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Salam Fikomers,
Tahun ini FIKOM menginjak (eits jangan dihindari, gak sakit kok hehehe…) 
usia ke-20.

Wutz, udah 20 tahun aja nih. 
Bagaimana perasaan Fikomers yang ada pada angkatan pertama hingga 
angkatan ke-5? 
Tua??? 
Huehehe… Jangan dong… 
Harusnya yang terasa adalah perasaan bangga. Dua puluh tahun berlalu, FIKOM 
masih ada dalam penyertaan Tuhan semata-mata. 

Bukan kuat dan bukan gagahku, melainkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. 
Itulah yang sepastinya menjadi pemikiran dan doa kita semua sebagai bagian dari FIKOM 
UK Petra. Segala hal yang terjadi tak ada yang terlepas dari rencana Tuhan semata. Kita 
semua ada (pernah ada) dan (terus) menjadi bagian dari FIKOM UK Petra, karena itu 
merupakan rencana Tuhan, terlepas dari apakah kita menyukai atau kurang menyukai, 
bahkan tidak menyukai proses yang kita jalani selama berada di FIKOM UK Petra. 

FIKOM UK Petra merupakan secuil kecil dari bagian kehidupan kita. Selalu perlu diingat, di mana 
tempat Tuhan izinkan kita ada, di situ Tuhan ingin kita berproses. Jadi, untuk apa kita pernah ada 
atau sedang ada di FIKOM UK Petra? 
Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. 
Semoga ada seberkas terang dan setitik keindahan yang dapat kita kenang bersama FIKOM UK 
Petra.

Selamat ulang tahun FIKOM. 
Terima kasih Fikomers karena pernah (sedang) bersama kami untuk terus meniti perjalanan.
Tuhan menyertai selalu…. ***

        -Dr. Fanny Lesmana-
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03 FIKOM

Menjadi mahasiswa angkatan ke-2 di jurusan 
Ilmu Komunikasi UK Petra merupakan suatu 
pilihan sekaligus kesempatan luar biasa 

yang tidak terlupakan buat saya. Terdaftar sebagai 
mahasiswa dengan NRP 51402158 (untung masing 
ingat), cap sebagai mahasiswa Universitas Kristen 
Petra langsung melekat. Pasti sudah ketebak 
kan cerita selanjutnya? Emang belum cerita apa 
apa hehehe… dan kalau diceritakan pasti bisa 
berlembar-lembar, karena setiap lembarnya 
merupakan momen paling ‘ciamik’ untuk selalu 
dikenang, akan tetapi di kesempatan ini saya akan 
menulis cerita singkat pengalaman saya sebagai 
alumnus dari perguruan tinggi swasta terbaik di 
Kota Surabaya.
--------
Belajar 9 semester di kampus Petra, yang 
seharusnya bisa lebih cepat dari itu (anggap saja 
dapat bonus satu semester) sepertinya habis 
untuk mengikuti organisasi kampus, yang secara 
tidak langsung ikut juga berperan mengubah cara 
pandang hidup saya di dunia nyata, dunia dimana 
setelah ketok palu dinyatakan lulus dari kampus 
Petra. Meskipun alasan lain sebenarnya karena 
tidak lulus salah satu mata kuliah dan harus 
mengulang lagi. Yes… this is it, welcome to the real 
world. 

Wisuda di akhir tahun 2007, langsung tancap gas 
untuk hijrah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan 
global creative powerhouse atau mungkin orang 
lebih kenal dengan nama Fremantle Media, 
production house yang memproduksi dan 
mendistribusikan beberapa konten televisi yang 
paling dikenal dan disukai di berbagai negara. 
Antara lain yang sudah tayang dan diadopsi di 
Indonesia seperti; Indonesian Idol, Family 100, 
Thank God You’re Here, Super Deal Indonesia, 
Take Me Out Indonesia dan masih banyak lagi 
program televisi lainya. Karena memang waktu itu 
konsentrasi yang saya pilih di akhir semester adalah 
broadcast televisi, dan juga seringnya ikut berperan 
aktif ketika 6 bulan lebih magang disebuah stasiun 
televisi swasta nasional sehingga keinginan untuk 
berkarier di dunia broadcasting televisi pada waktu 
itu sangat menggebu-gebu. Pada akhirnya, saya 
tergiur juga dengan peluang dan tantangan baru di 
luar pekerjaan broadcast TV.

Tantangan baru di luar bidang yang pernah saya pilih, 
pada akhirnya masih ada korelasinya juga dengan 

apa yang saya tekuni sebelumnya, justru menurut 
saya pekerjaan yang aktif sampai sekarang ini. 
Bidang creative & marketing komunikasi bagi saya 
jauh lebih challenging and fun, karena output yang 
dihasilkan dari pekerjaan yang sekarang ini tidak 
selalu satu arah, melainkan berbagai macam arah 
atau terdapat banyak interaksi di dalamnya. Secara 
keilmuan, apa yang saya peroleh waktu kuliah 
masih sangat relevan, terutama dalam membentuk 
atau meningkatkan komunikasi interpersonal yang 
profesional. Dengan sering bertemunya berbagai 
macam karekter atau kepribadian orang, brand 
dari yang belum punya nama, sampai yang sudah 
terkenal, dan juga berbagai macam karakteristik 
industri komunikasi beserta perubahannya yang 
sangat dinamis dan begitu cepat, apalagi di era 
digital seperti yang kita alami saat ini. Sampai pada 
akhirnya wabah virus Covid-19 yang menghantam 
segala aspek kehidupan dan membuat kita harus 
bisa berinovasi sekaligus beradaptasi lebih cepat 
lagi.

Memutuskan untuk mengejar karier dan menetap 
di Ibu Kota tidak selalu berjalan mulus. Di mana 
pun kita berada pasti ada tantangan sendiri. Selain 
perlu tekad yang kuat, keberanian, fokus, dan 
sedikit ‘magic’, tapi bukan sihir atau guna-guna ya... 
melainkan campur tangan dari Yang di Atas dengan 
segala macam keajaiban-Nya, niscaya kita akan 
menemukan apa yang kita inginkan. Berperanlah 
dalam kegiatan apapun, baik di masa kuliah, kerja, 
ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, daripada 
harus baper dalam situasi dan kondisi yang sama 
sekali belum kelihatan ujungnya. Setidaknya itu 
membentuk koneksi dan komunikasi yang baik 
dengan siapapun dan akan membuka peluang kita 
di kesempatan apapun, dimanapun kita berada.***

Lebih Banyak Berperan, Kurangi Baperan

Jainul Huda 
Alumnus Ilmu Komunikasi 2002
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S E N A S  2 0 2 1 :

Ajak Mahasiswa Kenali Prospek 
Profesi Walau Terhalang Pandemi

Untuk pertama kalinya, Studi Ekskursi Nasional 
(SENAS) diadakan secara daring oleh 
Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Kristen Petra (HIMAKOMTRA) akibat 
pandemi yang tak kunjung usai. SENAS 2021 
tetap berlangsung via aplikasi Zoom selama 4 hari, 
tepatnya pada tanggal 18, 19, 24, dan 25 Maret 
2021 yang lalu. SENAS 2021 mengajak para 
mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) UK 
Petra angkatan 2017-2019 untuk mengenal profesi 
lulusan ilmu komunikasi, baik bidang Strategic 
Communication dan Broadcast and Journalism.

Untuk bidang Strategic Communication, SENAS 
2021 mengajak para peserta untuk mengunjungi 
beberapa perusahaan besar secara virtual dan 
mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh seorang 
praktisi public relations di dalamnya. Beberapa 
perusahaan tersebut antara lain Hotel Inaya Putri 
Bali (Hotel Indonesia Group), PT Google Indonesia, 
MediatrustPR, dan Grand Indonesia Mall Jakarta. 
Dari keempat perusahaan ini, para peserta diberi 
kesempatan untuk membedah bagaimana seorang 
praktisi PR menyusun kampanye, melakukan 
rebranding, serta menjaga kredibilitas dan citra 
perusahaan. Para pembicara yang mewakili 
masing-masing perusahaan pun tak segan untuk 
membagikan tantangan dan pengalaman mereka 
dalam menjalani karier sebagai seorang praktisi PR. 

Berikutnya, untuk bidang Broadcast and Journalism, 
peserta mendapat kesempatan mengunjungi salah 
satu perusahaan media ternama di Indonesia, yakni 
PT Kompas Gramedia. Perwakilan Kompas sempat 
membagikan cerita di balik produksi berita yang 
diluncurkan Kompas. Tak hanya itu, peserta juga 
dapat lebih mendalami mengenai trik-trik jurnalistik, 
terutama mengenai kriteria dan kode etik yang harus 
diterapkan dalam proses penggarapan sebuah berita 
maupun karya tulis non-berita.

Tidak berhenti sampai di situ, SENAS 2021 juga 
menggelar sesi Alumni Talks, menghadirkan 3 
alumni FIKOM UKP yang membagikan kisah 
suka dan dukanya selama bekerja di bidang ilmu 
komunikasi. Mereka adalah Chicha Dipsy (alumnus 
angkatan 2001; sekarang menjadi Head of Creative 
Development Go-Play Go-Jek Indonesia), Priska 
Birahy (alumnus angkatan 2007; sekarang menjadi 
reporter terasmaluku.com), dan Sheny Libels 
Soumokil (alumnus angkatan 2009; sekarang menjadi 
Program Director dan Floor Director Metro TV).

Richard Alejandre (2019), selaku Ketua Panitia 
SENAS 2021 mengaku bahwa ia sempat merasakan 
keraguan mengenai diadakannya SENAS secara 
daring. “Rencana awalnya pandemi sudah selesai, 
jadi bisa ke Jakarta, tapi situasi berkata lain. Ya, kami 
modal tekad dan berusaha membuat kegiatan ini bisa 
tetap berjalan walaupun harus mengubah sebagian 
konsep,” ungkapnya. Sebagai kesimpulan, Richard 
menyatakan bahwa ada kebanggaan tersendiri yang 
ia rasakan terhadap semua pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan kegiatan ini. “Ini studi ekskursi nasional 
yang dilaksanakan secara daring pertama di UKP, 
atau bahkan di Indonesia, intinya jika ada tekad yang 
kuat dan kita selalu mengandalkan Tuhan, pasti akan 
ada jalan,” pungkasnya. ***

Veronica Winata

Sumber: Dok. Panitia

Sumber: Dok. Panitia

Sumber: Dok. Panitia
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The Social Dilemma:
Ungkap Sisi 'Hitam' Media Sosial

Sudah banyak riset dan pendapat para 
ahli yang mengungkapkan bahwa media 
sosial punya dampak buruk bagi manusia. 

Beragam data pula mengamini akan hal tersebut. 
Melalui perspektif audio visual, film The Social 
Dilemma garapan sutradara Jeff Orlowski sukses 
menggambarkan ‘kegelapan’ dari media sosial.

Film dokumenter yang tayang di aplikasi Netflix ini 
memberikan informasi dan penggambaran bahwa 
media sosial secara pelan namun pasti, akan 
mengubah pola pikir, gaya hidup, sifat, hingga 
perilaku seseorang.

Penjelasan secara terperinci dan dikemas dengan 
bahasa yang mudah dipahami menjadi kekuatan 
dalam film yang ditayangkan perdana September 
2020 lalu. Contohnya ialah ketika unggahan 
pengguna, durasi seseorang melihat sebuah 
konten, preferensi pemberian like pada sebuah 
postingan, menjadi data yang sangat berarti bagi 
sebuah platform media sosial untuk memetakan 
selera dan konten apa yang relevan bagi tiap 
penggunanya. 

Data-data tersebut akan menjadi bahan 
pertimbangan yang kuat bagi pengembang untuk 
menawarkan iklan bagi perusahaan-perusahaan 
lainnya di platform mereka. Dengan digempurnya 
pengguna dengan iklan/konten yang mereka suka, 
maka hal ini akan membuat mereka betah untuk 
berselancar di sebuah platform media sosial.

Jika hal ini terus menerus dilakukan, maka 
semakin lama akan berpengaruh terhadap kondisi 
psikologis manusia. Dalam film yang memiliki 
durasi 94 menit ini, diungkapkan bahwa ada 
kecenderungan seseorang secara psikologis akan 
menjadi adiktif untuk terus-menerus menggunakan 
media sosial. Dampaknya, kualitas interaksi 
tatap muka menjadi menurun, hingga munculnya 
kecemasan akibat tidak sesuainya ekspektasi dan 
realita antara di dunia maya dengan yang ada di 
dunia nyata.

Parahnya lagi ialah ketika seseorang 
mengkonsumsi konten yang tidak tepat, seperti 
konten yang berkaitan dengan tindakan kriminal.  
Jika hal ini dilakukan oleh banyak orang, maka 
tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan 
kerusuhan di sebuah wilayah tertentu. Pada 
tahapan yang paling buruk adalah jika konten-
konten yang dinikmati pengguna dimaksudkan 
dengan tujuan tertentu yang sifat dan skalanya 
lebih besar.

Penggunaan media sosial sulit untuk dihindari. 
Durasi penggunaan, seleksi ketat pemilihan 
konten, serta pengawasan orang tua bagi anak 
terkait penggunaan smartphone, menjadi aspek 
penting agar media sosial tidak mengontrol dan 
mempengaruhi sebagian hidup kita secara tidak 
sadar. ***
 

Sumber : imdb.com & thenewsminute.com

Yeremia T. A
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"Some things are better left unsaid... especially on social media. Think before you press SEND!"
- Unknown



Dikenal sebagai seorang food vlogger yang 
kocak dan lucu, mengantarkan Jennie 
Linando menjadi salah satu vlogger yang 

sukses mendapat 100 ribu subscribers setelah 
1 tahun merintis akunnya. Momen ini menjadi 
salah satu momen membanggakan yang 
pernah ia rasakan. Dengan keyakinan bahwa 
apa yang ia kerjakan bermanfat bagi orang lain, 
semakin membakar semangat Jennie untuk 
mengembangkan akun YouTube miliknya.

Berawal dari rasa jenuh yang dirasakan selama 
bekerja di perusahaan, mendorong cici asal 
Surabaya ini untuk bekerja sendiri. Konten miliknya 
pun mulai dirintis pada tahun 2018, dengan 
konten healthy lifestyle (pola makan dan fitness). 
Menyadari bahwa target market yang dimiliki tidak 
terlalu luas, akhirnya Jennie memutuskan untuk 
berbelok ke konten tentang makanan.

“Aku ini seneng banget travelling, jadi sebenernya 
pingin mengenalkan makanan luar negeri. 
Sekalian kan keinginan untuk bisa travelling sambil 
kerja,” katanya. Hal ini sempat dipikirkan olehnya 
dikarenakan jumlah food vlogger di Indonesia 
yang semakin banyak jumlahnya. “Ya, daripada 
kontennya jadi double-double,” tambahnya.

Selama kurang lebih tiga tahun membangun 
channel-nya, ternyata semua konten video 
miliknya dikerjakan sendiri. Dimulai dengan ide, 
proses pengambilan gambar, editing, hingga 
pengungahan videonya. Sebagai seorang single 
fighter, Jennie mengaku belajar semuanya dari 
nol. “Aku kan dari penjurusan Corporate Public 
Relation, jadi pelajaran editing video itu aku nggak 
dapet. Dengan begitu, aku ya belajar otodidak,” 
ungkapnya.

Salah satu trademark dari konten YouTube Jennie 
Linando adalah mengajak makan pengojek 
online alias ojol di restoran mewah atau restoran 
makanan asing. Hal ini dilakukan Jennie tidak 
semata-mata demi konten, namun juga untuk 
mewujudkan keinginannya. “Tuhan sudah kasih 
kita lebih, dengan begitu, kita juga harus bagi dan 
salurkan ke orang lain juga,” kata Jennie.

Jennie Linando:
Berawal Dari Hobi, Berakhir Jadi Pekerjaan

Cateline Marscha

Sumber: youtube.com/c/JennieLinando
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Momen bahagia pun tidak bisa dipungkiri 
untuk terjadi. Perempuan yang sempat bekerja 
sebagai operational manager sebuah restoran ini 
mengungkapkan salah satu ceritanya. “Semenjak 
mulai di-notice, setiap pergi kemana gitu ada aja 
yang minta foto. Bahkan waktu aku ke Malaysia, 
ada juga yang datengin minta foto, dan bilang 
kalau mereka merupakan salah satu subscribers,” 
ungkapnya. Lebih dari itu, jargon-jargon yang 
digunakan saat membuat video, banyak juga 
ditirukan oleh anak-anak.

Masa pandemi ini, menjadi masa kedukaan 
terbesar bagi Jennie. Adanya pembatasan sosial 
di Surabaya dan beberapa kota membuatnya 
terhalang untuk bereksplorasi konten. Tidak 
hanya itu, rasa jenuh pun semakin memuncak di 
kala pandemi ini. “Rasanya pingin istirahat, bosan 
juga karena topiknya kan cuman makanan juga,” 
katanya.

Tak lupa, Jennie pun menitipkan pesan bagi 
para vlogger yang sedang atau baru memulai 
merintis channel YouTube nya. “Di tahun ini, 
YouTube memang sangat booming sehingga 
pasti saingan juga semakin banyak. Usaha yang 
dikeluarkan pun juga besar. Namun ingat, bahwa 
kuncinya di sini hanyalah konsistensi,” ujarnya. 
Konsistensi terhadap tema konten, konsistensi 
dalam mengunggah video, dan konsisten untuk 
terus bekerja keras menghasilkan konten yang 
unik. “Konten bagus sudah biasa, namun konten 
yang bagus, unik, dan aneh, itu yang luar biasa,” 
pungkasnya. ***
 

Berawal dari satu video yang diunggah, netizen 
memberi respon yang baik. Dengan begitu, Jennie 
memutuskan untuk melanjutkan membuat video 
makan bersama ojol ini. Semenjak itu, akunnya 
semakin diminati banyak orang. Jumlah subscriber-
nya pun meningkat dari 100 ribu menjadi 500 ribu 
dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.

Selama menjadi seorang food vlogger, Jennie 
mengakui banyak melalui momen-momen 
membanggakan, membahagiakan, bahkan 
momen yang juga membuatnya terharu. Salah 
satunya adalah di saat Jennie dinominasikan 
untuk menjadi salah satu bintang tamu disebuah 
acara di Jakarta. Pada saat itu, Jennie adalah 
satu-satunya food vlogger dari Surabaya yang 
dinominasikan bersama food vlogger lain 
asal Jakarta. “Aku nggak expect juga sampai 
disejajarkan sama vlogger asal Jakarta yang lebih 
terkenal,” tuturnya.

09 C-STORY
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Etnografi Komunikasi: Kuatnya Budaya Turun Temurun

Sumber: Dok. Lab Media

Mewarisi dan meyakini budaya turun temurun bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Rendahnya 
keinginan masyarakat untuk mewarisi budaya, hingga tekanan modernisasi yang tinggi, membuat 
budaya semakin lama menjadi terkikis. Tetapi hal ini bisa ditepis oleh satu desa yang berada di 

Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Turi. Desa Balun sendiri diambil dari nama Ki Alun 
atau Mbah Alun, penasihat seorang petinggi di sebuah daerah, pada masa Sunan Giri.
 
Pada buku yang memiliki tebal 172 halaman dan terbit pada 2020 tersebut menggambarkan hasil riset etnografi 
tentang masyarakat Desa Balun. Buku dengan sampul dominan putih, dan warna kuning yang menjadi titik 
fokusnya ini, ingin mengungkap makna dan mendeskripsikan alasan apa di balik wujud solidaritas yang ada di 
tengah-tengah mereka. 

Kombinasi antara aspek teori dan kondisi di lapangan, tergambarkan secara detail dalam bab-bab buku yang 
ditulis oleh Gatut Priyowidodo, Ph.D, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra ini.

Di desa Balun, masyarakat tetap menjunjung tinggi kebudayaan di daerahnya secara turun temurun, seperti: 
sebagian besar masyarakat menikah dengan penduduk asli desa tersebut, hingga warga yang akan menikah 
wajib meminta restu ke makam Mbah Alun sebelum ke rumah Kepala Desa (Kades).

Tak hanya itu, penerapan hukum adat masih digalakkan di desa ini. Contohnya apabila ada seseorang yang 
mencuri dan tertangkap, ditangani dengan cara kekeluargaan. Jika barang bukti masih ada, harus dikembalikan, 
jika hilang harus diganti. Sanksi tersebut nantinya akan dilaporkan kepada RT/RW serta Kades.

Di desa ini juga terdapat tiga agama yang umatnya saling hidup rukun, yaitu Islam, Kristen, serta Hindu. Dalam 
hari-hari besar tiap agama, umat dengan keyakinan berbeda turut hadir dan merayakannya bersama-sama.

Solidaritas antar warga turut ditampilkan secara unik pada buku terbitan PT RajaGrafindo Persada ini, yaitu 
melalui kepemilikan pagar rumah warga Desa Balun. Sebagian besar lebih memilih untuk tidak memasang pagar 
permanen, dan cenderung memilih untuk menggunakan tanaman sebagai pembatas. Hal ini dimaksudkan 
agar tidak ada kecanggungan antar warga untuk saling bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. ***

11 C-BOOK
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C O M M U N A T I O N :

Bina Mahasiswa Untuk Siap Ikut Lomba

Communication Competition Preparation 
(COMMUNATION), merupakan program 
tahunan terbaru yang diadakan Himpunan 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 
Kristen Petra (HIMAKOMTRA). Rangkaian 
COMMUNATION telah dilaksanakan secara virtual 
selama dua kali dalam jangka tahun akademik 
2020/2021, tepatnya pada 21 November 2020 
dan 4 Maret 2021 yang lalu. COMMUNATION 
terbukti telah menarik minat sejumlah 76 peserta. 
Inovasi program kerja ini bertujuan membina 
mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UK Petra, 
terutama angkatan 2018-2020 untuk siap terjun 
ke dunia lomba dan mendapatkan pengalaman 
baru darinya.

Pertemuan COMMUNATION yang pertama 
pada tahun 2020 mengangkat topik mengenai 
pembuatan proposal kampanye untuk bidang 
Strategic Communication. Materi untuk topik ini 
dibawakan oleh Ricky Ciputra (Ilmu Komunikasi 
2017) yang sebelumnya mendapatkan 
penghargaan di beberapa kompetisi public 
relations. Sedangkan di bidang Broadcast and 
Journalism, Hizkia Nihand (Ilmu Komunikasi 
2017) membawakan materi seputar pembuatan 
poster tematik.

Berlanjut pada pertemuan COMMUNATION yang 
kedua, topik yang dibawakan tak jauh berbeda. 
Topik pembuatan proposal kampanye untuk bidang 
Strategic Communication dan pembuatan video 
kreatif untuk bidang Broadcast and Journalism. 
Namun, terdapat satu hal yang membuat 
COMMUNATION kedua menjadi lebih istimewa. 
Hal tersebut ialah diundangnya pembicara dari 
kalangan dosen pengajar FIKOM UK Petra, 
sekaligus pembicara dari kalangan mahasiswa 
yang telah mencapai gelar juara terkait topik yang 
dibawakan. Topik proposal kampanye dibawakan 
oleh Ibu Titi Nur Vidyarini, S.Sos., M.Comms., 
dilanjutkan sesi sharing dari Aurellia Nathania 
(Ilmu Komunikasi 2018). Bapak Daniel Budiana, 
S.Sos., MA turut diundang untuk membawakan 
materi seputar video kreatif, disambung dengan 
cerita dan pengalaman yang dibagikan Ida Bagus 
Ragadinjana (Ilmu Komunikasi 2018).

“Ini merupakan acara COMMUNATION yang 
pertama dan dikarenakan pandemi acara ini 
harus dilaksanakan secara online. Ya semoga 
materi-materi yang disampaikan bisa berguna 
buat teman-teman peserta untuk masuk ke dunia 
lomba karena situasi seperti ini tidak selayaknya 
menghalangi kita semua untuk berprestasi,” ujar 
Yuni Melyana Tanti (Ilmu Komunikasi 2019) selaku 
Ketua Panitia COMMUNATION 2020/2021. ***

Veronica Winata

Sumber: Dok. Panitia
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C O M M E T  2 0 2 1 :

Ajak Peserta Praktik Langsung Meski Via Daring
Veronica Winata

Communication in Excellence Training 
(COMMET) kembali digelar oleh Himpunan 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Kristen Petra (HIMAKOMTRA) walaupun secara 
virtual. Tepatnya pada 19 hingga 20 Februari 2021 
yang lalu, COMMET mengangkat tema “Begin 
Now”. COMMET 2021 dilaksanakan selama 
dua hari, mengajak para mahasiswa Fakultas 
Ilmu Komunikasi (FIKOM) UK Petra angkatan 
2018-2020 untuk mendalami pembuatan konten 
digital, yakni tulisan copywriting dan video biografi 
jurnalistik. 

Pada hari pertama, COMMET mengundang 
Gabriella Tiara Utomo, S.S., seorang copywriter 
dari JCK Enterprise, untuk membawakan materi 
mengenai bagaimana cara melakukan copywriting 
di sosial media dengan baik dan benar. Dari sesi 
“Copywriting in Social Media” ini, peserta diajak 
untuk mengetahui bagaimana tantangan dan 
strategi untuk menulis konten di sosial media. 
Tak hanya itu, peserta juga diberi kiat-kiat khusus 
tentang cara melihat tren konten di sosial media 
serta cara membuatnya.

Berlanjut di hari kedua, tibalah saatnya sesi “Behind 
Biography Video Journalism” untuk disampaikan 
kepada para peserta. Untuk sesi kedua dan terakhir 
ini, COMMET mengundang Dwiki Marta Muharam, 
S.Kom., video journalist BBC, sebagai pembicara. 
Peserta diberi pemahaman mengenai definisi 
dan cara pembuatan video biografi jurnalistik. 
Pembicara membagikan mengenai perbedaan 
antara jurnalistik pada umumnya jika dibandingkan 
dengan jurnalisme biografi. Selain itu, peserta juga 
dibekali dengan strategi dan teknik-teknik khusus 
untuk wawancara serta pengambilan gambar dan 
audio dalam pembuatan video biografi jurnalistik.

Ketua Panitia COMMET 2021, Sonia Violim (2019), 
mengungkapkan, “Meskipun kegiatan online, 
syukurnya peserta juga aktif dan bisa mengikuti 
acara dengan antusias, walaupun seandainya 
offline, pasti materi yang didapatkan bisa lebih 
maksimal untuk pesertanya.”

Sumber: Dok. Panitia
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"Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young"
- Henry Ford
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C O M M U N I M P A C T  I I :

Ingatkan Pentingnya Kebersihan Diri Bersama 
Veronica Winata

Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
UK Petra (HIMAKOMTRA) baru saja 
mengadakan kembali kegiatan pengabdian 

masyarakat Communication Impactful 
(COMMUNIMPACT) II pada Senin, 22 Maret 2021 
yang lalu. COMMUNIMPACT II yang bertemakan 
“Hygiene Awareness” dilaksanakan secara virtual 
melalui aplikasi Zoom akibat pandemi yang tak 
kunjung usai. Adapun peserta dari kegiatan ini 
adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UK 
Petra angkatan 2017 hingga 2020.

Dengan tema “Hygiene Awareness” tadi, 
COMMUNIMPACT mengundang Dr. dr. Sugiharto 
Chandra, MBA., MKes., sebagai pembicara. Dari 
materi, para peserta diajak untuk menyadari 
bahwa kebersihan diri merupakan hal yang 
penting dan perlu dilakukan demi kepentingan diri 
masing-masing. Siswa-siswi SMP Bethel Sulung 3 

Surabaya, yang merupakan sasaran dari kegiatan 
pengabdian masyarakat ini, turut hadir dalam sesi 
materi tersebut. Para siswa sasaran kemudian 
diberi tugas untuk membuat refleksi mengenai 
pelajaran yang mereka dapat dari sesi ini.
Tidak berhenti sampai di sesi materi, mahasiswa 
peserta kegiatan pengabdian masyarakat dibagi 
ke dalam beberapa kelompok kecil dan diberi 
tugas proyek video yang berkaitan dengan tema 
kegiatan. Video kemudian ditayangkan kepada 
para siswa sasaran pada pelaksanaan hari kedua 
COMMUNIMPACT II, tepatnya pada Kamis, 25 
Maret 2021 lalu. Para siswa sasaran kembali 
diberi tugas untuk membuat refleksi singkat.

“Bersyukur kegiatan ini sudah bisa terselesaikan 
setelah banyak lika-liku persiapan, apalagi 
didukung dengan para panitia yang sangat 
mendukung. Semoga apa yang sudah didapatkan 
dari sini, baik untuk peserta dan panitia semuanya, 
bisa tetap diingat untuk belajar dan bertumbuh 
bersama ke depannya,” ungkap Beatricia Markus, 
Ketua Panitia COMMUNIMPACT II. ***

Sumber: Dok. Panitia
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Menulis Opini = Memberi Pengaruh untuk Masyarakat

Fikomers, menulis opini di media massa 
tidak sekadar menyampaikan gagasan atau 
sekadar ‘curhat’ belaka. Lebih dari itu, opini 

dapat memberikan pengaruh dan saran kepada 
publik, mengenai sebuah permasalahan di tengah-
tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Endah Imawati sebagai 
pembicara dalam Pelatihan Menulis Opini di 
Media Massa, Sabtu, (27/3). Kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Laboratorium Media Ilmu 
Komunikasi Fikom UK Petra ini memberikan 
wawasan bagi peserta untuk menulis  opini dengan 
baik, serta layak untuk dimuat di media massa.  
Cara penulisan yang baik dan benar, padatnya 
data serta contoh kasus, hingga proses pemilihan 
topik, menjadi poin penting yang dibahas oleh 
Endah dalam teknik penulisan opini.

Ringkas, aktual, mudah dipahami
Bagaimana cara untuk memulai menulis sebuah 
opini? Salah satu caranya ialah dengan membahas 
isu yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan 
oleh publik. Hal ini memberikan kemungkinan 
yang lebih besar media dapat memuat tulisan opini 
seseorang. Tentunya, topik yang ingin dibahas 
harus dikuasai oleh penulis.

Karakter sebuah media, seperti ekonomi, politik, 
gaya hidup, dan lain-lain, juga perlu diperhatikan 
jika ingin mengirimkan sebuah tulisan agar lebih 
mudah untuk dimuat di media massa yang spesifik. 
Selain aspek tersebut, peringatan hari-hari 
besar juga menjadi cara yang tepat untuk mulai 
menulis sebuah opini.  Dalam kegiatan yang 
diselenggarakan lewat ruang virtual ZOOM, Endah 
menjelaskan bahwa jika ingin menulis tentang 
topik yang berkaitan dengan hari-hari tertentu, 
pastikan tulisan telah dikirimkan satu bulan 
sebelumnya, agar redaktur bisa mempersiapkan 
waktu dan kolom untuk opini tersebut.

Penulisan opini di media massa berbeda dengan 
menulis di dalam sebuah jurnal/karya ilmiah, 
karena media massa sifatnya umum, sehingga 
harus menggunakan bahasa yang mudah untuk 
dipahami. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang 
yang membaca dapat mengerti isi serta tujuan 
dari opini tersebut.

Ringkasnya pemilihan kalimat dan padatnya 
informasi juga menjadi penting dalam menulis opini 
di media massa. Hal ini dikarenakan terbatasnya 
jumlah kolom/halaman yang disediakan redaksi 
untuk menampung tulisan seseorang.

Agar pertimbangan redaksi dapat lebih kuat 
dalam menerima tulisan, contoh kasus, fakta, 
dan data yang disajikan dalam sebuah opini, 
haruslah kuat serta beragam. “Contoh kasus 
itu untuk menunjukkan bahwa opini kita tidak 
terlepas dari lingkungan dan benar-benar terjadi 
di masyarakat,” tutur perempuan yang saat ini 
menjabat sebagai redaktur di Harian Surya. *** 
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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.


