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DARI REDAKSI

T

ahun 2019.
Memasuki usia FIKOM UK PETRA yang ke-18,
pembenahan banyak dilakukan baik dalam segi
penyesuaian kurikulum yang diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan bidang media dan komunikasi secara umum,
maupun pembenahan dari segi fasilitas, termasuk fasilitas
laboratorium. Selain itu, ada tiga dosen yang saat ini sedang
menyelesaikan studi doktoral di beberapa tempat.
CONNECT terus mengupayakan agar dapat berinteraksi secara rutin
dengan para alumni dengan harapan dapat memperoleh masukan
perihal dunia kerja serta profesionalisme; di sisi lain harapannya adalah
dapat juga memberikan gambaran perihal perkembangan FIKOM sebagai
almamater.
Selamat tahun baru untuk semuanya. Doa kami, di tahun yang baru ini kita semua
terus memperoleh penyertaan dan berkat dari Tuhan untuk segala hal yang kita
lakukan. Amin.
- Fanny Lesmana, S.Sos, M.Med.Kom. -
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FIKOM

Ngapain Jadi
Ketua HIMA

S

uatu saat kami bepergian ke Israel untuk
naik ke Gunung Sinai yang tingginya
kurang lebih 2200 km. Bersama 10 orang
yang lain, kami wajib saling membantu. Dengan
tipisnya oksigen, kami tidak bisa menjadi egois
naik cepat-cepat, saat banyak orang tua yang
harus dibantu menapaki tangga demi tangga.
Puji Tuhan proses naik dan turunnya berjalan
baik karena kerjasama banyak pihak.
Saya tidak akan menceritakan detilnya tentang
perjalanan tersebut. Tapi jika kamu paham
bahwa leadership adalah pengaruh, maka cara
terbaik untuk memberikan pengaruh adalah
saat tidak seorang pun mengharapkannya
darimu. Saat kualitas itu muncul sendirinya dari
dalam, tanpa adanya embel-embel perkenalan
bahwa kamu punya jabatan ini dan itu di masa
lalu, orang akan merasakan pengaruhmu
sebagai siapa kamu di masa kini. Terbukti,
jabatan di masa lalu saya itu menjadi punya
value lebih karena orang sudah merasakan
dampaknya. Karena percuma jika orang hanya
tahu jabatan kita dulu tapi kita sendiri tidak bisa
menunjukkan kualitas kita.
Lalu kenapa saya mau jadi Ketua HIMA?
Saya punya idealisme yang lucu waktu itu:
saya ingin melayani mahasiswa. Kenapa lucu?
Karena itu tidak seutuhnya benar. Maksudnya?
Saya akan jujur sama kamu. Saya suka
berada di sebuah posisi yang “tinggi”. Saya
suka berada di sebuah organisasi yang punya
kuasa/kemampuan untuk mengatur. Tapi
seperti yang saya sebutkan di awal, sebagian
dari diri saya ingin melayani mahasiswa.
Walaupun pada akhirnya, saya dikecewakan
oleh banyak hal.
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Dikecewakan gimana? Well, don’t let me stop
you. Because if you do, then your dream is not
strong enough. Mendingan jangan jadi Ketua
HIMA kalau dengan baca fakta singkat yang
tidak enak begini, kamu sudah mau mundur.
Intinya, ketika kamu punya target, siap-siaplah
untuk kecewa. Tapi, jangan berhenti. Karena
jika memang kamu tulus, rasa kecewamu bisa
berubah jadi energi untuk membawa perubahan.
Perubahan apa yang saya lakukan? Banyak.
Dari paling ringan adalah mengganti nama
Divisi menjadi Departemen. Saya lakukan demi
menaikkan bobot kinerja dan brand-nya. Saya
mau mahasiswa yang jadi Pengurus HIMA
tuh merasa bangga sekaligus sadar punya
tanggung jawab yang lebih. Karena panitia di
kampus juga pakai nama Divisi. Kedua, ganti
Logo HIMAKOMTRA. Saya tambahkan lambang
salib, sebagai pengingat bahwa Kristus sebagai
pusat pelayanan HIMA. Konsekuensinya? Saya
rombak ulang AD-ART HIMA dan ajukan ke
BPMF. It was a long and tiring process, but it
was worth it.
Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan,
jika kamu terpanggil untuk berbuah, lakukan
saja. Jangan khawatir jika ada motivasi yang
tidak pas seperti yang saya sebutkan tadi. Saya
sengaja menceritakannya agar kamu tahu
bahwa ini hal yang manusiawi, bahwa kita tidak
sempurna. Wajar jika kamu bangga atas target
dan pencapaianmu, asal jangan sombong.
Tapi, jika kamu yakin bahwa kamu terpanggil,
bawa dalam doa, minta dukungan dari orangorang terdekatmu, persiapkan yang terbaik,
dan lakukan! Karena saya mengenal seseorang
yang mengabaikan hal ini (meski saat itu sudah
saya ingatkan untuk melakukannya), dan
akhirnya dia menyesal. So? Just do it!
Thank you! Jesus bless you.

CHRISTY MARIA SUCAHYO
Ilmu Komunikasi 2004
Ketua Himakomtra 2005/2006
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C-STORY

Calon Pemimpin Berjiwa Sosial

F

uture Leader Congress 2018 (FLC
2018) menjadi salah satu pencapaian
Fide Abraham, mahasiswa Ilmu
Komunikasi angkatan 2016. Forum
yang dilaksanakan oleh United Nations
ini bertempat di Bangkok pada 16-18
September 2018. Bersama lebih dari
400 peserta lainnya, Fide mendapat
pengetahuan dari topik bahasan yang
menjadi keresahan di dunia zaman ini.
FLC 2018 memiliki tema besar “Becoming
the Next Leader in the 21st Century”,
yang dipandu oleh pembicara tingkat
internasional di United Nations Young
Leaders. Acara ini sendiri bertujuan untuk
diskusi dan meruncingkan kemampuan
pemimpin di masa depan.
Fide sendiri mengangkat tema edukasi
dan sosial dalam esai yang ia ajukan.
Ia dikelompokkan dengan muda mudi
dengan fokus yang sama. “Banyak sekali
pengetahuan yang saya dapat dari temanteman selama FLC 2018. Tidak hanya
perbedaan budaya, tetapi juga pemikiran
bagaimana solusi ini dapat diselesaikan,”
cerita Fide.
Tema ini seiring dengan minat Fide dan
kekhawatirannya akan kehidupan anak

jalanan. Keadaan dan paksaan yang
membuat mereka gagal menentukan garis
hidupnya sendiri. Mereka yang seharusnya
belajar di sekolah malah berjualan di lampu
merah di Surabaya. Fide turut berpartisipasi
dalam komunitas peduli anak jalanan. “Gak
ada namanya sih. Tapi kami di sini samasama punya tujuan agar anak-anak jalanan
bisa sekolah lagi,” jelasnya.
Kebanyakan, anak jalanan yang ia temui
memiliki kerinduan untuk bersekolah.
Mereka juga ingin belajar. Namun, orang
tua menuntut agar anak-anak berjualan
dan mencari nafkah. Sempat suatu kali
ketika Fide menghampiri rumah salah
seorang anak, ia mendapat respon jelek.
“Anakku jarno kerjo ae,” Fide menirukan
dengan mata melotot. Fide sendiri merasa
anak-anak itu perlu mendapat pendidikan
akademis dan non akademis di sekolah
supaya mereka tidak diremehkan.
Fide memiliki visi untuk menjadi pusaka.
Sebuah senjata yang ampuh untuk memberi
dampak yang besar. Ia berkeinginan
menjadi ujung tombak untuk menghadirkan
kebaikan. Perasaan dan hak yang sama
yang dapat dinikmati oleh semua golongan.
/ccf

REVIEW
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Secuil Kisah Ahok di Masa Lalu
Oleh: Fanny Lesmana

B

eberapa orang yang telah
menonton film ini menyampaikan
kekecewaannya pada saya.

“Bener, kan? Ini bukan filmnya Ahok.”
“Sayang ya Ahoknya ndak banyak
diceritakan.”
“Gimana ya? Pokoknya aku kecewa.”

Lho??? Lantas maunya kisah film ini
dibagaimanakan? Hehehe…
Saya sendiri tidak kecewa saat menonton
film ini. Memang kalau mau dilihat dari
pengambilan gambar, film ini tidak istimewa.
Bahkan keindahan Belitung yang telah
mendunia hampir tidak tersentuh. Bisa jadi
karena memang bukan itu yang hendak
dieksplorasi oleh film ini. Dari segi kisah,
plotnya mengalir nyaris tanpa konflik.
Beberapa adegan acap dimainkan dengan
datar. Sebagian orang yang tak sabar
menonton film drama bisa saja tertidur
sejenak.
Ditelisik lebih jauh, film besutan Putrama
Tuta ini cenderung mengisahkan tentang
Kim Nam, ayah Ahok. Itu pula yang
disampaikannya oleh sang sutradara saat
jumpa media. Inilah kekuatan film ini.

Banyak nilai kehidupan yang ingin dibagikan
melalui film ini dalam sosok Kim Nam (yang
diperankan oleh Denny Sumargo saat
muda dan Chew Kim Wah saat tua). Nilainilai itulah yang kemudian tertanam dalam
sosok seorang Basuki Tjahaja Purnama
(diperankan oleh Eric Febrian saat remaja
dan Daniel Mananta saat dewasa) yang juga
dikenal dengan nama Ahok.
Beberapa potongan kisah tampak dramatis.
Denny Sumargo tampak berupaya keras
mendalami sosok Kim Nam. Ini justru tidak
terlihat dari Chew Kim Wah yang terlihat
lebih santai memerankan sosok ayah
Ahok. Daniel Mananta terbilang cukup lihai
memerankan Ahok.
Mungkin ketidakhadiran sepak terjang Ahok
banyak disesalkan oleh penonton film ini.
Toh tak bisa kita lupakan, siapa Ahok yang
banyak dikenal saat ini tidak akan nampak
bila tidak memiliki nilai-nilai ditanamkan
dengan kuat oleh Kim Nam dalam
kesehariannya. Ini menarik untuk dipahami
oleh siapa pun yang ingin menjadi bagian
integral dari bangsa ini. Seperti kata Kim
Nam, “Jangan pernah berhenti mencintai
negeri ini.” ***
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PROFILE

Adi Chandra

Dari Jago Bisnis Hingga Jago Konsep
“the person who risks nothing, does nothing, and becomes nothing.
He may avoid suffering and sorrow, but he simply cannot learn and feel and
change and grow and love and live, so live for something or nothing.”

M

eski lulus dari Ilmu Komunikasi, Adi
Chandra (Adi) tidak berpikir untuk
melanjutkan karir komunikasi. “Aku
mau jadi pebisnis,” tegas pria kelahiran
Tarakan itu. Namun tak disangka, sekarang
Adi malah mengemban salah satu tugas
yang paling penting di negara ini. Sekarang,
Adi menjadi anggota tim komunikasi Wakil
Presiden Indonesia.
Kemampuan alumnus angkatan 2007 ini
sebenarnya telah teruji sejak duduk di bangku
perkuliahan. Pada tahun 2008, Adi berhasil
mengharumkan nama Ilmu Komunikasi Petra
pada PR Week National di Jakarta. Selain

itu Adi juga telah merambah dunia PR
profesional saat masih menjadi mahasiswa.
Ia mengambil proyek branding beberapa
klien profesional seperti Arva School of
Design dan PJB.
Proyek yang telah membuahkan uang
jajan dan kebanggaan tidak membuat
tujuan Adi berubah, mimpinya tetap tidak
berubah. Tawaran menjadi Senior Digital
PR Tempo Group tidaklah menggiurkan
baginya. Setelah lulus penyuka rasa vanilla
ini langsung merintis bisnisnya di bidang
logistik.

Adi Chandra menjadi salah satu pembicara dalam acara COMMUTER 2018

PROFILE

Ikut berpartisipasi dalam
persiapan Asian Games

Bersama Ganjar Pranowo,
Gubernur Jawa Barat setelah
mengurus kunjungan kerja
Menteri Koordinator PMK,
Puan Maharani
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Bersama Ahok dalam koordinasi
program kementerian dan
pemerintah DKI

Bila diminta menceritakan bagaimana dan
kapan tepatnya Adi memutuskan banting setir
menjadi tim komunikasi, hal ini juga masih
menjadi misteri. Pasalnya perjalanannya
menjadi tim komunikasi memang sangat
dipenuhi kebetulan-kebetulan dan juga
kesempatan dadakan.

Jokowi. Saya direferensikan, tidak disangka
ternyata di tim tersebut ada orang yang dulu
minta tolong saya bantu flashmob,” ujar Adi,
“Sejak itu juga bisa ada kesempatan diskusi
dengan Pak Jokowi. Sampai ada ide salam
dua jari dan profile picture media sosial
dengan poster kampanye.”

Misalnya saja pada tahun 2012, dimana
Adi pertama kali membantu tim kampanye
pasangan calon gubernur Jokowi – Ahok.
“Pada saat itu ya ngobrol-ngobrol aja santai
di Bundaran HI, jadi ya kenalan aja. Pas itu
ngobrolin Jokowi, kelihatannya orangnya
pantes dibantu,” ujar Adi. Ya, dari percakapan
sekasual itu Adi jadi tergabung membantu
flashmob kampanye tim Jokowi-Ahok.

Tak disangka. tahun 2015 karir Adi Chandra
dalam komunikasi politik masih berlanjut.
Karena pengalaman kerjasama yang baik,
Adi Chandra diminta untuk bergabung
dalam tim G70 (program Presiden Jokowi).
Pada tahun yang sama, Presiden Jokowi
setelah membuat Keppres pendirian tim
komunikasi pemerintahan, Adi Chandra pun
mendapatkan tawaran untuk bergabung
dalam tim komunikasi tersebut.

Yahun 2013 sembari menjalankan bisnis
logistiknya, Adi kembali diminta tolong untuk
membantu tim Jokowi untuk mensukseskan
“Aksi Jakarta Bersih.” Meskipun begitu,
Adi merasa kolaborasi tersebut bukanlah
faktor utama mengapa Adi benar-benar
memutuskan untuk pindah jalur pekerjaan.
Tahun 2014 Adi benar-benar menginvetasikan
waktunya pada komunikasi politik. “Pada
saat itu ada teman lama yang jadi relawan

Pekerjaan Adi dalam pemerintah memang
menantang. Baik dalam membangun
koneksi dengan senior, hingga menyelidiki
kasus yang sedang hits di masyarakat.
Bila dibandingkan antara mimpi awalnya,
menjadi tim komunikasi politik sama sekali
tak memiliki relevansi. Meski begitu, hari ini
seorang Adi telah memiliki sebuah visi dan
misi sejalan dengan latar belakangnya di
bidang ilmu komunikasi. /ory

07

PROFESI

Image: Zachary Staines (unsplash.com)

Entertainment JournalisT
Ketika media menyuguhkan kesenangan
di tengah pemberitaan berat

J

ika Anda adalah seseorang yang
sangat akrab dengan pop culture.
Selalu aktif mengikuti perkembangan
dunia perfilman dan acara televisi. Gemar
mendengarkan dan menelaah karya musik.
Mungkin Anda perlu mempertimbangkan
untuk menjadi seorang jurnalis entertainment.
Ya,
jurnalis
entertainment
menurut
LaPressClub meliputi kritik acara televisi dan
film, kritikus dan jurnalis musik, jurnalis dan
kritikus video game, dan liputan selebriti.

Seorang jurnalis selebriti, atau yang kerap
disebut paparazzi, lebih berfokus pada
kehidupan sosial seorang selebriti. Memang
masyarakat selalu ingin merasa dekat dengan
orang yang mereka idolakan. Sehingga
pekerjaan seperti paparazzi ini menjadi
pekerjaan yang menjanjikan. Karena para
fans akan selalu penasaran, apa yang artis
favorit mereka makan, dan juga apa yang
mereka kenakan, serta siapa yang sekarang
menjadi teman dekat mereka.

Tugas seorang kritik cukuplah simpel, yaitu
untuk menjawab pertanyaan, “Apakah film
ini pantas untuk ditonton? Apakah musik ini
pantas dinikmati? Apakah video game ini
akan senilai dengan harga yang akan saya
bayar?” untuk alasan-alasan tersebutlah
para jurnalis entertainment masuk ke dalam
bingkai pemikiran, untuk memberi kita
pengetahuan yang mungkin tak terjangkau
oleh orang awam.

Memang jurnalis entertainment kerap
mendapatkan titel jurnalisme yang lebih
lunak. Karena bukanlah kantor polisi dan
juga demonstrasi yang mereka kunjungi.
Misalnya pada launching sebuah film, acara
yang dibuat adalah acara yang sangat
glamor dan penuh dengan hiburan. Memang
hal itu ada benarnya juga, namun meniti karir
sebagai seorang jurnalis entertainment tetap
sama susahnya dengan jurnalis berita.

PROFESI
Seorang jurnalis entertainment belum tentu
selalu mendapat kepercayaan dan juga
informasi dari pihak entertainer. Sama
dengan jurnalisme berita, koneksi dan
juga jam terbang berbanding lurus dengan
kredibilitas dan juga reputasi anda sebagai
seorang paparazzi, maupun seorang kritik.
Untuk menjadi berpengaruh seperti alm.
Roger Ebert, kritikus film Chicago Sun Times,
butuh waktu dan perjuangan. Roger sendiri
telah meniti karirnya sejak usia 25 tahun, dan
memenangkan Pullitzer Prize tujuh tahun
kemudian.
Glandy Burnama, jurnalis entertainment
di Jawa Pos telah memiliki jam terbang
hampir empat tahun. Namun, masih saja
pentingnya koneksi menjadi kunci utama
dalam mencari berita. Pernah beberapa kali
dirinya kesulitan bertemu narasumber karena
berbagai alasan dari pihak manajemen artis
bersangkutan. Walau menemui kebuntuan
dalam wawancara, seorang jurnalis di
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zaman ini tidak boleh menyerah. Jika dahulu
seorang jurnalis entertainment harus rela
bermalam di depan kediaman narasumber,
jurnalis sekarang juga harus rela memantau
perkembangan media sosial artis. Bukan
lagi berfokus pada foto-foto eksklusif dan
bombastis, melainkan fokus kepada berita
yang terpercaya dan menghibur.
Menjadi seorang jurnalis entertainment
memiliki tantangan tersendiri. Kesulitan yang
ditemui di lapangan pun berbeda dengan
ranah jurnalistik lainnya. Namun, pemberitaan
ini dapat menjadi solusi di tengah hiruk pikuk
arus pemberitaan yang jauh lebih serius.
Kerinduan akan menghasilkan pemberitaan
yang menyenangkan merupakan salah
satu alasan terkuat Glandy saat pertama
terjun di dunia ini. Bukan hanya alasan agar
dipandang, melainkan lebih bagaimana
pemberitaan dapat berdampak untuk
sesama. /ory/ccf
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REVIEW

MENILAI POLITIK NEGARA
DARI PEMIMPIN TERDAHULU

P

embicaraan politik Indonesia tidaklah
pernah bisa jauh dari tokoh besar
mereka. Baik Sang
Proklamator Soekarno,
ataupun
pengganti
sekaligus
Presiden
dengan
masa
jabat
terlama, Soeharto. Para
tokoh ini sesungguhnya
adalah produsen utama
isu politik dan kebijakan
yang
mempengaruhi
Indonesia hingga saat ini.
Pantaslah bila pengamat
politik ingin membuat
kajian mengenai pola
pikir dan juga dasar logika
para pemimpin, karena
dengan
mempelajari
pengalaman merekalah
kita dapat membangun
Indonesia yang lebih
baik.

Penulis menjelaskan pengaruh sikap
dan juga latar belakang tokoh akan sikapnya
terhadap
Pancasila,
demokrasi,
kebijakan
ekonomi, serta kebijakan
politik luar negeri. Misalnya
saja Soekarno yang selalu
bersikukuh
mensintesis
nilai nasional, agama dan
komunisme, atau Soeharto
yang selalu tegas dengan
kebijakan politik luar negeri
bebas aktif.
Dalam
buku
ini
penulis mengajak kita
menganalisis, tidak hanya
karakteristik
masingmasing pemimpin, namun
juga beberapa alasan
dan spekulasi mengapa
beberapa kebijakan mereka
tidak meroket di Indonesia.
Selain itu, penulis juga
mencermati
kesamaan
nilai di antara pemimpin
yang membuktikan nilai
tersebut adalah relevan di
Indonesia.

Dalam buku ini juga
dijelaskan bahwa latar
belakang
seorang Judul:
pemimpin
sangatlah Komunikasi Politik: Memahami dari
sisi kepribadian dan pemikiran
mempengaruhi agenda
politik Soekarno dan Soeharto
politik mereka. Misalnya Penulis:
saja, Soekarno sebagai Gatut Priyowidodo, Ph.D
Buku ini mengajak
orang yang memiliki Jumlah hlm:
pembaca
untuk
lebih
latar belakang Islam xii + 160 halaman
melek dengan faktanya,
memiliki agenda untuk Penerbit:
bahwa chief in command
menggabungkan
nilai Rajagrafindo Persada
negara kita ini sangatlah
keislaman dalam ideologi Tahun:
berpengaruh
pada
2018
negara. Pada Soeharto
kehidupan masyarakatnya.
juga
terlihat
sosok
Jadi, kita perlu mempelajari
yang terbiasa dengan
karakteristik yang tidak
militer dan kekuasaan, sehingga tipe
mengenal waktu, yang selalu menginspirasi
kepemimpinannya cenderung terpengaruh
Indonesia untuk menjadi lebih baik. ***/ory
sistem otoriter.
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Naskah oleh: Christabel Cheryl Famdale,
Desain oleh: Felicia Luvena

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.

