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Edisi 11 ini menghadirkan buah pikir Jessica Damayanti 
Hanafi, seorang alumnus angkatan 2006. Kami berterima 
kasih untuk bagian-bagian yang telah dimanfaatkan oleh 

para alumni dalam menyampaikan kisah dan pengalaman 
keseharian mereka, juga dalam menyampaikan ide-ide untuk 
mengembangkan kebisaan serta kebiasaan menulis, juga untuk 
membagi hal-hal yang baik bagi masyarakat ini.

Kami masih menantikan tulisan dari para alumni lainnya, baik untuk 
membagi ide baru, maupun untuk mengisahkan pengalaman setelah 
lulus kuliah. CONNECT ingin terus menjadi bagian dari jaringan antara 
prodi, mahasiswa dan alumni.

Tuhan memberkati.

- Dr. Fanny Lesmana -



02FIKOM

Ini caption Sutradara Angga Sasongko soal film 
dan bagaimana cara kita perlu menilai film. 
Saya sempat menaruh Instagram Story yang 

ngobrolin soal: film menjadi ‘terapi’ bukan hanya 
‘rekreasi’. Sebab, demikianlah film ini memiliki 
daya kuat yang ‘menyembuhkan’ saya. Jadi 
saya sepakat dengan beliau.

Setidaknya, itulah yang membuat saya berani 
menempatkan diri saya sebegitu dekatnya 
dengan film ini sampai nonton 5 kali as of now. 
Mendekat, untuk mengamati. Ketika pertama 
kali nonton sebenernya biasa saja, lalu ke-
2,3,4,5 melihat lapisan-lapisan yang semakin 

terkelupas semakin saya akrab dengan adegan-
adegannya. Daya magis yang diciptakannya 
justru kompleks dan dalam takaran yang pas, 
ansambel aktor-aktris terbaik setelah film ‘Ada 
Apa dengan Cinta’ di tahun 2002 kalau menurut 
saya. Satu elemen melengkapi elemen lainnya. 

NKCTHI dijalin di tiga lini masa yang berbeda, 
dirajut sedemikian rapi supaya kilas balik 
terpilih bisa menjadi pelengkap puzzle supaya 
pemahaman penonton semakin utuh. Ketika 
saya nonton, saya mau tidak mau merekatkan 
diri saya dengan tiga karakter utama: terutama 
karena peran saya masih sebagai anak. 

Angkasa yang tidak punya ruang privat, selalu 
mengintip di balik jendela dan mengambil peran 
(yang di-order) sebagai penjaga adik-adiknya. 
Anak sulung ini menerima beban tanggung 
jawab terlalu berat hingga tak tahu rasanya 
sedih. Ia menunggu gilirannya sendiri untuk 
bahagia.

Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini:
Tentang Film sebagai Terapi.

“Tentang bagaimana sebuah film selalu punya 
arti masing-masing pada tiap penontonnya. 

Menontonlah karena dorongan hatimu. Kare-
na bisa jadi kamu menemukan keajaibannya 

untukmu. Untukmu, bukan orang lain.”

Sumber: IMDB
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rasa itu di dalam hati, mengorek sesuatu yang 
sebelumnya tersimpan di sudut berdebu. 

Tentang Film dan Lansekapnya
Film ini adalah surat cinta dari sutradara Angga 
Sasongko untuk Angkasa Rigel, putranya 
sendiri, dan proyeksi ketakutannya akan masa 
depan hubungan tersebut. Agenda Visinema 
sebagai perusahaan bukan berhenti pada 
menceritakan pengalaman supaya cantik. 
Motivasinya sekarang lebih besar karena 
business model Visinema pun diperluas tidak 
hanya memperjuangkan medium film sebagai 
sesuatu yang ‘bagus’, ‘cantik’, ‘seru’, tetapi 
sebagai memori kolektif dan kemudian menjadi 
pembuka ruang diskusi untuk impact yang 
lebih luas dan menyeluruh. Semuanya tetap 
dengan bernafaskan ‘storytelling’ yang kuat 
akarnya. Butuh keberanian, dan itu visi yang 
mereka perjuangkan, saya sepenuhnya akan 
mendukung dari segi pengamat dan penikmat 
film-film Indonesia. Saya, yang selalu menunggu 
lansekapnya lebih komplit.

Untuk saya secara personal, film ini mewakili 
ketakutan manusia pada umumya dan itu 
berhubungan dengan manusia lainnya. Film ini 
memberi saya ruang untuk belajar menghadapi 
apa yang saya takutkan sekaligus menaruh diri 
saya di posisi orang lain. 

Terima kasih pada semua yang terlibat, yang 
membuat kita menghargai proses dari setiap 
karakternya. 

Selamat NKCTHI, film ini akan diobrolkan orang 
banyak dalam waktu yang sangat lama.***

Aurora ialah anak tengah yang selalu ‘di 
antara’ dan tidak pernah cukup diperhatikan. Ia 
memberi dirinya sendiri jarak dan most of the 
time berada di ruangnya sendiri yang terpisah 
meskipun pandangannya selalu menyapu rata 
setiap gerak-gerik anggota keluarga yang lain. 
Ia ‘protes’ dengan produktivitasnya di bidang 
seni setelah gagal menjadi atlet renang (karena 
cedera).

Si bontot Awan yang seolah menjadi favorit, tapi 
menderita karena merasa tidak pernah memilih. 
Ia sedang berjuang mencoba segala sesuatu 
sebagai ‘pertama kalinya’, termasuk gagal dan 
diabaikan ketika di rumah ia selalu dibantu dan 
di-glorify. 

Bahkan Kale sebagai cinta pertama 
Awan bukanlah cerita ‘tempelan’. Ia yang 
menghidupkan Awan. Begitupun Ibu, Ayah, di 
masa lalu maupun masa depan. Bahkan Oka 
Antara (pemeran ayah masa lalu), benar-benar 
memberi ‘background’ soal ayah, di ruang yang 
begitu sempit (karena ia sebagai kilas balik saja). 
Di Director’s Cut, rasa ‘Ibu’ semakin dipertegas 
dan Angga benar-benar menambah kedalaman 
karakternya supaya tidak ada ‘gap’ yang kosong 
saat kita berupaya memahami Ibu yang ‘flat’ 
ekspresinya.

Angga Sasongko tidak menjanjikan gambaran 
keluarga yang ideal meskipun potretnya secantik 
keluarga idaman dari Kemang-Cipete. Keluarga 
‘Jaksel’ kelas menengah ke atas yang harusnya 
menjadi idola. Ia menaruh resiliensi dan usaha 
untuk lebih baik, seperti yang pernah ia taruh di 
film-film yang ia inisiasi sebelumnya (‘Cahaya 
dari Timur: Beta Maluku’, ‘Surat dari Praha’).

Tentang Kegagalan
Banyak orang cerita tentang sukses, tetapi 
sedikit yang mau cerita gagalnya. Kadang 
kita rasa butuh waktu yang lebih lama untuk 
mengecap jalan kesuksesan, tetapi sejujurnya 
butuh waktu yang lebih lama bagi seseorang 
untuk berbaikan dengan kegagalan. 
Beberapa memilih hilang ingatan, beberapa 
memilih berjuang, beberapa kemudian melatih 
diri untuk memahami dari sudut pandang pihak 
lainnya. Apapun fasenya, saya rasa kita berhak 
menghargai prosesnya. Film NKCTHI menaruh 

Jessica D. Hanafi
merupakan alumnus FIKOM 2006 
konsentrasi Broadcast Television, 
saat ini Jessica bekerja sebagai 
Digital Marketing untuk Clothing 
Brand  “Stand for Woman”
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Melangkah 
Lebih Jauh,

Dunia Meluas
Christabel Cheryl Famdale

Untuk pertama kalinya FIKOM mengadakan 
Studi Ekskursi (SE) di tingkat internasional. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan di 

Thailand pada 3-7 Februari 2020 dengan 
mengusung tema, “Broadening Your Passion”. 
Peserta beserta panitia berasal dari mahasiswa 
Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Rata-rata, 
peserta mengikuti kegiatan dengan tujuan 
untuk mengetahui lebih jelas perbedaan antara 
konsentrasi di dunia broadcast & journalism serta 
strategic communication. Dengan demikian, 
peserta juga dapat melihat perbedaan pekerjaan 
di kedua bidang tersebut.

“Dengan mengikuti kegiatan ini peserta diharap 
dapat mengetahui perbedaan antara dunia 
komunikasi di Indonesia dan Thailand,” jelas 
Angelique Diamannov Widodo, Ketua SE 
Internasional.

Namun, fenomena virus corona mengakibatkan 
beberapa destinasi tujuan harus dialihkan ke 
beberapa tujuan lain. Salah satu destinasi yang 
dikunjungi oleh peserta meliputi perusahaan 
Erawadee dan Thep Prasit. Selain itu, peserta 
juga mengunjungi National Broadcasting and 

Telecommunication Commission (NBTC), 
Chulalongkorn University, dan Bangkok 
University.

Felicia Goenawan sebagai pendamping 
mahasiswa pun berbagi beberapa masukan 
terhadap perusahaan dan universitas yang telah 
dikunjungi melalui sisi komunikasinya. “Kita bisa 
lihat ya perbedaan Marketing Communication 
antara Chulalongkorn University dan Bangkok 
University. Kita bisa melihat strategi yang 
digunakan masing-masing universitas dalam 
mem-branding organisasinya. Tapi, strategi 
marketing pariwisata yang terbaik dari SE kali 
ini kita bisa pelajari dari Tour Guide kita,” ujar 
dosen berambut pendek ini. ***

Pendamping SE-Internasional bersama 
perwakilan dari Bangkok University

Bersama para mahasiswa kelas Performing 
Arts di Chulalongkorn University

Di depan gedung National Broadcasting and 
Telecommunication Commission (NBTC)

Dok. Panitia

Dok. Panitia

Dok. Panitia



JENI KARAY
Papuan Social Media Influencer
(Corporate Public Relations 2007)

Dok. Narasumber

JENI KARAY
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Menolak rekomendasi orang tua untuk 
mengambil jurusan kedokteran,  Jeni 
Karay memutuskan ‘jalannya’ sendiri 

terkait program studi apa yang ingin Ia tekuni. 
Berbekal hasil Tes Potensi Akademik (TPA), 
perempuan yang akrab dipanggil Jen ini memilih 
Program Studi Ilmu Komunikasi dibandingkan 
program studi lainnya. 

“Saya memilih Program Studi Ilmu Komunikasi 
karena di Papua sendiri lulusan pada bidang ini 
masih sangat rare banget (langka,red),” tutur 
alumnus angkatan 2007 ini. 

Membangun citra melalui sosial media
Mengambil konsentrasi Corporate Public 
Relations (CPR) saat berkuliah, memberikan 
wawasan tersendiri bagi Jen dalam 
melakukan branding di media sosial miliknya. 
Perempuanyang pernah melakukan program 
magang di Bank Papua ini mulai aktif sejak 2017 

sebagai influencer asal Papua, dengan pengikut 
lebih dari 75 ribu akun. 

“Jadi awal saya buat konten itu karena suka 
banget buat caption foto-foto di Instagram,” ujar 
Jen. Gemar mengunggah foto ke media sosial 
bukan tanpa alasan. Jen sempat bekerja di 
salah satu NGO asal Australia sebagai corporate 
communication, dan ditugaskan untuk bekerja di 
lima provinsi. Karena bekerja di berbagai tempat 
itulah, ia memiliki banyak dokumentasi foto-foto 
traveling yang diunggah di akun Instagramnnya 
(@jenikaray). 

Selain foto-foto estetik dan bercerita, Jen juga 
intens mengunggah kutipan-kutipan inspiratif 
serta resensi buku yang pernah ia baca. Quotes-
quotes di akun Instagram Jen juga dikoneksikan 
ke website miliknya sebagai penjelasan lebih 
lanjut dari postingan yang ia unggah.

Anak Muda Papua Perlu Sosok Inspiratif
Yeremia Tulude Ambat
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“Dulu sempat kata-kata yang pernah saya buat 
diambil orang. Awal-awalnya biasa saja, tetapi 
lama-kelamaan saya merasa risih juga. Sejak itu 
saya mulai memberi nama Jeni Karay di setiap 
postingan tulisan,” ungkap perempuan yang 
sedang menunggu kelulusannya di Magister 
Sistem Informasi UKSW Salatiga ini. 

Konten itu mahal harganya
Jen berpendapat bahwa orang-orang yang 
terkenal karena postingan dengan menonjolkan 
bagian fisik tertentu, sangat banyak di media 
sosial. Tetapi influencer dengan potensi 
serta kemampuan yang dikembangkan untuk 
melakukan turun langsung ke masyarakat, 
masih cukup jarang ditemukan/diminati. Hal 
inilah yang justru menjadi kekuatan bagi Jen 
untuk aktif sebagai influencer. 

“Dengan menekankan pada konten-konten 
positif, perusahaan-perusahaan besar seperti 
Telkomsel dan UNICEF, yang punya campaign 
ke anak muda, akhirnya jadikan saya sebagai 
public figure, untuk jadi contoh dan diajak ke 
campaign mereka terkait Papua maupun anak 
muda,” ujar anak bungsu dari dua bersaudara 
ini. 

Jen juga menambahkan, ketika ia bekerja sama 
dengan perusahaan sebagai social media expert, 

Dok. Narasumber

Sedang membimbing masyarakat Suku 
Sawi bagaimana cara menerjemahkan 
Alkitab di Kampung Kamur, Papua.

Dok. Narasumber

Jeni (kiri) bersama para penerjemah 
yang lain usai pelatihan

konten media sosial menjadi ‘senjata’ ampuh 
untuk meyakinkan kliennya dalam bekerja sama. 
Dengan kerjasama tersebut, 80 juta rupiah bisa 
ia dapatkan melalui ‘gawai’-nya. Hal seperti ini 
yang membuat Jen cukup berbangga bahwa 
konten media sosial yang bertalian dengan Ilmu 
Komunikasi sangat mahal harganya jika diolah 
dengan baik. 

Melalui media sosialnya, Jen juga 
mengungkapkan bahwa ia turut menaruh 
harapan lebih bagi anak-anak muda Papua, 
khususnya dalam berkembang melalui sosial 
media. “Jadi anak-anak muda perlu banyak 
sosok/figur inspiratif di bidang lain. Sehingga 
ketika ditanya cita-cita mereka apa, tidak hanya 
menjawab ingin menjadi polisi atau PNS saja,” 
terang perempuan kelahiran Manokwari, 27 
Januari 1989 ini. 

Untuk menjadi seorang influencer, ada beberapa 
tahap yang perlu diperhatikan, terutama jika ingin 
memulai pertama kalinya. “Yang pertama ialah 
mengetahui karakteristik yang membedakan 
kontenmu dengan yang lain. Kedua, jangan 
stres dengan jumlah like. Ketiga, bagaimana 
konsistensi dalam memposting di media sosial. 
Kalau tidak konsisten, sorry to say, kamu akan 
jadi influencer yang timbul tenggelam,” pungkas 
aktivis organisasi penerjemah Alkitab ke dalam 
lebih dari 300 bahasa suku-suku di Papua. 
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Sudah bukan lagi rahasia, kasus 1998 
bagi rakyat Indonesia. Sebuah trauma 
bangsa ini, luka pahit pula bagi etnis 

Tionghoa. Ketakutan dan kegentaran hati 
masih menggaung dan menghantui mereka, 
para korban. Sepertinya, itulah pesan yang 
coba dikomunikasikan melalui film 27 Steps 
of May ini. Film berdurasi 1 jam 52 menit 
ini disutradarai oleh Ravi L. Bharwani. 
Setelah hampir 1 dasawarsa, akhirnya ia 
memproduksi kembali sebuah film dan 
berduet lagi dengan Rayya Makarim. 

Film 27 Steps of May secara implisit 
berhasil menggambarkan bagaimana 
kondisi keluarga di Indonesia. Terutama 
keluarga yang memiliki anggota keluarga 
berkebutuhan khusus atau mental health. 
Tak ada komunikasi di dalamnya, merasa 
malu untuk meminta bantuan dari luar, dan 
akhirnya mejadi beban keluarga itu sendiri. 
Luka akan selalu ada dalam badan dan 
diperlukan penaganan yang tepat untuk 
memulihkan luka itu. Waktu tidak dapat 
terulang kembali, nasi telah jadi bubur, 
melebur dan terkubur dalam diri. Maju dan 
melihat ke depan adalah jalan. 

Film ini tidak banyak dialog, lebih banyak 
dominasi penyampaian pesan melalui 
gerakan tubuh dan interaksi dari tokoh 
yang ada. Pesan-pesan tersirat menjadi 
keunggulan dari film ini. Topik yang tak umum 
diangkat juga menjadi keunikan tersendiri. 
Selain itu, riset mendalam yang dilakukan 
oleh Rayya, semakin memperkaya pesan 
film ini. 

Miris, terasa tak adil bagi film ini karena 
tidak mendapatkan perhatian yang cukup 
dari pecinta film tanah air. Film yang rilis 
tanggal 27 April 2018 ini digempur dengan 
animo pahlawan dari Amerika, Avengers: 
End Game. Dibandingkan dengan Avengers 
yang ditayangkan di 1.650 layar bioskop, 27 
Steps of May hanya mendapatkan jatah 26 
layar di seluruh Indonesia. 

27 Steps of May, salah satu film Indonesia 
terbaik yang mendapatkan Penghargaan 
Festival Film Tempo 2018 dan baru saja 
mendapatkan Malaysia Golden Global 
Awards 2019 pada kategori New Hope 
Award dan Best Actor oleh Lukman Sardi.

27 Steps of May:
Masalah Masa Lalu
dan Luka yang Terbuka
Ricky Ciputra

Sumber: Jakarta Post
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Kita selama ini mengenal tokoh pewayangan 
Rahwana sebagai seorang antagonis 
dalam kisah “Ramayana”. Namun apa 

yang terjadi ketika tokoh Rahwana hidup di dunia 
modern? 

Dalam cerita asli “Ramayana”, Rahwana 
digambarkan sebagai sosok yang buruk, baik 
watak maupun rupanya. Ia berusaha merebut Dewi 
Shinta dan ini membawanya 
pada akhir hidup yang tragis: 
wilayah kerajaannya terbakar 
habis disusul kematiannya di 
tangan Raden Rama Wijaya. 

Lain halnya dalam novel 
ini, Sujiwo Tejo mengajak 
pembaca untuk melihat 
adaptasi cerita Ramayana 
di dunia modern lewat sudut 
pandang Rahwana yang 
selama ini sering dipandang 
sebelah mata. 

Rahvayana: Aku Lala Padamu 
berisi kumpulan surat yang 
ditulis oleh Rahwana untuk 
Shinta. Surat tersebut ditulis 
menggunakan sudut pandang 
orang pertama. Tokoh “aku” 
menceritakan petualangan 
dan kerinduannya pada 
tokoh Shinta. Semakin jauh 
kita mengikuti perjalanan 
Rahwana lewat surat-
suratnya, semakin kita akan 
memahami betapa Rahwana 
begitu mengenal dan 
memperhatikan Shinta. 

Ia mampu menebak seperti apa reaksi Shinta jika 
membaca suratnya. Pembaca dibuat seakan-
akan sedang menyaksikan mereka berdialog, 
namun semuanya hanya ditulis dalam kata-kata. 
Ketulusan hati Rahwana diuji ketika dalam cerita 
semua surat itu tidak pernah dibalas oleh Shinta. 
Namun Rahwana tetap kekeuh, setia menulis 
untuk perempuan yang dikasihinya.  

Tokoh Rahwana dalam novel ini ditampilkan 
sebagai sosok yang puitis dan romantis, terlihat 
dari caranya bercerita dan memuja sang Dewi 
dalam surat-suratnya. Pengembangan karakter 
Rahwana diluar alur asli cerita Ramayana, 
ditambah kepiawaian Sujiwo Tejo untuk 
menarasikan cerita dengan cara yang unik dan 
jenaka membuat novel ini tidak hanya sebuah 
novel, namun merupakan sebuah karya seni. 

Dalam suratnya, Rahwana 
menyelipkan lakon-lakon 
pewayangan seperti 
Kumbakarna dan Hanuman, 
namun diberi banyak 
sentuhan kehidupan di dunia 
modern yang sangat terasa 
lewat adanya pembahasan 
lain di luar dunia pewayangan.

Novel ini menggunakan 
bahasa yang sederhana, 
namun dengan cara bertutur 
yang cukup rumit. Diperlukan 
konsentrasi dan kejelian 
untuk menangkap alur cerita, 
karena ada titik dimana terjadi 
perpindahan tempat yang 
sangat cepat, mulai dari Bali 
lalu tiba-tiba sudah berpindah 
Singapura dan ke Dubai. 
Alangkah lebih baik jika kita 
lebih dulu membaca cerita 
asli Ramayana, karena ada 
banyak tokoh pewayangan 
dari cerita asli yang juga 
“dihidupkan”. 

Terlepas dari kekurangannya, 
novel ini cocok untuk 

penggemar genre romantis dengan sense of 
art yang tinggi. Ditutup dengan sepenggal puisi 
romantis dari Rahwana dan dilengkapi QR 
code di halaman belakang yang bisa di-scan 
oleh pembaca untuk mengakses lagu-lagu 
Rahvayana: Aku Lala Padamu secara gratis, 
Sujiwo Tejo berhasil menghadirkan pengalaman 
membaca novel dengan cara yang berbeda.

Alexandra Nadia Pramestya
(Desain Komunikasi Visual, 2016)

Rahvayana: Aku Lala Padamu

Judul:
Rahvayana: Aku Lala Padamu

Penulis:
Sujiwo Tejo

Penerbit:
PT Bentang Pustaka

Tahun terbit:
2017

Jumlah halaman:
243 halaman
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Pecinta role-playing game (RPG) pasti tidak 
asing dengan perusahaan pengembang 
permainan Megaxus, Ubisoft, Gameloft, 

Squarenix, Nintendo, Bethesda, Lytogame, 
dan lain sebagainya. Alasan terbesar seorang 
menyukai permainan jenis ini yaitu jalan cerita 
atau storyline permainan secara keseluruhan. 
Selain mendesain game secara keseluruhan, 
pekerjaan sebagai penulis game (Game Writer) 
juga menjadi tombak penting dalam membuat 
permainan dan jalan cerita menjadi menarik.

Berbeda dengan menulis novel atau sebuah 
konten, game writer bekerja sama dalam 
sebuah tim (terdiri dari: programmer, artis, 
desainer, produser) untuk mengembangkan 
jalan cerita. Masing-masing dalam personel 
perlu menyampaikan ide yang dirasa menarik 
dalam pengembangan cerita. Hal ini dibutuhkan 
karena dalam pembuatan game, tidak hanya 
membuat jalan cerita, tetapi juga pengembangan 
karakter (lore) secara kompleks. Maka dari itu, 

Penulis Permainan: Tanggung Jawab 
Melestarikan Budaya Indonesia

Christabel Cheryl Famdale

dalam skrip game terdapat beberapa teknis 
yang perlu ditulis seperti visual description, flow 
chart, branching dialogue untuk karakter utama 
dan non-personal computer (NPC), cut scene, 
final storyboard, dan lain sebagainya. Namun, 
seorang game writer juga perlu menahan fantasi 
liarnya untuk mempermudah pekerjaan personel 
lain.

Indonesia menjadi pusat perkembangan pasar 
game terbesar di Asia Tenggara. Salah satu 
pasar besar yaitu permainan dengan aliran 
Multiplayer Online Game Arena (MOBA) dan 
Battle Royale. Namun dari aliran ini, rata-rata 
permainan berasal dari negara lain. Sebut saja 
Mobile Legend, permainan MOBA ini berasal dari 
Shanghai Moontoon Technology, perusahaan 
pengembang game yang berbasis di China. 
Lainnya dari aliran RPG, Ragnarok: Forever 
Love, permainan dikembangkan perusahaan 
Gravity Corporation yang berbasis di Korea 
Selatan. “Indonesia juga punya loh banyak 

Dok. Narasumber
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Intellectual Property (IP), tapi sayang banyak 
yang meninggalkan dan tidak dikembangkan,” 
jelas Evelyn, penulis permainan di perusahaan 
Anantarupa Studio.

Untuk memulai sebuah projek permainan, 
penulis perlu melakukan banyak riset data terkait 
permainan yang akan dibuat. Evelyn sendiri 
bersama dengan Anantarupa Studios sedang 
mengangkat permainan yang memiliki tema dan 
unsur budaya Indonesia. Alumnus FIKOM UKP 
angkatan 2013 ini bersama tim melakukan riset 
budaya Indonesia yang akan dituangkan dalam 
permainan terbarunya, Lokapala.

Potensi bercerita dalam permainan lebih 
bervariasi. Tidak hanya mengerjakan jalan 
cerita utama, cerita samping dan cerita karakter 
juga dapat dikembangkan. Karena cerita yang 
kompleks, permainan dapat diangkat menjadi 
karya layar lebar seperti Assasin Creed. Film 
fantasi ini bermula dari rangkaian permainan 

dengan aliran RPG yang memiliki judul sama. 
Inspirasi cerita bermula dari novel berjudul 
“Almaut” karya Slovenia Vladimir Bartol, 
sementara konsep permainan dibentuk dari 
Prince of Persia. Tidak hanya memiliki aliran 
fantasi, permainan ini juga mengangkat fiksi 
sejarah, fiksi sains, dan tokoh fiktif yang 
dipadukan dengan peristiwa dan tokoh sejarah 
yang sebenarnya. 

Mengingat banyaknya sejarah di indonesia, 
membuat permainan dengan tema sejarah dan 
kebudayaan Indonesia masih berpotensi luas. 
Selain menjadi sarana penyegaran pikiran, 
permainan dengan wawasan Indonesia turut 
membantu pembelajaran di kelas. Adanya 
permainan dengan tema nusantara ini pun 
juga membantu Indonesia mempertahankan 
nilai kebudayaan. Selain mengangkat sejarah, 
kebudayaan dalam cerita masyarakat juga dapat 
dikembangkan. Hal itulah yang ingin digagas 
oleh Lokapala.***

Preview Lokapala di Google Play

Preview Lokapala di Google PlayPreview Lokapala di Google Play



Usai diresmikan pada Maret 2019 lalu, dua 
program baru yakni Strategic Communication 
serta Broadcast & Journalism kembali 

diperkenalkan kepada siswa-siswi SMA di 
Surabaya dan sekitarnya melalui kegiatan Creative 
Sharing yang diselenggarakan di JW Marriot Hotel 
Surabaya pada 16 Desember 2019. 

Mengenal Dunia Komunikasi 
Lewat Creative Sharing
Felicia Luvena

Photo by Adil Dimas

Photo by Joshua Alberico

Program Broadcast & Journalism dalam kelas “First 
Know, First Tell” memaparkan tentang tren media 
terkini serta behind the scene produksi konten 
di media sosial. Peserta juga berkesempatan 
mempraktikkan teknik pengambilan dan 
penyuntingan gambar. Sementara itu, melalui 
kelas “Be Outstanding” dari program Strategic 
Communication, peserta diajarkan tentang 
personal branding dan online public relations. 
Mereka diminta membuat mindmapping mengenai 
diri dan sasaran pesan mereka lalu mengunggah 
konten inspiratif mereka di media sosial masing-
masing. 

Selain untuk memperkenalkan dua program baru di 
FIKOM UK Petra, Creative Sharing juga diharapkan 
dapat memberikan insight baru kepada siswa-siswi 
SMA tentang dunia komunikasi khususnya peluang 
kerja di bidang ini. Pendaftaran program Strategic 
Communication serta Broadcast & Journalism 
telah dibuka untuk tahun ajaran 2020/2021.

11 C-NEWS ADVERTORIAL
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KKemampuan menulis tidak hanya untuk 
menulis berita, cerpen, maupun buku. 
Membuat konten di media sosial pun 

perlu keahlian menulis. Mulai dari merumuskan 
topik, menyusun apa saja yang akan dibahas, 
serta apa yang akan dibicarakan sehingga 
pembahasan topik tidak membosankan. Hal ini 
ditegaskan oleh Elisabeth Glory saat memberi 
materi mengenai jurnalistik kepada SMA Kr. 
Petra 1 Surabaya. 

Kunjungan dari SMA Kr. Petra 1 Surabaya 
yang diselenggarakan pada 10 Januari 2019 ini  
bertujuan untuk memperkenalkan materi apa saja 
yang akan didapatkan ketika berkuliah di Ilmu 
Komunikasi UK Petra. Dengan demikian, siswa 
dapat mengerti secara langsung pembelajaran 
apa saja yang akan didapat. 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UK Petra angkatan 
2016 peminatan jurnalistik diberi kesempatan 
untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. 
Mahasiswa tersebut di antaranya Elisabeth 
Glory, Titania Novika, dan Farren Anatje. Mereka 
membawakan materi mengenai bagian berita, 
angle, nilai berita, dan jenis berita. 

Titania menceritakan pengalamannya saat 
magang selagi meliput Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) menggusur para pedagang 
kaki lima (PKL). Ia mengambil angle mengenai 
satpol PP, sedangkan untuk berita kedua 
mengenai PKL. Melalui hasil wawancara, 

menurut Satpol PP PKL sudah diberi tempat 
untuk berdagang. Sedangkan dari pihak PKL, 
mengaku bahwa belum diberi tempat baru untuk 
berdagang. 

Elisabet Glory yang kerap disapa dengan Ory 
bercerita mengenai pengalamannya membuat 
konten mengenai cat calling. Awalnya, Ory 
mencoba untuk memotret orang-orang yang 
memanggil dengan genit. Melalui hasil percobaan 
tersebut, ia memberi saran bahwa memotret cat 
caller dapat menjadi pilihan untuk memberi efek 
jera. “Tetapi tetap harus melihat situasi dengan 
mengutamakan keselamatan, ya”. 

Kegiatan ini memberi kesempatan bagi siswa 
untuk turun ke lapangan, mencari dan menulis 
berita. Tulisan yang telah dibuat oleh siswa 
dievaluasi satu per satu. Mereka memberikan 
masukan mengenai pemilihan kata, pemecahan 
kata, dan bagaimana membuat lead yang 
menarik. 

Menurut Angela, salah satu siswa SMA Kr. Petra 
1, materi yang paling menarik yaitu mengenai 
jurnalisme investigasi. “Dalam mencari informasi 
seperti menjalankan suatu misi. Informasi yang 
didapatkan tidak semua orang tahu, sehingga 
kalau kita yang dapat rasanya seperti menjadi 
kebanggaan tersendiri,” ujarnya. Sedangkan 
Clarissa menyatakan bahwa melalui kegiatan 
ini ia disadarkan sebagai generasi muda harus 
mengetahui isu-isu sosial terkini. 

Berbagi Cerita Tentang Menulis
Jessica Idelia

Dok. Panitia
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PProgram Studi Ilmu Komunikasi UK Petra 
kembali mengadakan Communiphoria 
siswa-siswi SMA di Indonesia. Melalui 

rangkaian workshop dan lomba, siswa-siswi SMA 
diharapkan dapat mengenali dan mempelajari 
langsung mengenai dunia ilmu komunikasi. 
Secara khusus, workshop Communiphoria juga 
bertujuan untuk menambah softskill siswa-siswi 
SMA di bidang komunikasi.

Tahun ini, workshop Communiphoria diadakan 
di enam kota dengan bekerja sama dengan 
beberapa SMA di kota setempat. Diawali pada 
10 Januari 2020 di Surabaya (UK Petra) dan 
Solo (SMAK Regina Pacis). Selanjutnya tanggal 
11 Januari 2020 di Madiun (SMAK Bonaventura) 
dan Malang (SMA Charis).  Tanggal 17 Januari 
2020 di Samarinda (SMA Kr. Sunodia), dan 
terakhir di Denpasar (SMAK Santo Yoseph) 
pada 18 Januari 2020. 

Bertemakan “Handprints”, Communiphoria 
2020 mendorong siswa-siswi SMA untuk 
menyuarakan ide mengenai cara merawat bumi 
melalui tangan mereka sendiri. Ide-ide mereka 
dikemas melalui produk-produk komunikasi 
yaitu berita soft news, infografis, radio feature 
dan kampanye. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, selain 
dosen dan praktisi, workshop Communiphoria 
2020 juga melibatkan mahasiswa dan alumni 

Ilmu Komunikasi UK Petra sebagai pemateri. 
Sehingga selain membagikan ilmu, mereka juga 
dapat membagikan pengalaman selama kulliah 
dan ketika bekerja di dunia komunikasi.

Communiphoria 2020: 
Berbagi Ilmu di 6 Kota

Jessica Idelia

Di kelas Radio Feature, peserta belajar 
tentang proses produksi program siaran serta 
teknik penyiaran radio. Peserta di kelas TV 
Broadcasting mempelajari tentang produksi soft 
news dan teknik presentasi televisi. Untuk kelas 
Journalism, peserta mempelajari teknik mencari 
dan menulis berita, sedangkan di kelas Layout 
mereka mempelajari tentang basic layout dan 
desain newsletter. Peserta juga belajar tentang 
creative campaign di kelas Public Relations. 
Tak hanya teori, peserta workshop diberi 
kesempatan untuk mempratikkannya. Pemateri 
juga mengevaluasi karya peserta agar dapat 
dikembangkan. 

Laras, peserta workshop Communiphoria 
Denpasar, mengatakan bahwa ia lebih 
memahami bagaimana menulis berita yang 
benar dan menarik untuk dibaca. “Aku menikmati 
mengikuti workshop Communiphoria karena 
pengajarnya seru dan merasa seperti guru 
sendiri yang mengajar. Aku tidak takut jika ingin 
bertanya atau saat berdiskusi,” tutur siswi SMAN 
8 Denpasar ini. 

Setelah berpartisipasi dalam workshop, peserta 
juga dapat mengikuti lomba untuk mengasah 
kemampuannya. Final Communiphoria 2020 
sendiri akan diadakan pada 13-14 Maret 
2020 di Food Society, Pakuwon Mall dengan 
menghadirkan Melarisa Sjarief (co-writter Nanti 
Kita Cerita Tentang Hari Ini) sebagai pembicara 
talk show dan juri. 

Peserta Workshop Communiphoria Denpasar 
2020 mendengarkan materi Radio Feature

Dok. Panitia

Benedicta Nattaya (alumnus FIKOM 2012) saat 
menjadi pembicara bidang Public Relations di 

Workshop Communiphoria Malang 2020

Dok. Panitia





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.


