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Babak Baru Siap Melaju

P

erjalanan Maranatha memasuki tahun ke-57 pada dies natalis 11
September 2022. Setelah setahun terakhir ini kita semua berupaya
bersama memajukan Maranatha, sekarang saatnya kita bersiap
untuk melaju.
Sekilas menilik pencapaian Maranatha setahun terakhir, kemajuan
itu terbuktikan dalam berbagai hal. Misalnya saja prestasi-prestasi
pemeringkatan Universitas. Dalam setahun ini Maranatha meraih beberapa
pengakuan nasional maupun internasional, melalui naiknya peringkat
Universitas dalam daftar peringkat yang dirilis oleh beberapa lembaga
pemeringkat perguruan tinggi global.
Lebih membanggakan lagi adalah prestasi dosen dan mahasiswa. Banyak
di antara mereka yang mengikuti berbagai kompetisi dan menang sebagai
juara. Tidak ketinggalan, banyaknya kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang terselenggara sepanjang tahun 2022 juga
meningkat pesat.
Apa lagi yang perlu kita lakukan agar Maranatha maju lebih cepat?
Pak Rektor sekilas membeberkan beberapa kuncinya. Setidaknya ada enam
hal yang menandai “Maranatha Melaju”, yaitu 1) daya tarik program studi
semakin tinggi; 2) lulusan semakin terserap oleh industri; 3) sistem informasi
universitas semakin terintegrasi; 4) klasterisasi riset meningkat menjadi
utama; 5) kemitraan internasional semakin banyak dan meningkatkan
mobilitas mahasiswa di tingkat internasional; 6) ketersediaan beasiswa
semakin banyak untuk menolong daerah-daerah tertinggal.
Itulah babak baru yang akan kita masuki dan mainkan bersamasama. Semuanya itu akan tercapai bila kita semua terus berkolaborasi
dan mengedepankan suasana kondusif di tengah-tengah rumah kita,
Maranatha. Mari sama-sama bersiap, karena kita akan segera melaju! (is)
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A

pakah kalian masih ingat momen Wiratha Fest?

Apa saja kegiatan yang ada di dalamnya?
Kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru (maba) Universitas
Kristen Maranatha disebut dengan Wiratha Fest atau Wilujeng Rawuh
di Maranatha. Pergelaran Wiratha Fest tahun ini yang dilaksanakan
pada 29 Agustus – 1 September 2022, mungkin terasa sedikit berbeda.
Setelah mengalami penyesuaian selama masa pandemi Covid-19 yang
dilaksanakan secara daring, Wiratha Fest 2022 diadakan secara hybrid,
yaitu secara online dan on-site di kampus Maranatha dengan menerapkan
protokol kesehatan.
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Kegiatan Wiratha Fest tiap tahunnya memiliki konsep
yang berbeda. Tahun ini mengangkat tema “Maju Manusia
Maranatha” dengan tagline “Ready, Set, Grow”. Kata “maju”
dipilih menandakan bergerak atau berjalan ke depan untuk
membentuk karakter Manusia Maranatha yang dinyatakan
dalam kehidupan yang berintegritas, peduli, dan unggul.
Dengan begitu, maba terdorong menjadi orang yang makin
bergairah untuk maju dalam memulai kehidupan baru sebagai
Manusia Maranatha.
Lewat kegiatan ini, maba diajak untuk mengenal dan
mempelajari berbagai hal yang diterapkan dan dimiliki
Maranatha lewat pengenalan kampus. Selain itu, ada hal
penting lain yang maba dapatkan.
Sylvia, S.E., M.M., Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
mengatakan bahwa maba akan menerima pemahaman
mengenai wawasan kebangsaan, kebinekaan, dan bahaya
narkoba dalam upaya membangun generasi yang berkarakter
luhur dan siap berkarya untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya,
mereka menerima pengarahan untuk menumbuhkan rasa
persaudaraan.
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Untuk melengkapi pembekalan, maba juga menjalani tes
kesehatan mental sebagai deteksi awal dan pencegahan
yang diperlukan untuk membantu mereka mengatasi
masalah psikis yang mungkin sedang mereka hadapi. Selain
itu, maba akan mengikuti berbagai kegiatan menarik, dalam
bentuk seminar dan pengenalan pengembangan bakat dan
minat melalui Student Activity Fair. Sejumlah narasumber
yang ahli dalam bidangnya pun turut dihadirkan untuk
memberi pembekalan.
Salah satu program yang membedakan Wiratha Fest dengan
kegiatan pengenalan kampus lainnya adalah Mentoring
Activity Program yang diikuti maba. Program tersebut akan
menolong mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan
dan sistem yang baru dengan pendampingan dari
mahasiswa senior. Mentoring juga dapat menolong maba
untuk membangun fellowship yang kuat, serta diharapkan
dapat saling memberi pengaruh yang baik dan mendukung
student identity development.
Tidak hanya hal yang serius-serius saja. Pastinya ada
berbagai acara yang seru dan menghibur karena panitia
sudah menyiapkan beragam game seru dan penampilan
dari bintang tamu terkenal.
Begitulah serba-serbi Wiratha Fest tahun ini. Cukup
beragam dan berfaedah, bukan? Selamat bergabung
mahasiswa baru 2022!
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Grisella
Kristy

Sarat Prestasi dan
Selalu Siap Berkompetisi.
Grista N.

Tinggal di zona nyaman memang menyenangkan. Adakalanya orang yang
sudah berada dalam zona nyaman sulit untuk keluar. Namun, keadaan
tersebut tidak berlaku bagi Grisella Kristy. Mahasiswi Program Sarjana
Sastra Inggris angkatan 2020 ini menganggap tahap kuliah adalah awal
yang baru baginya. Oleh sebab itu, ia memberanikan diri melakukan hal-hal
baru dan mengambil kesempatan sebanyak mungkin. Salah satunya
dengan mengikuti kompetisi.
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Dalam suatu kompetisi, ada yang menang,
ada pula yang kalah. Gadis asal Bandung yang
dahulu bersekolah di SMA Talenta ini bercerita
bahwa ia pernah merasakan keduanya.
Pada 2021 lalu, Grisella berhasil menjuarai
dua kompetisi, yakni Juara I dalam Speech
Padjadjaran English Competition (PEC) 2021
dan Juara II dalam lomba Ma Chung English
Week 2021. Grisella sempat gagal meraih juara.
Perasaan kecewa saat kalah pasti ada, tetapi ia
menganggap hal itu sebagai sebuah pelajaran
yang sangat berharga.

ilustrasi: freepik

Pada saat Grisella berhasil memenangkan
kompetisi, hal tersebut menjadi sebuah tanda
baginya bahwa ia memiliki kemampuan dan
bisa dilanjutkan kembali pada masa yang akan
datang. Menurutnya, hal yang membuatnya
selalu bersemangat dalam menciptakan
prestasi dan sering mengikuti kompetisi,
karena ia ingin ada perubahan dalam hidupnya.
Selain itu, karena kompetisi yang diikutinya
masih berhubungan dengan bidang program
studi yang diambilnya.
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Koordinator Divisi Dana Usaha dan
anggota logistik Himpunan Mahasiswa
Sastra Inggris ini kemudian memberikan
tips untuk dapat mencetak prestasi.
“Walaupun terkadang kita merasa kurang
atau ragu, justru di saat-saat itulah kita
harus coba memperbaiki hal-hal yang
menurut kita masih kurang. Jangan
ragu pula untuk meminta bantuan
saat mempersiapkan lomba karena hal
tersebut membantu kita untuk belajar hal
baru selama kita berkompetisi.”

Tidak lupa, Grisella mengajak para
mahasiswa yang masih ragu atau takut
untuk ikut berkompetisi dan meraih
prestasi karena dengan melakukan
hal tersebut, para mahasiswa akan
belajar hal-hal baru yang mungkin tidak
didapatkan di bangku kuliah dan sangat
berguna bagi mereka.■

Melihat pencapaiannya selama ini,
Grisella puas dengan usaha yang
dilakukannya. Namun, puas bukan
berarti berhenti di tempat. Rasa puas itu
digunakannya kembali untuk mencari dan
melakukan hal-hal baru lagi. Ia berencana
akan terus mengambil berbagai
kesempatan kompetisi yang datang
kepadanya. Bahkan, mungkin dengan
skala yang lebih besar.

“Jika menang, itu artinya kalian sudah
melakukan yang terbaik dan bisa menjadi
motivasi untuk melakukan hal yang sama
selanjutnya. Kalah pun bukan akhir dari
segalanya, karena kalah sekali bukanlah
kalah untuk selamanya. Hal yang penting
juga adalah lebih baik mencoba daripada
tidak melakukan apa-apa.”

foto: dok. Grisella Kristy
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Cemas
atau
Antusias?

Persiapan Perkuliahan Tatap Muka
Trisa Genia C. Zega, M.Psi., Psikolog
Dosen Fakultas Psikologi
Universitas Kristen Maranatha

ada September ini, Tahun Akademik
2022-2023 akan dimulai.
Artinya, mahasiswa akan segera memasuki
perkuliahan semester baru. Apakah perkuliahan semester ganjil
mendatang diselenggarakan secara tatap muka
atau masih daring?
Terdapat beragam tanggapan mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan tatap muka
yang rencananya akan dimulai pada semester baru ini. Beberapa mahasiswa antusias
karena merasa jenuh dengan perkuliahan secara daring. Namun, sebagian lainnya justru
merasa cemas karena perlu penyesuaian diri lagi terhadap rutinitas baru.
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Dalam menghadapi situasi baru, seseorang perlu melakukan penyesuaian diri. Menurut
Schneiders (1964), penyesuaian diri adalah suatu proses psikologi untuk mengatasi
kebutuhan, ketegangan, perasaan frustasi, dan konflik dengan tujuan mendapatkan
keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan dengan tuntutan yang ada
dalam dirinya.
Bagi mahasiswa, penyesuaian diri pada awal perkuliahan merupakan hal penting karena
akan menentukan tahun-tahun berikutnya. Penyesuaian diri ini bukan hanya perlu
dilakukan oleh mahasiswa baru. Akan tetapi, perlu juga diterapkan terhadap mahasiswa
lainnya yang selama ini sudah terbiasa kuliah secara daring.

Lalu apa yang harus dilakukan agar dapat mengatasi
ketidaknyamanan yang timbul karena kecemasan dalam
penyesuaian diri?

Sadari bahwa masa pendemi belum
sepenuhnya usai, maka patuhi protokol
kesehatan yang diimbau pemerintah
maupun pihak kampus.

Persiapkan akomodasi dan fasilitas yang
menunjang. Bagi mahasiswa dari luar
daerah, dapat mencari tempat tinggal yang
nyaman dan terjangkau. Segera persiapkan
tiket perjalanan menuju Bandung,
setidaknya seminggu sebelum mulai
perkuliahan, agar ada cukup waktu untuk
mempersiapkan segala sesuatu.

Berlatihlah untuk mengelola diri. Atur
kembali jadwal harian, bangun tidur,
waktu belajar, waktu santai dan istirahat,
dan waktu mengerjakan tugas. Selain
jadwal aktivitas harian, aspek keuangan
pun perlu mendapat perhatian dan dikelola
dengan baik.
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Jalin koneksi dengan orang-orang yang
mungkin akan diperlukan ke depannya,
seperti teman kost, ibu/bapak kost,
teman satu jurusan, dengan dosen wali,
atau dosen pengajar, petugas TU, dan
lain-lain. Memiliki orang-orang di sekitar
memberikan harapan bagi kita untuk dapat
mengatasi kesulitan atau tantangan tidak
sendirian. Jadi, bersikaplah ramah dan
santun pada siapa pun, jangan malu untuk
memulai interaksi.

Aktiflah untuk mencari informasi terkait
perkuliahan. Terkadang ada informasiinformasi yang tidak terdistribusi merata,
sebaiknya kita aktif bertanya, melakukan cek
dan ricek kepada teman maupun pihak-pihak
terkait, atau juga memeriksa pengumuman
dari saluran-saluran yang disediakan, misalnya
dari portal resmi kampus, atau media sosial.

Kembangkan cara belajar yang efektif.
Jika selama perkuliahan online cara
belajarnya cenderung santai dan hanya
fokus pada pencapaian nilai, usahakan
sekarang belajar sambil menikmati
prosesnya. Tujuan belajar bukan sekadar
untuk mencapai nilai semata, tetapi
betul-betul untuk mendapatkan manfaat
dan meningkatkan keterampilan.

Effective
Learning

Semoga dengan menerapkan tips yang diberikan di atas, kecemasan menghadapi
perkuliahan tatap muka dapat teratasi dan berganti menjadi antusiasme. Bagaimanapun
juga, sesungguhnya belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik online maupun
offline dengan berbagai kemudahan dan tantangannya. Namun tentu akan lebih
menyenangkan dan menjadi kenangan tersendiri jika kita menjalani bersama-sama
secara langsung di kampus tercinta, bukan? ■
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FROM
THE RECTOR

FROM THE RECTOR

Ayo Maranatha maju lebih cepat!
Mari menjadi kampus yang prima,
semakin berintegritas dan peduli.
Kita bangun suasana kondusif
berlandaskan nilai-nilai kristiani.
Sri Widiyantoro
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Ilustrasi: Ivana Josephine

Virna Pariangan

Kilas balik masa Covid-19 pertama kalinya masuk ke Indonesia,
seluruh aktivitas dikerjakan dari rumah masing-masing dengan
mengandalkan dunia digital dan internet. Hal tersebut tentu
membawa dampak pada pola tingkah laku masyarakat, baik itu positif
maupun negatif.
Dampak positifnya, internet bisa menjadi hiburan untuk masyarakat
yang jenuh saat work from home (WFH). Namun, dampak negatifnya
juga ada, yaitu kita jadi terlalu bebas mengekspresikan emosi kita
sehingga akhirnya menjadi kebablasan.

M! - Edisi 15
25 // 2020
2022 // PENTING GA PENTING

Beberapa waktu lalu, Indonesia mendapat
predikat sebagai netizen paling tidak
sopan se-Asia Tenggara. Pernyataan
tersebut berdasarkan riset Digital
Civility Index (DCI) yang dikeluarkan oleh
Microsoft. Indonesia berada pada urutan
ke-4 di seluruh dunia.
Menurut data DCI, hoaks, penipuan, dan
ujaran kebencian meningkat sebanyak
5-13% selama pandemi. Terdapat berbagai
faktor yang diduga menjadi penyebabnya,
di antaranya situasi pandemi yang tidak
pasti, kesulitan ekonomi, dan frustrasi.
Rasanya sebagai warga Indonesia,
mendapatkan predikat sebagai netizen
paling tidak sopan cukup mengganggu.
Namun, kadang kita memang merasa
gemas terhadap konten-konten yang
muncul di media sosial (medsos) sehingga
memancing kita untuk ikut berkomentar.
Lalu, bagaimana sih cara agar kita tidak
berkomentar negatif di medsos? Berikut
sedikit tipsnya.
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Kita tidak boleh ikut ter-trigger oleh
posting negatif yang berseliweran di
medsos. Kita harus bisa menahan
diri. Jangan menanggapi posting atau
komentar orang lain secara berlebihan.
Sebaiknya kita simpan energi kita untuk
hal yang lebih penting.

Yap! Di medsos kita diberi kebebasan
untuk memilih mana konten yang
berguna untuk kita. Tidak mudah
mengatur orang lain agar tidak
membuat konten yang negatif, pasti
ada saja yang akan membuat kita naik
pitam, sedih, atau insecure. Gunakanlah
hak kita untuk mem-follow akun dengan
info-info yang akan membantu kita
merasa lebih baik.

Kita terkadang memikirkan posting
di medsos terlalu berlebihan yang
bisa mengganggu kesehatan mental
kita. Kalau memang sudah sangat
mengganggu, sebaiknya kita rehat
sejenak dan melakukan hal yang positif
di dunia nyata. Kalau pikiran dan hati
kita sudah siap, kita bisa kembali pada
medsos sehingga bisa lebih bijak pada
postingan-postingan orang lain.■
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Kebahagiaan Hari Kemerdekaan!
Karya ilustrasi oleh:

Alisha Sugianto

Program Sarjana Seni Rupa Murni

Instagram:

@alisha_sugianto
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Perpustakaan
Tanah Getaran
Siluman
Melynda Dwi Puspita
Juara I Lomba Menulis Kreatif Artikel Populer 2022,
diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan UK Maranatha

Di saat smartphone menjadi andalan dan laptop menjadi kawan, semuanya terlihat mudah
dilakukan. Ketika tugas sekolah atau kuliah diberikan, ada Google yang siap membagikan
jawaban. Internet telah menempati tangga teratas sebagai suatu hal yang paling
bermanfaat bagi kehidupan. Mencari referensi, e-book, dan jurnal, hanya perlu menekan
tombol download, maka satu masalah terselesaikan.
Benar, ketergantungan manusia terhadap internet telah mengubah kebiasaan. Kebutuhan
untuk memperoleh ilmu tak lagi dipersulit dengan mengunjungi perpustakaan. Tentunya
banyak orang merasa digitalisasi informasi sangatlah menguntungkan. Namun, di sisi lain,
ada perpustakaan yang nasibnya di ujung tanduk kehancuran.

“

“

Seberapa sering
kamu pergi ke
perpustakaan?
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MABUK DIGITALISASI
“Sandang, pangan, papan, dan kuota data”, sebuah
kalimat satire kebutuhan primer yang kerap
digaungkan manusia zaman sekarang. Sebab,
hidup terasa hampa apabila tak ada internet yang
menemani rutinitas sehari-hari. Tak mengherankan
apabila Indonesia menjadi salah satu negara
dengan pengguna internet paling banyak dalam
skala global. Sebelumnya, sekitar 3% saja yang
mengakses internet, kemudian meningkat menjadi
14,4% atau setara 5 kali lipat. Sejalan dengan hal
ini, dilansir dari Media Indonesia, 96% masyarakat
negeri Ibu Pertiwi berkutat dengan smartphone
selama 10 jam setiap harinya di tahun 2020.
Memang tak bisa dimungkiri bahwa internet
membawa kebahagiaan. Berbagai fitur hiburan dan
bentuk visualisasi animasi tersebar di dunia maya.
Digitalisasi juga membuka cakrawala pengetahuan
menjadi semakin membentang lebar. Namun, ada
efek yang jauh dari kata positif juga mau tak mau
harus dituai. Serangan virus kecanduan gadget
telah menyerang manusia. Kegelisahan begitu
menghantui, ditemani dengan gejala penyakit fisik
maupun mental. Sindrom getaran siluman adalah
satu wujud candu smartphone yang ditandai dengan
ilusi tangan bergetar. Maka julukan “Tanah Getaran
Siluman” dianggap menggambarkan fakta sekaligus
sindiran yang cocok bagi negeri kita tercinta.
BACK

NEXT
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Dengan beragam kisah tentang dampak negatif ketergantungan manusia
terhadap teknologi. Diiringi dengan data mengenai perpustakaan yang
cukup mengejutkan. Dilansir dari situs Dunia Perpustakaan, Indonesia
menempati peringkat kedua sebagai negara pemilik perpustakaan
terbanyak di dunia setelah India, yakni 164.610. Sayangnya, kuantitas yang
membeludak tidak sejalan dengan mutu yang mumpuni. Begitu sering kita
mendengar berita terkait tingkat literasi yang berbanding terbalik dengan
total keberadaan perpustakaan. Pada tahun 2022, Indonesia harus berpuas
diri bertengger di posisi ke-62 dari 70 negara dalam hal literasi PISA.
Sementara itu, World Reading Habits tahun 2020 melaporkan mayoritas
warga negara kita hanya menghabiskan waktu selama 6 jam seminggu
untuk membaca (rangking 16 besar dunia).
Berkaca dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat
Statistik (BPS) tahun 2019, hanya 13,02% penduduk Indonesia usia lima
tahun ke atas yang datang berkunjung ke perpustakaan. 80,83% bahan
bacaan yang sering dipinjam juga lebih banyak terikat dengan buku
pelajaran. Artinya, para siswa yang sejenak singgah di perpustakaan,
tidak mengemban tujuan mulia. Namun, hanya sebatas menggugurkan
kewajiban mengerjakan tugas dari guru di sekolah.
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MEMOLES WAJAH
Demi mempertahankan eksistensi perpustakaan supaya tak
hilang tergerus oleh peradaban, maka perpustakaan harus mau
berbenah diri dan meningkatkan kualitas dari segi fasilitas maupun
pelayanan. Sebab, National Geographic merilis informasi bahwa
sebagian orang masih menyukai penggunaan buku fisik. Para
partisipan tersebut mengungkapkan pengalaman tak tergantikan
dari kepemilikan buku fisik. Ada beberapa indra yang terlibat dari
pemakaian buku fisik. Tangan yang menggenggam tiap lembaran
kertas dan perasaan gembira ketika menghirup aroma sampul
buku baru dibuka.
Hal ini menjadi indikasi bahwa perpustakaan tradisional masih
memiliki potensi yang bisa dibangkitkan. Sehingga, diperlukan
langkah tepat untuk mengelola perpustakaan. Berikut tujuh saran
perbaikan bagi perpustakaan konvensional.
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01.

02.

Pertama, walaupun bukan tempat wisata,
tak ada salahnya menyediakan arena
playground. Selama ini, suasana hening
begitu identik dengan perpustakaan.
Bukan sekadar tuntutan semata, bersikap
tenang saat pergi ke perpustakaan adalah
dampak dari kegiatan membaca yang
membutuhkan konsentrasi tinggi. Bukan
sesuatu yang mengejutkan apabila bagi
sebagian orang, perpustakaan kerap
menyandang gelar sebagai tempat
membosankan. Susunan buku-buku
yang tampak monoton di pandangan
mata semakin menambah kesan sepi
dan sunyi khas perpustakaan.

Kedua, selalu berpikir kreatif dengan
mengagendakan rutinitas acara penuh
keriangan. Memaknai perpustakaan
bukan lagi tentang lorong khusus penuh
tumpukan kertas yang memuakkan.
Perpustakaan juga harus menjadi tujuan
utama lokasi yang menggaet minat
banyak orang. Aktivitas asyik anak muda
seperti nobar (nonton bareng) dapat
direncanakan. Film yang ditayangkan
bisa bertema khusus tentang pendidikan
ataupun yang relevan dengan dunia
literasi. Menyelenggarakan kuis-kuis
maupun cerdas cermat tebak-tebakan
kata berhadiah, setidaknya seminggu
sekali bisa menjadi umpan daya tarik.

Agar mengangkat citra lebih kekinian
dan
menyenangkan,
perpustakaan
harus mempercantik jiwa serta raga.
Menyediakan ruangan khusus untuk
sekadar menghilangkan rasa kantuk bisa
menjadi ide cemerlang yang tak boleh
dikesampingkan. Tak hanya berguna
bagi orang tua yang membawa anak ke
perpustakaan. Kawasan playground bisa
digunakan sebagai mode melatih motorik.
Misalnya memberikan peralatan bermain
puzzle, menyusun balok kata, ataupun
permainan mengesankan lainnya.
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04.
Keempat, untuk mengobati kebosanan,
berikan opsi ruang baca di areal terbuka.
Membaca buku tidak hanya dilakukan di
dalam ruangan tertutup yang jauh dari
keramaian. Bahkan bagi beberapa pihak,
membaca buku bisa diterapkan sebagai
selingan di berbagai kegiatan. Seperti
ketika dalam perjalanan di kendaraan
umum atau menghabiskan waktu luang
akibat lelah bekerja. Menjembatani
antara pengetahuan dengan alam jadi
opsi terbaik. Kita bisa melihat contoh
perpustakaan Taman Situ Lembang yang
berada di tengah-tengah hiruk pikuk ibu
kota Jakarta.

03.
Ketiga, memilih duta untuk menampilkan
kesan segar perpustakaan. Orang culun
berkacamata dan menggunakan kemeja
yang selalu dimasukkan rapi ke dalam
celana sangatlah berhubungan erat
dengan si kutu buku. Padahal, semua jenis
manusia, mulai dari yang terlihat modis
pun juga berhak memiliki hobi membaca
buku. Demi mengubah imej perpustakaan
yang terkesan usang, alangkah lebih
baik, sebuah perpustakaan memilih
seorang duta yang ditugaskan sebagai
role model. Serta berfungsi sebagai
media yang mendeskripsikan bahwa
perpustakaan tidak dikhususkan untuk
orang-orang ber-IQ tinggi. Siapa saja
boleh mencari informasi dan menikmati
suasana syahdu perpustakaan.
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Kelima, berkolaborasi dengan kegiatan
riset dan kebudayaan. Orang bijak
pernah berkata, “Teori tanpa praktik,
tiada gunanya”. Meminjam istilah
tersebut, alangkah lebih baik jika teori
yang didapatkan dari membaca di
perpustakaan
dapat
dilaksanakan
secara langsung. Misalnya saja di tingkat
sekolah, buku-buku berbau penelitian
berbasis IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
yang berjejer rapi di perpustakaan,
dapat juga dipraktikkan oleh para siswa.
Memanfaatkan bahan yang tersedia
sebagai wadah bereksperimen. Contoh,
menjelaskan bentuk-bentuk air (padat,
cair, gas) dengan uji coba sederhana.
Serta memaksimalkan sarana dan
prasarana yang tersedia, seperti LCDproyektor untuk menunjukkan video
tentang astronomi.

Mengajak pengguna perpustakaan untuk
terlibat aktif dalam kegiatan kebudayaan
juga sangatlah disarankan. Mengambil
cara mudah seperti memberikan
kesempatan berlatih tari tradisional
cuma-cuma, bekerja sama dengan
kelompok sendratari terdekat. Ataupun
rutin
mempertontonkan
pagelaran
wayang yang sarat akan nilai budi pekerti
dan tentunya membentuk kecintaan
tinggi terhadap warisan adat tradisi.

05.
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06.

Keenam, membaca kebutuhan literasi
masyarakat
dengan
melengkapi
koleksi buku. Keragaman buku juga
menjadi tolak ukur kebermanfaatan
suatu perpustakaan. Jangan hanya
mengelompokkan buku berdasarkan
fiksi dan nonfiksi. Perpustakaan juga
berkewajiban
mengisi
kekosongan
informasi di dalam masyarakat dengan
menyediakan sumber buku untuk
berbagai bidang ilmu. Bahkan bidang
ilmu yang kerap dicap “langka” seperti
nuklir, oseanografi, aktuaria, dan masih
banyak lainnya.

+

07.

Terakhir, jangan sampai ketinggalan,
segera mempercepat integrasi digital
library. Perpustakaan juga harus bergerak
teratur dengan mobilitas teknologi yang
tinggi. Proses mencari buku yang ada
di perpustakaan tradisional biasanya
akan menyita banyak waktu. Dimulai
dari mengurutkan abjad sampai mencari
buku berdasarkan judul. Sehingga lebih
baik diikuti dengan pengkonversian
bahan bacaan menjadi buku elektronik
(e-book). Seperti di lembaga pendidikan
tinggi yang umumnya meminta mahasiswanya mengirim dokumen skripsi
sebagai arsip kampus.
Perpustakaan digital sudah diterapkan di
banyak instansi pendidikan, contohnya
Universitas Kristen Maranatha. Ada
beberapa paket lengkap referensi, mulai
dari e-book, jurnal, prosiding, hingga
repository. Cukup mengakses website,
pencarian buku digital hanya terhitung
beberapa menit. Metode pencarian juga
tidak menggunakan judul saja, tetapi
ada pula dengan kategori penulis, isi
buku, dan ISBN.

e-book

Akhir kata, selain mengharapkan peningkatan gairah membaca masyarakat Indonesia, mengubah
identitas perpustakaan pastinya dinantikan banyak orang. Sebab perpustakaan adalah jalan menuju
cahaya pengetahuan yang terang benderang. Meskipun dilanda kepungan banjir digitalisasi, masih
ada secercah angan untuk perpustakaan yang tak terpinggirkan.
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Jessica Nangoi
Juara II Lomba Menulis Kreatif Artikel Populer 2022,
diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan UK Maranatha

Rendahnya minat masyarakat untuk menyentuh
buku, terutama buku-buku tebal tanpa gambar,
bisa dilihat dari berbagai hal. Salah satu buktinya
adalah bahwa mungkin kita bisa menghitung
dengan jari berapa banyak orang di sekitar kita yang
masih menggunakan kamus yang berbentuk fisik.
Selain karena malas membawa kamus yang berat
ke mana-mana, tentu alasan yang paling umum
adalah, “Kalo pake kamus fisik nyarinya lama.”
Bahkan, jika bisa, mereka akan menggunakan
Google Translate dan Google Lens saja untuk
menerjemahkan teks. Peran media cetak telah
tergantikan oleh internet. Peran literatur telah
tergantikan oleh media visual. Kedua hal ini lalu
menimbulkan masyarakat yang kecanduan akan
kecepatan informasi sehingga makin maraklah
pergantian itu. Pada akhirnya, makin sulit
untuk menumbuhkan minat baca masyarakat.

Ilustrasi: freepik.com

Di Indonesia, citra perpustakaan selalu melekat
dengan “belajar” atau bahkan “membosankan”.
Buku-buku yang tersedia sering kali malah
terlewatkan karena orang tidak terlalu berminat
untuk membaca. Mahasiswa pun kadang
berkunjung ke perpustakaan kampus hanya
demi meja yang luas untuk mengerjakan
tugas kelompok, atau bahkan ada juga yang
memanfaatkan suasana nyaman perpustakaan
untuk tidur siang. Walau beberapa perpustakaan
di dalam negeri terbuka untuk umum, baik yang
kecil maupun besar, apakah interior modern
dan buku-buku baru bisa menumbuhkan minat
baca di kalangan muda ataupun tua masa kini?
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Ada beberapa hal yang menjadi penghalang
tumbuhnya minat baca. Salah satunya adalah
harga buku yang cenderung mahal, apalagi
buku-buku hard cover berkualitas yang dijual
di toko-toko buku besar sehingga membaca
menjadi kegiatan yang dianggap sebagai sebuah
kemewahan. Di sinilah seharusnya perpustakaan
bisa muncul dan menyelamatkan minat baca
tersebut. Namun, masalah berikutnya muncul,
yaitu bahwa ketersediaan buku di perpustakaan
terbatas dan ada kesan bahwa perpustakaan
hanya menyediakan buku pelajaran saja.
Padahal, tidak sedikit perpustakaan yang
menyediakan buku-buku nonfiksi yang lebih
populer dan buku-buku fiksi juga.

Belajar dari Komik?
Masalah lain juga muncul dari stigma negatif
yang “dipromosikan” oleh masyarakat seputar
buku dan membaca. Orang-orang yang rajin
membaca buku-buku tanpa ilustrasi, termasuk
novel fiksi, sering kali dianggap kutu buku,
kurang pergaulan, atau pendiam. Di sisi
lain, para orang tua juga memiliki sentimen
tersendiri terhadap buku fiksi. Anak-anak yang
senang membaca novel atau komik dianggap
membuang waktu dan tidak belajar, padahal
buku fiksi (yang bagus) bisa mengajarkan sangat
banyak hal lewat kejadian-kejadian yang dialami
oleh tokoh-tokohnya.

Misalnya, lewat kisah sesederhana Doraemon
saja
anak-anak
bisa
belajar
tentang
kemungkinan-kemungkinan di masa depan
yang mendorong kreativitas. Banyak orang tua
yang tidak memahami pentingnya imajinasi
bagi perkembangan anak. Imajinasi hanya
dikaitkan dengan sesuatu yang tidak masuk
akal dan dianggap negatif, padahal imajinasi
adalah awal dari segala ilmu pengetahuan,
termasuk asal mula penemuan-penemuan sains.
Dari mana para ilmuwan bisa menciptakan
teknologi yang bisa kita nikmati sekarang?
Tentu
dari
pertanyaan-pertanyaan
yang
berasal dari mimpi seperti, “Bagaimana jika
kita bisa melakukan ini dan itu?” Atau juga
dari harapan dan visi seperti, “Di masa depan,
dengan langkanya sumber daya alam, ada
baiknya kita bisa menggunakan kendaraan
bertenaga alternatif.” Oleh karena itu, kita
tidak bisa meremehkan kekuatan imajinasi.
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Membaca melatih dan mendorong kita untuk
berimajinasi. Coba bandingkan menonton
film dan membaca novel. Saat menonton film,
kita hanya bisa melihat dari sudut pandang
yang sudah dipilih oleh sutradara dan para
kreator saja. Pengambilan gambar, tata rias,
dan kostum para karakter, latar tempat yang
dipilih semuanya sudah disesuaikan dengan
interpretasi para kreator sehingga kita sebagai
penonton hanya “terima jadi” saja. Walau
kita sudah terbiasa dengan mudahnya hidup
didukung teknologi serba cepat, sebenarnya hal
ini membatasi ketidakterbatasan imaji yang
bisa muncul dalam pikiran kita saat membaca.
Tidak jarang para penggemar kecewa dengan
adaptasi film dari novel favoritnya karena
dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi
dan harapannya, apalagi jika banyak detail
dan adegan yang dihilangkan. Hal ini sering
terjadi karena saat membaca novel, imajinasi
kita membuat “filmnya” sendiri dalam pikiran
kita, dengan sudut pengambilan gambar,
perawakan para tokoh, dan tampilan dunia
versi kita masing-masing.
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Saat menonton film, kita hanya akan “melihat
saja”, dan tidak berpikir lebih jauh. Oleh karena
itu, membaca buku-buku fiksi sesungguhnya
menjadi wadah untuk melatih otak. Mungkin
sebenarnya membaca buku membuat orang
pintar bukan semata-mata karena isi bukunya,
tetapi karena mengasah kemampuan untuk
berimajinasi ini. Untuk generasi muda yang
akan menjadi orang tua di masa depan,
sebaiknya kalian tidak pernah membatasi
anak-anak kalian membaca buku-buku fiksi
agar minat bacanya juga tumbuh.
Lalu,
bagaimana
perpustakaan
bisa
membantu menumbuhkan minat baca
ini? Minat harus diawali dari sesuatu
yang menyenangkan. Oleh karena itu, jika
perpustakaan dipromosikan hanya sebagai
tempat belajar yang hanya menyediakan
buku-buku pelajaran, maka citranya menjadi
suram dan tidak menyenangkan lagi,
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apalagi bagi anak-anak. Perpustakaan juga
harus dilengkapi dengan buku-buku fiksi dan
buku-buku bergambar untuk anak-anak jika
perpustakaan itu untuk umum, disertai dengan
tempat yang nyaman dan tidak berkesan
tempat belajar saja. Lalu, untuk mengatasi
harga-harga buku yang mahal, perpustakaan
berbasis online bisa menjadi pilihan.
Bagi yang menyukai buku, membaca e-book
biasanya tidak semenyenangkan memegang
kertas
dan
membolak-balikkan
halaman
dengan leluasa, tetapi bagi yang menyukai
kepraktisan, e-book yang bisa diakses lewat
smartphone masing-masing menjadi pilihan
yang sangat tepat. Dengan mengetahui
manfaat membaca bagi otak kita, didukung
oleh kemajuan teknologi ini, maka tidak ada lagi
alasan untuk malas membaca, terutama bagi
generasi muda masa kini yang menghabiskan
banyak waktunya di depan layar, bukan?■
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Demokratisasi
Pengetahuan
Melalui Digitalisasi Perpustakaan
Roy Waluyo
Juara III Lomba Menulis Kreatif Artikel Populer 2022,
diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan UK Maranatha

B

anyak yang bertanya, mengapa di tengah
glorifikasi digitalisasi perpustakaan, pihak-pihak
terkait justru merespons dengan pembangunan
gedung perpustakaan yang besar, megah, dan mewah.
Kenapa bukan membangun database server? Sebagai
contoh, di Bandung ada perpustakaan Dispusipda
Jabar. Selain lengkap dan modern, perpustakaan ini
juga sangat mewah. Dan konon Perpusnas menjadi
perpustakaan nasional tertinggi di dunia, dengan
ketinggian 126,3 meter memiliki 27 lantai termasuk tiga
lantai parkir bawah tanah.
Sebenarnya minat baca masyarakat Indonesia
tidak terlalu buruk. Kendati demikian, perpustakaan
bukanlah tempat yang jamak dikunjungi masyarakat.
Juga bukan tempat nongkrong favorit para kawula
muda. Alih-alih berkunjung ke perpustakaan,
kebanyakan kita memilih membaca buku milik sendiri
atau bikin perpustakaan pribadi. Itulah musababnya
kita dituduh sebagai bangsa yang memiliki minat baca
rendah. Karena survei CCSU (Central Connecticut
State University, Amerika) menjadikan kunjungan
ke perpustakaan sebagai salah satu kriterianya.
Sementara masyarakat kita punya pola konsumsi
buku yang berbeda.
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Perpustakaan yang terpusat membuat khazanah pengetahuan hanya
dinikmati segelintir orang, seperti pelajar, mahasiswa, atau akademisi.
Efeknya adalah timbul kesenjangan pengetahuan. Padahal, amanat
undang-undang menyatakan bahwa perpustakaan diperuntukkan
bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat
tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status
sosial-ekonomi.
Memang benar, perpustakaan umum terbuka bagi siapa saja untuk
menjadi anggota dan memperoleh manfaat darinya. Masalahnya,
perpustakaan hanya ada di tengah kota, tidak tersebar merata di
tengah-tengah pemukiman masyarakat. Sehingga masyarakat harus
menempuh jarak yang jauh untuk mengunjunginya. Bahkan, biaya
transportasinya saja lebih dari cukup untuk membeli sebuah buku.
Meskipun ada perpustakaan di tingkat RW, biasanya koleksinya
sangat terbatas.
Perpustakaan memang bukan barang baru. Ia sudah hadir bahkan
sebelum teknologi kertas ditemukan. Para ilmuwan memperkirakan
perpustakaan sudah ada sejak tahun 5000 SM, meski yang pertama
tercatat dalam sejarah adalah perpustakaan di Kota Niniwe, Ibu Kota
Asiria. Perpustakaan itu diperkirakan dibangun sekitar tahun 669 SM
sampai 636 SM. Perpustakaan tersebut hanya berisi catatan-catatan
yang terbuat dari tanah liat, daun, dan alas lainnya.

00
33

M! - Edisi 15
25 // 2020
2022 // EKSPRESI

34
00

Perpustakaan memiliki beberapa fungsi,
antara lain pendidikan, penelitian, pelestarian,
dan rekreasi. Sebagai fungsi pendidikan,
perpustakaan harus memberikan kesempatan
kepada setiap pengguna untuk belajar secara
mandiri, menambah ilmu, dan mengembangkan
keterampilan. Fungsi penelitian, artinya sumbersumber informasi yang ada, dapat dijadikan
bahan rujukan untuk melakukan penelitian.
Fungsi pelestarian menjadikan perpustakaan
sebagai tempat menyimpan khazanah budaya
bangsa dan naskah-naskah kuno.
Mengapa sebuah naskah perlu dilestarikan?
Karena pada dasarnya setiap naskah adalah
sumbangan pemikiran—berisi gagasan, pesan,
hasil refleksi atau respons terhadap isu—
yang berkontribusi terhadap penyelesaian
permasalahan saat itu. Klasifikasi fiksi atau
nonfiksi hanyalah cara bagaimana gagasan dan
pesan tersebut disajikan. Seiring bermunculannya
naskah baru—dengan gagasan yang lebih
relevan—menggantikan naskah lama, tibalah
suatu masa ketika sebuah karya dinilai bukan lagi
berdasarkan kandungan teksnya, melainkan dari
kandungan nilai historis yang dimilikinya.
Fungsi lain dari perpustakaan adalah sebagai
sarana rekreasi. Mungkin ini yang mendasari
pembuatan perpustakaan modern yang didesain
dengan arsitektur indah dan menakjubkan itu.
Tujuannya adalah untuk memanjakan para
penikmat buku, agar nyaman sehingga betah
berlama-lama di perpustakaan. Merasakan
efek refresh melalui rekreasi ilmiah. Belajar
sekaligus healing.
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Transformasi
Perpustakaan
Di era kejayaan internet seperti saat ini, orang
lebih suka browsing Google—untuk memenuhi
kebutuhan informasi atau pengetahuan—
dibanding harus pergi ke perpustakaan. Maka,
agar manfaat dan fungsi mulia perpustakaan
dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya
masyarakat, digitalisasi perpustakaan merupakan
sebuah keharusan yang tak dapat ditawar
lagi. Perpustakaan digital dapat memberikan
fleksibilitas akses dan lebih handy.
Setidaknya, di sisi pengguna kita sudah punya
modal yang memadai sebagai infrastruktur
perpustakaan digital. Penetrasi internet setiap
tahunnya terus meningkat. Menurut laporan We
Are Social, per Januari 2022, terdapat 204,7 juta
pengguna internet di Tanah Air. Selanjutnya,
bagaimana pihak perpustakaan melengkapi
perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan
komputer sebagai elemen-elemen penting.
Transformasi perpustakaan konvensional menjadi
digital menyangkut dua aspek. Pertama, digitalisasi
sistem administrasi dan akses. Hal ini berkaitan
dengan prosedur pengumpulan, penyimpanan,
mengorganisasi dan bagaimana pengguna
mendapatkan informasi. Kedua, digitalisasi
koleksi. Koleksi buku digital bisa ditempuh dengan
reproduksi naskah-naskah lama ke dalam bentuk
digital. Ke depannya mungkin sejak awal, naskahnaskah baru hanya dibuat dalam versi digitalnya.
Menjadikan buku lebih murah karena meniadakan
biaya percetakan.
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Digitalisasi koleksi juga bisa menjadi solusi
maraknya kasus buku bajakan yang banyak
dikeluhkan para penulis. Bila buku dibuat dalam
versi digital, diaksesnya pun menggunakan
peranti digital. Penjualannya pun menggunakan
pola-pola platform digital. Pola yang terbukti
cukup sukses, seperti para artis menjual lagulagunya lewat platform YouTube. Pada buku
digital, semakin banyak halaman yang diakses
semakin banyak pundi-pundi rupiah yang mengalir
ke kantong penulis. Para produsen buku bajakan
hanya bisa gigit jari karena buku-buku digital itu
tidak bisa diunduh apalagi disalin.
Perpustakaan digital adalah perpustakaan
yang borderless. Di satu sisi, digitalisasi sangat
memungkinkan terjalinnya kerja sama dalam wujud
sharing koleksi (resource sharing) antarinstitusi.
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Di sisi lain kemudahan akses membuat
perpustakaan mampu disentuh berbagai lapisan
masyarakat. Berbagai buku baru dan produk
penelitian termutakhir—yang selama ini hanya
berakhir sebagai koleksi—dapat dengan mudah
“dikonsumsi” oleh masyarakat. Dengan demikian
khazanah keilmuan yang sahih dan terverifikasi
bukan lagi monopoli para intelektual, tetapi
terdistribusi ke sebanyak-banyaknya masyarakat
yang memiliki akses internet.
Pada puncaknya, digitalisasi menjadikan fungsi
perpustakaan lebih paripurna. Perpustakaan
mampu
menuntaskan
misinya
dalam
meningkatkan kecerdasaan dan pengembangan
kehidupan masyarakat. Masyarakat yang terdidik
mampu mengindra fenomena. Membangun
konsepsi, menginternalisasikan pemahaman
serta membangun identitas diri. Selain
mampu mengakses sumber-sumber informasi
dan menjadikannya bahan rujukan, melalui
dokumentasi inovasi-inovasi—meski kecil tetapi
aplikatif—masyarakat secara kreatif berpartisipasi
dalam memperkaya khazanah keilmuan.■
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SIMAK BERITA
SELENGKAPNYA DI:
https://news.maranatha.edu

MARANATHA MASUK 50 UNIVERSITAS TERBAIK
INDONESIA WEBOMETRICS 2022

FAKULTAS KEDOKTERAN MARANATHA MENJALIN
KERJA SAMA DENGAN DINAS KESEHATAN
KOTA BANDUNG

Universitas Kristen Maranatha berhasil masuk
jajaran 50 universitas terbaik Indonesia dalam daftar
Webometrics Ranking of World Universities 2022.
Dalam daftar tersebut UK Maranatha menempati
ranking 43 Indonesia. “Ini merupakan kabar yang
menggembirakan dan membanggakan, apalagi
peningkatan prestasi ini masih dalam masa
pandemi,” ujar Robby Yussac Tallar, M.T., Dipl.
IWRM., Ph.D., Sekretaris Umum Universitas Kristen
Maranatha. Robby melanjutkan, “Sebelumnya
peringkat Maranatha adalah seratus besar, tahun ini
naik menjadi 50 besar, kita semua bersyukur atas
kabar baik ini.”

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha
memulai kerja sama baru dengan Dinas Kesehatan
Kota Bandung. Kerja sama ini ditandai dengan
ditandatanganinya Memorandum of Understanding
(MoU) 25 Juli 2022 di Ruang Serbaguna Fakultas
Kedokteran, Gedung D lantai 2. Dekan Fakultas
Kedokteran, Dr. dr. Diana Krisanti Jasaputra, M.Kes.,
bersyukur karena bisa melaksanakan perjanjian
kerja sama dengan Dinkes Kota Bandung yang telah
memperkenankan FK Maranatha dalam mempelajari
seluk beluk kinerja bidang kesehatan di Dinkes
Kota Bandung.

MANAJEMEN MARANATHA BERHASIL MERAIH JUARA
DALAM UIB MANAGEMENT ACADEMIC EXTERNAL 2022

UK MARANATHA KIRIM 10 MAHASISWA IKUTI KKN
TEMATIK LLDIKTI

Tim Imjova yang terdiri dari tiga orang mahasiswa
Program Sarjana Manajemen Universitas Kristen
Maranatha, Imelda Handoko Putri (2052018),
Josephine Han’s Martinus Natanael (2052037),
dan Reva Aprilia Pratama (2152157) berhasil
meraih Juara II dalam kompetisi UIB Management
Academic External 2022. Kompetisi yang diadakan
oleh Universitas Internasional Batam pada 10 Juli
2022 ini, diikuti oleh mahasiswa program studi
manajemen dari berbagai universitas di Indonesia.

Universitas Kristen Maranatha mengirim 10 orang
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan KKN Tematik
LLDIKTI IV: Perguruan Tinggi Jawa Barat dan Banten
Membangun Desa yang diadakan oleh Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa
Barat dan Banten. Kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) ini
berlangsung selama satu bulan penuh pada 18 Juli –
21 Agustus 2022 di empat desa yang telah dipilih oleh
pihak penyelenggara. Tujuan kegiatan ini berkaitan
dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM).
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S

alah satu poin penting untuk mewujudkan visi sebuah
perguruan tinggi adalah tridarma. Di dalamnya terdiri
atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat (abdimas).
Abdimas dilakukan oleh dosen dan bersifat wajib. Melalui kegiatan
ini, para dosen menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya
untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat. Hal tersebut juga selaras
dengan dengan nilai-nilai yang dimiliki Universitas Kristen Maranatha,
yaitu Integrity, Care, dan Excellence (ICE).
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Kali
ini,
tim
redaksi
berkesempatan
menanyakan manfaat yang dirasakan pihak
sekolah yang sebelumnya menjadi tempat
penyelenggaraan kegiatan abdimas. Salah
satunya SMA Santa Maria 1 Cirebon.
Natalia Tika Indrawati, S.Pd., Wakil Kepala
Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Santa Maria
1 Cirebon mengungkapkan bahwa materi
yang dibawakan para dosen sesuai dengan
kebutuhan para siswa.
Salah satu kegiatan yang dirasa menarik,
yaitu Webinar Pelatihan Perencanaan Bisnis
kepada Para Calon Wirausaha Muda yang
dibawakan oleh Fakultas Bisnis pada Mei 2022
lalu. Para siswa diajak untuk berpikir tentang
cara menjadi pengusaha, cara menyusun
perencanaan bisnis yang baik dan benar
sehingga dapat diimplementasikan sebagai
bagian dari ekstrakurikuler sekolah.
Kepala Sekolah SMA Santa Maria 1 Cirebon,
Ongko Sumedi, mengatakan bahwa pihak
sekolah sangat terbimbing dan mereka juga
terbantu dalam proses belajar mengajar untuk
meningkatkan kualitas lulusan.

foto: dok.Fakultas Bisnis

foto: dok.Fakultas Psikologi
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Theresia Catherine Sugiwan (Kelas XI IPA 1)
“Bagiku webinar ini berguna karena mengajari
hal-hal yang dialami dalam kehidupan seharihari. Contohnya dalam perhitungan waktu
atau saat bersosialisasi dengan orang-orang
di lingkungan sekitar.”
“Begitu juga dengan materi leadership. Bagiku
inilah materi yang paling menarik.”

Alliana Lay Sukeiwan Pranoto (Kelas XI IPA 2)

Beberapa siswa
memberikan opininya
terkait kegiatan
yang mereka ikuti.

“Selama
mengikuti
kegiatan
webinar
enterpreneurship dari Maranatha, saya
mendapat banyak ilmu dan pembelajaran
terkait bisnis pada masa sekarang dan masa
yang akan datang. Saya makin mengetahui
betapa
pentingnya
mengetahui
ilmu
enterpreneurship untuk kehidupan kita.”
“Materi yang menurut saya menarik
adalah ‘Set Your Goal and Achieve It’
yang mengajarkan saya bagaimana cara
memiliki sebuah goal dan cara meraihnya.”

Riehand Raharjo (Kelas XI IPA 2)
“Selama saya mengikuti webinar, sangat
banyak materi yang berguna dan menarik
untuk diri saya, terutama materi ‘Energy and
Time Management’. Dari materi tersebut saya
tahu bahwa kita harus bisa mengutamakan
hal-hal yang penting dan tidak bisa ditunda,
serta me-reschedule jadwal lain.”

Felicia Phoebe A. (Kelas XII IPA 1)
“Ilmu yang diberikan sangat berguna karena
langsung dari narasumber yang ahli juga
yang sudah berpengalaman di bidangnya.
Materi untuk mengembangkan diri agar
berani berbisnis bisa jadi salah satu materi
yang paling menarik.”■

SMA Santa Maria 1 Cirebon
“Utuh, Cerdas, Cinta Kebenaran”

Jalan Sisingamangaraja
No. 22, Cirebon, Jawa Barat

Instagram:
@santamariacrb
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Gaya Kece
“
Rinta

W

anita
dan
fashion
merupakan dua hal
yang tak terpisahkan.
Hampir semua wanita menganggap
bahwa penampilan membuktikan
identitas dirinya.
The Atsomee hadir dengan menawarkan
berbagai jenis style fashion wanita dari
ujung kepala hingga ujung kaki. Bisnis
yang dikelola oleh Jessica Armelia Yusuf
atau biasa dipanggil Jessi ini telah berjalan
sejak 2020.

M! - Edisi 25 // 2022 // SHOWCASE

42

Hadirnya The Atsomee berawal dari mimpinya
bersama dua orang sahabatnya, Amira dan
Asysyifaa. Mereka berencana membangun
bisnis bersama pada 2019 dan memutuskan
membangun bisnis di bidang fashion wanita.
Akhirnya The Atsomee berhasil mengeluarkan
berbagai jenis produk baru berkualitas, mulai
dari topi, baju, celana, dress, tas, hingga berbagai
jenis aksesoris, seperti cincin dan masker. Setiap
pakaian tersedia dengan ukurannya oversize agar
semua orang dapat menggunakan produknya.
foto: dok. the Atsomee

The Atsomee menonjolkan gaya earth tone
dan monochrome, seperti hitam, putih, cream,
cokelat, dan broken white. Warna-warna tersebut
dipilihnya karena dinilai aman untuk digabungkan
dengan style fashion apa pun. Namun, aksesori
yang ada dibuat dengan warna mencolok agar
lebih terlihat.

Calico Round Canvas Tote Bag menjadi salah
satu produk best seller yang dimiliki The
Atsomee. Dengan bentuk yang unik, serta bahan
yang tebal dan berkualitas membuat banyak
customer memutuskan repeat order untuk tas ini.
Bahkan, banyak customer yang mengoleksinya
dalam berbagai warna dan ukuran.
Saat ini, The Atsomee menyediakan layanan
pemesanan
secara
online.
Meskipun
berdomisili di Kota Bandung, Jessi mengakui
bahwa sebagian besar customer-nya berasal
dari luar Pulau Jawa. Memanfaatkan media
digital yang ada, Jessi mengiklankan produknya
dengan bantuan media sosial. Ia juga bekerja
sama dengan beberapa selebgram ternama
untuk mempromosikan produknya kepada
masyarakat.
Pandemi Covid-19 tidak membuat Jessi
menyerah. Ia menjadikan masa pandemi
tersebut sebagai kesempatan untuk berinovasi
dan
memperbaharui
bisnisnya
dengan
mencetuskan berbagai ide baru. Sebelumnya,
alumnus Program Sarjana Desain Komunikasi
Visual (DKV) Maranatha angkatan 2015 ini
juga pernah mengangkat isu sustainable dalam
campaign-nya. Dalam hal ini, ia menggunakan
kemasan ramah lingkungan pada setiap
produknya.
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“Jangan takut untuk gagal, setiap orang
punya timing dan beban yang berbeda.
Untuk menjadi sukses, janganlah pernah
patah semangat. Tetap konsisten
dan serahkan semuanya kepada Tuhan.
No pain, no progress.”
- Jessica Armelia Yusuf

Essentially practical, mau keren dengan gaya
simple dan timeless? The Atsomee saja!
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Robby Yussac Tallar,
S.T., M.T., Dipl.IWRM., Ph.D.
“Selamat ulang tahun kepada
Majalah Inspirasi Maranatha!
Semoga tetap memberikan
inspirasi bagi generasi di
Maranatha maupun di luar
Maranatha, kita percaya
Majalah Inspirasi Maranatha
akan terus berkembang dan
maju selalu!”

dr. Dedeh Supantini,
Sp.S., M.Pd.Ked.
“Selamat ulang tahun
yang ke-4 untuk Majalah
M! Selamat juga untuk tim
redaksi yang telah berjuang di
balik layar. Semoga semakin
maju, dan semakin mewakili
citra dari civitas academica
Universitas Kristen Maranatha
yang kekinian!

Rosye Wulandari, S.S., M.M.

Dr. Yolla Margaretha, S.E., M.M.

“Selamat ulang tahun
Majalah M! Semoga tambah
terus berkreasi dan terus
menampilkan cerita yang
menarik dan menginspirasi
bagi semua.”

“Happy birthday untuk
Majalah M! Semoga Majalah
M! akan menjadi wadah yang
menginspirasi untuk banyak
orang, leaders-leaders yang
rindu untuk membaca dan
membuka wawasannya,
sehingga Majalah M! terus
menjadi berkat.”

Ir. Teddy Marcus Zakaria, M.T.

Alisha Sugianto

“Selamat ulang tahun yang
yang ke-4 untuk Majalah M!,
sukses selalu! Semoga M!
bisa mempererat komunitas
yang ada di Maranatha,
supaya Maranatha semakin
dikenal dan semakin
berkarya bagi bangsa ini.”

“Happy anniversary yang
ke-4 untuk Majalah M!
semoga Majalah M selalu
menjadi majalah yang keren
sepanjang masa, selalu
update dengan berita unik
dan informatif, Majalah M!
Maranatha you are the best.”

Lihat lebih banyak ucapan di Instagram:
LIHAT
LEBIH BANYAK UCAPAN
@universitaskristenmaranatha
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MAU LEBIH AMAN?
YUK PAKAI 2 MASKER !
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)

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
1

Pasang masker medis
sebagai lapisan pertama

2

Tarik masker medis
hingga menutupi dagu,
dorong kawat masker
agar mengikuti bentuk
hidung hingga tidak
ada celah antara
masker dan wajah

3

Pasang masker kain
sebagai lapisan kedua
Masker kain akan

mendorong masker medis

lebih rapat ke wajah karena
biasanya didesain sesuai

ukuran wajah penggunanya.

4

Penggunaan masker dobel
kini direkomendasikan,
untuk meningkatkan
keamanan terhadap
risiko penularan Covid-19
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