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Salam sejahtera
COVID-19 tak ayal lagi menghajar semua ruang publik hingga 
seolah tak bernyawa. Ehm... hampir semua ruang publik 

hehehe... Nyatanya, kampus dan sekolah terhenti aktivitasnya dan 
semua beraktivitas di rumah.

Menyenangkan... pada awalnya karena tak urung menghentikan kebiasaan 
pergi ke luar rumah. Menyebalkan... dirasa beberapa orang karena mulai 
terkungkung dari kebebasan yang biasa dilakukan. Menggairahkan... 
beberapa di antaranya menemukan keasikan baru dan mulai menjalaninya 
dengan sumringah. Mengesalkan... rutinitas tak jauh dari kamar tidur, kamar 
mandi dapur, ruang makan, teras, dan berulang lagi hehehe...

Apapun perasaan dan pemikiran kita, tak ada salahnya kita mencoba untuk bercermin, 
mungkinkah kita memang perlu rehat sejenak dari rutinitas? Seperti halnya bumi yang 
sedang melakukan revitalisasi, mengapa kita tidak???

CONNECT tetap hadir dalam masa-masa pandemi ini karena semua kru tetap bersemangat 
ketika bekerja dari rumah. #dirumahaja #kerjadarirumah #produktifdirumah

Sehat selalu. Tetap semangat!!! Tuhan menyertai
- Dr. Fanny Lesmana -
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Melanjutkan pendidikan di luar negeri 
sudah menjadi mimpi besar yang saya 
tanamkan dalam diri sejak duduk di 

bangku Sekolah Menengah Pertama. Kala 
itu, memiliki mimpi besar seperti ini mungkin 
terlalu muluk bagi seorang anak yang tinggal 
di kota kecil, dari daerah yang masih tertinggal. 
Namun, saya selalu percaya bahwa di balik 
segala keterbatasan, akan selalu ada cara untuk 
mewujudkan setiap apa yang diinginkan. Salah 
satunya adalah dengan cara mendapatkan 
beasiswa. 

Selama berkuliah di Prodi Ilmu Komunikasi 
UK Petra, saya kerap datang ke pameran 
pendidikan yang diadakan oleh berbagai 

lembaga. Tujuannya hanya satu, mencari 
peluang beasiswa untuk melanjutkan studi 
ke luar negeri. Selain itu, saya juga banyak 
berdiskusi dengan orang-orang sekitar, baik itu 
dosen, para senior ataupun jejaring lainnya. 
Lewat hal-hal tersebut, saya banyak terpapar 
dengan berbagai informasi seputar beasiswa 
dan peluang yang tersedia. Hal inilah yang 
kemudian mengantarkan saya menerima 
beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan) di bawah naungan Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia. 

Lulus dari UK Petra pada Agustus 2016, saya 
langsung mempersiapkan diri untuk mengikuti 
seleksi beasiswa LPDP, sembari bekerja paruh 

Gampang – Gampang Susah 
Kuliah di Luar Negeri 

Dok. Penulis
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Perjalanan panjang melamar beasiswa yang 
kemudian membuahkan hasil manis dengan 
diterimanya saya sebagai salah satu awardee 
tidak berhenti di situ saja. Mendapatkan 
beasiswa di Bulan Oktober 2017, saya harus 
menunggu selama kurang lebih dua tahun 
untuk bisa berangkat ke kampus tujuan. Hal 
ini dikarenakan ada beberapa hal administratif 
yang mesti saya lalui. Salah satunya adalah 
perihal program studi dan kampus tujuan. Meski 
telah mendapatkan beasiswa, mendaftar ke 
kampus tujuan tetap dilakukan secara pribadi 
tanpa difasilitasi oleh pihak LPDP. Tidak kurang 
dari lima universitas di beberapa negara dengan 
pilihan program studi yang saya lamar selama 
kurun waktu tersebut, namun tidak semuanya 
memberikan hasil yang positif. Berkali-kali 
mendaftar, berkali-kali pula ditolak.  Hingga 
akhirnya, saya diterima di Rijksuniversiteit 
Groningen, Belanda, pada program studi yang 
juga benar-benar saya inginkan. 

Agustus 2019, saya meninggalkan Indonesia 
untuk bersekolah di Belanda. Pindah dan 
melanjutkan pendidikan di negara yang jauh 
berbeda dari tempat asal, tentunya bukan 
hal yang mudah. Ada banyak hal yang mesti 
dipelajari, disesuaikan, dan dijalani sebagai 
bahan pembentuk diri. Kilas balik seluruh 
perjalanan hingga sampai di titik ini, saya 
benar-benar mensyukuri setiap proses yang 
dilewati. Ada yang gampang, ada yang susah, 
tapi semuanya sama-sama memberi arti.  
Terlebih lagi, dengan status sebagai penerima 
beasiswa yang dikelola oleh negara, ada beban 
moral yang mesti ditanggung untuk bisa belajar 
sebaik-baiknya, agar kelak bisa memberi 
sebanyak-banyaknya, membagi ilmu semampu-
mampunya. 

waktu sebagai penulis lepas di beberapa media 
daring dan menjadi Asisten Dosen di Fakultas 
Ilmu Komunikasi. Ambisi saya waktu itu hanya 
satu, sesegera mungkin mendapatkan beasiswa 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi, sebab saya ingin kembali dan 
melakukan sesuatu untuk negeri. Dan rupanya, 
Beasiswa LPDP yang menjadi incaran saya 
memiliki visi yang sama, yakni menyekolahkan 
anak-anak bangsa untuk selanjutnya kembali 
dan berkontribusi bagi tanah air. Dari hal ini 
saya belajar, bahwa masing-masing lembaga 
penyedia beasiswa memiliki nilai dan misi yang 
berbeda. Sehingga, untuk bisa mendapatkannya, 
kita harus bisa mengenal apa lembaga tersebut 
serta kriteria apa yang mereka inginkan untuk 
meloloskan seseorang sebagai penerima 
beasiswa. 

Persiapan untuk melamar beasiswa LPDP 
menghabiskan waktu yang cukup panjang, 
sebab persyaratan yang ditetapkan 
membutuhkan ketelitian dan strategi yang benar-
benar tepat. Banyaknya dokumen yang harus 
dilampirkan, mulai dari akta kelahiran, ijazah, 
surat keterangan, esai, motivation letter, hingga 
mencari kampus tujuan tidak bisa dikerjakan 
hanya dalam waktu yang singkat. Keseluruhan 
persiapan yang saya lakukan menghabiskan 
waktu lebih dari enam bulan sebelum akhrinya 
saya mengikuti seleksi penerimaan Beasiswa 
LPDP di bulan Juli 2017. 

Proses seleksi memakan waktu selama 4 bulan, 
sebab ada tiga tahap yang harus dilalui yakni 
Seleksi Administrasi, Online Assesment dan 
Seleksi Substansi. Berbagai tahapan memiliki 
tingkat kesulitan tersendiri, yang mana bagi 
saya tahapan substansi adalah bagian tersulit 
dari seluruh proses seleksi. Pada tahap ini 
terdapat wawancara, dan setiap pelamar akan 
diperhadapkan dengan tiga orang pewawancara 
yang terdiri dari akademisi, perwakilan dari 
LPDP serta satu orang psikolog. Mereka 
benar-benar mengorek tentang diri kita secara 
mendalam untuk menguji kesiapan mental, 
intelektual dan emosional, yang menjadi acuan 
apakan kita benar-benar pantas mendapatkan 
beasiswa LPDP atau tidak. Bisa dikatakan, 
proses wawancara memiliki porsi yang besar 
dalam menentukan kelulusan.  

Thomas Benmetan
Alumnus FIKOM UK Petra 2012, 
Graduate Student of Media Creation & 
Innovation Rijksuniversiteit Groningen, 
The Netherlands
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COMMET Gelar Monte “Goes Up!”
Georgie Sentana

HIMAKOMTRA (Himpunan Mahasiswa 
Ilmu Komunikasi Universitas Kristen 
Petra Surabaya) pada tahun ini kembali 

hadir mengadakan kegiatan bertajuk COMMET 
(Communication Excellent Training) pada 
tanggal 6-7 Maret 2020 acara tersebut diadakan 
di dua lokasi yaitu Gedung W 303 UK Petra dan 
Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya. 
Hadir sebagai pemateri yaitu Andy Kristono 
(Food Blogger), Radiktya Catur (Videographer 
IDN Times), dan Setiawan Nanang (Public 
Relations Harris Hotel Gubeng Surabaya). 

Workshop yang dibuka oleh Dr. Fanny 
Lesmana, S.Sos., M.Med.Kom ini bertujuan 
untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi 
peluang kerja di dunia komunikasi yang semakin 
kompetitif dan kreatif. Selain itu, mahasiswa 
juga diajak mengenali bidang kerja yang mereka 
suka dan yang akan mereka tekuni di masa 
mendatang.

Acara yang bertemakan Monte “Goes Up!” 
dihadiri 26 peserta berbagai penjelasan telah 
dipaparkan oleh pemateri di tengah pesatnya 
perkembangan teknologi digital, memberikan 
tantangan tersendiri, tidak hanya dituntut 

menguasai teknologi, tapi juga bagaimana 
memanfaatkan teknologi untuk membuat 
komunikasi, terutama komunikasi eksternal 
bersama awak media agar tercipta hubungan 
yang lebih akrab demi kebaikan bersama. 

Salah satunya pada saat sesi bersama 
praktisi Public Relations, Setiawan Nanang 
memberikan materi tentang What Is Brand 
kepada mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi 
UK Petra untuk berkesempatan membuat video 
singkat tentang fasilitas di Harris Hotel. Kegiatan 
tersebut dilakukan untuk mengetahui secara 
langsung berbagai macam kegiatan komunikasi 
yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk 
membangun dan membesarkan sebuah merek 
agar lebih dikenal masyarakat. 

Seluruh peserta cukup antusias dalam mengikuti 
acara workshop. Selain diadakan diskusi 
dengan praktisi bidang ilmu komunikasi, dalam 
acara ini juga diadakan kuis yang bersangkutan 
dengan isi workshop dan disediakan berbagai 
macam hadiah. COMMET diharapkan mampu 
memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para 
peserta khususnya membantu mereka bersaing 
pada era teknologi 5.0. 

Dok. Panitia
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Scriptwriter at Visinema Pictures
(Broadcast Television 2009)

Photo by Yerry Ambat
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Mendapat dukungan dari keluarga menjadi 
penulis, merupakan kebahagiaan yang 
tak terlupakan bagi Melarissa Sjarief. 

“Aku bukan hanya ingin jadi penulis skenario 
saja, tapi juga bisa memberikan pesan apa ke 
orang lain,” ungkap alumnus Program Studi 
Ilmu Komunikasi 2009 ini. Sebagai wujud 
keseriusannya, Mela ingin menyuarakan hak 
perempuan yang tidak mendapat perhatian, 
terutama isu kekerasan seksual. Tulisan 
dan film merupakan salah satu media untuk 
menyuarakan aspirasi tersebut. 

“Menulis naskah film merupakan cara memberi 
pesan secara visual untuk menarik perhatian 
orang lain merasakan karakter dari satu cerita. 

Dibutuhkan tahapan tepat dengan latihan dan 
konsisten. Menyalurkan ide dalam bentuk foto 
atau tulisan dengan persepsi berbeda akan 
sangat membantu kita dalam menulis,” ungkap 
perempuan yang suka mem-posting foto dan 
tulisannya di akun Instagram (@melaarr). 
 
Belajar mencintai proses
Perempuan yang menyukai puisi dari penyair 
Sarah Key ini mengikuti proses rekrutmen 
dan terpilih dalam menjadi “co-writer” (Penulis 
Pendamping) di Visinema Juni 2019. Ia ikut 
berpartisipasi pada proses pembuatan naskah 
film NKCTHI (Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini). 
Film ini merupakan adaptasi dari buku dengan 
judul sama karya Marchella FP. Buku tersebut 

Menulis itu Tentang Pengalaman, Rasa, 
dan Peduli Bagi Sesama 

Georgie Sentana
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berisi kumpulan tulisan yang mencerminkan 
pengalaman pribadi seseorang yang sederhana, 
tetapi unik dan memikat. Pesan dalam buku itu 
diracik hingga menjadi cerita utuh mengenai 
kisah sebuah keluarga yang menyimpan rahasia. 

“Kenapa sih kemarin aku senang terlibat 
di NKCTHI, karna kita sering mengalami 
pengalaman itu di lingkungan keluarga. Aku 
bisa mengeksplorasi hubungan saudara lebih 

Syuting film pendek “Seragam” bersama Rio
Dewanto dan Slamet Rahardjo. Dalam film arahan 

Brahmma Wijaya ini Mela berperan sebagai penulis.

Photo by Lotta Lemetti

“Salah satunya pengalaman yang takkan 
terlupakan, ketika berada di ruang penulis 
bersama sembilan penulis termasuk Angga 
Dwimas Sasongko, Jenny Jusuf sedang berbagi 
cerita untuk membuat sebuah naskah film 
NKCTHI (Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini) 
dengan memberi challenges ide, pengalaman 
kepada penulis satu dan lainnya, bahkan dari 
kejadian tersebut sering juga jadi bahan sesi 
sharing di dalam satu ruangan yang membuat 
suasana makin intim dan dapat mendengar 
banyak perspektif untuk membangun dan 
memahami action di film tersebut,” tutur peraih 
gelar S-2 di New York Film Academy, Los 
Angeles sebagai sarjana Fulbright pada tahun 
2016.

Dokumentasi bersama Fulbrighter Mesir 
dan Spanyol. 

Photo by NYFA (New York Film Academy)

Saat Premiere ‘Nanti Kita Cerita
Tentang Hari Ini’ 

Dok. Narasumber

dari apa yang ada dipermukaan, jadi kita ingin 
mempertemukan di pikiran dan di visual kita dan 
apa kepercayaan kalian menjadi seorang penulis,” 
ungkap perempuan mengambil konsentrasi 
Broadcast Television saat berkuliah ini. 

Mengejar cita-cita menjadi penulis tentu banyak 
tantangan. Seseorang yang ingin menjadi 
scriptwriter pun harus memahami ‘what do you 
want say about life.’ Ia meyakini scriptwriter 
berangkat dari pemikiran itu, untuk genre film 
apapun. Untuk mendapat kepercayaan diri itu, 
pastinya ada banyak juga hambatan, namun 
perjalanan tersebut pasti bisa sampai.



07 C-FILM

Jika kalian aktif di media sosial, pasti 
sudah tidak asing lagi dengan makanan 
yang sedang viral yaitu Ramdon atau 

Jjapaguri. Hidangan yang viral ini diambil 
dari film asal negara Korea Selatan “Parasite” 
karya direktur Bong Jon Hoo. Film yang dirilis 
pada 21 Juni 2019 ini menjadi perhatian publik 
internasional. Berbeda dengan film korea yang 
identik dengan genre percintaan, “Parasite” 
membahas mengenai perbedaan kelas sosial 
di Korea Selatan. Film “Parasite” menceritakan 
tentang kehidupan tiga keluarga yang 
merepresentasikan tiga kelas sosial. Keluarga 
Park yang merepresentasikan kelas sosial atas, 
keluarga Kim yang merepresentasikan kelas 
sosial menengah kebawah dan pasangan Mun-

Gwang dan Geun-Se yang merepresentasikan 
kelas sosial bawah. 

Film dengan rating IMDb 8.6 dari 10 
memperlihatkan masalah mengenai kelas 
ekonomi dengan kental. Perbedaan ini 
ditunjukkan di dalam satu rumah milik keluarga 
Park. Di rumah tersebut, terlihat perbedaan dari 
kelas ekonomi bawah yang menjadi pekerja kelas 
ekonomi atas. Diceritakan juga keluarga Kim 
merengut pekerjaan dari asisten rumah tangga 
dan supir keluarga Park. Bagi kaum ekonomi 
kelas bawah, urusan ekonomi merupakan 
pilihan antara hidup dan mati. Pertaruhan besar 
ini membuat kalangan ekonomi bawah terenggut 
rasa kemanusiaanya. Bahkan di film ini juga 
ditunjukkan bahwa konflik yang sesungguhnya 
bukan antara kaum ekonomi atas dan bawah 
tetapi antar kaum ekonomi kelas bawah. 

Visual film garapan Bong Jon Ho memang selalu 
mendapat pujian dan acungan jempol, tetapi di 
balik visual yang indah itu ada banyak makna 
tersembunyi yang ingin ditunjukkan oleh pria 
berusia 50 tahun ini.  Di negara Korea Selatan, 
ada pepatah yang mengatakan paparan sinar 
matahari yang minimal menandakan kehidupan 
yang kurang makmur. Pepatah ini diaplikasikan 
pada tempat tinggal setiap keluarga yang ada 
di dalam film ini. Rumah keluarga Park dengan 
jendela yang besar menandakan kekayaan dan 
kemakmuran, Apartmen semi-basement milik 
keluarga Kim yang menunjukkan sedikit sinar 
matahari pada scene awal diartikan sebagai 
harapan, dan ruang bawah tanah tempat Mun-
Gwang dan Geun-Se menunjukkan hidup tanpa 
harapan. 

Film “Parasite” juga mendapatkan banyak 
penghargaan sejak ditayangkan perdana 
pada Festival Film Cannes yang ke-72. 
Empat diantaranya merupakan penghargaan 
dari Academy Award ke 92 atau yang lebih 
dikenal dengan Oscars. “Parasite” menyabet 
penghargaan Film Terbaik, Sutradara Terbaik, 
Skenario Asli Terbaik, dan Film Internasional 
Terbaik. Kesuksesan dari film ini juga 
menghasilkan serial televisi yang akan digarap 
bersama dengan rumah produksi HBO dan juga 
novel grafis. Kesuksesan besar dari “Parasite” 
merupakan langkah awal bagi perfilman di 
Asia untuk bersaing dengan film hasil produksi 
Hollywood. 

Parasite:
Pencatat Sejarah 
Perfilman Korea
Suryani Shanti
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Kisah Hidup Novelis Paling Kontroversial 
Abad Ke 21 merupakan rangkuman 
kalimat yang sudah mewakilkan buku non 

fiksi karya Lisa Rogak. Dengan tokoh utama 
Dan Brown, Rogak berhasil menceritakan 
kehidupan penulis misterius di balik novel 
terkenal “The Da Vinci Code.” Tidak hanya cerita 
mengenai bagaimana Brown menghimpun data 
untuk novel-novelnya, Rogak juga menyoroti 
kehidupan artis ini sebelum terjun di dunia tulis 
menulis dan kehidupan selebritasnya.

Buku karangan Lisa Rogak ini disajikan dengan 
alur maju. Pembaca yang belum pernah 
membaca karya Dan Brown pun bisa mengenal 
rumitnya jalan pikir Brown melalui penulisan 
Rogak. Selain berhasil mengungkap siapa itu 
penulis karya “Angels and Demons”, jurnalis ini 
juga mampu menghadirkan tokoh-tokoh penting 
dalam kunci sukses penulis tersebut. Alur cerita 
yang dibawakan secara kronologis dalam 11 bab 
memiliki klimaks yang berbeda setiap babnya. 
Pemisahan alur berdasarkan bab ini membantu 
pembaca memahami fase-fase berbeda dalam 
kehidupan Brown.

Buku ini dapat membantu penulis dalam 
menentukan karakteristik tulisan dalam buku 
fiksi. Karakter Dan Brown yang diceritakan 
secara detail dapat memberikan gambaran bagi 
penulis pemula cara untuk memiliki ciri dalam 
gaya menulis. Peneliti sastra pun dapat merujuk 
buku ini dalam memahami karya-karya laris Dan 
Brown lainnya. 

Sebelum membaca buku ini, pembaca dengan 
kebutuhan visual yang tinggi disarankan untuk 
dapat menjelajah tempat-tempat di daerah 
Britania Raya melalui melancong maupun 
internet. Hal ini secara signifikan dapat 
membantu pembaca memahami latar cerita 
yang dibawakan Rogak di kehidupan mantan 
penyanyi ini. ***

Christabel Cheryl Famdale

Judul:
Dan Brown: A Biography, Kisah Hidup 
Novelis Paling Kontroversial Abad Ke 21

Penulis:
Lisa Rogak

Penerjemah:
Harisa Permatasari

Penerbit:
PT Bentang Pustaka

Tahun terbit:
2014 (Cetakan Pertama)

Jumlah halaman:
263 halaman
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Pertumbuhan belanja iklan di media 
sosial kian meningkat. Pertumbuhan 
iklan di seluruh dunia pada media sosial 

mencapai 72% terhitung dari 2016 hingga 2019. 
Belanja iklan per akhir 2019 pada media sosial 
mencapai USD 50 M, nilai ini setara dengan 
Rp 650 T (okezone.com).  Berdasarkan artikel 
dari Tempo.co, belanja iklan pada digital media 
di Indonesia sudah mencapai 15-20% pada 
akhir 2019.  Tingginya nilai belanja iklan dapat 
dimanfaatkan untuk peluang pekerjaan, loh. 

Content creator dibidang digital advertising, 
salah satunya.  Mengonsep suatu iklan yang 
kreatif dan tidak ada duanya menjadi makanan 
sehari hari.  Penting halnya, mengupas  tuntas 
materi dari perusahaan yang berisi deskripsi 
produk.  Pemahaman mengenai produk ini 
menjadi dasar dari ide-ide kreatif tersebut. Hal 
ini menyangkut kualitas barang, kelebihan serta 
kategori produk tersebut. 

Tak dipungkiri, terkadang buah pemikiran  yang 
dimiliki terbatas, analisis data  ini menjadi kunci 
utama untuk mendapatkan inspirasi. Mulai dari 
riset pasar yang bertujuan untuk   mengetahui 
kebutuhan masyarakat dan peluang produk 
ini. Melalui riset pasar ini pula dapat diketahui 
siapa saja yang membutuhkan produk. Ciri-ciri 
konsumen juga dapat diketahui dari hasil riset 
pasar tersebut.   

Analisis product positioning pun dilakukan. 
Produk yang ditonjolkan pada iklan bukan 

Content Creator 
Digital Advertising: 
Olah Data untuk 
Konsep Iklan
Jessica Idelia

unsplash.com/@priscilladupreez
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hanya sesuatu yang baru saja, tetapi harus jeli 
mengaitkan produk dengan kebutuhan sehari 
hari. Hal ini bertujuan agar citra atau persepsi 
produk  yang tertanam pada konsumen sama 
dengan perusahaan. Content creator juga  
harus paham mengenai urutan posisi produk 
tersebut sehingga mengetahui pesaing mana 
yang berada di atas atau di bawah. 

Sehingga menurut  Giovano Geovasco Rombot 
(FIKOM UKP 2009), seorang content creator 
di RedComm Indonesia, content creator harus 
memiliki kemampuan untuk menganalisis data. 
Biasanya melakukan survei untuk mendapatkan 
data data yang diinginkan. Pembahasan saat 
melakukan analisis data dilakukan secara 
berkelompok atau kerap disebut Focus Group 
Discussion (FGD).
 
Hasil dari analisis data akan diolah menjadi 
konsep iklan. Konsep iklan tersebut nantinya 
akan dijelaskan kepada pihak pihak yang  
terlibat dalam proses pembuatan iklan. Tak 
berhenti sampai disini,  content creator juga 
ikut mengawasi jalannya shooting maupun 
photoshoot.  Sampai iklan tersebut meluncur, 
seorang content creator terus melakukan 
pengawasan dan review.  

Content creator juga perlu mengikuti topik 
terhangat. Apa yang sedang menjadi pembicaraan 
maupun trend sekarang. Cara penyampaian 
pesan yang efektif dan penggunaan media juga 
menjadi hal yang dipikirkan oleh content creator. 
Hingga bekerja bersama brand ambassador pun 
dilakukan untuk mempertegas kampanye. 

Kreativitas dan keahlian mengolah hasil riset 
menjadi sumber konten menjadi pegangan 
utama seorang content creator. Hal ini tentunya 
didapat dari latihan dan percobaan yang terus 
menerus. Sudah siapkah anda memanfaatkan 
peluang ini? 

Geovano Gevasco Rombot
Senior Content & Social Media Specialist in 
Redcomm Indonesia for Samsung Indonesia



Terjun ke lapangan agar dapat 
mengobservasi langsung dengan panca 
indera merupakan kunci dari liputan. 

Mengusung tema mengenai lingkungan hidup 
yaitu Handprints,  panitia Communiphoria 2020 
mengajak finalis ke Taman Flora dan Taman 
Prestasi guna mendapatkan data mengenai 
cara nyata pemerintah mengelola ruang terbuka 
hijau pada Jumat (12/03/2020). 

Pemilihan taman ini juga tidak terlepas  dari 
Surabaya yang terkenal dengan taman kota 
sebagai fungsi ruang terbuka hijau. Peserta juga 
membuat branding mengenai salah satu taman 
agar pengelolaan taman tersebut dapat menjadi 
lebih baik dan semakin dikenal. 

Kegiatan Communiphoria ini mengundang 
beberapa pembicara untuk melengkapi data 
serta dapat terinspirasi dari mereka. Pramudita 
Yustiani, S.T.  sebagai Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Taman Surabaya menyampaikan 
informasi mengenai pengelolaan taman. Adi 
Candra, S.Si., M.Si. sebagai perwakilan Dinas 
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Surabaya berbicara mengenai pemberdayaan 
masyarakat dalam mengelola limbah menjadi 

Kenalkan Fungsi Taman Kota
ke Finalis Lomba Communiphoria

Jessica Idelia
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barang berguna nan kreatif. Selain itu, kegiatan 
Communiphoria ini juga mengundang Adriani 
Valianda Tobing, S.T.  dari komunitas Earth Hour. 
Ia menjelaskan bagaimana kegiatan Earth Hour 
dalam menjaga lingkungan serta ajakan untuk 
menghemat listrik.  

Finalis kemudian membuat karya berupa liputan 
video softnews, infografik, branding destination, 
dan feature radio. Karya tersebut nantinya akan 
ditampilkan di hadapan seluruh peserta, juri, 
dan pengunjung. 

Penjurian dilakukan pada final hari kedua (14/03) 
yang diselenggarakan di Food Society Pakuwon 
Mall Surabaya. Finalis dari bidang TV Production 
menampilkan hasil video softnews mereka dan 
finalis bidang Radio Feature melakukan live 
announcing. Untuk finalis bidang Jurnalistik 
mempresentasikan hasil karya infografik yang 
telah dibuat. Sedangkan untuk bidang Public 
Relations, finalis mempresentasikan mengenai 
ide destination branding. 

Tak hanya dinilai, karya finalis juga diberi 
feedback oleh para juri agar lebih baik lagi ke 
depannya. Juri yang terlibat dalam bidang TV 

Dok. Panitia
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Production dan Radio Feature ialah Reno Reksa, 
S.Ikom, Melarissa Sjarief, S.Ikom., M.F.A.,  
dan Jemmy Lesmana. Adapun juri di bidang 
Public Relations dan Jurnalistik yaitu Dr. Fanny 
Lesmana, S.Sos., M.Med.Kom, Xena Atmadja, 
S.IKom., dan Agnes Marcelia Sumana, S.Ikom.

Dalam sesi talkshow, Melarissa Sjarief yang 
juga merupakan co-writer film NKCTHI 
berkesempatan untuk menceritakan tentang 
cara kerja sebagai co-writer naskah film, kriteria 
apa saja yang dibuhkan sebagai penulis naskah, 
serta bagaimana keunggulan menjadi lulusan 
Ilmu Komunikasi UK Petra. 

Lomba Communiphoria 2020, “Handprints” 
dimenangkan oleh SMAK Santo Yoseph 
Denpasar sebagai peringkat 1. Juara 2  diraih 
oleh SMAN 8 Denpasar.  Sedangkan SMA Kr. 
Gloria 2 Surabaya menduduki posisi ketiga. 

Adapun dipilih pula karya terbaik di setiap 
bidang. Karya terbaik di bidang Public Relations 
dicapai oleh SMA Kr. Gloria 2 Surabaya. SMAK 
Regina Pacis Solo membuat karya terbaik di 
bidang Jurnalistik. SMAN 8 unggul dibidang TV 
Production. Sedangkan karya terbaik dibidang 
Radio Feature dimenangkan oleh SMAN 3 
Denpasar Tim A. 

Dok. Panitia
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Berkolaborasi dengan Perpustakaan 
Universitas Kristen (UK) Petra, 
Laboratorium Public Relations Fakultas 

Ilmu Komunikasi UK Petra, atau yang sering 
disebut PRIOR, mengadakan pelatihan bertajuk 
Public Speaking For Better You. Pelatihan ini 
digelar selama dua hari, tepatnya pada hari 
Kamis (30/1) hingga Jumat (31/1) yang lalu 
di ruang W304 UK Petra. Sejumlah 5 sesi 
bersama para pembicara diikuti oleh hampir 
sebanyak 40 peserta. Pelatihan dibuka dengan 
sesi pertama yang disampaikan oleh Ibu Felicia 
Goenawan, salah satu dosen di Program Studi 

Ilmu Komunikasi (Ikom) UK Petra, mengenai 
pengetahuan karakter diri sendiri dan audiens. 
Berlanjut dengan sesi oleh alumnus Ikom UK 
Petra angkatan tahun 2010, Sang Ayu Putu Joy 
Zeremiah. Perempuan yang kerap disapa Joy 
itu membawakan materi tentang kepercayaan 
diri. Pelatihan di hari pertama ini ditutup 
dengan dibagikannya tips cara merawat diri 
dan berdandan untuk sehari-hari oleh Ibu Ika 
Damajanti.

Pelatihan Public Speaking PRIOR:
Padat Nan Bermanfaat

Veronica Winata

Di hari kedua, sesi pertama mengenai cara 
presentasi yang baik dan efektif dibawakan oleh 
Oktavianus Filemon, alumnus Ikom UK Petra 
yang kini juga bergabung menjadi anggota 
tim pengajar. Pelatihan ini ditutup dengan sesi 
bersama Chintya Aprillia, alumnus Ikom UK 
Petra angkatan tahun 2010 yang bekerja sebagai 
Social Media Director di Socioworks. Regina 
Sydney Rosalind, mahasiswa Ikom UK Petra 
angkatan 2018 selaku ketua panitia pelatihan 
ini menyatakan bahwa antusiasme para peserta 
stabil, baik di hari pertama dan kedua. Hal 
tersebut dibuktikan dengan kesungguhan yang 
dapat terlihat saat sesi praktik dan tanya jawab. 
“Kami sudah kemas acara sehingga lebih praktis 
dan materinya mudah diterapkan, semoga 
materi bisa diaplikasikan dengan baik oleh para 
peserta,” pungkasnya. 

Dok. Panitia

Dok. Panitia

Dok. Panitia
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