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DARI REDAKSI

C

onnect edisi 14 ini merupakan edisi yang mengakhiri
semester genap 2019/2020 sekaligus mengawali semester
gasal 2020/2021. Semester ini, perkuliahan masih dijalankan
secara daring.
Karya-karya pun masih dilanjut untuk dilakukan secara daring. Tetap
semangat. Itu yang menjadi semboyan bagi kita semua untuk menjalani
hari-hari yang ada.
Badai pasti berlalu.
Setiap persoalan pasti akan ada jawaban.
Satu hal yang tak boleh kita lupakan, bahwa sejatinya ada Tuhan. Dialah yang
selalu memberikan pengharapan, pertolongan dan pemeliharaan. Dengan tetap
berpegang teguh pada kasih-Nya, kaki kita melangkah tegar menghadap tantangan
masa.
Tetap semangat.
Tuhan menyertai kita semua
- Dr. Fanny Lesmana -
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FIKOM

Public Relations & Integritas

S

eorang kawan pernah berkata pada saya
“Your ideals will fall apart once reality hits you”
- pada waktu mendengar itu, saya memilih
untuk mengartikannya bahwa sebagai seorang insan
sosial, saya tidak bisa terlalu idealis. Saya harus
lebih fleksibel dalam hidup-kegiatan saya sehari-hari.

mengalami posisi sulit. Jika suatu saat kita bertatap
muka, izinkan saya bercerita lebih lanjut.

Seiring perjalanan, kutipan kawan itu ternyata
menjadi makin mengena dalam bidang profesi saya
yang mengharuskan interaksi dengan beragam
institusi dan individu—yang berarti beragam sifat,
beragam karakter, dan beragam nilai.

1. “Ingat, ada kata “Relations” dalam Public
Relations. Bangun hubungan baik dengan
pemangku kepentingan yang relevan. Dengarkan
mereka, jadilah mitra bagi mereka.”

Dalam—hampir—13 tahun karier profesional,
saya merasa beruntung bisa bekerja di beberapa
perusahaan yang memiliki standar integritas tinggi.
Bagi saya ini sangat penting, karena saya merasa
terlindungi dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari
selalu ada rambu yang diberikan oleh perusahaan
untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan
tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan
dan terlebih tidak melanggar hukum. Tidak ada jalan
pintas.
“Tapi kita kan hidup di Indonesia, semua harus pakai
‘pelicin’ di sini?” tanya seorang mahasiswa magang
beberapa tahun lewat. Di sinilah kutipan kawan yang
saya ceritakan di awal, menjadi sangat relevan.
Ketika Anda berada dalam posisi sulit, dan Anda
harus memilih. Menjaga integritas tapi pekerjaan
menjadi lama dan panjang, atau mengambil jalan
pintas dan pekerjaan cepat terselesaikan. Saya
bersyukur, saya memiliki kesempatan untuk bekerja
pada perusahaan-perusahaan yang memilih untuk
tidak mengambil jalan pintas.
Namun saya juga menyadari banyak rekan-rekan
saya yang tak jarang ada di situasi sulit dan harus
memilih antara idealisme pribadi-untuk menjaga
integritas, atau “berdamai” dengan cara jalan pintas
yang dipilih perusahaan.
“Tidak bisa! Saya tidak bisa bekerja dengan cara
seperti ini! Saya punya integritas!,” saya yakin
kalimat-kalimat ini berkunjung di pikiran Anda
setelah membaca tulisan saya. Tapi apakah Anda
siap jika situasi sulit benar-benar menghampiri?
Saya tidak bisa mengatakan ini mudah. Hanya
kebetulan, karena nilai yang saya pegang sesuai
dengan nilai yang juga dianut oleh perusahaan
tempat saya bekerja maka sepertinya menjadi
lebih mudah bagi saya. Tetapi jangan kuatir, saya
juga pernah berada di posisi Anda. Saya pernah

Lalu bagaimana kalau Anda berada dalam posisi
yang sulit dan sepertinya Anda tidak memiliki pilihan?
Saya ingin berbagi beberapa hal dari pengalaman,
untuk menjadi perenungan:

2. “Pekerjaan Public Relations serupa lari
marathon. Kalau Anda menggunakan teknik
sprint untuk lari marathon, hakulyakin Anda
akan ambruk dalam waktu singkat. Gunakan
waktu Anda, investasikan waktu Anda untuk
membangun strategi yang baik untuk mencapai
tujuan akhir.”
3. “Jangan segan untuk terus menerus melakukan
evaluasi terhadap strategi Anda. Selalu pastikan
kesesuaian strategi Anda dengan tujuan yang
ingin dicapai perusahaan.”
4. “Dan terakhir, namun yang paling penting.
Tunjukkan dan beri pemahaman pada perusahaan
atau atasan Anda, kenapa mengambil jalan pintas
bukan pilihan yang tepat. Jabarkan rencana
Anda, dan paparkan lini waktu serta sumberdaya
yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan.”
5. “Mengalah bukan berarti kalah. Anda yang
tahu kapan waktunya untuk berhenti dan melihat
ke belakang sebelum kembali melangkah maju.”
Saya sungguh berharap Anda tidak pernah harus
berada dalam posisi yang sulit. Namun jika suatu
saat Anda berada dalam posisi sulit, saya juga
berharap situasi itu bisa memberikan ilmu baru bagi
Anda, dan tentunya bisa menjadikan Anda insan
yang lebih tangguh, dan tentunya berintegritas!

Jeffrey Haribowo
Alumnus FIKOM UK Petra 2002
Government Affairs Lead
at Juul Labs
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C-NEWS
saya belajar banyak mengenai teamwork dan
time management,” sebut salah satu peserta
Ricky Ciputra.

Commday 2020:
Generasi Muda
Melek Budaya
Suryani Shanti

P

ada bulan Mei program studi Ilmu
Komunikasi merayakan ulang tahunnya
yang ke 19 tahun. Dalam rangka
merayakan bertambahnya satu tahun usia,
program studi Ilmu Komunikasi bersama
Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UK.
Petra (HIMAKOMTRA) menyelenggarakan
Communication Day 2020. Tahun ini Commday
mengangkat tema “Beruan Hasrat” untuk lomba
dalam bidang creative content and campaign
competition.
Lomba ini merupakan salah satu rangkaian
acara dari Commday 2020. Tahun ini Commday
mengangkat tiga tema besar yaitu Sandang,
pangan, papan (makanan, pakaan, rumah
tradisional Indonesia), Genangan Kenangan
(tempat bersejarah di Indonesia), dan Pendar
Terpendam (harta terpendam di Indonesia).
“Kami bertujuan untuk mengajak generasi muda
agar mengenali, mencintai dan pada akhirnya ikut
melestarikan budaya bangsa,” ungkap Aurellia
Nathania selaku ketua acara. Mengingat juga,
acara lomba ini diadakan pada masa belajar
dari rumah sehingga lomba ini harus diadakan
secara online. “Dalam pengerjaan lomba ini

Dari tema-tema besar yang sudah diberikan oleh
panitia untuk peserta, peserta dapat mendetilkan
lagi isi dari konten yang akan mereka buat.
Contohnya seperti kelompok Atambz Explorer
yang menyandang juara favorit mengangkat
Banteng Makes di Fulan Fehan, Nusa Tenggara
Timur sebagai objek dari tema Genangan
Kenangan.
Dari perlombaan ini Michielle Erica, salah satu
anggota kelompok Atambz Explorer mengakui
bahwa banyak tempat bersejarah di Indonesia
yang masih belum diketahui oleh orang-orang
dan bahkan belum dijangkau oleh pemerintah.
Juri yang menilai perlombaan ini adalah
Asep Kambali, S.Pd., M.I.K yang merupakan
sejarawan dan juga founder dari komunitas
historia Indonesia, Anggi Anandatiya S.Sos.,
yang merupakan executive producer dari NET.
TV dan juga Titi Nur Vidyarini, S.Sos, M.Comms
yang merupakan dosen bidang Public Relations
program studi Ilmu Komunikasi UK. Petra.
Asep dan Anggi juga menjadi pembicara dalam
seminar Genting Berdenting yang merupakan
salah satu rangkaian acara di Commday 2020.
Dimana dalam seminar itu Asep Kambali
memberi materi mengenai Culture Creative
Campaign dan Anggi Anandatiya memberi
materi mengenai Content Culture Promotion.

Dok. Panitia
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Ini Program yang Buat Kamu
Siap Masuk Dunia Kerja!
Yeremia Tulude Ambat

K

amu pasti sering dengar kalimat ini,
“Kuliah cuma belajar teori, tapi tidak
mempelajari praktik di lapangan.” Hmm!
kalimat tersebut tidak akan muncul jika kamu
mau untuk cari tahu program apa saja yang
diselenggarakan oleh program studi.
Laboratorium yang ada di FIKOM UK Petra
memberikanmu fasilitas dan kegiatan menarik
agar kamu memiliki skill tambahan di dunia kerja.
Salah satunya adalah program dari Laboratorium
Media. Melalui aplikasi Google Meet, Lab. Media
mengadakan beberapa workshop yang bisa
diterapkan saat di dunia kerja, maupun dalam
membuat project pribadi.
Dok. Panitia
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Dimulai dari workshop Adobe Indesign yang
dipandu oleh Asthararianty, S.Sn. M.Ds., kegiatan
ini memberikan pelatihan kepada peserta terkait
aplikasi yang dapat membantu dalam membuat
desain majalah, brosur, proposal, hingga buku.
Workshop ini berlangsung selama dua sesi pada
17 dan 24 April 2020.

Dok. Panitia

Di bulan selanjutnya Lab. Media mengadakan
workshop Basic Photography, yang terlaksana
pada 8 dan 15 Mei 2020. Alumnus FIKOM UK
Petra yang juga bekerja sebagai freelance
photographer ini menberikan materi terkait
fotografi mulai dari pembuatan konsep foto,
proses pemotretan, hingga editing foto dasar.
Peserta juga turut melakukan praktik dan
evaluasi di pertemuan kedua.

Workshop-workshop yang berlangsung yaitu:
Workshop Adobe Indesign, Basic Photography,
dan Proses Penerbitan Buku. Lebih dari 40
orang total peserta hadir di workshop-workshop
tersebut
Tidak hanya mahasiswa FIKOM UK Petra, tetapi
mahasiswa program studi lain, alumni UK Petra,
hingga profesional turut mengikuti workshop
yang diselenggarakan oleh Lab. Media FIKOM
UK Petra.
Dok. Panitia

Dok. Panitia

Yang terakhir adalah Workshop Proses
Penerbitan Buku dengan pembicara Fanny
Lesmana (dosen dan founder bantal dan buku.
com) serta Brilliant Yotenega (founder nulisbuku.
com dan storial.co). Masing-masing pembicara
berbagi pengalamannya terkait bagaimana
untuk memulai menulis sebuah buku, hingga
beragam alternatif proses penerbitan buku.
Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti
workshop-workshop tersebut, dapat menonton
rekaman kegiatannya di bit.ly/labmedia_
youtube.
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C-STORY

RISTYA

STEFANIE
MUA & Designer
(Broadcast Television 2004)

Kunci Perkenalkan Karya
Jessica Idelia

B

erprofesi sebagai perancang busana
pengantin dan Makeup Artist (MUA),
pengetahuan yang didapatkan selama
berkuliah di Ilmu Komunikasi pun dapat
diaplikasikan. Ristya Stefanie (Fikom, 2004)
menggunakan ilmunya untuk membangun
brand, strategi pemasaran, publisitas dan
cara menghadapi klien Ristya Stefanie MUA
& Designer. Alhasil ia menjadi pelopor busana
pengantin batik berkat usahanya.
Di usianya dulu yang masih belia ketika merintis
karier, Ristya kerap dipandang sebelah mata
karena masih berumur 19 tahun. Maklum,
pada saat itu MUA yang masih muda masih
bisa terhitung jari. Tak mengenal putus asa,
ia membuktikan kualitas hasil riasan wajah.
Perempuan yang hobi menggambar busana
sedari SD ini berprinsip, harus berintegritas yakni

benar-benar berkomitmen menekuni bidang ini,
serta mengerahkan seluruh kemampuan yang ia
bisa. Bertanggung jawab akan yang dikerjakan.
Ketika memulai merancang busana pengantin,
Ristya memilih dengan menggunakan batik.
Hal ini tidak terlepas dari keinginannya untuk
menonjolkan apa yang dimiliki Indonesia. “Saya
ingin batik yang merupakan ciri khas bangsa
Indonesia, digunakan pada salah satu hari yang
bersejarah dalam hidup yakni pernikahan,” ucap
perempuan yang memiliki hobi bermain game
mendesain baju ini.
Strategi agar Karya Dilirik Media
Dalam membangun usahanya, ia memikirkan
apa yang diminati oleh media sehingga dapat
menjadi pemberitaan. Di sisi lain, ia juga berpikir
bahwa karya harus menganut nilai berita

C-STORY
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agar dapat termuat pada media. Tercetuslah
untuk membuat desain yang belum ada yakni
menciptakan kreasi ballgown dengan corak
batik. Penciptaan karya baru ini mengandung
nilai berita impact. Busana batik tersebut dapat
dikreasikan dengan modern serta melestarikan
apa yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini dilakukan
untuk mendapatkan publisitas.
Hal lain yang dilakukannya yakni kritis terhadap
situasi yang ada. Saat itu batik hampir diklaim
oleh Malaysia. Pembahasaan mengenai batik

Dok. Narasumber

menjadi tertarik,” ucap perempuan kelahiran
1986 ini.

Dok. Narasumber

pun booming. Ketika ia menciptakan ballgown
batik pun semakin dilirik oleh media.
Kenali Karakter Tuk Permudah Komunikasi
Setiap klien memiliki karakter tersendiri, “Klien
ada yang ingin ceritanya didengarkan, dipujidipuji, atau kurang percaya diri,” ucap perempuan
yang hobi merias sejak duduk di kelas 4 SD
ini. Karena itu, cara menghadapi tiap klien pun
berbeda, mulai dari cara memulai percakapan,
menggali apa yang sebenarnya diinginkan dan
dibutuhkan, hingga membuat pembicaraan
menjadi nyaman. Jika klien kurang percaya diri,
maka dicari apa yang membuat tidak percaya
diri, lalu mencari solusinya.
Tujuan membuat pembicaraan menjadi nyaman
ini agar pelanggan tertarik terhadap jasa yang
ditawarkan. “Pelanggan mau jika ia benarbenar butuh. Sehingga perlu menggali informasi
mengenai apa yang dibutuhkan. Kami pun dapat
membuat penawaran yang sesuai, pelanggan

Sifat dan latar belakang setiap karyawan
pun
berbeda-beda
dan
mempengaruhi
cara berkomunikasi. “Misalnya karyawan A
merasa lebih senior daripada saya. Nah, saya
mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu.
Setelah itu, baru saya menerangkan apa yang
saya maksud. Ketika menegur pun tidak di
muka umum, tetapi dipanggil personal untuk
menjelaskan bagaimana yang sebenarnya,”
ucap Ristya.
“Apapun usahanya pasti terdapat kendala
dalam berkomunikasi dengan rekan kerja,”
tuturnya. Untuk meminimalkan hal tersebut,
Ristya mengajak karyawannya mempunyai
rasa memiliki terhadap Ristya Stefanie MUA &
Designer. Usaha tersebut adalah milik bersama
jadi dikelola secara bersama. Jika usaha tersebut
untung yang bangga adalah semua orang yang
berkecimpung didalamnya.

Dok. Narasumber
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C-FILM

Rekomendasi Tontonan
PART II
H
F
W
i
n
a
untuk Menem
ata
nica Win
Vero

Pada edisi sebelumnya, C – Film telah menyuguhkan beberapa rekomendasi drama Korea alias
drakor untuk menemani masa – masa Work From Home (WFH) anda semua. Kali ini, ada beberapa
judul film pendek garapan anak bangsa yang tak kalah menarik untuk ditonton.

1. Anak Lanang (2017)
Film pendek berdurasi 15 menit yang disutradarai Wahyu
Agung Prasetyo ini menjadikan empat siswa SD sebagai
tokoh utamanya. Empat bocah asal Yogyakarta tersebut
adalah sekelompok sahabat yang selalu bersama
apalagi ketika berangkat dan pulang sekolah, lebih
tepatnya dengan sebuah becak. Permainan sandiwara
mereka sangat mulus dan alami, tidak terlihat seperti
sedang menghafalkan skenario. Film pendek berbahasa
Jawa ini berhasil mendapatkan Honorable Mention
di Panasonic Young Filmmaker 2018, Outstanding
Achievement di Indonesian Film Festival Australia 2019,
dan Best Film di Indonesian Short Film Festival SCTV
2019. Film pendek ini sangat cocok bagi siapa saja yang
ingin bernostalgia dengan masa kecil beserta lelucon –
lelucon yang turut menghiasi.

2. Di Rumah Sendirian (2020)
Memang film pendek yang satu ini belum mendapatkan
penghargaan dari ajang bergengsi seperti film pendek
sebelumnya. Namun, film garapan Hanung Bramantyo
ini murni dibuat untuk meningkatkan produktivitas dirinya
sekeluarga ketika masa WFH. Film pendek ini dibintangi
oleh keluarganya sendiri, yakni istrinya, Zaskia Adya
Mecca, beserta keempat buah hati mereka. Mitos dan
kepercayaan mengenai larangan tidur saat maghrib
turut dimunculkan. Suasana horror yang Hanung
Bramantyo inginkan tersampaikan cukup baik tanpa
dilebih – lebihkan sehingga masih bisa ditonton anak
di bawah umur. Ada yang seproduktif keluarga Hanung
Bramantyo nggak nih?
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Review Kumpulan Cerpen
“Kota Kucing” oleh Haruki Murakami
Veronica Maureen
“Membaca kumpulan cerpen karya Haruki Murakami jelas butuh meluangkan waktu yang paling
nyaman - tidak tergesa dan tidak banyak pikiran. Kata-katanya begitu kaya dan juga sarat makna”.
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leh Veronica Mau
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Y

ang kubaca pertama kali, jelas “Kota
Kucing”. Keputusanku membeli buku ini
ketika mampir ke POST Bookshop adalah
karena 100% ada kucing pada judul nya dan
juga pada sampul bukunya. Di hadapan mataku,
bagaimana bisa aku menolak?
Diluar bahwa semua ceritanya meninggalkan tanda
tanya bagiku, kisah “Kota Kucing” meninggalkan
kesan manis, tenang dan damai bagiku. Tidak
ada yang damai sebenarnya dari pertemuan ayah
dan anak yang dingin itu, tapi begitulah kesan
yang aku dapat. Murakami menggambarkan
perjalanan singkat yang mengasah daya imajinasi
pembacanya dalam cerpen ini.
“Samsa Jatuh Cinta” begitu lucu, adegannya
kugambarkan begitu kikuk untuk pertemuan
keduanya - namun menghibur. Salah satu kisah
yang paling membekas dalam ingatanku.
Kisah “Pisau Berburu” menceritakan perjalanan
berlibur sepasang suami isteri. Pertemuan si
suami dengan pemuda yang kesepian yang selalu
membawa pisau kemanapun dalam kursi rodanya.

n
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leh Veronica Mau

n

Cerpen”Kino”, suka sekali juga dengan yang
satu ini, latar belakang suasana dan tempat di
barnya.. kucing dan pohon willow yang akan selalu
kuingat. Ada sentuhan magisnya juga, dan dengan
kerumitan manusia dan perasaannya.
Sedangkan, “U.F.O di Kushiro” juga menjadi tanda
tanya besar bagiku, tapi kukira memang rutinitas
membawa kita, manusia dalam kekosongan,
ya? Tokoh-tokoh yang dimuat dalam “Yesterday”
sedikit banyak mengingatkanku pada diriku sendiri
(membuatku merefleksikannya). Ada bagian dalam
diri Kitaru dan cara berpikirnya itu yang ku-amini.
Bisa-bisanya ya.. Pertanyaanku berulang kali
ketika membacanya, tidak sabar menghabiskanya.
Tapi seperti yang kusampaikan diawal, aku
butuh waktu nyaman dan tidak tergesa untuk
menuntaskan ke-6 cerita ini. Karakter yang
dibangun Murakami sangat kuat dan melekat.
Kemampuannya mendeskripsikan suatu adegan,
peristiwa, perasaan begitu menyegarkan.
Menyenangkan
untuk
ceritanya. Patut dibaca.

menghabiskan

ke-6
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C-CAREER

Komunikasi untuk
Bantu Bangkitkan
Sesama
Suryani Shanti

S

ebagai makhluk sosial, tentu saja kita
tidak dapat menjalani hidup sendirian. Kita
akan selalu membutuhkan bantuan dari
orang di sekitar kita. Dalam menjalani kehidupan
sehari-hari pun tentunya kita juga memerlukan
dukungan mental dari orang-orang di dekat kita.
Namun, apa yang harus kita lakukan jika orangorang di sekitar kita tidak memiliki kesediaan
untuk membukakan telinganya untuk kita? Kita
harus mencari alternatif untuk mencurahkan isi
hati dan pikiran kita tentunya. Disinilah seorang
konselor dapat membantu kita.

dapat memberikan pelatihan seperti manajemen
stress, pengasuhan anak, relasi dengan sesama
dan lain-lain.
Setiap profesi tentu memiliki suka dan dukanya
masing-masing. Sukanya adalah ketika melihat
klien mengalami pemulihan dan pertumbuhan
dan saat dapat berbagi dalam kelas-kelas dan
seminar. Dukanya adalah saat harus berhdapan
dengan berbagai permasalahan klien. “Tapi pada
akhirnya harus menyadari bahwa konselor pun
terbatas. Namun Tuhan tidak pernah terbatas,
jadi saya percayakan kembali klien dengan
berbagai pergumulan hidup mereka kepada
Tuhan. Tentu sambil tetap mengupayakan
yang terbaik yang dapat saya lakukan sebagai
seorang konselor,” ujar Anita.
Karier dalam bidang ilmu komunikasi tidak hanya
sebatas jurnalis, public relations dan produser
saja. Komunikasi dapat menjadi salah satu alat
untuk kalian membangkitkan sesama loh!

“Bagi saya konselor bukan hanya seorang
yang menolong untuk memulihkan luka batin
seseorang, akan tetapi juga sebagai seorang
partner pertumbuhan,” jelas Anita Sieria
yang sekarang bekerja sebagai konselor di
Pusat Konseling dan Bina Iman Anak Telaga
Kehidupan. Tentu saja, tugas utama dari
seorang konselor adalah mengonseling klien
mereka. Harapan utamanya adalah agar klien
dapat berdiri dengan kedua kakinya sendiri
dan mampu menghadapai berbagai tantangan
hidup.
Di luar itu semua, konselor juga membantu klien
untuk mencari potensi-potensi di dalam dirinya.
Anita mengakui bahwa dirinya memiliki kerinduan
untuk menjalani profesi ini saat ia berkunjung
ke konselor pada semester 2 kuliahnya dan ia
melihat bagaimana profesi menjadi seorang
konselor. Alumnus Ilmu Komunikasi tahun 2005
ini akhirnya memutuskan untuk mengambil
program Magister Konseling di STT SAAT,
Malang.
Selain memberikan konseling, seorang konselor
juga dapat memberikan seminar, pelatihan atau
kelas-kelas perkuliahan, seorang konselor dapat
mengajarkan basic skill counseling agar orangorang yang dibekali dapat menolong orangorang di sekitarnya. Seorang konselor juga

Anita Sieria

Konselor di Pusat Konseling
dan Bina Iman Anak Telaga Kehidupan

C-NEWS
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Di Tengah Pandemi Ikom Terus
Berkolaborasi tanpa Batas
Georgie Sentana

P

andemi Covid-19 memberikan tantangan
baru bagi kampus di Indonesia. Metode
pembelajaran ‘terpaksa’ berubah dengan
sistem daring. Universitas Kristen Petra sendiri
telah menerapkan “Belajar dari Rumah” selama
beberapa bulan ini. Tak ketinggalan, Program
Studi Ilmu Komunikasi UK Petra turut berperan
aktif mengadakan kegiatan secara daring, salah
satunya dengan berkolaborasi dengan program
studi lain di UK Petra.
Webinar kolaborasi HIMAKOMTRA (Himpunan
Mahasiswa Ilmu Komunikasi UK Petra) pertama
kali dilaksanakan pada 27-28 April 2020
bersama HIMAVISTRA (Himpunan Mahasiswa
Desain Komunikasi Visual UK Petra) yang
bertajuk “The Art of Persuasion” Kegiatan ini
mengundang Ricky Ciputra selaku mahasiswa
Ilmu Komunikasi 2017 yang mengambil
konsentrasi Corporate Public Relations.
Rangkaian webinar berlanjut pada hari kedua
dengan tema “I Communicate, Illustrate”.
Kegiatan ini mengundang tiga mahasiswa
Desain Komunikasi Visual angkatan 2017 yang
memiliki beragam pengalaman dan portofolio
dalam bidang graphic design, yaitu: Jonathan
Indrawan, Alka Maula, dan Florencia Evangeline.

Yosephien Reynalda
Ketua HIMAVISTRA
Periode2019/2020

“Webinar yang diikuti sebanyak
55 partisipan selama dua hari ini,
dapat dirasakan oleh teman-teman
sekalian, bahwa berkomunikasi
tidak hanya sekedar bicara
dengan orang lain, namun juga
dapat melalui berbagai media.
Contohnya ialah dengan ilustrasi di
dalam poster, yang bisa dipadukan
dengan tips and trick untuk
berbicara di depan umum pada
kehidupan sehari-hari”.

Satu bulan kemudian, HIMAKOMTRA kembali
mengadakan kolaborasi dengan HIMASAINTRA
(Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris UK Petra
serta Laboratorium Media FIKOM UK Petra
dalam bentuk webinar menggunakan Google
Meet. Kegiatan ini yang dilaksanakan pada
tanggal 8 dan 15 Mei 2020 bersama Yeremia
Tulude Ambat, S.I.Kom. selaku alumnus Ikom
2015. Dengan membawa tema “An Online
Workshop about Photography” kegiatan ini
dihadiri sebanyak 17 partisipan.
“Adanya kebutuhan dari teman-teman dari
FIKOM serta Sastra Inggris terkait fotografi,
maka kita berinisiatif untuk menggabungkan
kegiatan ini dengan pelatihan Lab. Media,”
tegas Ricky Ciputra, yang merupakan Ketua
HIMAKOMTRA periode 2019/2020.
Pada 16 dan 26 Mei 2020, HIMASAINTRA
berkolaborasi
dengan
HIMAKOMTRA
mengadakan webinar dengan tema “Tale Your
Vision into Fiction” & “Snap and Tell”. Kegiatan
tersebut menghadirkan narasumber Jeffry
(2017) dan Cherine Angelica Limina (2018) yang
merupakan mahasiswa Sastra Inggris yang
memiliki berbagai prestasi dalam bidang short
story.

“Kami ingin saling berbagi
wawasan antar mahasiswa Sastra
Inggris dan Ilmu Komunikasi,
supaya bisa menjadi storyteller
yang lebih oke lagi walaupun
berbeda bidang. Kami juga yakin
kalau tiap orang punya story
mereka masing-masing yang
sangat unik dan sangat bisa untuk
dibagikan ke banyak orang”.

Maria Viola

Anggota HIMASAINTRA
Periode 2019/2020
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IKOM UKP
‘Bersahabat’ dengan Pandemi
Yeremia Ambat, Jessica Idelia, Irene Yuarita

P

andemi datang mengobrak-abrik seluruh
tatanan yang ada. Bukan berarti segalanya
menjadi hancur tak bersisa. Kampus
sebagai institusi pendidikan berbenah dengan
cepat untuk mengantisipasi dengan segala
upaya. FIKOM UKP juga sigap bersahabat
dengan kondisi serba daring tak terduga.

FIKOM UKP lantas menggeber 5 (lima) webinar
dengan pelbagai topik yang berkaitan dengan
ilmu komunikasi. Sebagai narasumber adalah
para dosen dengan bidang keahlian yang
mumpuni. Dalam beberapa webinar, para dosen
juga menggandeng para alumni.
Webinar pertama yang digelar adalah Tantangan
dalam Riset Kualitatif dengan narasumber Dr.
Drs. Ido Prijana Hadi, M.Si serta Xena Levina
Atmadja, S.Sos. Mereka berdua berbagi
wawasan terkait pengaplikasian riset kualitatif
masa kini. Menurut Ido, dengan adanya pandemi
Covid-19, digitalisasi cenderung menjadi lebih

dipercepat. Rekan-rekan mahasiswa, dosen,
maupun profesional harus bisa beradaptasi
dengan situasi baru ini. Dalam penelitian
kualitatif, proses penggalian data juga turut
menyesuaikan proses digitalisasi ini.
“Saat ini seorang peneliti harus pintar meminta
waktu dan melakukan konfirmasi dalam
melakukan wawancara. Proses indepth/focus
group discussion (FGD) bisa dilakukan melalui
video calling, text based instant messaging (WA/
Line), dan studi literatur online dari penelitianpenelitian terdahulu, baik melalui jurnal maupun
e-book,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
UK Petra ini.
Terkait dengan implementasi riset kualitatif
dalam dunia bisnis, Xena berbagi pengalaman,
khususnya pada masa pandemi ini. “Dalam masa
pandemi, perusahaan-perusahaan yang sistem
bisnisnya berbasis offline, banyak melakukan
konsultasi dalam hal social media marketing,
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agar dapat convert dari bisnis offline ke online,”
tutur Xena.
Ia turut mengungkapkan bahwa pelaku bisnis
perlu memfokuskan target market dari bisnis
mereka, serta menentukan brand value. Hal ini
penting untuk diperhatikan dan didalami melalui
riset agar bisnis yang dijalankan benar-benar
optimal dan dapat diterima oleh masyarakat.
Dipandu oleh moderator Meta Sya, S.Hum.,
M.I.Kom., webinar ini dihadiri oleh dosen,
mahasiswa, serta praktisi.
Webinar kedua yang kedua menggagas topik
Analisis Trend Opini Digital dalam Digital
Marketing Campaign. Materi ini dibawakan oleh
L. Joanne Tjahyana, S.Kom, MMM dan dipandu
oleh Dr. Fanny Lesmana.
“Opini masyarakat merupakan sesuatu yang tidak
dapat dikontrol dan tak terduga. Namun dapat
dimonitor dan dianalisa. Jika memiliki strategi
yang tepat bahkan dapat menggerakkan dan
membentuk opini,” tutur dosen Ilmu Komunikasi
UK Petra tersebut. Manfaat dari menganalisis
opini yang beredar yakni dapat mengetahui
bagaimana brand atau perusahaan kita dikenal.
Selain itu, kita dapat mengetahui kelebihan
produk yang mungkin belum kita ketahui,
sehingga kita dapat meningkatkan kualitas
produk. Sebaliknya, itu juga dapat dipergunakan
untuk mengetahui kekurangan dari produk,
sehingga dapat segera memperbaiki.
Hal-hal yang dapat dianalisis yakni sentimen
positif dan negatif, aktor dominan, customer
behavior, dan pergerakan opini digital. Aktor
dominan adalah orang-orang yang memiliki
pengaruh kuat untuk membentuk opini.
“Misalnya seperti selebgram, influencer, serta
para ahli yang membuat konten pada Instagram.
Tentunya perlu mempertimbangkan seberapa
besar pengaruh konten pada masyarakat
mereka, bukan hanya melihat followers,“ ucap
Joanne.
Webinar berikut yang disajikan adalah Stress
Management dalam Komunikasi Pasutri
pada Masa Pandemi Covid-19 dan Pasca
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Pandemi. Sebagai narasumber adalah Desi
Yoanita, S.Sos., M.Med.Kom (dosen Family
Communication Ikom UKP). Dalam webinar
ini, Desi menggandeng alumni IKOM UKP
2005, yakin Anita Siera, S.Sos., M.Th. yang
juga merupakan konselor di Telaga Kehidupan.
Webinar ketiga ini dipandu oleh Natasha Benita,
S.Sos (alumnus IKOM UKP angkatan 2006).
Meningkatnya permasalahan di dalam sebuah
rumah tangga, salah satu penyebabnya adalah
bertambahnya beban pikiran, seperti khawatir
akan kondisi kesehatan maupun penghasilan
ekonomi menurun. Selain itu adanya waktu lebih
lama bersama pasangan, menjadikan kelebihan
serta kekurangan masing-masing pribadi
semakin jelas terlihat. “Selain itu juga bosan,
ketemunya hanya itu itu-itu saja,” ucap Desi.
Di sisi lain, masa karantina ini menjadi peluang
bagi pasangan untuk mempererat hubungan.
Caranya dengan mengungkapkan rasa sayang
pada pasangan, baik secara verbal maupun
non verbal. Suami dan istri juga bisa berbicara
mengenai rencana masa depan bersama untuk
mempererat relasi satu dengan yang lain.
Setiap pribadi juga harus menyampaikan secara
terbuka mengenai perasaan yang sedang
dirasakan, sehingga suami maupun istri tahu
bagaimana cara menghadapi masalah.
Sebagai manusia, kita tidak bisa terhindar
dari stres. Meski demikian, kita bisa untuk
mengelola perasaan tersebut. Anita memberi
tips untuk mengelola stres dengan 3A yaitu
aware (merasakan apa yang sedang kita alami,
bagaimana tubuh kita merespons stres), accept
(menerima akan diri kita sendiri dan situasi
eksternal yang sedang terjadi), dan adapt (setiap
diri kita perlu untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungan). “Ketiga hal tersebut membutuhkan
proses dan penyesuaian, tidak bisa instan,” tutur
Anita.
Webinar keempat yang digelar berkaitan
dengan dunia politik. Drs. Gatut Prijowidodo,
Ph.D yang merupakan dosen Komunikasi Politik
berbagi perihal situasi politik dikaitkan dengan
pola berkomunikasi. “Komunikasi politik tidak
bisa dihindari dalam era apapun,” tuturnya.
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“Demikian pula halnya dengan Pilkada. Kondisi
ini harus dihadapi sekalipun penuh dengan
risiko dan tantangan berat yang menghadang,
karena pandemi Covid-19 ini.”
Lalu Hadrean Renanda, S.Sos., MM (alumnus
IKOM UKP angkatan 2003) turut berbagi
pandangan.
Dalam
ujarannya,
pilkada
dilaksanakan bukan hanya tanggung jawab
partai politik kepada tatanan sosial masyarakat,
melainkan tetap harus menjalankan fungsi
pembuatan dan kontrol kebijakan saat era
pandemi Covid-19 ini.
“Pilkada 2020 menjadi tantangan demokrasi
tersendiri di era ini. Sebenarnya alangkah baiknya
saat ini pemerintah lebih memperhatikan wabah
yang terjadi daripada tetap kukuh melaksanakan
Pilkada yang ada.Tetapi apabila pilihannya
Pilkada 2020 tetap akan dilaksanakan pada
bulan Desember 2020 nanti, ya dimohon selain
pemerintah menjamin kedaulatan rakyat tetap
juga menjamin keselamatan serta kesehatan
masyarakat. Tak lupa pesan untuk partai politik
yang nantinya akan berkampanye melalu ruang
virtual, diharapkan untuk menarasikan sesuatu
yang positif terhadap masyarakat mengenai
Covid-19 ini,” ujar Hadre, demikian ia karib
disapa.

dan tidak khawatir untuk berkunjung ke lokasi
tersebut. “Jika kita berbicara mengenai krisis
komunikasi, maka kita bicara tentang persepsi.
Krisis terjadi jika persepsi (terhadap pariwisata
Indonesia, red) itu buruk. Persepsi yang buruk
akan membuat sikap menjadi negatif. Kalau
sikap menjadi negatif, maka orang-orang tidak
akan melakukan wisata ke tempat-tempat yang
dianggap negatif,” ujar Astri.
Pembicara selanjutnya yaitu L. Joanne Tjahyana,
S.Kom, MMM memberikan penjelasan terkait
proses digital tourism yang bisa diaplikasikan
pada masa pandemi maupun pasca pandemi.
Salah satu teknologi yang bisa diaplikasikan dan
penggunaannya meningkat saat pandemi ialah
Virtual Reality (VR). “Karena adanya pandemi,
terdapat ketertarikan ulang terhadap teknologi
VR saat ini. Bagi yang kangen traveling, atau
rutin jalan-jalan dengan keluarga, sekarang
terpaksa tidak bisa dilakukan. Untuk itu,
beberapa turis memilih untuk mencari alternatif
berupa teknologi virtual reality/travel from home,”
tutur Joanne.

Webinar dengan topik Komunikasi Politik dan
Pilkada Era Pandemi ini dipandu oleh Chory
Angela Wijayanti, S.Sos., M.Si yang juga
alumnus IKOM UKP angkatan 2005. Saat ini,
Chory menjabat sebagai Sekretaris Program
Studi Ilmu Komunikasi UKP Surabaya.
Webinar terakhir yang digelar menyentuh dunia
pariwisata. Webinar ini menghadirkan Astri
Yogatama, S.Sos., M.Si dan juga L. Joanne
Tjahyana, S.Kom, MMM sebagai narasumber.
Sedangkan sebagai pemandu webinar dengan
topik Digital Tourism & Strategi Penanganan
Krisis Komunikasi Pariwisata Masa Pandemi ini
adalah Felicia Goenawan, S.E., M.Si.
Astri Yogatama, S.Sos., M.Si. menjelaskan
pentingnya membangun citra positif di suatu
daerah wisata, agar wisatawan dapat tertarik

Lebih dari 500 peserta mendaftar untuk berbagai
topik webinar. Peserta yang hadir datang dari
berbagai pulau, mulai dari Sumatera hingga
Papua. Antuasiasme ini ditunjukkan dengan
riuhnya pertanyaan yang diajukan oleh peserta
pada sesi tanya jawab.
Pandemi memang membuat banyak hal
berubah. Namun memutuskan untuk bersahabat
dengan pandemi, bisa membuat wawasan kita
bertambah./***
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