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Apa itu Sunday?
Jika kamu melakukan hal yang kamu 

cintai, maka setiap hari akan terasa 

seperti hari Minggu. Berdasarkan 

filosofi ini, lahirlah Sunday! Kami adalah 

free magazine bulanan (tiap tanggal 10) 

untuk anak muda di kawasan Kelapa 

Gading, Sunter, Kota Harapan Indah, 

Buaran, Rawamangun, Kalimalang dan 

Pulomas. Majalah ini dibuat oleh pelajar 

SMA untuk pelajar SMA. Tim kami 

percaya, majalah kaum muda bisa tetap 

asyik tanpa harus ada aneka gosip dan 

selebriti asing di dalamnya.

Informasi? Iklan? Saran?  

Kontak kami ya

www.majalahsunday.com

Instagram: majalahsunday

Email : majalahsunday@gmail.com

Edi tor ' s  Note
Siapa yang siap buat 2021? Nampaknya kita semua belum pulih dari 

berbagai kejutan 2020 ketika kalender tahu-tahu berganti (dan 

kita masih sering salah ketik tahun di tugas sekolah, bukan?

Nah kali ini Sunday hadir dengan berbagai konten ‘starter kit’ yang 

semoga bisa membantumu mempersiapkan diri lahir-batin sebagai 

pelajar di masa yang ‘unik’ ini. Ada Special Content membahas 

ketakutan pelajar yang umum terjadi, hingga panduan lengkap masa 

puber (karena dari bisik-bisik yang Sunday dengar, setelah PJJ 

banyak sekolah yang belum mengadakan sex education lagi nih!).

Happy New Year, semangat 2021!

Sunday  Januar i  2021  in i  d ibuat  o leh  t im magang  dar i  Inst i tut  B isn is  Nusantara:

Dan Univers i tas  Neger i  Jakarta

T hank You Magangers!
Juventus  Boaz 
Jose  Michael

Muhammad Fa isha l
Patr ick  Rizky  Pasar ibu

Vira  Aul ia  Putr i
Reva l ina  Nur  F .

Rayo  Apr i l ia
Bernadeta  Niken 

Pradant i
Jes ika  Tr ig i ta  L ina 

Manara ja
Ulya  Rahmah

Leny Margaretha 
Sultan Salahudin 
Muhammad Rizki Fauzi Rosandi D. 
Ezra Merdekawati  
Poppy Fadhilah 
Bernard Adrianus (Podomoro University)
Arvi Firmansyah (SMK Prestasi Prima)
Octavia Steevani  
Eunike Janet Putri
Emir Husaini 
Luthfi Perdana Respati 
Muhammad Ilham Alfatah 
Muhammad Sofyan 
Santri Apriyaldi 
Grace Asty Naibaho 
Novia N. Bachmid 
Hans Faris Ebenhaezer S. 

 
Patricia Heidi (SMA St. Yakobus) 
Magaretha Sophia (SMA St. Yakobus)
Mudhya Razanne (SMA Labschool Rawamangun)
Nilam Onassis (SMA Global Sevilla Pulomas)
Sindy Kartika Sari (SMKN 48)
Salsabila Maydinda (SMKN 48) 
Diah Nur Fatonah (SMKN 48)
Yauma Komara Siam (SMKN 48)
Alifah Batasya (SMKN 48)
Risma Siwi Meilani (SMKN 48)
Alviolita Widyaningsih (SMK Paramitha 1)
Diva Inggar Sabilillah (SMK Paramitha 1)
Annisa Aufa Athallia (SMK Paramitha 1)
Mira Haniffa (SMK Paramitha 1)
Salsabilla Al Zahra Putri Triadi (SMK Paramitha 1) 
Afif Darmawan (SMKN 1 Depok) 
Vanessa Anabelle (SMAK Calvin)

Pejuang Sunday! 

Ahmad Fawwaz
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Info! 
Info! 
Info! 

W a t t p a d : 

Majalah Sunday 

I n s t a g r a m : 

@majalahsunday

W e b : 
majalahsunday.com

Y o u t u b e : 
Majalah Sunday

S p o t i f y : 
Podcast Bangku SMA 

- Majalah Sunday

T i k T o k : 
Majalah Sunday 

I s s u u : 

Majalah SundayBaca juga konten-konten 
digital Sunday untuk 

menemani keseharianmu di: 

Chat dan komen-komen unik 
dari para Sunners!

Min, gue penasaran sama 

eksorsisme nih; kayak 

gimana sih eksorsisme itu? 

Bisa dijelaskan secara sains 

nggak? I know it sounds 

weird, but I wonder if I can 

do it

RR, 0822 5216 XXXX

Aku jomblo Min :(

S, 0857 7980 XXXX

Min, bisa bahas Toxic 

Positivity nggak?

J, 0812 3013 XXXX

Halo, Sunners! Setiap 

agama dan kepercayaan 

memiliki metode eksorsisnya 

sendiri, tapi setahu mimin 

bidang eksorsis itu tidak 

berada dalam cabang ilmu 

pengetahuan. Hmm, mungkin 

kalau bahasa ‘ilmu’nya tuh 

demonologi, tapi bisa dibilang 

kaya pseudoscience tuh. 

Misalnya hewan mitologi 

seperti naga, itu kan nggak 

ada nama genusnya di dalam 

ilmu Biologi hehehe. Kalau 

kamu penasaran dengan hal 

tersebut, ada baiknya kamu 

mengasah spiritualitasmu :)

Nggak apa-apa, yang penting 

hepi :) Mumpung masih 

sekolah, masih banyak waktu 

kok untuk menemukan si dia. 

Bisa dong, search aja ‘Toxic 

Positivity’ di  

majalahsunday.com 

Untuk kulit remajamu, jangan 

langsung memikirkan berbagai 

treatment di klinik buat 

menghilangkan noda ya, karena 

pada dasarnya, kulit kita secara 

teratur meregenerasi dirinya 

kok. Seiring waktu, nodamu akan 

memudar sendiri. Yang penting 

banyak minum air putih dan hindari 

paparan sinar matahari terik 

langsung ke wajah. Kalau pun 

kamu mau pakai produk penghilang 

noda, pakai saja cream-cream 

yang umum dijual di minimarket/

supermarket (tapi tes dulu 

sedikit di kulit tanganmu untuk 

memastikan kamu nggak alergi 

dengan bahannya). Ada acara 

penting yang membuatmu harus 

segera glow up? No worries, 

tutupi BB cream atau concealer 

saja ;) 

Min, gimana ya cara 

menghilangkan bintik hitam 

bekas jerawat?

IL, 0822 9332 XXXX

inBox
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Seserius ini,  
garap edisi Februari!
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Liburan 
Hemat & 
Aman di 
Waktu 

Pandemi

oleh: Ahmad Fawwaz, Universitas Pancasila

Walau sedang pandemi kamu tetap bisa bepergian kok dengan syarat 
mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terus, 
memang bisa liburan ke Jogja murah? Jawabannya bisa banget. Let's start!

photo credit :kurniaw
an-kam

i-saputra-O
ASgtG

0soBI-unsplash.jpg
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Persiapan Kesehatan
Langkah awal yang kamu harus lakukan sebelum 

bepergian yaitu melakukan swab test atau rapid test 
tujuannya agar kamu tidak membawa dampak bagi 
yang lain selain itu swab juga menjadi syarat wajib 
untuk kamu yang ingin bepergian menggunakan 
kereta. Untuk biaya yang harus dirogoh untuk swab 
ataupun rapid kisaran 150-600 ribu (kalian bisa test di 
rumah sakit yang menyediakan jasa rapid atau swab). 

Persiapan Budget
Saat kamu ingin bepergian buatlah planing 

agar tujuanmu dapat tercapai sesuai dengan bajet 
telah kita patok. Pisahkan uang untuk transportasi, 
penginapan, dan uang untuk hal-hal dadakan. Catat 
hal ini yaa jangan sampai lupa, pastikan kalian 

memesan tiket kereta dari jauh jauh hari sebelum 
keberangkatan karena ada beberapa kereta yang 
menawarkan harga jatuh hingga 74 ribu (ini gua pake 
kereta karena harga tiket kereta bisa murah banget 
dibanding dengan bus yang bisa mencapai 110 ribu) 
kalian bisa cek di aplikasi seperti Traveloka, Tiket, 
atau KAI ACCESS. 

Penginapan murah? Gua mendapatkan penginapan 
murah yang lokasinya tidak jauh dari malioboro 
dengan harga 50 ribu per malamnya, jadi kalian hanya 
perlu berjalan kaki dari stasiun Tugu Jogja. Nama 
penginapannya @ndalemkampoeng dan di sini kalian 
mendapatkan fasilitas sarapan dan makan malam, 
free wifi, ac, dan kamar mandi. Jadi, kalian bisa makan 
terlebih dahulu sebelum bepergian.

Kampung Pelangi Semarang
Kampung Pelangi ini sangat terkenal karena seperti 
Gamcheon Village,sebuah kampung yang terkenal di 
daerah Busan, Korea Selatan. Selain terkenal dengan 
warna-warninya, kampung ini juga terkenal dengan 
keramahan warganya dan lingkungannya yang 
nyaman. 

Chingu Cafe Yogyakarta
Kalian bisa merasakan seakan sedang berlibur di 
Korea Selatan, juga bisa berfoto bagaikan putri 
kerajaan Korea dengan merogoh kocek sebesar 25.000 
per 30 menitnya. 

Jawa Tengah Rasa Korea Selatan, Kok Bisa?

Destinasi MurMer
Walau berlibur hemat, kamu juga bisa dapat foto yang 
Instagramable banget loh, antara lain: 

 Tempo Gelato 
Cukup merogoh kocek sebesar 20 ribu saja untuk 
ice cream ukuran small, kamu bisa menikmati 
kelezatannya sambil berfoto-foto di arsitektur unik 
Tempo Gelato!

 Tebing Keraton
Cukup membayar 11 ribu untuk tiket masuk dan parkir 
kendaraan kalian

 Sumur Gumuling
Siapa yang ga tau wisata ini? Pastinya kalian pernah 
liat postingan teman kalian di Instagram. Yap di 

sini kalian cukup membayar 5.000 tapi kalau kalian 
ketahuan membawa kamera akan dikenakan biaya 
tambahan sebesar 5.000). 

Pantai Kasirat di Gunung Kidul 
Cukup membayar 2000 saja untuk parkir.

 Pantai Nguluran dan Pantai Caracal 
Cukup membayar 3000 saja untuk biaya parkir

 Jalan Malioboro 
Jangan lupa beli lumpia basah di samping gerbang 
Vredeburg; cukup dengan 10.000 saja, kamu sudah 
bisa kenyang.

 Sempolan Gajah 
Sempolan Gajah berada di daerah Alun-alun Kidul 
dengan 500 rupiah per tusuknya

Oh iya, untuk yang ingin tahu gua ngeluarin bajet berapa, gua ngeluarin bajet sebesar 800.000 total semua 
dari gua sampai di Jogja hingga pulang bawa oleh-oleh bakpia kukus dan bakpia yang varian biasa aja. Di Jogja 
gua menghabiskan 400.000 untuk transportasi dan akomodasi selama 3 hari 2 malam (penginapan, sewa motor 

dan tiket pp kereta), selebihnya digunakan untuk ke tempat wisata dan membeli oleh-oleh.

Sekian tips liburan ala gua, semoga membantu! Untuk Sunners yang ingin berlibur, pastikan kalian menabung 
dulu, masalah bonus dari orangtua mah sekian lah ya, yang penting kamu usaha dulu. Dan yang paling 

penting, pelajari protokol kesehatan & perkembangan pandemi agar jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak 
diinginkan
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ApA itu 
Food StyliSt?
oleh: Jose Michael, Institut Bisnis Nusantara

Apakah kamu pernah merasa tiba-tiba lapar 
sewaktu melihat iklan makanan gara-gara 
melihat gambar yang begitu menggoda? 
Itu merupakan hasil sentuhan dari seorang 
food stylist, yang bertugas untuk membuat 
makanan terlihat sangat lezat, sehingga 
banyak orang penasaran dan datang 
mencoba.

Jika Sunners berkunjung di restoran baru, 
pastinya akan melihat-lihat buku menu terlebih 
dahulu bukan? Jika gambar dalam buku menu tidak 
terlihat menarik, maka akan membuat pelanggan 
ragu-ragu untuk makan di restoran tersebut. Maka 
dari itu, visualisasi makanan sangatlah penting 
untuk menarik perhatian pelanggan.

Umumnya food stylist berusaha membuat 
makanan agar terlihat segar dan menggiurkan, 
dan juga membuat makanan tetap stabil dan 
awet selama sesi photo-shoot atau video-shoot. 
Kesuksesan seorang food stylist bisa dilihat 
saat hasil kreasinya bisa membangkitkan selera 
makan seseorang. Contohnya, food stylist bisa 
mempengaruhi seseorang yang tadinya mau beli 
sepatu menjadi makan bakpau, hehehe. 

Menjadi food stylist memang perlu banyak 
trik. Untuk mendapatkan efek cipratan air sirup, 
misalnya, pemotretannya bisa membutuhkan 
waktu dua jam. Yang disiapkan pun bukan 
air sirup betulan, melainkan air yang diberi 
pewarna sehingga mirip sirup kental. Bisa jadi 
menggunakan air sebanyak satu akuarium untuk 
menciptakan efek ini. Kalau produknya susu, yang 
dipakai cat tembok.

Pekerjaan seorang food stylist bukan sekedar 
membuat makanan terlihat cantik di depan 
kamera atau video. Banyak tantangan yang 
dihadapi di luar itu, sehingga dibutuhkan mental 
yang kuat pula. 

Banyak pebisnis bidang kuliner menggunakan 
jasa food stylist untuk mempromosikan menu 
makanan yang ada di restoran dalam bentuk 
gambar maupun video. Mengingat zaman yang 
serba menggunakan teknologi, para pebisnis 
kuliner memasukkan gambar hasil foto atau 
video karya food stylist ke dalam sosial media 
atau sebagai materi iklan, agar banyak orang 
mengetahui keberadaan restorannya serta tertarik 
untuk mencoba hidangan restoran tersebut. 

Berminat untuk menjadi seorang food stylist? 
Yuk simak obrolan langsung dengan food stylist 
yang telah lebih dari 7 tahun berkarya, LaparMata 
Food!
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Kak, kalau mau jadi food stylist, harus menguasai skill 
apa saja?
Pertama-tama kamu tentu harus punya minat di dunia 
kuliner suka memperhatikan makanan dan proses 
pembuatannya. Kemudian harus mengerti teknik dasar 
memasak; cara menggoreng atau membakar, lalu 
makanan apa yang digoreng, dikukus, dll
Kalau soal pendidikan, sayangnya di Indonesia belum 
ada jalur pendidikan khusus food styling. Aku sendiri 
kuliah Seni Rupa, jadi sebenarnya nggak ada kaitan 
langsung sama makanan. Tapi yang penting punya 
minat. When there’s a will, there’s a way!

Harus punya bakat seni nggak, Kak?
Pekerjaan food styling berhubungan dengan visual; 
baik foto atau video. Jadi yang penting punya sedikit 
taste art untuk memvisualisasikan makanan dengan 
baik dan benar.  Misalnya, jenis garnish yang cocok 
sama ayam bakar apa, biasanya dimakan sama apa, dll. 

Seorang food stylist biasanya menata makanan milik 
klien yang sudah jadi, atau harus buat sendiri? 
Bisa keduanya, tergantung klien. Ada makanan yang 
kita harus bikin sendiri dari nol, misalnya es krim, 
karena jenis makanannya nggak kuat sama lampu 
studio, nggak mungkin kita bisa foto pakai es krim 
betulan. Jadi kita harus bikin, diakalin bikin food 
styling yang menyerupai es krim dari segi warna dan 
tekstur, tapi dari bahan yang nggak cepat meleleh.

Menurut Kak Ancil, potensi profesi ini di Indonesia ke 
depannya gimana?
Masih jarang banget food stylist di Indonesia, dan kita 

butuh banyak banget food stylist baru yang muda-
muda untuk memajukan kuliner Indonesia.  Jadi, 
potensinya besar banget. Dan karena industri kuliner 
di Indonesia terus jalan, otomatis potensi food styling 
ini juga masih akan berkembang.

Food 
Styling:
KombinaSi 
Kuliner & Seni
by @laparmata_food 

Yuk kita kenali lebih lanjut profesi food 
stylist langsung dari Kak Ancilla Marcelina 
dari @laparmata_food!

Persiapan Jadi Food
 Stylist!

Walau masih SMA/SMK, tapi kalau kamu sudah 

tertarik sama profesi ini, yuk kita persiapan!

Banyak baca artikel kuliner

Follow food stylist/fotografer/sutradara di 

sosmed, amati karya mereka

Coba-coba styling sendiri di rumah, ikutin 

referensi dulu buat latihan (Misalnya lagi bikin 

mie instan di rumah, coba didandanin biar sama 

kaya bungkusnya hehehe)

Pahami perpaduan masakan yang umum, misalnya 

ayam bakar khas Indonesia biasanya nggak 

dipadukan sama mashed potato. 

Belajar kenal jenis-jenis bahan, misalnya cabe ada 

jenis apa saja. Kalau gorengan wajarnya dipadu 

sama cabe rawit, bukan cabe merah merah. 

Koleksi piring, sendok, placemat, background yang 

lucu-lucu dan Instagrammable! 

Kalau mau tanya-tanya, DM saja ke IG @laparmata_food ya 

atau baca artikel mengenai keseharian kerja Kak Ancil di 

majalahsunday.com!
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DEPRESI AKIBAT 
MEDIA SOSIAL: 

Tanda-Tanda & Cara Mengatasinya!
oleh: Jesika, Institut Bisnis Nusantara

Masa Pandemi Covid 19 pasti 
sangat membosankan bagi kita semua; 
Sunners tidak bisa bertemu dengan 
teman secara langsung di sekolah atau 
nongkrong bareng sahabat, semuanya 
serba dibatasi. Media sosial pun jadi 
satu-satunya yang paling digunakan 
sekarang. 

Sunners pasti memiliki salah satu dari 
banyaknya aplikasi media sosial yang ada misalnya 
Instagram, Twitter, TikTok, dan lain – lain. Lewat 
media sosial Sunners bisa tau informasi up to date 
dan bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu.

Selain berguna dan bermanfaat, ternyata media 
sosial juga memiliki dampak negatif yang bisa 
berdampak buruk pada kesehatan dan mental 
Sunners loh. Di beberapa media sosial, ada 
pengguna yang mencantumkan informasi pribadi 
dan foto atau video yang sengaja di-upload untuk 
menunjukkan diri mereka, sehingga orang lain jadi 
bebas mengetahui kehidupan kita secara virtual. 
Waktu melihatnya, kita jadi suka membandingkan 
kehidupan pribadi dengan kehidupan orang lain 
dari media sosial.  

Media sosial juga menyertakan kolom komentar 
dan tombol like pada setiap postingan, dimana 
orang lain dapat bebas memberikan pendapat. 
Karena kebebasan, itu netizen bisa berkomentar 
yang tidak sesuai, terkesan menghina atau 
menjelek-jelekkan kita. 

Kejadian seperti ini dapat menyebabkan Sunners 
mengalami stres dan depresi. Berikut tanda - tanda 
depresi menurut  hellosehat.com:
1. Sedih, frustasi, putus harapan yang tak kunjung 

berakhir bahkan bertambah parah
2. Kehilangan motivasi dan mudah menyerah 

dalam melakukan suatu hal
3. Mudah tersinggung dan marah karena suatu hal 

kecil
4. Merasa tidak berguna dan gagal 
5. Perubahan pola makan (peningkatan atau 

penurunan nafsu makan)
6. Insomnia atau terlalu banyak tidur
7. Ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri
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Dalam pertemuan Association for Psychological 
Science di San Francisco tahun 2018, para peneliti 
mencoba mengamati 500 mahasiswa yang aktif 
memakai media sosial dan disimpulkan bahwa 
media sosial tidak memicu depresi - tapi, depresi 
terjadi karena cara yang Sunners gunakan dalam 
menggunakan media sosial. 

Makanya, kita harus bisa bijak dalam menggunakan 
media sosial. Ada beberapa cara yang bisa Sunners 
lakukan untuk mengatasi dampak negatif dari media 
sosial, yaitu :

1. Batasi penggunaan media sosial
Salah satu peneliti studi, Jordyn Young dari 
Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, 
mengemukakan bahwa seseorang yang lebih jarang 
menggunakan media sosial umumnya cenderung 
tidak depresi dan tidak kesepian. 

2. Melakukan meditasi mindfulness
Mindfulness merupakan teknik meditasi yang 
dapat membantu Sunners mengelola stress yang 
timbul akibat media sosial. Cobalah pikirkan apa 
yang membuat sunners merasa tidak nyaman lalu 
cobalah mengakuinya dan melepaskan perasaan 
tidak nyaman itu. 

3. Mengenali batas kemampuan diri sendiri dan 
kenyataan 

Stop membandingkan kehidupan Sunners dengan 
apa yang ada di media sosial. ingatlah kemampuan 
kita dan ketahuilah tidak semua yang di media 
sosial itu sesuai dengan kenyataan. Cobalah untuk 
lebih mensyukuri kehidupan kita

4. Ubah perasaan iri menjadi motivasi
Saat Sunners merasa iri ketika melihat kehidupan 
orang lain cobalah mengubah perasaan itu menjadi 
motivasi. “Kalau mereka bisa, aku pasti juga bisa!”
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Banyak cara yang bisa dilakukan untuk 
memiliki tubuh ideal, namun salah satu 
cara yang termasuk mudah dan murah 
untuk dilakukan adalah diet. Tapi agar diet 
yang dilakukan nggak boleh sembarangan 
dan membahayakan kesehatan, tentu ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan. 
Nah Sunners, berikut ini tips  diet sehat 
yang bisa menurunkan berat badan secara 
aman dan alami untuk remaja:

10 Cara Diet yang Aman dan Sehat 
untuk Remaja

oleh: Ulya, Institut Bisnis Nusantara

1. Jangan Lupakan Serat
Serat merupakan salah satu nutrisi yang bisa 
menurunkan berat badan dan menjaganya agar tidak 
cepat naik kembali. Nutrisi ini bisa ditemukan di 
berbagai menu makanan sehat seperti sayur, buah, 
dan kacang-kacangan. Makanan tinggi serat juga bisa 
memudahkan buang air besar yang sangat membantu 
dalam proses menurunkan berat badan.

2. Perbanyak Konsumsi Sayur
Mengonsumsi menu makanan yang didominasi sayur 
seperti salad sebelum makan besar bisa membuat 
kalian merasa kenyang lebih cepat dan bisa membantu 
kalian makan dengan porsi lebih sedikit.



3. Hindari Diet 'Modis'
Diet 'modis' atau fad diet biasanya dapat membantu 
menurunkan berat badan dengan lebih cepat. Tapi 
diet seperti ini biasanya sangat ketat dan sulit untuk 
dipertahankan. Akibatnya berat badan kalian justru 
naik-turun dengan cepat seperti yoyo. Selain itu, 
sebisa mungkin hindari diet dengan mengonsumsi 
obat penurun berat badan yang tidak jelas asal-
usulnya. Agar lebih aman, kalian tentu bisa mencoba 
cara diet sehat tanpa obat yang ada di artikel ini.

4. Kurangi Karbohidrat olahan
Karbohidrat olahan adalah jenis karbohidrat yang 
telah diolah sedemikian rupa sehingga serat dan 
nutrisi lainnya hilang. Jenis-jenis karbohidrat olahan 
antara lain tepung, pasta dan roti tawar. Sebagai 
pengganti, konsumsi makanan dengan karbohidrat 
kompleks seperti gandum, quinoa, kentang atau 
wortel. Makanan ini memiliki lebih banyak nutrisi dan 
bisa membuat kalian merasa kenyang lebih lama.

5. Jangan Biarkan Tubuh Kelaparan
Cara diet sehat tanpa obat lainnya adalah jangan 
biarkan tubuh kelaparan. Menahan rasa lapar justru 
akan mendorong kalian untuk balas dendam dengan 
cara makan berlebihan. Kalian bisa melupakan 
makanan sehat yang cocok untuk diet dan justru 
mengonsumsi apa saja yang ada di depan mata.

6. Banyak Minum Air
Minum air putih sebelum makan bisa membuat 
kalian merasa kenyang lebih cepat dan mengonsumsi 
lebih sedikit kalori. Selain itu, menjaga tubuh tetap 
terhidrasi sehari-hari sangat bermanfaat untuk 
kesehatan tubuh secara keseluruhan.

7. Kurangi Makanan dan Minuman Manis
Makanan dan minuman manis biasanya mengandung 
gula tambahan. Makanan dan minuman ini juga 
biasanya tidak mengandung nutrisi yang bagus untuk 
kesehatan. Patut dicatat juga makanan organik dan 
minuman seperti jus buah juga mengandung gula 
dalam jumlah cukup banyak. Jadi biasakan membaca 
kandungan nutrisi sebelum makan.

8. Sarapan Tinggi Protein
Jika kalian sering sarapan dengan sereal atau roti, 
coba ganti dengan makanan yang tinggi protein 
seperti telur dan susu. Meningkatkan konsumsi protein 
di pagi hari bisa membantu kalian menghindari 
keinginan untuk ngemil berlebihan sepanjang hari.

9. olahraga Ringan yang Rutin
Diet sehat saja tidak cukup, agar proses menurunkan 
berat badan lebih optimal usahakan berolahraga yang 
rutin. Mulai dari aktivitas yang ringan seperti berjalan 
kaki selama 30 menit sehari.

10. Konsumsi Lemak Sehat
Lemak biasanya menjadi hal pertama yang 
disingkirkan saat ingin memulai diet sehat. Padahal 
ada juga lemak sehat yang justru bisa membantu 
mengurangi berat badan, misalnya alpukat dan 
kacang-kacangan. Mengonsumsi makanan ini bisa 
membuat kalian merasa kenyang lebih lama.
Nah, itulah tips dan cara untuk diet yang sehat dan 
aman. Selamat mencoba Sunners! 

11



12

menjAwAb
kekhAwAtirAn pelAjAr

12



menjAwAb
kekhAwAtirAn pelAjAr

Hallo Sunners! Orang berprestasi adalah 
orang yang mendapatkan keberhasilan 
dari setiap usahanya. Usaha dari prestasi 
tersebut tentunya dapat kita peroleh dari 
bagaimana cara kita belajar dan memahami 
suatu pelajaran. Dengan belajar dan 
berusaha, prestasi tersebut dibuktikan dari 
nilai yang baik. Namun, seringkali prestasi 
ini membuat orang insecure loh terutama 
dengan teman sendiri.

“Kok, temanku nilainya selalu lebih tinggi dari 
aku?”

Insecure soal prestasi ini salah satu problematika 
yang sering terjadi di tingkat manapun. Masalah 
insecure ini menjadi masalah yang harus kita sadari 
dari sekarang. Karena, tahukah kamu, insecure soal 
nilai maupun prestasi ini bisa membuat kalian semakin 
malas belajar. Insecure bisa merubah mindset kamu, 
yang tadinya selalu berusaha mendapat nilai bagus 
dan juga prestasi, menjadi pasrah kepada keadaan. 

“Sudahlah, percuma belajar sampai malam, hasilnya 
sama saja…”

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena kamu 
akan jauh lebih tertinggal dengan teman kamu yang 
lainnya dan membuat kamu juga bisa dimarahi orang 
tua tentunya. 

“Jangan khawatir, mungkin kamu memang tidak 
jago dalam Matematika tapi mungkin jago dalam 
Bahasa Inggris.”

 Setiap orang itu mempunyai kemampuan 
dan cara masing-masing dalam memperoleh nilai 
yang baik dan juga prestasi. Dalam soal pelajaran 
mungkin kamu tidak merasa mempunyai nilai yang 
baik dan juga prestasi tapi, kamu bisa jadi berprestasi 
di hal lain loh, yang mungkin saja bidangnya bukan 
dalam bidang pelajaran sekolahmu saat ini. 

Namun, tentunya belajar itu adalah nomor satu; jadi 
kamu hanya perlu meyakinkan diri kamu bahwa kamu 
bisa. Ubah mindset kamu yang sebelumnya pasrah 
untuk kembali lagi bersemangat dalam belajar dan 
jangan takut untuk mendapatkan nilai yang rendah, 
jangan lupa untuk selalu percaya diri dengan nilai 
kamu meskipun sebelumnya mengecewakan. Jikalau 
hal tersebut terjadi kembali, kamu harus tetap maju 
dan jangan rubah mindset kamu lagi. 

Jika kamu sudah bersemangat dan berusaha belajar 
namun hanya sedikit nilai yang bertambah, itu bagian 
dari proses yang kamu capai, nikmati dan syukuri 
setiap prosesnya niscaya selanjutnya kamu sudah 
mendapat nilai yang kamu inginkan.

Jadi, ingat dan percaya bahwa setiap orang 
diciptakan berbeda-beda dan sudah juga sesuai 
dengan kemampuannya. Nikmati prosesnya, syukuri 
hasilnya. Jangan pernah berhenti berusaha. Semangat 
semuanya! 

Insecure soal 
nIlaI dan 
PrestasI?

oleh: Bernadeta Niken, Institut Bisnis Nusantara
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Ratusan ribu peserta yang ingin masuk Perguruan 
Tinggi Negri (PTN) tersingkir dari UTBK SBMPTN 
setiap tahunnya, mereka yang tidak lulus harus rela 
bersaing di jalur mandiri, Perguruan Tinggi Swasta 
(PTS), dan Gap Year. Tentunya ketiga pilihan tersebut 
membuat kamu bingung, dan pada akhirnya banyak 
juga yang memutuskan untuk menunda kuliah atau 
istilahnya mengambil “GAP YEAR”.  

Gap Year merupakan istilah populer yang digunakan 
untuk menggambarkan siswa yang mengambil waktu 
kosong sebelum masuk jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi atau dengan kata lain menunda waktu untuk 
mengambil kesempatan menjalankan pendidikan di 
perguruan tinggi setelah jenjang SMA, yang biasanya 
jangka waktunya adalah setahun atau sampai 
mendapatkan kesempatan untuk masuk kuliah. Gap 
year sendiri bukanlah pilihan yang tidak berisiko, 
istilah Gap Year pada umumnya memunculkan 
pemikiran negatif oleh orang lain. Orang yang 
melakukan gap year sering dianggap menganggur, 

tertinggal dengan teman-temannya yang kuliah, dan 
bisa juga menjadi aib bagi diri sendiri dan keluarga, 
padahal anggapan itu tidak dapat diterima akal sehat 
kita begitu aja.  

Salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia 
justru berpikiran terbalik yaitu, Harvard University 
yang dimana para mahasiswanya disarankan untuk 
mengambil gap year selama satu tahun untuk 
memikirkan kesiapan mahasiswanya dalam berkuliah di 
Harvard. Pada akhirnya pula mayoritas mahasiswanya 
pun mendapatkan pengalaman yang berharga saat 
menjalani proses gap year tersebut. Selain itu, banyak 
penelitian juga yang menginformasikan dampak 
positif dari gap year, yaitu:

1. Kamu bisa mulai bekerja secara part time maupun 
full time dengan tujuan untuk membantu orang tua 
untuk membiayai kuliahmu nanti atau bisa juga 
untuk membeli barang idaman secara mandiri. 
Bekerja secara part time lebih dianjurkan agar 

Gap Year
oleh: Juventus Boaz, Institut Bisnis Nusantara
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kamu bisa tetap belajar saat mengisi jadwal kosong 
pekerjaan.

2. Membuat kamu lebih matang dan dewasa karena 
tekanan sosial dari lingkungan membuat kamu 
terbiasa untuk tidak memikirkan omongan orang 
lain. Selain itu, kamu juga belajar untuk mengambil 
keputusan, mengatur waktu, menentukan prioritas, 
dan berkomitmen terhadap hal-hal yang sudah kamu 
rencanakan.

3. Memiliki banyak waktu untuk refleksi diri dan 
mengeksplorasi hal baru yang tidak sempat kamu 
lakukan saat kamu sekolah. Kamu tidak perlu lagi 
untuk terjebak dalam rutinitas sekolah, justru kamu 
bisa melakukan hal-hal lain untuk membuat hidup 
kamu semakin rileks, seperti movie marathon, 
berolahraga, traveling, belajar alat musik, dan 
kegiatan seru lainnya.

4. Memiliki banyak waktu untuk menyiapkan diri 
masuk perguruan tinggi di tahun depan. Kamu bisa 
menaikan standar yang sudah kamu capai di tahun 

sebelumnya yang akan membuat kamu akan lebih 
giat belajar agar mendapatkan PTN maupun PTS 
yang kamu mau. Hal ini juga membuat kamu merasa 
percaya diri agar kamu lulus tepat waktu.

Gap year tidak memberikan kamu 100% jaminan 
untuk kamu masuk di perguruan tinggi idaman, itu 
semua tergantung dari bagaimana cara kalian mengisi 
waktu kalian selama gap year. Oleh sebab itu, pikirkan 
dengan matang mengenai apa aja yang mau kamu 
lakukan selama menjalani masa gap year, kamu juga 
perlu memiliki punya komitmen, dan jangan lupa juga 
untuk meningkatkan skill yang kamu punya selama 
gap year. Selama semua proses kamu lakukan dengan 
baik, niscaya gap year ini bisa membuat perubahan 
kehidupan kamu yang lebih baik dan membuat kamu 
dan membuat kamu layak diterima di kampus idaman 
kamu. Jadi, semangat Sunners untuk yang menjalani 
masa gap year! 
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lagi 
Pandemi, 

Mau Kuliah 
di luar 

negeri?
Gimana nih temen-temen SMA/SMK yang akan 
lulus tahun ini? Sudah terpikirkan mau kuliah 

di mana? Sunners punya harapan gak sih untuk 
kuliah di luar negeri? Bisa menimba ilmu di 

negeri orang itu ternyata asyik lho. Mempunyai 
banyak teman baru, suasana baru, dan mungkin 
saja Sunners dapat berkesempatan mempunyai 

jenjang karir yang bagus di luar negeri. 

“sulit gak ya kuliah di luar negeri?”
“Perihal bahasa kayak gimana ya?”

“Pasti mengeluarkan biaya yang besar”
“Bisa gak ya hidup mandiri di luar negeri, takut 

homesick...” 

Kira-kira pasti seperti itu pikiran yang menjadi 
pertimbangan Sunners, Jangan takut! Sunday  berhasil 

mewawancarai seorang mahasiswi indonesia yang 
mengikuti program beasiswa di salah satu universitas 

di Korea Selatan.

oleh: Revalina, Institut Bisnis Nusantara
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Sunday : Hallo, Nanda.. Boleh dong perkenalan diri 
buat teman-teman Sunday

Nanda : Halo teman-temen Sunday, kenalin namaku 
Marinanda biasa dipanggil Nanda. Aku mahasiswi 
dari Jeonbuk National University  jurusan Teknologi 
Pangan dengan program beasiswa

Sunday : Wiihh, kalo boleh tau program beasiswa yang 
kamu ambil apa ya? 

Nanda : Aku ambil beasiswa yang diadakan dari 
Jeonbuk National University. Nah, universitas ini 
kerjasama sama kampusku 

Sunday : Apa aja sih persyaratan untuk ambil beasiswa 
di Korea Selatan? Apakah sulit persyaratannya?

Nanda : Persyaratannya di sini tuh butuh CV, Toefl 
diatas 535 dan juga essay. Dan kalau lolos baru 
deh wawancara. Menurut aku sih lumayan susah 
ya persyaratannya karena harus bikin essay soalnya 
aku bukan tipe orang yang suka gitu bikin essay.

Sunday : Ada kendala gak sih untuk bahasa? 

Nanda : Untuk bahasa sih baik-baik saja karena 
disini aku juga ambil kelas Bahasa Korea 

Sunday : Kalau boleh tahu, sistem mengajarnya 
gimana sih? Kan lagi pandemi gini nih 

Nanda : Sistem mengajar di sini online, tapi ada juga 
sih beberapa yang offline. Bisa milih gitu dan di sini 
untuk sistem pengajaran pakai bahasanya antara 
Inggris atau Korea, tergantung mata kuliahnya sih

Sunday : Biaya hidup di sana mahal gak sih? Kamu 
sambil part-time juga kah? 

Nanda : Menurut aku biaya hidup disini mahal 
banget apalagi makanannya bisa 5 kali atau 
10 kali lipat dari Indonesia. Dan aku bersyukur 

banget sih ngambil beasiswa ini karena aku dapet 
dorm (asrama), makan (khusus Weekday) dan juga 
flight ke Korea Selatan. Kalau aku gak bisa part-
time di sini karena aku belum sampai 6 bulan di 
Korea Selatan. Soalnya kalau part time di sini ada 
minimumnya. 

Sunday : Nanda pernah homesick kah? Kalau iya apa 
sih yang kamu lakuin? 

Nanda : Kalau homesick aku biasanya ngobrol sama 
orang Indonesia dan juga telepon keluarga, karena 
kadang capek pake bahasa lain hahaha 

Sunday : Bagaimana perasaan Nanda setelah bisa 
merasakan kuliah di Korea Selatan?

Nanda :  Aku seneng banget sih, karena di sini dapat 
pengalaman baru, kenalan baru yang berguna 
banget buat aku dan ternyata tuh rezeki juga gak 
sesempit itu Allah selalu kasih rezeki-rezeki lain 
buat aku

Sunday :  Apa pesan kamu untuk pelajar yang ingin 
ambil beasiswa?

Nanda : Pesan aku untuk pelajar yang ingin ambil 
beasiswa menurut aku kalian harus semangat, 
jangan menyerah dulu sebelum mencoba. Jadi kalo 
gak coba, ya gak bisa dapet. Karena banyak banget 
orang yang gak pede nih, nah kamu harus percaya 
diri.

  Nah Sunners, itu dia wawancara Sunday bersama 
Nanda. Semoga wawancara ini berguna untuk sunners 
yang ingin belajar di luar negeri memakai beasiswa 
ya. Jangan patah semangat dan terus mencoba. Yuk, 
Sunners pasti bisa! 

Korea  yang dikenal sebagai negeri ginseng 
saat ini sangat diminati oleh berbagai kalangan. 
Banyak sekali masyarakat yang ingin menimba 
ilmu di negeri ginseng, salah satunya Marinanda 
Azahra Muhibah, mahasiswi dari Jeonbuk National 
University.
Yuk simak wawancara Sunday dengan Nanda!
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Aku 
Salah 

Jurusan 
Gak Sih?

oleh: Vira Aulia, Institut Bisnis Nusantara

Apakah kamu pernah berpikir 
seperti itu?

Hallo Sunners! Masa perkuliahan adalah masa 
untuk mempelajari ilmu baru, bertemu komunitas 
baru, menemukan jati diri ataupun mengembangkan 
potensi. Ada yang mengatakan bahwa kuliah adalah 
investasi dalam pengetahuan dan kemampuan yang 
nantinya bisa digunakan maksimal di dunia karier.

Namun, fenomena salah jurusan ini masih menjadi 
masalah dalam perkuliahan. Masalah ini memberikan 
dampak negatif kepada mahasiswa dari sisi akademis 
dan psikis. Tetapi, apakah benar jika kita merasakan 
salah jurusan? Atau hanya merasa bosan saja karena 
banyak tugas dan banyak presentasi di kelas?

Maka dari itu Sunners, sebelum kamu mengatakan 
salah jurusan, kamu harus memastikan apakah itu 
memang salah jurusan atau hanya sekedar jenuh 
dengan tugas – tugas.

Jadi, bagaimanakah agar kamu tidak menjadi salah 
satu bagian dari fenomena salah jurusan ini? Cek 
tipsnya!

1. Pahami potensi diri
Sebaiknya, sebelum memutuskan untuk mengambil 
jurusan tertentu dan berjuang untuk masuk ke sana, 
lebih baik kamu kenali dulu potensi diri. Dan alangkah 
baiknya kalau jurusan yang akan kamu ambil didasari 
dari kemampuan diri sendiri. 

2. Kenali passion yang dimiliki
Modal utama lainnya ialah passion. Jika kamu 
mengambil jurusan yang agak berseberangan dengan 

kemampuan kamu, satu hal yang perlu diingat adalah 
passion yang dimiliki harus benar-benar kuat, bahkan 
menjadi salah satu hobby.

3. Lakukan riset
Lakukan riset terkait dengan jurusan yang akan 
kamu ambil, riset ini bisa dilakukan dengan mencari 
tahu lokasi, mata kuliah, peluang kerja, biaya. Riset 
ini akan membuat kamu semakin yakin apakah akan 
mengambil jurusan tersebut atau tidak.

4. Tidak ikut teman
Tips yang satu ini sangat penting ya Sunners, mungkin 
sepele tetapi ini bisa sangat merugikan kamu jika 
ambil jurusan hanya ikut – ikutan teman/pacar saja.

5. Lihat peluang kerja
Semua jurusan memiliki peluang kerja masing – 
masing. Ambil jurusan yang sekiranya memiliki 
peluang kerja yang tinggi, jangan mengambil jurusan 
hanya untuk gaya – gayaan saja tetapi peluang 
kerjanya rendah.

6. Konsultasi dengan ahli
Tips yang terakhir ini, jika kamu sudah benar – benar 
bingung atau tidak tahu jurusan apa yang ingin kamu 
ambil, konsultasilah dengan guru, orang tua, kakak 
tingkat atau siapa saja yang lebih ahli dalam bidang 
ini.



EKSKUR

Acara Kampus

Teater Katak
Universitas Multimedia Nusantara
Acara: Pementasan teater 
Tema: Paman Doblang
Waktu: 23 Januari 2021
Kontak: teaterkatak.org

Aku Masuk ITB (ITB Day)
Acara: Lomba, webinar, virtual 
exhibition & try out untuk siswa 
SMA
Waktu: 6-7 Februari 2021
Kontak: IG @akumasukitb

Space Up 3.0.
UKM Penalaran Ilmiah Universitas 
Pertamina
Acara: Lomba berskala nasional dan 
seminar.
Waktu: Februari 2021
Kontak: IG @spaceup3.0

NSCD 2020/2021
Badan Eksekutif Mahasiswa FEB 
Universitas Tarumanagara
Acara: Career Days
Tema: Adaptation To Acquire 
Existence
Waktu: 8-10 April 2021 
Kontak: www.bemfeuntar.com

KOMPek 23
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Indonesia,
Acara: Kompetisi Ekonomi 
Tema: Redefining Indonesia’s 
Crucial Sectors to Excel This 
Unprecedented Era
Waktu: 7-11 Februari 
Kontak: https://kompek-febui.com/

TOSSAKA 17th
Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas 
Indonesia (FMIPA UI)
Acara: Try out UTBK, seminar 
motivasi, bedah fakultas, dan 
pembahasan soal
Tema: Boost Your Spirits, Reach the 
Unlimited
Waktu: 30 Januari 2021
Kontak: IG @tossaka17th

MIP Awards 
Universitas Multimedia Nusantara
Acara: Pemutaran, penilaian dan 
penghargaan hasil karya film 
pendek mahasiswa dalam mata 
kuliah Moving Image Production 
(MIP).
Waktu: 15-21 Februari 2021
Kontak: Instagram: @mip.awards/
Youtube: MIP Awards

Virtual Company Visit UKM Kwik 
Kian Gie Accounting Forum 
Acara: Virtual Company Visit ke 
Tokopedia
Tema: Achieve Your Dream Through 
Company
Waktu: 26 Januari 2021
Kontak: www.kwikkiangie.ac.id 

Octopus
Pasundan Radio - FISIP Universitas 
Pasundan
Acara:  Festival musik indie
Tema: Octopus Gandara 
Waktu: 6 Feb 2021
Kontak: Youtube Channel Pasundan 
Radio

Open House FF UI 2021
Fakultas Farmasi Universitas 
Indonesia
Acara: Webinar, Workshop Online, 
Tour Online
Waktu: 21 Februari 2021
Kontak: openhouseffui.com
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EVOLUSIA X 2020, sebuah peragaan busana yang 
dibuat oleh Program Diploma Seni Rupa dan Desain 
konsentrasi Fashion Design, Universitas Kristen 
Maranatha berakhir dengan meriah pada 4 Desember 
2020. Kegiatan ini menjadi acara unggulan mahasiswa 
Fashion Design untuk menunjukkan karya mereka 
secara profesional.Acara yang identik membutuhkan 
stage khusus dan penonton secara langsung, pada 
tahun ini berhasil terlaksana dengan nuansa berbeda.
Perebakan pandemi Covid-19 yang sangat cepat telah 
menuntut daya kreativitas para mahasiswa untuk 
memutar konsep peragaan busana secara virtual. 

Berkat kerja sama dari berbagai pihak, seperti tim 
produksi (videografer, koreografer, music director, 
art director), tim multimedia (editing), serta pihak 
sponsor, rangkaian acara ini berlangsung luar biasa 
sukses. Dalam proses persiapannya,EVOLUSIA X 
2020 melibatkan mahasiswa dari program studi lain, 
seperti Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, dan 
program studi lainnya dalam Fakultas Seni Rupa dan 
Desain.Dengan keterlibatan berbagai pihak tersebut, 
maka dibutuhkan manajemen yang baik, dalam hal 
ini tim dosen Program Diploma Seni Rupa dan Desain 
didukung penuh oleh Fakultas dan Universitas untuk 
dapat menyelanggarakan acara tersebut secara 
optimal.

Tahun ini EVOLUSIA hadir dengan nama 
EVOLUSIA X “Resilience”, yang terangkum dalam tiga 
rangkaian kegiatan, yaitu webinar, workshop make 
up, dan fashion show. Dipandu oleh Ricky Abraham 
selaku pembawa acara, telah terlaksana juga Press 
Conference Evolusia X “Risilience” 2020 pada satu jam 
sebelum peragaan busana.

Acara puncak rangkaian kegiatan EVOLUSIA 
X 2020 menampilkan koleksi dari 25 mahasiswi 
lulusan tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020. 
Sebagian besar karya dibuat selamaberlangsungnya 
proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga semua 
arahan dalam perkuliahan hanya dapat dilakukan 
secara daring. Namun, jarak tidak membatasi para 
desainer dalam berkarya. EVOLUSIA X 2020 juga 
telah menampilkan koleksi karya 12 mahasiswa 
Keimyung University, Korea, sebagai universitas mitra 
Maranatha.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Prof. Ir. Sri 
Widiyantoro, M.Sc., Ph.D., IPU selaku Rektor Universitas 
Kristen Maranatha, Irena Vanessa Gunawan, S.T., 
M.Com. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, 
dan Yosepin Sri Ningsih, S.Ds., M.Ds. selaku Ketua 
Program Diploma III Seni Rupa dan Desain. Tak lupa 
juga pada dua maskot Evolusia, yakni Evo dan Lusi, 
yang telah menemani dari awal sampai akhir acara.
(Hafizhotun Nisa)

EVOLUSIA: 
Acara Unggulan Mahasiswa Fashion Design 

Berakhir dengan Meriah!
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Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Acara 
yang diadakan oleh BEM FIA UI ini diselenggarakan 
secara virtual pada tanggal 06 Desember 2020. Acara 
ini dibuka oleh ketua BEM FIA UI, yaitu Kevin Aushaf 
Quds. Webinar ini bertujuan untuk memberi bekal 
kepada peserta yang ingin terjun di dunia bisnis dan 
marketing atau lebih tepatnya digital marketing. 
Dalam webinar ini, menghadirkan pembicara yang 
sudah berpengalaman di bidang digital marketing, 
yaitu Arvin Mustofa Aji yang merupakan Agency 
Business Team Lead di Allianz Indonesia. Menurutnya, 
perkembangan digital marketing era sekarang 
yang sudah berkembang, membuat banyak orang 
menggunakan digital marketing dalam pemasarannya. 
Penggunaan digital marketing seperti di platform 
seperti Facebook, Instagram, atau bahkan Tik-Tok, 
memiliki potensi tersendiri dalam mempromosikan 
produk

Arvin memaparkan bahwa pada perkembangannya, 
Revolusi Industri berawal dari industri 1.0 yang 
mana banyak mesin masih menggunakan tenaga uap. 
Lalu, industri 2.0 pada tahun 1800-an, dimana sudah 
ditemukan energi listrik dan mulai memproduksi 
secara massal. Selanjutnya industri 3.0 mesin 
komputer sudah ditemukan dan proses produksi sudah 
banyak yang dilakukan secara otomatis. Terakhir, 

industri 4.0 hampir seluruh kegiatan industri sudah 
termodernisasi oleh internet dan segalanya menjadi 
lebih mudah.

Digital marketing sendiri adalah strategi pemasaran 
yang memanfaatkan teknologi digital/internet untuk 
mempromosikan produk maupun layanan. Arvin 
mengatakan bahwa dalam dunia digital marketing 
memiliki 5 pilar. Pertama, content marketing, dalam 
hal ini seperti menyiapkan konten dan informasi yang 
menarik. Kedua, digital ads/campaign, menggunakan 
seperti Facebook ads atau Google ads. Ketiga, 
social media marketing, seperti endorsement pada 
influencer, atau melakukan kerjasama dengan brand 
lain. Keempat, search engine optimisation, bagaimana 
caranya website yang dimiliki mudah ditemukan 
di mesin pencarian seperti Google. Kelima, email 
marketing, cara ini masih menjadi cara paling efektif 
karena pengalaman customer.

Acara ini memberikan banyak pengetahuan 
mengenai dunia digital marketing, yang mana di 
zaman ini sudah banyak penjual atau UMKM yang 
sudah mempromosikan produknya melalui digital 
marketing. Jadi, acara ini bukan sekadar webinar 
namun investasi pengetahuan. Keren ya, Sunners!

JAKARTA 
CREATIVE 

SOCIETY 
VOL 3

Mochamad Fahriza
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Mahasiswa Diploma 4 Usaha Perjalanan Wisata 
angkatan 2018 Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti 
telah sukses menyelenggarakan seminar berskala 
nasional dengan tema “New Nor-MICE: Expect the 
Unexpected” pada hari Sabtu, 5 Desember 2020 via 
Zoom Webinar. MICE Discovery merupakan acara 
tahunan yang terdiri dari seminar dan pameran 
serta telah sukses diselenggarakan sejak tahun 
2015. Seminar MICE Discovery jilid kedelapan ini 
diselenggarakan secara online tanpa pameran demi 
memutus rantai penyebaran virus covid 19, tentunya 
tetap dengan konsep yang kreatif dan edukatif.

Seminar The 8th MICE Discovery membahas 
strategi memperoleh proyek pelatihan/seminar 
online dari instansi pemerintah dan strategi 
mengelola pameran virtual. Adapun dua pembicara 
yang dihadirkan adalah Rachmat Ramadhan, S.ST., 
M.M yang merupakan Akademisi & Praktisi MICE, 
dan Gad Permata yang merupakan Vice President 
Adhouse Clarion Events sekaligus Wakil Sekjen 
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Pameran 
Indonesia. Acara ini dimoderatori oleh Monalisa Eka 
Shinta, S.ST., M. Par. yang merupakan akademisi dan 
praktisi MICE.

Dalam paparannya, Rachmat menyampaikan bahwa 
kondisi industri MICE & event saat ini berdampak 
paling besar pada regional Asia Pasifik, dengan 
penyesuaian terhadap 48% pertemuan (virtual, hybrid, 

relocated, postponed, cancelled). Pandemi Covid-19 
berdampak pada 90% pembatalan atau penundaan 
event sampai akhir 2020, sampai saat ini telah terjadi 
96,4% kasus penundaan dan 84,8% kasus pembatalan 
event di 17 provinsi. Rachmat juga menjelaskan 
tahapan persiapan memperoleh proyek acara dari 
instansi pemerintah sekaligus teknik pengelolaannya.

Sedangkan Gad menyampaikan cara mengatasi 
dampak Covid-19 dari Industri MICE yaitu 
dengan mengembangkan keterampilan, menggali 
pengetahuan di berbagai bidang industri dalam 
bisnis MICE, komunikasi dan promosi berbasis IT. Gad 
juga memaparkan tips memasarkan acara pameran 
yaitu dengan penjualan secara langsung melalui 
e-mail, telepon, media sosial yang bertujuan untuk 
menjangkau target audiens, memanfaatkan influencer 
untuk memasarkan sebuah event, dan membicarakan 
atau memasukan event kita kedalam forum online 
yang berkaitan.

Seminar MICE Discovery jilid kedelapan dihadiri 
oleh 295 orang di sesi 1 dan 296 orang di sesi 2 
yang berasal dari pelajar, guru Sekolah Menengah 
Atas/Kejuruan Pariwisata dan perhotelan, serta para 
profesional dari Event Organizer (EO), Professional 
Conference Organizer (PCO), Professional Exhibition 
Organizer (PEO), asosiasi, media, dan sponsor terkait 
MICE. Seminar ini dipandu oleh Sherina Wijaya, Miss 
DKI Jakarta 2020.

The 8th
MICE Discovery
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5 Smartphone Kamera  
terbaik 2021 di bawah 10jt! : 

Fotografi Canggih dalam Genggaman
oleh: M. Faishal, Institut Bisnis Nusantara

Kamu hobi fotografi, tapi juga butuh 
ponsel yang memadai buat urusan 

nge-sosmed atau sekolah online? Minta 
dibeliin kamera dan handphone baru sama 

ortu, tapi hanya boleh pilih salah satu? 
Skuy, cari ponsel yang kameranya canggih 

biar “dapat” keduanya!
Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para 
produsen ponsel pintar saat ini membuat 
kebutuhan fotografi menjadi lebih mudah 
dan praktis. Bahkan, kualitas foto yang 

dihasilkan bisa dibilang tak kalah dengan 
kamera profesional.

Mungkin, di masa depan kamera 
smartphone akan lebih canggih lagi dan 

melampaui teknologi kamera digital 
single-lens reflex (DSLR) maupun kamera 
mirrorless saat ini. Terutama untuk jajaran 

ponsel kelas high-end atau flagship.
Nah, bagi kamu pecinta fotografi, saat ini 
telah ada cukup banyak handphone yang 
mampu memenuhi hasrat dalam berfoto 

dan menghasilkan karya ciamik.
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1. Huawei 
Mate 30 Pro
Setia dengan kamera 
hasil kerjasama dengan 
produsen kamera papan 
atas, Leica. Huawei 
mengandalkan Mate 30 

Pro sebagai jagoan terbaru dari seri Mate.
Tak butuh lama bagi Mate 30 Pro menunjukkan 
keunggulannya dalam segi fotografi. Beberapa waktu 
setelah dirilis, ia sempat langsung menduduki posisi 
puncak dari daftar HP kamera terbaik di dunia.
Selain kamera berkualitas jempolan, salah satu 
keunikan yang dimiliki smartphone ini adalah 
desainnya. Huawei adalah yang pertama berani 
mendesain ponsel dengan empat kamera di bagian 
belakang atas berkumpul membentuk lingkaran.
Rentang Harga: Rp 9.499.000 – Rp 11.499.000

2. Xiaomi Mi 
Note 10 Pro
Setelah sekian lama tak 
merilis jajaran ponsel 
unggulan di Indonesia, 
Xiaomi menggemparkan 
dunia smartphone dengan 
merilis Mi Note 10 Pro yang 

mengandalkan kamera beresolusi 108 MP!
Hal itu menjadikan Xiaomi Mi Note 10 Pro sebagai 
smartphone pertama di dunia yang menggunakan 
sensor kamera terbesar. Tak hanya soal angka 
resolusi, tapi kamera utama perangkat ini punya 
kualitas jempolan.
Jika kamu mencari smartphone unggulan dengan 
harga terjangkau dan kualitas kamera ciamik, Mi Note 
10 Pro adalah jawaban tepat.
Rentang Harga: Rp 6.999.000

3. Huawei 
P30 Pro
Huawei P30 Pro hadir 
dengan empat kamera 
belakang (Huawei 
menyebutnya sebagai 
Quad Camera System).
Kamera yang merupakan 

hasil kerjasama dengan Leica ini sangat powerful, 
tak diragukan kualitasnya, maka tak heran ia jadi 

smartphone dengan kamera terbaik dan menjadi 
dambaan para pecinta gadget.
Dengan berbagai macam keunggulan yang P30 Pro 
miliki, ia bukanlah perangkat yang tanggung dari segi 
mana pun. Dalam hal prosesor, P30 Pro dipersenjatai 
oleh Kirin 980 yang begitu canggih dan efisien.
Belum cukup, Huawei juga menanamkan RAM sebesar 
8 GB dan memori internal 256 GB dengan harga yang 
lebih affordable dibandingkan ponsel sekelasnya.
Rentang Harga: Rp 8.849.000 – Rp 10.499.000

4. Oppo Reno 
10x Zoom
Lahirnya Reno 10x Zoom 
menandai mulai seriusnya 
Oppo ‘bertanding’ di kelas 
smarpthone premium untuk 
pasar di Tanah Air.
Oppo Reno 10x Zoom dibekali 

dengan lensa periscope berteknologi baru dari Oppo 
yang memungkinkannya melakukan zoom tanpa 
menurunkan kualitas gambar.
Ponsel ini cocok bagi kamu yang mencari desain beda, 
kamera tangguh dan sering melakukan aktivitas foto 
luar ruang seperti pemandangan alam.
Rentang Harga: Rp 5.499.000 – Rp 7.999.000

5. Samsung 
Galaxy S10 
Plus
Jadi salah satu yang 
terfavorit, Samsung Galaxy 
S10 Plus bisa dibilang 
merupakan perangkat 
ideal sebagai sebuah 
smartphone kelas flagship.

Ia membawa desain premium dan warna ciamik, 
spesifikasi tinggi, kamera tangguh hingga ukuran 
yang masih nyaman dalam genggaman tangan. 
Mengingat ponsel lain punya ukuran layar yang 
semakin besar.
Soal fotografi, kamu tidak perlu ragu 
mengandalkannya untuk menangkap momen terbaik 
yang terlintas di hadapanmu setiap hari.

Itulah deretan Smartphone dengan kamera 
terbaik yang bisa kamu temukan di pasaran saat 
ini. Yuk, rasakan pengalaman fotografi seru dengan 
smartphone!
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Hai Guys, Yuk Pahami 
PUBERTAS DAN PERUBAHAN YANG 

TERJADI PADA DIRIMU

Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak 
menjadi dewasa secara seksual. Nah khususnya pada laki-laki, 

pubertas akan terjadi pada kisaran usia 12-16 tahun ya!

oleh: Patrick Rizky Pasaribu, Institut Bisnis Nusantara
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Apa sih Pubertas itu?
Penting bagi kamu untuk memahami apa itu 

pubertas dan berbagai kondisi perubahan tubuh yang 
akan terjadi. Pubertas merupakan bagian normal dari 
kehidupan manusia, sebagai proses yang menandakan 
tubuhmu mulai berkembang menjadi dewasa. 
Pubertas mulai terjadi saat hormon-hormon tertentu 
mulai berproduksi di dalam tubuh, yang dipicu saat 
kelenjar di bawah otak melepaskan hormon khusus 
yang merangsang perkembangan tubuh.

Perubahan fisik apa saja yang terjadi Pada 
Masa Pubertas?

Bagi anak laki-laki, hormon testosteron akan mulai 
diproduksi dan menyebabkan berkembangnya ukuran 
penis dan testis. Selain itu tubuh laki-laki juga akan 
tumbuh lebih tinggi, tulang dada melebar, dan massa 
otot membesar. Hormon tersebut juga akan mulai 
memproduksi sperma, yang berfungsi sebagai sel 
reproduksi laki-laki.

Saat puber, laki-laki akan mengalami pertumbuhan 
rambut di beberapa area tubuh, terutama pada genital 
serta ketiak. Produksi keringat juga akan bertambah, 
oleh karena itu pastikan kamu selalu menjaga 
kebersihan tubuh serta mengantisipasinya dengan 
menggunakan deodoran atau parfum.

Kamu minder akibat perubahan tubuh?
Saat puber terjadi, perubahan fisik serta 

bergejolaknya hormon dalam tubuhmu dapat 
menimbulkan perubahan emosi yang signifikan. Hal 
ini sangat normal terjadi dan tidak perlu membuatmu 
menjadi minder. Semua orang mengalami hal yang 
sama, dan hal terbaik yang dapat kamu lakukan 
adalah menerima perubahan secara positif dengan 
memahami proses pendewasaan yang sedang terjadi 
pada dirimu.

Mengalami Mimpi Basah? Kamu jangan bingung ya!
Selama pubertas, remaja laki-laki juga akan 

mengalami mimpi basah lho, yaitu ejakulasi yang 
terjadi saat sedang tidur. Mimpi basah yang kamu 
alami terjadi karena adanya peningkatan kadar hormon 
testosteron dalam tubuh. Seiring bertambahnya usia, 
intensitas mimpi basah juga akan berkurang.

Suara juga menjadi lebih berat, kenapa?
Pembesaran ukuran laring, yaitu organ dimana 

pita suara terletak, akan membuat suara remaja 
laki-laki terdengar lebih berat. Kondisi ini sering 
dikenal sebagai pecahnya suara laki-laki. Hal ini 
normal, sebab tubuh sedang beradaptasi dengan 
ukuran laring yang berubah. Suara pecah ini akan 
terjadi selama beberapa bulan, pada kisaran usia 11-
15 tahun. Setelah itu, suara akan terus berkembang 
hingga sempurna dan biasanya menetap pada usia 
20-an.

Bahaya yang akan ditemui ketika masa remaja 
mengalami pubertas

Remaja akan mulai mencoba sesuatu hal baru yang 
seperti orang dewasa lakukan, seperti merokok dan 
minum-minuman beralkohol. Dampaknya ketika para 
remaja sudah memulai untuk merokok ialah memiliki 
status yang buruk dibanding dengan remaja yang 
tidak merokok. Hal yang paling sering ditemui oleh 
para perokok muda ini adalah sakit kepala dan sakit 
punggung yang sering sekali muncul.

Beda hal dengan minuman beralkohol, para 
remaja mungkin merasa dirinya dalam membuktikan 
kejantanan atau ke-modern-an dalam pergaulannya. 
Remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman 
keras akan membuat remaja tersebut tidak efektif lagi 
bagi kehidupan sosialnya. 

Minuman keras atau disebut juga minuman 
beralkohol adalah minuman yang mengandung zat 
etanol. Etanol sendiri adalah zat atau bahan yang bisa 
dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi 
konsumennya (mabuk). Minuman keras juga memiliki 
zat adiktif, yaitu zat yang apabila dikonsumsi (walau 
hanya sekali) akan membuat orang tersebut merasa 
ingin terus mengkonsumsinya (kecanduan) dan 
akhirnya malah merasa bergantung pada minuman 
keras. Minuman keras juga mempengaruhi sistem 
kerja otak karena miras menghambat kekurangan 
oksigen oleh sebab itu pengguna minuman keras akan 
merasakan pusing.

Jika kamu membutuhkan bantuan, cobalah 
mengobrol dengan orang tua atau orang dewasa 
terdekatmu ya! Hal itu akan mendapatkan saran serta 
informasi yang tepat seputar pubertas.
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Menstruasi 
Tidak 

Teratur: 
Bahaya 
Nggak?

Menstruasi bisa diartikan sebagai 
suatu proses yang mulai dialami 
di biasanya pada usia 10 sampai 

16 tahun, ditandai dengan adanya 
perdarahan dari rahim, biasanya 

terjadi setiap bulan selama 3-7 hari 
dan tergantung pada berbagai faktor-

faktor yang mempengaruhi kesehatan.  

oleh: Rayo Aprilia, Institut Bisnis Nusantara 

Siklus haid atau menstruasi umumnya dialami 
sekitar 21-35 hari, namun rata-rata kebanyakan 
orang mengalami 28 hari. Berikut ini merupakan 
kondisi yang menyebabkan wanita terlambat haid:
1. Kehamilan (untuk yang sudah aktif seksual).
2. Hormon tidak stabil.
3. Stres dan kelelahan aktivitas.
4. Perubahan berat badan yang drastis (terlalu kurus 
atau terlalu gemuk).
5. Penggunaan KB
6. Penyakit kandungan seperti Mioma, 
Endometriosis, dan PCOS..

Apakah kamu salah satunya yang mengalami mens 
tidak teratur? Coba lakukan hal-hal ini: 

1. Hindari stres.
2. Tidur yang cukup.
3. Banyak minum air putih  minimal 2 liter per hari.
4. Olahraga teratur.
5. Makan sehat perbanyak buah dan sayur.
6. Hindari merokok dan minum alkohol

Dapatkah menstruasi dibuat teratur kembali?
Jika Sunners mudah stres, cobalah untuk 
menyelesaikan masalah yang anda hadapi dan 
mencari cara untuk merilekskan pikiran. Temui 
terapis atau lakukan konseling jika perlu. Jika 
penyebabnya adalah penyakit seperti PCOS dan 
gangguan kelenjar tiroid, lakukan pengobatan 
sesuai anjuran dokter. 

Namun, secara umum, ada beberapa upaya yang 
dapat anda coba untuk menormalkan kembali siklus 
menstruasi, yaitu:
1. Olahraga secara teratur untuk menjaga berat 
badan agar tetap stabil dan mengurangi stres
2. Menjalani gaya hidup sehat dengan pola makan 
seimbang dan bernutrisi
Beberapa jamu berbahan dasar kunyit dan jahe 
dikatakan dapat membantu mengatasi haid 
tidak teratur, namun masih perlu dibuktikan 
kebenarannya. Untuk lebih amannya, konsultasikan 
pada dokter atau bidan.  
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Pewawancara: “Kapan pertama kali kamu 
menstruasi?”

Narasumber : “Saya pertama kali menstruasi ketika 
berumur 16 tahun, awalnya saya sedikit bingung  

karena teman teman saya sudah mengalami 
menstruasi sejak umur 13-14  tahun tapi saya ketika 

umur segitu belum mengalami menstruasi,tapi ketika 
saya menanyakan ibu saya itu hal wajar dan tidak 
diperbolehkan meminum jamu atau obat apapun. 

Pewawancara: “Sudah dari sejak umur berapa 
kamu bermasalah dengan menstruasi?’’

Narasumber : “Awal mula saya menstruasi itu normal 
sampai pada usia saya menginjak 19 tahun jadwal 

menstruasi saya tidak teratur , kadang saya 
mengalami menstruasi 3 bulan sekali bahkan pernah 

menstruasi 6 bulan sekali.

Pewawancara : “Berapa kali sekarang rutin nya 
kamu mengalami menstruasi  ?’’

Narasumber: “Untuk satu tahun belakangan ini saya 
hanya menstruasi 3 bulan sekali dengan jangka 

waktu yang cukup lama kisaran 13-14 hari, dan untuk 
sekarang saya belum menstruasi sudah satu bulan 

setengah.”

Pewawancara : “Apakah telat menstruasi 
berpengaruh kepada kesehatan tubuh?”

Narasumber : “Sangat berpengaruh ketika saya telat 
menstruasi saya merasakan bahwa badan saya berat 

dan perut bawah saya sakit serta sering kram, bahkan 
berpengaruh ketika sedang buang air kecil yang kada 

membuat sedikit rasa nyeri, Awalnya saya bingung 
karena setiap minggunya saya mengalami flek yang 

berwarna dan membuat saya lemas.

Pewawancara : “Apa ada riwayat keturunan yang 
mungkin bisa berpengaruh pada hormon 
kesuburan?”

Narasumber: “Menurut orang tua saya dulu nenek saya 
juga mengalami hal seperti saya dan nenek saya 

hanya mengonsumsi bahan-bahan herbal.”

Pewawancara : “Bagaimana cara kamu mengatasi 
keterlambatan menstruasi ini?”

Narasumber: “Awal nya saya hanya meminum obat 
obatan herbal dan jamu karena saya pikir hanya 
terlambat menstruasi biasa aja tapi setelah saya 
mengalami menstruasi sampai 6 bulan sekali, 
saya memutuskan periksa ke dokter karena takut 
mempunyai penyakit serius. Setelah diperiksa dokter, 
saya melakukan terapi untuk mengimbangkan 
hormon dengan cara : 

1. Istirahat yang cukup

2. Meditasi

3. Yoga

4. Jaga berat badan

5. Serta mengonsumsi makanan yang banyak protein 
dan vitamin

Serta mengonsumsi obat herbal atau jamu Obat 
Tradisional

- Kunyit yang dicampur dengan teh, madu, atau 
susu. Gunakan kunyit asli yang telah digeprek atau 
kunyit bubuk agar lebih praktis.

- Minum air jahe. Cara buatnya, rebus jahe ke 
dalam sepanci kecil air panas. Tambahkan gula 
atau madu agar rasanya semakin enak.

- Minum air putih 2 liter satu hari, makan sayur 
dan buah

Pewawancara : “Apa pesan yang kamu ingin 
sampaikan untuk orang yang mungkin 
sedang mengalami hal serupa seperti 

kamu?”
Narasumber: “ Jika kamu mengalami hal seperti itu lebih 
baik segera konsultasi ke dokter karena takutnya 
ada penyakit serius yang membahayakan diri kamu 
sendiri, dan untuk para wanita yang tidak mengalami 
hal serupa seperti saya, tetap menjaga kesehatan dan 
kebersihan diri serta organ intim atau vagina.”

Nah Sunners, itu dia wawancara Sunday bersama 
Muthia. Semoga wawancara ini berguna untuk Sunners 
yang ingin tahu tentang hal hal yang berkaitan dengan 
menstruasi. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan! 





“Semua orang yang kamu 
kagumi dulunya adalah 

seorang pemula”
T h e  B u t c h e r


