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DARI REDAKSI

S

alam Fikomers,
Tetap sehat. Tetap semangat….

Hampir setahun ini tidak ada satu hal pun yang lebih berharga
daripada kesehatan. Patutlah kita bersyukur jika kita sehat dan tidak
berkekurangan suatu apa pun.
Di sisi lain, tetaplah kita bersyukur bila Tuhan mengizinkan saat tubuh
kurang fit dan menghadapi persoalan, baik terkait pandemi yang masih
melambai-lambai ini maupun dikarenakan hal yang lain. Bersyukur dalam
segala keadaan akan membuat kita lebih tenang sehingga hidup kita menjadi
senang.
Dalam setahun ini, apa saja yang telah kita lakukan dalam menjalani hari?
Beberapa dari kita sudah demikian kebosanan karena masih belum bisa
beraktivitas sebagaimana yang kita lakukan sebelum pandemi Covid-19
menyerbu. Beberapa sudah mulai bepergian karena merasa sudah saatnya bagi
kaki untuk melangkah lebih jauh.
Entah bagaimana pun kondisi yang kita hadapi, saya secara pribadi selalu belajar untuk
menyemangati diri sendiri. Karena motivator yang terbaik bagi kita adalah diri kita sendiri.
Kita bisa mendapatkan masukan dari orang lain. Namun, kita hanya bisa berubah dan
berbuah bila kita sendiri mau berjuang.
Fikomers…
Jangan pernah mau kalah dengan situasi. Tetaplah berjuang dan berprestasi. ***
								-Dr. Fanny Lesmana-
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FIKOM

Tentang Belajar
dan Penemuan Diri

D

is-equilibrium. Dis-equilibrium adalah sebuah
kondisi tidak seimbang yang terjadi di dalam
pikiran manusia, karena terjadi gesekan antara
konsep yang sudah tersimpan dalam memori seseorang
dengan kebenaran baru yang ia dapatkan.

Sumber : Dok. Narasumber

Kondisi ini merupakan bagian dari tahap perkembangan
kognitif yang terjadi sepanjang seorang manusia terus
mengalami pertumbuhan. Kondisi ini harus secara
terus menerus terjadi supaya daya kognitif seseorang
berkembang dan mencapai titik equilibrium (seimbang).

Saya mempelajari konsep ini dalam kelas Dasar
Pendidikan Kristen ketika saya menempuh studi magister
di kota Malang. Awalnya bagi saya teori ini merupakan
konsep yang harus saya pelajari supaya ujian akhir
semester mendapatkan nilai baik. Tapi semester demi
semester berlalu, saya menyadari konsep ini dapat saya
alami sendiri.
Dalam proses pertumbuhan saya sebagai manusia,
rupanya saya masih banyak mengalami dis-equilibrium.
Iya, masih sering mengalami kondisi tidak seimbang
antara konsep yang sudah saya ketahui sejak dulu
dengan kebenaran baru yang saya dapatkan.
Contohnya adalah ketika saya tahu bahwa nilai diri
saya tidak bertambah ketika saya meraih pencapaianpencapaian tertentu. Demikian juga nilai diri saya tidak
berkurang ketika saya kelihatan lemah, melakukan
kesalahan, atau bahkan gagal dalam suatu hal.
Bagaimana mungkin hal ini adalah kebenaran baru bagi
saya yang hampir setiap hari mendengar tentang betapa
berharganya seorang manusia dihadapan Penciptanya?
Saya juga tahu kalau saya melakukan hal-hal yang baik
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dan benar, seharusnya motivasi saya adalah untuk
kemuliaan Tuhan – bukan untuk kemuliaan diri saya
sendiri. Mengapa seolah-olah ada gap antara apa yang
saya tahu dengan apa yang saya hidup dalam kehidupan
sehari-hari?.
Sebelum memahami kebenaran baru ini, rupanya saya
memegang konsep bahwa nilai diri saya ditentukan oleh
apa yang berhasil dilakukan, prestasi, pencapaian, dan
kredibilitas. Bahkan secara tidak sadar saya mempunyai
sebuah motto, “At least I still have something to be proud
of.”
Rupanya saya dipengaruhi oleh budaya komparasi
dan kompetisi, menjaga image diri supaya tidak
seorangpun berpikir, “Oh, ternyata Evie tidak sebaik itu”
atau “Oh, ternyata Evie ga sebegitunya bisa diandalkan
ya.” Seolah-olah pantang bagi saya untuk mengakui
kelemahan, meminta tolong, berkata “saya tidak tahu”,
atau “saya tidak bisa.”
Lalu bagaimana? Ketika dis-equilibrium sudah terjadi?
Un-learn. Satu lagi konsep baru yang saya pelajari
selama studi magister. Saya tidak pernah mendengar
bahwa dalam belajar, kita tidak hanya menambahkan
sesuatu yang baru dalam perbendaharaan pengetahuan
kita. Tapi dalam belajar kita juga membuang sesuatu
yang lama dan tidak sesuai dengan kebenaran yang kita
pelajari.
Un-learn, dengan sadar dan sengaja kita berkomunikasi
dengan diri sendiri, memikirkan, menulis, mencerna,
membandingkan, kemudian mengganti konsep-konsep
lama yang tidak sesuai dengan kebenaran baru yang
kita dapatkan.
Sulit memang. Tapi bukankah menurut seorang filsuf,
“Un-examined life is not worth living?” Hidup yang tidak
diperiksa, tidak layak dihidupi. Mari memeriksa diri.
Konsep lama apa yang ternyata perlu kita buang karena
tidak sesuai dengan kebenaran baru yang kita terima.
Percayalah, ini adalah sebuah proses belajar yang
menolong kita untuk semakin menemukan diri. Proses
yang “worth to fighting for”.***

Evie Santoso,
Alumnus Ilmu Komunikasi 2014
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C-NEWS

"BERSANTAI MAKAN
BUAH PERSIK, YUK
BER-PANTUN ASIK"

~Menyambut Ultah ke-20 IKOM UK Petra~
" Makan sambal di tengah badai dan gemuruh, (Tjakep!)
Bibir panas cuaca meronta. (Artinya!)
Sukses terus ikom UKP di usia kedua puluh,
Semoga dapat terus menjadi berkat bagi sesama."
Sumber : Dok. Narasumber

Ricky Ciputra
(Ketua BEM 2020-2021)

"Tiap minggu makan bihun
Sambil nonton lomba lari orang Kenya
Ikom UKP dua puluh tahun
Sudah terbukti kualitas alumninya."
Sumber : Dok. Narasumber

" Ibu ke pasar membeli bihun
Pulang lagi, lupa pakai konde.
Bentar lagi IKOM ulang tahun!
Tunggu apa lagi, yuklah join commdeyy !! "

Jessica Idelia
(Volunteer Lab Media)

Sumber : Dok. Narasumber

Abraham Ricky Wijaya
(Ketua Communication Day 2021)

"Jalan-Jalan ketemu Cita Citata
Tampil Cantik pakai kebaya
Selamat ulang tahun FIKOM tercinta
Terus maju dan semakin jaya."
Sumber : Dok. Narasumber

" Pak Polisi Pergi Ke TKP
Eh Disana Ketemu Barang Bukti
Selamat Ulang Tahun Ikom UKP
Panjang Umur Terus Diberkati "

Nadya Febiola
(Ketua HIMAKOMTRA 2020-2021)

Sumber : Dok. Narasumber

Marco Nugroho
(Alumnus Ikom UKP 2016)

" Jalan kaki dari Gedung W ke P
Ajak doi sekalian olahraga
Happy anniversary Ikom UKP
Dari kami, para alumni yang bangga "
Sumber : Dok. Narasumber

Joanna Kusuma
(Alumnus Ikom UKP 2016)

C-NEWS
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Menambah Relasi
di Tengah Pandemi
Veronica Winata

Sumber : Dok: HMPSKOM UAJY

Para peserta sedang berpose untuk foto
online bersama.
Para peserta sedang berpose untuk foto
online bersama.

Sumber : Dok: HMPSKOM UAJY

Pada 14 November 2020, HIMAKOMTRA
menerima undangan dari Himpunan Mahasiswa
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas
Atma Jaya Yogyakarta (HMPSKOM UAJY)
untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran
dalam salah satu acara departemen eksternal
mereka, studi banding ‘Communication Visit’.

Sekalipun hanya bertemu secara daring,
namun interaksi yang terjalin dan semangat
yang ditunjukkan tak beda halnya dengan

Selama kurang lebih dua jam, masing-masing
Himpunan Mahasiswa saling berbagi cerita dan
pengalaman tentang masing-masing organisasi.
Kegiatan tersebut diawali dengan presentasi
singkat dari kedua Himpunan Mahasiswa
mengenai departemen apa saja yang dimiliki,
tugas harian serta program kerja apa saja yang
dijalankan. Berlanjut pada sesi tanya jawab.
Di sesi inilah, kedua Himpunan Mahasiswa
berkesempatan untuk saling mengetahui lebih
dalam bagaimana kerja organisasi mereka.
Masing-masing Himpunan Mahasiswa juga
saling berbagi cerita dan pengalaman berkaitan
dengan masalah serupa yang dihadapi saat ini,
yaitu sulitnya menjalankan program secara virtual
dan hal-hal apa saja yang telah dilakukan agar
program-program tersebut tetap bisa berjalan
dengan lancar.
Para peserta sedang berpose untuk foto
online bersama.

Contohnya saja adalah Himpunan Mahasiswa
Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra
atau yang biasa dikenal juga sebagai
HIMAKOMTRA mendapatkan kesempatan
untuk berkenalan lebih jauh dengan salah satu
universitas yang terletak di Yogyakarta.

mereka yang dapat bertemu secara tatap muka.

Sumber : Dok: HMPSKOM UAJY

S

iapa bilang di masa pandemi justru
menghambat mahasiswa membangun
relasi dengan orang-orang baru? Justru
di masa pandemi inilah, mahasiswa bisa
mendapatkan kesempatan untuk menjalin
relasi baru dengan pihak lain yang berada
di luar daerahnya. Salah satu alasannya
karena penyelenggaraan acaranya dapat
dilaksanakan dalam bentuk daring.

Kegiatan ini juga merupakan langkah selanjutnya
bagi HIMAKOMTRA periode 2020/2021 untuk
bersinergi dengan organisasi kemahasiswaan
dari universitas lain yang berada di Pulau Jawa.
Sebelumnya HIMAKOMTRA telah membangun
relasi dengan beberapa universitas di Jawa
Timur dalam salah satu program kerjanya
Communication in Collaboration (COMIC).
Studi banding ini tentunya membuka wawasan
masing-masing fungsionaris. sehingga tidak
hanya diharapkan mampu memiliki insight baru.
Para fungsionaris juga dapat memperluas relasi
mereka dan saling belajar untuk membangun
masing-masing.***
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COMIC 2020:

Jalin Relasi Antar Organisasi
dengan Kolaborasi
Veronica Winata

P

rogram kerja baru Himpunan Mahasiswa Ilmu
Komunikasi UK Petra (HIMAKOMTRA) bertajuk
Communication in Collaboration (COMIC) telah
diselenggarakan pada Sabtu, 24 Oktober 2020 yang
lalu secara daring. COMIC mengundang beberapa
himpunan/organisasi mahasiswa Program Studi Ilmu
Komunikasi dari berbagai universitas di Jawa Timur
sebagai peserta.
Berbagai universitas tersebut antara lain: Universitas
Kristen Petra Surabaya, Universitas Brawijaya Malang,
Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya,
Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas
Bhayangkara Surabaya.
COMIC
2020
mengangkat
tema
“Majoring
Communication is Simple?” dengan harapan dapat
meluruskan pandangan orang yang kerap kali salah
dan terkesan meremehkan mahasiswa program studi
ilmu komunikasi. Pembicara dalam COMIC 2020 ialah
Adi Chandra, S.I.Kom. (Alumnus FIKOM UKP Angkatan
2007) yang kini bekerja sebagai Communication
Specialist Sekretariat Wakil Presiden Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Republik Indonesia.
Dalam sesinya, Adi Chandra menyampaikan bahwa
mahasiswa ilmu komunikasi akan tetap mampu
bersaing dengan mahasiswa dari program studi lain.
Melalui materi tersebut diharapkan para peserta
COMIC menyadari bahwa bidang ilmu komunikasi
sangat diperlukan dalam segala aspek pekerjaan walau
terjadang dianggap kurang penting.
Fabianus Valentino (Ilmu Komunikasi 2019) selaku Ketua
Panitia COMIC berharap agar melalui programnya ini,
HIMAKOMTRA dan himpunan/organisasi mahasiswa
ilmu komunikasi lainnya dapat saling mengetahui
dan berbagi perspektif mengenai apa yang menjadi
ketertarikan mahasiswa program studi ilmu komunikasi.
“Semoga kita semua dapat menciptakan dan membina
hubungan yang harmonis sesama himpunan dan
organisasi, juga akhirnya kita bisa berkolaborasi untuk
membuat proyek bersama,” tutupnya.***

Gemakan Pesan
Anti Cyberbullying
Via Media Sosial Youtube

K

Veronica Winata

egiatan pengabdian masyarakat Communication
Impactful (COMMUNIMPACT) 1 telah usai
digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Universitas Kristen (UK) Petra (HIMAKOMTRA)
pada Senin, 2 November 2020 secara daring melalui
aplikasi Zoom. COMMUNIMPACT 1 yang mengangkat
tema “We Love, We Care”, diikuti oleh 44 mahasiswa
Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) UK Petra. Kegiatan
dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap pembekalan melalui
seminar dan penayangan video kreatif melalui media
sosial YouTube. Adapun sasaran kegiatan pengabdian
masyarakat ini adalah siswa-siswi SMP Kristen Cita
Hati Surabaya.
Kegiatan pembekalan dalam bentuk seminar yang
diadakan COMMUNIMPACT 1 mengundang Anita
Sieria, M.Th., dosen pengajar mata kuliah Friendship
Counselling Departement Mata Kuliah Umum (DMU)
UK Petra. Dalam seminar, para peserta diajak untuk
menyadari bahwa cyberbullying adalah salah satu
tindakan yang dapat mengakibatkan tekanan dalam
hidup seorang korbannya. Maka dari itu, dibutuhkan
sikap peduli terhadap betapa bahayanya tindakan
cyberbullying, terutama di kalangan remaja sebagai
kaum yang sangat dekat dengan media sosial dan
teknologi secara umum.
Tak berhenti pada kegiatan seminar, para peserta
diarahkan untuk membuat proyek video kreatif
bertemakan pencegahan cyberbullying yang diunggah
di kanal YouTube resmi COMMUNIMPACT 1, tepatnya
pada Jumat, 13 November 2020. Beberapa video
tersebut kemudian dipertontonkan kepada para siswa
SMP Kristen Cita Hati Surabaya. “Melalui kegiatan
ini, diharapkan teman-teman peserta dan adik-adik
dari SMP Cita Hati kedepannya bisa tau lebih dalam
mengenai cyberbullying, dan dengan begitu bisa lebih
peduli terhadap sesama,” ucap Daniel Christopher
selaku Ketua Panitia COMMUNIMPACT 1.***
Sumber: Dok.Panitia

C-FILM
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START-UP :
Segitiga Pekerjaan, Percintaan, dan Persahabatan
Veronica Winata

T

ayang pada paruh akhir tahun 2020, drama Korea alias drakor Start Up sempat viral dan menjadi buah bibir para penikmat
drakor. Film serial 16 episode yang diperankan
Bae Suzy, Nam Joo Hyuk, dan Kim Seon Ho ini
mengisahkan tentang dirintisnya sebuah perusahaan start-up bernama Samsan Tech milik
Nam Do San (Nam Joo Hyuk) dan kedua sahabatnya, Kim Yong San dan Lee Chul San.
Ketiganya memiliki mimpi untuk membawa
Samsan Tech masuk ke dalam Sandbox, pusat
inkubasi perusahaan start-up yang dilengkapi
banyak fasilitas berteknologi tinggi.
Film serial ini dikenal akibat terpecahnya para
penonton ke dalam dua kubu, yakni #TeamNamDoSan dan #TeamHanJiPyeong. Dua kubu
tersebut terbentuk karena Nam Do San dan Han
Ji Pyeong (Kim Seon Ho) terjebak dalam segitiga bersama Seo Dal Mi (Bae Suzy), baik untuk
urusan pekerjaan maupun percintaan.
Do San adalah cinta pertama Dal Mi yang Dal Mi
percayai sebagai sahabat penanya semasa kecil. Rupanya, nama Do San hanyalah karangan
Ji Pyeong dan nenek Dal Mi.
Nama Do San mereka ciptakan hanya untuk
menemani Dal Mi yang kesepian setelah orang
tuanya bercerai, sehingga Dal Mi juga berpisah
dengan sang kakak.

Dal Mi dan Do San yang akhirnya bertemu di kehidupan nyata, setuju untuk bekerja sama mengembangkan Samsan Tech. Mereka memenangkan
kompetisi di Sandbox yang membuat Samsan Tech
bisa masuk ke Sandbox.
Dal Mi, Do San, dan Ji Pyeong terjebak ke dalam
sebuah segitiga, baik untuk urusan percintaan dan
pekerjaan. Ji Pyeong yang telah jatuh hati pada
Dal Mi sejak dahulu, ditunjuk menjadi mentor untuk
Samsan Tech. Dari sinilah perjalanan panjang ketiganya dimulai.
Film serial ber-genre drama romantis komedi
ini mendapat rating cukup tinggi di setiap minggu penayangannya. Start-Up cocok ditonton bagi
kaum muda yang penasaran mengenai bagaimana
lingkungan kerja sebuah perusahaan start-up yang
dirintis dari nol hingga dikenal di seluruh dunia. Jadi,
kalian #TeamNamDosan atau
#TeamHanJiPyeong?. ***
Foto: tabloidbintang.com
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Abednego Setiawan:
Totalitas, Konsisten,
dan Berproses
Jessica Idelia

B

erawal dari hobi olahraga pembentukan
badan (body builder) yang ia tekuni
sejak semester 5 perkuliahan, kini
Abednego Setiawan (Fikom 2005), berprofesi
sebagai managing director ForeverFit, nutrition
consultant, strength coach, speaker and
wellness motivator. Pada awal merintis karier,
tak jarang Abed diremehkan akan pekerjaan
yang ia jalankan. Namun, ia tak menyerah, justru
ia memperlihatkan bahwa tren fitness industry
akan terus berkembang.
Selain menjadi body builder coach, pria yang
berdomisili di Surabaya ini membuktikan
dengan merintis Asosiasi Pelatihan Kebugaran
Indonesia (APKI), organisasi legal yang didirikan
pemerintahan Indonesia untuk menyediakan
sertifikasi legal untuk personal trainer. Berkarier
selama dua tahun, yakni 2014 hingga 2016,
Abed juga berfokus untuk mempromosikan
health dan wellness.

Abed dengan totalitas memberi contoh
sambil menjelaskan gerakan
Sumber: Dok. Narasumber

Abed menjadi pembicara talkshow mengenai olahraga
Sumber: Dok. Narasumber

Abed juga mengaku ia bekerja dengan totalitas.
Hal ini dibuktikan dengan mengikuti 20 lebih
sertifikasi personal trainer, instruktur fitness, pre
and post natal, rehab educator, performance
nutrisionist yang sampai saat ini masih terus
berlangsung. Ia mengikuti sertifikasi hingga
tingkat internasional.
Meskipun terjun pada bidang olahraga, Abed
mengaku bahwa pelajaran mengenai komunikasi
yang ia dapatkan selama berkuliah berguna dalam
menjalankan profesinya. Khususnya mengenai
strategi negosiasi, komunikasi interpersonal,
cara supaya dapat pemberitaan, trik marketing,
dan kepemimpinan. Hal ini ia aplikasikan ketika
menjadi pelatih untuk menghadapi klien baru
serta cara mempertahankan kepercayaan yang
didapat dari klien tersebut.
Abed juga mempromosikan dirinya sebagai
personal trainer melalui media sosialnya yaitu
instagram. Saat hendak mengunggah konten,
Abed bukan memikirkan menarik atau tidaknya.
Hal ini dikarenakan menarik adalah suatu hal
yang relatif dan subjektif. “Unggahan harus
sesuai dengan target market dari jasa yang
kita berikan. Mengetahui masalah yang mereka
alami dan mencari solusinya. Konten juga harus
diunggah secara konsisten,” tutur Abed.

C-STORY
Menjadi pembicara untuk talkshow mengenai
fitness, kebutuhan nutrisi, dan pola hidup sehat
juga ia lakoni. Kemampuan public speaking pun
diperlukan saat membawakan materi tersebut.
Dalam public speaking perlu juga membangun
kepercayaan diri. Harus terus mau mencoba
secara konsisten dan memperbaiki dari
penampilan yang sebelumnya.
Abed menekankan, “Harus mau untuk berproses.
Kemampuan saya berbicara didepan umum saat
ini jauh berbeda menjadi lebih baik dibanding 10
tahun lalu.” Pria kelahiran 1987 ini mengingatkan
bahwa materi harus dipersiapkan dengan cukup
waktu dan tidak terlalu mendekati hari tampil.

Abed

menje

laska
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Dalam menjalankan segala aktivitasnya, Abed
berpegang pada “education the most powerful
things to change the world."
Melalui prinsip tersebut ia mengajarkan segala
sesuatu yang dikerjakan untuk dapat menjadi
berkat bagi orang sekitar. Pekerjaan juga perlu
dilakukan dengan totalitas,konsisten, dan mau
berproses. “Tidak perlu menjadi orang lain
karena setiap diri itu unik, tidak terdapat satu
pun orang yang sama dengan kita,” pungkas
Abed. ***
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Abed menjadi pembicara pada talkshow mengenai olahraga
Sumber: Dok. Narasumber

09

C-BOOK

Heroes Strategy: Branding dari Hati
Yeremia T.A.

Sumber : Dok. Lab Media
Sumber : Dok. Lab Media

M

emasarkan produk tidak hanya
berbicara
tentang
memperoleh
keuntungan, tapi juga bagaimana
bisa mendapatkan hati pelanggan. Aspek
inilah yang menjadi penekanan dalam buku
Membangun Sustainable Brand di era Industry
4.0 dan Society 5.0 dengan Heroes Strategy™.
Penggunaan bahasa yang sederhana menjadi
salah satu kekuatan dari buku yang memiliki
tebal 197 halaman dengan ukuran 14,8 x 21
cm ini. Baik pemula maupun profesional sangat
direkomendasikan untuk membaca buku ini
agar bisnis yang dijalani dapat terus mengikuti
perkembangan zaman.
Bagi Anda yang mengikuti film rumah produksi
Marvel tentu saja tidak asing dengan sosok
Thanos, yang menjadi lawan dari semua
superhero di film tersebut.
Cincin-cincin yang ia kumpulkan untuk
mendapatkan kekuatan, menjadi ilustrasi
untuk memperkenalkan teknik branding yang
ada di dalam buku ini. Perpaduan antara
perumpamaan serta aspek teknis dalam
bidang branding dikaitkan dengan ciamik dan
tidak terkesan ‘dipaksakan’.

Sumber : Dok. Lab Media

Konsep pemasaran produk pada buku yang
diterbitkan oleh Samahita Wirotama ini membahas
beragam aspek seperti: kolaborasi antar bisnis,
mendengarkan suara konsumen, interaksi dua
arah, hingga berbagi pengalaman kegagalan serta
keberhasilan sebagai kisah inspiratif.
Semuanya dikupas secara tuntas bagi pembaca.
Dalam buku ini terdapat pula contoh-contoh kasus
untuk memudahkan Anda dalam menerapkan
jurus jitu pemasaran yang ada di dalam buku ini.
Dari aspek visual, pada sampul buku didominasi
dengan warna putih serta hitam, dan ilustrasi
tangan dengan enam batu yang memiliki warna
berbeda. Uniknya, tangan tersebut juga memberi
siluet berbentuk hati, sangat merepresentasikan
tema dari buku ini.
Pada halaman isi, terdapat pula ilustrasi-ilustrasi
untuk menekankan pesan yang menarik untuk
disimak. Buku yang diterbitkan pada 2020 ini
ditulis oleh Johan Alvin Khosuma serta Christofel
Angelo. Keduanya merupakan tokoh dari Jasa
Cipta Kreasi (JCK) Enterprise, Branding Agency di
Surabaya. Johan sendiri merupakan alumnus dari
FIKOM UK Petra angkatan 2003.***
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Kunci Sukses Pembuatan Konten
Jessica Idelia
Bisa jadi ide pertama hanya ilusi atau
bayang- bayang saja yang bagus, tetapi
ketika sudah dikerjakan biasa saja. Ide
pertama pun harus diungkapkan kepada
team, dibandingkan serta ditantang dengan
ide-ide dari orang lain.
Sumber: Dok. Penulis

G

enerasi Z atau kerap disebut dengan
i-generation Z diharapkan bukan hanya
mengkonsumsi saja, tetapi juga dapat
berkontribusi dan memproduksi konten. Hal ini
dikarenakan nilai content economy diprediksi
pada tahun 2025 di Indonesia mencapai $130
Miliar.
Sebagai generasi yang memegang peran lima
tahun kedepan, tentunya harus mengetahui
bagaimana cara memproduksi konten yang
kreatif serta mengenali ciri dari target market.
Meninjau hal tersebut, Prodi Ilmu Komunikasi
UK Petra mengadakan webinar yang bertajuk
“Content is King” pada 24 Oktober 2020. Acara
ini menjadi bagian dari Kampus Merdeka
dengan menghadirkan Uncu Putra, seorang
creative consultant sebagai pembicara.

Sumber: Dok. Penulis

Uncu
memulai
pembahasan
dengan
mengungkapkan, “Content is king, but
distribution is queen.” Konten adalah
produk yang menghasilkan sehingga harus
diunggulkan. Berdasarkan pengalaman Uncu
sebagai praktisi, jangan percaya pada ide
pertama, namun bukan berarti ide pertama
buruk.

Distribusi
menduduki
sebagai
queen.
Pendistribusian konten juga harus dipikirkan
karena jenis platform yang digunakan akan
mempengaruhi jenis konten yang dibuat.
Misalnya, salah satu jenis media yang
digunakan yaitu Youtube. Sistem perolehan
uang yaitu didapat dari Adsense.
Jumlah Adsense tidak begitu besar
dibandingkan dengan jumlah pemasukan
iklan yang terdapat pada televisi. Youtube
juga tidak menyediakan dana untuk
produksi. Dalam pembuatan konten pun
harus memikirkan apa yang cepat serta
tidak membutuhkan biaya yang besar.
Menghasilkan jenis konten yang dapat
diproduksi dengan cepat ini untuk mendukung
agar konten yang diunggah konsisten. Hal
ini untuk mempercepat konten dikenal oleh
masyarakat.
Pangsa pasar juga menjadi bagian yang ikut
dipikirkan dalam membuat konten. Target
market ini adalah ibarat prince dan princess,
konten harus memenuhi kebutuhan dan
keinginan mereka. Misalnya, generasi Z
menyukai dare dan care. Dalam membuat
konten pun harus memenuhi ciri tersebut.
Tak lupa, dalam membuat konten diperlukan
simbiosis mutualisme yang dapat dilakukan
dengan
kolaborasi.
Kolaborasi
dapat
mempercepat serta memperluas distribusi
konten.***

Sumber: Dok. Penulis
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Tak Hanya Perkara Rohani,
Coffe Singgung Pasal Profesi
Veronica Winata

M

emiliki misi untuk mewujudkan nilai
Kristiani dengan menjadi pembawa
dampak kepada lingkungan sekitar,
Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UK
Petra (HIMAKOMTRA) kembali menggelar
rangkaian COFFE. COFFE, yang merupakan
singkatan dari Communication’s Friendship
and Fellowship adalah kegiatan persekutuan
rutin yang dapat dihadiri mahasiswa Fakultas
Ilmu Komunikasi (FIKOM) UK Petra.
Sumber: Dok. Penulis

perdana ini membahas mengenai bagaimana
untuk bersikap menghadapi pengaruh lingkungan
bagi kondisi emosional dan spiritual. Mulai
menyinggung pasal profesi, COFFE kedua dengan
tema “Being Tamped” menarget khususnya para
mahasiswa Program Strategic Communication.
Pada COFFE Oktober ini, para pesertanya
diajak untuk dapat memahami bagaimana cara
menghadapi tekanan dari tuntutan profesi dengan
nilai-nilai Kristiani.
Melalui materi yang disampaikan Chintya Aprillia,
S.I.Kom., M.M., para peserta COFFE diharapkan
dapat menyeimbangkan ilmu yang telah diperoleh
dengan nilai-nilai Kristiani dalam menjalankan
kehidupan dan pekerjaannya kelak.

Sumber: Dok. Penulis

Sama halnya dengan manusia yang telah
memiliki dasar yang baik, di kemudian hari
juga akan menjadi pribadi yang lebih baik.
Mengundang Joy Manik, M. Div., COFFE

Sumber: Dok. Penulis

Pada semester gasal 2020/2021 yang lalu,
COFFE telah dilaksanakan sebanyak 3 kali
secara daring pada bulan September hingga
November 2020. Sebagai permulaan, tema
“Planted in A Great Land” diangkat untuk
COFFE di bulan September. Tema diangkat
dari filosofi penanaman biji kopi. Jika biji
kopi ditanam dan dirawat dengan baik, hasil
panennya akan baik pula.

Serupa dengan COFFE sebelumnya, COFFE
ketiga ini lebih menaruh fokus pada bidang
broadcast and journalism. Untuk menutup
rangkaian COFFE pada semester gasal, tema
“Brew Your Own Beans” dan mengundang Jemmy
Lesmana sebagai pembawa materi.
“Meskipun online, COFFE tetap menjadi wadah
yang baik buat mahasiswa untuk bisa berelasi
dengan Tuhan, dengan yang lain juga, serta bisa
memberikan dampak positif."
Semoga apa yang didapatkan dari COFFE oleh
para peserta bisa diterapkan dalam kehidupan
mereka, dan COFFE bisa menjadi berkat untuk
banyak orang,” ungkap Gabrielle Stephanie selaku
Ketua Panitia COFFE 2020/2021.***
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Riset Ilmu Komunikasi
Harus Berdampak bagi Publik

Jalaluddin Rakhmat:
Tokoh Komunikasi Indonesia

Yeremia T.A.

Yeremia T.A.

B

eragam topik penelitian yang ditulis oleh Gen-Z
memiliki tema-tema yang berkaitan dengan ‘dunia’
mereka. Fenomena ini bukan hanya memberikan
perspektif baru dalam riset, tetapi juga menjadi masukan
bagi dunia ilmu komunikasi.
Dalam kegiatan Ruang Publik dan Komunikasi Digital
Generasi Z: Sebuah Eksplorasi Kajian, Prof. Dr. (Phill).
Hermin Indah W., SIP., M.Si. sebagai pembicara
mengungkapkan, penelitian yang dilakukan oleh Gen-Z
sering kali terbatas terkait dunia kreatif maupun kontenkonten di media sosial, yang cenderung berskala kecil.

Sumber: Dok. Penulis

“Kadang kita cenderung terjebak pada pengetahuan
yang mikro atau terbatas. Bukan berarti jelek, tetapi terlalu
kecil. Hal ini menjadi bermasalah pada konteks penelitian,
bagaimana komunikasi tetap bisa berkontribusi dalam
dinamika persoalan dan perubahan sosial,” tutur Hermin
pada webinar yang berlangsung melalui aplikasi ZOOM,
Sabtu (31/10).

Perempuan yang saat ini merupakan Dosen Prodi
Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini
mengungkapkan bahwa topik penelitian yang terlalu
spesifik tidaklah salah, tetapi bagaimana hasil riset-riset
yang diolah oleh orang-orang ilmu komunikasi juga
harus bisa bermanfaat bagi publik/khalayak luas, yang
tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
Kondisi seperti ini perlu menjadi refleksi bagi orangorang yang aktif dalam dunia komunikasi. “Bagaimana
sebenarnya kita menjadikan media internet tidak saja
sebagai disseminated media, atau media yang mampu
menjangkau banyak orang, tetapi juga harus mampu
menjadi success media, atau media yang sukses
mendorong transformasi kehidupan sosial-politik
yang lebih baik,” ungkap Hermin dalam kegiatan yang
dimoderatori oleh Drs. Gatut Priyowidodo, M.Si., Ph.D.
ini.***

Foto: Tempo.com

N

ama tersebut tidak asing khususnya bagi
insan yang bergerak dalam bidang ilmu
komunikasi. Beragam buah pikir telah ia
hasilkan untuk kemajuan Ilmu Komunikasi di
Indonesia, salah satunya ialah buku Psikologi
Komunikasi. Karya laki-laki lulusan S1 Ilmu
Publisistik Universitas Padjadjaran (Unpad)
Bandung ini pertama kali terbit pada 1985. Buku
tersebut telah dicetak lebih dari 20 kali hingga saat
ini. Baik berkaitan dengan tugas kuliah hingga
penelitian, buku ini bagaikan salah satu ‘kitab suci’
dalam kaitannya dengan ilmu komunikasi.
Dosen senior yang telah berkarier di Unpad sejak
1978 ini wafat pada Senin, 15 Februari 2021
karena virus Covid-19. Meski raganya telah tiada,
karya-karyanya seperti buku Metode Penelitian
Komunikasi, Retorika Modern, Filsafat Pendidikan,
dan masih banyak lagi, akan terus dikenang dan
menjadi manfaat bagi masyarakat. Hingga saat ini,
lebih dari 40 buku telah ia terbitkan dengan tema
yang beragam, antara lain: kajian ilmu komunikasi,
politik, psikologi, hingga agama. ***

Foto: goodreads

Foto: goodreads
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