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P

erasaan campur aduk menyelimuti kita dua bulan terakhir ini. Ada
banyak peristiwa yang seakan membawa kita naik-turun. Maret tahun
ini tepat satu tahun Indonesia mengalami situasi pandemik. Segala upaya
dan perjuangan selama satu tahun itu pun sepertinya sudah memuncak.
Angin segar mulai menyeruak dengan adanya langkah-langkah nyata
pemulihan situasi – walaupun ada kontroversinya juga.
Mulai dilaksanakannya vaksinasi massal menjadi pendorong utama
semangat untuk bangkit kembali. Kita warga kampus Maranatha pun
sudah sebagian besar menerima vaksin dosis pertama – memang masih
terbatas tenaga edukatif dan kependidikan sebagai pelayan publik, sesuai
tahapan vaksinasi dari pemerintah. Terlepas dari adanya kendala yang
masih dihadapi, keberhasilan pelaksanaan vaksinasi nasional sejauh ini
memberikan tambahan optimisme bagi masyarakat Indonesia.
Sudah setahun terakhir ini kampus Maranatha tampak kosong dan sepi,
karena hampir semua kegiatan dilaksanakan virtual. Sedikit geliat aktivitas
fisik mulai terlihat dengan diresmikannya Maranatha Sport Center. Ada
yang menganggapnya sebuah ironi, karena fasilitas yang cukup keren itu
belum dapat digunakan secara bebas. Sabar, nanti pasti akan dibuka juga
untuk publik, ketika situasinya sudah membaik. Setidaknya arena olahraga
ini mampu menghadirkan suasana lebih sehat dan sportif di lingkungan
kampus, walaupun masih sangat terbatas.
Dua bulan terakhir ini kita juga diselimuti rasa duka yang mendalam.
Terjadinya musibah bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita,
adanya gesekan dan konflik yang memakan korban, dan gugurnya para
pahlawan penjaga kedaulatan laut Indonesia, adalah beberapa peristiwa
yang menggores hati kita semua. Kita juga baru saja kehilangan sosok
bapak yang kita cintai, salah seorang rektor yang mengabdikan seluruh
hayatnya bagi Maranatha.
Jangan biarkan situasi yang sulit mengikis keyakinan, membuat kita
menjadi tipis harapan. Kita akan terus menjaga semangat. Amini semua
kesulitan dapat kita lalui bersama. (ins)
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Steffi G.

K

isah kematian dan kebangkitan
Yesus Kristus merupakan sebuah momen
penting dalam kehidupan umat Kristen
sehingga setiap tahun selalu dirayakan
dengan pergi ke gereja dan melakukan
kegiatan-kegiatan seperti mencari telur
paskah atau menonton cuplikan film
Passion of the Christ. Namun, sejak 2020,
perayaan Paskah seperti itu bagi sebagian
gereja tidak bisa dilaksanakan lagi demi
menghindari penularan virus Covid-19
kepada orang-orang terkasih. Umumnya,
cara yang dilakukan adalah mengikuti
ibadah Paskah secara virtual.

Demikian pula yang dilakukan oleh Universitas Kristen
(UK) Maranatha. Lembaga Pendeta dan Badan Pelayanan
Kerohanian menyelenggarakan ibadah perayaan Paskah
online pada Jumat, 9 April 2021 melalui platform
YouTube Universitas Kristen Maranatha. Perayaan ini
bersinergi dengan rangkaian kegiatan Paskah yang telah
dipersiapkan dan sudah dilakukan sebulan sebelumnya.
Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari webinar ICE
Dream 2.0 pada Selasa, 23 Februari 2021 dengan
tema “Alumni dan Mahasiswa yang Kreatif di Tengah
Ketidakpastian”, lalu webinar bagi pelayan gereja pada
Senin, 8 Maret 2021. Kemudian, kegiatan bakti sosial
berupa pembagian bingkisan Paskah kepada tenaga
administrasi tetap purnabakti, serta panggilan berpuasa
dan kepedulian kepada mahasiswa yang mengalami
kesulitan keuangan di masa pandemi, melalui program
Maranatha Student Care Fund (MSCF).
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Melalui tema “Kebangkitan Kristus Membawa Harapan
Baru” dan subtema “Recovery by His Grace”, kita
Program tersebut berlaku terhadap perguruan tinggi
diingatkan ada pengharapan, khususnya bagi seluruh
negeri maupun swasta. Begitu pun Universitas Kristen
civitas academica UK Maranatha bahwa kehidupan akan
Maranatha yang turut menerapkan program MBKM
menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Hal
dalam kurikulum perkuliahannya.
ini pun diimani oleh hamba Tuhan yang menyampaikan
firman-Nya, Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D.
Dr. Krismanto Kusbiantoro, S.T., M.T., Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan, Inovasi, dan Kemitraan UK Maranatha
Tema recovery atau kebangunan kembali menurutnya
menjelaskan bahwa Maranatha juga sedang menggencarkan
sangatlah baik. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur,
program pemerintah ini pada semester genap 2020/2021.
bergembira, dan bersukacita untuk merayakan Paskah.
Saat ini, sepuluh program studi di Maranatha telah siap untuk
Namun, ia mengingatkan esensi penting yang kerap kita
menjalankan program MBKM, contohnya Program Sarjana
lupakan dalam peristiwa kebangkitan Tuhan ini.
Teknik Sipil, Desain Interior, Ilmu Hukum, dan lain-lain.
“Apakah kita benar-benar memahami dengan baik
Pemerintah telah merangkai delapan bentuk kegiatan
bagaimana harapan dan kebaikan yang Tuhan ingin
pembelajaran yang digunakan di dalam maupun di luar
berikan kepada dunia melalui apa yang sudah Ia
program studi, meliputi: pertukaran pelajar, magang/praktik
lakukan di dalam dunia melalui peristiwa salib dan
kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian/
kebangkitan-Nya. Apakah kita memahami dengan
riset, proyek kemahasiswaan, kegiatan kewirausahaan, studi/
benar?” ungkap Pdt. Handi.
proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata
tematik. Hal tersebut dapat memfasilitasi mahasiswa dalam
mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakatnya.
UK Maranatha akan berfokus pada tiga skema, yakni
pertukaran mahasiswa (pertukaran yang bersifat lintas prodi
dalam universitas, serta lintas prodi dengan universitas mitra),
magang, dan kegiatan kewirausahaan. Program MBKM
Maranatha juga akan terus dikembangkan dengan membuka
peluang kerja sama dengan perguruan tinggi nasional maupun
internasional.
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Dosen Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)
Yogyakarta ini mengatakan bahwa kita sering
berpikir telah menunjukkan cinta Tuhan, tetapi
kenyataannya kita sedang memegang Tuhan
menurut apa yang kita mau. Kita lupa untuk
mencoba memahami apa yang Tuhan ajarkan,
yaitu untuk melayani dan memberikan kasih.
Pdt. Handi setuju dengan pendapat Dr. dr.
Theresia Monica Rahardjo, Sp.An., KIC., M.Si.,
M.M., MARS., yang menyampaikan orasi ilmiah
pada perayaan dies natalis UKDW. Pelopor terapi
plasma konvalesen Indonesia dan dosen Fakultas
Kedokteran UK Maranatha ini mengatakan, jika kita
ingin menghadirkan dan berharap pada kehidupan,
kita harus memahami bagaimana kita melewati dan
tetap menghadirkan kehidupan. Caranya adalah
dengan belajar berbagi karena dengan berbagi,
kita menghadirkan hidup, menghadirkan harapan,
dan kekuatan.
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“Tuhan sudah mengajarkan kita untuk
menghadirkan dan membagikan cinta bagi
kehidupan. Harapan baru itu akan betul-betul
hadir dan ada ketika kita menjadi bagian-Nya.
Karena kalau kita diam, kita hanya berpikir bahwa
kita mengerti, padahal tidak, maka kita tidak
melakukan apa-apa. Makanya banyak dari kita
tidak melakukan apa-apa karena kita bingung,
tidak mau mengingat dan tidak mau belajar untuk
berbagi lebih banyak,” ujar Pdt. Handi. ■
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Maranatha Sport Center
Jaga Kebugaran
dan Kebersamaan
Grista N.

O

lahraga bulu tangkis, basket, futsal, kini sudah bisa dilakukan di kampus Maranatha, loh! Kehadiran
Maranatha Sport Center telah mampu memfasilitasi berbagai kegiatan olahraga di sana. Walau pada

masa pandemi ini fungsinya masih terbatas, tetapi kehadiran fasilitas kampus terbaru ini nyatanya telah
disambut baik oleh civitas academica.
Melihat sejarahnya, pembangunan Maranatha Sport Center diinisiasi oleh pengurus Yayasan Perguruan
Tinggi Kristen Maranatha (YPTKM) periode 2013 – 2018 yang menginginkan adanya sarana berolahraga
di lingkungan kampus. Sebelumnya, civitas biasanya berolahraga di tempat lain.

9
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Proyek pembangunan fasilitas olahraga tersebut
dimulai pada 2016. Kemudian dilanjutkan oleh
kepengurusan berikutnya hingga rampung pada
2019. Bangunan dua lantai ini dibangun di atas lahan
bekas lapangan basket seluas 612 m2. Gedungnya
dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti loker,
kamar mandi, alat fitness, scoring board, speaker, dan
lapangan indoor untuk basket, futsal, badminton, dan
tenis meja.
Peresmiannya sempat tertunda karena pandemi
Covid-19 sehingga baru digelar soft opening-nya
pada 4 Maret 2021. Acara peresmian ini pun terbatas
hanya dihadiri oleh perwakilan Senat Universitas,
Pengurus YPTKM, dan pegawai Maranatha dengan
menjaga protokol kesehatan.
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Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UK Maranatha,
Ir. Olga Catherina Pattipawaej, M.S., Ph.D.,
berharap agar gedung ini dapat memfasilitasi
acara kebersamaan civitas academica dan dapat
meningkatkan kualitas kegiatan unit kegiatan
mahasiswa, khususnya di bidang olahraga. Jadi,
mahasiswa yang butuh keseimbangan antara
akademik dan nonakademik, dapat memanfaatkan
fasilitas ini dengan bergabung dalam unit kegiatan.
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Keberadaan gedung ini sangat ditunggu
para mahasiswa, tetapi karena masih dalam
masa pandemi, mereka masih belum bisa
menikmatinya. Salah satu mahasiswa
Fakultas Teknik anggota Unit Kegiatan
Olahraga (UKOR), Anthony Martin Tanjung,
merasa senang dengan adanya sport center
ini. Ia yakin mahasiswa lainnya merasakan
hal yang sama. Mereka akan termotivasi
dan semakin bersemangat berlatih untuk
mencetak prestasi di bidang olahraga.
Filemon, Ketua UKOR, juga sependapat
dengan Anthony. Meskipun merasa sedih
karena belum bisa menggunakan fasilitas ini
secara langsung, adanya Maranatha Sport
Center dirasa akan membantu mahasiswa
yang gemar olahraga.

Selama masa pandemi, gedung ini hanya
bisa dipergunakan oleh dosen dan tenaga
kependidikan Maranatha selepas jam kantor
untuk olahraga badminton dan tenis meja.
Kedua jenis olahraga ini dipilih karena tidak
menimbulkan kontak fisik antarpemain
sehingga prosedur kesehatan tetap terjaga.
Namun, Olga menekankan, jika situasi
pandemi mulai membaik, fungsi gedung
ini akan dioptimalkan secara adil dengan
konsep kekeluargaan dan kebersamaan.
Tidak menutup kemungkinan adanya
cabang olahraga lain yang dapat dilakukan
di gedung ini.
Hadirnya
Maranatha
Sport
Center
menciptakan harapan bahwa mahasiswa
yang menekuni olahraga dapat serius
berlatih, hingga akhirnya dapat mencetak
prestasi, serta membawa harum nama
Maranatha. Selain itu, suasana kebersamaan
dan kekeluargaan di tengah civitas academica
Maranatha akan semakin terjalin. ■
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Rini Setiadi:

Orang Hebat
Tidak Dibentuk
dari Kemudahan
Grista N.

M

enggapai cita-cita merupakan impian semua orang. Berbeda
dengan zaman dulu, saat kaum perempuan tidak bisa menentukan
cita-citanya sendiri, kini kaum perempuan memiliki hak yang sama
dengan kaum laki-laki untuk menentukan dan menggapai cita-citanya.
Hal ini dibuktikan oleh seorang perempuan bernama Rini Setiadi, alumnus
Universitas Kristen Maranatha.
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Wanita lulusan Program Sarjana Teknik Industri
(2005) dan Magister Manajemen (2010) ini berhasil
membuktikan bahwa perempuan bisa menentukan
cita-cita dan berhasil meraihnya. Rini yang memiliki
ketertarikan pada mata pelajaran eksakta, mulai
menemukan passion dalam hidupnya saat ia
mempelajari ilmu manajemen di program magisternya.
Ia kemudian bermimpi untuk bekerja di bidang
perbankan saat lulus kuliah.
Impian Rini itu tak dibiarkannya hanya menjadi mimpi
belaka. Ia berusaha mewujudkannya dengan melamar
kerja ke salah satu bank yang memiliki aset terbesar di
Jawa Barat. Kariernya dimulai dari nol dengan menjadi
seorang admin kredit. Karena usaha dan kerja kerasnya,
Rini pun ditempatkan di berbagai daerah di Jawa
Barat dan mendapatkan karier yang terus menanjak
sampai akhirnya dipercaya memegang jabatan sebagai
koordinator wilayah.
Namun, perjalanan karier Rini tak selalu di atas.
Adanya persoalan pribadi telah membuatnya terpaksa
harus melepas kariernya yang cemerlang tersebut
dan mencoba mencari pekerjaan di tempat lain.
Akhirnya ia mendapatkan tawaran untuk bekerja di bank
tempatnya bekerja sekarang untuk mengisi posisi
direktur operasional.

14
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dok. Rini Setiadi

Setelah memenuhi syarat sertifikat
direktur, ujian nasional, tes lisan,
interview, serta syarat lainnya,
Rini resmi menjadi Direktur
Operasional dan Fungsi Kepatuhan
PT BPR Karya Putra Mandiri pada
Oktober 2018 di usianya yang
menginjak 31 tahun.
Kini, wanita lulusan SMAK BPK
Penabur Tasikmalaya tersebut
ingin menjadi wanita karier yang
sukses dan membahagiakan
orang tua yang telah berjasa dan
mendukungnya hingga saat ini.
Ia pun ingin terus meningkatkan
kariernya hingga jenjang komisaris,
sambil menjadi konsultan terkait
perbankan, khususnya BPR.
Perjuangan Rini dalam menggapai
cita-citanya tidaklah mudah.
Namun, ia yakin dan terus berusaha

foto: dok. Rini Setiadi

untuk mencapainya. Sebagai
seorang perempuan, Rini berhasil
membuktikan dirinya dapat meraih
cita-cita dan menjadi pemimpin
dengan usaha dan kerja keras
yang maksimal.
“Usaha dan kerja keras tidak akan
mengkhianati hasil. Orang hebat
tidak dibentuk melalui kemudahan,
kesenangan, kenyamanan, tetapi
melalui kesukaran, tantangan, dan
air mata. Yang kedua, kejujuran
dan kedisiplinan adalah hal yang
utama dan mendasar yang harus
diterapkan di dalam diri, di mana
pun saya bekerja dan ke mana pun
saya pergi,” ungkap Rini dengan
nada optimis. ■
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Ibu Tunggal
Pantang Putus Asa
Steﬃ G.

E

ros Rostini adalah seorang staf yang dikenal ramah di lingkungan
kampus Maranatha. Sejak muda ia sudah menjalani berbagai
macam pekerjaan. Sejak 2017, ibu dari dua orang anak ini bekerja sebagai
tenaga kerumahtanggaan di UK Maranatha.

17
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Ketika Eros masih di Sekolah Menengah

Eros pun sering merasa pusing dan mata

Atas (SMA), ia pernah bekerja sebagai

berkunang-kunang

pekerja rumah tangga (PRT) demi

dan kurang tidur selama bekerja. Ia

membiayai sekolah dan kehidupan

akhirnya memutuskan keluar. Namun,

keluarganya. Selepas SMA, wanita

kebutuhan anak-anak dan keluarganya

kelahiran 13 Oktober ini pun bekerja di

memaksanya mencari pekerjaan lain.

berbagai bidang, mulai dari penjaga di

Bukannya mendapat pekerjaan baru, ia

toko baju, pabrik karet, pabrik garmen,

ditawari kembali untuk menjadi satpam.

karena

kelelahan

perkebunan, minimarket, hingga menjadi
Oktober 2014 adalah saat pertama

Sales Promotion Girl (SPG).

Eros mulai bekerja sebagai satpam di
Bekerja di minimarket adalah pekerjaan

UK Maranatha. Pekerjaannya seputar

terlama Eros. Wanita kelahiran 1987

menerima dan mengarahkan tamu,

ini terpaksa harus mengundurkan diri

menerima surat, dan berjaga di pos.

karena sering merasa mual dan pusing.
Pada saat itu ia sedang mengandung

“Pertama bekerja di sini pusing karena

anak pertamanya.

pengetahuan saya tentang perguruan
tinggi saat itu masih nol. Saya banyak

Kemudian,

Eros

ditawari

bekerja

bertanya

kepada

petugas

operator

sebagai satuan pengamanan (satpam).

telepon atau karyawan yang sudah saya

Ia ditempatkan pada sebuah pabrik

kenal. Setelah dijalani, akhirnya jadi

dengan 12 jam kerja setiap harinya.

bisa,” ujarnya.

Bahkan, ia pernah bekerja selama 36
jam sekaligus menggantikan temannya
yang sedang izin tidak masuk kantor.

18
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Setelah lama bekerja sebagai satpam,
Eros

mencoba

tenaga

melamar

kerumahtanggaan

sebagai
di

UK

Maranatha. Akhirnya ia mendapat
panggilan tes. Pada saat tes kesehatan
dikatakan bahwa terdapat bercak
pada

paru-parunya.

Kemudian

ia

mengonfirmasinya ke spesialis paru.
Ternyata tidak ada masalah pada paruparunya sehingga akhirnya ia diangkat
sebagai pegawai tetap.
Setiap bekerja, Eros selalu bertanggung
jawab dengan pekerjaannya. Oleh karena
itu, ia berusaha selalu mengerjakan
pekerjaannya sebaik mungkin. Namun,
tentu sebagai ibu tunggal yang harus
bekerja, waktu yang ia habiskan bersama
keluarga menjadi sangat terbatas. Ia
selalu berusaha memberikan waktu
luangnya

demi

anak-anak

dengan

belajar dan bermain bersama. Ia juga
berusaha terus berkomunikasi dengan
guru untuk memantau pendidikan
anak-anaknya. ■

“Pesan saya bagi para ibu, khususnya ibu tunggal seperti saya,
terus semangat dan jangan putus asa. Selalu optimis dan selalu
bersyukur. Pasti Tuhan akan membukakan jalan dan rezekinya.”
- Eros Rostini -

19
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METERAI:

KENALI ASPEK HUKUM, FUNGSI,
DAN PENGGUNAANNYA
Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Kristen Maranatha

Setiap aktivitas manusia tidak terlepas

dari segala kepentingan yang saling
berhubungan yang kemudian memberikan
status kepada pihak yang terkait di
dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan
suatu pembuktian yang sah
di mata hukum.
Pembuktian tidak formal dapat ditemukan
ketika kita meminta sebuah pengakuan
tidak tertulis dari pihak yang memiliki
kepentingan. Namun, itu tidaklah cukup
karena harus dilandasi iktikad baik dari
semua pihak yang dituangkan ke dalam
bentuk dokumen.
Dokumen adalah sesuatu yang ditulis
dalam bentuk tulisan tangan, cetak, atau
elektronik, dan dapat dipakai sebagai
alat bukti atau keterangan. Dokumen
sangatlah berharga dan bermanfaat bagi
setiap orang yang menggunakannya. Oleh
karena itu, negara membebankan pajak
berupa bea meterai.

Bea meterai adalah sebuah bukti pembayaran
pajak atas suatu dokumen yang medianya
dikenal dengan nama meterai. Di Indonesia, bea
meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Berdasarkan
undang-undang tersebut, dokumen yang dapat
dikenakan pajak antara lain: surat perjanjian, surat
keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya
yang sejenis, beserta rangkapnya.
Juga akta notaris beserta grosse, salinan dan
kutipannya, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
beserta salinan dan kutipannya, surat berharga
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dokumen
transaksi surat berharga, termasuk dokumen
transaksi kontrak berjangka dengan nama dan
dalam bentuk apa pun.
Kemudian dokumen lelang yang berupa kutipan
risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah
lelang, dan grosse risalah lelang, dokumen yang
menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal
lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang:
1. menyebutkan penerimaan uang; atau 2.
berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan,
dan dokumen lain yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
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Jelas sekali bahwa bea meterai berfungsi
sebagai penerimaan pajak negara, sedangkan
meterai sebagai media untuk menunjukkan
telah dibebankannya pajak atas dokumen yang
digunakan/dimanfaatkan oleh si pengguna
dokumen. Namun, pemahaman masyarakat
terhadap fungsi meterai kadang kurang tepat.
Mereka menganggap meterai hanya digunakan
untuk mengesahkan suatu transaksi dan
terbatas pada dokumen perjanjian dan bukti
transaksi saja (kuitansi).
Keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan
oleh meterai dalam dokumen, melainkan
didasarkan pada syarat sahnya suatu perjanjian,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan
untuk membuat suatu perikatan; suatu hal
tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Sementara itu, keabsahan dari suatu kuitansi
karena adanya tanda tangan si penerima uang.
Suatu dokumen perjanjian atau pun kuitansi
akan memiliki nilai/berharga apabila dibubuhi
meterai, terutama bila dokumen tersebut
digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Suatu dokumen perjanjian atau pun kuitansi
yang tidak dibubuhi meterai belum tentu tidak
sah. Ada beberapa dokumen berharga yang
tidak memerlukan meterai, contohnya adalah
ijazah, surat gadai, dokumen lalu lintas barang,
dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan pada
Pasal 7 Undang-Undang tentang Bea Meterai. ■
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M

anusia, alam, dan arsitektur merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dan akan saling memengaruhi satu sama lain.
Oleh karena itu, dalam mendesain perlu memperhatikan balance
dari ketiga aspek tersebut sehingga dapat meminimalisir dampak
satu dengan lainnya.
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Keseimbangan antara manusia, alam, dan arsitektur ini
sebenarnya sudah dapat kita temukan pada arsitektur
tradisional kita. Sejak awal pembuatan bangunan,
semuanya telah dibuat berdasarkan kebutuhan manusia
dan alam setempat. Hal ini tampak pada bentuk
arsitektur tradisional Indonesia yang berbeda-beda di
setiap daerahnya, menyesuaikan kebutuhan manusia
(adat istiadat, kepercayaan, aktivitas, dan lain-lain) dan
lingkungannya (iklim, kondisi tanah, dan lain-lain).
Dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan
teknologi, arsitektur Indonesia juga ikut berkembang.
Tanpa disadari style yang berkembang di negara maju
hadir di Indonesia, tetapi tidak semuanya disesuaikan
dengan kondisi alam kita sehingga menimbulkan
permasalahan pada ketidaknyamanan manusia
dan kerusakan alam. Misalnya naiknya suhu global,
boros energi, hingga krisis energi dan krisis air karena
kurangnya daerah resapan, polusi udara, dan lain-lain.
Menanggapi hal tersebut, green architecture dijadikan
sebuah kewajiban yang perlu diterapkan dalam
perencanaan bangunan dan menjadi bagian dari perizinan
bangunan di beberapa negara. Green architecture adalah
salah satu dari sekian banyak gerakan arsitektur ramah
lingkungan yang menekankan pada hubungan arsitektur
yang selaras dengan alam sehingga meminimalkan
kerusakan alam dan mengurangi dampak negatif
terhadap manusia sebagai penggunanya.
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Gerakan green building ini dimulai pada 1993 oleh US
Green Building Council. Di Indonesia, konsep “green”
dikenal sekitar 1990-an dan mulai didirikan sebuah
asosiasi Green Building Council Indonesia pada 2001.
Aplikasi konsep green architecture di Indonesia
mengacu pada sistem Greenship yang dibuat
oleh Green Building Council Indonesia. Di dalam
Greenship terdapat penilaian yang dapat kita ikuti
untuk mendapatkan rating pada bangunannya nanti
setelah dibuat.
Greenship dibagi dalam beberapa ketegori, yaitu
untuk bangunan dalam perencanaan, bangunan yang
telah beroperasi, interior, rumah tinggal, dan kompleks
perumahan. Beberapa aturan dalam Greenship
seperti efisiensi dalam penggunaan material, tidak
menggunakan material yang beracun, material yang
dapat didaur ulang, menggunakan material lokal,
hemat energi, dan lain-lain.
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Saat ini Greenship belum menjadi aturan yang baku
sebagai syarat perizinan bangunan seperti yang telah
diterapkan di beberapa negara lainnya. Seharusnya
green design itu harus diterapkan untuk semua
desain bangunan tanpa harus dipaksakan sebagai
prasyarat mendirikan bangunan.
Para arsitek seharusnya sadar dengan sendirinya
tentang pentingnya memperhatikan lingkungan. Bukan
hanya untuk saat ini saja, tetapi juga untuk keberlanjutan
atau sustainability sehingga apa yang kita nikmati saat
ini dapat dinikmati untuk generasi selanjutnya.
Terkadang aturan dan standar menjadi beban bagi
arsitek sehingga mengekang kreativitas dalam
mendesain. Untuk membebaskan arsitek berkreasi
ataupun bidang lain yang ingin mengusung konsep
green, satu hal yang perlu diperhatikan adalah
mendesain dengan hati.
Jadi, manfaatkan segala sesuatu yang ada dengan
efisien tanpa merugikan orang lain dan selalu
memikirkan dampaknya dari segala sesuatu yang
kita rencanakan dalam desain. Apabila kita dapat
berempati dengan sesama dan lingkungan, niscaya
bangunan yang kita rencanakan akan mendapat
penilaian baik dalam standarisasi green.■
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“

Kesetiaan itu sangatlah penting.
Setia pada hal-hal kecil, merupakan
hal yang besar. Lakukanlah segala
sesuatu dengan sepenuh hati dan
faithfulness kepada Tuhan, yang telah
menempatkan kita di tempat kita
berada saat ini. Jadi, setiap kita diberi
kesempatan untuk melakukan hal yang
besar melalui kesetiaan.
Sri Widiyantoro

”

M! - Edisi 17 // 2021 // MASA, SIH?

27

Warna Cahaya
Menentukan
Hatimu
Jangan Salah Pilih!

foto: Rich Tervet, Unsplash

Erwin Ardianto Halim

P

ernahkah kalian sadari makna angka yang tertulis di box tempat lampu yang kita beli dari toko
lampu atau di supermarket? Kalau kalian belum menyadarinya, di sana biasanya tertulis 3000K,
5000K, atau 6000K. Dalam dunia pencahayaan angka itu disebut color temperature. Ini merupakan
deskripsi dari warna yang dikeluarkan oleh cahaya lampu.
Biasanya kalian tidak memedulikan color temperature ini bukan? Padahal color temperature ini memiliki
peran penting dalam membentuk suasana ruangan dan mood kita.
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2800K-3300K
Warm White
Memberikan Suasana Nyaman
(Cozy)
Warm white termasuk salah satu warna lampu yang sering kita gunakan. Dengan
menggunakan warna lampu 2800K-3300K berwarna putih kekuningan ini dapat
menciptakan ruangan bersuasana nyaman sehingga akan memberikan mood
rileks yang baik untuk kita yang menggunakan ruangan tersebut. Kondisinya
sangat artistik. Bisa dibilang seperti suasana di hotel.

4000K-4500K
Natural White
Memberikan Suasana Terang

Natural white merupakan warna lampu yang paling banyak digunakan untuk
penerangan ruangan. Warna tersebut biasanya digunakan untuk ruangan yang
memerlukan penerangan menyeluruh dan merata. Sangat tepat untuk kegiatan
belajar, menggambar, dan pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi sehingga dapat
meningkatkan produktivitas dan konsentrasi kalian dalam mengerjakan pekerjaan.
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5000K-5500K
cold White
Memberikan Suasana Dingin

Sesuai dengan sebutannya, yaitu cold white, color temperature ini dapat menciptakan
suasana dingin apabila diterapkan pada sebuah ruangan. Cold white memiliki sedikit
warna biru pada cahayanya sehingga sangat baik digunakan untuk penerangan ruang
secara maksimal. Cocok untuk kalian yang menyukai ruangan terang. Menggunakan
color temperature cold white akan membuat hari-harimu penuh dengan semangat.

Memperhatikan color temperature atau warna cahaya lampu sebelum kalian membeli
akan sangat membantu suasana dalam ruangan yang kalian ingin capai. Tentunya
sangat baik bila didukung oleh perencanaan interior dan pencahayaan sesuai target
yang ingin dicapai.
Jangan lupa pemilihan warna cahaya yang baik akan menentukan suasana dan mood
kalian dalam melakukan pekerjaan. Jangan salah memilih warna pencahayaan. Warna
cahaya menentukan hatimu. ■
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PEREMPUAN
MENEBAR KEBAIKAN
DI TENGAH PANDEMI
Dr. Dra. Rosida Tiurma Manurung, M.Hum.
Ketua Ikatan Kekeluargaan Perempuan Maranatha

P

ada masa pandemi ini, masyarakat
Indonesia diharuskan hidup dengan
tatanan adaptasi kebiasaan
baru, dan “berdamai” dengan Covid-19.
Adaptasi kebiasaan baru adalah suatu
tindakan atau perilaku yang dilakukan
oleh masyarakat dan setiap pihak terkait
yang ada di wilayah tersebut untuk
melakukan pola harian atau pola kerja
atau pola hidup baru yang baru dan
berbeda dengan sebelumnya.

Tujuannya adalah agar masyarakat tetap
produktif dan aman dari penularan Covid-19,
serta bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas
dengan produktif pada era pandemi.
Masa pandemi juga bukan akhir segalanya,
justru merupakan saat yang tepat untuk
menunjukkan empati dan bela rasa kepada
masyarakat sekitar.
Ikatan Kekeluargaan Perempuan Maranatha
(IKPM) menyadari bahwa inilah saat yang
baik untuk melakukan pengabdian kepada
masyarakat di lingkungan sekitar kampus.
Pada masa adaptasi kebiasaan baru,
IKPM memandang perlunya mengedukasi
masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan
ketahanan hidup.

Penyuluhan dalam Angkutan Umum
Salah satu upaya edukasi dilakukan
melalui kegiatan pengabdian kepada
masyarakat berupa penyuluhan. IKPM
bekerja sama dengan supir angkutan kota
yang tergabung dalam Kopamas (Koperasi
Angkutan Masyarakat) Sarijadi, Kelurahan
Sarijadi Bandung, memberikan penyuluhan
dan edukasi protokol kesehatan kepada
sopir dan penumpang angkutan kota.
Dalam kegiatan ini, sopir dan penumpang
mendapatkan buku panduan dan stiker
penerapan protokol kesehatan. Kegiatan yang
merupakan rangkaian program pengabdian
masyarakat ini dipimpin oleh Ketua IKPM,
Dr. Dra. Rosida Tiurma Manurung, M. Hum.
dan Koordinator Pengabdian Masyarakat,
Dr. Ratnadewi, S.T., M.T.
Kegiatan yang berlangsung pada tanggal
26 dan 27 November 2020 ini bertujuan
melakukan penyuluhan penerapan protokol
kesehatan kepada sopir angkot, menjalin
kepedulian terhadap sesama, terutama
masyarakat di lingkungan kampus,
mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas,
dan mengembangkan sikap kepedulian
terhadap kesehatan lingkungan. Kegiatan ini
melibatkan 92 sopir angkot Kopamas Sarijadi.

Foto: dok. Rosida Tiurma Manurung
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Perwakilan IKPM, Dr. Dra. Ariesa Pandanwangi,
M.Sn. mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini
adalah untuk memberikan layanan pengabdian
masyarakat dengan memberikan penguatan
dan kesadaran, serta kepedulian terhadap
lingkungan yang go green melalui pelatihan
wastra tamarind dengan media bubuk biji
klungsu, menyosialisasikan kearifan lokal
Indonesia kepada publik, meningkatkan
kompetensi, mengembangkan potensi wilayah,
dan meningkatkan daya saing masyarakat.

Diharapkan, sopir angkot dapat menjalankan
protokol kesehatan dan mengedukasi
penumpangnya. Pengabdian kepada
masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk
bela rasa, implementasi nilai-nilai integrity, care,
dan excellence, serta semangat kebersamaan
institusi di tengah lingkungan dan masyarakat,
khususnya dalam masa pandemi ini.
Pengabdian kepada masyarakat ini
berlangsung tertib dan lancar. Para supir
sangat antusias untuk mengetahui protokol
kesehatan yang tepat diterapkan di dalam
angkutan umum. Buku saku pedoman protokol
kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan
baru telah dibaca, disimak, dan dipahami
dengan sungguh-sungguh oleh para supir
sebelum mereka mengisi kuesioner. Stiker
edukasi telah ditempelkan di bagian depan
kaca mobil angkutan umum. Selain itu, para
sopir sangat gembira menerima cendera mata
berupa masker dan bahan pokok.

Pelatihan Membatik
Masa pandemi membuat banyak masyarakat
memiliki keterbatasan gerak. Implikasinya,
banyak yang kehilangan pekerjaan. Pada saat
masa adaptasi kebiasaan baru diterapkan,
banyak pihak berinisiatif untuk kembali
menggerakkan ekonomi rakyat.
Salah satunya adalah TKBM/PKBM Maleo,
dan SMP Terbuka Maleo Tangerang. Mereka
berinisiatif mengajak kerja sama dengan IKPM
untuk melatih para guru dan siswa di wilayah
binaannya. Beberapa dari tim ini kemudian
disebar ke pelosok nusantara.
Berdasarkan ajakan tersebut, IKPM
memberikan pelatihan terbatas dengan
memperhatikan protokol kesehatan kepada
mereka. Materi yang diberikan adalah pelatihan
membuat wastra tamarind dengan media lilin
dingin pada Rabu, 2 Desember 2020.

Demikianlah, IKPM sebagai representasi dari
UK Maranatha, khususnya sebagai wadah
kekeluargaan perempuan, tetap melaksanakan
pelayanan dan pengabdian masyarakat di sekitar
kampus sekalipun di masa sulit dan ruang
geraknya terbatas karena pandemi. Menebar
kebaikan di tengah pandemi adalah peluang yang
bisa dilakukan untuk membantu sesama. ■
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FINDING OUR EASTER EGG
Karya ilustrasi oleh:
William Sanjaya - Program Sarjana Desain Komunikasi Visual angkatan 2017

M! - Edisi 17 // 2021 // EKSPRESI

A

lkisah di sebuah desa di Jawa Tengah
terdapat pabrik mi yang usianya sudah
dekat seabad. Pabrik mi tradisional yang
berlokasi di daerah Banyumas itu telah
berdiri sejak 1925. Pada masa jayanya, mi
itu pernah menjadi produk kebanggaan
dan terkenal sebagai ciri khas lokal
Banyumas. Saat itu karyawan yang bekerja
bisa mencapai lebih dari seratus orang.
Bagaimana nasibnya kini?
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Itulah sepotong cerita yang saya dengar sekitar dua-tiga
tahun yang lalu, saat berjumpa dengan Pak Yusak. Diskusi
hari itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Mendiang
Pak Yusak memang dikenal gemar bercerita, dari hal-hal
yang santai sampai serius; cerita-cerita yang mengundang
tawa sampai yang menegakkan bulu roma. Itu adalah
salah satu caranya menjalin relasi dan berkomunikasi
dengan banyak orang, khususnya di lingkungan kampus
Maranatha tempatnya mengabdi hingga akhir hayatnya.
Sosoknya sangat lembut dan tenang. Bicaranya sangat
santun, menenteramkan hati. Situasi yang tegang, sering
kali teredam tatkala ia turun tangan. Ia adalah seorang
pemimpin yang sangat humble.
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Ir. Yusak Gunadi Santoso, M.M. mulai bertugas sebagai dosen di kampus
Maranatha pada tahun 1978. Saat itu saya masih bocah baru lahir. Rasanya
tidak banyak kesempatan saya bertemu dengannya, tetapi begitu banyak
kenangan yang menjejak di hati. Pak Yusak adalah orang yang mengenalkan
saya dengan dunia manajemen. Terdengar aneh memang, karena ia adalah
seorang akademisi teknik elektro. Pengalaman dan kisah yang ia ceritakan
– lebih dari dua puluh tahun lalu, saat saya pertama kali mengenalnya –
rupanya banyak berpengaruh pada minat saya itu.
Pak Yusak menjabat sebagai rektor Universitas Kristen Maranatha pada
periode 1991-1995, dan 2014-2016. Pada periode 2014-2016 itulah saya mulai
banyak berinteraksi dengan beliau, saat bertugas di salah satu unit kerja
yang mengurus media dan komunikasi kampus. Beberapa tahun setelahnya,
beliau menjadi salah satu mentor saya dalam program pengembangan
kepemimpinan yang saya ikuti. Saat itu saya bertugas mengepalai salah satu
direktorat yang mengelola branding UK Maranatha.
Di luar urusan kampus, bahkan pada masa purnabaktinya, Pak Yusak juga
masih menyempatkan berdiskusi, brainstorming, juga berbagi cerita dengan
saya. Salah satu yang membuat saya terkesima adalah ceritanya tentang
pabrik mi itu. Pak Yusak menceritakan kisah itu sepulangnya dari perjalanan
ke Jawa Tengah. Ternyata kisah itu adalah kisah nyata. Saat itu ia baru
pulang dari Banyumas, mengurus beberapa hal di pabrik mi yang rupanya
dikelola oleh kerabatnya. Saya pun terkagum-kagum melihat betapa aktif
dan energiknya beliau di usianya saat itu.
Lalu, bagaimana nasib mi “klasik” yang hampir seabad itu?
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Cukup miris, mi tradisional itu pernah nyaris punah.
Pabrik berskala kecil yang mengandalkan manual
labour, ternyata merasakan pukulan telak dengan
kehadiran mi instan produk industri modern berskala
raksasa. Dihantam kesulitan-kesulitan lainnya,
situasinya pun menjadi sangat berat.
Sampailah pada suatu titik Pak Yusak berkesempatan
membantu mengambil langkah untuk menjaga
dan mengangkat kembali mi kering yang pernah
cemerlang itu. Sebuah kebanggaan bagi saya,
Pak Yusak mengajak saya berdiskusi panjang
lebar membicarakan bagaimana cara melakukan
rebranding produk mi tradisional itu. Tak segan,
beliau beberapa kali sengaja mendatangi saya, untuk
sekadar bertukar pikiran.

Dari situlah, saya mulai menggali dan menemukan
banyak fakta menarik mengenai brand tradisional,
yang harus berjuang menghadapi perubahan zaman.
Minat saya mengenai brand tradisional yang sudah
mulai terkubur pun seakan bangkit lagi. Dua gol untuk
pak mentor! Ada banyak hal yang saya temukan, ada
banyak pengalaman yang saya serap, yang semula
berawal dari sebuah cerita.
Tak terasa waktu berlalu. Saya pun dihantam dengan
berbagai tugas dan kesibukan. Keinginan suatu waktu
dapat berkendara bersama, melihat langsung pabrik
mi yang ceritanya membuat saya terkesima, urung
sudah. Dirundung penasaran, saya pun browsing
di beberapa marketplace online, mencoba mencari
mi itu. Ternyata ada! Etiketnya pun sudah memakai
revisi baru yang pernah kami diskusikan bersama
– walaupun tampangnya tetap saja jadul, jauh dari
kesan modern. Lega rasanya.
Kisah itu tak akan pernah terlupakan. Semua teladan,
pengalaman, dan pelajaran; semua kenangan dan kisah
yang menginspirasi, akan terus melekat di sanubari. ■
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SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:

http://news.maranatha.edu

SAH! MARANATHA MENYANDANG PERINGKAT
AKREDITASI BAIK SEKALI

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA KEMBALI BERIKAN
VAKSINASI COVID-19 BAGI DOSEN DAN KARYAWAN

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT) telah menerbitkan sertifikat akreditasi
yang menyatakan bahwa Universitas Kristen
Maranatha memenuhi syarat peringkat Akreditasi
Baik Sekali. Sertifikat akreditasi tersebut berlaku
sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan
13 Maret 2023. UK Maranatha menyandang
peringkat Akreditasi Baik Sekali berdasarkan
Keputusan BAN-PT No. 304/SK/BAN-PT/AKISK/PT/IV/2021 tentang Konversi Peringkat
Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Kristen
Maranatha, Kota Bandung.

UK Maranatha bekerja sama dengan Rumah Sakit
Gigi dan Mulut Maranatha, Puskesmas Sukawarna,
Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, dan Dinas
Kesehatan Kota Bandung mengadakan vaksinasi
Covid-19 dosis pertama, pada 21 April 2021. Ini
merupakan vaksinasi bagian kedua dengan tujuan
supaya seluruh civitas academica, khususnya
pegawai Maranatha dapat menerima vaksin
Covid-19. Sebanyak 332 orang dosen, tenaga
kependidikan, serta pegawai outsourcing Maranatha
mendatangi Exhibition Hall, Gedung B lantai 1 untuk
menerima vaksin.

TRIBUTE TO IR. YUSAK GUNADI SANTOSO, M.M.

ILENE, ALUMNUS MARANATHA MENJADI PEMENANG
DI INDONESIA’S NEXT TOP MODEL CYCLE 1

Ir. Yusak Gunadi Santoso, M.M., yang pernah
menjabat sebagai Rektor UK Maranatha dalam
dua periode (1991-1995 dan 2014-2016), telah
tutup usia pada Minggu, 28 Maret 2021. Untuk
mengenang jasa dan sosoknya, UK Maranatha
menyelenggarakan acara Tribute to Ir. Yusak
Gunadi Santoso, M.M. pada Senin, 26 April 2021 di
Auditorium Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A.

Danella Ilene Kurniawan, alumnus Program Diploma
Bahasa Inggris Universitas Kristen Maranatha,
dinobatkan sebagai pemenang dalam Indonesia’s
Next Top Model (INTM) Cycle 1. Pengumuman
pemenang disampaikan pada babak Grand Final
INTM yang ditayangkan pada Jumat, 9 April 2021
di salah satu saluran televisi nasional, NET.
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Meski Pandemi,

Pengabdian
Tetap Jalan
Steffi G.

S

alah satu tugas perguruan tinggi
di Indonesia adalah menjalankan
pengabdian kepada masyarakat,
sebagai salah satu bagian dari fungsi tridarma
perguruan tinggi. Pengabdian kepada
masyarakat adalah kegiatan civitas academica
dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Pandemi Covid-19 sejak tahun lalu, telah
membuat berbagai kegiatan harus tertunda
bahkan dibatalkan. Termasuk kegiatan
pengabdian kepada masyarakat, tidak lagi
dapat dilaksanakan seperti biasanya. Namun
kondisi pandemik tidak mengurangi semangat
civitas academica UK Maranatha untuk tetap
dapat mengadakan pengabdian kepada
masyarakat. Bedanya, sebagian besar kegiatan
pengabdian pada tahun 2020 dilakukan secara
virtual. Memanfaatkan teknologi, hampir semua
kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada
tahun 2020 dilakukan berupa webinar atau
workshop online.

Tak disangka, walaupun dalam kondisi
pandemik, ternyata pengabdian masyarakat
yang dilakukan oleh UK Maranatha justru
mengalami peningkatan. Ketua Bidang
Riset dan Abdimas Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) UK Maranatha,
Dr. dr. Hana Ratnawati, M.Kes. menyebutkan
bahwa pada tahun 2020, UK Maranatha
berhasil meningkatkan kinerja pengabdian
kepada masyarakat dengan mendapatkan
peringkat “memuaskan” (satisfactory).
Peringkat ini berarti UK Maranatha merupakan
perguruan tinggi dengan sistem pengelolaan
yang cukup baik. Namun demikian, luaran yang
dihasilkan masih tergolong belum banyak.
Oleh karena itu, UK Maranatha akan terus
meningkatkan kapasitasnya, baik dari sisi
sumber daya, pengelolaan, maupun luaran
pengabdian masyarakat.
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
diadakan Universitas Kristen Maranatha, baik
secara mandiri ataupun bekerja sama dengan
institusi lain, selalu dilaksanakan dengan
menjunjung tinggi nilai ICE (integrity, care,
and excellence). Kegiatan pengabdian yang
diselenggarakan, terdiri atas empat jenis,
yaitu 1) pemberdayaan masyarakat; 2)
implementasi kepakaran; 3) diseminasi
penelitian; dan 4) kepemimpinan.
Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
Implementasi kepakaran adalah suatu bentuk
pengabdian kepada masyarakat dengan
mengimplementasikan kepakaran yang dimiliki
dosen. Diseminasi penelitian adalah suatu
bentuk pengabdian kepada masyarakat yang
merupakan penerapan hasil penelitian.

Kepemimpinan adalah suatu bentuk
pengabdian kepada masyarakat dengan
terlibat aktif dalam organisasi masyarakat,
misalnya organisasi di gereja, di RT/RW,
atau organisasi profesi. Suatu kegiatan
pengabdian juga dapat terdiri dari gabungan
satu atau lebih jenis tersebut, misalnya
Pengabdian Masyarakat dan Penelitian
KBK Kewirausahaan Fakultas Ekonomi
(sekarang adalah Fakultas Bisnis) di Desa
Tamiyang, Oktober 2020, merupakan
kegiatan berjenis implementasi kepakaran
dan pemberdayaan masyarakat.

PENGABDIAN MASYARAKAT 2020
BERDASARKAN JENIS

IMPLEMENTASI KEPAKARAN

65

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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LPPM UK Maranatha mencatat sebanyak
112 kegiatan pengabdian masyarakat yang
telah dilakukan sepanjang tahun 2020.
Diharapkan pada tahun 2021 dan selanjutnya,
akan semakin banyak program pengabdian
masyarakat yang terselenggara di UK
Maranatha guna meningkatkan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan
sumber belajar, dan sebagai pembelajaran dan
pematangan civitas academica Maranatha. ■

Jumlah Pengabdian Masyarakat
Januari – Desember 2020

Infografis: Ivana Josephine | Sumber data: LPPM UK Maranatha
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Philocaly Decor,
Buat Momen Spesial
Jadi Lebih Hidup
Grista N.

Q
Quand
il m
dans ses bras
parle touttJ
t bas, J
la vie

Quand il m
danss
ss

erayakan suatu momen spesial rasanya kurang lengkap
kalau tidak disertai dengan dekorasi ruangan. Tidak
hanya mempercantik ruangan saja, dekorasi juga dapat menghidupkan
suasana acara. Perayaan seperti ulang tahun, sangjit, atau bridal shower,
tentunya akan terasa meriah dengan adanya dekorasi.
Namun, untuk membuat dekorasi tentunya membutuhkan waktu, ide,
kreativitas, dan juga tenaga. Tidak semua orang mampu membuat
dekorasi yang menarik. Oleh karena itu, biasanya kita meminta bantuan
vendor untuk membuatnya. Salah satu contohnya adalah Philocaly Decor,
milik Steffi Lurusati.

me p
prend
ses bras,
ss
s,
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Usaha yang dibangun Steffi dimulai
sejak 2018. Fokus usahanya bergerak
pada jasa pembuatan dekorasi untuk
berbagai acara, seperti sangjit, ulang
tahun, dan lain-lain. Bisnis ini berawal
dari rasa senangnya saat melihat
berbagai dekorasi sehingga mampu
menyemangatinya untuk membuka jasa
dekorasi ini. Kata philocaly dipilihnya
menjadi nama karena memiliki arti ‘the
love of beauty’.
Awal bisnisnya, Philocaly Decor hanya
mengerjakan table decor. Namun,
seiring dengan berjalannya waktu,
bisnisnya pun mulai berkembang. Kini, ia
menerima proyek dekorasi backdrop dan
event-event lain yang lebih beragam.
Dengan menggunakan jasa Philocaly
Decor, klien dapat me-request,
menentukan konsep, serta mengarahkan
desain dekorasi yang diinginkannya.
Alumnus Program Sarjana Desain
Interior 2014 ini nantinya akan membuat
desain dekorasi sesuai dengan keinginan
klien. Menurut Steffi, selain jenis
acara, venue juga akan memengaruhi
pengerjaan dekor.

Quand il me pprend
dans ses bras,

Il me pt
p
parle
toutt bas,
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Untuk memakai jasa Philocaly Decor,
klien hanya perlu menghubungi dan
mendiskusikan konsep, kemudian
menetapkan tanggal acara. Setelah
itu, proses desain akan dimulai, diikuti
dengan kesepakatan desain dekor.
Steffi juga akan memastikan tidak
ada miscom dalam proses penetapan
desain dan dekorasi agar klien merasa
puas dengan hasil kerjanya.
Seluruh pembuatan desain ditangani
oleh Steffi sendiri, sedangkan proses
dekorasi akan dikerjakan bersama
dengan bantuan seorang staf. Seluruh
bahan dekor akan disediakan oleh
Philocaly Decor.
Dengan menggunakan jasa dekorasi
Philocaly Decor, tidak ada lagi momen
ribet untuk mendekor acara di hari
spesial. Dengan Philocaly Decor,
momen spesialmu akan menjadi jauh
lebih hidup dan menyenangkan. ■

Philocaly Decor
Steffi Lurusati
0811-2108-188
@philocaly.decor

Quand il me
danss
ss es
s
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1442 H

Ramadan penuh berkah
bagi semua yang menjalankan.
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www.maranatha.edu

