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Mencoba berbesar hati meluncurkan Connect edisi 1 
dan 2 pada beberapa alumni yang berhasil dihubungi 
dan dihimpun, pelbagai respon didapatkan. Ada yang 

tidak merespon, ada yang merespon dengan girang sampai 
diunggah pada laman IG juga IG story nya, ada yang kontak 
secara pribadi melalui WA.

Ada apresiasi, ada yang kagum-kagum tipis, ada yang menyarankan 
nama alumnus lain untuk diwawancara, ada juga yang ingin nyumbang 
tulisan (nyumbang ya... Paham kan? Hehehe...)

Apapun responnya, kami tetap terus ingin memberikan yang terbaik 
dengan menyambungkan tali persaudaraan antara alumni, prodi, 
serta mahasiswa.

Untuk itu, edisi ini juga mempersembahkan profil salah seorang mahasiswa yang 
meraih prestasi menarik. Selamat membaca!

- Fanny Lesmana, S.Sos, M.Med.Kom. -
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Aktif di organisasi mahasiswa adalah 
penting untuk mahasiswa. Mengapa?  
Karena di sinilah kita belajar lebih 

detail tentang berbagai tipe dan karakter 
seseorang, mana yang bisa diandalkan,  juga 
mana kawan dan mana lawan. Namun saat 
ini saya tidak mau membahas cara mengenal 
lawan karena berorganisasi bukan tentang 
menciptakan lawan namun bagaimana 
kita sebagai pribadi bisa lebih mengasah 
bakat kepemimpinan kita dan merangkul 
semua golongan dan terpenting menyatukan 
perbedaan.  

 Himakomtra pertama pastilah yang 
jadi legenda,  karena inilah saat himakomtra 
menciptakan pijakan untuk generasi 
berikutnya.  Saya ingat bagaimana susahnya 
kala itu menyatukan ide mahasiswa yang 
super kreatif dan harus disesuaikan dengan 

A ?PA PENTINGNYA
BERORGANISASI

pergerakan jurusan yang masih serba 
terbatas.  Perbedaan pendapat antar 
mahasiswa tak seberapa jika dibandingkan 
adu argumen dengan ketua jurusan saat itu.  
Bisa dibayangkan terbatasnya kapasitas 
otak saya dibandingkan dengan visi dan 
misi ketua jurusan yang mengglobal dan 
terlebih tengah menetapkan dasar jurusan 
ilmu komunikasi kedepannya. 

 Kebanggaan saya sampai saat ini 
bisa menjadi bagian dari Himakomtra, dan 
kunci kesuksesan setidaknya bisa menjadi 
ketua HIMA adalah jadilah dirimu sendiri dan 
andalkan Tuhan dalam setiap perbuatan. 

 Last but not least,  berorganisasi itu 
penting namun lulus tepat waktu jauh lebih 
penting,  so be wise,  be smart and do the 
best.

Quin Youke L. Simatauw
Mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2001

Ketua HIMAKOMTRA Pertama
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UPAYA MEMIKAT 
ANAK MUDA 

TENTANG POLITIK 
MELALUI 

LOMBA VLOG

“Kita boleh main,  
tapi kita juga harus mengerti

kita punya beban 
untuk mengembangkan Negara 

di masa depan.” 

Elisabeth Glory V.

Sempat pesimis untuk dapat 
berpartisipasi, Elisabeth Glory Victory 
akhirnya berkesempatan mengikuti 

sekaligus memenangkan lomba video blog 
(vlog) Ekspresi dan Kontribusi Gue bagi 
Negeri yang diadakan oleh Kantor Staf 
Presiden. 

 Ory, sapaan akrab Elisabeth sudah 
mengurungkan untuk mendaftarkan diri 
karena kesibukannya saat itu yang membuat 
dirinya berpikir ulang untuk berpartisipasi. 
“Pas aku udah bikin draft nya dan tinggal 
syuting aja, aku akhirnya sempat nyerah 
untuk ikut karena aku lagi hectic waktu itu. 
Setelah itu aku janji sama diriku sendiri dan 
beberapa orang yang aku curhatin, andaikata 
waktu pendaftaran dan pengumpulan karya 
diperpanjang, aku pasti ikut. Ternyata 
beneran kejadian, waktu pengumpulannya 
diperpanjang 10 hari,” tuturnya bersemangat. 
 
 Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
UK. Petra ini memilih membuat konten 

Naomi Victoria Eryanto
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bertemakan Caraku menuju 2045 dari dua 
tema yang disuguhkan, Kontribusi untuk Negeri 
dan Caraku menuju 2045. Pada tahun 2045, 
Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus 
demografi, dimana jumlah angka usia produktif 
akan tinggi. 

 “Kenaikan angka usia produktif bisa 
berdampak baik maupun buruk. Jika anak 
muda nggak diarahkan dengan baik, pasti 
akan banyak penjahat. Sedangkan jika mereka 
berhasil di didik dengan baik, maka akan 
banyak potensi yang diciptakan di Indonesia,” 
terangnya. Sebagai hadiah, Ia dan dua 
pemenang yang lain berkesempatan untuk 
mengunjungi Kantor Staf Presiden di Jakarta, 
akhir Juni lalu.

 Bagi Ory, media sosial merupakan 
investasi yang menarik untuk menyebarkan hal-
hal positif. Tapi pada praktiknya, masih banyak 
influencer yang tidak menggunakan media 
sosial dengan baik. “Aku sebenernya dulu 
sempat kepikiran untuk buat youtube channel. 
Alasannya bukan karena pengen terkenal, tapi 
aku merasa banyak influencer yang kadang-
kadang mereka itu nyebarin hal-hal yang nggak 
penting, seperti contohnya konten kekerasan. 
Mereka nggak berfikir jika sudah bukan 
waktunya lagi anak muda untuk bermain-main. 
Kita boleh main, tapi kita juga harus mengerti 
kita punya beban untuk mengembangkan 
Negara di masa depan. YouTube dan media 
sosial lain sebenarnya bagus untuk digunakan 
untuk menyebarkan hal-hal positif,” ungkapnya. 
 
 Ada ketakutan tersendiri yang dialami 
gadis kelahiran Ambon, 20 Agustus 1998 
ini. Masih banyak anak muda, termasuk 
mahasiswa masih belum memberikan 
perhatian lebih terhadap politik bahkan ada 
yang masih mengejek anak muda lain yang 
sudah peduli dengan politik. “Ketika kamu aktif 
politik, atau menyukai hal yang nggak biasa di 
anak seumuranmu, kamu pasti dibully seperti 
apa yang kamu lakuin itu ngga penting buat 
mereka,” tuturnya. 

 Menurut Ory, rasa antipati anak 
muda tentang politik bukan tanpa alasan. 
Sesuai pengalaman yang ia pernah alami, 
penggunaan diksi terlalu berat dalam 
penyampaian pesan politik membuat 
mereka menjadi malas untuk mendengarkan 
informasi politik. 

 “Kecenderungan anak muda malas 
mendengarkan seseorang yang nampaknya 
pandai. Contohnya, jika ada yang ngomong 
pada tahun sekian, margin masyarakat… 
pasti mereka sudah menghentikan omongan 
itu. Berbeda jika seseorang ngomong eh 
kamu tau ngga ada aplikasi buat ngelaporin 
kejahatan… pasti mereka langsung memberi 
atensi lebih,” ungkapnya. 

 Penggunaan diksi yang sederhana 
untuk penyampaian pesan politik sangat 
penting agar informasi yang diberikan 
tersampaikan dengan baik di sebagian 
besar masyarakat Indonesia. “Minimal 
tukang becak juga bisa paham apa yang 
mau diomongin. Makanya kemarin ketika 
membuat konten, aku minta adikku buat baca 
terus aku tanya seberapa jauh pemahaman 
dia tentang kontenku,” tambahnya. Upaya 
Staff Presiden dalam komunikasi politik 
dengan anak muda melalui lomba Ekspresi 
dan Kontribusi Gue bagi Negeri merupakan 
awal pemerintah untuk meraih anak-anak 
muda yang di kemudian hari akan menjadi 
generasi penerus. 
 
 Ory berharap anak muda mulai 
memberikan atensi lebih terhadap pemerintah. 
“Jangan apatis dengan politik, karena kamu 
nggak berintegritas jika pemerintah sudah 
memberikan banyak hak tapi kamu tidak mau 
berkontribusi untuk Negara. Berikan apapun 
yang bisa kamu berikan, baik dukungan 
materi untuk pemimpin jalur independen, 
ide-ide kreatif untuk menyampaikan pesan 
politik, maupun sekedar apresiasi seperti 
mendukung pemimpin yang maju dan voting 
ketika pemilihan,” tutupnya. /nve
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Banyak orang masih beranggapan bahwa 
lebih cepat selesai kuliah lebih baik. 
Tidak disalahkan bahwa setiap orang 

memiliki pemikiran yang berbeda. Namun 
tidak sama dengan Agung Wicaksono, 
Program Director (PD) stasiun Net TV. Ia 
merupakan salah seorang mahasiswa Ilmu 
Komunikasi UK Petra yang memakan waktu 
cukup lama di bangku kuliah.

 Awalnya, Agung berkuliah di jurusan 
Sipil dan Pembangunan. Ia memutuskan 
untuk pindah ke jurusan Ilmu Komunikasi 
pada tahun 2002.  Ketertarikannya dengan 
konsentrasi Public Relation (PR) membuat 
Ilmu Komunikasi menjadi pilihannya. Namun, 
akhirnya ia lebih memilih untuk fokus di 
konsentrasi broadcast film. 

 Di Ilmu Komunikasi, Agung tergolong 
sebagai mahasiswa yang bandel. Pernah ia 
mengambil satu mata kuliah saja dalam empat 
semester. “Ya sisanya saya pakai untuk jaga 
parkir. Hitung-hitung belajar kerja hehehe,” 
candanya

AGUNG 
WICAKSONO

“Nothing to lose dan jangan berhenti bermimpi. 
Sampai sekarang, itulah yang saya pegang.”

Agung Wicaksono

Tempat Tanggal Lahir: 
Gresik, 22 Januari 1982

Konsentrasi: 
Broadcast Film

Angkatan: 
2002

Pekerjaan: 
Program Director, Broadcaster

LinkedIn:

Christabel Cheryl Famdale

“SANG PENGEJAR MIMPI”
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 Sempat juga ia melanggar aturan 
jurusan. Ceritanya, setiap mahasiswa wajib 
menyelesaikan dua kali laporan magang baru 
bisa mengambil skripsi. Lain halnya dengan 
Agung. Demi bisa bekerja setelah selesai 
magang, ia mengerjakan sedikit demi sedikit 
skripsinya. Lantas setelah ia merampungkan 
magangnya, ia bisa langsung terjun di dunia 
kerja.

 Ia pun menjadi Production Assistant 
(PA) di Trans TV. Baru dua tahun bekerja, 
ia ditunjuk untuk menjadi PA lead untuk 
acara ulang tahun Trans TV yang ke-9. Tak 
hanya itu, pada tahun 2011 ia pun mendapat 
gelar best employee. Hal ini pun menjadi 
pembuktian bahwa dunia kerja tidak selalu 
berbanding lurus dengan cepat atau lamanya 
waktu yang ditempuh di perkuliahan.

 Tahun 2012, Agung pindah di stasiun 
Net TV. Awalnya, ia menjabat sebagai PA. 
Namun, selanjutnya di tahun 2013 ia ditunjuk 
menjadi seorang PD (Program Director). Saat 
itu, “Wah, nggak nyangka sama sekali anak 
yang baru kemaren sore dikasih kepercayaan 
untuk pegang acara TV nasional waktu itu,” 
kata Agung.

 Adapun syarat menjadi PD sendiri 
tidaklah mudah. Seorang PD harus paham: 
konten, teknis shooting, dan artistik. Seorang 
PD juga dituntut untuk bisa berkoordinasi dan 
multi-tasking dengan baik. Kalau diibaratkan, 
PD adalah jendral saat proses shooting 
berlangsung. Maka dari itu, seorang PD wajib 
memiliki leadership yang baik.

 Sekarang, Agung menjadi PD hampir 
diseluruh program Net TV. Namun, ia masih 
mampu membagi waktu dengan keluarga. 
Agung tidak bekerja sendirian, tetapi memiliki 
tim PD. Ritme pekerjaannya pun lebih tertata 
karena ada penjadwalan. 

 Agung tidak akan berhenti berkarya 
hingga ia mencapai impiannya. Bukan hanya 
film pendek, ia memiliki keinginan untuk dapat 
menyutradarai sebuah film layar lebar suatu 
saat. Mencapai sosok Agung yang sekarang 
tak terlepas dari prinsip hidupnya. “Nothing to 
lose dan jangan berhenti bermimpi. Sampai 
sekarang, itulah yang saya pegang,” jelas 
Agung. /ccf
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B E L A J A R
M E L A L U I
D U N I A

“Pengalaman studi banding merupakan 
pengalaman sekali seumur hidup. “

Christabel Cheryl Famdale

Universitas Kristen Petra (UKP) 
mendorong mahasiswanya untuk 
merasakan pengalaman internasional 

ini. Namun, setiap mahasiswa hanya 
berkesempatan untuk melakukan studi 
banding ini sekali selama berkuliah di UKP. 
Selain itu, waktu untuk pelaksanaan studi 
banding dibatasi hanya satu semester. 
Berbeda dengan program double degree 
maupun joint degree, program exchange 
study ini tidak mendapatkan gelar lebih, 
tetapi lebih kepada pengalaman baru yang 
didapat. 

 Sebenarnya, meninggalkan Indonesia 
adalah suatu hal di luar kemampuan. Boro-
boro ke luar negeri, ke Bali saja nabungnya 
butuh waktu setahun sendiri. Namun, adanya 
niat dan tujuan yang jelas memudahkan 
kita untuk mencari alternatif untuk melewati 
tantangan. Maret 2017, pertama kali aku 
mendapatkan tawaran via e-mail untuk 
melakukan studi banding ke International 
Christian University (ICU) untuk periode 
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musim gugur 2017. Setelah semua proses 
pendaftaran dilakukan, sebuah organisasi 
bernama Japan ICU Foundation (JICUF) 
menawarkan beasiswa kepada mahasiswa 
pertukaran yang membutuhkan untuk biaya 
hidup sebesar 80,000 yen (10 juta rupiah saat 
itu) per bulannya. Kehidupanku di Jepang pun 
menjadi lebih terjamin.

 Mengikuti program student exchange 
tidak terlepas dari keterlibatanku dalam 
kepanitiaan Petra Summer Program (PSP). 
Semenjak itu, aku mulai bergabung dengan 
kegiatan sukarela bernama Petramate. Memang 
kelompok kecil ini hampir tidak terlihat karena 
tujuannya hanya mempermudah mahasiswa 
asing yang melakukan studi banding di UKP. 
Beberapa bercerita mengenai pengalamannya 
melakukan studi banding. Salah seorang 
mahasiswi asal Korea, Lee Yumin, berkata 
kepadaku, “Aku gapapa kuliah sampai 7 tahun, 
asal pengalaman yang aku dapat beragam.” 
Ia melakukan dua kali studi banding di negara 
yang berbeda. Menurutnya, studi banding 
sendiri memberikan sudut pandang yang 
berbeda sehingga membentuk pribadi yang 
lebih terbuka atas perbedaan yang ada.

 Sepulangku dari Jepang, banyak orang 
bertanya, “Apa bedanya kuliah di Jepang 
dengan kuliah di Indonesia?” 

 Tentu banyak sekali perbedaannya. 
Bayangkan, dari segi budaya dan bahasa 
sendiri saja sudah berbeda. Hal yang paling 
terasa berbeda adalah sistem belajar. Di 
Jepang, materi didesain agar mahasiswanya 
belajar sebelum masuk ke kelas. Untuk kelas 
bahasa Jepang, biasanya PR diberikan setelah 
materi disampaikan hari itu. Ditambah juga, 
murid diwajibkan menghafalkan kosa kata baru 
sebelum kelas dimulai agar dapat mengikuti 
pelajaran dengan baik.

 Selain itu, di Jepang aku menemui 
banyak sekali karakter yang mungkin saja 
tidak akan pernah aku temui di Indonesia. 
Kaum-kaum yang selama ini dianggap 

minor oleh masyarakat Indonesia mampu 
mengekspresikan identitasnya di sini. Di 
Jepang, beberapa tipe orang seperti pecinta 
anime (otaku) juga dipandang sebagai kaum 
minoritas. Namun, nyatanya mereka berani 
mengekspresikan diri dalam balutan kostum 
di jalanan Akihabara, salah satu pusat 
elektronik dan wisata di Tokyo. 

 Sebenarnya, sikap terbuka yang 
membuat diriku belajar banyak hal. Bisa saja, 
ketika di Jepang aku masih menggunakan 
banyak perisai untuk mempertahankan 
karakter. Namun, memilih untuk 
menanggalkan perisai tersebut membangun 
pandangan positif untuk berbagai hal baru. 
Aku belajar melalui dunia. /ccf

Bersama dengan klub Pucapass, belajar hal baru 
bersama-sama dalam budaya Jepang

May Aguire, mahasiswa exchange asal University 
of California, bergaya menggunakan kostum 

anime saat malam Halloween.
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OCEAN’s 8 : Bukannya bertobat, wanita ini 
malah kembali berulah.

Ocean’s 8 menceritakan tentang Debbie 
Ocean (Sandra Bullock) yang baru 
saja keluar dari penjara karena kasus 

penipuan. Berbeda dengan janjinya pada 
sipir untuk menjalani kehidupan baru yang 
sederhana, Debbie malah merencanakan 
sebuah pencurian perhiasan. Ia bersama 
dengan enam rekannya berencana untuk 
mencuri kalung berlian seharga ratusan juta 
dollar. Kalung itu nantinya dikenakan oleh 
seorang artis terkenal bernama Daphne 
Kluger (Anna Hathaway) di Met Gala. 

 Ocean’s 8 merupakan spin-off dari 
trilogy Ocean’s. Namun, Ocean’8 hadir 
dengan kemasan yang berbeda. Jika para 
protagonis dari seri pendahulunya diperankan 
oleh pria, Ocean’s 8 kini memiliki semua 
pemeran utama wanita. Debbie Ocean 
sendiri merupakan adik dari Danny Ocean, 
tokoh utama di seri Ocean’s terdahulu.

 Film ini menyiratkan pesan bahwa 
kejahatan dapat dilakukan dimana saja, 
kapan saja, dan oleh siapa saja. Sejak awal, 
penonton sudah disuguhkan adegan dari 
Debbie yang dengan lihainya mencuri barang 

di department store. Siapa sangka bahwa 
fasilitas klaim kosmetik dapat dimanfaatkan 
sebagai alat untuk mencuri? Belum lagi aksi-
aksi dari rekan satu tim Debbie yang juga 
membuat penonton tercengang. Mulai dari 
pencurian jam tangan dengan kedok sulap, 
hacking, hingga praktek black market.

 Aksi pencurian kalung berlian yang 
dilakukan di Met Gala juga tidak kalah 
menghibur. Meskipun terdapat beberapa hal 
yang patut dipertanyakan seperti: “Bagaimana 
tujuh orang wanita ini dengan mudahnya 
mengelabui sistem keamanan Met Gala, 
yang notabene adalah event paling bergengsi 
di New York?”, namun hal tersebut dapat 
terjawab di akhir cerita yang menunjukkan 
seorang karakter tak terduga yang diam-diam 
membantu aksi mereka. Ocean’s 8 menampik 
stereotype bahwa wanita tidak bisa sukses 
dalam melakukan aksi kejahatan terencana 
yang identik dengan kaum pria.

 Akhir kata, film ini merupakan tontonan 
yang pas di akhir pekan bersama dengan 
teman atau keluarga. /mdt

Judul  : Ocean’s 8
Tahun  : 2018
Genre  : Crime/ Comedy
Direktor : Gary Ross
Penulis : Gary Ross, Olivia Milch
Pemain : Sandra Bullock, 

Cate Blanchett, Anne 
Hathaway, Mindy Kaling, 
Sarah Paulson, Awkwafina, 
Rihanna, Helena Bonham 
Carter

Maria Desya Tanisang



10INFOGRAPHIC

Naskah oleh : Christabel Cheryl Famdale
Desain oleh : Maria Desya Tanisang



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.


