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DARI REDAKSI

B

ulan berganti.
Kru Connect juga berganti.
Ada yang magang dan digantikan dengan wajah baru.
Harapannya memberikan kesegaran baru pada Connect edisi
terbaru yang Anda pegang saat ini.
Terima kasih sebesarnya untuk setiap alumnus yang kami kejar
menjadi narasumber. Dalam segala kesibukannya, tak segan
memberikan jawab atas setiap tanya dan memberikan sumbangsih
tulisan.
Doa terus disampaikan untuk para alumni Ilkom Petra dalam menjalani
asa. Harapan tulus dihaturkan untuk para mahasiswa dalam mencapai cita.
Tuhan memberkati....
- Fanny Lesmana, S.Sos, M.Med.Kom. -
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Kenapa harus
berorganisasi?
HENDRA SETIAWAN
Ilmu Komunikasi 2002
Ketua Himakomtra 2005/2006

T

ahun 2005 adalah salah satu stepping
stone dalam hidup saya. Ketika itu
saya memberanikan diri ikut dalam
kontestasi pemilihan ketua HIMA. Bukan
pemilihan capres memang.. hehehehe…
tetapi memberikan saya banyak
sekali pelajaran dalam hidup.
Mulai dari masa kampanye,
menyusun visi dan misi
sampai dengan membentuk
kabinet kerja. Meyakinkan
pemilih dan teman-teman
untuk
masuk
dalam
organisasi HIMA ini juga
sebuah seni yang sangat
berharga. Masih banyak sekali
yang apatis pentingnya belajar
berorganisasi sedari dini.

Contohnya
COMET
(Communication
Excellence Training) maupun tabloid internal
HIMA. Namun, selalu, sebagus apapun
program pasti akan menimbulkan pro dan
kontra. Dengan niat yang tulus, kami
berhasil menyelesaikan program
ini dengan baik dan banyak pula
yang merasakan terbantu
dengan program ini karena
mendapat kenalan untuk
skripsi maupun internship.
Dan saya masih ingat,
logo HIMAKOMTRA yang
saat ini dipakai itu adalah
kreasi Ongko, salah satu
mahasiswa angkatan 2002,
setelah saya modifikasi dengan
tanda salib di dalamnya.

Di sini saya belajar tentang kepercayaan diri,
bagaimana manage people, termasuk juga
manage waktu agar tetap seimbang antara
kegiatan kemahasiswaan dengan kegiatan
akademik di kelas.

Saya bersyukur, saya bertemu someone i
can look up into pada staf pengajar di Fikom.
Saya mendapat banyak sekali network yang
merupakan modal saya setelah lulus kuliah.

Banyak program yang kami buat hasil
kerjasama dengan jurusan dengan tujuan
memperkaya insight mahasiswa mengenai
dunia kerja secara real dari praktisi.

At the end, i am strong believer nilai akademik
yang bagus akan mengantarkan kita pada
meja interview, tetapi pengalaman organisasi
dan hidup yang akan mengantarkan kita pada
kesuksesan dalam hidup. ***
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C-STORY

Regina dan Sarah:
Jadi Biasa Tulisan Dirombak

S

iapa sangka opname malah
membawa inspirasi untuk Regina
Bella Rosari menemukan ide
membuat cerita pendek (cerpen)?

kan informasinya sering tidak mempengaruhi
pembaca. Jadi membuat magnet agar
pembaca tertarik membaca itu susah,” jelas
Regina.

Regina, sapaan akrabnya, memilih topik
diskriminasi dalam dunia pekerjaan. Ia mengaitkan topik tersebut dengan tokoh difabel
yang masih memiliki semangat menghadapi
kehidupan sosial walaupun sering dipandang sebelah mata.

Bukan menjadi akhir dari perjalanan menulis,
pengalaman mereka mengajarkan banyak
untuk keduanya. Melalui cerpen ini, Sarah
berharap agar korban pelecehan seksual
berani bertindak dan tidak diam ketika
menghadapi pelaku. Lain hal dengan Regina.
Ia berharap melalui kesempatan ini ia dapat
memanaskan kembali semangatnya untuk
menulis setelah satu tahun menjadi pimpinan
redaksi GENTA.***/ccf

Lain halnya dengan Sarah Azaliah.
Saat menelusuri dunia maya, ia
menemukan sebuah artikel kontroversi
di dunia Hollywood. Sarah terinspirasi
dari pemberitaan investigasi mengenai
pelecehan seksual artis Hollywood oleh
sutradaranya sendiri. “Wah, ternyata dunia
se-glamour Hollywood juga punya sisi
gelap,” komentarnya.
Berangkat dari dua topik yang berbeda,
Regina dan Sarah terpilih dari peserta
Creative Writing yang merupakan
workshop yang disampaikan oleh Dee
Lestari. Karya terbaik peserta diterbitkan
dalam buku kumpulan cerpen. Namun,
tidak mentah-mentah ide karya mereka
diterbitkan. Regina dan Sarah pun harus
melewati proses penyuntingan bersama
editor cerpen. Artikel keduanya pun harus
mengalami rombakan besar.
Dari pengalaman menulis di majalah
kampus, GENTA, keduanya sepakat bahwa
cerpen tergolong kategori susah ditulis.
“Biasanya di GENTA kan informasinya
jelas. Jadi pembaca yang mau baca bisa
dapat informasi lebih. Tapi kalau cerpen,

Regina Bella Rosari-Ilmu Komunikasi 2016 (kiri)
Sarah Azaliah-Ilmu Komunikasi 2016 (kanan)
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JENDRI SENGKEY
Belajar dari Pejuang Hidup

J

endri Sengkey, mahasiswa Ilmu
Komunikasi semester 5 ini mendapat
mandat untuk menjadi bagian dari
Petra Peduli Lombok. Ia menjadi relawan
selama 8 hari di pulau yang terdampak
gempa bumi pada 27 Juli 2018 lalu.
Tugas utama Jendri selama di Lombok
adalah mendokumentasikan kegiatan bakti
sosial tersebut. Namun, tidak hanya itu,
Jendri harus sigap menolong warga yang
membutuhkan bantuannya.
Desi Yoanita, wakil Dekan Ilmu Komunikasi
UK Petra sejak 2018, berpendapat
sosok Jendri adalah pilihan yang tepat
untuk pergi ke Lombok. Beberapa saran
dan opini menguak kebolehan Jendri di
dunia sinematografi dan fotografi. “Ini
juga kan bukan perjalanan biasa. Ini misi
kemanusiaan untuk membantu saudara kita

di Lombok. Maka dari itu saya memilih Jendri
karena saya lihat dia punya mental yang siap
untuk membantu,” jelas Desi.
Bagi pecinta dunia sinematografi ini,
pengalaman selama di Lombok memberikan
sudut pandang yang baru. Sebelumnya, ia
beranggapan gempa di Lombok mungkin
tidak parah. Namun, melihat keadaan trauma
masyarakat membuat Jendri berempati.
Walau masih ada trauma yang terdapat
dalam diri masyarakat, Jendri melihat adanya
keceriaan di masyarakat. Anak-anak kecil
masih dapat tertawa dan bercanda. Meski
sekolah sudah rusak, semangat belajar masih
ada. Bukan atap dan genting lagi, melainkan
tenda-tenda biru menjadi benteng pertahanan.
Toh itu tak mengusik ceria mereka. Jendri
masih menyimpan tawa ceria itu saat kembali
ke Surabaya. ***/ccf

“Anak-anak itu trauma melihat tembok besar. Rumah yang selama ini kita anggap tempat yang aman
untuk berlindung, tapi bagi mereka malah menakutkan.”
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VIRGINIA
GUNAWAN

“Cita-cita dan impian itu harus
diusahakan. Mungkin sekarang orang
tidak banyak umbar usaha, adanya umbar
hasil. Yang mana itu wajar banget.. toh gak
ada juga orang yang akan cerita betapa
beratnya mengejar impiannya, berapa kali
dia gagal. Tapi jangan jadikan keberhasilan
orang lain sebagai patokan kita. Karena
tiap orang punya jalan yang berbeda.”

V

irginia Gunawan merupakan salah satu
alumnus Ilmu Komunikasi angkatan
2008. Kecintaan akan dunia media,
membuat dirinya sempat menjadi Mahasiswa
Paruh Waktu Lab TV. Uniknya, meski
tergabung menjadi bagian Lab TV, rupanya
Virgin merupakan mahasiswa konsentrasi
print and online journalism. Ia mengaku
dirinya lebih tertarik ke arah penulisan dan
produksi berita daripada dunia entertainment
yang ditawarkan oleh konsentrasi Broadcast
TV kala itu.
Sudah empat tahun berlalu dirinya merantau
hingga negeri paman Sam. Ia melanjutkan
studi magister di New York University
(NYU) dalam program Reporting New York/
Reporting The Nation in multimedia. “Kenapa

NYU, karena program journalism nya salah
satu yg paling komprehensif untuk masters
in journalism. Selain itu karena aku pengen
merasakan hidup di New York,” jelas Virgin. Ia
mengaku, keinginan untuk pergi keluar negeri
sudah muncul sedari ia masih duduk dibangku
SMA. Namun, dikarenakan satu dan lain hal,
ia harus menunda pemenuhan impiannya itu.
Pekerjaan sebagai reporter adalah pekerjaan
yang ditentang oleh orang tua Virgin. Maka
dari itu, dirinya berusaha memberikan
pembuktian berupa beasiswa studi lanjut. Ia
menerima beasiswa FulBright dan berangkat
ke Amerika pada Agustus 2014. Impian yang
akhirnya dicapai setelah lulus kuliah tentu
menjadi kebanggan tersendiri untuk Virgin.
Ia pun tak hanya sekedar studi, tetapi juga
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melamar sebagai intern untuk musim panas
di Voice of America. Dari situlah karir yang ia
jalani sekarang terbuka.
Saat kuliah di NYU, perbedaan budaya dan
bahasa menjadi kendala Virgin. Dari situlah
ia dipaksa untuk memahami makna culture
shock. Ditambah dengan pembelajaran di
bidang jurnalistik, ia semakin dituntut untuk
berinteraksi dengan banyak orang. New York
menjadi tempat tinggal sekaligus tungku
pembakaran di Amerika. Ragam karakteristik
baru bermunculan dan dapat ia pelajari
secara praktikal dengan pemahaman dari
buku semasa kuliah.
Semasa bekerja, Virgin juga berkesempatan
meliput panasnya pemilu Amerika Serikat.
Ia turut mengikuti Partai Republik, markas
pemenangan Hillary Clinton. Selain itu, ia
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juga pernah melaporkan laporan khusus bom
di New York yang diduga dilakukan oleh ISIS;
liputan sidang umum PBB; bahkan wawancara
dan liputan khusus kunjungan menteri-menteri
Indonesia dan Wakil Presiden di Amerika.
Baginya, perkuliahan di Ilmu Komunikasi UK
Petra memberikan pengalaman yang holistik
(menyeluruh) untuk hidupnya sekarang. Ia
terkenal sebagai mahasiswa yang aktif. Bukan
hanya sebatas Mahasiswa Paruh Waktu,
kepanitiaan dan hal pengajaran pun aktif ia
lakukan. Namun, dengan padatnya jadwal dan
aktivitas, Virgin belajar mulai dari mengatur
waktu dan prioritas, cara berkomunikasi,
problem solving, hingga memahami lapangan.
“Kalau dari sisi deadline tugas sebenarnya tidak
jauh berbeda, namun lagi-lagi, ekspektasi yang
berbeda antara tingkat pendidikan itu yang
membuat agak kaget,” papar Virgin. ***/ccf
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GOOGLE ADSWORDS
Pertemukan Pembeli yang Tak Tahu Arah

Gintarė Gulevičiūtė
Google Certified Teacher

I

nternet menjadi kebutuhan pokok
mayoritas manusia di bumi ini. Menurut
data tahun 2017, pengguna internet aktif
mencapai 143 juta pengguna. Angka ini
menunjukkan lebih dari sebagian penduduk
Indonesia adalah pengguna internet. Dari
data sebelumnya tahun 2016, Kominfo
menemukan kenaikan pengguna aktif
internet yaitu 10 juta penduduk dalam kurun
waktu setahun.
Tren internet terus meningkat semenjak
tahun 1990-an. Di Universitas Kristen Petra
sendiri, internet mulai menjadi wadah menjangkau masyarakat semenjak 3 Juni 1996.
Fakta inilah yang menjadi peluang besar
terbukanya pasar di era internet.

Yuk, mengenal Google Ads!

Google Ads atau yang lebih dikenal dengan
Adsense merupakan layanan yang diberikan
Google untuk pemilik bisnis mengiklankan
produknya secara online. Jangkauan periklanan ini pun dapat diatur untuk menjangkau
daerah-daerah yang diinginkan mulai dari
lokal, nasional, bahkan antar negara dengan
budget yang dapat disesuaikan..
Adwords sendiri merupakan aplikasi yang

disediakan Google untuk mengatur adsense.
Dengan bantuan aplikasi ini, penjual dapat
menetapkan siapa saja target pasar yang
sesuai dengan target produknya berdasarkan beberapa kategori seperti usia, jenis
kelamin, kesukaan, dan sebagainya. Dengan
berbagai macam fitur spesifik dari adsense
ini, pada tahun 2015 di Amerika, penjualan
online akibat penggunaan layanan adsense
meningkat. Sebanyak 50% pengguna yang
melihat iklan membeli produk dari penjual
yang bersangkutan.
Pemasang iklan pun dapat mengatur pembayarannya berdasarkan aturan yang ia inginkan seperti impression (pemasang membayar
berdasarkan jumlah orang yang melihat
iklannya), clicks (pengiklan membayar berdasarkan berapa banyak orang mengklik
iklannya), conversion (pemasang iklan membayar ketika pengguna internet melakukan
suatu kegiatan yang berharga pada website-nya seperti membuat akun maupun
membeli produk).
Sayangnya, memahami prinsip Adwords
tidak semudah Search Engine Organizer
(SEO). Sebuah bisnis baru perlu menganalisis perilaku konsumen sebelum benar-be-

PROFESI
nar menginvestasikan uang banyak untuk
kampanye Adsense. Gintarė Gulevičiūtė,
Google Certified Teacher asal Lithuania
berpendapat bahwa orang awam akan
menemukan kesulitan memahami Adwords
tanpa pembimbing. Ia menyarankan agar
seseorang mengambil minimal kelas online
mengenai Adwords sebelum benar-benar
menggunakannya.
Semenjak mendapatkan sertifikat untuk
Adwords pertamanya di tahun 2014, Gintarė menjadi seorang pengajar. Ia kerap
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membantu pebisnis dan universitas untuk
mengenal Google Adwords. Ia berpendapat
pemasaran media digital akan semakin populer di tahun-tahun mendatang.
Untuk tetap aktif di dunia adwords, seseorang perlu terus memperbaharui sertifikatnya setiap tahun. Hal ini dikarenakan tren
internet sangat dinamik. Pengambilan pembaharuan sertifikat ini ditujukan agar pengguna adwords lama juga memahami aplikasi
ini yang selalu berubah-ubah seiring dengan
karakteristik pengguna internetnya. ***/ccf

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12640/siaran-pers-no53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfoterus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran_pers
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REVIEW

“Bila hendak membawa tulisan oleh-oleh, kejar aneka
detail bak seorang jurnalis”
nilai kearifan lokal. Terdapat patung yang
diarak satu tahun sekali mendekati Paskah.
Dengan gaya tulis yang jenaka, penulis
mengisahkan penggantian patung yang
disebut Tuan Ma dengan judul “Sudah Tua,
Patung Tuan Ma Diganti yang Muda”. Penulis
mendeskripsikan arak-arakan di Larantuka
dengan detail, seolah membawa pembaca
turut berada di lokasi mengikuti prosesi
keagamaan dan menghayati pengharapan.
Tak hanya itu, perjalanan penulis menyusuri
Jordania, yang terkenal dengan Petra,
membawanya untuk mengenal penduduk
asli di sana. Ia berbaur dengan keluarga
yang bermatapencaharian dari berjualan
souvenir dan menyewakan keledai. Penulis
menjabarkan kehangatan dijamu makan di
gua. Dengan gayanya, ia luwes untuk bergaul
dengan orang asing meskipun menggunakan
bahasa asing.
Judul: Oleh-oleh Jurnalis: Catatan Traveling di
20 Kota pada 11 Negara
Penulis: Doan Widhiandono
Jumlah hlm: xxiv + 244 halaman
Penerbit: dreamlitera
Tahun: 2016

S

ebagai jurnalis di Jawa Pos, Doan
Widhiandono berkesempatan untuk
pergi meliput ke pelosok Indonesia
hingga mancanegara. Kunjungan Doan ke
berbagai tempat, membuatnya memiliki
sejuta cerita untuk dikisahkan. Beragam kisah
dan peristiwa diliputnya dari berbagai momen
perayaan agama di Indonesia Timur, pemilu
di Amerika Serikat, pernikahan Pangeran
William dengan Kate Middleton, dan
kedukaan di Thailand. Tak jauh-jauh, liputan
ritual keagamaan di Larantuka, Kabupaten
Flores Timur, Nusa Tenggara Timur memiliki

Penulis memberikan kutipan “Bila hendak
membawa tulisan oleh-oleh, kejar aneka
detail bak seorang jurnalis”. Berkesempatan
melancong ke Washington DC, tampak kurang
afdal bila tidak mencoba hal baru. Penulis
mencoba menunggang Segway, kendaraan
roda dua yang bekerja dengan cara menjaga
keseimbangan tubuh. Ia menuliskan detail
kendaraan, ajaran pelatih, dan sensasi
mengendarai Segway.
Doan
Widhiandono
dengan
segala
keterampilannya menulis feature memberikan
contoh bagi para calon penulis untuk
memperhatikan gaya tulisan. Apalagi untuk
para penulis traveler tentu akan menambah
ilmu dan perspektif menulis perjalanan.
Liburan pun tak sekadar berlibur karena ada
sesuatu yang kita bagikan ke orang lain.
(Melina Ikwan)

INFOGRAPHIC

Naskah oleh: Christabel Cheryl Famdale, Desain oleh: Felicia Luvena
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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.

