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DARI REDAKSI

E

disi ini bagaikan edisi 2001. Ada nama-nama mereka yang
pernah menjadi angkatan pertama FIKOM UKP Surabaya.
Selanjutnya, mereka juga memberikan diri untuk mengabdi di
almamater, yaitu UK Petra.
Edisi 13 ini dikerjakan oleh kawan-kawan laboran, MPW dan volunteer
pada masa belajar dari rumah (dan bekerja dari rumah). Tapi ini bukan
edisi sial yaks hahaha.... Justru kami sangat bergairah dengan sebuah
karya dan kreativitas yang semoga dapat memberikan informasi sekaligus
hiburan pada masa pandemi ini.
Bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya tak henti memberikan semangat
dan sukacita yang kami rasakan. Demikian pula saat kami terus melanjutkan
karya untuk edisi selanjutnya. Bersyukur pula bahwa rekan-rekan alumni yang telah
menerima edisi cetak Connect menunjukkan sukacita mereka...
Tuhan Yesus memberikan penyertaan-Nya yang tak berkesudahan.
Tetap sehat. Tetap semangat
- Dr. Fanny Lesmana -
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Kuliah di Taiwan dan
Tenangnya COVID-19

S

ama seperti Kak Thomas Benmentan di
CONNECT edisi sebelumnya (GampangGampang Susah Kuliah di Luar Negeri,
2020, pp. 2-3), saya kebetulan juga diberi
kesempatan oleh Tuhan untuk dapat melihat dan
melanjutkan proses pendidikan di luar negeri.
Tepat sebulan sebelum wisuda pada Agustus
2019, saya mendapat informasi bahwa saya
diterima pada program International Master of
Business Administration (IMBA) di salah satu
universitas di Taiwan.
Melanjutkan studi di bidang bisnis membuat
saya banyak belajar hal baru, terutama yang
berbau ekonomi, keuangan, dan akuntansi.
Ketika SMA, saya mengambil penjurusan IPA,

lalu melanjutkan ke Ilmu Komunikasi UK Petra
pada 2015. Hal ini membuat saya agak sedikit
keteteran dibanding teman-teman sekelas saya
yang mayoritas memiliki latar belakang bisnis.
Meski demikian, ada juga beberapa pelajaran
yang saya bisa relate dengan pelajaran ketika
dulu di Ilmu Komunikasi dan dari pengalaman
saya berorganisasi di kampus. Satu kelas berisi
25-35 orang dengan latar belakang negara dan
pekerjaan yang berbeda-beda. Hal ini sangat
menyenangkan karena membuat diskusi kami
di kelas bisa berdasarkan insight dari banyak
bisnis di beberapa negara.
Menurut saya sistem pendidikan di Taiwan tidak
terlalu berbeda dibanding Indonesia, tetapi
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ketika Covid-19 mulai menyebar, Taiwan sudah
sangat siap menghadapinya. Taiwan menjadi
negara pertama yang memberlakukan travel
ban dari Wuhan, wajib menggunakan masker,
melakukan cek suhu badan secara berkala, dan
karantina 14 hari bagi yang baru saja datang
dari luar negeri. Hal ini membuat Taiwan sangat
cepat dan tanggap dalam menghadapi Covid-19,
begitu juga dengan tingginya kesadaran
masyarakat untuk saling melindungi sesama.
Hal yang cukup kontras jika kita bandingkan
dengan Indonesia, yang bahkan setelah
diberlakukan PSBB masih banyak ditemukan
beberapa tempat yang dipenuhi orang.
Pemerintah Taiwan melakukan banyak hal untuk
menjaga agar kebutuhan masyarakat dapat tetap
terpenuhi seperti mengalokasikan tentara untuk
memproduksi masker, dan juga memutuskan
tidak melakukan Lockdown agar ekonomi tidak
terhenti. Dalam bidang pendidikan, Ministry of
Education (MOE) Taiwan juga bergerak dengan
cepat. Mengetahui banyaknya foreign student
yang mereka miliki, sejak minggu pertama
Februari 2020, mereka sudah menginformasikan
pada setiap institusi pendidikan untuk harus
memiliki tempat karantina bagi siswanya,
terutama yang baru datang dari luar negeri.

nantinya setiap guru akan merekam kuliahnya
dan mengunggahnya di website untuk siswa,
semacam lentera.petra.ac.id. Lalu untuk siswa,
ada juga trial kelas online agar dapat memahami
cara menggunakan aplikasi tersebut.
Seluruh hal yang disiapkan oleh pemerintah
Taiwan dan MOE membuat seluruh kehidupan
berjalan normal dan tenang di sini. Kami semua
dapat berkuliah dengan normal dan hidup
dengan normal. Tidak ada kenaikan harga yang
parah karena panic buying, karena masyarakat
tidak ada yang panik. Meskipun bagi kami,
mahasiswa Indonesia yang sedang berada di
luar negeri, segalanya terasa menjadi lebih
mahal karena nilai mata uang Indonesia yang
menurun akibat pandemi ini.
Besar harapan saya masyarakat Indonesia cukup
teredukasi mengenai Covid-19 dan memiliki
kepedulian pada sesama. Saya tahu pemerintah
Indonesia bekerja keras untuk menangani
pandemi ini. Dengan jumlah manusia yang jauh
lebih banyak dan terbagi dalam pulau-pulau,
tentu bentuk penanganannya akan berbeda.
Namun, saya berharap cerita dari kondisi yang
saya lihat di Taiwan ini dapat menguatkan
teman-teman semua.

MOE Taiwan juga memutuskan untuk seluruh
Taiwan bahwa perkuliahan akan dimulai serentak
pada Senin pertama di bulan Maret, sehingga
seluruh foreign student yang datang dapat
memiliki waktu yang cukup untuk melakukan
karantina selama 14 hari. Selain melakukan
adjusting untuk seluruh timeline pada semester
tersebut, MOE juga sudah mengirimkan
himbauan kepada seluruh institusi pendidikan
untuk mempersiapkan sistem pengajaran
berbasis online.
Di kampus saya sendiri, mereka langsung
membeli lisensi dari salah satu penyedia layanan
online meeting dan mengadakan pelatihan bagi
seluruh pengajar dan staff untuk menggunakan
aplikasi tersebut. Kampus saya juga mengganti
komputer-komputer lama dan memastikan setiap
komputer dapat melakukan recording sehingga

Hans Christian
Alumnus FIKOM UK Petra 2015
Graduate Student of IMBA Program,
I-Shou University, Taiwan
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Suryani Shanti

restasi memang tidak memandang waktu.
Di tengah pandemik pun, tiga mahasiswa
Ilmu Komunikasi angkatan 2017 berhasil
meraih prestasi yang membanggakan. Mereka
meraih juara 2 dalam lomba Komunikasi Fiesta
(Komfiest) 2020 bidang Creative Content, yang
diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya. Adapun tema Komfiest tahun
ini adalah “Sprout Mind” yang diartikan sebagai
pertumbuhan cara berpikir kita tentang bagaimana
penggunaan media sosial yang berlebihan dapat
berakibat pada mental dan psikis seseorang.
Tim yang menamai dirinya Sobat Sambat ini
mengangkat Compulsive Buying Disorder sebagai
masalah yang mereka bahas. “Menurut kami,
gangguan mental ini dekat dengan anak muda
karena banyak kalangan anak muda yang suka
berbelanja secara kompulsif. Hal ini juga didorong
oleh kemudahan yang diberikan media sosial
untuk promosi maupun melakukan jual beli,” ujar
Louise de Marillac.
Dok. Narasumber

Konsep video yang mengantarkan tiga mahasiswa
konsentrasi Broadcast Television ini ke babak
final terinspirasi oleh program JTV yang berjudul
B-Cak. Program B-Cak sendiri merupakan
perpaduan antara berita dan juga komedi. Di sisi
lain, kabar baik bahwa kelompok mereka masuk
ke dalam final lima besar disusul dengan kebijakan
pemerintah bahwa semua kegiatan di luar rumah
harus dihentikan akibat pandemik Covid-19.
“Pengaruh dari pandemik ini, kita harus shooting
di dalam rumah, talent pun juga seadanya,” ujar
Hizkia Nihand.
Adapun video yang mereka buat untuk babak final
mengikuti tren Flip the Switch Challenge yang
sedang booming. “Explore ide-ide yang lebih unik
lagi, bedalah dari yang lain, nikmati rasa capeknya,
dan jadilah juara,” pesan dari Antonius Adika untuk
menyemangati Fikomers yang ingin mengikuti
lomba ke depannya.

Mengasah Kreativitas
saat Self-Quarantine
Felicia Luvena

unsplash.com/@windows

Prestasi di Kala Pandemik
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S

elf-quarantine bukan menjadi alasan untuk
menurunkan produktivitas dan kreativitas.
Untuk mewadahi para mahasiswa dalam
mengasah kemampuannya, Laboratorium Media
FIKOM mengadakan workshop Adobe Indesign
pada 17 dan 24 Maret 2020. Workshop ini
menghadirkan Asthararianty, M.Ds., dosen Desain
Komunikasi Visual UK Petra sebagai pemateri.
Jika biasanya workshop diadakan di ruang kelas,
kali ini workshop dilakukan secara online melalui
aplikasi Google Meet. Di hari pertama, peserta
yang terdiri dari mahasiswa lintas jurusan dan lintas
angkatan di UK Petra belajar tentang basic Adobe
Indesign. Mereka diperkenalkan pada fungsi tools
yang ada di Adobe Indesign. Peserta juga diberi
tugas agar dapat mempraktikkan penggunaan
tools yang telah mereka pelajari.
Pada pertemuan kedua, tugas mereka di
review satu persatu oleh pemateri. Peserta juga
membagikan kesulitan atau hal baru yang didapat
saat mengerjakan tugas tersebut. Selain itu, dalam
pertemuan kali ini, pemateri mempraktikkan secara
langsung penggunaan Adobe Indesign. Mulai dari
membuat master layout, menentukan margin,
hingga membuat penomoran halaman.
“Melalui workshop ini saya mengetahui cara
menggunakan Indesign dengan lebih jelas karena
melihat step by step-nya dari pemateri dan bisa
langsung saya praktikkan,” tutur Dewi Tirta Kuanda,
salah satu peserta dari program studi Akuntansi
Pajak 2016. Sedangkan menurut Vincentius Ricky
(Ilmu Komunikasi 2019), ia dapat mengasah
kreativitasnya dan berkenalan dengan mahasiswa
dari jurusan lain melalui workshop Indesign ini.
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Panggilan untuk Berbagi
Ilmu dan Hidup
Jessica Idelia

D

ibesarkan oleh kedua orang tua yang
berprofesi sebagai guru, malah membuat
Desi Yoanita tidak ingin mengikuti jejak
ayah dan ibunya. Lebih banyak memberikan
waktu untuk murid dibanding anaknya sendiri,
menjadi alasan menghindari profesi tersebut.
Awalnya profesi dosen tidak pernah terbersit
dalam pikiran alumnus Ikom 2001 ini. Kini, ia
telah menjadi dosen tetap Ilmu Komunikasi UK
Petra selama 13 tahun dan orang tuanya sendiri
yang jadi panutan.
Ketika mulai meniti karier di bidang jurnalistik,
pembimbing skripsi saat ia kuliah mengajak
gabung menjadi dosen
melalui
perantaraan
Fanny Lesmana. Fanny
pun memotivasi Desi,
“Kamu tidak ingin
membagikan apa yang
kamu punya kepada

adik kelasmu? Karena seperti gelas kalau diisi
penuh akan meluber (tumpah). Jadi harus berbagi
dengan gelas yang lain selagi kita mengisi terus.”
Kita mengisi untuk memperkaya ilmu lalu berbagi,
sehingga apa yang dimiliki tidak terbuang sia-sia.
Bekerja di redaksi tabloid dan majalah, serta
scriptwriter radio menjadi bekal untuk berbagi
pengalaman ke rekan mahasiswa. Bagaimana
praktik di lapangan, keadaan realita, cara
mencari narasumber, cara untuk wawancara, dan
menulis dapat diceritakan ke mahasiswa untuk
melengkapi ilmunya.
“Semua dosen yang pernah mengajar saya
adalah panutan. Tapi justru orang tua sendiri yang
benar-benar saya jadikan teladan,” ucap lulusan
Magister Media dan Komunikasi Universitas
Airlangga ini. Mereka adalah guru yang
mendedikasikan
hidup
untuk muridnya. Ketika
sakit dan kondisi tidak
memungkinkan
untuk
mengajar,
yang
dipikirkan
adalah muridnya. Jika tidak
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Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UK Petra
(Jurnalistik 2001)
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mengajar, maka siapa nanti yang akan mengajar.
Murid akan kehilangan kesempatan untuk
mendapatkan ilmu.
Menurut perempuan yang pernah bercitacita menjadi astronot ketika masih duduk di
bangku SMP ini, menjadi seorang dosen adalah
sebuah panggilan untuk berbagi ilmu sekaligus
berbagi hidup. Selain berbagi materi, berbagi
tentang pengalaman hidup, hingga meluangkan
waktu lebih untuk membimbing mahasiswa.
Mengajarkan sesuatu pada mahasiswa, yang
awalnya tidak paham menjadi paham.
Brian Henry (Ikom, 2016) mengungkapkan,
“Setiap bimbingan skripsi selalu diarahkan,
ngasih referensi, ikut baca bukunya. Komunikasi
bukan sekadar untuk bimbingan skripsi, tapi juga
membahas kehidupan sehari-hari. Kalau aku
cerita di luar topik skripsi juga didengarkan.”
Update karena Terus Belajar
Gaul dan kekinian, kelebihan yang paling
nampak dari seorang dosen. “Selalu bertemu
dengan generasi yang semakin muda sehingga
mengikuti hal kekinian, current issues, current
trend,” katanya. Kalau tidak update nanti tidak
bisa mengimbangi topik untuk mahasiswa. Tidak
boleh ketinggalan banyak hal, menjadi pemacu
untuk terus belajar, belajar, belajar.
Segala sesuatu baik yang diajarkan maupun
ditunjukkan melalui tingkah laku dan kata-kata bisa
mempunyai dampak yang besar serta berjangka
panjang. Bagaimana tidak, setiap hari bertemu
dengan mahasiswa yang sama dan berhadapan
secara intens, sehingga mengetahui proses
perkembangannya. Nasihat yang diberikan pada
mahasiswa akan dibawa terus menerus.
Do What I Teach
“Do what I teach, menjadi tantangan tersendiri,”
tutur dosen yang memiliki konsentrasi di bidang
Komunikasi Interpersonal. Komunikasi adalah
ilmu praktikal. “Ketika mengajar menjadi listener
yang baik, bukan hanya menyampaikan materi
dengan baik tetapi juga bagaimana menerapkan
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dalam kehidupan sehari-hari dan memberi
contoh pada mahasiswa,” kata penyuka kuliner
ini. Bukan hanya bisa teori saja tapi harus bisa
praktiknya juga.
“Miss Desi itu orangnya tidak pernah menunda
pekerjaan. Hal ini juga diajarkan kepada
mahasiswanya. Kalau ada tugas langsung
dikumpulkan hari itu juga. Tujuannya agar kita
tidak menunda,” ungkap Jeanne Prasetyo (Ikom,
2019).
“Tuhan membentuk paling banyak pada saat
menjadi Kaprodi”
Desi juga pernah dipercaya menjadi Ketua
Program Studi Ilmu Komunikasi. Melalui
kesempatan tersebut, ia belajar bahwa melihat
segala sesuatu dari big picture. “Terkadang kita
biasa melihat sesuatu dari potongan puzzle,
sehingga bertanya-tanya dan tidak puas. Tetapi
kalau melihat secara keseluruhan pasti lebih
memahami dan berempati,” tutur perempuan
yang juga menjadi pembimbing Pers Mahasiswa
UK Petra.
Tak hanya itu, ia juga memahami bahwa tidak
bisa menyenangkan semua orang. Keputusan
yang telah dibuat tidak mungkin membuat semua
orang senang.

“Kita harus bergumul
dengan Tuhan dalam
setiap pengambilan
keputusan. When He says
do it, just do it!”
Tahun berikutnya, ia diberi kesempatan untuk
mengembangkan Ikom UKP sebagai Wakil
Dekan. “Selama berproses menjadi wakil dekan
yang salah satu fokusnya mengurus keuangan,
terus belajar untuk teliti dan telaten. Roda
organisasi tetap harus berjalan, jadi harus tetap
belajar,” tutur Desi.
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Rekomendasi Tontonan
untuk Menemani WFH
Winata
Veronica
Di masa – masa bekerja dari rumah alias Work From Home seperti sekarang, menonton film dan/atau
serial televisi merupakan salah satu kegiatan yang mendadak jadi hobi semua orang. Mulai dari drama
Korea, film Hollywood, sampai film pendek karya anak bangsa. Berikut kami sajikan ulasan beberapa
judul film dan serial televisi yang bisa kalian tonton untuk mengisi waktu luang!

1. Itaewon Class
Serial Korea adaptasi serial webtoon ini menceritakan perjuangan gigih
seorang pemuda bernama Park Sae Ro Yi yang diperankan oleh Park
Seo Joon. Ia ingin mewujudkan impian mendiang sang aya, yakni memiliki
sebuah kedai makanan. Dalam mewujudkan mimpi tersebut, Sae Ro
Yi dikelilingi oleh beberapa sahabatnya. Kehidupan percintaan Sae Ro
Yi juga menjadi fokus, di mana ia diperebutkan oleh dua sosok wanita
bernama Oh Soo Ah dan Jo Yi Seo. Siap – siap tahan emosi ya!

2. Lady Bird
Banyak yang mengatakan bahwa film ini seperti Dilan 1990-nya
Hollywood. Film ini berkisah tentang Christine “Lady Bird” McPherson
yang diperankan Saoirse Ronan, yang sedang mencari jati diri di
masa – masa remajanya. Mulai dari kisah romansa hingga masalah
keluarga turut disorot. Alur ceritanya bisa dibilang sederhana, karena
tidak ada plot twist yang mengejutkan. Film ini cocok untuk kalian
semua yang sedang ingin menonton film tanpa menguras pikiran.

3. Hi Bye, Mama!
Hi Bye, Mama! ialah serial Korea lain yang tak kalah naik daun. Serial
bergenre drama fantasi ini mengisahkan kehidupan dan kematian ibu
satu anak bernama Cha Yu Ri yang diperankan Kim Tae Hee. Arwahnya
masih gentayangan setelah 4 tahun ia meninggal. Cha Yu Ri tiba – tiba
kembali hidup ke dunia untuk menghilangkan kemampuan paranormal
anaknya. Hati – hati ya kalau nonton KDrama yang satu ini! Mengandung
bawang!

C-BOOK
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Rekomendasi Buku untuk Dibaca
Selama di Rumah Aja!
Suryani Shanti
Selagi di rumah aja selama pandemik Covid-19, kalian bisa membaca
buku-buku yang kami rekomendasikan untuk mengisi waktu luang kalian.

Tahun: 2017
Jumlah Halaman: 138
Genre: Racism, Feminism
White Privilege

Buku ini ditulis oleh seorang
jurnalis Eddo Lodge mengenai
kekesalannya mengenai bagaimana
diskusi mengenai rasisme dan
ras di Britania diwakili oleh orangorang yang tidak merasakan hal
itu secara langsung. Kekesalan
ini awalnya dituliskan pada blog
miliknya dengan judul “Why I’m No
Longer Talking To White People
About Race” yang kemudian
dibukukan. Eddo Lodge membahas
mengenai sejarah orang kulit hitam,
politik, whitewashed feminism
hingga hubungan kelas dan ras.
Gaya penulisan buku ini cukup
santai, sehingga sangat mudah
dipahami. Buku ini membahas
mengenai pengalamannya menjadi
seorang kulit hitam yang tinggal
di Britania. Tulisan ini memberi
banyak wawasan baru mengenai
rasisme. Jumlah halaman dalam
buku ini tidak banyak tetapi sudah
memasukkan inti-inti penting dari
subjek yang dibahas.

Tahun: 2012
Jumlah Halaman: 432
Genre: Mystery, Fiction,
Thriller

Amy Dunnes merupakan wanita
yang pintar, cantik dan memiliki
karier yang bagus sampai akhirnya
mereka harus berpindah dari New
York ke Missouri untuk orang tua
Nick. Amy Dunnes kehilangan
seluruhnya untuk Nick, dari uang,
karir hingga dirinya sendiri. Pada
perayaan pernikahan mereka yang
kelima, Amy Dunnes menghilang
dan semua orang di kota itu
mengira
Nick
membunuhnya.
Pertumbuhan karakter dalam novel
ini diceritakan dengan bagus,
membawa pembaca masuk ke
dalam pikiran Amy Dunnes. Novel
ini merupakan bacaan yang mudah
dinikmati, bahasa yang digunakan
juga mudah dipahami. Novel ini
juga sudah diadaptasi menjadi
film layar lebar pada tahun 2013.
Sebaiknya membaca novel ini
dalam versi bahasa inggris dan
bukan terjemahan.

Tahun: 2015
Jumlah Halaman: 496
Genre: Fantasy, Fiction

Kaz Brekker seorang kriminal
ulung di kota Ketterdam. Kaz
mendapatkan tawaran pekerjaan
gelap yang berujung maut.
Namun, upah selangit yang
dijanjikan membuat Kaz bersedia
melaksanakannya asalkan dia
berhasil merekrut kru yang segila
dirinya dan Ia tahu siapa orangnya.
Matthias, Jesper, Wylan, Inej,
Nina dan Kaz sendiri. Enam orang
buangan, satu tugas rahasia yang
mustahil namun jika bekerjasama
mungkin bisa berhasil. Asalkan
semua sesuai rencana dan mereka
tidak saling membunuh sebelum
misi terlaksana. Character building
dalam buku ini dikemas dengan
sangat bagus. Buku ini banyak
mengangkat masalah sosial seperti
LGBT, rasisme, human trafficking,
kecanduan, dan banyak lagi.
Penulisan buku ini juga sangat
mudah untuk dinikmati. Sebaiknya
membaca novel ini dalam versi asli
dan bukan terjemahan.
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Bangun Komunikasi, Kenali Publik
Jessica Idelia

K

esuksesan suatu universitas untuk
mendapatkan citra yang baik tak terlepas
dari kelancaran aliran komunikasi,
publikasi, serta publisitas. Membuat konsep
acara yang sesuai target dan tujuan juga ikut
mendukung keberhasilan. Tak lupa semua
kegiatan harus berdasar pada visi misi, dan nilai
dasar yang dianut oleh universitas. Saat ini lah
divisi hubungan masyarakat (Humas) berperan
besar.
Membangun komunikasi dua arah sebagai
perwakilan dari universitas ini, bertujuan untuk
mengenali ciri dan kebutuhan publik. Baik
public internal seperti dosen, mahasiswa, dan
karyawan serta publik eksternal seperti mitra
sekolah, orang tua mahasiswa. Mengenali
publik berguna untuk menentukan konsep
acara, media untuk publikasi, serta media yang
diundang untuk meliput acara sehingga sesuai
dengan target sasaran.

Setiap publik membutuhkan informasi tentang
universitas. Humas bertugas sebagai penyedia
informasi melalui berbagai media media massa,
media internal seperti majalah, dan media sosial.
Untuk mendapatkan pemberitaan di media
massa, Humas membuat press release yang
berguna untuk mendeskripsikan suatu kegiatan.
Press release pun harus dibuat menarik dengan
menonjolkan keunikan acara.
Setiap Humas dari institusi kini semakin sadar
akan pentingnya pemberitaan. Seorang Humas
pun harus dapat memilih media dengan ciri
memiliki target pasar yang sama dengan
universitas. Jenis media seperti televisi, media
cetak, atau media online juga dipertimbangkan.
Saat wartawan meliput, sebagai Humas
harus menyambut dengan ramah. Tak hanya
membahas topik liputan, tetapi dapat berbincang
diluar hal liputan seperti membahas mengenai
kesibukan sehari-hari atau isu sosial.

C-CAREER
Press conference juga menjadi salah satu
cara untuk mendapatkan publisitas. Humas
menyiapkan smeua keperluan terkait press
conference. Mulai dari daftar undangan,
mengkonsep bentuk acara, membuat rundown,
menentukan juru bicara, menyiapkan media kit,
hingga tempat pelaksanaan.
Media internal seperti majalah dan caption
pada Instagram menjadi bagian kerja Humas
universitas. “Sehingga seorang Humas juga tak
terlepas dari kemampuan untuk menulis serta
dapat menentukan angle, agar tulisan yang
dihasilkan memiliki daya tarik dan fokus,” ucap
Ajeng Dyah Puspitasari, Humas Universitas
Kristen Petra Surabaya.
Humas Universitas harus dapat mengeksplor
setiap program studi yang ada, sehingga
mengetahui karakteristik beserta keunggulannya.
Infromasi tersebut digunakan untuk mementukan
bentuk promosi informasi studi. Apakah dengan
menggelar pameran, menyelenggarakan lomba,
atau seminar.
Fakultas yang sering terkespos media tidak
merata. “Biasanya Fakultas Seni dan Desain
lebih banyak untuk diliput karena mereka
menampilkan visual,” tutur Ajeng. Oleh karena
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itu, Humas harus mengenali ciri program agar
tahu apa yang harus ditonjolkan sehingga
menarik minat dan memiliki nilai jual ke media.
Tingkat kesadaran publik internal akan
pentingnya publikasi masih kurang sehingga
cenderung menghindar dari media. “Enggan
untuk berbicara di depan media maupun
diwawancara oleh wartawan,” tutur alumnus
Ikom angkatan 2001 ini. Sebagai Humas harus
menjelaskan dan mempersuasi agar mau untuk
berinteraksi dengan wartawan.
Tentu kerap terjadi permasalahan seperti
kejadian yang tidak mengenakkan hingga
pembertiaan yang kurang baik. Humas berperan
untuk mengontrol informasi yang beredar.
Mengetahui informasi yang saat ini dipahami
oleh masyarakat. Segera berkoordinasi dengan
pimpinan, berdiskusi mengenai statement apa
yang harus diungkapkan dan cara penangannya.
Lalu membuat pesan untuk publik internal dan
eksternal.
Melalui komunikasi kita dapat mencari,
mendapat, dan memberi informasi. Melalui
informasi tersebut dapat mengenali publik dan
Menyusun strategi untuk membangun reputasi
yang baik dimata masyarakat.

Ajeng (dua dari kanan) bersam
a tim Humas UK Petra dan wa
rtawan
pada acara ulang tahun ANTAR
A News Jatim.
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SPECIAL WFH

WFH-nya Fikomers!
Veronica Winata

M

akan, tidur, kuliah daring, serta mengikuti online dance class
menjadi rutinitas baru Aurelia Lilian Nathania, mahasiswi
program studi Ilmu Komunikasi (Ikom) Universitas Kristen (UK)
Petra angkatan 2019 selama menjalani masa Work From Home (WFH).
Menurut Aurel, kelas dance via YouTube sangat menguntungkan karena
tidak dipungut biaya apapun, mengingat kelas dance biasanya tidak
cuma – cuma. “Kadang juga ada yang ngasih hadiah untuk pemenang
challenge atau yang dance-nya paling bagus,” jelasnya. Aurel juga tak
lupa mencoba kegiatan yang kini tengah menjadi hobi sejuta umat,
yakni memasak. “Resep yang simple dan kekinian biasanya lihat dari
TikTok, kalau mau yang agak rumit bisa di YouTube,”tutup Aurel.
– Aurelia Lilian Nathania, Ilmu Komunikasi 2019

K

egiatan baru yang dilakukan Cicillia Monika bisa dibilang berbeda,
yakni belajar bahasa asing. Mahasiswi Ikom UK Petra angkatan
2017 ini menambah kemampuannya di bidang bahasa, tepatnya
bahasa Korea, Jepang, dan Jerman. Cimon (sapaan akrab Cicillia
Monika) mengaku, belajar bahasa bisa menambah softskill, terutama
untuk mempertajam ingatan. “Sebenarnya ikut kursus Bahasa Korea
di King Sejeong Institute, hanya saja di masa WFH ini diperdalam lagi
pakai aplikasi DuoLingo, belajar Jepang dan Jerman juga pakai aplikasi
itu,” imbuhnya. Walaupun begitu, Cimon merasa produktivitasnya
selama masa WFH ini menurun karena ia merasa ada yang tidak
lengkap jika tidak melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga ia
harus beradaptasi dengan cara belajar yang baru ini.
– Cicillia Monika, Ilmu Komunikasi 2017

M

asa – masa WFH yang sekarang sedang dijalani oleh berbagai
kalangan dari seluruh penjuru dunia ini tidak menghalangi Irene
Yenawan, mahasiswi Ikom UK Petra angkatan 2017 untuk tetap
siaran radio. Ya, Airin (sapaan akrab Irene Yenawan) merupakan penyiar
di salah satu stasiun radio lokal di Surabaya dan tetap melakukan
siaran dari rumah. “Kurang greget sih karena gak ada mixer di rumah,
tapi lebih enak juga karena gak harus siap-siap lama, kan bisa siaran
langsung setelah bangun tidur,” ungkapnya. Tak hanya siaran, Airin juga
disibukkan dengan kegiatan syuting di salah satu stasiun televisi lokal di
Surabaya. “Puji Tuhan rekening gak kering karena syuting dan siaran,
kan job MC semuanya ditunda gak tau sampai kapan,”pungkas Airin.
– Irene Yenawan, Ilmu Komunikasi 2017

SPECIAL WHF
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Susah-susah Gampang Kerja dari Rumah
Georgie Sentana

V

irus Covid-19 telah mengubah banyak
hal. Sesuatu yang sebelumnya dianggap
sebagai kewajaran kini menjadi pola hidup
baru di tengah pandemi. Perubahan drastis karena
Covid-19 ini membuat hampir semua orang di
dunia merindukan kembalinya situasi yang normal.
Hal ini juga menjadi tantangan bagi alumni Ilmu
Komunikasi UK Petra saat bekerja.
“Memang tidak dipungkiri bahwa WFH memang
terkesan membosankan. Empat belas hari
pertama kali cuma di rumah. Beruntungnya
saya selalu mencari cara biar tidak bosan di
rumah misalkan, nonton film dan main game
untuk mengalihkan perhatian atas masalah yang
menimpa di Indonesia. Tentunya setiap pribadi
punya cara untuk tidak bosan, tapi memang ya
namanya manusia itu pasti punya rasa demikian,”
kata Rendy Anggoro, alumnus Ilmu Komunikasi
UK Petra 2007, yang sekarang menjadi salah satu
Kameraman di Net TV.
Meski demikian, banyak pula yang telah menerima
perubahan ini dan menyadari bahwa sekalipun
pandemi Covid-19 berakhir, ada hal yang akan
tetap berubah.
“Yang saya rasakan selama di rumah aja adalah,
kita jadi lebih dekat dengan keluarga dan bisa
menghabiskan waktu lebih lama dengan mereka.
Kalau biasanya kita bekerja dari pagi dan pulang
malam hari, otomatis waktu bertemu dengan

keluarga hanya untuk istirahat saja. Tapi dengan
adanya WFH, waktu bersama keluarga jadi lebih
banyak,” ungkap Radiktya, alumnus angkatan
2011 Ilmu Komunikasi UK Petra, yang saat ini
bekerja sebagai Production Manager Yummy di
IDN Media.
Covid-19 juga menyebabkan pusat perbelanjaan
atau mall harus mengurangi kegiatannya secara
drastis. Kebijakan ini diambil para pengelola mall
untuk menekan penyebaran pandemi corona yang
terus meluas di Indonesia.
“Saya sangat mendukung adanya WFH, Kami
sangat menjaga dan mementingkan kesehatan
karyawan-karyawati. Sebenarnya mall pun tidak
semua tenant yang ditutup. Masih ada beberapa
tenant masih buka, yaitu supermarket dan farmasi.
Tenant yang masih buka pun kami beri syarat take
away atau misalnya shop online di gerai tersebut,”
tutur Vannesa Michelle, alumnus angkatan 2014
Ilmu Komunikasi UK Petra yang saat ini menjabat
sebagai Public Relations of PT.Grand Indonesia –
Handling Digital & Social Media
Dalam menghadapi tantangan di tengah Covid-19,
perlu kesadaran untuk bersatu, menyebarkan
informasi dan energi positif, tetap aktif dan efektif
bekerja dari rumah, selalu menjaga kebersihan
diri dan lingkungan sekitar, serta saling menjaga
hingga Covid-19 reda di bumi kita.

RADIKTYA
Ilmu Komunikasi 2011
Production Manager
Yummy, IDN Media

RENDY ANGGORO
Ilmu Komunikasi 2007
Kameraman
Net TV

VANESSA MICHELLE
Ilmu Komunikasi 2014
Public Relations
PT. Grand Indonesia
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C-NEWS

Berbagi Sukacita
Lewat Media Sosial
Georgie Sentana & Felicia Luvena

P

andemi
Covid-19
menyebabkan
terjadinya pergeseran gaya hidup.
Dalam tiga bulan terakhir masyarakat
diminta untuk bekerja, belajar, hingga
beribadah dari rumah. Masyarakat ‘dipaksa’
berpisah sementara dengan aktivitas-aktivitas
yang biasa mereka lakukan. Rindu bertemu
teman, jenuh di rumah, bosan menatap laptop,
dan lain-lain menjadi hal yang akhir-akhir ini
sering dikeluhkan.

“Senang aja bisa berbagi melalui tulisan yang
aku buat. Hal-hal sederhana yang aku pelajari
mungkin bisa menginspirasi orang lain untuk
juga belajar hal baru (tidak harus sama) saat
mengisi waktu luang selama di rumah saja.
Selain itu, sekalian bisa mengisi Instagram
hehehe.. biar rame gitu,” ungkap Vero.
Di tengah situasi yang berat seperti saat ini,
memang tidak mudah untuk tetap tersenyum
dan bersyukur. Namun, hal ini bukan berarti
kebahagiaan menghilang dari kehidupan
kita. Mari terus membagikan pesan sukacita
dan mengingatkan orang-orang di sekitar kita
bahwa selalu ada pengharapan di tengah
badai sekalipun.

Dalam kondisi seperti ini, rasa kepedulian
pada sesama diwujudkan dalam berbagai
cara. Mulai dari membagikan masker dan
makanan, mengajak masyarakat untuk
menjaga kebersihan, hingga membagikan
pesan-pesan penyemangat di media sosial.
Bulan April lalu, Ilmu Komunikasi UK Petra
menginisiasi #SukacitaHariIniChallenge di
platform Instagram. Melalui challenge tersebut,
para pengguna Instagram, khususnya followers
akun @ikom_ukp, diminta untuk mengunggah
dan menceritakan momen sukacita mereka
selama menjalani self-quarantine. Tujuannya
agar masyarakat tetap semangat dan tidak
putus asa di tengah pandemi.
Veronica Maureen adalah salah satu
peserta
sekaligus
pemenang
dari
#SukacitaHariIniChallenge. Selama menjalani
self-quarantine ia tetap berusaha produktif
dengan memasak, mengambil kursus online,
belajar aplikasi editing foto, dan melakukan
hal-hal lain yang disukainya. Mahasiswi Ilmu
Komunikasi angkatan 2016 ini kemudian
menceritakan kegiatannya melalui unggahan
di Instagram.

Veronica Maureen
FIKOM UKP 2016 - Corporate Public Relations
Pemenang #SukaCitaHariIni Challenge
yang diadakan oleh @ikom_ukp

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.

