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Dalam
Hal
Kecil
Ibadah Syukur Fakultas Ilmu Komunikasi

M

emasuki angkatan 2019/2020, sudah 19 angkatan
dibesarkan dalam asuhan prodi Ilmu Komunikasi.
Prestasi demi pretasi ditorehkan secara perlahan
namun pasti.
Beranjak dari mahasiswa baru, seiring waktu yang berlalu, kemudian menjadi sarjana yang sepantasnya tak menambah jumlah pengangguran di dunia ini. Karenanya, setiap insan
FIKOMERS UK Petra tentu diharapkan untuk tak sekadar belajar
perihal teori di dalam kelas, melainkan juga belajar tentang kehidupan
yang bisa diperoleh dari siapapun yang dijumpai selama berada di
kampus.
Apa yang tertuang di dalam CONNECT edisi ini merupakan gambaran
tipis dari apa yang terjadi di kampus. Moga kisah yang terajut dalam edisi ini
memberikan pencerahan jua pada para alumni di luar sana.
- Fanny Lesmana, S.Sos, M.Med.Kom. -
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Kalau kita biasa mengalami hal yang buruk-buruk, ketika tiba-tiba kita
mengalami hal yang baik, kita dengan mudah bersyukur. Tapi, kalau kita
sering mengalami hal yang baik, ketika ada hal kecil yang baik,
kita jarang sekali bersyukur,
Desi Yoanita.

enandai kuncup awal beraktivitas
di gedung baru, dosen dan
staf Fakultas Ilmu Komunikasi
(FIKOM) melaksanakan ibadah syukur
pada 23 Agustus 2019. Di kesempatan
ini pula FIKOM yang diwakili oleh Dekan
menyampaikan ucapan terima kasih kepada
pimpinan universitas dan kepala unit seperti
UPPK, UPFK, dan perbekalan yang telah
membantu proses perpindahan fakultas
ini. Ruang rapat hari itu ditata melingkar
untuk memberikan kesan akrab. Tumpeng

dan hidangan lainnya pun hadir untuk
menjamu dosen dan staf FIKOM serta tamu
undangan.
Sejak 29 Juli 2019, kegiatan
administrasi Fakultas Ilmu Komunikasi mulai
dilaksanakan di gedung baru. Walau belum
semua laboratorium bermigrasi, ruang di
lantai 5 dan 6 telah didesain untuk masingmasing kebutuhan unit di Fakultas Ilmu
Komunikasi. ***/ccf
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Menulis Feature:
Tak Lekang oleh Waktu

T

idak hanya kemampuan menulis,
seorang wartawan perlu memiliki
pengetahuan mendalam mengenai
apa yang ingin ia tulis. Apalagi, jika berita
yang ditulis merupakan soft news yang tidak
mengutamakan unsur kecepatan. “Lebih
baik seorang ahli ekonomi diajar menulis dari
pada jurnalis yang diajarkan untuk menulis,”
terang Ilham.
Workshop
menulis
feature
dilaksanakan pada 16 Agustus 2019. Selain
ditujukan untuk melatih sense menulis,
workshop ini juga memberikan pengalaman
menulis dan mengumpulkan data. Adapun
pembicara yang hadir berasal dari tiga
perusahaan media yang berbeda. Pertama,
jurnalis di Okezone.com bidang fashion yaitu
M. Sukardi. Lalu jurnalis musik, Herwin Setyo,
dari media musicandsoul.com. Selanjutnya,
Mohammad Ilham, penulis olahraga sepak
bola di Jawa Pos. Dengan pemilihan
pembicara dari perusahaan media, peserta
dapat melihat dunia menulis dalam realitas.
“Menurutku sesi yang paling menarik
itu dari fashion karena pembicara mampu
membawakan materi dengan baik. Meski
banyak cerita dari pengalaman kerja, kita
dapat sesuatu,” ujar Anjanette, peserta

workshop. “Selain tulisan kita di-review satusatu, kita juga diajari bagaimana mengajukan
pertanyaan dalam press conference,” timpal
Ricky, peserta lainnya.***/ccf

Pengutusan Wisudawan:
Kembali Mengenang
4 tahun Bersama

A

cara pelepasan wisudawan memang
didesain
khusus
untuk
calon
wisudawan Ilmu Komunikasi angkatan
2015 yang lulus periode Agustus 2019.
Bahkan, pengisi acara juga diambil dari
peserta wisuda ke-76 ini.
Dua hari sebelum prosesi kelulusan,
tepatnya pada 27 Agustus 2019, Himpunan
Mahasiswa
Ilmu
Komunikasi
Petra
(HIMAKOMTRA)
mengkoordinasi
acara.
Selain hadir, calon wisudawan juga turut aktif
mengambil bagian dalam mengisi acara.

Setelah selesai sesi Para Pembicara
dan Peserta berfoto bersama
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“Waktu Pak Daniel memberikan
kata sambutan... fix uapik banget.
Aku hampir nangis,”
Yeremia Tulude Ambat.

Acara ini juga merupakan bentuk
hadiah kejutan untuk mahasiswa angkatan
2015. Peserta yang hadir diajak untuk
bernostalgia mengenang masa-masa yang
pernah dilalui sepanjang masa perkuliahan.
“Acara seperti ini perlu banget buat
diadain karena untuk memperat tali
persaudaraan antar teman dan juga
dosen tentunya,” jelas Evelyne Goldwin.
***/ccf

“Firman Tuhan yang disampaikan
juga sangat memberkati kita
banget buat selalu ‘remember who
you are’,”
Clarissa Angela
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“Saya selalu menyukai apapun yang saya
lakukan apalagi yang ada hubungannya
dengan produksi pesan”

P

utri Mandasari tidak pernah menyangka
dirinya akan jatuh cinta pada dunia
pertelevisian sebelum memasuki dunia
perkuliahan. Sosoknya masih terlalu asing
dengan apa itu jurusan Ilmu Komunikasi.
Padahal di jurusan itulah ia akan menjalani
masa belajar lagi selama empat tahun.
Apakah ia akan menjadi penjaga wartel,
pertanyaan aneh yang sempat terbersit
di benaknya. Namun, semenjak memilih
penjurusan broadcast TV, ada ‘klik’ di sana.
Itulah awal cerita mahasiswa angkatan 2002
ini dan dunia TV dimulai.
Kuliah dan mengejar passion
Sebagai angkatan kedua di Ilmu
Komunikasi Universitas Kristen (UK)
Petra, pengenalan mengenai apa itu Ilmu
Komunikasi masih sulit didapatkan. Beberapa
materi memang disampaikan dalam berbagai
mata kuliah. Namun, implementasi teori
itu sendiri sering kurang dipahami karena
keterbatasan praktik. Laboratorium yang
tersedia kala itu pun tidak mudah diakses
mahasiswa kalau tidak menjadi seorang
relawan.
Ketika kesempatan mengasah skill itu
datang, Putri segera mengambilnya di tahun

ketiga perkuliahannya. Awalnya, JTV, tempat
Magang Kuliah Nyata (MKN)-nya selama
satu bulan itu memberikan tawaran menjadi
freelancer dengan posisi asisten produser.
Gadis ceria itu pun menyanggupi penawaran
tersebut, walau masih ada tanggungan
perkuliahan yang juga harus dipenuhi. Tidak
lama bekerja, dirinya malah diminta untuk
menjadi pegawai tetap.
Bekerja dan kuliah menjadi sarana
Putri memperkaya ilmu dan kemampuan di
bidang penyiaran televisi. Saat bekerja, ia
dapat memenuhi hasrat keingintahuan yang
muncul di ruang kelas. Di lain pihak, kuliah

Foto Dokumentasi Pribadi.

Bersama produser di acara Live Annivesary SBO
bersama Tim Produksi

membuat ia tertarik mencoba bidang-bidang
baru dalam produksi sebuah tayangan.
Misalkan tentang teori pengenalan kamera
yang ia dapatkan. Dalam Ujian Tengah
Semester (UTS), ia mengaku mendapatkan
nilai jelek karena gagal memahami beberapa
komponen dari sebuah kamera. Rasa
penasaran akan kegagalannya ini membuat
ia tertarik mempelajari kamera lebih lanjut
di kantornya. Putri pun mencoba peralatan
dan bertanya mengenai hal itu. Di ujian
selanjutnya terdapat peningkatan nilai.
Sosok mandiri sampai punya usaha
sendiri
Selepas
mendapatkan
gelar
sarjananya, Putri memulai pekerjaan di SBO
TV pada tahun 2007. Beberapa posisi yang
sempat ia cicipi seperti produser, eksekutif
produser, kepala produksi, manajer program,
manajer marketing, manajer event. Dengan
kata lain, semua posisi memproduksi program
ini sudah pernah dijalani. Bahkan, salah satu
program karyanya, “Musik Gereja,” masih
bertengger di rangkaian program SBO TV.
Di tahun 2015, Jawa Pos TV Holding
memberikan
tawaran
posisi
account
director kepada Putri. Jabatan yang baru
ini memberikan tantangan yang lebih berat
dibanding saat bekerja di SBO TV. Tawaran
ini tidak sembarang diajukan kepada
orang-orang media, apalagi orang awam.
Pengalaman bekerja di lapangan selama
ini lah yang menjadi bekalnya membawahi
29 TV lokal di Indonesia. Ia bertanggung
jawab untuk mengembangkan program
TV nasional juga pengembangan bisnis
pertelevisian, termasuk pencarian iklan dan
konsep program event untuk media lokal.
Selama bekerja, banyak pelajaran
berharga ia dapatkan. Di cakupan yang lebih
luas, Putri dapat menyaksikan perkembangan
dunia media lokal di Indonesia. Perbedaan,
persamaan, dan karakteristik media lokal
juga diformulasikan selama ia memegang
jabatan account director. Ia mendalami ilmu
kepemimpinan saat menjalin komunikasi
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dengan pengusaha dan pengiklan. Selain
itu, ia juga ikut memahami bisnis media,
bahkan bisnis secara general.
Berbekal
dari
pengalaman
membuatkan program untuk perusahaanperusahaan, PUMARI dibentuk di tahun
2017 untuk menjadi wadah bagi perusahaan
yang ingin menyuarakan keberadaannya.
Tidak hanya membuatkan konsep program
ataupun iklan untuk klien yang bersangkutan,
Putri juga membuat rencana komunikasi
perusahaan terkait. Misalkan seperti
perusahaan Honda Motor dengan produk
Honda Scoopy yang memiliki target anak
muda. Putri akan membuat konsep mulai
dari produksi program TV hingga event off
air. Konsep program yang akan ditentukan
mulai dari pemilihan talent, pembuatan
copywriting, hingga pemilihan bentuk iklan
(Audio visual, Billboard, brosur, dsb). ***/ccf

Foto Dokumentasi Pribadi.

Event Workshop bersama Line Indonesia

Foto Dokumentasi Pribadi.

Liputan Program DBL di Amerika bersama Tim
DBL Indonesia
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Pelatihan Public Speaking
untuk Pustakawan :

“Karena Semua Pekerjaan
Membutuhkan Public Speaking”

K

esulitan berbicara di depan publik
menjadi
momok
bagi
banyak
profesi, tak terkecuali pustakawan.
Kebutuhan kemampuan berbicara yang
efektif dan komunikatif menjadi kemampuan
pokok. Melihat tingginya minat terhadap
kemampuan Public Speaking, Laboratorium
Public Relations (Lab PR) Fakultas Ilmu
Komunikasi bersama dengan Perpustakaan
Universitas Kristen Petra menyelenggarakan
pelatihan Public Speaking untuk Pustakawan.
Pelatihan ini dibuka secara gratis untuk
anggota Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur.
Total tiga pembicara hadir untuk
berbagi ilmu Public Speaking. Di hari pertama
(20 Agustus 2019) hadir pembicara di bidang
akademisi Ilmu komunikasi yaitu Felicia

Goenawan dan Titi Nur Vidyarini. Peserta
mendapat ilmu dan teori mengenai cara
mengenali audience, tentang komunikasi
interpersonal, dan cara membuat pesan
yang bersifat persuasif.
Di hari kedua (21 Agustus 2019),
peserta memiliki kesempatan berlatih public
speaking setelah mendapat materi dasardasar Public Speaking dengan praktisi
komunikasi yaitu Oktavianus Filemon. Selain
menyampaikan teori, MC sekaligus pembawa
acara SBO TV ini, juga turut memimpin sesi
workshop Public Speaking. Peserta pelatihan
tidak hanya memperkaya ilmu, tetapi juga
mengasah kemampuan bersama profesional
di bidang Ilmu Komunikasi.***/ccf

Para Perserta dan Pembicara berfoto baersama

Yuk Follow INstagram kita untuk mengetahui
update seputar kegitan Mahasiswa IKOM
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jangkauan pemasaran yang luas, perusahaan
ini pun memiliki stakeholder dengan kebutuhan
berbeda-beda. Hal ini membuat Arsa sebagai
head of corporate communication sejak 2017
terus belajar untuk memperkuat networking
serta engagement dengan key stakeholders.

Corporate
Communication:
“Bergelut dengan Isu”

Dalam menangani isu, seorang corcom
wajib memiliki kedekatan dengan direksi dan
manajemen. Hal ini diperlukan agar seorang
corcom mendapatkan arahan dan diskusi
langsung
dengan
Direksi/Management.
Kedekatan ini didapatkan dengan komunikasi
internal dengan tiap kepala departemen.
Ketika isu muncul, koordinasi dengan
departemen terkait serta direksi memberikan
jawaban atas pertanyaan “what’s really
happened.” Baru setelah holding statement
diformulasikan bersama, corcom memberi
klarifikasi isu yang dimaksudkan kepada
awak media.

Putiarsa Bagus Wibowo
“Untuk teman-teman yang ingin menjadi
Corporate Communication
pesan saya
adalah yang pertama jangan pernah
berhenti untuk belajar. Kedua, harus
memiliki pengetahuan yang luas tentang
apapun, juga termasuk pengetahuan yang
terkait oleh isu-isu yang terjadi. Ketiga,
kenali stakeholder Anda baik secara
lokal maupun nasional, juga publik,
media, bahkan pemerintah.Terakhir, seorang
PR harus responsif, disiplin dan kreatif.
Termasuk bales WA itu harus cepat kalau
ingin menjadi PR yang baik,”

M

emiliki kesempatan terjun di bidang
yang sama dengan jurusan pilihan
memang
terdengar
ideal.
Dari
banyaknya mahasiswa di Fakultas Ilmu
Komunikasi (FIKOM) Universitas Kristen
(UK) Petra pertahunnya, bersaing untuk
mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya
semakin sulit. Namun, kenyataan “bekerja
tidak sesuai dengan bidang peminatan di
masa kuliah” tidak berlaku untuk beberapa
orang. Salah satunya Putiarsa Bagus Wibowo.
Mahasiswa FIKOM angkatan 2002 ini
menjalani kiprah di dunia Publik Relasi sejak
tahun 2008. Arsa telah mencicipi berbagai
macam perusahaan semenjak saat itu.
Adapun perusahaan yang pernah ia geluti
bergerak di bidang perbankan, rokok, agroindustri, otomotif, serta minyak dan gas.
Masing-masing bidang memiliki keunikan
dan tantangan khusus yang membutuhkan
kapabilitas serta fleksibilitas seorang corporate
communication (corcom).

Salah satu isu yang ditangani Arsa
berasal dari Amurang, Sulawesi Utara. Isu

Foto Dokumentasi Pribadi.

Misalkan, di bidang otomotif, seorang
corcom dituntut memiliki koneksi kuat
dengan Asosiasi Industri Otomotif dalam
memperjuangkan regulasi. Ditambah lagi,
pembinaan komunitas loyal pengguna mobil
dapat menjadi medium kampanye produk
secara tidak langsung. Lain lagi dengan
bidang rokok dan agro-bisnis, seorang
corcom perlu memiliki relasi kuat dengan
Non Government Organization (NGO) atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Sedangkan kebutuhan sosok corcom
sekarang yang dihadapi Arsa adalah corcom
yang memahami betul safety issue dan
government relation. “Namun kemampuan
Media Relation mutlak di atas segalanya,”
tegas Arsa.
PT. Elnusa Petrofin (EPN) merupakan
anak perusahaan PT. Elnusa Tbk dan cucu
perusahaan PT. Pertamina. Perusahaan
ini bergerak di bidang distribusi Bahan
Bakar Minyak (BBM) di luar Jawa. Dengan
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Foto Dokumentasi Pribadi.

Berfoto dengan key stakeholders (Muspida)
Camat Tenga, Minahasa Selatan, Sulawesi Selatan
yang muncul ketika itu adalah tangki / kilang
penyimpanan LPG yang mengeluarkan
bau. Isu ini tidak diketahui asal mulanya,
tetapi beredarnya menjadikan resah
warga setempat. Bahkan, isu ini sempat
menggerakkan warga untuk menghambat
pembangunan. Arsa sebagai corcom segera
meluncur ke tempat untuk melakukan
pendekatan dengan stakeholder terkait,
dalam hal ini kepala desa dan tetua-tetua adat
sekitar. Setelah mendapatkan keterangan,
akhirnya stakeholder setempat memahami
bahwa itu merupakan isu bohong sehingga
isu dapat segera diklarifikasikan kepada
media lokal yang sempat menyebarkannya.
Arsa mengaku sangat menikmati
pekerjaan ini. Selain karena sesuai
dengan bidang peminatannya, Direksi EPN
juga memberikan keleluasaan kepada
departemen corporate communication dalam
menentukan strategi PR yang terbaik.

Foto Dokumentasi Pribadi.

Corporate Social Responsibility (CSR) dengan
memberikan bantuan air bersih untuk para
korban gempa dan tsunami di Donggala,
Sulawesi Tengah.

“Saya penganut work life balance, jadi
apapun keadaannya harus enjoy dan cari
cara untuk menikmatinya, termasuk dalam
pekerjaan dan bertugas,” terang penggemar
berat laut ini. ***/ccf
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Titi Nur

Vidyarini
Sempat memiliki keraguan
menjalani profesi ini
karena membutuhkan
dedikasi yang luar biasa
seperti ayahnya. Titi Nur
Vidyarini berakhir menjadi
dosen tanpa sempat
mencoba profesi lain
selepas masa studinya.

Menyambut Jagoan Baru di
Perfilman Indonesia
(Suryani Shanti)

A

khirnya,
perfilman
Indonesia
mengeluarkan film jagoan dengan
konsep cinematic universe pertama.
Apalagi kalau bukan film “Gundala: Negeri
ini Butuh Patriot” yang menjadi pembuka
Jagat Sinema BumiLangit atau BumiLangit
Cinematic Universe (BCU). Joko Anwar
penulis sekaligus sutradara Gundala
mengangkat cerita film ini dari komik karya
Hasmi pada tahun 1969 dengan judul
Gundala Putra Petir. Tidak hanya dikagumi
di tanah air, Film garapan Joko Anwar ini
juga berhasil masuk ke dalam Toronto
International Film Festival (TIFF) dan akan
diputarkan pada program Midnight Madness
bersama dengan The Vigil dan Crazy
World. 			
Dengan segala hype yang mengikuti
film Gundala, bisa dikatakan bahwa film
ini sangat pantas mendapatkan pujian dari
khalayak. Faktor utama mengapa masyarakat
sangat antusias dengan film ini karena
konsep cinematic universe yang diusung oleh
BumiLangit. Tentu saja, kalian bisa melihat
visualisasi cakep yang dinahkodai oleh Joko
Anwar pada film satu ini. Tidak hanya itu,
Joko Anwar juga memasukkan easter egg
yang mengejutkan di tengah-tengah film,
yang membuat sensasi menonton film ini
tidak membosankan.

Character development di film ini patut
diacungi jempol. Perkembangan karakter ini

dapat dilihat dalam karakter protagonis dan
antagonis dalam film ini. Karakter Sancaka
yang diperankan oleh Abimana Aryasatya
digambarkan dengan detail, dari kelamnya
masa kecil Sancaka hingga prosesnya
untuk menuju dirinya yang dikenal sebagai
seorang pahlawan. Harus diakui, karakter
antagonis di film ini benar-benar menarik
hati penonton. Penggambaran cerita masa
kecil Pengkor hingga bagaimana Ia bisa
menjadi seorang mafia yang ditakuti benarbenar merepresentasikan kalimat “Selalu
ada cerita dibalik kejahatan seseorang.”
Kekurangan dari film Gundala ada
di segi cerita yang memiliki banyak plot
hole. Mengutip dari cnnindonesia.com,
kekurangan ini bisa jadi disengaja agar
karakter gundala bisa berkembang di seriseri selanjutnya di Jagat Sinema BumiLangit.
CGI pada film Gundala tidak buruk, meskipun
masih terkesan sedikit kasar. Mengutip dari
Mojok.co “Belum semulus hollywood, tapi
tidak buruk. Setidaknya, kita tidak akan
terganggu dengan efek-efek visualisasi ala
sinetron. Cukup nyaman untuk dilihat.”
Secara keseluruhan film ini cukup
memuaskan dan menjadi awal yang baik
untuk Jagat Sinema BumiLangit serta
perfilman Indonesia. Penasaran untuk
melihat keseruan Jagat Sinema BumiLangit
selanjutnya?
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2002

Sempat menjadi
mahasiswa baru di
Universitas Kristen
Petra, tetapi
memutuskan untuk
melanjutkan studi di
Universitas Airlangga

2007

Menyelsaikan studi
sarjana di Universitas
Airlangga jurusan Ilmu
Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan
Budaya
Mulai mengajar di
Fakultas Ilmu
Komunikasi UK Petra

2018
Yang membuat saya
Menjadi kepala bidang
bertahan sampai
studi Strategic
sekarang adalah
ketertarikan saya untuk Communication
share ilmu dan
menjalankan
2014
keingintahuan saya.
2009-2011

Studi lanjut di Edith
Cowan University,
Western Australia,
mengambil master of
communication,
specialization in Public
Relations

Mendapatkan
penghargaan “Peneliti
Muda dengan IKP2M
tertinggi”

2012-2017

Menjabat sebagai
kepala
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Konsensus Agung Para
Pendiri Bangsa
Pendekatan Sejarah secara Kronologis
(Titania N. Dewanti)

Judul		
		
Tahun		
Penerbit
Penulis
		
Halaman
Bahasa
ISBN		

P

EJAMBON 1945, Konsensus Agung
Para Pendiri Bangsa,
merupakan
buku yang berisi uraian tentang
proses kemerdekaan Indonesia. Dalam
buku ini terdapat secara lengkap dokumen
berupa notulen sidang BPUPKI (28 Mei16 Juli 1945). Segala peristiwa yang
terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia
diceritakan pada buku ini dengan gaya
bahasa yang sederhana
dan
mudah
dipahami. Tidak hanya menuturkan proses
kemerdekaan Indonesia, buku ini juga
sedikitnya menceritakan tentang pasca
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang
terkait tentang proses pembentukan negara
dengan segala isi dan undang-undang telah
tertulis dalam buku ini.
Bagian awal dalam buku dijelaskan
bahwa Jepang yang telah melawan Amerika
Serikat dan berakhir dengan Amerika Serikat
menyerah kalah pada tanggal 9 Mei 1942.
Setelah itu dalam Konferensi Penghubung,
Jepang mengumumkan akan memberi

: Pejambon 1945: Konsensus
Agung Para Pendiri Bangsa
: 2018
: CV Puspa Wedha – Solo
: Daradjadi & Osa Kurniawan
Ilham
: xxii + 350 halaman
: Indonesia
: 978-602-52848-0-9

kemerdekaan pada Burma (Myanmar) dan
Filipina dan status Indonesia sama sekali
tidak disinggung. Dalam pertemuan dengan
Menteri Kazuo Aoki, Hatta secara terbuka
mengungkapkan kekecewaannya terhadap
keputusan Pemerintahan Jepang tersebut.
Pada akhirnya, benar saja, akhirnya Jepang
menjanjikan
kemerdekaan
Indonesia
tersebut. Singkat cerita proses tersebut yang
tertutur dalam buku ini menjadi awal dari
segala perjuangan meraih kemerdekaan
Indonesia.
Dalam buku ini disajikan pula
tentang segala hal yang didiskusikan
dalam sidang BPUPKI. Terdapat banyak
sub-bab menjelaskan tentang bagaimana
perjuangan para anggota sidang BPUPKI
yang menginginkan kemerdekaan bagi
Indonesia. Hal yang menjadi sorotan utama
adalah adanya pembahasan mengenai
Kemerdekaan untuk Siapa?, Antara Janji
dan Rekayasa, Antara Agama dan Negara
hingga Lahirnya Pancasila. Sorotan utama

tersebut masuk ke dalam bagian sub-bab
pada buku ini. Perdebatan, ketidaksetujuan
dalam rapat merupakan bagian yang sangat
menarik karena memperlihatkan suasana
yang terjadi seperti apa. Terlihat dalam
buku ini bagaimana kepemimpinan Dr.
Radjiman Wediodiningrat sangat banyak
memiliki pengaruh besar terhadap setiap
keputusan yang diambil. Dalam buku ini
juga terlihat, presiden kita yang pertama
yaitu Ir. Soekarno sangat memiliki tekad
yang kuat dan gigih untuk memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia. Ir. Soekarno
terus menekankan untuk bisa mewujudkan
kemerdekaan Indonesia dengan melalui
janji yang diberikan oleh pemerintah Jepang
sendiri secara langsung.
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Buku ini cukup menjelaskan kronologi
terkait pra hingga pasca kemerdekaan
Indonesia tetapi banyak data atau notulen
yang tidak dapat ditemukan sehingga
tidak tertera di dalamnya. Bahasa yang
digunakan memang cukup sederhana
dan mudah dipahami tetapi masih banyak
beberapa kalimat yang membingungkan
sehingga pembaca harus membaca ulang
agar dapat dimengerti. Buku ini sangat
direkomendasi bagi yang gemar mengetahui
peristiwa sejarah. Apalagi buku ini mengajak
para pembaca untuk membayangkan
peristiwa sidang BPUPKI yang mempunyai
banyak perdebatan hingga bisa mencapai
kemerdekaan Indonesia.

AVAILABLE
ADS.

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.

