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DARI REDAKSI

S

emangat tahun baru, kawan-kawan Fikomers.

Saat membagikan edisi PDF dari Connect edisi 15 (2020), ada seorang
alumnus yang nyeletuk, “Request donk Bu tulisannya Bu Fanny lebih
panjang, lanjut di halaman selanjutnya hehehe, bacanya nanggung nih
cmn seperempat halaman . Sukses selalu Bu buat Connect-nya ”
Membaca ini saya tersenyum juga. Terharu meskipun saya tidak paham juga
kenapa saya harus menulis panjang-panjang. Bukankah ada kalanya yang
pendek itu berisi dan tetap ngangenin? Huakakaka… Sebenarnya ini jawaban
ngeles supaya tidak menulis panjang yaks…
Bagaimana pun, bersyukur pada Tuhan, kita semua melewati tahun 2020 yang
mungkin saja tahun penuh drama bagi kebanyakan di antara kita. Tapi saya selalu
percaya, Tuhan pasti punya rencana yang hebat bagi kita yang melewati tahun pandemi
Covid-19 ini. Kita perlu terus berserah pada Tuhan. Karena, berserah itu tidak sama
dengan terserah atau menyerah.
Ada kisah beberapa Fikomers yang menjadi penyintas Covid-19 dalam edisi ini. Mereka
bukan pribadi yang menyerah. Simak saja kisah mereka. Masih dalam edisi Covid-19,
Connect ini dipersembahkan dengan penuh cinta untuk Fikomers…
Tuhan memberkati. ***
			
								-Dr. Fanny Lesmana-
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FIKOM

Menyentuh Hati
Lewat Pendidikan
Natalia Mandiriani,
Alumnus Ilmu Komunikasi 2014
Manokwari, Papua Barat

K

abar buruknya, saya tidak berkarya di dunia
media seperti yang saya inginkan, menjadi
wartawan. Kabar baiknya, karena kabar
buruk tersebut, saya sampai ke Manokwari, Papua
Barat, untuk menghadirkan fasilitas pendidikan
bermutu bagi anak-anak.
-------Sejak menginjakkan kaki di tanah Cenderawasih
ini, saya begitu heran dan terharu. Langitnya
cerah, mataharinya terik (sekali), tetapi tanahnya
subur. Itu belum apa-apa, yang paling berkesan
adalah manusia yang tinggal di atasnya.
Sumber : Dok. Narasumber

Salah satu yang paling menyenangkan dari
pekerjaan saya adalah bertemu dengan banyak
orang. Kalau dari kejauhan dan cerita-cerita orang,
di Papua itu orangnya kasar, keras, sulit diatur,
saya hanya setuju setengahnya saja. Sebetulnya,
mereka akan lembut pada yang lembut, keras pada
yang kasar, dan sulit diatur pada yang pemaksa.
Di sini saya bersama tim bertanggung jawab untuk
menghadirkan pendidikan bermutu bagi anak-anak
melalui jalur non-formal. Awalnya kami bergerak
di sekolah-sekolah, memberikan bimbingan
belajar secara gratis (di luar jam sekolah) dengan
kurikulum yang sudah kami rancang. Oh iya, tim
kami bernama Terang Papua, turunan program dari
Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah (non-profit)
yang memang fokus dalam bidang pendidikan.
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Investasi yayasan bagi anak-anak tidak tanggungtanggung. Anak-anak mendapatkan bimbel gratis
dan nutrisi berupa susu setiap minggu bagi yang
rajin ikut. Guru yang ada di sekolah dibimbing, dilatih,
dan didukung. Kami percaya, guru adalah kunci dari
pengajaran. Suasana belajar asyik, kelas kondusif,
dan pembelajaran yang kolaboratif, ditentukan dari
kesiapan guru. Inilah yang menjadi fokus kami, jika
ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak,
maka guru harus dibekali.
Sumber : Dok. Narasumber

Kami memang sengaja memilih anak SD karena
pendidikan dasar adalah fondasi. Matematika
dan literasi menjadi fokus kami, sebab logika dan
pemahaman berpikir bermula dari sana. Bentuk
pengajaran yang kami tekankan adalah kolaboratif,
menyenangkan, dan aktif. “Konsisten, komitmen,
dan disiplin,” seru anak-anak membeo ucapan kami.
Ya, kami memang terus mengingatkan tentang
konsisten, komitmen, dan disiplin supaya anak-anak
ingat bahwa perlu perjuangan untuk mendapatkan
sesuatu.
Sejak COVID-19 menyerang dan fasilitas sekolah
dibatasi, kami mencari jalan lain dengan tujuan
yang sama, menolong anak-anak. Bila di kota besar
sekolah bisa diakses dengan internet, di sini cukup
ada kendala. Jangankan pandemi, saat sekolah
normal saja anak-anak banyak yang bolos. Mereka
lebih banyak bermain, ke sekolah tetapi hatinya
di tempat lain, sebab ketika kami telusuri, masih
banyak anak kelas empat ke atas (bahkan SMA)
yang belum paham membaca.
Ironis ya? Iya.
Fakta ini sebetulnya tidak hanya ditemukan di
Manokwari. Saat saya masih di Terang Surabaya,
saya juga menjumpai anak-anak kelas 6 yang harus
belajar membaca. Sepertinya kasus “buta aksara”
ini akan menjadi kutukan bangsa bila pemerintah
dan masyarakat intelektual tidak serius menangani
akar masalahnya.
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Sumber : Dok. Narasumber

Sumber : Dok. Narasumber

Ketika sekolah ditutup, ruang kelas menjadi
kosong, keluhan orangtua bergema karena
anaknya lebih banyak bermain, Terang Papua
masuk melalui komunitas-komunitas di kampungkampung. Usaha ini tidak mudah, perlu konsisten
mendekati masyarakat, dan mencari orang-orang
yang sadar pendidikan.
Syukurnya, meski sedikit, ada saja orang yang
peduli pendidikan mau berjuang bersama kami.
Kini Terang Papua setidaknya berjuang bersama
puluhan pengajar untuk mendidik anak-anak di
Manokwari melalui komunitas-komunitas kecil.
Sedikit bocoran ya, hehe, ilmu yang saya dapatkan
tentang Komunikasi Interpersonal, Psikologi
Komunikasi, hingga Komunikasi Lintas Budaya,
membuat saya tidak canggung ketika berinteraksi
dengan penduduk lokal. Teori yang dulu saya
pelajari di bangku kuliah ternyata diuji dalam
bentuk praktis ketika terjun ke masyarakat.

Setidaknya, dengan pengetahuan tersebut,
saya lebih siap bermasyarakat. Cita-cita saya
awalnya menjadi wartawan, untuk menyebarkan
pengetahuan, memberitakan kebenaran, juga
mendidik masyarakat. Namun kini saya sadar, apa
yang saya jalani sekarang ternyata membawa saya
ke inti kegelisahan hati: menjadi pendidik.
Ada banyak hati yang tersentuh bila kita tulus
memberi, dan pendidikan adalah berkat Tuhan untuk
umat-Nya. Kini saya legowo ketika mengingat citacita yang saya tinggalkan karena jenis pekerjaan
hanya menjadi tambahan identitas, tetapi yang lebih
penting adalah tujuannya: tanggung jawab mendidik
sebagai manusia terdidik.
Kunjungi cerita-cerita saya di Instagram
@nataliamandiriani dan cari tahu lebih banyak tentang
Terang Papua di @terang.papua. ***

Sumber : Dok. Narasumber
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Cerita Alumni Penyintas Covid-19
Irene Yuarita,Celine Rea, Cateline Marscha

“Pokoke aku positive thinking aja lah. Pokok aku
masih muda, nda punya penyakit bawaan yang
kronis, jadi aku pede kalo aku bisa sembuh,”
sebuah kalimat semangat yang dikatakan oleh
David dalam wawancara kami. David Irawan yang
biasa dikenal dengan nama David merupakan
seorang survivor dari virus corona yang melanda
seluruh negeri beberapa bulan terakhir.
Dinyatakan positif setelah merawat neneknya
yang sakit dan meninggal, pria yang berdomisili
di Mojokerto ini akhirnya diisolasi di rumah sakit.
10 hari lamanya Ia berada dalam masa isolasi.
“Bosan. Tapi saya santai saja. Minum vitamin,
makan yang banyak, supaya tetap sehat. Takut ya
nggak, saudara saja yang lebih parno, saya yakin
bisa sembuh,” ujarnya.
Kepercayaan diri David yang tinggi sungguh
membuatnya sembuh! Cukup dua hari semenjak
didiagnosa positif, David menjalani swab test dan
dinyatakan negatif. Sayangnya, ia tetap harus isolasi
di rumah sakit karena peraturan pemerintah yang
mengharuskan agar semua pengidap dipastikan
negatif dua kali sebelum bisa keluar. “Yang lama itu
menunggu hasil swab test, bisa 4 sampai 5 hari,”
tutur David.

Sumber : Dok. Penulis

Praisy Yustisia, (2018)

Merupakan salah satu mahasiswi Program Studi
Ilmu Komunikasi angkatan 2018 yang juga sempat
melakukan karantina di Balai Pelathan Kesehatan
kota Jambi, karena terdeteksi OTG (Orang Tanpa

Gejala) Covid-19. Berawal dari sang Ayah yang
merasakan demam, Praisy beserta Ibu dan adiknya
menduga jika sang Ayah hanya kecapaian saja.
Namun kejanggalan mulai terasa ketika demam yang
dirasakan sang Ayah naik turun, tak kunjung usai. Tak
lama kemudian, Ibu dari Praisy pun merasakan tidak
enak badan, dan meriang. Tidak ada tanda-tanda
batuk maupun pilek dari keduanya.
Kedua orangtua Praisy yang masih belum sepenuhnya
sehat, Praisy tiba-tiba juga merasa tidak enak badan
dan sakit. “Habis itu aku demam sehari. Demam sehari
itu, 37,9,” jelas Praisy. Berbeda dari kedua orangtuanya
yang tidak kehilangan indra penciuman dan perasa,
Praisy sempat mengalami kedua hal tersebut.
Situasi yang dirasa semakin menunjukan gejala
terifeksi Covid-19 membuatnya pergi mengunjungi
rumah sakit. Di rumah sakit mereka mengharuskan
Praisy melakukan rapid test, hingga didapati jika hasil
rapid sang Ayah adalah reaktif, namun non-reaktif
untuk Praisy. Akhirnya dilanjutkan dengan melakukan
Swab test seluruh keluarga yang mendapati seluruh
keluarganya dinyatakan positif, kecuali sang adik.
“Sebelum aku kena Covid-19, aku berfikir Covid-19 itu
kayak sesuatu yang benar-benar menakutkan,” ujarnya
sambil tersenyum. “Lama-kelamaan aku buktinya bisa
kuliah,” tambahnya. Praisy mengaku jika menjadi OTG
tidak membuat segala kegiatan pembelajaran jarak
jauh maupun peribadatannya terganggu.
Reno Reksa (2013)

Sumber : Dok. Narasumber

Sumber : Dok. Narasumber

David Irawan (2016)

Menjadi salah satu pasien dari virus Corona memang
bukan merupakan hal yang mudah. Hal yang sama
juga dirasakan oleh Reno Reksa, seorang alumnus
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra
Surabaya. Saat ini, Reno bekerja di salah satu stasiun
televisi swasta sebagai seorang jurnalis.
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Berawal dari salah satu rekan kerja yang
dinyatakan pneumonia (paru-parunya berkabut).
Beberapa hari kemudian, Reno dan dua temannya
memutuskan untuk melakukan drive thru tes swab
secara mandiri.
Setelah di Swab, Reno mulai merasa demam,
pegal, tenggorokan sakit, dan rasa aneh saat
menelan, hingga pusing. Sempat siaran di hari
yang sama, Reno akhirnya meminta izin untuk
pulang selepas siaran.
Malam harinya, Reno akhirnya pergi ke rumah
sakit untuk periksa diri. Disaat itulah, ia dihubungi
oleh keluarganya yang merupakan seorang
karyawan di rumah sakit tepat ia Swab. Dari
situ, Reno akhirnya mengetahui bahwa tes
swabnya dinyatakan positif. Tidak hanya Reno,
dua teman sekantornya yang juga melakukan tes
Swab paginya, dinyatakan positif.Reno akhirnya
melakukan isolasi di salah satu rumah sakit di
Surabaya selama 14 hari.
“Memang sempet ada rasa boring, tapi ya
dinikmatin aja. Aku mengusir kebosananku
dengan cara download apps karaoke, dan
nyanyi-nyanyi sendiri,” katanya. Reno juga
menambahkan bahwa menurutnya, virus ini
mengajarkannya untuk bersyukur dan membuat
dampak baik bagi orang lain.

Charles Endriko (2016)

Singkat cerita, kondisi sang nenek kian parah karena
ternyata terinfeksi virus Covid-19. Setelah mendapat
informasi tersebut Charles dan seisi rumahnya
melakukan tes Swab di salah satu rumah sakit
swasta di Surabaya. Alhasil Charles, papa, mama,
dan asisten rumah tangganya dinyatakan positif
Covid-19 dan hanya adik perempuannya yang
dinyatakan negatif dari virus tersebut.
Karena mereka tergolong OTG (Orang Tanpa Gejala)
jadi mereka tidak merasakan gejala yang seperti
pada umumnya penderita Covid-19. Hanya saja
Charles menceritakan, ia merasakan bagaimana
ketika terinfeksi virus tersebut ia harus benar-benar
mampu mengatur nafas dengan stabil.
"Asupan oksigen yang diterimapun terasa sesak,"
tuturnya.
Ia menyatakan bahwa tidak perlu
berspekulasi, antara anggota keluarga yang
menularkan kepada neneknya ataukah neneknya
yang menularkan karena banyak kemungkinan yang
bisa terjadi.
Untuk mendapatkan bantuan karantina di Asrama
Haji Surabaya juga bukan hal yang mudah baginya.
Charles menceritakan proses sebelum dipindahkan
ke Asrama Haji. Mulai dari mencari sendiri hingga
ia harus kontak sana-sini untuk mendapatkan
bantuan, sementara itu harus melakukan isolasi
mandiri dirumah sembari menunggu kabar dari
Dinas Kesehatan Pemerinta Kota Surabaya. Hingga
ahkirnya dia mendapatkan bantuan karantina di
Asrama Haji Surabaya.
"Perlu kesadaran juga bagi kalian, jangan hanya beranggapan bahwa virus ini hanya konsiprasi karena
saya merasakankan bahwa virus ini ada. Jika kalian
merasa virus ini tidak mematikan, ya itu karena kalian masih muda dan memliki antibodi yang kuat."

Sumber : Dok. Narasumber

Charles Endriko menjalani isolasi dan karantina
di Asrama Haji Surabaya, karena terdeteksi OTG
Covid-19, setelah ia melakukan tes Swab 16 Juni
2020 dan dinyatakan positif 18 Juni 2020.
Hal tersebut bermula dari sang nenek yang
awalnya hanya dirasa sakit biasa, dan pada
suatu malam ketika kondisi sang nenek mulai
tidak stabil, Charles akhirnya memutuskan untuk
membawa sang nenek berobat di rumah sakit.

Tidak hanya itu, ia juga memberi pesan terhadap pasien positif Covid-19 ini. "Jangan panik, tenang dan
cobalah untuk berpikir jernih mencari jalan keluar
atau bahkan bisa langsung menghubungi bantuan
dari pemerintah setempat. Juga jujur akan kondisi
kalian agar bisa ditangani sesuai dengan apa yang
kalian rasakan".
Baginya pengalaman ini bukanlah hal yang harus
disimpan rapat-rapat. Tetapi pengalaman ini adalah
cerita yang perlu dibagikan ke semua orang agar lebih bisa untuk mawas diri dalam pandemi. Tak lupa
pula ia memberikan semangat untuk orang-orang di
luar yang juga terinfeksi virus Covid-19 ini, "Tetap
berjuang dan bertahan apapun yang terjadi, kita pati
sembuh," ungkap Charles. ***

C-FILM

STORY OF KALE :
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-Ketika Jatuh Cinta Berevolusi Menjadi “Toxic Relationship”–
Irene Yuarita

Sumber : Kompas.com & Cnnindonesia.com

S

tory of Kale: When Someone’s in Love
adalah film terbaru dari Visinema Pictures
garapan Angga Dwimas Sasongko yang
merupakan bagian dalam semesta NKCTHI
(Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini), dan sempat
meramaikan bioskop Indonesia awal 2020.
Film ini dibintangi oleh Ardhito Pramono, Aurelie
Moeremans dan Arya Saloka sebagai pemeran
utamanya. Kisah ini bercerita tentang masa lalu
Kaleketika ia baru memulai hubungan asmara
untuk yang pertama kalinya dengan sosok perempuan yang bernama Dinda.
Hubungan inilah yang kemudian membentuk
dan mengubah cara pandangnya terhadap cinta.Cerita ini berawal dari Dinda yang terlibat
dalam toxic relationship selama lima tahun bersama pacarnya. Puncaknya saat Dinda sedang
bekerja, ia bertengkar dengan pacarnya hingga
membuat keributan di lokasi. Lalu saat Dinda
hampir dipukul oleh pacarnya, datanglah sosok
Kale yang membela Dinda.
Karena insiden tersebut, kedekatan mereka berubah menjadi hubungan yang romantis. Saat
menjalin hubungan, rupa nya Kale tidak jauh
berbeda dengan mantan pacar Dinda yang toxic. Hubungan Dinda dan Kale hanya bertahan
selama satu setengah tahun. Meskipun Kale berusaha untuk mencintai Dinda dengan caranya
sendiri, tetapi menurut Dinda cara Kale mencintai Dinda keliru.
Dinda merasa tidak pernah punya pilihan dan

selalu Kale yang memutuskan sebuah tindakan
tanpa mendengarkannya. Hal inilah yang membuat
Dinda tidak tahan dan ingin meninggalkan Kale.
Pada film ini diselipkan pula kisah bagaimana masa
lalu mereka berdua saat memutuskan untuk memulai hubungan, hingga mengantarkannya ke akhir
kisah hubungan mereka.
Pada dasarnya film ini hadir untuk menjawab segala pertanyaan tentang sosok dan bagaimana masa
lalu Kale di film NKCTHI. Apa yang membuat Kale
menjadi sosok yang dingin dan penuh tanda tanya
seperti itu? Dari mana pula Kale bisa menyatakan
kalimat “aku nggak bisa bertanggung jawab atas
kebahagiaanmu?" akan terjawab dalm film ini.
Memiliki alur cerita yang maju mundur, kita harus
fokus nih ketika menonton film ini. Alur utamanya
memang terlihat maju, hingga proses Kale dan Dinda memutuskan hubungan yang sudah terjalin satu
setengah tahun terakhir.
Ditambah lagi kisah yang diceritakan juga sangat relate dengan kondisi yang banyak dialami anak muda
saat ini, yaitu antara jatuh cinta dan belenggu toxic
relationship. Selain itu, dalam film ini menampilkan
beberapa adegan “berani”.
Pesan yang hendak disampaikan di film ini cukup
bermakna, yaitu terkadang orang tidak menyadari
sebenarnya ia sedang terbelenggu dalam toxic relationship. Dari film ini, kita juga dapat mengetahui
bagaimana sebenarnya memahai konsep mencintai
dan toxic relationship itu sendiri, serta seperti apa
dan bagaimana cara menghindarinya. ***
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C-STORY

INDONESIAN IDOL,
BATU LONCATAN FANDY DI DUNIA
TARIK SUARA
Veronica Winata

Sumber :Dok. Narasumber

A

da sebuah pepatah berbahasa Inggris
yang berbunyi, “Happiness is when you
turn your hobby into a paid job.” Ya, hal
tersebut yang dialami oleh Fandy Santoso,
alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM)
Universitas Kristen (UK) Petra angkatan 2003.
Fandy, atau yang lebih dikenal dengan nama
Fandy Idol oleh masyarakat di Indonesia, kini
berprofesi sebagai penyanyi. Tepatnya, ia
merupakan merupakan vokalis band ternama
Indonesia, Kerispatih. Fandy bergabung bersama
Kerispatih sejak 2010 silam, menggantikan
posisi Sammy Simorangkir.

menetap di Jakarta untuk mengadu nasib di dunia
hiburan tanah air sebagai penyanyi. Pria kelahiran
Jember, 26 April 1985 itu juga sempat berpikir
untuk meninggalkan dunia musik akibat ketatnya
persaingan di dunia hiburan yang ia rasakan.
“Tuhan buka jalan sangat ajaib, Badai (keyboardis)
Kerispatih menelepon saya untuk mengikuti audisi
vokalis Kerispatih,” tuturnya. Nasib baik, Fandy pun
terpilih dan resmi menjadi vokalis Kerispatih.

Fandy bercerita bahwa bernyanyi merupakan
hobinya sedari kecil. “Gak pernah serius, dan
juga gak didukung oleh orang tua,” ungkapnya.
Berlanjut hingga bangku kuliah, ia pun terjun
dalam pergaulan bersama teman-teman musisi
dan sempat membuat album musik rohani.
Tepatnya, pada tahun 2007 seorang teman
mendaftarkan Fandy dalam ajang pencarian
bakat Indonesian Idol musim keempat.

Namun, langkah Fandy menjadi vokalis Kerispatih
tak semudah membalikkan telapak tangan.
Kehadirannya dalam menggantikan sang ikon
band rupanya tidak sepenuhnya disambut oleh
masyarakat. Ia mengakui sampai saat ini, caci maki
dan ejekan dari orang terus menghantui. Fandy pun
tak ambil pusing atas semua hal negatif itu. Fandy
memiliki pandangan bahwa semua yang telah
dialaminya adalah rencana Tuhan dan tidak ada hal
yang terjadi secara kebetulan. “Sampai sekarang
saya selalu merasakan penyertaan Tuhan. saya
percaya Dia selalu menyertai, jadi saya harus tetap
kuat dan terus berkarya,” lanjut Fandy.

Setelah gugur di babak 5 besar, Fandy
menyelesaikan studinya dan memutuskan

Fandy pun tak luput dari perasaan jenuh. Fandy
menceritakan bahwa ketika ia tampil dengan

C-STORY
Fandy mengatakan, “Ingat sama keluarga yang
menunggu di rumah, dan coba terus bersyukur
atas berkat yang sudah Tuhan beri, kalau jenuh
ya lakukan saja hal-hal yang bisa menghibur diri
sendiri.”
Semangat Fandy tadi sejalan dengan motto
hidup yang ia pegang. “1000 kali kita terjatuh,
1000 kali pula kita harus terbangun.” Itulah
motto yang terus ia camkan dalam kepala.
Menurutnya, kegagalan adalah hal yang biasa.
yang tak biasa adalah justru ketika seseorang
tersebut menyerah untuk kembali bangun
setelah mengalami kegagalan.
Tak sedikit pula pengalaman unik yang pernah
Fandy alami ketika melakukan profesinya ini.
Salah satu di antaranya ialah ketika dirinya
dan rekan-rekan Kerispatih lainnya bertolak ke
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Palu untuk tampil menggunakan bus selama
17 jam perjalanan. Setibanya di Palu, hujan
deras mengguyur Kota Palu, sampai-sampai
panggung tempat mereka akan tampil terendam
banjir. Walaupun tetap dibayar, Fandy dan
rekan-rekannya dengan sangat terpaksa harus
kembali ke Jakarta dan menempuh perjalanan
selama 17 jam itu lagi.
Kini, Fandy juga mencoba peruntungan di
dunia bisnis desain interior yang digelutinya
bersama sang istri, serta bisnisnya di salah satu
perusahaan asuransi. Ia mulai membangun
bisnis-bisnis ini sebagai persiapan dini jika
dirinya kelak mundur dari dunia hiburan.
“Saya tahu dan menyadari bahwa dunia
entertainment ini tidak bisa untuk jangka waktu
yang lama karena akan digantikan dengan yang
lebih baru dan lebih muda, jadi untuk masa
depan harus dipersiapkan mulai sekarang,” jelas
Fandy. Mengenai jadwal, kegiatan bermusik
dilakoninya Jumat sampai Minggu, dan sisanya
untuk bisnisnya yang lain.
“Ke depannya, saya berharap bisnis pribadi bisa
lebih berkembang dan dipercaya masyarakat,
kemudian bisa bikin karya baru yang diterima
masyarakat, lagunya bisa disukai banyak orang,
bisa jadi trending juga, apalagi tahun 2021
Kerispatih akan rilis single terbaru,” pungkas
ayah dua anak tersebut.***

Fandy Bersama Kerispatih
Sumber :Dok. Narasumber
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Review Buku Ekspedisi Tanah Papua,
Laporan Jurnalistik KOMPAS
“Masyarakat Papua Hanya Penonton, Terasing di Tanah Sendiri”

P

Yeremia T.A

apua seakan menjadi ‘jantung’ bagi bangsa Indonesia di segala aspek. Bagaimana tidak, kekayaan bahan
tambang, budaya, perikanan, hingga hamparan hutan yang luas, dimiliki oleh pulau tersebut. Meskipun
dibekali kekayaan yang berlimpah seperti yang disebutkan sebelumnya, rupanya hal ini berbanding
terbalik dengan kehidupan yang masyarakat Papua rasakan.
.
Buku Ekspedisi Tanah Papua, Laporan Jurnalistik KOMPAS menceritakan Papua layaknya dua sisi mata uang,
yaitu berlimpahnya kekayaan alam dan ketimpangan sosial yang dirasakan masyarakat. Terasing di tanah
sendiri. Terbagi dalam 8 bab, buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas pada 2008 ini memberikan perspektif
dari sisi budaya, kesehatan, gaya hidup masyarakat, pendidikan, eksploitasi alam, hingga kekayaan baharinya.
Keuntungan finansial yang hanya dirasakan oleh pendatang, tidak meratanya pendidikan, eksploitasi alam
besar-besaran, hingga fasilitas kesehatan minim di berbagai kota diceritakan secara mendalam di buku
dengan tebal 294 halaman ini. Semua aspek tersebut menjadikan masyarakat asli Papua sebagai korban yang
termarjinalkan.
Banyak anak yang masih buta aksara, ukiran tradisional khas Papua yang dijual dengan harga sangat murah,
hingga pemuda-pemuda ketergantungan alkohol akibat tidak siapnya mental serta pemahaman dalam
mengolah finansial ketika bekerja. Tak hanya itu, anak-anak perempuan yang usianya belum mencapai 17
tahun, harus bekerja sebagai PSK dengan alasan klasik, uang. Akibatnya, HIV/AIDS menghantui masyarakat,
tidak hanya kalangan remaja, tetapi juga hingga pada bayi-bayi yang lahir di sana.
Buku ini menjadikan kita sesama saudara satu bangsa, untuk kembali membuka mata dan hati. Masih ada
kesenjangan yang dialami oleh masyarakat Papua. Catatan perjalanan ini kembali mengingatkan kita untuk
bisa memberikan perhatian bagi Papua, tak hanya semata-mata kagum akan keindahan alamnya, bersenang
senang di sana, tidak peduli dengan realita yang dialami oleh masyarakat setempat.
“Kita kurang peduli pada banyak hal. Tidak hanya lingkungan, tetapi juga nasib kita bersama sebagai suatu
bangsa, sebagai sesama warga negara. Di sana-sini kita menemukan kondisi yang kontras, teramat paradoks
dalam realitanya. Kita adalah bagian dari persoalan itu semua.”
Bambang Sukartiono dalam buku Ekspedisi Tanah Papua, Laporan Jurnalistik KOMPAS.***

Sumber : Dok. Lab Media
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Marketing Communications, Kreatif
dan Tidak Mudah Panik
Jessica Idelia

dan “perkiraan”, harus pasti agar informasi
yang ditulis media tidak melenceng. Kejujuran
pun menjadi poin penting kerja Marcomm.

Sumber : Unsplash.Com/Airfocus

M

elakukan aktivitas komunikasi yang
memotivasi pembeli serta meningkatkan
kepuasan pelanggan, sehingga loyalitas
konsumen pun terbentuk, merupakan salah
satu tujuan dari Marketing Communication.
Tujuan ini dapat dilakukan dengan melakukan
publikasi, publisitas, dan mengadakan acara.
Mendukung kelancaran kegiatan tersebut,
seorang marketing communication khususnya
di suatu pusat perbelanjaan, harus selalu siap
dalam seluruh aspek. Siap dengan segala
keadaan, siap sebagai sumber informasi, serta
siap untuk dihubungi kapanpun dan dimanapun.
Sebagai key person yaitu sumber segala informasi
terkait perusahaan, Marketing Communication
(Marcomm) dari suatu pusat perbelanjaan
menyampaikan informasi dengan menggunakan
cara serta rangkaian kata yang diketahui oleh
publik. Tak hanya itu Marcomm juga perlu
memastikan bahwa informasi yang diterima oleh
semua pihak itu sama.
Ketika diminta untuk memberi informasi mengenai
perusahaan, Marcomm harus dapat menjawab
kapan pun itu. “Seringkali ditelepon tengah
malam untuk memberi penjelasan.. Ya, telepon
dari siapapun itu harus dijawab dan tidak boleh
diabaikan untuk menjamin kebenaran informasi.”,
ucap Marketing Communication Grand Indonesia,
Vanessa Michelle (Alumnus Fikom, 2014).
Informasi yang diberi harus berdasarkan
data dan fakta. Ketepatan angka juga perlu
diperhatikan. Tidak boleh ada kata “mungkin”

Di saat menyelenggarakan suatu kegiatan, divisi
Marcomm harus siap akan berbagai hal yang
nantinya terjadi di lapangan termasuk hal yang di
luar kendalinya. Terjadi beberapa kemungkinan
acara tidak sesuai dengan keinginan awal.
Karena itu, harus menyiapkan berbagai rencana
cadangan. Hal ini untuk mengatasi Bagaimana
pun, acara yang diselenggarakan tetap harus
berjalan.
Dalam menghadapi era sulit seperti adanya
pandemi Covid-19 ini, seorang Marcomm
juga harus siap memutar otak untuk tetap
menjalankan acara. Seperti hal yang dilakukan
Grand Indonesia yaitu mengadakan midnight
sale virtual yaitu melalui live YouTube.
Masyarakat dapat berbelanja secara daring
dengan memilih produk yang dijual tenant Grand
Indonesia dari rumah. “Kegiatan ini bertujuan
agar membantu tenant yang terdapat di mall
agar tetap mendapatkan pemasukan,” ucap
Vanessa Michelle.
Tenant merupakan salah satu bagian dari publik
yang harus diperhatikan. Terlebih, masyarakat
juga dapat berbelanja dengan aman. Berpikir
kreatif dan tidak panik menjadi kunci Vanessa
Michelle untuk menghadapi berbagai tantangan
pekerjaan.***
Sumber : Unsplash.Com/Airfocus
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Jurnalis Harus Serba Bisa!
Yeremia T.A

S

aat ini, seorang jurnalis tidak hanya
memberikan informasi melalui satu
saluran saja, tetapi juga beragam saluran
informasi. Untuk itu, seseorang haruslah cakap
dalam menguasai beragam keterampilan, salah
satunya ialah dalam aspek multimedia.
Hal tersebut sangat berkaitan dengan berbagai
perusahaan media yang saat ini memiliki berbagai
platform untuk menyampaikan informasi. Pada
kegiatan Pelatihan Tutur Visual: Merangkai
Gambar, Suara, dan Cerita, Virginia Gunawan
didapuk menjadi narasumber. Alumnus Fikom
UKP angkatan 2008 ini mengungkapkan, selain
menulis, seorang jurnalis, khususnya multimedia
jurnalis, juga menghasilkan konten yang dimuat
pada media sosial, platform video streaming,
podcast, hingga konten infografis.
Sumber : Dok. Panitia

Perempuan yang sempat bekerja di media
‘Kumparan’ ini menyatakan, konten jurnalistik
harus padat akan informasi dan dilandasi
dengan fakta-fakta yang ada.
Belajar mengenal jurnalistik
Selain memberikan materi, ia juga mengajak
peserta yang hadir melalui ruang virtual ZOOM
untuk melakukan praktik secara mandiri.
Video yang akan dibuat juga bertalian dengan
jurnalistik, khususnya elemen jurnalistik dari Bill
Kovach.
Peserta dari berbagai fakultas di UK Petra ini
mendiskusikan konten video jurnalistik dengan
durasi 1 menit. Beragam jenis video, mulai
dari vlog hingga animasi mewarnai pertemuan
terakhir pelatihan tersebut. Topiknya bermacammacam. Mulai dari politik, lingkungan hidup,
hingga kesehatan.
Peserta yang hadir satu per satu saling
berbagi cerita mengenai video yang mereka
buat. Di akhir kegiatan, video dengan konsep
terbaik mendapatkan souvenir menarik dari
pembicara.***

“Sebagai jurnalis multimedia, aku juga menulis,
aku juga bikin video, dan jika dibutuhkan,
kadang kita membuat data visualization,” ujar
perempuan yang saat ini bekerja di Voice of
America biro Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam kegiatan yang digelar oleh Laboratorium
Media IKOM UKP tersebut, Virginia berbagi
cerita mengenai jenis-jenis konten visual, aturan
dan etika dalam membuat konten visual, hingga
pengalamannya menjadi jurnalis multimedia.
Beberapa video jurnalistik karya media-media
ternama juga diputar dalam kegiatan ini untuk
menambah referensi terkait konten jurnalistik
secara visual.

Salah satu karya peserta yang
ditampilkan pada hari kedua.
Sumber : Dok. Panitia
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Communiphoria Online 2020:
Wajah Baru Communiphoria
Jessica Idelia

P

andemi
Covid-19
tidak
menghalangi
terselenggaranya
acara
Communiphoria.
Biasanya Communiphoria menyelenggarakan
workshop dengan datang ke kota besar yang ada di
Indonesia, serta lomba yang diadakan di Surabaya.
Kini, Communiphoria diselenggarakan secara daring
dengan tetap melibatkan peserta SMA dari seluruh
Indonesia. Namun dengan menghadirkan bidang lomba
yang berbeda dari sebelumnya yaitu terbagi menjadi
dua, strategic communication serta broadcast and
journalism.

Salah satu peserta loba Communiphoria 2020 secara daring
menanyakan mengenai kerja content creator.
Sumber : Dok. Panitia

Lomba Communiphoria Online ini dikerjakan
dengan membentuk tim. Satu tim terdiri dari
lima orang, tiga orang membuat karya di bidang
strategic communication, serta dua orang
lainnya untuk mengerjakan bidang broadcast
and journalism.

Stephanie Dish selaku pembicara.
Sumber : Dok. Panitia

Mengusung tema “Drive to Thrive”, Communiphoria
Online 2020 ingin mengajak peserta menyadari
bahwa belajar tidak hanya dilakukan melalui
pendidikan sekolah tetapi juga dari nilai-nilai
pengalaman hidup.
Pemilihan tema ini tidak terlepas dari hilangnya
motivasi belajar pada siswa akibat Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ). Hal ini ditunjukkan dengan hasil
survei UNICEF yang menyatakan 64% pelajar
tidak nyaman dengan PJJ. “Jika terus berlangsung
maka Indonesia akan mengalami krisis pendidikan
pada anak-anak,” tutur Grace Layrensius, ketua
penyelenggara.
Rangkaian kegiatan Communiphoria Online yang
pertama yaitu workshop yang terbagi dalam lima
bidang di antaranya desain, kampanye public
relations, konten berita, produksi video, dan teknik
penyiaran. Workshop yang diselenggarakan pada
23 dan 24 Oktober ini mengundang praktisi dan
akademisi yang sudah ahli di bidangnya sebagai
pemateri. Workshop ini diselenggarakan untuk
membekali peserta yang akan mengikuti lomba.

Lomba terbagi dalam dua babak yaitu tahap
regional dengan membuat poster kampanye
dan podcast, lalu tahap nasional diuji untuk
membuat infografis dan video journalism.
Setelah pengumuman pemenang tahap regional,
Communiphoria Online mengundang Stephanie
Dish untuk berbagi cerita mengenai kehidupan
sehari-hari menjadi content creator.
Melalui proses lomba tahap nasional, juara
Communiphoria Online 2020 pada peringkat
pertama diraih oleh SMAN 2 Kediri. Peringkat
kedua dicapai oleh SMAN 1 Balikpapan.
Peringkat yang ketiga diduduki oleh SMAK
Santa Maria Surabaya. Selamat kepada seluruh
peserta!.***

Sebagai moderator, Monica Gabriela (Ikom,2019) menyambut hangat
peserta dan mempersilahkan pembicara untuk berbagi pengalaman.
Sumber : Dok. Panitia
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#Scanseries:
Perkaya Ilmu Public Relations
Jessica Idelia

Sumber : Dok. Panitia

B

elajar bukan sekadar mendapat materi,
tetapi juga mengasah kemampuan dari ilmu
yang didapat, serta mendapatkan feedback
langsung dari ahli. Memenuhi kebutuhan
tersebut, Prior team, sebutan untuk volunteer
Laboratorium Public Relations Ikom UKP
menyelenggarakan workshop online #Scanseries
dengan menghadirkan empat topik pembahasan
terkait bidang public relations.
Rangkaian kegiatan Strategic Communication in
Action (Scan) ini diselenggarakan setiap Senin
sejak 26 Oktober 2020 hingga 20 November 2020.
Masing-masing materi akan disampaikan oleh
praktisi yang sudah ahli di bidangnya. Peserta
yang mengikuti workshop ini membayar secara
sukarela. “Diharapkan siapa saja dapat mengikuti
pelatihan ini, tanpa harus memikirkan biaya yang
dikeluarkan,” ucap Astri selaku Kepala Laboratorium
Public Relations.

Acara yang diselenggarakan pertama yaitu
workshop teknik copywriting. Pelatihan ini
dibawakan oleh Johan Alvin Khosuma (Alumnus
Fikom, 2003). Copywriting salah satunya dapat
diaplikasikan untuk branding. Hal ini dapat
dilakukan dengan menempatkan suatu barang
seolah-olah menjadi manusia. Tulisan dapat
menceritakan mengenai hal yang dapat dibantu
atau dimudahkan dengan adanya barang
tersebut.
Workshop yang kedua yaitu teknik editing
photoshop dengan menghadirkan Tito Sigilipoe
sebagai pemateri. Materi yang disampaikan
mengenai teknik dasar dalam editing serta
fungsi dasar tools yang terdapat pada adobe
photoshop. Layout poster harus memperhatikan
urutan membaca, penekanan pada unsur
tertentu, dapat terbaca dengan jelas, dan kontras
antara latar, warna, dan jenis huruf.
Pada rangkaian minggu yang ketiga, Jojo
Nugroho selaku Managing Director Imogen PR
hadir untuk menyampaikan mengenai digital
event management. Ia mengungkapkan bahwa
dalam melakukan kegiatan secara daring
perlu memperhatikan kemudahan registrasi,
menentukan macam-macam platform yang
digunakan user friendly, dan hosting control.
Teknik
penulisan
proposal
sponsorship
merupakan workshop yang diselenggarakan
pada minggu keempat. Jainul Huda (Alumnus
Fikom, 2002) selaku pembicara mengungkapkan
bahwa proposal sponsor sebaiknya tipis yakni
tidak lebih dari delapan halaman. Proposal
dicetak glossy dan berukuran lebih lebar
dari A4 untuk menarik perhatian. Tak hanya
itu, mendesain proposal juga memerlukan
kreativitas. ***

Sumber : Dok. Panitia

Sumber : Dok. Panitia
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