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CConnect 15 Ini merupakan edisi kesekian kali yang dikerjakan 
oleh tim Laboratorium Media dalam situasi pandemi. Masih 
dikerjakan dalam suasana yang tetap bahagia, meski kadang 

ada kalanya kami mengalami pergumulan saat meminta waktu untuk 
wawancara maupun pada saat mempersiapkan materi.

Teman-teman Laboratorium Media melakukan pertemuan secara daring 
setiap hari Senin untuk terus memonitor kinerja serta bercanda tipis-
tipis. Karena selain mengerjakan CONNECT, masih ada proyek lain yang 
dikerjakan oleh tim laboratorium dalam mengimplementasikan mata kuliah 
yang telah dipelajari. Dengan demikian, teman-teman yang bergabung 
dalam Laboratorium Media tidak sekadar kuliah dan beraktivitas, melainkan 
mereka juga memiliki portfolio yang nantinya dapat dipakai dalam dunia kerja.
Fikomers, tak ada kehidupan yang terlepas dari kesulitan. Mungkin ada kalanya 
hari ini kita terhempas badai. Toh, itu bukan tanda bahwa kita akan hanyut dalam 
ketidakberdayaan. 

Tetap semangat. Pandemi boleh mampir, semangat tidak boleh melipir.
Tuhan memberkati.
      
        - Dr. Fanny Lesmana-
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Komunikasi Dalam Pemerintah

Om Swastiastu. 
Ini adalah salah satu salam dari Bali 
mewakili 265 juta penduduk Indonesia 

dengan berbagai ribuan pulau yang dikelola oleh 
pemerintah dengan 4,2 juta Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Dibutuhkan beberapa lapisan pribadi atau 
institusi untuk dapat memproses suatu komunikasi 
eksternal atau dari rakyat ke pemerintah,  tetapi itu 
semakin minim pada era ini. Saat ini,  masyarakat 
dapat langsung memberikan informasi ke pimpinan 
tertinggi di suatu organisasi pemerintah melalui 
internet, SMS dan kelurahan.

Pemerintah Berkomunikasi
Juru komunikasi pemerintah pernah disebut sebagai 
Juru Penerang (JUPEN) dikelola melalui Menteri 
Penerangan hingga masa akhir era Presiden 
Soeharto. Puluhan ribu JUPEN ini tugasnya 
berkomunikasi dengan masyarakat, menjadi agen 
pemerintah pusat maupun daerah dari urusan sosial 
hingga mengumumkan harga produk sayuran dan 
sebaliknya.

Setelah masa reformasi, cara pemerintah 
berkomunikasi terus berubah mengikuti kemajuan 
zaman dan keinginan pemimpin negara atau institusi. 
Secara institusi, komunikasi pemerintah umumnya 
akan ditempatkan melalui Sekretaris Jenderal (ada 
juga yang Sekretaris Menteri, keduanya ini untuk 
tingkat kementerian, sedangkan untuk kepala 
daerah disebut Sekretaris Daerah) dengan jabatan 
Biro Komunikasi/ Humas (umumnya akan bersatu 
dengan bidang Hukum, IT). Sekretaris ini juga yang 
mengharmonikan institusi dari para direktur atau 
deputi (pemimpin yang mengatur substansi (program) 
dari institusi pemerintah tersebut).

Era Presiden Joko Widodo (2014), peran komunikasi 
memiliki beberapa penyesuaian dengan adanya 
tim komunikasi presiden hingga tim komunikasi 
pemerintah. Anggota tim ini membantu percepatan 
alur, strategi komunikasi dari tingkat presiden ke 
pemerintah pusat, daerah hingga ke masyarakat. 
Keperluan tim komunikasi ini untuk mempercepat alur 
komunikasi dan mengurangi hambatan komunikasi 
yang terjadi antara lingkungan kepresidenan dengan 
kementerian hingga daerah. Selain karena jabatan 
Kepala Biro Humas yang secara hierarki birokrasi 

berada pada posisi Eselon 2 (sebagian ada yang 
Eselon 3). Eselon merupakan tingkatan jabatan 
di pemerintahan. Yang tertinggi adalah eselon 1 
setara dengan direktur perusahaan swasta. Tingkat 
eselon minimal bisa tercapai setelah berkarier di 
atas 10 tahun lebih. Selain itu, jabatan ini cukup 
jarang ditempati oleh orang yang merupakan lulusan 
komunikasi.

Pada era kepemimpinan kedua ini, terjadi 
penyesuaian dalam strategi komunikasi. Jika dahulu 
tim komunikasi pemerintah melekat pada para 
Menteri, saat ini tim komunikasi kepresidenan yang 
mengambil peran langsung dengan pejabat terkait 
(misalnya, langsung ke staf khusus Menteri atau biro 
humas dan sebagainya). 

Program pemerintah sebagian besar dibentuk 
dari hasil komunikasi dengan rakyat. Pemerintah 
pusat hingga daerah selalu menyiapkan rancangan 
program setahun sebelumnya, bahkan ada 
rancangan pemerintah 5 tahunan, 10 tahun hingga 
25 tahun lebih. Ini bukan rencana main-main meski 
presiden berganti dengan istilah penamaan program 
baru. Hari ini, dari lingkungan Presiden RI, Gubernur, 
Walikota, Bupati, dan sebagainya selalu “mendengar” 
suara rakyat melalui kanal apapun itu, bahkan Direct 
Message (DM) via media sosial ke Presiden. 

Memang dibutuhkan proses untuk mewujudnyatakan 
pesan tersebut. Hal ini terkadang masih menjadi 
hambatan karena pemimpin organisasi / pemerintah 
menganggap suatu pesan tersebut belum / bukan 
hal yang penting. Tidak semua harapan dapat 
dipenuhi, tetapi harapan dari semua orang tergolong 
dapat dipenuhi. Negara juga manusia, butuh waktu 
mencerna, namun komunikasi dapat memberi 
harapan, komunikasi dapat menjadi jembatan untuk 
suatu perubahan bagi kehidupan bernegara.***

Adi Chandra
Alumnus Fikom UK Petra 2007

Kantor Staf Presiden RI



PPelatihan bertajuk Communicate Your Passion 
atau COMPASS kembali diselenggarakan 
oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

UK Petra (Himakomtra) pada 11 dan 12 September 
2020 yang lalu. Pelatihan ini sifatnya wajib diikuti 
oleh para mahasiswa baru. Dengan pelatihan 
ini, diharapkan para mahasiswa baru bisa lebih 
mengenal dunia kepanitiaan dan organisasi yang 
akan mereka jalani selama duduk di bangku 
perkuliahan. Mulai dari talkshow, mini workshop, 
hingga simulasi program diikuti oleh sebanyak 74 
peserta COMPASS 2020. 

COMPASS 2020 yang bertemakan “Building For 
The Future” digelar secara virtual, mengingat 
kondisi pandemi yang kurang bersahabat. 
COMPASS 2020 mengundang 7(tujuh) mahasiswa 
Ilmu Komunikasi UK Petra angkatan 2018 untuk 
menjadi mentor dalam sesi mini workshop di hari 
pertama. Sedangkan di hari kedua, COMPASS 
2020 menghadirkan 2 (dua) pembicara yang juga 
merupakan alumni Fakultas Ilmu Komunikasi UK 
Petra. Mereka adalah Daisy Natalia Awondatu 
(alumnus FIKOM UKP angkatan 2003) dan Felicia 
Luvena (alumnus FIKOM UKP angkatan 2016). 

COMPASS 2020: Siapkan Masa Depan 
Dengan Kembangkan Kemampuan

Veronica Winata
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Di sesi yang pertama, Daisy membawakan materi 
berjudul “How A Leader Manage Conflict”. Sesi 
kedua dibawakan Luvena dengan topik “Leader’s 
Time Management”. Tak hanya sesi talkshow, di hari 
kedua para peserta COMPASS diberikan sesi untuk 
menyusun sebuah program kerja bersama kelompok 
yang telah dibagikan oleh pihak panitia. Setelahnya, 
mereka diberi kesempatan untuk mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok untuk dinilai oleh pihak panitia 
COMPASS. 

“Semoga melalui COMPASS, para peserta bisa lebih 
mengenal dunia kepanitiaan dan tentunya juga seputar 
kepemimpinan. Harapannya, akan lahir pemimpin-
pemimpin hebat di masa depan,” ujar Yohanes 
Efraim (2019), Ketua Panitia COMPASS 2020 dalam 
sambutannya***.

Sumber : Dok. Panitia

Turut Berdukacita Atas 
Meninggalnya Alumnus Fikom 2004

- Diana Septiani Alim - 



Seiring berkembangnya zaman, berkembang 
juga suatu teknologi yang kita kenal sebagai 
media. Saat ini media yang paling digemari 

dan digunakan oleh masyarakat adalah media 
daring. Kehidupan sehari-hari kita pun tergantung 
dengan media daring. Terlebih di era pandemi 
dan new normal saat ini, intensitas pengguna 
media daring semakin merebak. 

Berita daring salah satunya, merupakan sebuah 
informasi yang disebarkan melalui media  
komunikasi online,menggunakan beberapa jenis 
media daring seperti website, hingga media 
sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan 
sebagainya. Kelebihan dari berita daring  adalah 
tingkat penyebarannya yang begitu cepat dan 
mudah diakses, hal ini yang membuat  nilai 
berita  pada media daring sangat tinggi dimata 
pembaca. Penulisan berita pada media daring 
tentunya memiliki kaidah serta model yang 
berbeda dengan penulisan pada media cetak. 

Kunci Jitu Menulis Berita 
Pada Media Daring 
Irene Yuarita

Melihat hal tersebut Laboratorium Media 
Fakultas Ilmu Komunikasi UK Petra mengadakan 
workshop dengan tema “Pelatihan Penulisan 
Berita Untuk Media Daring”. Dipandu oleh 
Veronica Winata, mahasiswa Ilmu Komunikasi 
UK Petra angkatan 2019, dan dihadiri oleh 
25 peserta, workshop tersebut membahas 
bagaimana tips sebagai kunci dan apa saja 
yang perlu diperhatikan saat kita menulis berita 
di media daring. 

Priska Birahy, alumnus Ilmu Komunikasi UK Petra 
2007 yang juga seorang reporter TerasMaluku.

com selaku pembicara dalam workshop tersebut 
mengatakan, “Media daring 2 tahun yang lalu 
dengan saat ini adalah suatu hal yang berbeda 
juga sudah jauh berkembang dan menulis berita 
pada media daring tidak harus lulusan jurnalis. 
Hampir semua bidang dapat menulis”. 

Oleh karena itu ada beberapa hal, sebagai 
kunci jitu yang harus diperhatikan sebelum kita 
menulis berita pada media daring :

1. Identifikasi platform media daring. Tiap   platform 
mempunyai karakteristik bebeda perlu adanya 
identifikasi.

2. Pilih sudut pandang yang menarik, mencari celah 
atau  sudut pandang yang tidak umum.

3. Jangan menulis dengan kepala kosong.

4. Memulai dari hal umum lalu jabarkan : 5W1H

5. Mencari lead / sumber kutipan kuat agar menarik 
minat pembaca. Karena lead akan menentukan 
tulisan kita dibaca atau tidak.

6. Jangan bertele-tele, buatlah tulisan yang singkat, 
padat, dan jelas.

7. Posisikan kita penulis sebagai pembaca awam, 
menuliskan apa yang ingin orang awam ketahui dari 
sudut pandang mereka.

8. Berikan kilas balik atau latar belakang sebagai 
tambahan pengetahuan (pastikan bukan opini tetapi 
interpretasi).

Di penghujung acara, tidak hanya memberikan 
tips bagaimana cara menulis berita pada 
media daring, tetapi Priska juga menambahkan 
informasi mengenai beberap prinsip jurnalistik 
yang menjadi perhatian dalam menulis berita 
pada media daring. Seperti seorang jurnalis juga 
harus melakukan riset (check & recheck) terlebih 
dahulu. Hal itu juga perlu menjadi wawasan kita 
sebagai jurnalis sebelum menulis berita pada 
media daring***
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Sumber : Dok. Panitia

Sumber : Dok. Panitia



Meliput acara internasional menjadi 
kebanggan tersendiri bagi Glandy 
Burnama, entertainment journalist di 

Jawa Pos. “Liputan Miss Universe ke Bangkok 
tahun 2018. Liputan launching animasi terfavorit, 
Toy Story di Florida Amerika Serikat tahun 2019. 
Terakhir sebelum pandemi, Februari 2020, 
meliput New York Culture Fashion Week. Saya 
mengalami banyak hal yang jika tidak menjadi 
jurnalis maka saya tidak akan pergi ke sana," 
tutur alumnus Jurnalistik Fikom 2010. 

Lulus dari Ilmu Komunikasi UK Petra tahun 
2014, ia mencari peruntungan di Pondok 
Kasih Foundation. Ia dipercaya untuk menulis 
kegiatan yang diselenggarakan pada media 
internal. Namun, ia merasa mendapat sedikit 
tantangan dari pekerjaan tersebut sehingga 
kurang berkembang. Pria yang memiliki daya 
juang tinggi ini ingin mendapatkan pengalaman 
yang lebih serta menjalin relasi yang lebih luas. 
Akhirnya ia memutuskan untuk melamar menjadi 
jurnalis di harian Jawa Pos. 
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Tak Hanya Kaya 
Materi 
Tetapi Kaya 
Sudut Pandang
Jessica Idelia
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(Journalism
 2010)

Sumber :Dok. Narasumber



membuat janji dengan narasumber, menyusun 
pertanyaan, mewawancara, mengeksplor ide 
lalu dikembangkan menjadi tulisan, hingga 
menjalin relasi agar selalu berhubungan baik 
dengan narasumber. 

"Kelima hal tersebut berguna terlebih di masa 
pandemi yang membutuhkan keterampilan 
untuk menembus wawancara narasumber." 
Meskipun wawancara hanya melalui telepon, 
Videocall, WhatsApp, bahkan DM Instagram," 
ucap laki- laki yang berdomisili di Jakarta ini. 
Dalam berkarya Glandy berpegang pada LIGHT, 
value UK Petra. Cinta terhadap pekerjaan yang
dilakukan, tidak menerima suap, terus tumbuh 
secara mental dan kemampuan. Meskipun 
sudah mendapatkan pengalaman liputan ke luar 
negeri harus tetap rendah hati serta melayani. 
Apa yang dikerjakan selalu berdasar pada 
kebenaran. 

Hal yang membuat bangkit lagi ketika dimarahi 
atasan maupun mengalami kesulitan saat 
liputan yaitu perjuangan menulis yang dimulai 
sejak SMP. Membutuhkan waktu 10 tahun 
untuk mewujudkan mimpi tersebut. Glandy pun 
berbicara pada diri sendiri. “Saat itu kamu ingin 
berada di posisi sekarang. Masa mengalami 
kesulitan seperti ini mau mengeluh, masa 
menyerah begini aja."

Daya juang yang tinggi menentukan keberhasilan 
meraih cita-cita yang tentunya diiringi dengan
berdoa mengandalkan Tuhan.***
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“Puji Tuhan saya berkesempatan berkarier di 
(Jawa Pos) Surabaya pada tahun 2015. Januari 
2017 hingga saat ini saya bertugas di Jakarta," 
ucap penyuka girl band SNSD dan Blackpink ini. 

Kunci pria kelaharian 1991 ini bertahan menjadi 
entertainment journalist, pertama karena apa 
yang dikerjakan sesuai dengan kegemaran 
yakni tentang dunia hiburan. Kedua, jurnalis 
membuatnya paham mengenai berbagai macam 
situasi dari senang hingga susah. Ia menjadi 
kaya akan sudut pandang dan lebih memahami 
karakter orang. “Merasakan langsung kesedihan 
bagaimana kehilangan sosok yang berjasa di 
industri musik," ucap pria kelahiran Surabaya ini. 

Alasan ketiga yaitu dapat mengasah emosi 
yang dimiliki yang membuahkan diri sendiri lebih 
pengertian dengan orang lain. Menjadi wartawan 
bukan hanya soal mendapatkan materi saja 
tetapi bagaimana memahami situasi orang lain," 
tegas peraih IPK tertinggi saat semester 3 ini. 
Emosi juga mempengaruhi gaya penulisan yang 
juga harus tertuang dalam tulisan sehingga 
pembaca dapat merasakan keadaan yang 
sebenarnya. Namun perlu didukung fakta-fakta 
dan cover both sides agar tetap objektif.

Cara kerja yang diterapkan saat mencari 
informasi serta menulis berita didapatkan melalui
pengalamannya mengikuti organisasi Pers 
Mahasiswa. Menjadi reporter cetak untuk 
Majalah Genta pada tahun ketiga kuliah 
membuatnya belajar mengenai bagaimana 
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Wajah bahagia Glandy Burnama setelah meliput keseruan 
konser Blackpink

Glandy Burnama bersama Puteri Indonesia 2019, Frederika 
Alexis dalam acara Miss Universe 2020
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Di kala pandemi seperti yang kita semua alami ini, menonton film sudah menjadi
kegiatan sejuta umat, terutama untuk mengusir rasa jenuh. Berikut adalah rekomendasi film

yang viral dan berhasil menarik perhatian masyarakat di pertengahan tahun 2020, untuk menemani 
masa Work From Home (WFH) yang tak kunjung berahkir.

Rekomendasi Tontonan

untuk Menemani WFH
Veronica Winata

Jessica Idelia

“Setia, Berani, Jujur” prinsip yang ditekuni oleh kelompok 
wajib militer dalam film Mulan. Tetapi Hua Mulan, sang 
tokoh utama dalam film keluaran Disney tersebut 
mengalami gejolak batin pada ketiga pedoman tersebut. 
Hal ini dikarenakan Hua Mulan tidak diizinkan untuk 
bertarung meskpiun memiliki kemampuan yang lebih 
dan chi yang kuat. Hanya laki-laki yang boleh beradu 
senjata. Perempuan harus selalu tampil anggun serta 
dandan untuk merawat diri. Film yang rilis pada Jumat 
(4/9/20) ini mengajarkan untuk berjuang akan apa yang 
dikehendaki. Membuktikan bahwa diri kita mampu. 
Berusaha dengan mengerahkan seluruh kemampuan. 
Namun harus dicapai dengan cara yang murni, tidak 
bulus yakni mengandalkan Tuhan dan bekerja dengan 
hati yang tulus.***

Nama sutradara Wahyu Agung Prasetyo tiba-tiba melejit 
ketika film pendek garapannya yang bertajuk “Tilik” viral 
dan menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Film 
pendek berbahasa Jawa yang diproduksi dua tahun lalu 
ini mengisahkan tentang sekumpulan ibu- ibu penduduk 
desa yang bergosip di atas truk saat perjalanan menuju 
rumah sakit untuk menjenguk sang Bu Lurah. Topik 
gosip yang dibahas Bu Tejo dengan ibu-ibu lainnya 
adalah mengenai seorang kembang desa bernama 
Dian yang dituduhnya merupakan perempuan nakal. 
Bu Tejo adalah sang tokoh utama yang diperankan oleh 
Siti Fauziah adalah tokoh utama yang disorot oleh para 
penonton. Tilik telah meraih berbagai penghargaan, 
antara lain Pemenang Kategori Film Pendek Piala Maya 
2018, Official Selection Jogja-Netpac Asian Film Festival 
(JAFF) 2018, dan Oficial Selection World Cinema 
Amsterdam 2019.***

1. TILIK (2018)

PART III

2. MULAN (2020)
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Veronica Winata
Jessica Idelia

ASIK Di tengah Pandemi: 
Catatan Sejarah Bangsa Indonesia lewat Anak-Anak

Yeremia T.A

Dari memasak hingga bermain saham, anak-anak SDK Gloria 2 yang mengisi waktu luang di tengah 
masa pandemi. Mungkin ada saja orang dewasa yang belum mempelajari akan hal ini. Tetapi 
siswa kelas IV dan V ini telah mempelajari keterampilan tersebut. Mereka juga telah membuat 

karya tulis yang dikumpulkan menjadi sebuah buku. Judulnya ialah ASIK DI TENGAH PANDEMI. Buku 
yang memiliki tebal 47 halaman dengan ukuran 13 x 19 cm tersebut ditulis oleh siswa dan siswi yang 
mengikuti kegiatan klub jurnalistik. Sebanyak 16 orang berpartisipasi menulis kegiatan mereka saat 
pandemi, dalam buku yang disunting oleh Fanny Lesmana dan Asthararianty ini. Beragam aktivitas 
mereka lakukan saat pandemi, selain belajar dan bermain. 

Beberapa di antaranya yaitu: memasak, melukis, menanam hidroponik, belajar bahasa asing, hingga 
bermain saham. Saham yang dibeli juga bukan main-main, perusahaan yang salah satu produknya 
sangat digemari oleh mayoritas anak-anak kost di akhir bulan. Masih penasaran bagaimana cerita anak 
yang duduk di Sekolah Dasar ini sudah bisa bermain saham? Itu artinya Anda harus membaca buku 
ini supaya terpuaskan ha-ha-ha. Pemilihan warna yang cerah dan ukuran yang sangat nyaman untuk 
digenggam, memberi nilai tambah tersendiri dalam membaca. Foto-foto penulis pun dikemas secara 
unik. Wajah mereka digambar menggunakan pensil, menyerupai bentuk aslinya.

Tata letak dalam buku ini juga tidak tersusun layaknya buku-buku pada umumnya. Teks disusun oleh 
selayaknya seseorang menulis di sebuah kertas bergaris, diberi ornamen berbentuk selotip pada 
ujung-ujung kertas, sehingga konsepnya menyerupai tulisan yang ditempelkan pada sebuah bidang. 
Desain sampulnya menyimbolkan setiap kegiatan yang anak-anak lakukan saat pandemi. Pembuatan 
buku ini juga bukan tanpa tantangan. Kakak-kakak pendamping yang merupakan mahasiswa Fakultas 
Ilmu Komunikasi UK Petra ini bercerita bahwa, meski proses bimbingan tatap muka harus terhenti 
karena liburnya aktivitas belajar-mengajar, halangan ini tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk 
mempelajari tata cara menulis yang baik dan benar. Hasil karya ini pun menjadi dokumentasi sejarah 
bagi bangsa indonesia dalam menghadapi masa pandemi. Bagaimana perspektif anak-anak yang 
terdampak, meskipun kehilangan waktu tatap muka untuk belajar, masih tetap bisa berkreasi melalui 
karya-karya yang sama sekali tidak terduga. Ya, menulis buku.***
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Sumber : Dok. Lab Media Sumber : Dok. Lab Media
Sumber : Dok. Lab Media
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Kekuatan utama film terdapat pada pesan 
yang terkandung di dalamnya. Tak heran jika 
kinerja sutradara dinilai dari kemampuannya 

untuk menyajikan cerita yang berhubungan 
terlebih berguna bagi masyarakat.

Menghadirkan pesan yang relate dengan 
masyarakat, sutradara memulai dengan observasi. 
Wahyu Agung Prasetyo, sutradara Ravacana 
Films melakukannya dengan memperhatikan 
apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan 
sosialsehingga harus dipertahankan, maupun 
perilaku menyimpang yang perlu dihilangkan. 

Melalui riset tersebut muncul keresahan akan 
permasalahan sosial yang mungkin juga belum 
disadari oleh masyarakat awam. “Film menjadi 
jembatan untuk mengkomunikasikan kritik dari 
keresahan yang terjadi pada kehidupan sosial 
bermasyarakat.”, ucap sutradara film pendek Tilik 
ini. 

Pesan yang akan dibawa dalam film menentukan 
visi sang sutradara dari pra hingga pasca paska-
produksi. Ketika proses pra-produksi dimulai, 
produser bersama sutradara merekrut tim yang 
sevisi dengan visi film. Hal ini dilakukan untuk 
mendukung kekompakan dan kelancaran 
dalam proses pembuatan film. Memilih anggota 
tim produksi tidak melulu melihat skill sebagai 
penilaian pertama. 

Hal ini dikarenakan skill dapat dilatih. Jika visi 
berbeda, maka kepentingan serta tujuan dalam 
pembuatan film akan berbeda. Melihat apakah orang 
tersebut memiliki visi yang sama dapat dilakukan 
dengan obrolan ringan. 

“Topik pembahasannya pun tidak selalu terpaku 
akan satu hal, apa saja. Dari sana akan nampak," 
ucap Wahyu. Selain itu, sutradara juga bisa 
menyampaikan terlebih dahulu visi yang dibawakan 
lalu menayakannya pada calon kru mengenai 
kesanggupannya. Proses pra-produksi merupakan 
proses yang paling menyita energi karena 
membahas mengenai hal-hal kreatif yang akan 
dibawa dalam film. 

Hal ini meliputi konsep latar film untuk mempermudah 
masyarakat menerima pesan. Mempertahankan 
naskah dari berbagai ide yang bermunculan. 
“Meskipun banyak ide yang diinisiasikan, masing-
masing anggota harus mengambil benang merah 
yang sesuai dengan tujuan pembuatan film," ucap 
Wahyu. 

Dalam proses produksi, tidak dapat dipungkiri bahwa 
terkadang terdapat kru yang membuat kesalahan. 
Namun, hal tersebut harus dapat diselesaikan 
dengan bijak tanpa perlu kepala panas. “Bekerja kan 
ada hierarkinya, jadi yang perlu ditegur itu kepalanya 
orang yang sudah kita percayai," ucap Wahyu.

Berangkat Dari 
Keresahan, 

Pulang Bawa Film
Jessica Idelia

Sumber : Dok. Narasumber

Sumber : Dok. Narasumber

Sumber : Dok. Narasumber
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Wahyu Agung Prasetya
Sutradara Racavana Films

dan Sutradara Film Pendek "TILIK 

Visi harus dapat dipegang hingga proses paska-produksi. Ketika sudah mencapai proses penyuntingan, 
terkadang terdapat perbedaan dengan editor. “Misalnya, editor merasa bagian ini tidak penting, 
meskipun hasil take bagus. Namun saya sebagai sutradara merasa scene ini perlu dan susah untuk 
mengambilnya, sehingga harus dimasukkan," tutur Wahyu. 

Mengatasi situasi seperti itu, kembali lagi apa yang menjadi visi dalam pembuatan film serta pesan apa 
yang ingin disampaikan. Pada akhir kata Wahyu menegaskan, “Film tidak ada yang bagus atau jelek. 
Film itu yang ada relate atau tidak. Relate maksudnya memiliki kedekatan dengan penontonnya yang 
nanti dapat membawa dampak positif.” ***

" Film  menjadi jembatan 
untuk mengkomunikasikan 

kritik dari keresahan "

Sumber : Dok. Narasumber

Sumber : Dok. Narasumber

Wahyu dengan serius screening, memantau jalannya 
proses produksi.

Wahyu memantau proses produksi, agar berjalan 
sesuai skenario yang ada.
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Akhir pekan identik dihabiskan dengan 
beristirahat maupun me time setelah sepekan 
beraktivitas padat. Namun, Petra Campus 

Radio (PCR) mengadakan workshop yang bertajuk 
“Creating Through Broadcasting”. Pelatihan tersebut 
untuk mengasah teknik penyiaran radio untuk penyiar 
baru dan penyegaran bagi penyiar yang sudah 
tergabung dalam kelompok PCR.

Bayuangop dan Aditya Putra berkesempatan untuk 
menyampaikan materi. Mereka nampak seru dan 
membuat peserta tetap fokus mengikuti pelatihan 
dengan memberi contoh menghubungkan kisah 
asmara, humor, serta mengkaitkan dengan kehidupan 
sehari hari. Workshop yang diselenggarakan oleh 
Laboratorium Radio UK Petra ini berlangsung pada 
26 September 2020. Peserta yang mengikuti tidak 
hanya anggota PCR saja, mahasiswa dari beberapa 
prodi di UK Petra yang tidak tergabung di dalamnya. 

Peserta mendapatkan materi sesuai dengan 
kebutuhannya. Hal ini dikarenakan peserta pada 
saat berlatih langsung diberi kritik dan saran. Ia 
mengkritisi mengenai intonasi dan penekanan pada 
saat berbicara serta kalimat pembuka serta bridging 
untuk membuat pendengar tertarik pada konten 
tersebut. “Sering menyebutkan kata nah, ya, oh. 
Kesalahan sepele tapi bisa menjadi kebiasaan buruk. 
Kata tersebut tak perlu ditambahkan karena kalimat 
dengan atau tanpa menggunakan kata tersebut 
memiliki arti yang sama," ucap pria yang berdomisili 
di Solo. 

Thomas Lesmono (Fikom, 2019) mengungkapkan 
bahwa materi yang disenangi pada saat workshop 
tentang membuat opening isi punchline.“Selama 
menjadi penyiar di PCR saya masih kurang halus 
dari pembukaan untuk masuk ke isi konten. Kemarin 
dijelaskan bagaimana bridging yang diucapkan 
tepat," tuturnya. 

“Saya harap peserta menjadi lebih berani berkarya 
dan menjadi broadcaster yang lebih baik, menjadi 
komunikator yang handal, serta terus meningkat 
kemampuannya," pungkas Astri Yogatama selaku 
Kepala Laboratorium Radio.***

Kuasai Teknik Penyiaran Radio
Jessica Idelia

Menulis menjadi aspek penting yang tidak bisa 
terpisahkan dari konten-konten di sebuah 
media. Televisi, koran, radio, hingga media 

sosial, tidak terlepas dari aktivitas menulis. Podcast 
juga tak luput dari aktivitas menulis dalam penyusunan 
kontennya. Hal ini diungkapkan oleh Stefany Chandra, 
seorang podcaster yang menjadi pembicara dalam 
kegiatan Podcast Clinic #PCRxSuaraPuan, Selasa 
(11/8) melalui aplikasi ZOOM. 

“Penulisan script penting karena akan membuat 
orang lebih nyaman mendengar podcast yang 
tersusun dengan sistematis. Menulis script juga 
membantu kita untuk menghindari isi podcast yang 
repetitif, membosankan, serta berputar-putar,” 
tutur Stefany. Ia juga menambahkan bahwa sebisa 
mungkin orang-orang bisa terus mendengarkan isi 
podcast kita secara berulang-ulang. 

“Mereka ingin mendengar kembali podcast kita 
karena nyaman pembawaannya, mereka suka, tidak 
terdengar heavy oleh pendengar,” ujar perempuan 
yang memiliki konten podcast berjudul “Suara Puan” 
ini. Stefany juga menambahkan bahwa seseorang 
yang ingin memulai podcast harus melakukan riset 
terlebih dahulu, agar mengetahui secara spesifik apa 
yang pendengar inginkan. Hal ini menjadikan akun 
podcast tersebut bisa lebih mudah untuk dicari dan 
dinikmati oleh pendengarnya.

Mengolaborasikan media yang berbeda, selain 
podcast, Stefany juga menerbitkan buku yang 
berjudul “Kamu Hanya Perlu Pulang” yang berisi 
kumpulan cerpen, puisi, dan senandika. Ia memiliki 
pengalaman unik ketika mencoba mencari reviewer 
buku untuk karya miliknya. Stefany mencoba mencari 
reviewer dengan konsep baru, yaitu yang dimuat 
dalam media podcast. Rupanya ia menemukan 
sebuah podcast yang berjudul “Buku Kutu”. “Saya 
coba approach, lalu saya kirim bukunya, dan dia 
mereview buku saya dalam satu episode podcast,” 
terang Stefany. Tak hanya itu, Stefany juga aktif 
dalam menulis puisi-puisi yang ia unggah di akun 
Instagram @kata.puan yang saat ini telah diikuti oleh 
349 ribu pengikut.***

Menulis tidak Mengenal Jenis Media
Yeremia T.A

Sumber : Dok. Panitia

Sumber : Dok. Panitia
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Jessica Idelia
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Keluar dari zona nyaman dengan terjun 
langsung ke lapangan untuk mengenali 
dan bergaul dengan masyarakat yang 

majemuk menjadi tujuan utama penulisan buku 
Kampung Surabaya: Geliat Rupa dalam Pena. 
Dengan demikian mahasiswa lebih siap dalam 
menghadapi kehidupan nyata. Buku yang 
dirampungkan oleh 8 (delapan) mahasiswa Ilmu 
Komunikasi UK Petra angkatan 2017 ini juga 
sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah 
Kota yang telah berusaha menata kota sebaik 
mungkin.

Ricky Ciputra, salah satu penulis dan Fanny 
Lesmana, dosen yang membekali mata kuliah 
Teknik Menulis Feature sekaligus sebagai 
penyunting, berkesempatan untuk membahas 
mengenai latar belakang penulisan buku dalam 
Live di YouTube Tribun Jatim Official. 

Bedah buku yang digawangi oleh Arif Zian 
tersebut dilaksanakan pada 15 September 
2020. Kampung Surabaya yang dibahas dalam 
buku tersebut yaitu Kampung Lawas Seketeng, 
Kampung Herbal, Kampung Maspati, Kampung 
Ampel, Kampung Kue, Kampung Lontong, 
Kampung Parikan, dan Kampung Ilmu. Adapun 
penulisnya yaitu Leoni, Georgie Sentana, Ricky 
Ciputra, Suryani Shanti, Jessica Tamariska, 
Meisia Febiola, Jessica Idelia, dan Anjanette 
Michelle.

Dalam mengerjakan karya tersebut, Fanny 
hanya mendampingi mahasiswa. “Saya benar-
benar melepaskan mahasiswa, berdiskusi, 
jika terdapat kendala, dan memberi masukan”, 
ucapnya. 

Bahkan mahasiswa pun sampai merombak hasil 
tulisan untuk mendaptkan angle yang terbaik.

Menurut Ricky, observasi yang menjadi awal 
dari proses penulisan ini juga menjadi kunci 
utama. Observasi ini bertujuan untuk menggali 
potensi masing-masing Kampung serta mencari 
narasumber. Datang ke kampung secara 
langsung juga bermaksud untuk membandingkan 
data yang ada di internet dengan kenyataan. 

Mahasiswa yang juga menjabat Ketua BEM 
2020/2021 ini juga mengalami kendala dalam 
observasi yakni dalam mencari narasumber. 
Namun hal tersebut dapat teratasi. “Warga 
kampung saling mengenal satu sama lain 
dan ramah." Mereka secara terbuka yang 
mengarahkan ke rumah ketua RT atau RW.”

Semoga karya ini juga dapat mengenalkan 
kampung di Surbaya kepada masyarakat serta
menginspirasi kaum muda lainnya untuk 
menulis!. ***

Sumber : Dok. Penulis

Sumber : Dok. Penulis

Sumber : Dok. Penulis
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Bedah Buku Etnografi Komunikasi: 
Langsung Terjun  Dekati Masyarakat Balun

Veronica Winata

Gatut Priyowidodo, Ph.D., Kepala Pusat 
Kajian Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi 
(FIKOM) Universitas Kristen (UK) Petra 

baru saja menggelar bedah buku pada Sabtu, 19 
September 2020 lalu. Kali ini buku karya terbarunya 
yang berjudul Etnografi Komunikasi: Testimoni 
Empiris Spirit Keragaman Pada Komunitas Akar 
Rumput, yang menjadi topik bedah buku. Acara ini 
dilaksanakan secara virtual dipandu oleh Dr. Fanny 
Lesmana, Kepala Laboratorium Media FIKOM 
UK Petra. Acara tak hanya dihadiri oleh kalangan 
mahasiswa UK Petra, namun juga para tenaga 
kependidikan dari berbagai universitas di Indonesia.

Bedah buku dimulai dengan penjelasan secara 
keseluruhan mengenai isi buku oleh Gatut. Tak lupa 
ia pun turut membagikan kisahnya saat melakukan 
riset dan mengumpulkan data guna kepentingan 
penulisan buku. “Buku ini adalah hasil riset lapangan, 
jadi hasilnya riil karena saya langsung berinteraksi 
dan berkomunikasi dengan masyarakat di Desa 
Balun, Lamongan, Jawa Timur,” ungkap Gatut. 

Gatut juga membagikan trik-trik jitu mengenai 
bagaimana cara melakukan riset untuk bidang 
etnografi komunikasi. Dr. Rini Darmastuti, M. Si., 
selaku Ketua Pusat Studi Kayalidi Universitas 
Satya Wacana Salatiga diundang sebagai 
penanggap dalam acara bedah buku kali ini. Dalam 
sesitanggapannya, ia memuji buku karya Gatut yang 
menurutnya memiliki alur dan kisah sangat nyata 
seolah-olah pembaca dibawa langsung ke Desa 
Balun, yang merupakan objek riset Gatut. 

“Di dalam buku mengungkap banyak sisi-sisi 
masyarakat Balun yang belum tentu diketahui 
banyak orang, dan itu semua sangat mendalam, 
juga sudah berkaca dari semua teori etnografi 
komunikasi yang ada,” imbuhnya diakhir sesi 
tanggapan.***

Radio Siaran Interaktif: Buat Pendengar 
Merasa Dianggap

Yeremia T.A

Riset menjadi salah satu aspek yang tidak bisa 
dipisahkan dalam perkembangan di dunia media. 
Perannya untuk memberikan masukkan bagi 

media untuk terus berkembang serta evaluasi diri, penting 
untuk terus terlaksana. Hal ini diimplementasikan oleh Dr. 
Ido Prijana Hadi di bukunya yang berjudul: Radio Siaran 
Interaktif dan Layanan Publik. 

Buku ini diterbitkan pada 2020 dengan tebal 298 
halaman dan terdiri dari 12 bab. Ido mengungkapkan 
dalam kegiatan bedah buku Jumat, 18 September 2020, 
bahwa radio dengan format interaktif menjadi saluran 
aspirasi bagi masyarakat, sarana interaksi sosial dengan 
memberi gagasan kritis terkait masalah yang ada di sekitar 
masyarakat, serta media untuk melaporkan permasalahan 
yang ada di sekitarnya, khususnya di Surabaya. “Adanya 
kombinasi sarana teknologi seperti layanan telepon, 
Whats App, dan media sosial lainnya, menjadikan adanya 
‘rasa’ saling membutuhkan, saling berbagi, dan merasa 
diperhatikan/dianggap bagi para pendengar,” ungkap 
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UK Petra ini.

Drs. Errol Jonathans yang merupakan penanggap dari 
kegiatan ini menjelaskan bahwa Buku Radio Siaran 
Interaktif dan Layanan Publik karya Ido, melengkapi buku 
Suara Surabaya Bukan Radio yang diterbitkan oleh 
Suara Surabaya. “Jika di buku Suara Surabaya Bukan 
Radio memiliki pendekatan penulisan dan data jurnalistik, 
sedangkan buku Pak Ido banyak kajian keilmuan dan 
aspek data-data historisnya,” tutur laki-laki yang saat ini 
diberi kepercayaan sebagai CEO Suara Surabaya Media. 

Dipandu oleh Daniel Budiana, S.Sos., MA yang saat ini 
menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 
UK Petra. Gelaran ini dihadiri oleh puluhan peserta yang 
terdiri dari dosen, mahasiswa, hingga penerbit dari buku 
Radio Siaran Interaktif dan Layanan Publik. Peserta 
dari kegiatan bedah buku ini hadir dari beragam lokasi di 
Indonesia, seperti Surabaya, Malang, hingga Salatiga.***

Sumber : Dok. Panitia
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