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Judul sampul kali ini adalah “Melaju Tanpa Ragu”. Konsepnya 
mengilustrasikan seseorang bergerak maju mengendarai 
sepeda motor. Bila ragu-ragu, motornya bisa jadi tidak 
seimbang, dan tidak bisa berlari kencang. Foto cover ini hanya 
ilustrasi saja. Bila kita berkendara di dunia nyata, jangan lupa 
kenakan helm demi keselamatan.
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Melaju Bangun Bangsa

Pemuda adalah penggerak bangsa. Kemerdekaan Republik Indonesia 
pun digerakkan oleh pemuda, yang menjadi tonggak sejarah perjuangan 
kemerdekaan Indonesia. Bahkan, pemudalah yang akan menentukan 

masa depan bangsa ini.

Dalam lingkup Maranatha, pemuda juga telah menjadi tonggak sejarah berdirinya 
kampus kita ini. Pemuda jugalah yang menggerakkan pengembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni dalam koridor pendidikan tinggi. Pemuda 
Maranatha juga mengambil bagian dalam menentukan kemajuan dan masa depan 
Indonesia.

Seiring dengan semangat Maranatha Melaju, pemuda Maranatha khususnya 
para mahasiswa punya peranan penting. Fokus Maranatha Melaju adalah pada 
pengembangan sumber daya manusia yang lebih cepat, guna membangun 
kapasitas dan menjawab kebutuhan sesuai perubahan zaman. Mahasiswa 
diharapkan terlibat secara aktif serta bersikap kritis terhadap semua program yang 
dilakukan kampus untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa, dan meningkatkan 
kesiapan diri setelah menyelesaikan studi nanti.

Semangat Sumpah Pemuda yang telah membawa Indonesia maju sampai titik 
saat ini, adalah semangat yang terus menginspirasi pemuda Indonesia masa kini, 
di mana pun berada. Bagaimana mahasiswa Maranatha menghidupi semangat 
Sumpah Pemuda di lingkungan kampus saat ini, dan ikut melaju?

Pak Rektor dan Bu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset dalam sebuah 
perbincangan baru-baru ini memberikan petunjuk, bahwa untuk ikut serta berkiprah 
memajukan Maranatha, mahasiswa perlu terus mengembangkan sikap inisiatif, 
berkolaborasi, dan selalu mengupayakan yang terbaik dalam semua aktivitas, 
baik akademik maupun nonakademik, di kampus maupun di luar kampus.

Bu Se Tin mengutip kalimat yang pernah diucapkan Steve Jobs, “Stay hungry. 
Stay foolish.” Tetaplah merasa lapar akan ilmu pengetahuan, dan tetaplah merasa 
bodoh. Teruslah belajar lintas disiplin ilmu, supaya mampu berkontribusi lebih 
nyata untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Setuju! (is)
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Universitas Kristen Maranatha 
genap berusia 57 tahun. Dalam perjalanannya, Maranatha 
terus melakukan peningkatan, inovasi, dan terus menjadi 
berkat bagi sekitar.

Tahun ini, bersamaan dengan perayaan Dies Natalis yang 
diselenggarakan pada September lalu, Rektor Maranatha, Prof. Ir. 
Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D., IPU, mengumumkan tema visioner 
“Maranatha Melaju”. Tema tersebut disampaikan bersamaan 
dengan program-program utama yang akan dijalankan Maranatha 
setahun ke depan.
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Salah satu program utama yang diusulkan adalah 
Program Kampus Hijau + Smart. Untuk menggenapi 
program tersebut, Maranatha mulai bergerak dengan 
menciptakan inovasi baru lewat sebuah robot yang 
dirancang untuk membantu proses pendaftaran 
mahasiswa baru di bagian Customer Care. Robot 
tersebut kemudian diberi julukan “Asimaru” yang 
merupakan kependekan dari Asisten Mahasiswa 
Baru.

Pembuatan robot ini diinisiasi oleh Direktorat Pene-
lusuran Bakat dan Admisi. Untuk mewujudkannya, 
proyek ini melibatkan dua fakultas, yakni Fakultas 
Teknik dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dalam 
prosesnya, beberapa mahasiswa Program Sarjana 
Teknik Elektro turut andil dalam pembuatan 
pemrograman sistem dan perakitan hardware 
pada robot.

Robot ini didesain agar dapat berinteraksi dengan 
manusia dan dikonfigurasikan untuk membantu 
ataupun menyimulasikan proses pendaftaran calon 
mahasiswa baru. Robot tersebut nantinya akan 
menjadi asisten dalam proses pendaftaran ulang 
yang dapat memandu dengan suara dan memiliki 
layar sentuh. 

Selain itu, fitur lainnya terdapat kamera untuk 
mengambil pasfoto. Juga dilengkapi dengan 
alat scanner yang dapat membantu dalam 
mengumpulkan dokumen-dokumen kertas, seperti 
ijazah. Informasi yang diinput dalam Asimaru 
kemudian akan dihubungkan dengan jaringan yang 
terhubung ke bagian pendaftaran.
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Selain itu, Maranatha juga berusaha meningkatkan 
sistem informasi universitas agar makin    
terintegrasi. Hal tersebut diwujudkan dengan 
mengembangkan portal sistem informasi terpadu 
yang dulu hanya dapat digunakan oleh mahasiswa. 
Namun, kini dapat digunakan juga oleh orang 
tua, dosen, dan juga pegawai. Portal ini disebut 
Maranatha One. 

Melalui portal tersebut, mahasiswa dapat meng-
akses fitur-fitur Sistem Akademik Terpadu (SAT); 
orang tua dapat memantau studi putra-putri mereka; 
dosen dan pegawai dapat mengakses sistem finance 
dan Human Resource Management (HRM).

Maranatha One dapat diakses melalui semua 
perangkat digital dengan mengeklik tombol 
Maranatha One di laman website resmi UK 
Maranatha. 

Berbagai program percepatan yang telah disusun 
dan dijalankan memiliki satu tujuan, agar 
Maranatha maju dengan lebih cepat dan tema 
visioner “Maranatha Melaju” dapat terwujud. Tugas 
kita sebagai civitas academica adalah mendukung 
dan menyukseskan program-program tersebut, 
sehingga kita dapat berbangga menjadi bagian 
keluarga besar Maranatha. ■
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M          encari ilmu penting karena 
orang berilmu itu bagaikan sebuah 
lentera yang cahayanya mampu 
menerangi kegelapan. Orang berilmu 
cenderung dipandang bermartabat 
tinggi, apalagi kalau sering berbagi 
ilmunya kepada orang lain. 

Salah seorang yang suka membagikan 
ilmunya adalah Raissa Azaria Arief. 
Alumnus Program Sarjana Psikologi 
Universitas Kristen Maranatha Angkatan 
2013 dan Lulusan Terbaik Program 
Magister Psikologi Sains angkatan 
2019 ini sejak kuliah sudah sering 
membagikan ilmunya. 

yang Selalu Gemar Berbagi Ilmu

Grista N.
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“Setelah lulus, ada berbagai kegiatan yang 
lebih luas lagi aku lakukan. Pada masa pandemi 
waktu itu, aku pernah terpilih menjadi psycho 
educator. Bagiku itu menjadi pengalaman yang 
sangat berharga,” ungkap Raissa.

Setelah lulus kuliah dan mempunyai gelar 
akademik, tawaran Raissa menjadi narasumber 
seputar psikologi semakin meningkat, seperti 
membawakan webinar, live Instagram, dan 
beberapa acara lainnya. Kebiasaan berbagi 
ilmu kepada orang lain sudah menjadi 
kesenangan tersendiri baginya. 

“Secara enggak sadar aku senang untuk berbagi 
hal-hal yang sudah dipelajari. Mungkin secara 
umum itu membuat stres dan ribet karena 
ketika kita bikin materi harus direvisi lagi 
sampai sempurna,” ungkap Raissa lagi.

Awal membuat materi sebagai narasumber 
webinar, Raissa ingin sekali membagikan 
semuanya kepada para peserta. Namun, 
ternyata membagikan materi itu tidak harus 
semuanya, melainkan seperlunya saja sesuai 
dengan kebutuhan. Intinya, yang penting 
materi terkemas dan tersampaikan dengan baik 
sehingga mudah dimengerti.

Perjalanan Raissa merintis karier sebagai 
seorang narasumber ternyata tidak mudah. Ada 
perasaan tegang, gugup, dan sering overthinking, 
terutama saat ada yang bertanya. Namun, 
semua itu bisa diatasinya sehingga membuat 
dirinya semakin sukses.

“Aku belajar tenang. Jika ada pertanyaan yang 
dilontarkan, aku mencoba mengontrol emosi. 
Juga belajar dan review lagi apa yang sudah 
dipelajari sebelumnya,” jelas Raissa mantap.
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Selain menjadi narasumber, kegiatan Raissa lainnya 
adalah menjalankan bisnis dan menjadi pembawa 
acara (MC). Kadang ada juga pihak sekolah yang 
mengundangnya karena ada kegiatan di sana. Ia 
ternyata juga memiliki hobi memasak yang sudah 
dimulainya sejak SMA sampai lulus kuliah. 

Bicara soal nilai kehidupan, Raissa berpendapat bahwa 
hidup itu harus punya arah dan tujuan. Untuk bisa 
mengerti makna hidup itu memerlukan waktu dan 
proses. Intinya, hal terpenting dalam hidup ini adalah 
kegigihan dan kemauan dari dalam diri sendiri.

 “Be kind to yourself itu penting.

Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri 
maka kita akan merasa lebih nyaman dalam 
menjalani kehidupan ini. Kita juga harus 
punya self awareness. Maksudnya, kita harus 
tahu apa keinginan kita dan apa kemampuan 
kita. Dalam segala proses pasti akan ada masa 
up and down, tapi ya lewati saja,” pungkas Raissa 
dengan penuh optimis.■
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Dra. Rosa Permanasari, M.Si.
Dosen dan Pengurus PKKP

(Pusat Kajian Kebinekaan dan Perdamaian)
Universitas Kristen Maranatha

Setiap 21 September semua bangsa di dunia
memperingati Hari Perdamaian Internasional.
Tema peringatan tahun ini adalah “End Racism 
Build Peace”.

Sejarah Hari Perdamaian Internasional berawal dari 
Konferensi Perdamaian pada 18 Mei – 29 Juli 1899 di Den 
Haag yang dihadiri para ahli hukum dan tokoh pendidikan 
utusan negara Eropa. Tujuannya untuk menghindarkan 
perang dalam skala luas.

Perdamaian

Bersama
Komitmen

untuk
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Pada saat itu hadir kaum perempuan, di antaranya 
Fannie Fern Andrews, seorang guru dari American 
School Peace League. Ia mengusulkan diadakan-
nya peringatan Hari Perdamaian Internasional 
setiap tanggal 18 Mei. Namun, sayangnya usulan 
tersebut mengalami kegagalan. Perempuan 
lainnya yang hadir adalah Baroness Bertha von 
Suttner, seorang wartawati dari Austria dan 
pemenang hadiah Nobel Perdamaian pada 1905.

Peran perempuan menunjukkan keberhasilan 
dalam melakukan pendekatan terhadap para  
pendukung perdamaian dengan menyuara-
kan isu-isu membangun kesejahteraan dan 
pendidikan yang terorganisasi melalui lembaga 
berbasis keagamaan.

Pada 1915, sesudah Perang Dunia I, Jane 
Addams dan Carrie Chapman Catt, beserta 
para aktivis perdamaian lainnya mendirikan 
“The Women Peace Party (WPP)”. Tahun 
berikutnya WPP mengirimkan delegasinya 
ke kongres perempuan sedunia pertama di 
Noordam, Den Haag. Kongres ini berjalan 
sukses dengan dibentuknya Komisi Per-
damaian permanen. 
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Seorang pendiri industri mobil Amerika Serikat, 
Henry Ford turut mendukung isu perdamaian 
dengan tujuan terciptanya keamanan lalu lintas 
perdagangan. Melalui kegiatan “Peace Ship”, 
ia menyokong pengiriman delegasi aktivis 
perdamaian perempuan untuk menegosiasi-
kan gencatan senjata bersama delegasi dari 
Austria, Hungaria, Belgia, Prancis, Jerman, 
Italia, Swiss, dan Inggris.

Gerakan perempuan dalam bidang politik 
belum sepenuhnya mendapat dukungan 
dari kaum pria juga para kepala negara 
sehingga peringatan Hari Perdamaian 
harus menunggu beberapa puluh tahun 
berikutnya, hingga sesudah Perang Dunia I.

Pada 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa 
Bangsa (PBB) dibentuk. Selanjutnya pada 
30 November 1981, Majelis Umum PBB 
menyatakan perlunya bangsa-bangsa mem-
peringati Hari Perdamaian Internasional 
untuk memperkuat cita-cita yang ideal 
membentuk perdamaian dunia.  

Pada 1982, tanggal yang dipilih adalah tepat 
pada hari pembukaan sidang Majelis Umum 
PBB yang selalu diselenggarakan pada 
Selasa ketiga bulan September. Setahun 
kemudian, PBB menetapkan tema “Culture of 
Peace Initiative” dalam memasuki abad 21 
yang bertujuan mempersatukan kekuatan-
kekuatan organisasi, proyek-proyek, serta 
bangsa-bangsa agar terwujud perdamaian 
bagi anak-anak dan generasi masa depan. 
Akhirnya, dalam pembukaan sidang Majelis 
Umum PBB 2001, Sekjen PBB, Kofi Annan, 
menetapkan peringatan Hari Perdamaian 
Internasional setiap 21 September.

Ilustrasi: freepik.com
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Indonesia telah menunjukkan inisiatif 
yang  besar dalam mendukung perdamaian 
melalui lobi-lobi politik, isu-isu membangun 
kesejahteraan, kerukunan beragama, pen-
didikan yang berkarakter damai, keadilan, 
perlindungan anak, dan sebagainya. Dialog 
dan seminar pun sering dilakukan oleh 
lembaga pendidikan, komunitas, dan para 
penggiat perdamaian dengan fenomena yang 
ada di dunia. 

Perdamaian adalah sinar terang yang dapat 
membawa dunia lebih indah. Bila kita 
dapat memperingati dan memaknai dengan 
kesungguhan, hakikat damai dapat dirasakan 
oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan dan perdamaian abadi adalah 
cita-cita ideal yang perlu diwujudkan. Untuk 
mewujudkannya, dibutuhkan kerja sama dan 
upaya yang kuat dari berbagai pihak. 

Damai dapat dirasakan sebagai tidak adanya 
konflik dan tidak adanya kekerasan. Sebagai 
bentuk perwujudan dan komitmen memaknai 
perdamaian, Universitas Kristen Maranatha, 
telah mendirikan Pusat Kajian Kebinekaan dan 
Perdamaian pada 21 September 2016.■ 
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Pertumbuhan industri perlu diimbangi dengan riset terdepan agar 
luaran industri berkualitas sehingga bisa menjawab kebutuhan 
pasar. Riset mengenai tren masih minim di Indonesia. Saat ini hanya 
ada satu tim periset, yaitu Indonesia Trend Forecasting (ITF) yang 
menjadi acuan tren setiap 1-2 tahun sekali.
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Riset yang dihasilkan ITF tergolong makro dengan 
sasaran pembaca para akademisi desain sehingga 
sulit dipahami kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM). Oleh karena itu, diperlukan 
riset tren pada sektor tekstil dan fesyen secara 
lebih spesifik yang mengarah pada potensi lokal, 
misalnya di wilayah Lasem yang memiliki potensi 
lokal batik tulis.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Unit 
Pendidikan Vokasi Program Diploma Seni Rupa dan 
Desain Universitas Kristen Maranatha yang fokus 
pada bidang fesyen, mengajukan topik pengolahan 
potensi ekonomi kreatif suatu wilayah berdasarkan 
perkembangan tren dan kebutuhan pasar sebagai 
topik riset terapan dalam program Riset Terapan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Pendanaan 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahun 
anggaran 2021-2022.

Dalam riset tersebut, tim periset menjadikan wilayah 
Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi 
Jawa Tengah, sebagai lokasi riset. Alasannya, 
selain Lasem memiliki potensi lokal yang kuat, juga 
karena industri batik tulisnya telah bermitra dengan 
tim peneliti sebelumnya yang menemukan adanya 
kebutuhan mendesak dari industri batik Lasem 
untuk pendampingan peningkatan nilai guna batik 
tulis, khususnya pada bidang fashion. fo
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Definisi tren adalah suatu arah, gerakan atau 
aliran. Namun, dalam lingkup fesyen, tren adalah 
kecenderungan dari fesyen selanjutnya. Tren 
dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, 
dan budaya, serta sudut pandang/emosi konsumen. 

Keberhasilan sebuah prediksi tren adalah potensi 
untuk memenangkan popularitas di pasar dan upaya 
dalam menarik konsumen. Untuk menghasilkan 
produk-produk fesyen yang inovatif diperlukan 
kesadaran bahwa fesyen mempunyai kemampuan 
adaptif, fleksibel, atau dapat berubah, serta 
diciptakan dari banyak pengaruh. 

Riset terkait tren sangatlah penting, terutama bagi 
para pelaku industri. Namun, sayangnya industri- 
industri di daerah umumnya belum memahami cara 
membaca tren dan mengaplikasikannya.

Setelah beberapa kali survei lapangan ke Lasem, 
tim periset menyimpulkan bahwa Lasem memiliki 
kekayaan artefak budaya, baik berwujud benda 
maupun adat istiadat dan pemikiran. Kekayaan 
budaya tersebut kemudian dijadikan sebagai 
inspirasi utama dalam koleksi busana. 

Tim periset membuat percontohan berupa empat 
jenis busana yang berbeda, sesuai perkembangan 
kajian tren dan target market. Empat koleksi 
tersebut adalah “Life from Lasem”, “Welas Asih”, 
“Tiga Negeri”, dan “Healing in Lasem”. 

Keempat koleksi tersebut dibalut dalam tren 
Forecasting the New Beginning 2022/23 dan tren 
Forecasting Co-Exist 2023/24. Setiap koleksi 
memanfaatkan karakter batik dan target market 
yang berbeda. Pada koleksi “Healing in Lasem”, tim 
periset bermitra dengan industri tekstil Asia Pacific 
Rayon (APR) dalam melakukan inovasi dari segi 
material yang lebih berkelanjutan dan nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih tinggi. 
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Umumnya, industri batik tulis di Lasem hanya 
menggunakan kain katun. Oleh karena itu, ke 
depannya diharapkan menggunakan jenis kain yang 
lebih beragam.

Menanggapi permasalahan tersebut, APR bersama 
Desain Mode Universitas Kristen Maranatha 
meng-adakan pelatihan pembatikan dengan kain 
rayon. Bersama mitra Pusaka Beruang, tim periset 
melakukan percobaan, mulai dari penanaman 
pohon, hingga menjadi kain yang seluruh prosesnya 
dilakukan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan 
kualitas yang sangat baik sehingga dijadikan sebagai 
suvenir resmi acara G20 dari Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.  

Empat koleksi tersebut kemudian diparadekan dalam 
berbagai peragaan busana, seperti koleksi “Healing 
in Lasem” dipamerkan dalam acara Indonesia Syaria 
Economic Festival (ISEF) dengan sponsor Bank 
Indonesia, parade Jakarta Muslim Fashion Week 
(JMFW) dengan sponsor Asia Pacific Rayon dan 
Kemendikbudristek, serta parade lainnya.  

Riset ini juga dalam proses dua seminar internasional 
dan lima buah jurnal (dalam dan luar negeri). Target 
dari riset ini adalah menjadikan Lasem semakin 
populer lewat potensi ekonomi kreatifnya, yakni 
berupa batik tulis. Dengan menunjukkan berbagai 
jenis koleksi busana, diharapkan tim periset dapat 
memberikan wawasan bagi para industri batik tulis 
Lasem dan juga masyarakat luas.■
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FROM
THE RECTOR

FROM
 THE RECTOR

FROM
THE RECTOR

Berkolaborasi mengembangkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Bersatu dalam semangat kebersamaan. 
Melaju bersama, bangun bangsa menuju 

Indonesia yang lebih baik.

 Sri Widiyantoro
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Sudah Tak Laku,

Waspada Penipuan Gaya Baru
Virna
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ita pasti pernah mendapatkan pesan singat yang berindikasi 
penipuan. Biasanya berisi informasi tentang kita memenangkan 

undian dan ajakan mengisi link.

Dahulu pernah marak berita penipuan “mama minta pulsa”. Seseorang yang 
mengaku-ngaku sebagai kerabat kita mengirimkan pesan untuk meminta pulsa. 
Namun, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bekerja sama dengan 
operator seluler memberantas penipuan ini.

Sayangnya, penipuan berkedok menang undian ini kembali muncul. Ulah para 
penipu ini pun semakin kreatif. 

Para penipu memanfaatkan teknik bernama phishing. Seseorang akan berupaya 
mendapatkan informasi data korbannya melalui pesan elektronik, website, dan 
pesan teks. Kini yang terbaru adanya vishing atau voice phishing, penipuan 
melalui panggilan telepon dengan modus pencurian data penting.

K

21



00M! - Edisi 15 // 2020 //

KLIK DISINI
UNTUK MENDAPATKAN

RP 100 JT
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Data pribadi (nama, usia, alamat), data akun (username 
dan password), dan data finansial (mobile dan 
internet banking) yang berhasil penipu dapatkan akan 
dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak baik. Mereka 
bisa mempergunakannya untuk melakukan pinjaman 
online, membobol akun korban, dan dijual ke pihak 
ketiga seperti telemarketing atau dark web.

Penipu yang menjual data pribadi ini akan menyediakan 
paket lengkap disebut fullz yang berarti full ID atau 
identitas lengkap. Dalam paket lengkap itu terdapat 
informasi nama, alamat, password, data bank, dan data 
penting lainnya. 
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ANTI
PHISHING
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Berikut sepuluh tips menghindari phishing yang diberikan oleh David Emm, 
anggota tim peneliti dan analisis global Kaspersky Lab, perusahaan pembuat 
perangkat lunak antivirus asal Rusia.

Buat bookmark atau ketik langsung URL halaman login
yang ingin kita tuju di browser address bar

Jangan mengeklik link yang dikirim oleh nomor tidak dikenal 
melalui pesan singkat/e-mail

Jangan mengisi data penting di sembarang website. 
Isi data rahasia hanya di website resmi saja

Mengecek akun perbankan secara berkala dan laporkan
apabila ada kegiatan mencurigakan

Kenali tanda giveaway yang ada di e-mail phishing:
apakah tidak ditujukan secara personal, kita bukan satu-
satunya penerima e-mail, dan terdapat kesalahan ejaan,
tata bahasa, susunan kalimat yang buruk atau
kekakuan lainnya

Meng-install software pengaman dan update antivirus
secara berkala

Meng-install patch keamanan

Waspada terhadap e-mail atau pesan singkat yang
tidak diminta

Perhatikan alamat URL yang ada di address bar ketika login 
lalu muncul notifikasi untuk meminta hak administrator

Rajin-rajinlah mem-back up data. ■
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Menjawab Tantangan di Era Disrupsi:

Indrazati Hanum
Juara Harapan I Lomba Menulis Kreatif Artikel Populer 2022,

diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan UK Maranatha

Perkembangan informasi di era digital 
mengalami perkembangan secara besar-
besaran. Hanya dengan perangkat telepon 

genggam, seseorang dengan mudah dapat 
mencari informasi dengan telunjuknya. Apabila 
informasi sudah semudah itu didapatkan, 
apakah peran pustakawan dapat dihilangkan? 
Rhenald Kasali (2017) mengatakan bahwa 
pada tahun-tahun mendatang di era disrupsi, 
diramalkan banyak pekerjaan yang eksis 20 
tahun yang lalu akan pudar, seperti pengantar 
pos, penerjemah, dan pustakawan. Tentunya hal 
ini sempat menjadi kekhawatiran bagi para pakar 
di bidang ilmu perpustakaan. 

Lalu apa yang dapat dilakukan pustakawan 
untuk mengatasi hal tersebut? Dengan adanya 
perkembangan, seharusnya pustakawan juga 
turut mengembangkan layanan yang dapat 
ditawarkan kepada pemustaka. Dengan demikian, 
perpustakaan tetap menjadi pilihan untuk 
mencari sumber informasi. Perkembangan IT dan 
media seharusnya bukan menjadi musuh untuk 
pustakawan, justru dijadikan sebagai alat untuk 
mengembangkan diri.
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Perpustakaan kini bukan hanya sebagai tempat 
untuk menyediakan sumber-sumber bacaan, 
perpustakaan juga harus bertransformasi 
sebagai tempat untuk mengembangkan diri, 
tempat rekreasi, hingga sarana untuk berdiskusi. 
Koleksi perpustakaan bukan lagi hanya sekadar 
buku tercetak, tetapi mulai beralih ke koleksi-
koleksi digital, seperti e-book, e-magazine, 
e-journal, dan lain-lain. Pustakawan bukan hanya 
memiliki kemampuan mengolah koleksi hingga 
melayani sirkulasi, tetapi juga kemampuan literasi 
informasi dan media. Sudah saatnya librarian ber-
transformasi menjadi cyber librarian (cybrarian).  

Cybrarian sama halnya dengan pustakawan, 
hanya saja cybrarian menggunakan perangkat 
teknologi, seperti komputer dan internet 
ketika bekerja. Seorang cybrarian melakukan 
penelusuran informasi secara digital, terutama 
dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait 
dengan referensi online (Smith, 2011) dalam 
(Samosir, 2016). Dengan melimpahnya sumber 
informasi di internet, kini pustakawan tidak 
hanya berpaku pada informasi yang tersedia 
di perpustakaan saja, pustakawan dapat 
memanfaatkan berbagai sumber informasi yang 
ada di jagat digital.

Lantas apa yang membedakan cybrarian dengan 
pemustaka – terutama generasi Z – yang sudah 
terbiasa mencari informasi di internet? Tentunya, 
cybrarian yang berlatar belakang sebagai 
pustakawan juga sudah harus dibekali dengan 
kemampuan literasi informasi dan literasi media. 
Artinya, seorang pustakawan harus memiliki 
kemampuan untuk mencari, menganalisis, meng-
olah, hingga menampilkan kembali informasi 
dengan beretika. Selain itu, pustakawan juga 
mampu menggunakan media digital dengan baik 
untuk menunjang pekerjaannya. Banjirnya sumber 
informasi di internet tentunya diiringi dengan 
berita dan informasi hoaks sehingga sulit sekali 
bagi seseorang yang belum literat informasi 
untuk membedakan mana informasi yang akurat 
dan mana informasi palsu. Pada celah inilah 
seharusnya cybrarian dapat berperan aktif 
sebagai pemberi informasi.

Selain sebagai pemberi informasi, cybrarian 
juga bertambah perannya, yaitu sebagai 
instruktur literasi informasi dan media. Ke 
depannya, perpustakaan bukan hanya sebagai 
tempat untuk mencari informasi, tetapi 
juga sebagai tempat untuk mengembangkan 
kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan 
literasi informasi. Cybrarian dapat mem-
berikan pelatihan kepada pemustaka tentang 
cara mendapatkan sebuah informasi hingga 
cara mengolah informasi tersebut. Dengan 
demikian, profesi pustakawan ke depannya 
akan menjadi profesional informasi.
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Apa saja langkah-langkah yang harus dipersiapkan
pustakawan untuk menjadi seorang cybrarian?

Menurut Samosir (2016), pustakawan dapat menjadi seorang cybrarian
dengan memiliki kemampuan dalam bidang:

Visual Literacy 
Dengan memiliki kemampuan literasi visual, 
pustakawan mampu mencari, mengolah, 
membuat, hingga menggunakan gambar dan 
media visual. Melalui kemampuan ini, cybrarian 
tidak hanya mampu menggunakannya untuk 
keperluan perpustakaan seperti membuat 
bahan promosi perpustakaan, tetapi juga dapat 
mentransfer ilmunya kepada pemustaka. Dengan 
demikian, pemustaka juga dapat mengembang-
kan kemampuan literasi visual di perpustakaan.

Digital Literacy
Penting bagi cybrarian untuk memiliki kemampuan 
literasi digital. Mengapa? Koleksi perpustakaan di 
era digital sudah banyak yang beralih dari tercetak 
ke elektronik, atau yang biasa kita sebut dengan 
e-resources. Selain itu, banyak juga sumber 
informasi yang sudah mengusung konsep open 
source sehingga pencarian informasi rasanya 
sudah sangat umum apabila dilakukan secara 
online. Oleh sebab itu, cybrarian harus mampu 
menggunakan search engine, website, database, 
dan lain-lain, yang berkaitan dengan dunia digital.

Apabila melihat kompetensi-kompetensi di atas, mungkin banyak pustakawan di Indonesia yang belum 
memiliki keempat kemampuan tersebut. Lantas, bagaimana perpustakaan meningkatkan kemampuan 

pustakawannya agar dapat berkembang menjadi cybrarian? 

ICT Literacy
Literasi ICT tentu berbeda dengan literasi digital. 
Literasi ICT merupakan kemampuan untuk 
memahami berbagai hardware dan software dari 
sebuah perangkat teknologi, seperti komputer, 
smartphone, juga penggunaan aplikasi-aplikasi 
pada perangkat tersebut. Seorang cybrarian 
tentu harus memiliki kemampuan ini untuk 
mendukung pekerjaannya.

Information Literacy
Tidak lengkap rasanya jika seorang cybrarian 
tidak memiliki kemampuan literasi informasi. 
Hidup di era informasi, mewajibkan cybrarian 
juga memiliki kemampuan mencari, mengolah, 
memfilter, menggunakan, hingga memberikan 
informasi dengan tepat dan beretika. Dengan 
demikian, di tengah banjirnya sumber informasi, 
cybrarian dapat terhindar dari informasi palsu 
atau hoaks.
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Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, 
seperti: (1) mengikuti pelatihan atau 
bimbingan teknis; (2) mengikuti seminar 
dan workshop; (3) mengikuti forum kerja 
sama antarperpustakaan, seperti Forum 
Perpustakaan Perguruan Tinggi; (4) saling 
berbagi informasi dan ilmu antarpustakawan di 
perpustakaan lain, misalnya dengan melakukan 
studi banding; (5) melanjutkan studi atau 
pendidikan; (6) belajar secara otodidak.

Dengan memiliki kemampuan-kemampuan di 
atas, seorang pustakawan dapat bertransformasi 
menjadi cybrarian. Kemampuan yang ia miliki 
tidak hanya berguna untuk mendukung pekerjaan 
di perpustakaan itu sendiri. Cybrarian juga dapat 
membagikan literasi-literasi yang ia kuasai 
kepada pemustaka sehingga terjadilah sharing 
information and knowledge di perpustakaan. 
Ke depannya, pemustaka tidak hanya mencari 
sumber informasi lagi, melainkan juga mencari 
pengajaran literasi di perpustakaan.

Pada akhirnya, kita bisa menjawab pertanyaan 
di awal tadi. Peran pustakawan di era disrupsi 
tidak dapat dihilangkan. Namun, era disrupsi 
justru membawa perubahan peran kepada 
pustakawan. Fenomena-fenomena yang 
terjadi, seperti banjirnya sumber informasi, 
perubahan teknologi yang begitu massive 
dan cepat, menjadi tantangan tersendiri bagi 
pustakawan. Namun, dengan meningkatkan 
kemampuan-kemampuan literasi pustakawan 
dan bertransformasi menjadi cybrarian, 
seharusnya perubahan yang terjadi di era 
disrupsi bukan menjadi hal yang menakutkan 
lagi. Justru perubahan tersebut harus di-
jadikan peluang bagi perpustakaan dalam 
memberikan layanan kepada pemustaka.■
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Paradigma Literasi Informasi:

Rifai Rajana S.
Juara Harapan II Lomba Menulis Kreatif Artikel Populer 2022,

diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan UK Maranatha

Negara mana yang memiliki tingkat 
pemahaman informasi paling advance 
dalam menanggulangi bencana alam? 

Ketika tsunami tahun 2004 melanda, sekitar 
250 ribu penduduk di sekitar pantai Asia dan 
Afrika meninggal dunia. Namun ada satu 
pulau kecil yang berjarak hanya 40 km dari 
episentrum gempa, yang hampir seluruh 
warganya selamat. Lalu, apa yang dilakukan 
penduduk pulau tersebut sehingga dapat 
selamat dari bencana dahsyat tersebut?  
   

Pulau Simeulue adalah sebuah daratan kecil 
yang terletak di tengah luasnya Samudra Hindia 
yang tepatnya di sebelah barat Nanggroe Aceh 
Darussalam (NAD). Pulau Simeulue memiliki 
luas 2.310 km2 dengan populasi 83.000 jiwa 
berhasil selamat dari bencana tsunami berkat 
keberhasilan masyarakatnya mengelola informasi 
yang diwariskan dari generasi ke generasi. 
Pada saat tsunami melanda, penduduk Pulau 
Simeulue sudah tahu apa yang harus mereka 
lakukan, baik dewasa maupun anak-anak tahu 
SOP yang harus dilakukan.
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Fenomena ini menarik banyak perhatian, khusus-
nya dari sesama negara rawan bencana lain, 
seperti Jepang yang mengirim beberapa peneliti-
nya ke Pulau Simeulue. Tak hanya itu, fenomena 
Pulau Simeulue juga menarik International 
Strategic for Disaster Recovery (ISDR) yang 
mengangkat kisahnya menjadi film dokumenter 
tentang bagaimana pengelolaan informasi yang 
efektif dan tepat sasaran dapat menyelamatkan 
nyawa penduduk di pulau tersebut. 

Pulau Simeulue sendiri merupakan daerah rawan 
bencana dan sudah familier dengan gempa 
bumi maupun tsunami. Dalam istilah daerah, 
tsunami dikenal penduduk Pulau Simeulue 
dengan sebutan “Smong-07”, yang dalam 
bahasa Devayan berarti gelombang air besar 
yang muncul setelah gempa bumi. Adapun 
07 merujuk pada tahun 1907, saat tsunami 
pernah terjadi dengan korban yang sangat 
banyak dan meratakan Pulau Simeulue. Rasa 
luka mendalam ini menjadi pelajaran sangat 
berharga bagi warga. Lalu, secara turun 
temurun masyarakat terus mengingatkan anak 
cucu mereka tentang dahsyatnya tragedi 
tsunami, dengan harapan generasi anak 
cucu mereka dapat melakukan mitigasi jika 
suatu saat smong terjadi kembali.

Pada saat gempa 26 Desember 2004, 
diketahui bahwa anak-anak sedang bermain 
di pesisir pantai Pulau Simeulue. Pagi itu, 
terjadi gempa besar dan pandangan mereka 
langsung tertuju ke arah laut. “Jika terjadi 
gempa, lekas lihat ke pantai. Jika air surut, 
maka larilah ke gunung karena smong akan 
tiba.” Cerita-cerita tersebut terus dihidupkan 
oleh masyarakat Pulau Simeulue melalui 
buku cerita di perpustakaan, lagu daerah, 
puisi, dan karya seni. 
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Dengan cara yang kreatif dan unik, masyarakat 
berhasil meminimalisir korban. Hanya sekitar 
tujuh orang penduduk Pulau Simeulue yang 
dinyatakan meninggal dunia pada bencana 
tsunami 2004, dibandingkan dengan di 
Banda Aceh dengan korban yang mencapai 100 
ribu. Jumlah ini sangatlah jauh, padahal waktu 
tempuh air bah ke Pulau Simeulue lebih cepat 
dibandingkan ke Banda Aceh. Untuk diketahui, 
Tujuh warga Simeulue yang meninggal tersebut 
adalah warga yang sedang melaut tersapu 
ombak dan tidak ditemukan lagi. 

Fenomena di Pulau Simeulue menunjukkan 
kekuatan dari informasi dan bagaimana 
sebuah informasi disebarkan agar ter-
internalisasi secara unik dalam tiap individu, 
dimulai dari keluarga, lingkungan, budaya ber-
bagi melalui cerita rakyat di perpustakaan, 
dan lagu daerah yang menceritakan 
tragedi smong tersebut. Lalu, bagaimana 
dengan generasi  saat ini?  Bagaimana 
cara generasi  saat ini  mengelola suatu 
informasi  menjadi  sangat efek tif  seper ti 
masyarakat Pulau Simeulue?

Mirip dengan yang terjadi di Pulau Simeulue, 
dalam era disrupsi saat ini kita sedang 
dilanda  “tsunami informasi”.  Berlebihnya 
informasi dimulai dari bangun tidur hingga 
malam hari menjelang tidur, kita selalu 
kebanjiran informasi. Terlebih dengan 
kemunculan media sosial. Dengan adanya 
m e d i a  sos ia l ,  informasi  tumbuh de ngan 
ce pat  dan beraneka ragam. Informasi  bisa 
muncul  dari siapa saja di media sosial ,  tak 
peduli gender, kelas sosial, umur, dan agama, 
semua bebas untuk berbagi informasi. 
Informasi tsunami ini menjadi sebuah hal 
yang tidak bisa dihindari lagi. 

Lalu, dengan  munculnya berbagai media 
sosial, informasi tersebut dapat berubah 
bentuk atau mengalami kemas ulang 
sesuai ciri khas platform media sosial 
tersebut. Misal,  sebuah ar tikel  r i l is  di 
Twit ter  dalam be ntuk  tu l isan ,  la lu  ketika 
masuk ke TikTok ,  se r ing  ka l i  be rubah 
menjadi  sebuah video yang dikemas ulang 
secara organik dan kreatif oleh pengguna. 
Hal ini ber tujuan untuk menarik perhatian 
pengguna lainnya. Jadi, informasi tersebut 
mengalami berbagai perubahan bentuk 
dalam penyampaiannya.
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Namun, keterampilan dalam penyampaian ini 
tidak diiringi dengan kemampuan literasi yang 
baik. Sebuah informasi yang dikemas ulang 
sering kali mengalami distraksi sesuai dengan 
perasaan dan sudut pandang komunikator 
informasi tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi 
kita untuk berpikir kritis dan selektif dalam 
mengonsumsi suatu informasi, melakukan 
validasi dan penilaian sebelum membagikan 
informasi kepada orang lain.

Era disrupsi adalah sebuah keniscayaan yang 
harus dihadapi. Dengan arus informasi yang 
besar, dengan segala bentuk dan ragamnya, 
mengakibatkan sering terjadinya pengaburan 
informasi, hoaks, dan penipuan yang dilakukan 
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Di sisi lain, muncullah istilah “infobesitas” atau 
kelebihan informasi, sama dengan rujukan kata 
obesitas. Penderita infobesitas sering kali me-
nikmati banyaknya informasi yang dikonsumsi, 
padahal informasi tersebut mengaburkan fakta 
yang mengakibatkan sulitnya pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, kita harus memulai 
diet informasi. Pilihlah informasi dari sumber yang 
kredibel, serta lakukanlah validasi secara selektif 
dan penggunaan informasi dengan bijaksana. 

Dari masyarakat Pulau Simeulue kita belajar 
bagaimana mengelola, memanfaatkan, me-
nyebarkan, serta menginternalisasikan informasi 
dengan efektif untuk kehidupan. Pentingnya 
kecerdasan digital dan literasi informasi akan 
menjadikan kita menjadi insan yang siap berperan 
dalam ekosistem informasi, mengoptimalkan 
informasi tersebut untuk membuka banyak 
peluang menciptakan inovasi yang berdampak 
dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.■
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Pesatnya perkembangan IoT telah mengubah cara 
hidup masyarakat dalam berbagai bidang, seperti 
bisnis, komunikasi, keuangan, hingga informasi, 
dan literasi. Era IoT telah mentransformasikan 
peran perpustakaan konvensional sebagai penyedia 
jasa layanan penunjang belajar dan informasi 
penelitian. Volume informasi dari perpustakaan 
yang dapat ditelusuri, dilihat, hingga dicetak telah 
berubah menjadi bentuk informasi yang dalam 
sekejap beralih dapat diakses dari mesin pencari 
komersial, situs jejaring sosial, laman situs terpilih, 
maupun jasa elektronik yang disediakan oleh 
perpustakaan guna memenuhi kebutuhan informasi 
para penggunanya (Nurani, 2021).

Perpustakaan
sebagai Bagian
Internet of Things (IoT),
Mungkinkah Terwujud?
Dewi Isma Aryani
Juara Spesial Lomba Menulis Kreatif Artikel Populer 2022, 
diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan UK Maranatha

emasuki era digital dengan perkembangan teknologi 
Internet of Things (IoT) sekarang ini telah mengubah 
tatanan hidup masyarakat dunia. Sejarah IoT sendiri telah 

dimulai sejak ditemukannya internet, komponen yang sangat 
penting, pada akhir 1960-an hingga akhirnya berkembang pesat 
selama beberapa dekade berikutnya. Frasa Internet of Things 
(IoT) sendiri diciptakan oleh Kevin Ashton sekitar akhir abad ke-20 
setelah teknologi internet yang dimaksud cukup mumpuni dalam 
berbagai bidang. 

M
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Namun, perkembangan IoT tersebut menjadi 
salah satu tantangan besar bagi perpustakaan 
konvensional sebagaimana pernyataan 
Iskandar (2020:117) tentang kebutuhan yang 
harus dipenuhi oleh perpustakaan jika beralih 
fungsi menjadi sistem digital. Adapun inti dari 
perpustakaan digital adalah perpustakaan 
memiliki koleksi secara lengkap dalam bentuk
file elektronik sehingga mudah dalam 
penyimpanan, penelusuran, penemuan kembali, 
dan terhubung dengan jaringan komputer. 
Dengan demikian, perpustakaan harus 
dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan 
dan fenomena IoT supaya mumpuni untuk 
berkompetisi dalam mendapatkan perhatian 
dari berbagai kelompok pengguna, khususnya 
generasi muda, yang menghendaki isi secara 
dinamis, interaktif, dan memiliki sentuhan pribadi 
tanpa harus datang ke perpustakaan. 

Perpustakaan digital akan menjadi alternatif 
pilihan utama oleh kalangan generasi muda 
karena “wajah” dan layanan perpustakaan 
secara otomatis akan beradaptasi dengan 

perkembangan zaman yang semakin digital 
ini. Dampak kemunculan IoT dalam teknologi 
informasi dan komunikasi perlahan tapi pasti 
akan mengubah kehidupan manusia menjadi 
masa “paperless society” atau masyarakat 
tanpa kertas sebagaimana hasil penelitian 
Wulandari (2011).

Perpustakaan sebagai lembaga informasi juga 
memiliki peran sebagai gate resource antara 
masyarakat dan informasi sebagai sumber ilmu 
pengetahuan. Selain itu, perpustakaan memiliki 
dua fungsi utama, yakni sebagai katalisator dan 
laboratorium pembelajaran (Nurhayati, 2018). 
Perpustakaan sebagai katalisator artinya mampu 
memadukan antara masa lalu (koleksi cetak) 
dan sekarang (teknologi informasi baru) menjadi 
pusat intelektual kehidupan yang lebih penting 
dan kritis di masyarakat. Sedangkan fungsi 
perpustakaan sebagai laboratorium pembelajaran 
artinya peran penting secara menyeluruh yang 
tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan 
akademisi saja, melainkan juga seluruh lapisan 
masyarakat (Nurhayati, 2018).
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Kedua fungsi utama tersebut ternyata 
dapat ditemukan pada lima perpustakaan 
terbesar dan termegah di dunia, yaitu Tianjin 
Binhai Library, Tiongkok; Stuttgart Library, 
Jerman; Central Library of Vancouver, 
Kanada; Perpustakaan Biara Admont, Austria; 
dan The Bodleian, Oxford Inggris. Kelima 
perpustakaan tersebut tidak hanya memiliki 
jutaan koleksi buku di dalamnya, tetapi juga 
memiliki keunikan yang menjadi keunggulan 
tersendiri bagi para pengunjungnya. Salah 
satunya adalah arsitektur bangunannya, 
desain interiornya, hingga variasi koleksi buku 
di dalamnya. Tidaklah mengherankan jika 
perpustakaan-perpustakaan tersebut mampu 
menjadi daya tarik para wisatawan domestik 
hingga mancanegara yang berkunjung untuk 
sekadar menjadikannya dalam daftar tempat 
yang wajib dikunjungi hingga memanfaatkan 
fasilitas maupun koleksi buku-bukunya.

Kelima perpustakaan di atas patut menjadi 
contoh bahwa pembeda antara konsep 
konvensional dengan digital tidak hanya 
sebatas wujud koleksi yang dimiliki, melainkan 
juga kemudahan untuk mengakses dan 
memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya.
 
Pemaparan di atas sangatlah menarik untuk 
diikuti dan patut dijadikan sebagai rujukan 
bagi Universitas Kristen Maranatha. Nilai-nilai 
ICE atau Integrity, Care, dan Excellence yang 
diterapkan UK Maranatha dalam tridarma 
perguruan tinggi tercermin dalam fasilitas 
perpustakaan pusatnya. Perpustakaan Pusat 
UK Maranatha memiliki fasilitas dan layanan 
lengkap yang dapat diakses oleh civitas 
academica serta masyarakat umum yang 
membutuhkan informasi tertentu. 

Pencahayaan dan desain interior
di dalam Stuttgart City Library 

Foto: Robert Wiesenhutter, Unsplash
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Bahkan dalam Perpustakaan Pusat 
UK Maranatha terdapat sarana arsip 
tentang material-material khusus yang 
terdokumentasikan serta diperbaharui 
secara rutin, yakni Perpustakaan Material UK 
Maranatha. Dalam perpustakaan tersebut dapat 
diakses beberapa bahan yang digunakan dalam 
desain interior, arsitektur, serta aneka jenis 
tekstil atau kain yang umum digunakan dalam 
bidang seni rupa dan desain. Perpustakaan 
material yang berada di dalam Perpustakaan 
Pusat UK Maranatha merupakan satu-satunya 
perpustakaan material yang ada di wilayah 
Bandung dan sekitarnya. Hal ini merupakan 
suatu kebanggaan bagi seluruh civitas 
academica UK Maranatha dan perlu untuk terus 
dipertahankan bahkan ditingkatkan kuantitas 
dan kualitasnya menjadi lebih baik lagi. 

Saat ini Perpustakaan Material UK Maranatha 
masih sebatas memfasilitasi arsip dalam 
bidang seni rupa dan desain. Namun tidak 
menutup kemungkinan ke depannya akan 
melibatkan berbagai fakultas yang ada di 
UK Maranatha untuk berperan serta dan 
aktif dalam menambah koleksi material-
material penting lainnya. Dengan demikian, 
Perpustakaan Material UK Maranatha 
dapat menjadi sumber rujukan utama 
bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya 
secara fisik dan terus memperbaharui serta 
mengembangkan potensi aksesibilitasnya 
secara digital sehingga nantinya dapat diakses 
oleh masyarakat umum di seluruh Indonesia. 

Perkembangan dan kemajuan IoT didukung 
dengan sumber daya manusia yang mumpuni 
pastinya akan mampu mewujudkan dan 
mengukuhkan peran perpustakaan sebagai 
sumber ilmu pengetahuan utama
di era digitalisasi. ■
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FASHION DESIGN MARANATHA TURUT BERPERAN 
DALAM RISET PENGEMBANGAN BATIK LASEM

MCUC MARANATHA BERHASIL MEMBAWA PULANG 
GOLD MEDAL DALAM 11TH BALI INTERNATIONAL 
CHOIR FESTIVAL

Maranatha Christian University Choir (MCUC) 
berhasil memenangkan Gold Medal dalam kategori 
Musica Sacra Championship 11th Bali International 
Choir Festival (BICF). Dengan merangkul 16 orang 
mahasiswa dan 14 orang alumni mahasiswa UK 
Maranatha dalam satu tim paduan suara, MCUC 
membawakan tiga lagu dengan judul “Richte Mich 
Gott”, “Ave Maria”, dan “Magnificat”. Lagu-lagu 
tersebut mereka nyanyikan secara on-site pada 
25-28 Juli di Gereja Yesus Gembala yang Baik, Kota 
Denpasar, Bali.

Dua dosen dan dua mahasiswa Program Diploma 
Seni Rupa dan Desain konsentrasi Fashion Design 
UK Maranatha terlibat dalam Program Riset 
Keilmuan Terapan Dalam Negeri – Dosen PT Vokasi 
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Riset 
ini berjudul “Penerapan Rancangan Model Tren Mikro 
Fesyen Etnik bagi UMKM dengan Metode Aisas 
sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Produksi dan 
Kualitas Produk Sesuai Kebutuhan Pasar”. 

MARANATHA JADI TUAN RUMAH ACADEMIC 
PROGRAM BANDUNG TRIENNALE 2022

Pada 23 hingga 30 September 2022, Universitas 
Kristen Maranatha, khususnya Fakultas Seni 
Rupa dan Desain menjadi salah satu tempat 
terpilih penyelenggaraan Bandung Photography 
Triennale (BPT) 2022. BPT merupakan program 
yang berfokus pada praktik produksi visual yang 
mengangkat isu terkini, berupa karya fotografi 
yang melibatkan fotografer-fotografer dari dalam 
maupun luar negeri. 

PERAYAAN DIES NATALIS KE-57: MARANATHA 
MAKIN MELAJU!

Menyambut ulang tahun ke-57, UK Maranatha 
mengadakan acara Dies Natalis pada 21 September 
2022. Acara ini diadakan secara hybrid di Auditorium 
Prof. Dr. P. A. Surjadi, M. A., dan dihadiri oleh civitas 
academica UK Maranatha, termasuk alumni dan para 
tamu undangan. Rektor UK Maranatha membawakan 
berbagai program yang berbasis pada sifat initiative, 
collaboration, dan excellent, seperti Maranatha 
Peduli, Program Nusantara, Kemitraan, Kampus 
Hijau, dan berbagai program lainnya. 

https://news.maranatha.edu

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

http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu
http://news.maranatha.edu


Pertanyaan tersebut biasanya kerap melintas dalam pikiran para siswa 
SMA yang tak lama lagi lulus dan melanjutkan studinya ke jenjang yang 

lebih tinggi. Saat menjelang kelas 12 SMA, para siswa biasanya mulai sibuk 
mencari kampus idamannya. Untuk itu, Universitas Kristen Maranatha melalui 
Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi datang ke beberapa SMA yang telah 

menjalin kerja sama melalui kegiatan Education Fair (EduFair). 

“Mau kuliah di mana?”

“Jurusan apa?”

EduFair,
Semua yang Kamu Mau Tahu
tentang Maranatha

Grista N.
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Kegiatan EduFair memberikan 
kesempatan kepada para siswa untuk 
mengenal lebih dalam berbagai
perguruan tinggi. Kegiatan rutin 
ini digunakan sebagai ajang untuk 
memperkenalkan serba-serbi seputar 
Maranatha, mulai dari pengenalan 
universitas, fakultas dan program studi, 
fasilitas, program unggulan, beasiswa, 
dan lain sebagainya. 

Tim yang terlibat dalam kegiatan 
EduFair ini biasanya melakukan berbagai 
hal untuk menarik perhatian siswa. 
Contohnya dengan memakai seragam 
SMA dengan atribut Maranatha. 

Selain siswa, para orang tua juga dapat 
hadir dan mencari info studi lanjut 
bagi putra-putrinya. Di samping itu, 
mereka mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan konsultasi program studi agar 
dapat memilih jurusan yang diharapkan 
hingga melakukan pendaftaran langsung. 

Bagi siapa saja yang ingin bertanya atau 
konsultasi lebih lanjut setelah kegiatan 
EduFair tersebut, Maranatha mengundang 
mereka dalam program Meet-Up yang 
diadakan di cafe sekitar sekolah.
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Tahun ini, setelah masa pandemi Covid-19 berangsur membaik, Maranatha telah 
mengunjungi banyak SMA. Pada September ini Maranatha mengunjungi 38 sekolah 
untuk memperkenalkan Maranatha kepada para siswa SMA. 

Intip yuuuk keseruan Maranatha EduFair yang diadakan
di berbagai sekolah pada periode Agustus – September 2022.■

SMAN 14 BANDUNG

SMAN 2 TASIKMALAYA

SMAN 2 GARUT

SMA ST.STANISLAUS SURABAYA
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SMAN 25 BANDUNG

SMA KATOLIK SANTA MARIA MALANG

SMA STELLA MARIS SURABAYA

SMA KATOLIK RAJAWALI MAKASSAR

40



Rinta

41M! - Edisi 26 // 2022 // SHOWCASE

Pernikahan adalah momen penting. Setiap pasangan tentu ingin 
pernikahannya dihadiri oleh orang-orang terkasih. Oleh karena itu,

Merrie.Me hadir dengan menawarkan tampilan bridesmaid dan
groomsmen impian para pengantin.
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Lala sadar bahwa ia bisa membantu para calon 
pengantin lainnya yang mengalami masalah 
serupa. Tak disangka, niatnya tersebut bisa 
terlaksana dan menarik banyak klien.

Hingga saat ini, Merrie.Me mampu membuat 
lebih dari 90 varian bridesmaid dress, 
bridesmaid robe, bride robe, hard box, 
wooden box, acrylic box, vest, jas, dan celana 
groomsman, serta lebih dari 400 varian gift 
berupa gantungan kunci, flask, tumbler, 
corsage, boutonniere, dan lain-lain.

Merrie.Me beroperasi melalui media sosial, 
terutama Instagram dengan sistem customized 
design dan custom size (melalui preorder). 
Klien cukup memberikan ukuran pakaian 
yang diinginkan. Jika ada klien yang ingin 
mengubah ukuran pakaiannya setelah  jadi, 
mereka bisa mendapatkan layanan resize 
hingga memuaskan.
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Memilih bidang wedding details, alumnus 
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual 
angkatan 2006, Merilla Santana atau yang 
akrab dipanggil Lala ini mulai membangun 
Merrie.Me, sebuah bisnis yang berfokus 
menyediakan perlengkapan bridesmaid dan 
groomsmen.

Bisnis ini diawali ketika Lala dan calon suaminya, 
Eric, akan menikah pada 2017. Saat itu ia ingin 
mengajak anak-anak rohaninya hadir pada       
acara pernikahannya dengan berseragam. 
Namun, ia sadar bahwa kebanyakan mereka 
adalah mahasiswa sehingga akan terbebani                       
biaya pembuatannya. 

Setelah berusaha mencari solusi terbaik, 
akhirnya Lala memutuskan untuk membuat 
multiway dress. Ia mengajak calon suaminya 
untuk segera mencari kain dan bahan, kemudian 
meminta bantuan ibu Eric untuk menjahitkannya. 
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Selain itu, Merrie.Me juga menyediakan paket all in one yang bisa dipilih calon pengantin 
agar tidak banyak menghabiskan waktu untuk mencari vendor lainnya. Sebelum akhir 
2022, Merrie.Me berencana untuk membuka tokonya secara onsite.

Hingga saat ini, Merrie.Me telah direkomendasikan oleh banyak pasangan menikah di 
Indonesia, terutama di Kota Bandung dan Jabodetabek. Bahkan, Merrie.Me telah bekerja 
sama dengan berbagai wedding organizer. 

Bersama suami dan delapan orang rekannya, Lala berhasil menjalankan Merrie.
Me dan survive dari masa pandemi hingga saat ini. Ia juga berkomitmen untuk terus 
mengembangkan bisnisnya hingga mampu membuka berbagai cabang store.

“Bagi kalian yang ingin menjalankan bisnis, jangan terlalu banyak dipikirkan. Jalani saja, 
melangkah dulu saja. Yang terpenting adalah kita yakin dengan produk kita dan berikan 
100% kemampuan kita,” pesan Lala. ■ 

Instagram : @merrie.me
WhatsApp : 081999900877
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BERANI TAMPIL DI SINI?
CARANYA:

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

Foto terpilih akan ditampilkan di halaman ini pada edisi selanjutnya
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Tahukah kamu kalau penggunaan masker dobel dapat menurunkan
risiko penularan Covid-19?

 
Penggunaan masker bedah yang dilapis lagi dengan masker kain akan

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

Covid-19 sampai dengan 90%.

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

MAU LEBIH AMAN?
YUK PAKAI 2 MASKER !

Masker Medis:
Mencegah virus masuk dan
mengurangi penularan

Masker Kain:
Perlindungan fisik dari droplet yang
mungkin mengandung virus

Ikuti cara ini untuk memakai
masker dobel yang tepat

Pasang masker medis
sebagai lapisan pertama

Tarik masker medis
hingga menutupi dagu,
dorong kawat masker

agar mengikuti bentuk
hidung hingga tidak

ada celah antara
masker dan wajah

Pasang masker kain
sebagai lapisan kedua

Masker kain akan
mendorong masker medis
lebih rapat ke wajah karena

biasanya didesain sesuai
ukuran wajah penggunanya.

Penggunaan masker dobel
kini direkomendasikan,

untuk meningkatkan
keamanan terhadap

risiko penularan Covid-19



00M! - Edisi 15 // 2020 //




