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M
dalam menggapai informasi.

CONNECT terbit dalam edisi cetak bukan karena tidak ingin 
mengikuti perkembangan zaman. CONNECT sendiri telah terbit 
dalam versi pdf yang bisa dibaca melalui jaringan internet. Meski 
demikian, edisi cetak tetaplah diterbitkan karena keberadaan media 
cetak masihlah merupakan cara yang baik dalam menumbuhkan habit 
membaca.

Edisi 6 CONNECT yang di tangan pembaca masihlah perlu mendapatkan 
masukan serta kritik yang membangun, baik dari segi konten maupun desain. 
Para alumni diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menggagas ide 
menarik, baik yang berkaitan dengan perkembangan dunia ilmu komunikasi 
maupun dengan kehidupan keseharian. 

Semangat membaca. Indonesia perlu melek baca. 
Tuhan memberkati

- Fanny Lesmana, S.Sos, M.Med.Kom. -

elahirkan sekaligus memelihara keberadaan media cetak 
pada era internet sepertinya adalah hal yang tidak masuk 
akal. Mengapa harus media cetak sedangkan kebanyakan

orang Indonesia sudah banyak yang menggunakan internet



diinginkan orang banyak alih-alih mencari 
keputusan yang tepat.  Di organisasi saya 
belajar bahwa kompromi tidak menyelesaikan 
masalah.

Keputusan yang benar, belum tentu tepat, 
dan yang tepat belum tentu benar. Apapun 
keputusannya, menyenangkan semua pihak 
tidak bisa menjadi tolok ukur. Kepekaan inilah 
yang terus diasah saat berorganisasi.

Bertahan dengan prinsip
Awalnya saya terbiasa mengikuti aturan dan 
prinsip mayoritas. Aturan dibuat untuk dipatuhi 
dan untuk kepentingan bersama bukan? 
Saya suka lupa mempertanyakan penjelasan 
di balik apa yang dianggap ‘normal dan baik’ 
dan lupa dengan prinsip sendiri. Di organisasi 
akhirnya saya menemui banyak konflik 
dengan orang lain karena perbedaan prinsip. 
Benturan demi benturan membuat saya 
mengasah prinsip yang saya pilih dan berani 
mempertahankannya.

Selagi kamu berada di zona nyaman untuk 
belajar,  buatlah lebih banyak kesalahan dan 
belajarlah lebih banyak dari setiap kesalahan 
dan pencapaian. Di luar universitas, tuntutan 
industri dan arus informasi yang cepat, 
membuat belajar dan mengembangkan 
diri menjadi sebuah kemewahan. Selamat 
menikmati waktu kuliah!

02FIKOM

“Seorang teman yang tengah mengejar gelar 
S3 pernah mengatakan: jangan kuliah untuk 
mencari pekerjaan. Setelah lulus dan bekerja, 
saya akhirnya menyadari, saya tidak kuliah 
untuk sekadar menjadi buruh industri, karena 
IPK dan credit point tidak menentukan siapa 
diri saya. Universitas serupa laboratorium 
yang membentuk perspektif dan karakter saya, 
salah satunya lewat organisasi mahasiswa. 
Ini tiga hal yang saya pelajari dengan aktif di 
organisasi mahasiswa.” 

Konflik dan Komitmen
Dulunya, saya melihat konflik sebagai hal yang 
buruk. Jika ada masalah, artinya ada sistem 
yang tidak bekerja dengan baik. Berada di 
organisasi mahasiswa dengan sistem yang 
berbeda-beda akhirnya menyadarkan saya 
bahwa konflik bukan tantangan sesungguhnya. 
Mencari jalan tengah dan menggalang 
komitmen dari orang lain adalah seni yang 
dipelajari dalam berorganisasi. Mendapatkan 
komitmen orang lain untuk melakukan sesuatu 
bersama-sama jauh lebih bermanfaat daripada 
sekadar menangani konflik.

Pengambilan Keputusan
Mengambil keputusan itu sulit untuk saya. 
Memutuskan untuk diri sendiri saja susah, 
apalagi harus mengambil keputusan yang 
ada kaitannya dengan orang lain. Untuk 
membuatnya lebih mudah, saya sering 
berkompromi, mengutamakan apa yang 

MEMBENTUK PERSPEKTIF DAN 
KARAKTER LEWAT ORGANISASI

Vassilisa Agata
Ilmu Komunikasi 2008
Ketua Himakomtra 2010/2011
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300 Detik: 
Bukti Bonek Tidak 
Selalu Urakan

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Petra 
kembali mencetak prestasi di 
kancah Nasional. Dua mahasiswi 

angkatan 2016 (Lavenia Pili Roboh dan 
Tipta Santa Tampubolon) serta satu 
mahasiswa angkatan 2017 (Ricky Ciputra) 
memenangkan juara satu dalam lomba 
Epicentrum 2018 oleh Universitas Padjajaran 
dalam kategori SPECTURE (Radio). 
Mengangkat tema “Voicing the Voiceless”, 
mahasiswa diajak untuk membuat karya 
yang merepresentasikan kaum atau isu yang 
kala dipandang sebelah mata. 

Dalam lomba tersebut peserta diminta 
untuk membuat konten feature selama 
5 menit, mengangkat tema; lingkungan, 
politik, pendidikan, dan olahraga. Memilih 
topik olahraga, tim yang memberi nama 
program mereka “300Detik” ini diminta 
untuk membahas tentang pesan damai 
supporter sepak bola. “Ya mungkin karena 
saat itu memang masih ada duka dari kasus 
Haringga (supporter Persija)” ucap Ricky 
Ciputra. 

Mengangkat lokalitas Surabaya, 
tim 300Detik memilih Bonek 

untuk menjadi subjek feature mereka. 
“Kalau Bonek itu kan udah pasti kita mikir 
mereka urakan kan, padahal Bonek itu gak 
semuanya begitu. Malah komunitas Bonek 
ini gak hanya menjadi komunitas supporter, 
ada yang membuat kegiatan Bonek Peduli 
Lingkungan, Bonek ke Panti Jompo, dan 
lainnya” ujar Lavenia. 

Bila ditanya apakah kesusahan dalam 

pada 26-29 November, nampaknya Lave dan 
Ricky sudah keder dengan hal seputar radio. 
Memang Lavenia dan Ricky adalah anggota 
dari Petra Campus Radio, sehingga menurut 
mereka kegiatan keseharian mereka di PCR 
sudah menjadi latihan yang lebih dari cukup.  
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satu? Tipta

  
 

  
yang mengambil topik tentang olahraga, 

sedangkan yang lain politik. 
Keunikan  kan  juga  bisa  membuat 

kita lebih stand out.” ***

Berbeda dari Ricky dan Lave, Tipta sendiri 
bukanlah anggota PCR. Baru kali ini terjun 
dalam dunia siaran, Tipta mengaku agak 
takut ketika menghadapi lomba. “Tapi 
bersyukur tim ku kali ini itu niat banget. 
Sampe satu hari sebelum final itu mereka full 
ngelatih aku cara baca. Sampai aku akhirnya 
bisa lebih baik,” ujarnya.

menjawab, “Ya mungkin karena kita beda 
sendiri. Dari lima finalis hanya kita
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yang ada di dalamnya. Bukan hanya menarik, 
namun memang pemilu ini bisa dibilang menjadi 
ajang besar penentuan masa depan bangsa 
secara bersama. Tapi ternyata tak semua warga 
Indonesia dapat berkata sama.

Lewat karya TV berjudul “Suara dari Rimba” 
Anton Bahtiar Rifa’I, Senior News Producer Lipu-
tan 6 SCTV, telah membuktikan pada kita bahwa 
tak semua warga Indonesia “diundang” dalam 
pesta demokrasi ini. Video yang memenangkan 
penghargaan Adinegoro 2019 ini menceritakan 
perjuangan dirasakan oleh orang rimba atau 
suku Anak Dalam yang tersebar di Hutan Taman 
Nasional Bukit 12, Jambi.
 
Jurnalis senior yang memulai karirnya pada 
majalah TIRAS ini menilai pesta demokrasi 
haruslah inklusif. “Demokrasi itu bukan hanya 
milik orang yang ramai di media sosial. masih 
banyak orang Indonesia seperti anak rimba ini 
tinggal di hutan. Tidak punya akses informasi. 
Mereka sama sekali tidak tahu proses perkem-

bangan pemilu seperti apa,” ujar pemenang IFJ 
Journalism for Tolerance Prize in South East Asia 
2002.

Acara yang tayang pada SCTV 31 Desember 
2018 ini adalah salah satu bukti nyata ketidakterli-
batan suku Anak Dalam pada pemilu ini adalah. 
Dari keseluruhan 5000an warga yang tersebar di 
seluruh rimba, hanya 700 orang saja yang terdaft-
ar di DPT.

Menempuh perjalanan 6 jam dari kota ke hutan, 
selama empat hari Anton dan tim SCTV menceri-
takan bagaimana lewat radio Benor FM, beberapa 
anak rimba yang sudah terlatih itu menjadi peny-
iar yang secara aktif membagikan informasi dan 
perkembangan tentang pemilu.
 
Berita ini tidak hanya menjadi sisipan dalam 
kejenuhan berita seputar kampanye saja, namun 
menurut Anton media juga harus mengadvokasi 
orang-orang yang tidak memiliki akses informasi. 
“Kita juga harus mengingatkan bahwa 
orang-orang diluar sini juga harus diperhatikan 
haknya” ujar Anton./egv 

Bila diminta untuk menjelaskan pemilu, kita 
pasti langsung terbayang akan keriuhan 
kampanye dan juga hiruk-pikuk kegilaan

Suara Anak Rimba Kerap Terlupa
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orang-orang membuat branding perusahaan 
mereka. “Ya awalnya sih tujuannya selalu 
untuk bantu orang,” ujar penyuka sepak bola 
itu. Ya bagaimana tidak membantu, sebuah 
laman site  yang umumnya dijual 1 juta tiap 
page, Jak mengobralnya hanya menjadi 1 
juta satu website lengkap.  
 
Menurutnya pada saat itu penghasilan 
yang lebih pasti dan juga membantu orang 
sudahlah menjadi hal yang cukup baginya. 
Pada tahun 2014 Jak pun berkolaborasi 
dengan Christofel Angel (Celo), seorang 
temannya yang memang sedang ingin 
berinvestasi pada bisnis branding. Itulah 
awal dimana Jasa Cipta Kreasi (JCK) lahir, 
“Ya memang kalau nama formalnya Jasa 
Cipta Kreasi, namun bagi kita JCK itu bisa: 
Jak Celo Kristus, atau juga bisa Jesus Christ 
Kingdom,” ujarnya sambil tertawa. 
 
Bagi Jak memang pekerjaan design dan juga 
branding itu bukan hanya sekadar membuat 
sebuah perusahaan memiliki keunikan dan 
juga identitas yang mudah diingat. “Ada 
sebuah buku yang mengubah hidup saya, 
bukunya itu judulnya Do Good Design. Jadi 
design itu tidak harus hanya bagus, tapi juga 

Membuat perusahaan sendiri dapat 
menjadi hal yang mengintimidasi, 
tapi tidak untuk Johan Alvin Khosuma 

(Jak). Setelah lulus kuliah dan memupuk 
tiga tahun pengalaman bekerja ia langsung 
menjelajahi ranah pekerjaan mandiri. Setelah 
bekerja untuk Image Media dan juga penulis 
di majalah Asian Star Korean Pop, Jak 
menyadari bahwa iklan dapat menjadi sumber 
penghasilan majalahnya sendiri. 
 
Akhirnya sejak tahun 2010 Jak membuat 
sebuah majalah bernamakan MoviePost. 
Dimana ia melakukan berbagai macam 
peran dalam sebuah perusahaan majalah. 
Mulai dari pembuatan artikel, penyuntingan, 
desain grafis hingga logistik pengiriman, ia 
kerjakan sendiri bagi majalahnya. Pada saat 
itu memang Jak sedang mengejar idealisme 
pemenuhan cintanya pada film, namun nasib 
berkata lain. Hingga tahun 2012 Jak akhirnya 
memutuskan untuk menutup MoviePost demi 
pemasukan yang lebih pasti. 
 
Pada tahun 2012 akhirnya Jak memutar otak, ia 
tidak lagi bekerja untuk dirinya sendiri. Dengan 
keahliannya dalam hal branding akhirnya 
Jak menawarkan jasanya untuk membantu 

Melakukan Desain Baik,
Kebaikan Lewat Desain
Johan Alvin Khosuma - Ilmu Komunikasi 2003
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punya dampak untuk kebaikan kehidupan 
masyarakat di sekitar kita.  
 
Beralaskan prinsip do good Jak bersama JCK 
Enterprise selalu berusaha tidak hanya untuk 
melakukan pekerjaan yang dinilai efektif, 
namun ia juga selalu menggunakan relasinya 
dan juga kemampuannya untuk memiliki 
dampak positif terhadap sesama. Tidak 
hanya pada karyanya, bahkan pada kliennya 
yang ia sebut sebagai sahabat, ia juga 
merasa perlu untuk membangun hubungan 
yang bermakna. “Bahkan kalau sama klien 
itu kita bisa sahabatan, saya kadang-kadang 
bisa ketemuan bareng klien-klien lain dan 
juga bahkan ikut seminar bareng,” cerita Jak. 
 
Salah satu projek JCK yang paling sukses 
adalah kampanye JCK untuk Excelso 
Coffee. Dahulu banyak sekali orang yang 
beranggapan bahwa Excelso bukanlah 
brand lokal, padahal Excelso adalah sebuah 
perusahaan asli Indonesia. Akhirnya JCK 
membuat sebuah projek kampanye yang 
dinamakan projek Hero. Dimana mereka 
mengadakan lomba untuk mengapresiasi 
orang yang dianggap pahlawan bagi mereka 
dan mengunggah dalam media sosial. 
 
Kampanye tersebut ditanggapi dengan 
baik oleh masyarakat, dan sejak saat itu 
following media sosial Excelso menjadi lebih 

banyak dan juga lebih interaktif. Selain itu 
juga JCK telah memiliki kesempatan untuk 
berkolaborasi dengan pemerintahan Kota 
Surabaya dalam memberi saran pengolahan 
media sosial dan branding. Bila ditanya, 
apa tidak takut kerja branding? Karena 
secara logis pelanggan kan memang selalu 
berharap semua kampanye akan berhasil. 
Namun bagi Jak, takut gagal itu wajar, tapi 
tidak harus selalu jadi hambatan. 
 
Pada fase ini JCK Enterprise telah menjadi 
rumah bagi 20 karyawan dan juga partner 
bagi puluhan perusahaan, dengan sumber 
daya yang sudah ada, JCK telah memiliki 
kemampuan untuk memilih partner yang 
sesuai dengan visi dan misi mereka. 
“Kembali lagi, karena tidak ada jaminan 
sebuah kampanye pasti sukses. Jadi ya kita 
cari klien yang bisa jadi sahabat, yang bisa 
diajak berproses bersama.” 
 
Memang fase dimana perusahaan bisa 
memilih dan memilah klien tidaklah terjadi 
langsung dalam semalam, namun apa yang 
paling penting dan juga apa yang selalu 
dilakukan oleh Jak adalah: apapun yang kita 
lakukan, pastikan ada tujuannya, bahkan 
lewat desain yang dikira tidak berdampak, 
kita dapat memberi inspirasi dan tujuan 
hidup bagi banyak orang. ***egv

JCK TEAM 2019
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Dhobi yang umum. Kamera dapat dibeli 
dengan harga relative terjangkau 

dibanding puluhan tahun lalu. Namun tidak 
semua orang bisa membuat foto melegenda, 
fenomenal dan dikenang orang. Setidaknya 
begitu menurut Yuyung Abdi. “Semua itu 
bergantung pada kesabaran dan ketekunan 
sang fotografer dalam pengambilan gambar,” 
ujar alumni S1 Teknik Kimia Universitas 
Airlangga. 

tahun, Yuyung merasa “jam terbang” tinggi 
adalah elemen penting dalam membuat foto 
yang apik. Hal tersebut benar terasa saat 

nggak ada 
pengalaman kan pasti gemetaran,” ujar 
Yuyung. 

Memang sebagai jurnalis pasti profesi 
juga akan mengajak Yuyung “jalan-jalan”. 
Berkat hobi yang ia asah sejak kelas VIII, 
Yuyung dipilih untuk mengabadikan momen-
momen bersejarah seperti World Cup 2010 
di Johannesburg, Afrika Selatan dan Miss 
Universe 2006 di Los Angeles, Amerika 
Serikat. “Kalau disana juga harus belajar 
adaptasi budaya. Karena kalau di Indonesia 
kan terkadang kita agak meremehkan acara 
dan datang terlambat. Kalau disana 30 menit 

fotografi jurnalistik
MEMBUAT KITA BERKACA  BAHWA KITA INI DIBERKATI

instagram.com/yuyungabdi
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Salah satu foto lokasisasi Dolly yang diambil secara hidden
Sumber: instagram.com/yuyungabdi

Pembuatan keris oleh pande besi di Malang Kabupaten
Sumber: instagram.com/yuyungabdi

Kehidupan pasar pinggir rel depan Pusat Grosir Surabaya
Sumber: instagram.com/yuyungabdi

Pembuatan kerajinan tangan di Bojonegoro
Sumber: instagram.com/yuyungabdi

setelah acara dimulai, jurnalis tidak mungkin 
boleh masuk,” jelas Yuyung.

Dalam meliput acara apapun seorang 
fotografer harus memiliki kepekaan dan kete-
litian untuk mengambil narasi yang menarik 
untuk tiap karyanya. Tiap acara besar akan 
selalu didatangi banyak fotografer, seorang 
fotografer jurnalistik yang baik harus bisa 
mencari keunikan dan juga hal yang bisa 
membuat terbitan mereka stand out.

Selain meliput kejadian bersejarah, Yuyung 
juga aktif membuat kaya jurnalistik seperti 
buku “Sex for Sale” yang juga adalah karya 
disertasinya. Selama 5 tahun (2010-2015) 

Yuyung menjadi “menggarap” kisah para 
pelacur. Tidak sembarang memotret, Yuyung 
menjadikan foto-foto yang ia ambil sebagai 
bahan riset. Menggunakanpendekatan 
fenomenologi, Yuyung menceritakan pers-
pektif para pekerja seks dari depan dan 
belakang panggung. Dalam membuat karya 
seperti ini, dedikasi sangatlah penting. Misal-
nya saja untuk membuat satu buku ini 
Yuyung menghabiskan waktu lima tahun dan 
telah menjelajah ke lebih dari 26 lokalisasi di 
seputar Indonesia. “Menjadi fotografer jurnal-
istik dimana kita bisa mendengar cerita dari 
orang kalangan bawah, membuat kita berka-
ca bahwa kita ini diberkati. Hal seperti itu ada 
kenikmatannya sendiri,”jelas Yuyung. ***egv.



Aksi Kamisan di depan Istana Presiden.
Pembaca dibawa untuk dapat membayangkan  
gentingnya situasi ketika Biru Laut bersama 
kawan-kawannya berusaha menghindari 
aparat. Suasana yang mencekam ketika 

mereka harus melarikan diri 
pada saat di Blangguan dari 
aparat. Hidup yang tidak 
tenang selalu dirasakan 
oleh anggota organisasi 
Wirasena ini, ketika mereka 
harus terus berpindah 
tempat demi menyuarakan 
tentang persoalan HAM
di Indonesia. 

Alur cerita lembut 
dijelaskan oleh Leila. 
Suasana mencekam dan 
mendebarkan kemudian 
ditutup hangat dengan 
cerita bagaimana Asmara 
bertahan menanti 
kakaknya, Laut. Asmara 
mengajarkan pembaca 
untuk dapat mengikhlaskan 
tetapi tidak melupakan. 

Novel ini mengingatkan pembaca, bahwa 
Laut dan para korban yang dihilangkan 
secara paksa, bukanlah sekadar aktivis 
yang menggebu-gebu menyuarakan apa 
yang merupakan kebenaran. Mereka 
juga adalah anak, kakak, kekasih serta 
teman yang dirindukan dan terus hidup 
dalam semua yang pernah ditemuinya.

 Novel Laut Bercerita berusaha 
memberikan pesan tentang persoalan 
HAM di Indonesia yang sebenarnya 

harus dituntaskan. Lewat tokoh utama, Biru 
Laut, seorang mahasiswa 
tingkat akhir Sastra Inggris 
di Universitas Gadjah 
Mada yang tergabung 
dalam organisasi 
Winatra. Organisasi 
tersebut memiliki tujuan 
menyuarakan kekecewaan 
pada rezim orde baru 
sehingga masyarakat 
Indonesia merasa tidak 
aman dan terancam 
dalam negeri sendiri. 
Niat ingin mendapatkan 
keadilan dengan berbagai 
tindakan, Laut bersama 
dengan kawan-kawan 
menjadi korban dan 
dihilangkan secara paksa 
oleh negara sendiri.

Novel yang ditulis oleh 
Leila S. Chudori disusun 
dengan menuturkan dua 
sudut pandang, yaitu melalui Biru Laut 
dan adiknya, Asmara Jati. Sudut pandang 
Asmara Jati menuturkan tentang kesedihan 
keluarga dan dirinya yang berharap anak 
dan kakak lelakinya itu untuk pulang. 
Dalam sudut pandang ini juga dituturkan 
bagaimana Asmara bersama dengan aktivis 
lain menunggu jawaban dalam setiap 
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Judul: Laut Bercerita
Penulis: Leila S. Chudori
Tebal buku: 400 halaman
Penerbit: KPG
Tahun: 2017

Laut Bercerita: 
Di Balik Sebuah Perjuangan

Oleh: Titania Dewanti

 “Aku mendengar debur ombak yang pecah, mencium aroma asin laut di antara angin yang 
mengacak rambut. Lalu di dalam kegelapan itu, aku membayangkan ribuan ikan kecil berwarna 
kuning dan biru berkerumun menantikan kedatanganku; puluhan ikan pari meloncat ke atas 
permukaan laut menyambutku seperti seorang saudara yang telah lama pergi.”

-Laut, dalam “Laut Bercerita”, hlm. 229
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Naskah oleh: ElisabetH Glory V        Desain oleh: Felicia Luvena



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.


