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Hi, folks!
Terima kasih telah membuka
halaman pertama dari Bulletin.
Pertama-pertama, kami
dari divisi Public Relations
ingin mengucapkan kepada
mahasiswa baru; selamat datang
ke dalam keluarga Management
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia! Dengan
membaca majalah ini, kalian
bakal dapat banyak informasi
loh! Nggak tentang dunia
perkuliahan aja, tapi banyak
informasi lainnya yang nggak
kalah penting dan menarik.
Tanpa membuang waktu
lebih banyak, yuk mari simak
informasi berikut ini!
Improvement is a proof!
Warm Regards,
Ghina Ratna Pertiwi &
Tetuko Chandrosa Primananda

Public Relations merupakan divisi yang memiliki
peran penting dalam sebuah organisasi.
Mereka berperan sebagai perantara antara
MSS aktif dengan pihak-pihak eksternal untuk
memelihara hubungan kedua belah pihak. Divisi
ini juga memiliki program kerja yang sangat
menarik loh! Nah yang kalian baca sekarang
ini yaitu Bulletin, salah satu program kerja dari
Public Relations! Menarik bukan? Program
kerja yang lainnya adalah kunjungan, Mading,
Newsletter, Public Affair, dan masih banyak lagi
yang pastinya nggak kalah menarik!
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halo!

Selamat datang mahasiswa manajemen UI 2017! Siswa yang kini
telah menyandang maha atas kesiswaannya. Senang rasanya
menyambutmu sebagai keluarga baru Management Student
Society. Semoga di kehidupan perkuliahan ini, kamu bisa
mengembangkan diri semaksimal mungkin dan kelak berguna
bagi lingkungan di manapun kamu berada. Melalui bulletin ini,
kami berharap agar kamu mendapat beragam pengetahuan baru
yang tentunya bisa berguna bagi kehidupan awal di kampus FEB
UI tercinta kita ini.
Arief Ramadhan,
Chairman of MSS

Kalender
OKTOBER

Mene Week :PR

what is

Red Whiskers : Marketing
Icamp : BSA
Mojo : Marketing
Concentration Class :

SEPTEMBER
Management Trainee : HR
Company Visit : BSA
OBC Mentoring : BE
OBC Gathering : BE
Management Insight 2 :
Studev
Software Training : Studev
Red Session : Marketing

Studev
MSS adalah organisasi mahasiswa manajemen
yang berada di bawah supervisi Departemen
Manajemen UI. Sejak 1996, MSS berkomitmen
untuk menjadi organisasi mahasiswa terbaik
dalam konsep dan penerapan bidang ilmu
manajemen. Selain itu, MSS hadir sebagai
inkubator bagi terciptanya pemimpin di masa
depan.
Kami percaya bahwa standar kehidupan di hari
ini tidak akan sama dengan hari kemarin. Kami
percaya bahwa improvement adalah kunci dari
segalanya, karena itu kami akan selalu berkata
bahwa “Improvement is A Proof”!

Red Session : Marketing

DESEMBER

NOVEMBER
Imotion
Proms : Project

Loreal goes to campus :

Management e[X]posed

Project

Noble Minded Discussion:

Welcoming Party

Studev

Management 2017 : Studev

Red Session : Marketing

Red Session : Marketing
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Newsletter
Yuk kita lihat divisi dan event dari MSS!

Research & Development

Marketing

Kamu sudah baca Research Infographics
yang dipost oleh LINE@ MSS beberapa
waktu lalu kan? Nah itu namanya Magnified,
yang merupakan salah satu program dari
divisi RnD! Sesuai namanya, RnD adalah
supporting division yang mempunyai tugas
memberikan insight mengenai info riset,
untuk pengembangan internal MSS dan
pengembangan mahasiswa di bidang riset, bagi
MSS secara khusus dan mahasiswa secara
umum! Selain Magnified, RnD juga mempunyai
program Mini Consultant, Research First, MSS
Performance Evaluation, dan lain sebagainya.
They help us to be better!

Divisi ini berfungsi untuk menggambarkan
ide-ide pada peningkatan brand awareness dari
MSS melalui program kerja kita atau bahkan
gimmicks dan terlibat hubungan dengan para
stakeholders. Program kerja mereka berupa
MOJO, Markethink!, #WeAreMSS, Super
Manager, dan Red Session yang ditayangkan
di YouTube. Red Session merupakan sebuah
proker dimana Marketing mengundang seorang
mahasiswa jurusan Manajemen, dengan
interest yang berbeda sesuai dengan temanya.
So, don’t forget to check it out!

Human Resource
Divisi HR membantu untuk mengembangkan
rasa kebersamaan antaranggota aktif dari
MSS. Mereka juga mendukung setiap individu
untuk meningkatkan kualitas dan potensi
dalam diri mereka, guna memperkuat ikatan di
MSS! Proker mereka ada yang sudah berjalan,
seperti Open Recruitment SLC, dan ORI di
puncak lho! Tidak hanya itu, masih ada proker
lain seperti MSS Jalan-Jalan, Management
Trainee, MSS Hura-Hura, MSS Discussion,
dan juga Evaluasi Divisi beserta Performance
Appraisal. Kebayang kan kalau mereka tidak
ada? Chaos!

Business System Analyst
Business System Analyst (BSA) didasari people
development, pengembangan kemampuan
anggota aktif dan non-aktif MSS dalam
pengembangan teknologi informasi untuk studi
ekonomi. Sejauh ini, BSA sudah menjalankan
Open Design, Website MSS, MSS Library, MSS
Goods, dan MSS Database! Lalu BSA juga
akan menjalankan iTissue dan MSS Year Book!
iTissue merupakan seminar dan training untuk
mahasiswa FEB UI mengenai IT, sedangkan
MSS Year Book merupakan buku perjalanan
MSS selama satu periode sebagai kenangkenangan bagi internal MSS.
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Business Entrepreneurship
Divisi ini memberikan pengetahuan dan
menyebarkan awareness mengenai
entrepreneurial world kepada kalangan
mahasiswa. Program-program yang dijalankan
divisi BE, dikemas dengan nama ORIGIN!.
Program pertama yaitu Origin Business
Club (OBC), sebuah klub bisnis berisikan
15 anggota dari berbagai fakultas di UI
yang secara rutin melakukan training dan
mentoring bersama professional entrepreneur.
Program kedua, ORIGIN News, berisikan
informasi entrepreneurship melalui LINE@ dan
Instagram. Follow Instagram @origin_news ya
untuk lebih update. This division is super cool,
isn’t it?

Student Development
Divisi ini menyediakan kegiatan yang
mendukung Mahasiswa Manajemen secara
akademis dan membantu mereka dalam
mengembangkan softskill mereka. Mereka
memfasilitasi mahasiswa dengan informasi dan
tips yang seru mengenai dunia Manajemen lho!
Program kerja mereka berupa Management
Insight, Noble Minded Discussion, dan juga
Million$! Belum nyicil buat ujian? Million$
siap membantu dengan rangkuman seerta
soal ujian terupdate, yang bisa ditemukan di
setiap tempat fotokopian di FEB atau visit www.
msss-febui.com/millions. Divisi yang insightful
bukan? #MSSToday

Public Relations

MIST

Ini nih divisi di balik newsletter yang sedang
kamu baca! PR berfungsi untuk menciptakan
dan mempertahankan hubungan baik yang
sudah terjalin antara MSS dengan para
stakeholders, terutama MSS Pasif dan
Himpunan Manajemen dari universitas lain.
Program Kerja dari PR juga sudah ada yang
berjalan lho! Majalah dinding berwarna merah
di gedung A? Newsletter yang sedang kamu
baca ini? Kunjungan daari Telkom & Binus
University? Ketiga program itu merupakan
contoh yang sudah berjalan! Kita juga akan ada
Mene Week! Aren’t we fun?

Marketing Insight Seminar and Training
(MIST) merupakan acara marketing terbesar
yang diselenggarakan oleh mahasiswa.
Rangkaian MIST terdiri dari seminar, training
dan international conference. MIST sudah
menginjak tahun ke 14. Tahun ini acara MIST
telah dilaksanakan pada tanggal 26 Feburari
- 3 Maret 2017. Tiap tahunnya MIST membawa
tema yang berbeda yang memprediksi trend
marketing yang akan datang, seperti Customer
Shifiting Power The Inevitable Era of ProducerCustomer Collaboration. Salah satu rangkaian
acara MIST adalah seminar yang menghadirkan
speakers seperti Hermawan Kartajaya,
Sandiaga Uno, Ravi Kumar, Talita Setyadi, Sakti
Makki, Fibriyani Elastria dan masih banyak lagi!

Finance
Divisi Finance adalah divisi yang melakukan
kajian dan kegiatan dalam ruang lingkup ilmu
manajemen keuangan, serta bertanggung
jawab dalam peran fungsional mengelola
keuangan MSS FEB UI. Program kerja mereka
berupa Company Visit, Trading Simulation,
Financial Discussion, Financial Updates, juga
Investment Club, yang sudah berjalan beberapa
waktu yang lalu! Keren bukan?

ICMSS
Indonesia Capital Market Student Studies
(ICMSS) telah berlangsung sebanyak 16 kali
dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 19-25
Februari 2017 lalu. Sebagai acara tertua dan
terbesar di Indonesia yang diadakan mahasiswa
mengenai pasar modal, rangkaian acara ICMSS
terdiri dari International Conference, National
Seminar dan Training. Peserta conference
ICMSS berasal dari Malaysia, Singapura, India,
Mongolia, Filipina, Vietnam, dll. Rangkaian
acaranya sendiri tidak hanya diadakan di
FEB UI, tetapi juga di lokasi-lokasi seperti
Museum Nasional, Kementerian Keuangan,
Indonesia Stock Exchange (IDX), Kemenko
Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan
Grand Hyatt Hotel Jakarta. Dengan tujuan
mengedukasi, menstimulasi, dan melahirkan
investor muda Indonesia, ICMSS menyambut
pelajar maupun publik untuk mengetahui lebih
lanjut mengenai pasar modal.

The 12th Management e[X]posed
Management e[X]posed bertujuan untuk
menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia untuk
menyalurkan kreativitas, meningkatkan koneksi
dalam berbisnis, menginspirasi dan menumbuhkan
semangat wirausaha. The 12th Management e[X]
posed mengangkat tema “Technopreneur Era:
Overcoming Digital Economy Disruption Through
Optimization and Innovation” dengan rangkaian
acara National Business Plan Competition,
Talkshow, Company Visit, dan Lapak Loka yang
merupakan wadah dimana kamu bisa mengenalkan
ide bisnis startup mu kepada para investor. The
12th Management e[X]posed akan di selenggarakan
pada bulan November 2017 ini. So, are you the next
rocketeers?

IMotion
Indonesia Marketing Competition (Imotion)
adalah kompetisi marketing tingkat universitas
berskala nasional yang diadakan rutin setiap
tahunnya oleh Management Student Society
(MSS) FEB UI dan saat ini mempunyai divisi
sendiri yaitu Imotion. The 11th Imotion akan
dilaksanakan selama 4 hari di bulan November
di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Acara ini terdiri dari 2 cabang kompetisi, yaitu
Debat Marketing dan Marketing Plan. Go join
the competition!
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MENE
WEEK

Acara dari divisi Public Relations untuk
mempersatukan mahasiswa manajemen agar semakin
akrab melalui kegiatan yang menyenangkan.

COMING SOON

30 04
-

OKT NOV
Cooking - kinect - futsal - mobile legends
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Tempat di Sekitar
FEB yang Asyik
Buat Belajar dan
Nongkrong

STARBUCKS

Sebagai mahasiswa FEB, pastinya
kita

butuh

tempat

buat

belajar

bersama sekaligus nongkrong ketika
sedang take a break. Nah, untuk
kamu yang bosan belajar sendirian
di rumah, MSS sudah membuatkan
list tempat yang cocok nih untuk
kamu belajar dan nongkrong bareng
temen-temen kamu!

Siapa sih yang nggak tau tempat kopi satu ini? Buat kamu yang suka banget kopi
dan lagi nyari tempat yang enak untuk belajar, tempat ini adalah pilihan tepat buat
kamu! Selain kopi yang luar biasa enaknya, tempat ini masih dalam lingkungan UI
loh jadi sangat terjangkau buat kamu yang males-malesan keluar UI. Kamu juga
bisa belajar dengan view taman perpusat dan juga danau UI yang bagus banget!
Silahkan mengakses bikun atau spekun untuk ke perpusat, nanti bakal keliatan kok
lambang Starbucks yang terkenal itu!

FAT BUBBLE

Restoran dessert ini berlokasi di Margonda, Depok. Di sini, kamu bisa ketawa
bareng teman-teman baru sambil menikmati enaknya berbagai macam dessert
yang ditawarkan di restoran ini! Penggunaaan furnitur warna warni dengan
beberapa emoticon menggemaskan menambah kesan casual sekaligus nyaman
yang membuat orang betah menetap berjam-jam di sana. Tenang aja, ada dua
lantai kok, jadi pasti dapat tempat.

COFFEE TOFFEE

Inilah salah satu kafe di pinggir jalan Margonda yang baru digandrungi para
mahasiswa FE! Ambience kafe ini cozy banget, pilihan tempat duduknya ada yang
bersofa dan ada yang tidak. Katanya sih, sinyal wifi kafe ini sangat cepat dan banyak
tersedia colokan. Sempurna banget untuk mahasiswa yang harus nge-charge HP
dan laptopnya. Tempatnya pun ada yang indoor dan outdoor. Kafe ini tutup jam 2
dini hari, jadi untuk kamu yang suka belajar sambil begadang, yuk cobain belajar
di Coffee Toffee!

WARKOP CUMLAUDE

Kabar baik buat kamu-kamu yang ngekos di Kukusan Teknik (Kutek). Ketika kamu
masuk untuk pertama kalinya, kamu akan dibuat kagum oleh luasnya dan ramainya
tempat ini. Apalagi ketika malam hari di minggu ujian, hampir semua kursi dan
meja terisi. Menu yang bisa kamu pesan di warung ini bermacam-macam, dari
menu Nusantara, Japanese, hingga Western. Harganya pun terjangkau! Warung ini
juga menyediakan free wifi, charging spot, serta buka 24 jam! Benar-benar warung
impian bagi anak kos, kan?

MARGO CITY

Sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, pada akhirnya kamu akan familiar
dengan mall terbesar di Depok ini. Kalau kamu ingin belajar atau nongkrong
dimana kamu bisa berpindah-pindah tempat, Margo City adalah pilihan terbaik!
Sebelum belajar, kamu bisa jalan-jalan dulu sambil untuk memanjakan mata. Lalu,
bisa makan berat, seperti di Sushi Tei atau Marugame Udon. Setelah energi kamu
sudah full, tinggal pilih deh tempat untuk belajar! Beberapa tempat yang nyaman
untuk belajar di mall ini seperti Hong Tang, Shirkouma, dan lain sebagainya.
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Di majalah pertama MSS ini, kita berkesempatan untuk
mewawancara salah satu alumni Manajemen FEB UI, Iman
Chamil, yang saat ini menjabat sebagai CEO di perusahaan
Unistellar. Yuk, kita simak!

The Story Behind IMAN CAMIL,
President Director of Unistellar
7

Bagaimana perjalanan Iman Chamil dari
kuliah di FEB UI hingga menjadi CEO?
Kak Iman dulunya kuliah sebagai mahasiswa
marketing. Beberapa kepanitiaan yang diikuti
olehnya adalah JGTC, Kompek, Acoustic Across
(sebelum menjadi Music Gallery), dan ICMSS
sebagai Vice PO. Organisasi yang diikutinya
adalah BSO Band dan MSS hingga menjadi
chairman. Setelah lulus, beliau sempat bekerja
di Astra, Telkomsel, Garuda Food, bisnis MLM,
konsultan design dan brand, membuat venture
capital serta perusahaan IT. Lalu, Kak Iman pun
membangun Unistellar.
Apa motif Iman Chamil membangun
Unistellar?
Dengan harapan akan lebih banyak pengusaha
di bidang kreatif. Kenapa? Agar bisnis yang
ada lebih banyak nilai tambahnya. Apa yang
dibutuhkan agar suatu produk mempunyai
nilai tambah? Kreatifitas. Unistellar
ada untuk menciptakan nilai
di setiap prosesnya. Secara
singkat, Unistellar is a
venture development,
advisory, and management
company for various line
of businesses created by
former executive of Systec
Group.
Mengapa memutuskan untuk
menjadi bagian dari MSS?
Kak Iman mencoba dan meng-explore berbagai
macam dan kepanitiaan. Pertama kali masuk
MSS, beliau menjabat sebagai staff PR, lalu
menjadi Vice PO ICMSS, dan akhirnya menjadi
Chairman. Kak Iman merasa banyak belajar
mengenai organisasi, leadership, how to
communicate with people, dan membangun
relasi. Beliau melihat personal development
yang positif di MSS.
Bagaimana cara Iman Chamil me-manage
perusahaan?
Gaya kepemimpinan yang diterapkan Kak
Iman disesuaikan dengan siapa yang beliau
hadapi. Kontekstual; ada yang santai, ada
yang directive, ada yang gabungan. Kak Iman
lebih suka mendengar terlebih dahulu, lalu
membangun gaya kepemimpinannya untuk
mencapai tujuan tersebut.

Adakah peran kuliah dalam bisnisnya
sekarang?
Tentu saja networking, dan tingkat
competitiveness di FEUI yang tinggi. Kak Iman
belajar untuk keep up dengan teman-temannya
di FE, sehingga akhirnya terbangunlah fondasi
dari bisnisnya. Proposal dan presentasi juga
adalah hal basic yang harus dimiliki untuk
survive di dunia kerja.
Adakah peran kuliah dalam bisnisnya
sekarang?
Tentu saja networking, dan tingkat
competitiveness di FEUI yang tinggi. Kak Iman
belajar untuk keep up dengan teman-temannya
di FE, sehingga akhirnya terbangunlah fondasi
dari bisnisnya. Proposal dan presentasi juga
adalah hal basic yang harus dimiliki untuk
survive di dunia kerja.
PRO TIPS TO SURVIVE COLLEGE by
Iman Camil
1.Belajar yang bener
Kuliah itu tujuannya cari
ilmu. Jadi manfaatkan
segala momen dan privilege
kalian sebagai mahasiwa
untuk bisa belajar dan cari
ilmu. Kalo saya bisa balik
ke jaman kuliah, saya bakal
lakuin hal yang lebih banyak.
2. Pengalaman organisasi
sebanyak mungkin, karena itu akan
sangat berguna.
3. Belajar salah sebanyak mungkin. Itu penting,
karena salah saat masih kuliah akan belom
banyak tanggungan.
Intinya manfaatkan waktu kalian untuk cari
ilmu, berorganisasi, dan belajar mengambil
resiko. Belajar untuk kehilangan uang dan
belajar untuk mendapatkan uang.
PRO TIPS TO BE AN ENTREPRENEUR
by Iman Camil
1. Tau tujuan hidup lo.
Apa sih yang mau lo kejar?
2. Membangun milestone.
Pencapaian apa aja nih yang harus dicapai
untuk mencapai tujuan tersebut. Mau lo jadi
pengusaha, mau lo jadi profesional, itu ga
ada yg salah ga ada yg bener. Yang penting lo
seneng ngejalaninnya.

Insightful Facts from Our
Main Event

Hello folks! Kali ini kami akan membahas berbagai fakta dan
tips menarik dari masing-masing acara MSS. Seperti yang kita
ketahui, MSS memiliki 5 main event diantaranya ICMSS, MIST,
Proms, Mx, dan Imotion. Setiap minggunya, kelima event ini
selalu meng-update informasi menarik seputar manajemen yang
pastinya insightful banget nih. Apa aja sih insightful facts-nya?
Yuk kita simak!

ICMSS

MIST

#TGIF (Thank God Investing Is Fun)
Trump’s actions as the elected 45th President of the
United States are constantly criticized. But how does
his actions affect the business world?
Trump’s actions were rocked due to Trump’s ties
to Russia government & his firing of FBI Director,
James Comey. Some of world’s richest people, Mark
Zuckerberg and Bill Gates, got a bitter taste of it as
they lost with a total of US$35 billion. Likewise, the
MSCI All-Country World Index fell 1.2 percent, and
bank stocks were not in the prime performance.t

#KAMIST
[The Role of IKEA Restaurants in IKEA’s
Marketing Strategy ]
When you enter an IKEA store, you must notice
that not only they sell furniture, but they also sell
food in their restaurant. The restaurant serves
two key purposes:
First, they noticed that most people that shopped
in the day left midway to go for lunch and most
did not return back. To solve this problem, a
restaurant was established within the store
itself.
Second, the restaurants act as loss leaders.
The food sold at IKEA is purposely sold at much
lower prices, so that customers are made to
think that they get a bang for their buck with the
furniture as well.

PROMS
#WEALTHnesday
Klinik Asuransi Sampah(KAS), atau Garbage
Clincal Insurance adalah sebuah program dari
Indonedia Medika untuk menerima sampah dari
masyarakat sebagai bayaran servis kesehatan
yang diberikan. Karena dengan ini mereka percaya
ini bisa meningkatkan akses kesehatan dan
memudahkan masyarakat yang kurang mampu
untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

Imotion
#IMODAY
Cara untuk mempertahankan hubungan yang baik
dengan customer:
1. Listen
Buatlah customer-mu merasakan hubungan
denganmu.
2. Tailor
Jadilah seseorang yang berorientasi pada solusi.
3. Deliver and Implement
Saatnya untuk mengambil tindakan dari
rencanamu.
4. Manage and React
Setelah kamu terlibat dalam pertumbuhan bisnis
klienmu, penting agar kamu bisa me-manage
proyek klienmu.

MX
#MondaycliX
[Super Startup Ideas Untuk Pelajar dan Mahasiswa]
1. Tutoring: Lakukan tutoring sesuai bidang
keahlianmu.
2. House and Apartment Cleaning: Sebagian
besar mahasiswa nggak punya waktu untuk
membersihkan kosan/apartemen mereka
3. Transportation and Delivery: Menjadi seorang
Uber Driver!
4. Web design & Marketing: Mengembangkan bisnis
melalui web design atau jasa design untuk local
shops.
5. Personal Training
Memulai kelas personal training
seperti kelas yoga pagi!
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REAKSI
UNIK TIAP ZODIAK
SAAT MENGHADAPI
KEGALAUAN

Semua manusia tentu pernah merasa galau kan, bisa karena putus
cinta, cinta bertepuk sebelah tangan, atau karena mantan cepet
move on sedangkan kamu nggak. Penasaran nggak sih apa aja
reaksi unik tiap zodiak saat menghadapi kegalauan?

ARIES

TAURUS

GEMINI

CANCER

LEO

VIRGO

Aries mengekspresikan
rasa galaunya dengan cepat,
mereka memilih mengikuti
suasana atau mood hatinya.
Biasanya orang yang zodiaknya
Aries akan melakukan banyak
hal di luar kebiasaan dan
mencoba hal-hal baru untuk
mengusir kegalauan.

Berbeda dengan Gemini,
Cancer terbilang sangat
berlebihan ketika sedang
bersedih. Mereka sangat
emosional, mudah menangis,
dan membutuhkan seseorang
di sampingnya. Cancer juga
rentan sakit akibat galau yang
berlarut-larut.

LIBRA

Untuk melihat orang dengan
zodiak Libra sedang bersedih,
caranya lihatlah ekspresi
wajah mereka yang nampak
murung, nggak stabil, dan jadi
malas bersosialisasi. Namun,
biasanya, saat ditanya, mereka
umumnya menutupi dengan
berpura-pura bahagia.

Taurus akan mengisolasi diri
saat merasa galau. Ia cenderung
jadi kurang sabar dan gampang
marah. Saat sedih, Taurus
merasa seakan-akan dunia
adalah musuh baginya.

Ketika galau Leo bisa berubah
menjadi orang dengan watak
yang sangat keras. Mereka akan
terlihat stres, cepat marah, dan
mudah tersinggung.

SCORPIO

Suasana hati Scorpio jadi
nggak menentu, melankolis,
dan mudah berpikir yang
aneh-aneh alias melantur
saat galau.

Ketika galau Gemini akan
berpikir keras dan menjadi
pendiam. Gemini adalah salah
satu zodiak yang termasuk
andal dalam mengendalikan
rasa sedihnya.

Saat merasa galau, Virgo
cenderung nggak nyambung
dengan percakapan, menjadi
sulit berpikir, dan melakukan
banyak hal di luar kebiasaannya.

SAGITARIUS

Sagitarius memilih mencari
pelarian saat merasa sedih.
Entah itu berujung pada hal
positif atau negatif. Mereka
jadi lebih serius, kurang
toleran, dan merasa khawatir
dengan masa depan saat
merasa galau.

CAPRICORN AQUARIUS PISCES
Capricorn mengekspresikan
rasa galau dengan waspada
terhadap banyak hal. Mereka
juga jadi terlihat sering
berpikir, nggak merasa
termotivasi, dan merasa
kurang harapan.

Aquarius berpura-pura bahagia
saat merasa sedih. Namun
meskipun begitu, dapat dilihat
keganjilan saat Aquarius
merasa sedih, yakni mereka
jadi lebih diam dan gelisah.

Pisces saat sedih menjadi
terlalu keras dalam berpikir,
sampai-sampai mengingat
segala hal buruk yang pernah
terjadi pada mereka. Mereka
jadi merasa lebih peka ketika
merasa sedih.

Anyway jangan dibawa perasaan ya bacaan diatas he he just for
fun guys. Daripada galau berlarut-larut, mending sibukan dirimu
dengan melakukan hal positif seperti olahraga, zumba, atau hangout
sama temen.
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MOVIES & MUSIC

DUNKIRK

A MOVIE TO WAIT

Film yang didasari atas karya Christopher Nolan
ini, lagi-lagi memukau banyak para penikmat
karya beliau yang sebelumnya. Sedikit berbeda,
karena jumlah interaksi vocal antar karakter
tidak seperti di film-film sebelumnya. Bagi
sebagian orang, film ini mungkin sedikit mirip film
dokumenter dan kurang dapat dinikmati. Namun,
Nolan dapat membawa intensitas yang terjadi
dalam keadaan perang menjadi hidup begitu roll
film diputar, memberikan vibe penuh tekanan &
depresi yang mengalir di studio bioskop.

Sebagai salah satu sutradara ternama di
Indonesia, film-film karya Joko Anwar selalu
menjanjikan. Sebut saja Janji Joni, film klasik
yang masih diperbincangkan orang hingga
sekarang. Lalu A Copy of My Mind, film apik yang
berhasil masuk ke berbagai festival.
Pengabdi Setan merupakan remake dari film
originalnya pada tahun 1980 dengan judul yang
sama. Pada saat itu, film ini merupakan salah
satu film terbagus di eranya. Penasaran dong,
apakah Joko Anwar bisa memenuhi ekspektasi
penonton yang sudah biasa disuguhi dengan
berbagai film berkelas dalam era ini? The
standards have been lifted, apakah Joko Anwar
dapat bersaing di industri perfilman dalam
jangka panjang?

KEEP YOUR EYES ON WITH BAM MASTRO

WHAT YOU SHOULD LISTEN.

Bam Mastro kerap dikenal lewat aksi dan
karyanya bersama Elephant Kind. Alunan
musiknya yang merepresentasikan seperti apa
suara musik jaman ini, berhasil menarik banyak
perhatian para penikmat musik indie di luar sana
lho! Artis visioner ini baru saja mengeluarkan
solo single debutnya, yang berjudul “Idols”.
“Idols” sendiri merupakan bagian first wave dari
“I Bleach My Skin”, yang tanggal mainnya masih
dirahasiakan. Dari penataan instrumen dan ritme
musik yang ia ciptakan, ia berhasil membawa
keunikan dan kesegaran yang recognizable di
dunia musik Indonesia. Not much to talk about
him, go listen his music and you’ll understand it
yourself, folks!

Merupakan sister-piece dari “A Head Full Of
Dreams” yang dirilis tahun 2015 yang lalu, EP
ini adalah tanda kelanjutan dominasi Coldplay
atas musik pop dari Chris Martin dan bandmates
nya. Terdapat juga versi live-in-Japan dari
‘Something Just Like This’, yang merupakan
hasil kolaborasi nya dengan The Chainsmokers.
Lagu itu menandakan pencelupan terbaik
mereka ke dunia EDM lho! Dengan misi yang
jelas untuk menguasai semua jenis musik pop,
‘Miracles (Someone Special)’ menemukan jalan
mereka untuk menyentuh salah seorang R&B
guest rapper, Big Sean untuk turut berpatisipasi
dalam lagu ini. Di lagu ini pula, Chris Martin
menyampaikan lirik yang inspirasional, yaitu
agar kita semua dapat menemukan Mandela,
Ali, dan Gandhi di dalam diri kita masing-masing.
Definitely worth the listen, right?
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MARS
MARS

“

&
Venus

pertanyaan :

pertanyaan :

Lo merasa ilfeel sama cewek
kalo lagi gimana? Terus,
merasa luluh/gemes sama
cewek kalo lagi gimana?

Lo merasa salah tingkah
ketika cowo/cowo lo ngapain?
Terus, merasa kecewa sama
cowok/cowok lo kalo ngapain?

Arif Yosia, Manajemen 2016
“Gua ilfeel sama cewe hits yang
mikir semua cowo luluh sama dia,
terus gua merasa gemes sama
cewe yg gemesin kalo diliat... lel”
Alghi, Manajemen 2015
“Gue ilfeel kalo cewe bohong.
Terus gemes kalo cewe lagi
nguncir/ngiket rambut hehe”
Kevin Demelza, Manajemen 2016:
“Kalo cewe lagi bau ketek gua
mager. Terus luluhnya kalo cewe
lagi manja wkwk, apa ngga kalo
cewe lagi mau nangis”
Argia Adhidhanendra,
Manajemen 2015
“Ilfeel kalo cewe lagi posesif kali
ya. Kalo luluh apa ya HAHAHA gue
gapernah luluh sih”
Rakha Irdiansyah, Manajemen
2015;
“Ilfeel kalo MINTA dibayarin, gua
pernah denger “Cowo yg baik
adalah yg bayarin cewenya, tp
cewe yg baik ga minta dibayarin
cowonya” and I 100% agree. Trus
luluh atau gemes sama cewe yg
get along w/ her boy’s fam”
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Venus

“

ASK

Meidy Arisawan,
Manajemen 2016:
“Kalo dia lagi ngomong serius
yang positif gitu sama kalo dia
lagi berkomplimen. Terus kecewa
kalo bertingkah ga sesuai janji, ga
ngabarin tapi ngelike foto orang di
instagram HAHA”
Westyas Saykita, Manajemen 2015:
“Merasa salting kalo tiba-tiba diliatin
lama banget, merasa kecewa kalo
tau ternyata selama ini dibohongin”

Valerie, Manajemen 2016:
“Salah tingkah kalo di liatin lama
gitu, kecewanya kalo dibohongin sih”

Nadira Qanita, Manajemen 2015
“Salting yah hm kalo masakan
gue dimakan sampai habis dan
dibilang enak sih, kecewa kalo
cowo gue minjem tapes atau cd
tapi pas dibalikin lecet like i wanna
sue him for all he’s worth....
cuz koleksi2ku worth more than
my entire existence more than
kesimetrisan alis cewe2 di dunia
ini hehe dan persetan si dgn make
up thingy cuz safe to say im shit at
doing it”

COOL OFFICES
IN JAKARTA

Hey, folks! Apa sih kantor impian kalian? Saat ini banyak
perusahaan berlomba-lomba untuk membuat kantor yang
mengutamakan kenyamanan para pegawai dengan tata ruang
yang tentunya juga menarik. Yuk kita simak kantor-kantor dengan
layout keren! Siapa tau kamu jadi tertarik untuk daftar magang di
kantor-kantor ini

UNILEVER

GO-JEK

TOKOPEDIA

Yes. Sudah menjadi rahasia
umum bahwa banyak
sekali orang yang tertarik
untuk bekerja di Unilever.
Lingkungan pekerjaan yang
menyenangkan membuat
banyak orang tergiur untuk
bersaing memasukin
perusahaan ini. Selain itu,
Unilver juga memiliki kantor
baru di bilangan BSD dengan
desain yang modern, seru, dan
luar biasa. Tentunya nggak
ada salahnya untuk bermimpi
kerja di tempat sekeren ini!

Siapa sih yang nggak tau
perusahaan yang satu ini?
Hampir setiap hari pasti kita
melihat, bahkan menggunakan
salah satu jasa Go-jek!
Walaupun demikian, mungkin
banyak yang nggak tahu kalau
kantor Go-jek yang terletak
di daerah Blok-M itu super
keren. Desainnya mengandung
unsur Indonesia dan bentuk
jalanan sehari-hari. Selain
itu, kantornya juga dilengkapi
oleh chill room, play room,
yoga room, sleep room, dan
berbagai macam fasilitas seru
yang nggak ada abisnya!

Mungkin kalian sudah cukup
familiar dengan Tokopedia.
Baru-baru ini Tokopedia
berpindah ke kantor baru
di Ciputra World 2 Office
Building atau yang disebut
dengan Tokopedia Tower!
Desain kantornya juga sangat
keren dan nyaman untuk
bekerja. Interior dari gedung
ini didominasi oleh warna
hijau dan tentunya sangat
menggambarkan value dari
Tokopedia sendiri!
Check it out guys!

ANOTHER COOL
PLACES TO APPLY

TOP LIST COWORKING SPACE IN JAKARTA

If you’re interested in any of
these startups or companies,
google it :) It’s 2017, folks! (the
order is just random)
Traveloka
Kudo
Angel Investment
Ogilvy & Mather
LINE
Codigo

Mungkin kalian udah familiar dengan kata coworking space,
selain untuk bekerja, tempat-tempat seperti coworking space
juga bisa dijadikan tempat untuk mengadakan acara. Berikut
adalah list coworking space yang asik di seputar Jakarta!
Ev Hive
(JSC, D Lab, The Maja, The Breeze)
GoWork
(Chubb Square, lantai 9)
Kolega
(Senopati, Tebet, Antasari)
Freeware Suites
(Equity Tower, lantai 18)
Cowork Inc Kemang
(Wimo Building)
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FOR MORE INFORMATION :
IG: @mssfebui
Twitter : @mssfebui
Line : @mssfebui

