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Menjaga jalinan komunikasi merupakan sebuah
kewajiban yang tak kentara kegunaannya. Namun sebagai
makhluk sosial, sewajarnya bagi kita untuk tetap menjaga
jalinan itu hingga tetap dapat menghidupkan kasih sayang sebagai
sesama manusia.
Connect hadir untuk menjalin komunikasi di antara prodi,
alumni dan mahasiswa. Diterbitkan melalui Laboratorium Media
Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya, Connect akan senang
menerima tulisan dari para alumni, entah itu dalam bentuk testimoni,
pengalaman sebagai mahasiswa maupun pengalaman selepas
kuliah di dunia pekerjaan atau di bidang lainnya.
Kami tunggu....
- Fanny Lesmana, S.Sos., M.Med.Kom -

DAFTAR ISI:
FIKOM		02
PROFILE		 04
Profesi		 05
Review		 06

Penanggung Jawab : Desi Yoanita, S.Sos, M.Med.Kom
Pimpinan Redaksi : Fanny Lesmana, S.Sos, M.Med.Kom
Reporter		
: Christabel Cheryl F.
Layouter		
: Maria Desya T.
Administrasi		
: Dewana Noeswantara
Info berlangganan :
Lab. Media Program Studi Ilmu Komunikasi
031 2983000
ext. 3815

FIKOM

02

Desi Yoanita,
KeTUA Program Studi Ilmu Komunikasi:

FIKOM AS A

BIG FAMILY
“Kamu merasa nggak, keluarga itu semakin besar,
malah semakin tidak seperti keluarga lagi?”
tanya Desi.

I

tulah kenyataan Prodi Ilmu Komunikasi yang
saat ini diduduki anak generasi milenial ini. Di
satu sisi, Ilmu Komunikasi makin berkembang
dan bertambah banyak. Namun, rasa memiliki
itu semakin berkurang. Dulu, mempertanyakan
kebijakan langsung ditujukan ke ketua prodi.
Walaupun jawaban yang diterima mungkin tidak
sesuai kemauan mahasiswa, setidaknya mereka
dulu menerima jawaban itu dari sumber primer.
Berbeda dengan sekarang, mahasiswa lebih vokal
protes di sosial media tanpa mendapat klarifikasi
dari sumber pertama. Kata kunci ajaib: “kata kakak
kelas” menjadi sangat ampuh untuk meneguhkan
pendapat pribadi.
Sedih
rasanya
melihat
mahasiswa
sekarang yang makin banyak menganut sikap
apatis. “Sebenarnya saya berharap sekarang ini,
mahasiswa Ilmu Komunikasi memiliki sense of
belonging,” katanya. Rasa apatis muncul karena
ketiadaan rasa memiliki. Alumnus Program Studi
Ilmu Komunikasi tahun 2001 ini beranggapan
bahwa orang yang apatis adalah orang yang paling
kasihan di dunia. “Kalau dia apatis, berarti ia tidak
merasa memiliki apapun dong. Berarti juga, tidak
ada yang memilikinya. Secara tidak langsung,
orang apatis menjadi orang yang kesepian,” jelas
Desi.
Komunikasi yang semakin susah antar
keluarga besar ini menjadi masalah yang
tak terlihat tetapi berbahaya. Bukan hanya
menyalahkan mahasiswa, prodi juga berusaha
untuk memperbaiki diri. “Prodi ini juga berusaha
mendengarkan aspirasi mahasiswa. Sekarang

kami mulai menerapkan pengumuman online
seperti yang diingini mahasiswa,” jelasnya.
Walau demikian, ternyata informasi yang ada
masih meleset dari perhatian mahasiswa. Inilah
masa transisi dari pengumuman tradisional ke
online. Walaupun ada beberapa mahasiswa
yang tidak membaca, diharapkan ke depannya
digitalisasi makin mendapat perhatian dari publik
Ilmu Komunikasi, yaitu mahasiswa.
Kalau ditanya, “Apakah ada kepikiran
untuk meninggalkan Ilmu Komunikasi Petra
dan join ke Ilmu Komunikasi universitas lain?”
Desi menjawab tidak ada pikiran sama sekali.
Dirinya merasa berhutang terlalu banyak ke
Petra sehingga inilah bentuk loyalitasnya. “Kalau
akhirnya saya harus resign, saya akan resign,”
tegas Desi. Pengalaman dan pengetahuan akan
seluk beluk kampus membuatnya tidak mungkin
mengkhianati UK Petra ketika meninggalkannya.
Desi berharap alumni memiliki ikatan yang
kuat pula dengan Ilmu Komunikasi UK Petra.
Tidak harus kembali mengajar seperti dirinya,
melainkan juga dengan cara membagikan kesan
dan ilmu di dunia pekerjaan. Ada banyak alumni
lulusan Ilmu Komunikasi di luar sana. Namun,
sedikit saja yang kembali dan memberikan
kontribusi untuk Ilmu Komunikasi. “Saya tidak
setuju kalau bentuk kontribusi alumni itu melulu
dalam bentuk sponsor, tapi pengalaman mereka
yang paling berharga untuk adik-adik yang masih
berkuliah di Ilmu Komunikasi ini.”***
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”Jangan mengotakkan profesi sejak kuliah.
Kalau ada peluang, ambil saja! Kita tidak pernah
tahu, kadang apa yang kita anggap tabu atau
kita anggap tidak bisa, ternyata setelah dicoba
kita malah suka.”
- Fiona Anthony -

T

ernyata banyak hal yang akan dirindukan
setelah menyelesaikan studi, entah dari
pengalaman atau kenangan yang dimiliki
selama perkuliahan. Tetapi, lebih baik lagi jika ada
makna yang dapat kita ambil setelah menjalani
sebuah perjalanan. Kali ini, Fiona Anthony
membagikan kenangan dan pengalamannya
ketika berkuliah dan sesudah berkuliah serta nilainilai yang sudah diambil dan diterapkan dalam
pekerjaan setelah usai menyelesaikan studi
sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Kristen Petra.
Kecintaan akan berkomunikasi dan
keinginan untuk menjadi seorang Public Relations
(PR), akhirnya membawa Fiona Anthony
untuk berkuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Kristen Petra. Salah satu alumnus
angkatan 2006 ini mengaku sempat terpikir untuk
berkuliah di jurusan Perhotelan sebelum akhirnya
memutuskan untuk memilih Ilmu Komunikasi.
“Dulu memang waktu SMA punya cita-cita spesifik,
ingin jadi seorang Public Relations di hotel.
Sempat kepikiran antara kuliah di Manajemen
Perhotelan atau Ilmu Komunikasi. Tapi setelah
mencari tahu kalau mau jadi PR memang harus
masuk Ilmu Komunikasi, maka saya memilih Ilmu

Komunikasi,” cerita Fiona. Ia bercerita tentang
masa-masa berkuliahnya saat ditemui usai
menjadi bintang tamu dalam acara Talkshow:
Communication in real life, Jumat, (23/3),di Mall
Lenmarc Surabaya. Talkshow ini termasuk dalam
rangkaian acara lomba tahunan Fakultas Ilmu
Komunikasi, Communiphoria : Saturation 2018.
Fiona mengaku tidak menyesal memilih
Prodi Ilmu Komunikasi meskipun masih ada
yang melabeli jurusan Ilmu Komunikasi sebagai
jurusan yang hanya “belajar ngomong” saja. Ia
tahu, ternyata pelajaran yang diberikan selama
perkuliahan nyatanya dapat diterapkan dalam
banyak bidang pekerjaan. “Masih ada saja orang
yang meremehkan jurusan Ilmu Komunikasi
karena sering dianggap buang duit untuk
belajar ngomong selama 4 tahun. Tapi semakin
kesini semakin bersyukur masuk jurusan Ilmu
Komunikasi. Ilmunya penting sekali untuk segala
aspek kehidupan kalau belajarnya benar. Mau
setelah lulus Ilmu Komunikasi mau jadi apa aja
bisa,” tuturnya. Penerapan teori-teori, menurut
Fiona, meskipun tidak begitu sesuai text book
tetapi kita dapat tahu bagaimana cara penerapan
nya serta sumber dari teori tersebut.

PROFILE
Mata kuliah Teori Komunikasi merupakan
salah satu mata kuliah yang diakui sangat
membantu Fiona dalam berkomunikasi dan
menjadi mata kuliah
favoritnya. Disamping
opini yang mengatakan jika mata kuliah ini
susah, tidak membuat Fiona menghindari mata
kuliah ini. Ia mengaku sangat tertantang ketika
belajar tentang dasar-dasar berkomunikasi ini.
“Menurut mahasiswa pada umumnya, mata
kuliah Teori Komunikasi terlalu banyak teorinya
dan membuat mahasiswa tidak menyukainya.
tapi buat saya, Teori Komunikasi menarik karena
bisa membedah teori komunikasi yang dianggap
remeh yang ternyata menarik untuk dipelajari,”
Selama kuliah, tidak hanya teori-teori
dalam buku saja yang membantu Fiona dalam
belajar. Peran MKN atau yang lebih kita kenal
dengan magang, sangat terasa pengaruhnya
terlebih usai berkuliah. Setelah menyelesaikan
studi, Fiona bekerja menjadi seorang Pramugari
selama 5 tahun di salah satu maskapai
penerbangan ternama dunia. Tak bekerja seperti
yang dicita-citakan dahulu, tak membuat ilmu
yang ia pelajari selama berkuliah berlalu begitu
saja. Fiona sudah mempelajari dan merasakan
menjadi PR sebuah hotel ketika menjalankan
program magang saat itu. Fiona yang mengambil
program magang di salah satu hotel di Surabaya
mengakui, menjadi seorang PR tidak mudah
meskipun tidak ada krisis yang dihadapi saat
itu. “Waktu MKN, kan sudah merasakan jadi
PR beneran nih. Ternyata emang susah juga.
Syukur-syukur tidak ada krisis yang bagaimana,
tetapi sebenarnya jika memang ada krisis pun, itu
juga bisa menjadi tantangan dan pembelajaran
ketika MKN,” terangnya.
Tak bisa dipungkiri, saat kuliah pasti
minimal terdapat satu dosen yang kita kagumi
maupun kita jadikan panutan dalam kehidupan
kita, begitu pula Fiona. Fiona mengagumi
sosok Fanny Lesmana sebagai seorang
dosen. Menurutnya, kerendahan hati dan sikap
menghargai orang lain yang dimiliki Fanny
mampu menginspirasi Fiona. “Nilai yang saya
ambil sampai sekarang itu kerendahan hati
bu Fanny. Orangnya sangat humble dan dapat
memberikan contoh jika tidak perlu menunggu
sebagai dosen untuk dapat membagikan
sesuatu,” Sifat menghormati terhadap siapapun
itulah yang menjadi alasannya.
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Banyak hal yang dapat kita pelajari dari
sosok Fiona Anthony. Terlebih dalam kehidupannya
setelah berkuliah. Fiona tidak bekerja sesuai
dengan bidang profesi yang sesuai dengan jurusan
Ilmu Komunikasi. Seperti yang sudah diceritakan
Fiona, kajian Ilmu komunikasi dapat digunakan
dalam berbagai bidang profesi. Ia juga bercerita,
teman-teman nya pun juga bekerja di konsentrasi
yang berbeda dari konsentrasi yang diambil saat
berkuliah. “Ada juga teman yang dulunya hidup
mati rasanya ada di dalam Laboratorium TV,
sekarang bekerja di bidang Marketing. Jadi, jangan
mengotakkan profesi sejak kuliah. Kalau ada
peluang, ambil saja! Kita tidak pernah tahu, kadang
apa yang kita anggap tabu atau kita anggap tidak
bisa, ternyata setelah dicoba kita malah suka,”
tuturnya.
Setelah menikah dengan salah satu
aktor ternama Indonesia, Dion Wiyoko, saat ini
Fiona sedang mengembangkan bisnis kue yang
dinamainya Bakepack.id. Bakepack.id sendiri
diambil berdasarkan kecintaan Fiona dengan dunia
travelling dan baking. Tidak hanya bisnis kue, Fiona
juga menulis blog yang dia kelola bersama suami.
Dion berperan sebagai fotografer dalam foto-foto
blog milik Fiona. Tema yang diusung untuk blog
Fiona sendiri merupakan perjalanannya selama
travelling.***
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PROFESI

JURNALISME
SAINS:

salah pers atau bukan?

Illustration by David Parkins, Nature

S

cience Journalistic / Jurnalistik Sains
adalah salah satu dari sekian banyak model
menulis. Sains jurnalistik lebih fokus kepada
penemuan dari penelitian dan eksperimen yang
dilakukan oleh ilmuwan. Setiap waktu, ilmu dan
teori baru ditemukan. Entah berasal dari temuan
baru maupun temuan revisi dari yang sudah ada.
Sains selalu memberikan sensasi baru sehingga
menarik untuk dibahas.
Sayangnya, masyarakat Indonesia tidak
memiliki ketertarikan akan dunia sains. Tampak
dari perhitungan online traffic yang dilakukan
oleh IDN Times, artikel yang membahas sains
memiliki peminat paling sedikit. “Masyarakat
Indonesia sangat suka akan hal-hal mistis dan
kepercayaan akan mitos dan takhayul. Kalau
dari sains, artikel mengenai pseudo-science
(ilmu pengetahuan semu) seperti alien, mahlukmahluk aneh di bawah laut yang menjadi artikel
populer,” jelas Bayu Wicaksono, penulis sains
di IDN Times. Hal ini berbanding lurus dengan
penerapan Standard Operation Procedure (SOP)

mengenai pembatasan jumlah kata per-artikel.
Padahal penghilangan beberapa informasi dapat
menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi
dalam benak pembaca.
Berdasarkan Pew Research hasil data
yang ditemukan oleh Global Attitudes Survey
2015, mencapai kesimpulan bahwa negara
dengan pendapatan Gross Domestic Product
(GDP) kecil memiliki kecenderungan lebih
religius daripada negara dengan jumlah GDP
tinggi. Termasuk di dalamnya Indonesia. Sekitar
90% penduduk Indonesia menganggap agama
sebagai suatu yang penting dalam kehidupannya.
Indonesia berada di angka 10000 dollar untuk
pendapatan perkapita. Sedangkan negara seperti
Australia yang penduduknya hanya sekitar 10%
menganggap penting peran agama memiliki
pendapatan perkapita mencapai angka 50000
dollar. Tentunya angka ini bukan berarti sematamata Indonesia sebagai negara dengan penduduk
religius menjadi negara yang keterbelakangan.
Masih ada beberapa negara dengan kepercayaan
akan agama yang kecil seperti Vietnam pun
pendapatan perkapitanya masih di bawah
Indonesia.
Permasalahannya, Indonesia sebagai
negara yang besar, seharusnya mampu
menghasilkan pendapatan perkapita lebih
banyak. Salah satu penyebabnya adalah ketidak
terbukaan pikiran atas suatu hal yang baru atau
berbeda. Pembaruan yang dibawa oleh sains
tidak mampu diserap oleh masyarakat karena
minimnya informasi yang diterima.
Di lain pihak, berita yang disampaikan
ke masyarakat pun banyak berkisar di antara
kriminalitas dan politik. Media utama hobi
membahas hal-hal berbau politik. Tak kaget,
banyak masyarakat dari berbagai lapisan pun
turut mengetahui tentang perkembangan berita
politik terkini. Acara-acara televisi yang ditujukan
untuk mengedukasi pun lambat laun hilang dari
saluran-saluran mainstream. Tayangan-tayangan
dengan tujuan menghibur menduduki rating
puncak seperti Dahsyat, dari RCTI.
Sekarang, salah siapakah eksistensi
jurnalisme sains tidak terdengar? Pembatasan
yang dilakukan mediakah? Atau pilihan masyarakat
untuk menutup mata pada dunia sains?***

REVIEW
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Jurnalisme
Keberagaman
Untuk
Konsolidasi
Demokrasi
Judul		
		
Penulis
Jumlah Hlm
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Tahun		

: Jurnalisme Keberagaman
Untuk konsolidasi demokrasi
: Usman Kansong
: 165
: Media Indonesia
: 2016

S

ekarang, Indonesia sedang memasuki
masa transisi demokrasi. Entah sukses
tidaknya bergantung pada keadaan
masyarakat sekarang. Paskah orde baru, suarasuara menginginkan kedaulatan di tangan rakyat.
Keterbatasan berekspresi selama pemerintahan
orde baru membuat masyarakat berbondongbondong ingin diakui. Namun, nampaknya
keadaan mayoritas dan minoritas turut mewarnai
pertikaian horizontal. Bukan ketakutan akan
pemerintahan lagi, masyarakat sekarang
dibayangi oleh teror dari sesamanya.

Buku
“Jurnalisme
Keberagaman”
memaparkan argumen-argumen bagaimana
keberagaman merupakan hal yang menjadi pusat
kekuatan Indonesia. Buku ini juga menjelaskan
bagaimana absennya semangat keberagaman
dalam mewarnai pemberitaan di media. Terdapat
bias penulisan membuat seakan-akan kelompok
tertentu dicap sebagai kelompok yang salah.
Sebagai pilar ke-empat demokrasi, media dituntut
sebagai pembawa damai. Namun, nyatanya masih
banyak pers ber-ideologi agama yang sangat bias
terhadap kepentingan golongan tertentu.

Hal ini terjadi karena kurangnya
pemahaman mengenai keberagaman. Sebagai
negara dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa,
Indonesia memiliki sekurang-kurangnya 1.330
suku. Warna-warni dalam keberagaman tidak
hanya terbatas sekadar suku. Sadar atau tidak,
terbentuknya karakter seseorang tidak terlepas
dari banyaknya variasi identitas diri. Kebencian
atas dasar perbedaan identitas tidak akan
membawa Indonesia ke taraf yang lebih maju.

Melalui buku ini, pembaca disuguhi realitas
mental masyarakat mayoritas di Indonesia. Angkaangka hasil survey masih menyatakan adanya
rakyat yang tidak mengakui kedaulatan Pancasila
sebagai persatuan bangsa. Di sini, penulis juga
memaparkan argumen konkrit berdasarkan teori
yang ada.***

Bagi kamu yang ingin mempublikasikan tulisanmu di Connect,
kirimkan karyamu melalui email labmedia@petra.ac.id
dengan syarat:
1. Sejalan dengan visi misi Connect yaitu
menjembatani relasi antara prodi, alumni dan mahasiswa.
2. Panjang tulisan 300-500 kata.
3. Ditulis dalam bentuk MS Word.

