Bandung, Jawa Barat

“TERUS KEMBANGKAN MIMPI DAN
MINAT KITA DALAM MENJALANKAN BISNIS,
KARENA ITU AKAN MENJADIKAN
BISNIS KITA SELALU MEMILIKI NILAI LEBIH.”

45M! - Edisi 20 // 2021 // SHOWCASE



46M! - Edisi 20 // 2021 // INTERAKSI





1 42 3

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






