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T

erima kasih Ezra telah berbagi tulisan pada edisi ini.
Alumnus angkatan 2011 ini memberikan dirinya mengabdi
pada dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Semoga apa yang menjadi buah pikir Franklin Ezra Leong
menjadi berkat bagi kita yang membacanya.
Pada edisi ini juga alumnus FIKOM lainnya, Jainul Huda, menjadi
narasumber C-Story. Alumnus angkatan 2002 ini membagikan
pengalamannya berkarier di bidang Marketing Communication.
Pada rubrik C-News ada beberapa prestasi yang ditorehkan oleh
mahasiswa FIKOM serta ada beberapa kegiatan yang digagas untuk
memperlengkapi mahasiswa.
Kami berharap edisi 10 ini dapat terus memberikan yang terbaik untuk pembaca,
baik alumnus maupun mahasiswa FIKOM UK Petra.
Tuhan memberkati….
- Fanny Lesmana, S.Sos, M.Med.Kom. -
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Kerohanian yang Baik = Komunikasi yang Efektif
Franklin Ezra Leong
(alumnus FIKOM 2011)

B

anyak orang yang tidak melihat
bahwa komunikasi dan kerohanian
memiliki keterikatan yang begitu kuat.
Seakan kerohanian merupakan hal suci
yang mungkin tidak memiliki keterikatan
dengan hal-hal praktis yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari. Pemikiran dikotomi
ini membuat orang tidak memperhatikan
kondisi kerohanian, hanya berfokus kepada
teknik, cara, atau kiat-kiat bagaimana cara
berkomunikasi yang efektif. Ujung-ujungnya
komunikasinya berjalan kacau, baik itu
ketika dia menjadi seorang komunikan
ataupun komunikator.
Saya sudah melihat bagaimana komunikasi
dan terhubung. Baik itu dari dalam
kehidupan saya secara reflektif, dan ketika
saya berada di dunia kerja. Saya bekerja di
sebuah Yayasan yang membangun sekolah

di pedalaman pulau terselatan di Indonesia,
Rote, NTT. Di situ kami membangun
SMA Kristen Indonesia Sejahtera. SMA
berasrama untuk anak-anak yang kurang
mampu dan mau berproses untuk bisa
menjadi orang yang berhasil ke depannya.
Saya mengkonseling puluhan anak SMA,
karena pekerjaan saya di yayasan untuk
memperhatikan kondisi sekolah, guru-guru,
dan juga murid.
Ketika pertama kali saya pergi dan memantau
kondisi di sana, saya mengira, mungkin
saya akan kesulitan komunikasi karena
di daerah pedalaman dan beda bahasa.
Tetapi ternyata bukan masalah bahasa,
tapi permasalahan kerohanian yang ada
dalam diri mereka. Saya memperhatikan
bagaimana mereka menjauhi saya, tapi
punya tatapan penasaran melihat saya.
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Ada yang mau bersalaman tapi tidak
berani. Mereka yang bersalaman pun, takut
menatap saya.
Setelah itu saya memutuskan mengonseling
dan mencoba bertanya secara mendalam.
Saya
menemukan
mereka
memiliki
ketakutan, latar belakang yang buruk
dengan keluarga, dan punya gambar diri
yang buruk. Ketika menanyakan mengenai
bagaimana iman mereka pun, mereka
hanya mengetahui tentang Tuhan yang
mati dan bangkit. Tidak menemukan esensi
yang sejati, bahwa Tuhan sangat mengasihi
mereka, dan mereka perlu bertemu dengan
kasih itu. Akhirnya selama satu tahun
melakukan treatment memperkenalkan
kasih Tuhan, cara berkomunikasi mereka
berubah.
Sebenarnya Fikomers sudah belajar hal
ini di mata kuliah Psikologi Komunikasi.
Bagaimana sebenarnya kondisi psikologis
berpengaruh pada komunikasi. Setelah
saya bekerja dan melihat permasalahan
komunikasi di anak-anak SMA ini, saya
melihat bahwa ada dalam sisi psikologi
manusia yang harus diisi dengan kerohanian.
Atau kalimat yang lebih tepat, harus diisi
oleh Tuhan.
Jadi apakah kita harus memperhatikan
kerohanian dengan cara mengikuti ‘kegiatan’
kerohanian agar bisa berkomunikasi secara

unsplash.com/@priscilladupreez

efektif? Tidak! Bukan itu yang saya maksud!
Kerohanian yang saya maksud bukanlah
kegiatan. Karena kerohanian tidak berbicara
tentang terlibat dalam acara rohani, ataupun
menjadi anggota organisasi rohani. Karena
banyak orang-orang yang terlibat dalam
kegiatan kerohanian, tapi mereka tidak
dapat berkomunikasi dengan baik. Hanya
terjebak dengan kegiatan-kegiatan, tapi
sebenarnya tidak benar-benar bertumbuh
dan bertemu Tuhan. Bukan juga hanya
belajar doktrin tapi tidak dapat melihat
kehidupan kerohaniannya sendiri sehingga
praktik komunikasinya kacau.
Kerohanian yang saya garis bawahi di sini
berbicara mengenai bagaimana kita bisa
melihat diri kita seperti Tuhan memandang
diri kita, bagaimana Dia mengasihi kita
dan bagaimana kita merasakan dan penuh
akan kasih-Nya. Segala responmu dalam
berkomunikasi dikuasai oleh kerohanian
yang kuat, paradigma atau persepsi yang
benar bukan karena ketakutan. Surat 1
Yohanes 1:4, mengatakan di dalam kasih
tidak ada ketakutan dan surat 1 Yohanes
4:16 mengatakan Allah adalah kasih. Jadi
bisa dipastikan, ketika seseorang tidak dapat
berkomunikasi karena punya ketakutan
tersendiri dalam kehidupannya, berarti dia
tidak punya Allah di dalamnya. Di sini bisa
dilihat bahwa, kerohanian mempengaruhi
kehidupan berkomunikasi.***

C-NEWS
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Dok. Panitia

Kenangan SE-Nas Makin Lengkap
Bersama Alumni Talk’s
Georgie Silalahi

S

tudi Ekskursi Nasional (SE-Nas) Ilmu
Komunikasi Universitas Kristen (UK)
Petra untuk angkatan 2018 diadakan
tanggal 4 - 9 November 2019. Mengusung
tema The Guiding Star, bintang petunjuk,
peserta diharapkan dapat mencapai puncak
kesuksesan dengan bekerja keras.
Kegiatan ini diikuti oleh 51 peserta dan dua
dosen pendamping (Drs. Gatut Priyowidodo,
M.Si., Ph.D. dan Dr. Fanny Lesmana, S.Sos.,
M.Med. Kom.). Perusahaan yang dikunjungi
meliputi: The Jakarta Post, Media Trust PR,
Kompas Gramedia, NET.TV, Trans Tv, Metro
TV, Kumparan, Tirto.id, dan Galeri Indonesia
Kaya.

Selain itu, SE-Nas kali ini juga mengadakan
Alumni Talk’s. Berkat tim panitia SE-Nas,
peserta bisa dipertemukan dengan pakarpakar ahli bidang Mass Media dan Public
Relations masa kini yaitu Virginia Gunawan
Ilmu Komunikasi UK Petra (2008), Randy
Anggoro (2007), Glandy Burnama (2010),
Jainul Huda (2007).
SE-Nas 2019 dikemas dengan kolaborasi
aspek pendidikan dan hiburan sehingga
mahasiswa tidak jenuh. Di sisi lain, program
ini diharapkan dapat menjadi wadah
bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk
mengetahui bagaimana gambaran masa
depan mereka di dunia kerja. ***

Dok. Panitia
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C-STORY

Jainul Huda
Account Director at Teman Dekat
Broadcast Television, 2003

Tidak Harus Ideal, Tapi Cocok
Christabel Cheryl Famdale

D

unia ini penuh misteri. Ketika
perencanaan sudah matang dibuat,
nyatanya realita berkata lain. Idealnya,
calon wisudawan lulus ingin bekerja
sesuai dengan konsentrasi penjurusan di
masa perkuliahan. Memang, lebih banyak
mahasiswa memiliki rencana bekerja
masa depan sesuai dengan apa yang
dipelajari di masa kuliah sekarang. Namun,
seringkali rencana itu harus meleset untuk
mewujudkan keindahan lain yang tidak
terpikirkan sebelumnya.
Namanya Jainul Huda, pernah jadi
mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas
Kristen Petra beberapa tahun yang lalu.
Jurusan Ilmu Komunikasi sendiri sebenarnya
bukan jurusan yang ada di benak Jainul
hingga tenggat waktu pemilihan jurusan.

Namun, akhirnya sebagai mahasiswa
angkatan kedua, ia turut menjadi saksi
tumbuh kembangnya jurusan ini.
Saat memilih konsentrasi penjurusan,
pecinta petualangan ini memilih Broadcast
TV. Pemilihan ini memang disesuaikannya
untuk memenuhi jiwa petualang yang tinggi.
Ia pun sempat mencicipi kinerja di dunia
pertelevisian di masa magang dan selepas
magang. Namun, Trans TV dan Fremantle
Indonesia tidak membuatnya puas dengan
keinginan dan hasrat terpendamnya.
Hal ini yang membuat Jainul membanting
setir ke dunia marketing communication
(marcom) di tahun 2008. Ia bergabung
dengan PT. Caberawit Pariwara dengan
jabatan sebagai Business Executive. Melalui

C-STORY
pekerjaannya, pria kelahiran Batu ini dapat
memenuhi hasratnya di dunia “traveling”.
“Biasanya kalau output yang kami tawarkan
adalah activation atau event, bisa di kota
besar atau secondary cities di Indonesia.
Tergantung konsepnya… Kalau output
berupa advertising, biasanya shooting
di kota-kota tertentu, sesuai dengan
konsepnya,” jelas Jainul tentang traveling
ala pekerjaannya sekarang.
Sebelum menjabat sebagai Account
Director di Teman Dekat, branding agency,
Jainul juga sempat bekerja di beberapa
perusahaan sejenis. Namun, baginya Teman
Dekat merupakan perusahaan yang mampu
menawarkan suasana kerja yang paling
sesuai dengan kepribadiannya.
Menjadi
seorang
marcom,
selain
memberikan kesempatan kepada Jainul
berpetualang juga mengenal berbagai
macam karakteristik orang. Berbekal
pengalaman menghadapi banyak orang, ia
juga membagikan formula yang dibutuhkan
seorang marcom yang baik.

Attitude.

Sikap adalah kunci menjadi seorang marcom
yang baik. Baik itu sikap dalam memecahkan
masalah hingga sikap dalam menghadapi
calon client. Maka dari itu, cara seorang
marcom berperilaku dan berbicara menjadi
poin penting dalam hidup dan pekerjaannya.
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“Jadi yang harus dihindari adalah sikap
“semau gue”,” terang Jainul menggaris
bawahi.
Kemampuan bersikap dan menghadapi
orang ini tidak serta merta didapatkannya
di kelas-kelas formal perkuliahan. Walau
di Fakultas Ilmu Komunikasi ia adalah
mahasiswa angkatan kedua, tetapi di
program Community Outreach Program
(COP), Jainul adalah salah satu mahasiswa
Ilmu Komunikasi pertama yang terjun
dalamnya. Kecintaan pada kegiatan relawan
ini membuatnya berpartisipasi hingga lulus
di tahun 2007. Melalui kegiatan berbahasa
Inggris ini, ia dihadapkan dengan berbagai
situasi yang membuat dirinya belajar,
terutama dalam menghadapi orang.
“Banyak banget pengalaman. Dari tidak
enak sampai enak. Tapi sejauh ini sangat
insightful, dan sangat bisa menginspirasi
‘apa yang saya lakukan sehari hari di kerjaan
saya’,” tuturnya.
Jainul sendiri mengaku lebih sering
menghabiskan waktunya keluar masuk
hutan bersama komunitas Mahasiswa Petra
Pecinta Alam (MATRAPALA) daripada
duduk manis mendengarkan dosen di dalam
kelas. Namun, hobi itu yang membuat Jainul
semakin bersemangat bekerja. Apalagi jika
pekerjaannya mengharuskan dirinya “jalanjalan.”***

“Bekerja dalam dunia komunikasi
berarti tidak akan terpisah
dari membangun koneksi
dengan banyak orang.”
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C-FILM

Ad Astra:
Perjalanan Mencari Jati Diri di Luar Angkasa
Anjanette Michelle

(pemenang lomba resensi film)

D

ua tahun lalu, sutradara Denis
Villeneuve merilis Blade Runner
2049, sebuah film fiksi ilmiah dengan
pace yang lamban dan penuh dengan
adegan-adegan yang indah dan menawan.
Tahun lalu, Damien Chazelle menelusuri sisi
psikologis dan pengorbanan yang dilakukan
oleh seorang astronot dalam film biopik First
Man. Tahun ini, para penggemar film fiksi
ilmiah yang serupa dengan dua film tersebut
kembali dimanjakan melalui film karya
James Gray, Ad Astra.
Ad Astra merupakan film fiksi ilmiah yang
cenderung berbeda dari film-film dalam
genre ini pada umumnya. Jika dibandingkan
dengan Avengers: Endgame (2019) atau
Interstellar (2014), maka mungkin film
ini terlihat membosankan. Namun, justru
sisi personal yang diangkat oleh Ad Astra
merupakan daya tarik tersendiri. Sama
seperti 2001: A Space Odyssey (1969)
dan Solaris (1972), Ad Astra tidak hanya
‘menjual’ adegan-adegan penuh aksi dan
efek visual yang memukau.
Perkembangan karakter utama menjadi
fokus film yang diproduksi oleh 20th Century
Fox ini. Film ini mengeksplorasi bagaimana
seorang anak mencoba untuk memenuhi
ekspektasi ayahnya, berjuang untuk
melepaskan diri dari warisan sang ayah,
dan juga tentang kekecewaannya terhadap
sosok ayah yang ia idolakan. Perjalanan

Roy ke luar angkasa pun menjadi metafora
rasa kesepian dan kesunyian yang ia
rasakan, serta masalah-masalah yang
belum terselesaikan karena ia ditinggalkan
oleh ayahnya.
Selain akting yang mumpuni, film ini juga
didukung oleh segi teknis yang bagus. Visual
yang elok dan musik yang mempesona
berhasil menjadikan Ad Astra sebagai
sebuah film yang komplet. Musik Max
Richter yang dipuji sebagai ‘sebuah simfoni
yang menakjubkan’ oleh majalah Vanity
Fair melengkapi keindahan visual yang
disuguhkan oleh film yang dirilis pada 20
September 2019 ini. Sinematografer Hoyte
van Hoytema berhasil menyeimbangkan
kemegahan
luar
angkasa
(terutama
set stasiun luar angkasa di bulan yang
mengagumkan) dengan extreme close-up
shot para astronot.
Salah satu keindahan Ad Astra adalah
kontras antara latar luar angkasa yang
luas dan megah dengan cerita mengenai
pencarian jati diri seorang astronot yang
sukses, namun sebenarnya masih dihantui
oleh bayang-bayang ayahnya. Dengan
mengangkat tema-tema seperti kesendirian,
kekecewaan, harapan, dan rekonsiliasi,
sutradara James Gray sekali lagi berhasil
membuat sebuah film petualangan yang
tidak hanya menyuguhkan efek visual yang
menawan, namun juga menyentuh hati.***

C-BOOK
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Dark Love:
Cinta Buta atau Membutakan Cinta?
Magdeline Priscilia Purwanto
(pemenang lomba resensi buku)

“Namaku Kirana. Umurku 17, hampir 18.
Kelas XII. Hampir lulus. Dan aku hamil…”

P

enggalan
pengakuan
tersebut
membuka sekaligus merangkum kisah
Kirana, tokoh utama dalam Dark Love.

Buku ini ditulis dengan
mempertimbangkan
norma
dan
nilai
masyarakat di Indonesia.
Di antara banyak novel
yang memuja nikmatnya
berhubungan tanpa ikatan
ataupun
perencanaan,
Ken Terate menghadirkan
kisah mengenai realita
yang
ada.
Melalui
pemikiran tokoh utama
yang dituangkan dalam
narasi dan dialog antar
tokoh,
Ken
Terate
mengaduk emosi dan
memancing
pemikiran
pembaca terkait kehamilan
remaja di luar nikah.

disembunyikan rapat-rapat, yang dijuluki
My Prince. Interaksi Kirana dan My
Prince terbatas melalui pesan singkat
dan pertemuan yang tak
kalah singkat, semuanya
membahas
buah
perbuatan mereka dan
solusi yang tidak kunjung
ditemukan.

Judul:
Dark Love
Penulis:
Ken Terate
Penerbit:
PT Gramedia Pustaka Utama
Tanggal terbit:
6 September 2012
Jumlah halaman:
248 halaman
Genre:
Teenlit

Memiliki alur maju mundur,
pembaca diajak menyelami
kehidupan
Kirana
sebagai siswa Sekolah
Menengah Atas (SMA)
yang dunianya jungkirbalik akibat perbuatan
impulsifnya. Kisah yang
ditulis berdasarkan sudut
pandang orang pertama
ini membawa nuansa
kelam yang pekat melalui kegelisahan dan
kekhawatiran Kirana akan stigma yang ada
dan budaya yang berlaku. Identitas pria
yang berkontribusi dalam kehamilannya

Meski tujuh tahun telah
berlalu, Dark Love tetap
relevan
untuk
dibaca
oleh berbagai kalangan,
khususnya remaja sebab
permasalahan ini terus
berulang dari masa ke
masa. Bibit penasaran
dan gairah yang kian
membuncah
membuat
remaja nekat melakukan
‘eksperimen’. Cinta kerap
kali dijadikan alasan, tapi
benarkah itu? Atau malah,
cinta
hanya
sebagai
kambing hitam atas nafsu
dan rasa ingin tahu remaja
yang tidak terkontrol?
Apakah ada aksi yang
dapat diambil, namun
terus diabaikan hingga
kini?

Dark Love berkesempatan
mengedukasi
pembaca
lebih lanjut. Namun, buku ini telah
menjalankan perannya dalam ‘berkisah’
secara realistis dan ‘remaja’, bukan
‘menceramahi’.***
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Living in Dillema merupakan salah satu karya
jurnalistik foto Azhar bercerita tentang pekerja
migran gelap Indonesia di Belanda.
Photo by: Rahmad Azhar Hutomo

Jurnalis Foto: Cerita dalam Karya
Christabel Cheryl Famdale

S

emakin mudahnya mendapatkan kamera membuat gengsi pekerjaan sebagai fotografer
kian menurun. Dahulu, untuk menjadi seorang fotografer dibutuhkan keahlian dalam
mengoperasikan teknologi kamera. Sekarang, bahkan anak kecil pun sudah dapat
mengabadikan momen dalam sebuah gambar melalui gawai pintarnya. Kenyataan ini juga
ditambah dengan munculnya istilah citizen journalism, orang awam yang turut melaksanakan
praktik jurnalistik.
Namun, jurnalis foto masih bukan profesi mudah. Dalam hal kemampuan, fotografer jurnalistik
memiliki skill sets terdiri dari fotografi, menulis, dan pemahaman jurnalistik. Tidak hanya dituntut
memiliki foto yang bagus, tetapi juga foto yang dapat bercerita. Ditambah lagi, kemampuan
untuk menceritakan foto dituangkan juga dalam bentuk paragraf.
Kemampuan fotografi jurnalistik adalah kemampuan praktikal. Tidak bisa seseorang belajar
hanya mendengarkan ceramah dan dari bacaan buku. Praktik berulang dalam kurun waktu
yang lama diperlukan oleh seorang jurnalis foto. Maka dari itu, tingkat profesionalitas juga
sebanding dengan jam terbang tinggi. Jurnalis foto memiliki sense unik dari fotografer seni.
Karena peristiwa sangat situasional, jurnalis foto perlu selalu siap dan sigap mengambil gambar.
Tentunya, kesigapan ini juga harus dibarengi dengan kemampuan foto yang stabil sehingga
menghasilkan gambar yang dapat diterima.
Untuk menjadi jurnalis foto yang unik, kemampuan yang tidak boleh tertinggal adalah
storytelling. Kemampuan merekonstruksi peristiwa dalam sebuah cerita dan karya jurnalistik ini
yang membuat karya foto jurnalistik bernilai mahal. Rahmad Azhar Hutomo (fotografer National
Geographic) berkesempatan membagikan pengalaman dan ilmu fotografi dalam workshop

C-CAREER
photo story dan photo essay 2019. Di tahun
2019, Azhar memenangkan Erasmus Huis
Fellowship, ajang fotografi yang membawa
jiwa dan raganya melancong ke Amsterdam,
Belanda. Ia juga menyempatkan diri
mengunjungi World Press Photo Awarding
Days, ajang internasional untuk jurnalis foto
profesional.
Selama
mengunjungi
negara
kincir
angin tersebut, ia memiliki kesempatan
mempraktikan teknik Photo Story, teknik
bercerita melalui sekumpulan foto. Dalam
karyanya berjudul, “Living in Dillema” ia
menceritakan buruh migran Indonesia yang
bekerja secara ilegal. Ia menghabiskan
dua minggu untuk proses pembuatannya.
Minggu pertama, ia menghabiskan waktu
untuk meriset dan mencari narasumber yang
bersedia difoto. Lalu, di minggu selanjutnya,
ia mulai mengambil gambar dalam hitam

Melarissa Sjarief.
Alumnus Fikom angkatan
2009 ini punya andil dalam
film nasional besutan Angga
Dwimas Sasongko, Nanti Kita Cerita
Tentang Hari Ini (NKCTHI). Mela, begitu ia
biasa disapa, merupakan co-writer untuk
film yang rilis awal tahun 2020 ini.
“Saat itu, aku udah masuk dalam tim
penulis Visinema. Sebelumnya, aku ikut
workshop. Lantas, dua finalisnya ditarik
kerja di Visinema. Puji Tuhan, aku terpilih
untuk jadi writer di tim penulis Visinema
yang namanya Skriptura,” kisahnya.
Oleh Irfan Ramli, Head of Development
Skriptura, Mela dipercaya untuk membantu
pengembangan naskah NKCTHI pada Juni
2019. Mela pun kerja bareng dengan Jenny
Jusuf dan Angga Sasongko untuk penulisan
naskahnya.
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dan putih. Hitam dan putih melambangkan
buruh migran yang disebut black.
“Ada beberapa teknik dalam photo story dan
photo essay. Sequence, Series, Diptych,
Triptych, juga Edfat,” jelas Azhar dalam
workshop “Photo Story & Photo Essay”
(23/11/19).
Teknik yang dibagikan alumni Permata
Photojournalist Grant (PPG) ini bisa
digunakan secara bersamaan maupun
sendiri-sendiri.
Untuk
karyanya,
ia
menggunakan teknik Sequence dan
Series. Melalui keseragaman warna hitamputih, Azhar mempraktikkan teknik Series.
Dengan menggunakan teknik Sequence,
karya “Living in Dillema” diceritakan secara
kronologis. Dimulai dari establishing shot,
frame foto yang membuat penasaran,
hingga penutup rangkaian foto, clincher. ***

“Yang paling menantang dari naskahnya
adalah menyusun plot. Banyak yang bilang
saat nonton film itu nangis. Pas nulis,
juga nangis, hahaha…,” ujar penerima
beasiswa Fulbright di New
York Film Academy di Los
Angeles ini.
Setelah NKCTHI, Mela
masih nggarap beberapa
proyek short movie. Dan,
penulisan naskah emang
merupakan passionnya.
Kalo kamu, apa
passion-mu? ***
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Perketat Seleksi,
Ikom Perkuat Formasi

Veronica Winata

bertemakan ‘Run With Goals, Get The Gold’
dibuka dengan opening ceremony yang
bertempat di ruang EH 404. Beberapa cabang
olahraga yang ditandingkan antara lain basket,
bulutangkis, dan futsal.
Derby Valensia, ketua pelaksana COMMENT
2019 menuturkan, meski antusiasme berkurang,
ia dan tim panitia tetap merasakan semangat
luar biasa dari peserta yang sejalan dengan
tema pelaksanaan. “Dari COMMENT ini aku dan
panitia lainnya ingin para peserta tahu apa goals
yang mereka mau dan dengan formasi pemain
terbaik, tim dari Ikom bisa dapat penghargaan di
BOM,” tutur Derby.

Dok. Panitia

R

angkaian pra Bulan Olahraga Mahasiswa
(BOM) Program Studi Ilmu Komunikasi
(Ilkom)
Universitas
Kristen
(UK)
Petra bertajuk Communication Tournament
(COMMENT) 2019 telah berlangsung sejak
Senin (18/11) lalu. COMMENT 2019 yang

Ekspektasi Derby dan panitia lain untuk BOM
pun meningkat mengingat saat pelaksanaan
Maba Cup 2019, tim Ikom sudah menyentuh
babak semifinal. “Karena sudah pernah tanding
bersama, tim pasti bisa lebih mantap dan
mencapai goals kita semua,” pungkasnya.
Rangkaian COMMENT 2019 ditutup dengan
closing ceremony Senin (25/11) yang lalu.***

Terpaut Jarak, Conqueror
Harumkan Nama UKP
Veronica Winata

T

im Conqueror telah membuktikan bahwa
jarak antara Surabaya dan Jakarta tak
menjadi halangan dalam mengharumkan
nama Universitas Kristen (UK) Petra. Kesulitan
dalam berkomunikasi satu sama lain diakui
Trifena Vania Riyanto (2017), Liliana Wijaya
Khongo (2017), dan Liem Michael Stefan
Setianto (2016). Pasalnya, jadwal kuliah Vania
dan Lili selalu tidak pas dengan Liem yang
sedang magang di Jakarta. “Susah untuk
menemukan waktu berdiskusi, diskusi terpaksa
dilakukan sampai subuh, kita bagi tugas dan
kerja via Google Docs,” tutur Vania.
Perjuangan mereka terbayarkan dengan gelar
juara 2 yang didapat untuk kompetisi Marketing
Public Relations (MPR) dalam rangkaian
Communication Festival 2019 yang diadakan
oleh Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Dok. Pribadi

Sebelumnya, mereka mengumpulkan proposal
melalui email untuk babak penyisihan, di mana
dua belas tim lainnya dari berbagai universitas
di Pulau Jawa dan Bali juga turut berpartisipasi.
Conqueror berhasil melaju ke babak final di
Serpong, Banten, bersaing dengan sembilan
finalis lain.***

C-NEWS
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Photo Stories Wakil
Cerita Kemanusiaan
Georgie Silalahi

L

aboratorium Media Ilmu Komunikasi
menggelar kegiatan Workshop Fotografi
bertajuk “Photo Story & Photo Essay.”
Pada 23 November 2019, acara tersebut dipadu
fotografer National Geographic Indonesia,
Rahmad Azhar Hutomo atau yang lebih akrab
dengan panggilan Mas Azhar.

Dok. Panitia

Pelajari Kiat Presentasi
Bersama Alumni

Acara ini dibuka untuk umum. Selain dari internal
kampus, sebanyak 29 peserta hadir juga berasal
dari Matahari Kapas Krampung, Universitas
Islam Jember dan Universitas Widya Mandala
Surabaya. Selain mengajar teknik pengambilan
gambar dan bercerita, Azhar juga memberikan
kegiatan Coaching Clinic. Ia juga mengajarkan
trik pencahayaan sederhana, tetapi bila diambil
dengan angle yang tepat akan menghasilkan
suatu gambar artistik yang sarat makna.
“Karya foto yang baik adalah foto yang bisa
memberi gambaran cerita tentang masyarakat,
cukup dengan melihat hasil fotografi tersebut.

Veronica Winata

K

amis, 14 November, menjadi hari yang
dipilih oleh Laboratorium Public Relations
untuk mengadakan pelatihan dasar public
speaking. Pelatihan kali ini, menghadirkan
Vincent Qinghe, seorang MC dan pelatih public
speaking, yang juga merupakan alumni Program
Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen (UK)
Petra angkatan 2005. Materi yang disampaikan
Qinghe (sapaan akrab Vincent Qinghe) antara
lain teknik pengolahan suara, eye contact, dan
kiat – kiat persiapan menjelang presentasi.
Sidharta Keanu Liem (2016) sebagai panitia
penyelenggara pelatihan menuturkan bahwa
pemilihan Qinghe sebagai pembicara dalam
pelatihan kali ini adalah untuk menumbuhkan
semangat pada para mahasiswa baru (maba)
yang mengikuti pelatihan. “Ya dengan hadirnya
alumnus sebagai pembicara semoga bisa
menjadi panutan untuk maba di kemudian hari,”
ujar Keanu.***

Dok. Panitia

Tahap selanjutnya yang paling sulit adalah
memilih foto yang terbaik dari sekian hasil
dipotret untuk kemudian masuk dalam tahap
yang terakhir, yaitu editing,” ungkapnya.***
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INFOGRAPHIC

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.

