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Sama halnya dengan pelbagai benda yang pernah 
kita lihat, hidup kita bisa menjadi usang bila kita 
enggan memperbaruinya. Segala hal yang berjalan 

sebagaimana adanya kerap membuat jenuh, bahkan 
sampai pada satu titik, kita merasa asing dengan diri sendiri.

Kita membutuhkan perubahan.
Kita memerlukan sesuatu yang dapat kita pakai untuk meng-up 
grade diri sendiri.

Connect juga terus berbenah. Tak ingin menjadi usang, maka perlu 
sentuhan milenial di dalamnya. Edisi di tangan Anda digagas dan 
digarap oleh mahasiswa mata kuliah Manajemen Media Cetak dan Daring. 
Mengelola Connect menjadi salah satu praktik bagi mereka untuk berbenah 
diri agar tak asing di dunia kerja nantinya. 
Selamat menikmati...

 
- Fanny Lesmana, S.Sos, M.Med.Kom. -
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Sebagai negara yang kaya akan 
sumber daya alam dengan sumber 
daya manusia usia produktif yang 

lebih dari setengah populasi, wajar 
Indonesia diramalkan memiliki prospek 
apik kedepannya. Namun semua itu 
belum tentu terjadi. Bonus demografi 
Indonesia akan ditandai dengan adanya 
surplus tenaga kerja usia produktif, 
tapi apakah mereka semua akan 
mendapatkan pekerjaan? Kalaupun 
mendapat pekerjaan, apakah nanti upah 
mereka akan layak dan menaikkan derajat 
hidup mereka?

Di sinilah muncul peran krusial 
Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
(Ristekdikti). Pada tanggal 11 Maret 
2019, tim CONNECT berkesempatan 
mendapatkan wawancara eksklusif 
bersama Profesor Mohamad Nasir, 
Menteri Ristekdikti. Mengingat tingginya 
disrupsi pada era internet, Ristekdikti 
harus mencari strategi-strategi 
pendidikan baru untuk mengimbangi 
percepatan pertumbuhan global.

Perlu diakui andai kata meskipun Indonesia 
memiliki sekitar 4700 universitas, dua 

kali lebih banyak dari jumlah universitas 
di Cina, angka partisipasi kasar (APK) 
pendidikan tinggi masih rendah (34,78%, 
APK Nasional 2018). Tidak APK saja yang 
dipermasalahkan, namun juga kualitas 
lulusan pendidikan tinggi. Saat ini 
Indonesia masih menduduki peringkat 85 
dari 126 negara dalam Global Innovation 
Index, dibandingkan dengan Malaysia yang 
menduduki peringkat 25, dan Thailand 
pada peringkat 38. Rendahnya indeks 
inovasi Indonesia ini dapat menjadi salah 
satu indikator bahwa sarjana Indonesia 
belum mampu menciptakan temuan.

Nasir menegaskan bahwa kedepannya, 
mahasiswa sudah tidak boleh memiliki 
mental karyawan saja. Pendidikan tinggi 
Indonesia harus bisa menanamkan 
jiwa kewirausahaan agar mahasiswa 
bisa menciptakan lapangan kerja baru. 
Kemajuan teknologi dapat menjadi 
ujung tombak pertumbuhan unicorn 
serta inovasi baru. Penting bagi institut 
pendidikan tinggi Indonesia untuk 
memaksimalkan infrastruktur dan juga 
sistem pendidikan yang mumpuni agar 
Indonesia dapat menjadi lebih jaya. ***

SEJENAK BERSAMA MENRISTEKDIKTI
Oleh: Elisabeth Glory Victory

SPECIAL EDITION
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Kita tengah hidup di masa ketika 
jutaan pertukaran informasi terjadi 
setiap detiknya. Perkembangan 

teknologi komunikasi memungkinkan 
semua orang, tak terkecuali masyarakat 
kalangan manapun untuk dengan mudah 
bertukar informasi. Tidak berlebihan untuk 
berkata bahwa telepon genggam sudah 
merupakan kebutuhan pokok di zaman 
sekarang. “Sambil melakukan apa saja 
pasti sambil main HP. Tidak perlu melihat 
layar, matanya sudah ada di jempol,” 
gurau Budiono Darsono, salah seorang 
pembicara Seminar Nasional: Changing and 
Challenging.

Perubahan pesat yang tengah terjadi 
inilah yang menjadi perhatian Fakultas 
Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra 
(UKP) dalam acara seminar nasional yang 
diadakan pada 16 Maret 2019 di Ciputra 
World Hotel Surabaya. Bertema Changing 
and Challenging, Agusly Irawan, selaku 
ketua pelaksana acara menjelaskan bahwa 
acara seminar nasional ini diadakan 
untuk mengungkapkan langkah apa yang 
akan dilakukan Fakultas Ilmu Komunikasi 
UKP sebagai institusi akademik untuk 
menghadapinya fenomena tersebut.

Suasana Victory Ballroom di hari itu 
dipenuhi dengan senda gurau kedua 
pembicara, Firsan Nova, Managing Director 
Nexus RMSC, dan Budiono Darsono, 
Presiden  Komisaris Kumparan.com. 
Seorang pakar komunikasi di bidangnya 
masing-masing. “Hidup sudah ga kayak 

dulu lagi, sekarang ada generation gap,” 
ujar Firsan Nova. Tenaga kerja kedepan 
adalah generasi millennial yang tumbuh 
di kondisi yang sangat berbeda dengan 
generasi pendahulunya. Hal ini akan 
menjadi variabel unik yang harus kita 
hadapi ke depannya “--karena itulah kaum 
millennial, mereka unpredictable, confident, 
resourceful, tapi juga suka datang pergi 
bagai angin” jelasnya.

Mengutip sebuah pernyataan oleh Richard 
Riley, eks Sekretaris Pendidikan Amerika 
Serikat, Firsan Nova lanjut menjelaskan 
“Kami (institusi akademik) mempersiapkan 
pelajar untuk pekerjaan yang belum ada…
yang menggunakan teknologi yang belum 
diciptakan…untuk menyelesaikan masalah 
yang bahkan belum kita ketahui merupakan 
sebuah masalah”.

Mempertimbangkan fenomena ini, 
Fakultas Ilmu Komunikasi UKP kemudian 
mengumumkan peluncuran dua program 
baru yang akan berjalan tahun ajaran 
2020/2021 nanti. Dua program tersebut 
adalah Strategic Communication dan 
Broadcast & Journalism yang dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan ranah pendidikan 
ilmu komunikasi di era ini. Peresmian kedua 
program baru tersebut dilakukan oleh Dr. 
Ir. Djwantoro Hardjito, Rektor UKP, dan 
Dr. Drs. Ido Prijana Hadi, Dekan Fakultas 
Ilmu Komunikasi, dengan membunyikan 
gong sebagai tanda pembaharuan wajah 
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Kristen Petra di tahun ajaran 2020/2021.

SOLUSI PERMASALAHAN KELAK
Oleh: Lita Hendryani
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Sempat berpikir apakah dirinya terlalu 
ambisius, Jeffrey Hendrawan mendapati 
hanya seorang diri mengangkat tangan 

ketika ditanyai siapa yang ingin mengikuti 
lomba oleh dosen walinya pada awal 
perkuliahan. Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
angkatan 2018 ini mengaku memang cukup 
aktif mengikuti berbagai kegiatan semenjak 
SMA, seperti halnya lomba debat serta 
menjadi pembawa acara.

Keberanian dan semangat Jeffrey 
mendorongnya untuk mencoba mengikuti 
sejumlah lomba meski baru memasuki 
semester dua. Jeffrey mengungkapkan 
bahwa ia seringkali mendapat komentar 
tentang usianya selaku peserta termuda. 
Dapat dikatakan, hal ini menjadi kejutan 
yang menyegarkan bagi para panelis 
juri. Panggilan “peserta termuda” telah 

menempel pada Jeffrey semejak EMTEK 
Goes to Campus dan kembali ditemuinya 
pada kompetisi TELEVISIONAIR2019 yang 
dirayakan oleh Universitas Multimedia 
Nusantara.

Pria kelahiran Surabaya ini mengaku bahwa 
keputusannya untuk mengikuti lomba 
bermula sebagai ajang mencoba. Di samping 
meraih prestasi, ia merasa bahwa melalui 
lomba tersebut ia juga mendapat beragram 
pengetahuan dan pengalaman baru 
serta membantunya untuk menentukan 
penjuruan yang kelak akan dihadapinya 
di semester lima. “Jadi baik itu lomba TV, 
radio, public relations, marketing, strategi 
komunikasi, semua kucoba masukin buat 
melihat ke depannya mana yang cocok,” 
tutur Jeffrey.

Hal itu pula yang akhirnya mendorong Jeffrey 
untuk pergi ke Jakarta menghadiri kompetisi 
TELEVISIONAIR2019 dengan pengalaman 
yang telah ia dapatkan semasa mengikuti 
kompetisi EMTEK Goes to Campus. Jeffrey 
memutuskan untuk mendaftar sebagai 
peserta lomba live-report yang diadakan 
pada 6 Maret 2019. Sebuah keputusan yang 
tidak mudah mengingat kompetisi tersebut 
jatuh pada hari kuliah. Adapula kesulitan 
dalam mempersiapkan lomba tersebut 
seorang diri. Jeffrey mengungkapkan bahwa 
ia merasa sangat bersyukur serta berterima 
kasih atas dukungan penuh keluarga dan 
teman-temannya.

Alhasil melalui perjuangan dan 
keberaniannya, Jeffrey sukses membawa 
pulang gelar juara ketiga dalam kompetisi 
berskala nasional tersebut. Ia mengaku 
meski hanya bermodal nekat, ia telah 
dari awal menargetkan lima besar dan 
merasa bersyukur telah meraih juara tiga. 
Ia sempat berkata bahwa sementara, 
meskipun ia ingin fokus pada studinya 
apabila kesempatan lain muncul ia akan 
kembali mencoba untuk meraihnya. “Aku 
menganggap kemenanganku kali ini adalah 
kemenangan untuk angkatanku. Aku ingin 
terus menunjukan bahwa ikut lomba itu gak 
menakutkan dan ketika diberi kesempatan 
jangan disia-siakan,” tutur Jeffrey. ***

“Aku ingin memotivasi orang-orang sekitarku 
untuk mau secara aktif mencoba mengikuti 
lomba-lomba dan berani mengambil 
kesempatan”

Jeffrey Hendrawan:
Memotivasi Melalui 
Partisipasi
Oleh: Lita Hendryani
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tidak semenyenangkan sekarang, serba 
terkomputerisasi,” jelas Etsa, alumnus 
angkatan 2002 ini.

Bukan tidak mau, Etsa sendiri sudah 
berusaha memasuki dunia pertelevisian. 
Dengan bekal skill reporter televisi, Etsa 
mengajukan lamaran ke stasiun-stasiun 
yang memiliki basis berita. Satu tahun ia 
habiskan mengadu peruntungannya di 
Jakarta, tetapi ternyata tidak membuahkan 
hasil apa-apa. “Belum jodoh,” katanya.

Siapa yang menyangka seorang Etsa 
Dwiningrum, alumnus Ilmu Komunikasi 
konsentrasi broadcast TV ini berkarier 

di dunia perhotelan? 
Memang dahulu sebelum memasuki 
dunia perkuliahan, Etsa sempat 
mempertimbangkan masuk ke jurusan 
perhotelan. Namun, melihat dunia 
perkantoran yang mengekang, membuat 
jiwa bebas seorang Etsa memberontak. 
Apalagi membayangkan menjadi seorang 
Public Relation. “Dulu kan di jurusan PR 

ETSA
DWININGRUM
Director Assistant of Event Management 
at Shangri-La Hotel, Surabaya

“Idealis dan Tangguh, 
Kunci dalam Bekerja”

Broadcast Television, 2002

Oleh: Christabel Cheryl Famdale
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Awal karier 
Setelah masa-masa penantian ia akhiri 
di Jakarta, seorang teman memberikan 
informasi mengenai lowongan pekerjaan 
di salah satu hotel berbintang empat 
di Surabaya. Etsa sendiri yang memang 
memiliki kerinduan untuk bekerja akhirnya 
memutuskan melamar di hotel tersebut. 
GRO, Guest Relation Officer, posisi yang 
benar-benar baru bagi lulusan Ilmu 
Komunikasi. Etsa bertugas mendata dan 
mempersiapkan kebutuhan tamu-tamu 
VIP hotel itu. Tidak hanya peran sebagai 
GRO, Etsa juga menjalani peran sebagai 
resepsionis. 

“Ternyata jadi resepsionis itu memang 
berat seperti yang aku bayangkan. Apalagi 
sistem check in dan check out itu harus aku 
pelajari dari nol. Untung banyak orang 
yang bisa membantu aku,” tuturnya.

Tahun 2010 adalah saat dimana Etsa siap 
menjalani jenjang karir lebih tinggi di hotel 
bintang lima. Etsa pun menyiapkan berkas-
berkas yang dibutuhkan untuk melamar 
posisi yang ia inginkan di hotel Shangri-La. 
Ia berpikir posisi resepsionis adalah pilihan 
yang tepat mengingat bekal yang ia dapat 
sudah cukup menuntunnya. Namun, nasib 
berkata lain, ia pun diminta menempati 
sales marketing bagian event.

Kata “belajar” tidak pernah terlepas dari 
kamus kehidupan Etsa. Sudah 9 tahun ia 
lalui dengan pekerjaan yang memaksanya 
memakai high heels lima sentimeter setiap 
hari. Salah satu ilmu yang seringkali 
digunakan Etsa dalam melobi klien 

adalah semiotik. Dari segi berpakaian, 
cara berbicara, hingga gerak-gerik tubuh 
biasa ia perhatikan. Dengan demikian, ia 
dapat dengan mudah menggambarkan 
karakteristik klien yang ia temui. Namun, 
sebagai seorang event manager, Etsa juga 
memegang nilai yaitu dilarang berasumsi. 
Maka dari itu, penggunaan rumus “5 W + 1 
H” selalu diterapkan dalam setiap proyek 
yang ia tangani.

Dalam menghadapi masalah pekerjaan, 
sempat Etsa mencapai suatu titik dimana 
rasanya ingin berhenti. Berbeda dengan 
hotel berbintang empat, di Shangri-La, Etsa 
menangani banyak hal mulai dari event, 
kamar, hingga outlet. Belum lagi kesibukan 
di hotel besar membuatnya kesulitan 
mencari wejangan dari para seniornya. 
Namun, ketika Etsa mulai merenung 
dan bersyukur, nyatanya dirinya teringat 
atas apa yang disampaikan oleh senior 
terdahulu. 

“Kamu dimana-mana kerja itu sama, 
Sa. Toh juga ketemu orang. Itu semua 
tergantung dari bagaimana kamu ngerjain-
nya. Kamu pasti bisa,” kenang Etsa.

Menjadi idealis memang perlu dalam 
menghadapi kehidupan ini. Namun, dalam 
bekerja, berusaha dan mengerjakan 
dengan sepenuh hati merupakan bentuk 
syukur atas apa yang telah diberikan 
Tuhan. Bukan lagi mengeluh atas masalah 
yang dihadapi, tetapi menjadi tangguh 
adalah kunci penyelesaian masalah 
pekerjaan.

“Bekerja itu seperti ibadah. Do your best. 
Nikmati apa yang kamu kerjakan. 

Nanti semua akan kembali kepadamu.”



07 REVIEW

BEAUTIFUL BOY
Oleh: Titania Dewanti

Beautiful Boy (2018) membahas 
tentang perjuangan seorang ayah 
yang berusaha membantu anaknya 

yang pecandu narkoba agar hidup 
normal. David (Steve Carell) dan Nicholas 
(Timothée Chalamet) memiliki hubungan 
yang sangat dekat sebagai ayah dan anak. 
Nicholas sangat dekat dengan ayahnya 
sejak kecil dan selalu melakukan semuanya 
bersama David. Kedekatan mereka inilah 
yang membuat David benar-benar peduli 
dengan Nicholas dibanding hal lainnya.

Nicholas sangat menyayangi ayahnya dan 
mau melakukan apa saja demi ayahnya, 
termasuk keinginannya untuk berhenti 
mengkonsumsi narkoba. Begitu pula 
dengan David, segala macam usaha telah 
dilakukan untuk membantu anaknya 
berhenti dan mengusahakan anaknya 
untuk memiliki kehidupan yang normal 
kembali.  

Alur film cukup rumit karena penonton 
akan diajak untuk berpikir melalui adegan-
adegan flashback yang acak. Perpindahan 
adegan yang tidak terduga cukup membuat 
penonton kebingungan. Penonton harus 
berpikir keras sambil menonton untuk 
dapat mengerti alur dari film dengan jelas. 
Beberapa adegan terlihat diulang-ulang 

dan akhirnya membuat penonton bisa 
memprediksi kejadian apa setelahnya. 
Seperti saat David terus menerus berusaha 
menelpon polisi untuk melaporkan bahwa 
Nicholas hilang ataupun ketika Nicholas 
harus bolak-balik ke tempat rehabilitasi 
untuk menjalani pemulihan. Penonton 
dibawa haru melalui beragam adegan 
yang menunjukkan rasa sayang Nicholas 
dan David sembari menghadapi kesulitan.

Makna dari film ini sungguh dalam karena 
berbicara tentang hubungan ayah dan 
anak. Tetapi, jalan cerita dikemas dengan 
alur-alur yang acak sehingga membuat 
penonton cukup kebingungan saat 
menontonnya. Film ini direkomendasikan 
bagi penggemar film bergenre drama 
serta kisah-kisah yang tragis. Begitu pula 
pada keluarga yang memiliki masalah 
seperti Nicholas dan David sebab adegan 
pada film ini juga secara tidak langsung 
memberi pesan bagaimana seorang ayah 
sangat bersyukur memiliki seorang anak 
dalam keadaan apapun. David tetap 
sabar dan berusaha semaksimal mungkin 
mengurus Nicholas. Tanpa mengeluh 
David tetap mencoba untuk menghadapi 
Nicholas dengan tidak emosional. Kita bisa 
mengambil banyak pelajaran dari David 
Sheff. *** 
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Rupanya peringatan awal didalam buku 
ini benar adanya. The Shrunken Head 
merupakan seri pertama dari trilogi 

Curiosity House oleh Lauren Oliver dan 
H.C Chester. Buku bergenre 
fiksi ini cocok untuk dibaca 
oleh semua kalangan, 
terutama bagi pembaca 
yang menyukai cerita 
misteri dan petualangan, 
Bahasa penulisannya 
yang detail membuat 
pembaca dapat dengan 
mudah memvisualisasikan 
rangkaian cerita di dalam 
Buku. 

Buku Curiosity House: The 
Shrunken Head bercerita 
mengenai 4 anak fantastis 
yang tinggal dalam Museum 
Aneh tapi Nyata milik Mr. 
Dumfrey yang terletak di 
pinggiran kota New York. 
Thomas salah satunya, 
merupakan anak bertubuh 
lentur yang dapat melipat 
ujung kakinya hingga 
menyentuh ujung kepalanya. 
Namun bukan kelenturan 
tubuhnya yang membuat 
Thomas begitu spesial, 
melainkan kepandaian 
Thomas untuk memecahkan 
masalah.
 
Ada pula Phillipa, sempat meragukan 
kekuatan mentalisnya, ia dapat membaca 
barang-barang yang ada di dalam kantong 
seseorang. Sam, The Strongest, dengan tubuh 
kurus dan tinggi serta rambut menjuntai 
yang menutupi sebagian dari wajahnya. 
Dibalik kemampuan menghancurkan 
apa saja dengan tangan kosongnya, Sam 

merupakan pribadi yang pemalu dan 
pendiam. Dan terakhir Max, anak jalanan 
yang awalnya menerima tawaran Mr. 
Dumfrey hanya untuk makanan gratis, 

namun kemudian mendapati 
dirinya di tengah petualangan 
mendebarkan. Berambut 
panjang dan bertubuh 
kurus, Max memiliki keahlian 
melempar pisau yang selalu 
mendarat tepat pada sasaran.

Keempat anak luar 
biasa tersebut berusaha 
membongkar pencurian 
kepala berkerut (shrunken 
head) dari kepala suku Ticuna 
Piranha, salah satu barang 
berharga milik Museum 
Aneh tapi Nyata Dumfrey. 
Kepala tersebut disebut-sebut 
memiliki kutukan. Ditambah 
beberapa penemuan 
korban yang mati setelah 
berhadapan dengan kepala 
itu. Petualangan mereka 
dapat menentukan nasib dari 
hancurnya Museum Aneh 
tapi Nyata Dumfrey, tempat 
nyaman dan rumah bagi ke-
empat anak tersebut.

Dengan berbagai 
petualangan-petualangan 

yang ada, pembaca diajak untuk ikut 
memperkirakan siapakah otak di balik 
korban yang berjatuhan. Akhir dari kisah 
yang tidak disangka ini dibumbui oleh plot 
twist yang akan membuat pembacanya 
menggelengkan kepala. Tidak hanya 
menyajikan keseruan, namun buku ini 
juga mengajar pembaca untuk dapat 
memaafkan masa lalu dan berfokus pada 
apa yang terjadi di masa depan.

CURIOSITY HOUSE: THE SHRUNKEN HEAD
Oleh: Jeane Cyrilla

 “Sekali kamu membacanya, dilarang keras untuk meletakkan buku ini.”

Judul: 
Curiosity House: The 
Shrunken Head
Penulis: 
Lauren Oliver & H.C. Chester
Tebal buku: 
320 halaman
Penerbit: 
Harper Collins
Tahun: 
2017
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MANFAAT: 
KUNCI KESETIAAN PENGGEMAR

Radio mungkin akan mati setelah ini,” 
ucapan itu kerap terdengar di tengah 
kepesatan media digital. Sebagai 

seseorang yang telah menekuni profesi 
penyiaran radio selama 26 tahun, perkataan 
itu tidak hanya baru disebutkan sekarang. 
Meinara Iman Dwihartanto, produser 
Radio Suara Surabaya mengatakan, “Dulu 
waktu televisi pertama kali berkembang 
waktu tahun 60an, pernah juga ada desas-
desus seperti itu. Tetapi radio ya tetap aja 
eksis,” ujarnya. 

Radio memang memiliki peran serta 
kekhasan sendiri yang membuatnya 
tetap terus didengarkan. Meskipun media 
zaman ini semakin kaya dengan visualisasi 
dan juga berbagai macam interaksi, 
terkadang audio bisa lebih nyaman untuk 
didengarkan selagi melakukan keperluan 
yang lain. “Tapi memang saja kalau 
sekarang tingkat kebosanan orang sudah 

berubah. Apabila dulu orang bosan dalam 
hitungan menit, sekarang karena efek 
media digital kebosanan itu hitungannya 
detik,” ungkap Iman.

Fenomena cepat bosan pada masyarakat 
menyebabkan radio-radio harus memutar 
otak untuk mempertahankan Time Spent 
Listening pada stasiunnya. Mengikuti 
perkembangan itu wajib bagi setiap insan 
broadcast. Baik dari hardware, software, 
hingga brainware semuanya wajib 
dimutakhirkan. 

Bagi pria yang akrab disapa Iman ini, 
bekerja di stasiun radio ini bukanlah 
beban. Hobi mendengarkan musik dan 
bertemu dengan orang baru adalah salah 
satu penyebab mengapa alumnus hukum 
Universitas Tujuh Belas Agustus ini sangat 
betah bekerja di industri broadcast. Tapi 
tentu tidak hanya hal itu saja, kreativitas 
dan juga ketangguhan sangat diperlukan 
untuk bertahan di industri ini. Namun 
yang terpenting juga bagi tiap media 
untuk selalu memiliki pendengar setia 
adalah, mereka harus senantiasa memiliki 
manfaat bagi sesama.

Oleh: Elisabeth Glory Victory

“
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BELAJAR MEMAHAMI 
KEHIDUPAN DI 
NEGERI GINSENG
Oleh: Farren Anatje
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Jangan terlalu banyak mikir untuk 
melakukan sesuatu, karena berpikir 
membuang banyak waktu daripada 

melakukannya,” tutur Sidartha Keanu 
Liem, mahasiswa Ilmu komunikasi 
angkatan 2016. Berawal dengan sekadar 
mencoba, Keanu berkesempatan untuk 
belajar bersama para mahasiswa asing 
dari negara lain seperti Malaysia dan 
Uzbekistan melalui program student 
exchange Universitas Kristen Petra 
dengan mendaftarkan dirinya di Dongseo 
University, salah satu universitas di Busan, 
Korea Selatan.

Awalnya, Keanu mengaku tak terpikirkan 
untuk mencoba mengikuti program student 
exchange. Namun semenjak bergabung 
dengan Petramate—kegiatan sukarela 
yang membantu mahasiswa asing selama 
berkuliah di UKP, ketertarikannya untuk 
mencoba mengikuti program ini pun 
perlahan muncul.

Sebelum berangkat ke Korea, Keanu telah 
menyiapkan beberapa hal mulai dari 
berkas-berkas perihal kegiatan belajar 
di sana, sampai melakukan riset “kecil-
kecilan” agar tidak mengalami syok budaya 
ketika berada di sana. Karena selain bahasa 
yang berbeda, Korea juga mengalami 
musim dingin dan musim gugur. Berbeda 
dengan Indonesia yang hanya mengalami 
dua musim saja—kemarau dan hujan. 

Selama berada di Korea kurang lebih 
empat bulan—terhitung sejak Agustus 
2018, Keanu belajar banyak hal mulai dari 
pendidikan, budaya sampai mengenai 
jati diri. Di sana ia mengambil program 
International Studies (perpaduan antara 
ilmu hubungan internasional dan ilmu 
politik di Indonesia) yang mempelajari 
tentang interaksi negara dalam sistem 
global antarnegara.

Melakukan program student exchange 
terkadang juga mendobrak kepercayaan-

kepercayaan Keanu sehingga lebih 
memahami budaya orang lain. Di Korea, 
mengatakan “permisi” bukanlah hal 
yang wajar seperti budaya di Indonesia. 
Mencampuri urusan orang lain yang tidak 
dikenal pun bukanlah hal yang normal. 
Keanu bercerita, ketika ada perkelahian 
antara dua orang di stasiun kereta api 
bawah tanah, tidak ada satu orang pun 
yang berusaha melerai mereka karena 
tidak mau mencampuri urusan mereka. 

Disiplin waktu juga merupakan suatu 
hal yang ia salut dari negara berjuluk 
negeri ginseng ini karena keterlambatan 
transportasi umum sangat jarang terjadi 
di sana. Kemudahan mengakses dan 
mendapatkan informasi juga merupakan 
hal yang diakui memudahkannya karena 
semuanya telah tersebut telah diintergrasi 
dengan internet; seperti mengakses posisi 
bis dan angkutan cepat (re: MRT) maupun 
rute perjalanan dengan menggunakan 
transportasi umum apapun di Korea.

Hal-hal seperti itulah yang membuat pria 
kelahiran 1998 ini mengalami improvement 
dalam dirinya. Di sana, ia belajar untuk 
keluar dari zona nyamannya untuk 
bertemu, belajar, dan memahami orang 
yang berasal dari latar belakang kehidupan 
yang berbeda dengannya. Karena menurut 
Keanu, kesukesan seseorang diperoleh 
dari pelajaran akan setiap kelemahan 
yang dimiliki. Setiap kerja keras kita pasti 
dibayar dengan hasil yang memuaskan 
pula.

Keterbukaan kita untuk belajar tentang 
sesuatu yang baru merupakan hal yang 
penting dalam meningkatkan kapasitas 
kita dalam bermasyarakat. Memanfaatkan 
setiap waktu dan kesempatan yang ada 
untuk juga menjadi poin penting dalam 
pengembangan diri kita kedepannya. 
Semakin kita belajar sesuatu yang baru, 
semakin banyak pula hal-hal yang bisa kita 
berikan kepada lingkungan kita. ***

“
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MENDATAR
(1)
(2)
(3)
(4)

Teori yang menyatakan kehidupan merupakan panggung sandiwara
Pencetus model komunikasi “who says what to whom in which channel with what effect”
Konstruksi realita melalui penonjolan aspek-aspek tertentu sebuah isu
Kecenderungan untuk mengikuti tren yang populer di mayoritas kalangan masyarakat 

Frasa yang dipopulerkan oleh McLuhan berbunyi:
The_____(5) is the _____ (6)

MENURUN
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh institusi untuk diberikan kepada 
pers sebagai bahan publikasi
Pencetus model komunikasi SMCR
Jenis berita yang kontennya unik/baru/segar
Pola pikir khusus ke umum disebut
Hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers
Dugaan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya

Kirimkan jawaban anda ke LINE: litahendryani maksimal 17 Juni 2019  
Dapatkan hadiah menarik untuk tiga orang pemenang.



Roehana Koeddoes (1884-1972)
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 Roehana adalah salah satu tokoh inspiratif Indo-
nesia yang berdedikasi untuk pendidikan dan emansipasi 
perempuan. Ia mendirikan surat kabar perempuan per-
tama di Indonesia ‘Sunting Melayu’. Pemimpin redaksi, 
redaktur dan penulisnya adalah perempuan. 
 Ia percaya, perempuan berhak mendapat akses 
pendidikan dan berpendapat bahwa perputaran zaman 
tidak akan pernah membuat perempuan menyamai la-
ki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala 
kemampuan dan kewajibannya. 
 Yang harus berubah adalah perempuan mendapat 
pendidikan dan perlakukan yang lebih baik. Perempuan 
harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi 
pekerti luhur, taat beribadah. Semua itu  akan terpenuhi 
dengan adanya ilmu pengetahuan.

Mengenal Sosok Jurnalis Perempuan Pertama Indonesia
Oleh: Lita Hendryani



Bagi kamu yang ingin mempublikasikan tulisanmu di Connect,
kirimkan karyamu melalui email labmedia@petra.ac.id
dengan syarat:

1.

2.

3.

Sejalan dengan visi misi Connect yaitu    
menjembatani relasi antara prodi, alumni dan mahasiswa.

Panjang tulisan 300-500 kata.

Ditulis dalam bentuk MS Word.


