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DARI REDAKSI

C

ONNECT mulai dikenalkan pada alumni FIKOM UK Petra
sejak tahun lalu. Masa terbit CONNECT boleh dikatakan
belum memenuhi kualitas periodisitas yang konstan. Meski
demikian, CONNECT tetap berupaya untuk menjaga stabilitas
waktu penerbitan dan juga terus berkomunikasi dengan para
alumni yang telah malang melintang di dunia pekerjaan yang
beragam.
Beberapa pengalaman didapatkan dari beberapa mahasiswa yang
berpartisipasi dalam pengerjaan CONNECT edisi 8 ini. Setidaknya mereka
mencoba untuk berkomunikasi dengan para alumni dan memperoleh
pelajaran berharga untuk mengasah softskill yang nantinya juga akan
mereka jumpai pada dunia kerja.
CONNECT berharap terus dapat menjadi penghubung antara Ikom UKP, alumni dan
juga mahasiswa agar dapat bersinergi lebih erat untuk memberikan pencerahan
bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati.
- Fanny Lesmana, S.Sos, M.Med.Kom. -
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FIKOM

BERTAHAN
DI TENGAH
PERUBAHAN
Farren Anatje

D

i tengah era digital dimana informasi
mengalir begitu cepat, perkembangan
teknologi merupakan salah satu
faktor pendukung dimana memungkinkan
semua masyarakat terpapar. Perilaku
masyarakat pun berubah, dimana semua
hal bergantung internet. “Bahkan sebelum
melakukan purchasing pun, kita cenderung
untuk mencari sampai 15 sumber sebelum
memutuskan untuk membeli barang
tersebut,” ujar Lidyawati Aurelia, salah
satu pembicara dalam Communication
for Millennials: How to Empower the Media
Industry in Digital Era.
Lidya merupakan Country Manager
AnyMind
Group
Indonesia,
sebuah
perusahaan yang berfokus pada bidang
advertising dan marketing technology. “Oleh
karena perubahan itu, kita dituntut untuk
bekerja kreatif dalam bidang kita,” jelas
Lydia sembari menunjukkan beberapa
video iklan yang menariknya, konsep yang
diangkat berbeda jauh dengan produk
brand pembuat iklan itu sendiri. “Kita
dituntut untuk membuat sesuatu yang
menyentuh sisi emosional masyarakat,”
lanjutnya.
Selain menghadirkan expertise dalam bidang
Strategic Communication, hadir juga Ardyan
M. Erlangga, Managing Editor VICE Indonesia
yang mewakili bidang Broadcast and
Journalism. Ardyan memaparkan, meskipun
era digital semakin maju, perbedaan dan
kekhasan suatu media tetap harus ada.
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”VICE hadir untuk kalangan muda, dimana
kita berfokus untuk mengangkat isu-isu
sosial, budaya dan seni, dimana benang
merahnya adalah humanis. Itu yang
membuat kami ada.”
Sebagai penutup, Ardyan membagikan
salah satu konten video yang menurutnya
adalah salah satu konten yang berat karena
perlu banyak pertimbangan dari sisi etika
maupun sisi hukum. “Nama Baik Kampus”
adalah konten mengenai pelecehan seksual
di kampus. Konten VICE yang ini bekerja
sama dengan Tirto.ID dan The Jakarta Post.
“Semoga jurnalistik terus menyentuh sisi
kemanusiaan.”
Workshop yang diadakan pada 15 Mei 2019
di Universitas Kristen Petra ini merupakan
workshop Internasional pertama yang
diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu
Komunikasi dalam rangka menyambut
ulang tahun Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Kristen Petra yang ke-18.
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C-STORY

Lawan tetap Kawan
Titania Dewanti

M

ahasiswa Ilmu Komunikasi kembali
mencetak prestasi pada Bidang
Radio.
Empat
mahasiswa
Ilmu
Komunikasi angkatan 2018 (Velly Christine,
Grace Gerungan, Felicia Clairine dan Jeffrey
Hendrawan) berhasil menjadi Top 10 Frekuensi:
Announcer Workshop and Competition yang
diselenggarakan oleh AWS Radio Sekolah
Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya.
Velly Christine yang merupakan salah satu dari
keempat mahasiswa yang mengikuti lomba
tersebut berhasil menyabet gelar Runner Up
pada kompetisi ini. Ajang ini menguji para
peserta untuk membawa sebuah berita pada
radio dengan memperhatikan teknis bridging
dan punchline.
Empat mahasiswa tersebut berpesan untuk
tidak takut mencoba. Walaupun iseng dan
hanya mencoba setidaknya mau untuk
melakukan hal tersebut. Tidak perlu takut
untuk gagal karena hal tersebut seharusnya
menjadi motivasi untuk terus mencari
pengalaman.

Kenali Potensi
sebelum Berkompetisi
Titania Dewanti

T

ergerak untuk melayani kota kebanggaan
Surabaya, Joanna Kusumadewi berhasil
menyabet gelar Ning Persahabatan 2019.
Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen
Petra angkatan 2016 ini meraih prestasi dalam
ajang Duta Wisata Cak Ning Surabaya 2019.
Selain melatih mental, Joanna merasa
proses
penyisihan
kompetisi
tersebut
memberikan banyak sekali wawasan baru.
Mulai dari pengetahuan dari para juri tentang
kepribadian hingga mendapatkan banyak
relasi dari banyak peserta.

Menurut Joanna, semua orang harus memiliki
passion dan potensi dalam mengikuti lomba.
Kita bisa menang dan belajar tentang proses
tersebut. Jangan takut keluar dari zona nyaman
untuk mendapatkan wawasan baru.

C-STORY
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Komunikasi Dalam Aksi, Fikom yang Berprestasi
Elisabeth Glory Victory

K

reativitas tidak hanya untuk di kelas.
Setidaknya begitu untuk kali ini, bertema
“The Era of New Media: Get It, Share It”,
lomba Komunikasi Fiesta telah mengajak
mahasiswa untuk berkarya dan meluapkan
kreativitas
seolah-olah
sudah
bekerja.
Dari lima kategori perlombaan, tahun ini
mahasiswa Ilmu Komunikasi Petra berhasil
meraih kemenangan yaitu dua Runner Up, satu
Third Place dan satu juara favorit.
Pemenang Runner Up adalah Titania Dewanti,
Charles Endriko dan Sellina Tanya yang
ketiganya adalah mahasiswa angkatan 2016.
Mengikuti lomba creative content, tim bernama
“Lintas Penjurusan” ini sukses membuat
konten yang cocok untuk edukasi via media
digital.
Runner Up juga diraih oleh Sarah Azaliah dan
mahasiswa DKV serta Manajemen Bisnis
dalam kategori
Short Movie Competition.
Berbeda dengan pandangan khalayak dimana
digitalisasi membuat menusia semakin
individualis. Tim ini merasa sebenarnya gadget
juga dapat digunakan untuk mendekatkan
apabila tidak di salah gunakan.
Juara ketiga diraih oleh Liem Michael Stefan
(2016), Jessica Idelia (2017) dan Jessica Michelle
(2017). Tim yang bernama Limitless Idea

ini mengikuti lomba Public Relations. Diajak
mengambil peran sebagai anggota KPU yang
memerangi maraknya isu hoax. Mengatasinya
tentu sebagai seorang PR dan dengan sebuah
integrated campaign. “Ya berbagai macam sih
kampanyenya, ada yang kita mau selipkan
di sinetron agar menjangkau gen X, ada juga
lewat YouTuber untuk menjangkau anak
muda.”
Sedangkan juara favorit diraih oleh Celyne
Halim (2016), Revand Tannur (2017) dan Irene
Yuarita (2017). Masih berbau politik, namun
kali ini tim yang memanggil diri mereka “Hiya
Hiya” bereksplorasi dalam membuat iklan.
Iklan ini diharapkan supaya bisa mengajak
anak-anak muda agar tidak golput.
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CHINTYA APRILLIA
Social Media Manager at Socioworks
Broadcast Television 2010

Emas di Balik Perak
Lita Hendryani

T

umbuh besar pada masa jaya televisi,
masa kecil Chintya Aprillia diisi oleh
kekagumannya dengan figur-figur
dalam acara televisi. Sejak belia ia bercitacita dapat suatu hari bekerja dalam dunia
pertelevisian. Demi mengejar cita-citanya,
Chintya meninggalkan kota kelahirannya,
Palu, menuju Surabaya dan berkuliah di
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas
Kristen Petra. Mahasiswa angkatan 2010 ini
menekuni konsentrasi Broadcast Television.
Tengah menjalani skripsi, ia menemukan
sebuah tawaran kerja menarik dari
Brandworks, sebuah perusahaan branding
yang pada saat itu baru dirintis. Perempuan
kelahiran tahun 1992 ini mengaku bahwa
tertarik untuk melihat lebih lanjut, dan
akhirnya melamar bekerja di sana. “Di saat

itu, melalui pengalaman magang dan cerita
dari teman-temanku aku berpikir kalau
kerja di televisi kesempatanku mendaki
jabatan cukup sempit,” tuturnya. Meskipun
begitu, bekerja dalam bidang branding
tentu memiliki tantangan tersendiri.
Terutama saat itu lahan social media yang
pada saat itu baru mulai berkembang.
“Salah satu tantangan terbesarku pada
awal bekerja di lapangan media sosial
adalah, ketika klien kita belum paham
bahwa baik cara pengambilan gambar
hingga caption itu penting sekali dan tentu
saja memiliki value yang sudah sepatutnya
dihargai,” jelas Chintya ketika ditanyai
mengenai kesulitan yang dialaminya
selama bekerja. “Pada awalnya banyak
klien kita menganggap enteng pekerjaan-

PROFILE
pekerjaan seperti itu, namun kini setelah
social media sudah sangat besar orang
sudah mulai mengerti pentingnya hal-hal
tersebut”.
Sembari menyelesaikan skripsi, Chintya
mulai disibukkan dengan pekerjaan
barunya di Brandworks. Tak terasa
beberapa bulanpun telah berlalu dan
Chintya kini telah lulus sebagai sarjana
komunikasi. Namun ia mengaku bahwa di
saat itu dalam posisinya sebagai karyawan
dan partner di Brandworks, ia merasa
gelar sarjana yang baru didapatkannya
tidaklah cukup. Karena itu, ia kemudian
memutuskan
untuk
melanjutkan
pendidikannya ke jenjang yang lebih
tinggi. “Aku lanjut belajar S2 Marketing
Management di Universitas Kristen Petra
karena aku merasa komunikasi dan
marketing kalau digabungkan itu bagus
banget.” Ia menjelaskan bahwa melalui ilmu
yang telah dipelajarinya sebagai Magister
Managemen dan Sarjana Komunikasi ia
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dapat menyalurkan lebih banyak lagi nilai
kepada pekerjaannya yang bergerak di
social media.
Kini Chintya Aprillia menjabat sebagai
Social Media Director di Socioworks,
sebuah departemen yang dibahawi
oleh Brandworks. “Manisnya bekerja
di Socioworks ya ketika ketika apa
yang kita lakukan memberi impact dan
membantu klien kita untuk maju, rasanya
menyenangkan sekali melihat kerja keras
kita bisa membantu seseorang”. Salah
satu contoh merupakan pengalamannya
dengan seorang klien yang pada awalnya
skeptis terhadap pengaruh social media.
Namun klien itu kini paham betul dan
sangat terbantu bisnisnya melalui bantuan
Socioworks.
Ia
menjelaskan,
pekerjaannya
di
Socioworks menuntutnya untuk terus
berkembang dan beradaptasi agar terus
dapat berkreasi.

(instagram.com/ca_chintya)
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REVIEW : FILM

Ras Bukan Pembatas Pertemanan
Elisabeth Glory Victory

S

etelah kemenangan Green Book atas
Best Picture Award di Oscars, khalayak
memperdebatkan, “pantaskah Green
Book memperoleh penghargaan tertinggi
di Oscars?” DI balik penghargaan sebagai
Best Original Screenplay, dan Best
Supporting Actor Award, Green Book juga
memperoleh banyak kritikan pedas.
Salah satu yang paling santer adalah ada
pengulas yang menyayangkan skenario
White Savior. Orang kulit digambarkan
sebagai pihak yang selalu membutuhkan
bantuan teman kulit putihnya.
Memang, settingan tahun 1962 membuat
hal ini masuk akal. Sebab pada era
tersebut segregasi antar ras masih legal
di beberapa negara bagian Amerika.
Karakter utama Green Book, Don Shirley,
pianis Afro-Amerika yang sangat berbakat,

berkali-kali mengalami penolakan saat
membeli barang dan mencari penginapan
yang layak demi tur piano di Amerika
Utara. Bahkan tak hanya penolakan, Don
juga mengalami kekerasan baik secara
psikis dan fisik.
Di sinilah peran Tony Vallelonga muncul.
Tony sebagai pria kulit putih ras Italia,
berbadan besar dan tegap, mengambil
peran sebagai supir tur Don yang
kemudian menjadi teman baik sekaligus
pengawalnya.
Meski
memiliki
banyak
kritikan,
sesungguhnya film ini dapat menunjukkan
juga bagaimana ras bukanlah batasan
untuk menjadi teman. Green Book juga
sukses untuk menceritakan bagaimana
perbedaan budaya dan warna kulit, bukan
penghalang pertemanan.

REVIEW : BUKU
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Menggali Potensi
Mengubah Persepsi
Lita Hendryani

K

ita semua sudah familiar dengan kisah
dongeng Beauty and The Beast. Seorang
pangeran terkena kutukan yang hanya
dapat dipecahkan apabila ia dapat menemukan
seseorang yang mencintai dia apa adanya.
Namun bagaimana jika alihalih Belle tinggal di kastil yang
dipenuhi perabotan magis
yang mengiring kesehariannya
dengan lagu-lagu, ia justru
menemukan dirinya berada
di kastil kosong? Bagaimana
jika orang pertama yang
dijumpainya
dalam
kastil
tersebut bukanlah sebuah
monster melainkan seorang
pangeran tampan yang justru
menyimpan rahasia yang lebih
mengerikan?

tidak sengaja menyaksikan suatu hal yang
membuatnya tidak bisa berdiam diri.
Pangeran Rhen adalah pewaris Emberfall,
namun akibat kesalahan yang diperbuatnya
kini ia harus menjalani sebuah
kutukan yang telah menyiksanya
selama ratusan tahun. Setelah
sekian lama terus gagal dan
kehilangan orang di sekitarnya,
ia memutuskan untuk menutup
diri dan melakukan segala hal
demi keselamatan rakyatnya. .
Buku A Curse So Dark and
Lonely
bercerita
tentang
perjalanan sekelompok kawan
dalam proses menemukan
dirinya sendiri ditempat yang
paling tidak disangkanya. Buku
pertama dari seri trilogi karya
Brigid Kemmerer ini berhasil
menceritakan kisah yang dapat
memainkan emosi pembaca.
Mulai dari perasaan takut,
tegang, sedih, marah, hingga
pembaca ikut dibawa tertawa
karena adegan-adegan yang
jenaka.

Itulah yang terjadi pada Judul:
Harper, seorang perempuan A Curse So Dark and Lonely
pengidap cerebral palsy yang Penulis:
secara tidak sengaja terbawa Brigid Kemmerer
Tebal buku:
ke dunia magis Emberfall dan
478 halaman
menemukan dirinya berada di Penerbit:
tengah kastil milik pangeran Bloomsbury
Rhen. Lahir dengan disabilitas Tahun:
dan dibesarkan dalam sebuah 2019
keluarga yang berkesulitan,
Harper adalah seorang perempuan asal
Bukanlah sekadar kisah yang terulang kembali,
Washington DC yang sepanjang hidupnya
kisah ini menceritakan tentang perjuangan dan
mempercayai bahwa ia hanyalah sebuah
pengorbanan sekelompok kawan serta seorang
beban dalam keluarganya. Tanpa percaya
gadis yang menginspirasi dan tetap tangguh. Ia
diri dan secara konstan meragukan dirinya
tidak membiarkan disabilitas menghalanginya
sendiri, Harper tumbuh dilindungi oleh Kakak
dan membuktikan bahwa ia bukanlah gadis
lelakinya yang protektif. Suatu ketika Harper
lemah yang dikira orang sekitarnya.
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semua pekerjaan tersebut masih memiliki
benang merah yang berkelut di dunia
media dan komunikasi.
Hana
banyak
menghabiskan
office hour-nya untuk berhubungan dan
berkomunikasi dengan orang lain serta
membantu Hana dalam mengembangkan
diri tidak hanya secara profesional tapi
juga berkembang secara personal,
pembelajaran teoritis maupun praktis
juga didapat dari profesi yang ditekuni.

Passion serta Mengucap
Syukur, Perpaduan
Seimbang Etos Kerja
Jeanne Cyrilla

M

emasuki dunia kerja bukan
merupakan hal yang mudah
memang,
namun
menyerah
tetaplah bukan pilihan, dengan begitu
banyaknya pilihan hidup, manusia akan
juga dihadapkan dengan banyaknya
pilihan lapangan karier yang membentang
di depan mata. Menggeluti satu pekerjaan
saja sudah terdengar sulit namun beda
halnya seperti Hana May Sumampouw
atau biasa dipanggil Hana. Ia adalah
Marketing Communication Manager di
Sheraton Surabaya Hotel & Towers
sekaligus sebagai broadcaster di Hard Rock
FM Surabaya dengan panggilan on-air May.
Hana menemukan passion untuk
menjadi penyiar sudah sejak SMA.
Namun pada tahun 2013 Hana juga
menemukan sisi lain dari passionnya yang
juga menaruh hati pada bidang marketing
communication. Beragam, dan proses
dalam bekerja berbeda-beda namun

“Satu hal yang cukup penting yang
saya pelajari, dan seringkali saya sampaikan
ketika saya diminta untuk sharing, adalah
dunia kerja itu sangat berbeda dengan
teori yang didapat di bangku perkuliahan,”
tuturnya. Dalam perkembangannya, Hana
menemukan banyak hal dari pelajaran
baru setiap harinya, seperti orang-orang
dengan karakter-karakter unik, baru serta
berkembangnya versi diri Hana menjadi
yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
Hana menjalani hari-harinya dengan
penuh syukur karena pekerjaan yang ia
jalani terasa seperti hobi yang dibayar.
Menguasai
pekerjaan
sebagai
Marketing Communication juga bukan
suatu hal yang mudah bagi Hana namun
kemauannya untuk belajar ekstra keras,
keberaniannya untuk gagal dan menerima
teguran
membuat
Hana
menjadi
seseorang yang selalu melatih diri sendiri
untuk menjadi lebih baik.
“Bersyukur boleh, tapi jangan
merasa puas. Karena ketika kamu puas,
maka kamu akan berhenti untuk berusaha
menjadi lebih baik,” katanya.
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THE NEW IKOM

Langkah Awal Menghadapi Tantangan di Dunia Pendidikan
Jeanne Cyrilla

I

lmu Komunikasi mulai semakin menjadi
permata di kancah pendidikan. Ditandai
dengan bertambahnya jumlah Fakultas
Ilmu Komunikasi (FIKOM) pada beberapa
perguruan tinggi di Jawa Timur. Sebagai
salah satu pionir pendidikan Komunikasi,
FIKOM Universitas Kristen Petra merombak
sistem lama untuk beradaptasi dengan
era baru. Re-branding menjadi tahapan
pertama yang diambil oleh FIKOM UK
Petra.
Dalam menghadapi persaingan yang luar
biasa pesat ini, FIKOM pada akhirnya
memutuskan untuk mengedukasi para

calon mahasiswa yang tertarik untuk
menggeluti bidang komunikasi serta salah
satu cara untuk memperkenalkan FIKOM
kepada wali mahasiswa agar mengenal
FIKOM lebih dalam.
Mem-branding diri sebagai “The New
Ikom UKP”, Ikom menghadirkan 2
program pendidikan baru, yaitu Strategic
Communication serta Broadcast and
Journalism. Jika pada awalnya kedua
program ini hanya menjadi konsentrasi
yang dipilih tengah semester, nantinya
mahasiswa angkatan 2020 akan langsung
diarahkan pada program Public Relation

C-STORY
maupun Broadcast and Journalism.
Dengan metode ini mahasiswa akan lebih
fokus dalam pembelajarannya.
Re-branding ini juga membentuk FIKOM
yang lebih luas dan advance, bukan lagi
hanya sekadar massa dan PR. Program
ini mempersiapkan mahasiswa untuk era
baru komunikasi seperti contoh digital
journalism untuk Program Broadcast and
Journalism. Pada program baru tersebut
mahasiswa juga akan dipersiapkan soft
skill-nya agar siap menghadapi dunia
pekerjaan.
Alih-alih mempelajari terlalu banyak teori,
program Ilmu Komunikasi yang baru akan
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lebih banyak mengajak mahasiswa terjun
lapangan dan mempraktekan teori. Hal
ini dilakukan karena semakin pentingnya
soft skill sebagai komoditas dalam industri
komunikasi. FIKOM berharap dengan
adanya re-branding, maka program dapat
mencetak mahasiswa yang siap bekerja
serta berdampak pada masyarakat.
Re-branding ini juga menjadi stepping
stone bagi FIKOM untuk menjelaskan
dan mempromosikan bahwa FIKOM
sendiri memiliki prospek yang cukup luas
dalam dunia pekerjaan tidak menutup
kemungkinan nantinya FIKOM akan
melahirkan
masing-masing
program
menjadi program studi yang berbeda.
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PERBEDAAN
YANG DIHADIRKAN
Farren Anatje

pekerjaan, bahkan dari VICE sendiri. “Standar
dan mutu adalah hal yang penting. Karena
jurnalisme yang bagus itu mahal. Jurnalisme
yang bagus itu butuh waktu.”

V

ICE menjadi media yang memberikan
alternatif ketika banyak media yang
berfokus pada konten yang viral,”
ujar Ardyan M. Erlangga, Managing Editor
VICE Indonesia. Kehadiran VICE Indonesia
memang memberikan warna baru dalam
dunia jurnalistik Indonesia. Berbeda dengan
media mainstream lainnya yang memiliki
“
banyak aturan, Ardyan mengaku vibe VICE
lebih mudah dan lebih ngawur. “Selama itu
memegang prinsip jurnalistik, menurutku itu
ga bisa ditawar.”
Berperan sebagai managing editor, Ardyan
bisa dibilang adalah pengelola ruang redaksi.
Memastikan pada hari itu ada yang dilakukan,
memastikan konten yang mau diproduksi
selama satu bulan. Pekerjaan yang sangat
manajerial dan krusial di saat yang bersamaan.
Kemana saja reporter-reporter VICE meliput,
managing director harus mengetahui.
Untuk sampai ke posisi ini pun butuh banyak
pengalaman. “Minimal kamu udah pernah jadi
wartawan selama tiga tahun dan udah pernah
nulis berita tentang topik apapun—politik,
olahraga, ekonomi, you name it. Atau satu
bidang yang kamu memang kuasai betul.”
Bagi pria yang sudah terjun ke dunia jurnalistik
selama tujuh tahun ini, Bobo (majalah anakanak, ed) merupakan inspirasi utamanya
dalam bekerja. Dan selama bekerja di VICE pun,
Ardyan mendapatkan banyak pembelajaran.
Baik dari konten yang diangkat, lingkungan

Kedepannya, Ardyan berharap, lewat konten
yang diproduksi VICE bisa mengedukasi
lagi masyarakat di Indonesia. Ardyan juga
berpesan kepada wartawan-wartawan muda
di luar sana untuk terus bekerja keras. “Karena
ya itu tadi, kerja wartawan itu 99% otot, 1%
otak.”

ADVERTORIAL

S

atu lagi tonggak sejarah yang berhasil
diraih oleh JCK Enterprise. Hari Rabu
yang jatuh pada 19 Juni 2019 itu tak
hanya menandai hari jadi ke-5 JCK, namun
hari di mana sebuah inisasi yang bertujuan
untuk mendatangkan kebaikan bagi anakanak di Kota Pahlawan telah lahir. Inilah
Brand5troming.
Dihelat di XXI Lounge Ciputra World, tajuk
acara Brand5torming diambil dari kata
brainstorming, yang berarti inklusivitas dalam
mengembangkan solusi kreatif bersamasama. Kata brand mensignifikankan seluruh
undangan klien yang telah berkolaborasi
dengan JCK Enterprise untuk mengucap
syukur dan merayakan hari jadi yang ke-5,
ditunjukkan dari angka 5 yang menggantikan
huruf ‘S’. Perayaan ini dihadiri oleh hampir
seluruh klien yang telah berkolaborasi dengan
JCK Enterprise, staff agensi, serta organisasiorganisasi nasional yang berpengaruh di
kalangan milenial Indonesia dan Surabaya:
UNICEF, GNFI, dan Explore Surabaya. Video
kaleidoskop projek-projek terbaik karya JCK
Enterprise selama lima tahun berdirinya agensi
memulai acara malam hari itu. MC kemudian
mengundang kedua founder JCK Enterprise,
Chello dan Jak, untuk memberikan kejutan
apresiasi kepada seluruh staff atas karya dan
kerja keras yang telah mereka tuangkan.
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Acara berlanjut pada pengenalan visi Society
5.0., yang diperkuat dengan talk show oleh
founder GNFI Ary, founder JCK Enterprise Chello,
founder Explore Surabaya Luthfan, dan ketua
UNICEF Indonesia Arie sebagai pamungkasnya,
di mana mereka membagikan visi di masingmasing bidang untuk menyongsong Society
5.0. Penghargaan lalu diberikan kepada
sepuluh individu dari berbagai latar belakang
atas dukungan yang telah mereka berikan
kepada anal-anak di Surabaya. Talk show
ditutup dengan penandatanganan Joint
Statement antara JCK dengan UNICEF, GNFI,
dan Explore Surabaya, yang menggarisbawahi
komitmen “untuk memajukan penggunaan
Informasi, Komunikasi dan Teknologi dengan
menyambut dan merangkul kedatangan
Society 5.0 di mana TIK akan melayani
kepentingan kemanusiaan terbaik, terutama
meningkatkan kesejahteraan anak-anak di
Surabaya.”
Acara puncak diwarnai oleh pengenalan
divisi konsultasi branding JCK Enterprise yang
dinamai Hanamada, serta HEROES Strategy™,
sebuah strategi yang diformulasikan untuk
mempersiapkan brand-brand menghadapi
Society 5.0. Perayaan ditutup dengan Client
Awards, penghargaan yang dianugerahkan
kepada klien-klien yang telah menjadi Brand
Heroes bagi konsumen mereka.

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.

