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DARI REDAKSI

K

iranya kemurahan dan kebajikan Tuhan belaka yang menyertai sepanjang hidup kita.

Apakah permohonan ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita dalam kehidupan
kita sehari-hari pada masa pandemi ini?
Suatu kali, seorang mahasiswa mengajak saya ngobrol tentang penjurusan yang akan ia
ambil. Sebuah keputusan penting pada masa perkuliahan untuk meniti masa depan.
“Saya sebenarnya menyukai bidang ini. Tapi sebagian besar kerabat saya kuatir jika ini tidak
akan memiliki masa depan.”
Saya memahami kegundahan itu. Kami pun berdialog. Ujung dari dialog itu adalah kebutuhan
perut. Bukan sesuatu yang menjadi prioritas saya tatkala menjadi mahasiswa dan mengambil
keputusan untuk menjadi jurnalis. Tapi bukan berarti itu tidak menjadi prioritas orang lain, termasuk
mahasiswa yang sedang gundah.
Saya memahami keputusan itu. Saya menepuk punggungnya dan berdoa, “Semoga yang terbaik akan
menjadi bagianmu.”
Hari-hari ini, kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Banyak yang gelisah. Banyak yang memikirkan
bagaimana masa depannya nanti. Termasuk para mahasiswa yang lulus dan menerima gelar kesarjanaan pada
akhir semester genap 2020/2021 ini. Pandemi Covid-19 ini memberikan pada kita banyak pergumulan, juga
perenungan.
Setebal dan setinggi apa pun tembok yang sedang menghadang kita, Tuhan selalu ada bersama kita.
Fikomers, tetap sehat. Tetap semangat. Semoga yang terbaik akan menjadi bagian kita.
Tuhan memberkati. ***
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Surviving Work and Motherhood in Big City

Putu Prajnaparamita
Alumnus Ilmu Komunikasi 2012

S

elesai sidang skripsi, Puji Tuhan diberikan kelancaran dan diterima bekerja di sebuah perusahaan
multinasional di Jakarta yang termasuk dalam salah satu Fortune 500 Companies (3M). Dari sebelum
wisuda, saya sudah wira-wiri ibukota untuk pindahan. Tahun ketiga di Jakarta, Tuhan mempercayakan
saya dengan seorang anak laki-laki dan saya memilih untuk tetap bekerja. Suami saya bekerja di bidang
perminyakan dengan jadwal berganti-gantian di Jakarta dan di Indramayu. Kesibukan menjadi seorang ibu
dan menjadi pekerja cukup tumpang tindih.
Dengan jadwal bekerja hari Senin – Jumat, jam delapan pagi hingga lima sore, berangkat dari rumah sekitar dua
jam sebelum jam masuk. Hal menarik yang saya rasakan sendiri di sini adalah jam berangkat dari rumah harus
tepat hingga ke menitnya. Kenapa? Karena terlambat 15 menit saja, lalu lintas sudah luar biasa macetnya.
Peran saya sebagai seorang ibu dan seorang karyawan menyita waktu, terutama di usia awal anak saya.
Alih-alih mampir ke BEAU di Cikajang untuk makan Croissant cokelat, saya lebih memilih waktu ekstra untuk
memejamkan mata setelah semalaman begadang, tidur jam 3 pagi dan jam 6-nya sudah harus siap kembali
ke kantor.
Semakin minimnya waktu untuk diri sendiri, jauh dari keluarga, berangkat pagi pulang malam, lelah di kantor
dan di rumah, belum termasuk waktu yang tidak terasa telah habis di jalan, membuat menjaga kesehatan
mental saya yang multi-peran ini menjadi hal yang menantang. Salah satu hal yang membuat saya tetap utuh
adalah membuat jurnal perasaan.
Isi dari jurnal perasaan adalah tanggal, jam, dan pikiran atau perasaan saat itu. Tidak jarang saya merasa
nyaris meledak dan jurnal ini berfungsi untuk memetakan pikiran dan respon psikis, lalu mengevaluasi
penyebabnya. Saat menulis, saya memiliki waktu untuk menilik kembali perasaan saya dan tidak tergesa-gesa
dalam merespon.
Kemampuan untuk mengatur waktu, letih, perasaan, motivasi, hingga kesehatan mental menjadi kebutuhan
utama karena pekerjaan tidak selalu dapat mentoleransi hari-hari buruk kami. Sebuah kenyataan para pekerja
di Jakarta, sebuah kota yang tidak pernah tidur katanya.***
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C-NEWS
COMMDAY 2021:

Perayaan Usia 2 Dekade Fikom Tetap
Meriah Walau Terhalang Pandemi

R

Veronica Winata

angkaian Communication Day (COMMDAY)
2021 dalam rangka memperingati HUT
Fakultas
Ilmu
Komunikasi
(FIKOM)
Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya ke-20
tahun sudah selesai dilaksanakan. Dengan tema
besar “The Cracked Crown”, COMMDAY 2021 masih
digelar secara virtual akibat pandemi COVID-19
yang tak kunjung usai. Rangkaian COMMDAY 2021
dibagi menjadi empat bagian: Creative Project Plan
Competition (CPPC), kegiatan webinar, Alumnight,
dan Celebration Night. Seluruh kegiatan di bawah
naungan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi
UK Petra (HIMAKOMTRA) ini dilaksanakan selama
empat hari, yakni tanggal 18 hingga 21 Mei 2021.

Berlanjut di hari ketiga, tepatnya pada 20 Mei
2021, COMMDAY 2021 mengundang dua orang
alumni FIKOM UKP dalam kegiatan “Alumnight:
Back To The Future”. Mereka adalah Veravinna
Handoko (Alumnus FIKOM UK Petra Angkatan
2008; sekarang bekerja sebagai Corporate
Communication PT. Indofood Sukses Makmur
TBK) dan David Theo Oscar Kosakoy (Alumnus
FIKOM UK Petra Angkatan 2011; sekarang bekerja
sebagai Lead Video Producer IDN Media). Dalam
sesi, mereka menceritakan kisahnya masingmasing selama berkuliah dahulu dan relevansinya
dengan dunia kerja yang dihadapi saat ini.

Mengambil tema “Discover It Now Or Never”, CPPC
merupakan lomba pembuatan video feature dan
proposal kampanye dibuka untuk mahasiswa
tingkat nasional. Pendaftaran CPPC dibuka pada
17 Maret hingga 20 April 2021. Setelah melalui
tahap penyisihan, sebanyak empat kelompok
yang lolos menjadi finalis melakukan presentasi
di babak final pada 18 Mei 2021 melalui aplikasi
Zoom.
Sumber: Dok. Panitia
Sumber: Dok. Panitia

Kegiatan kedua yakni webinar bertajuk “Reveal
It Now Or Later”, berlangsung pada hari kedua
rangkaian COMMDAY 2021. Kegiatan yang
dibuka untuk umum ini mengundang dua
tokoh kenamaan Indonesia: Drs. Ahmad Taufan
Damanik, M.A. (Ketua KOMNAS HAM RI) dan H.
Ganjar Pranowo, S.H., M.Ip., (Gubernur Provinsi
Jawa Tengah). Adapun topik yang dibahas dalam
webinar adalah “Pengaruh Stereotip dalam
Diskriminasi Sosial”. Webinar dihadiri para dosen
FIKOM UK Petra, serta Rektor UK Petra, Prof. Dr.
Ir. Djwantoro Hardjito, M.Eng.

Memasuki puncaknya, COMMDAY 2021 menggelar
Celebration Night bertajuk “Uniqueness in Diversity”,
yang dihadiri oleh segenap civitas FIKOM UK
Petra, tak ketinggalan para alumni dari berbagai
angkatan. Video simbolis pemotongan Tumpeng
pun ditayangkan untuk menandai FIKOM UK
Petra memasuki dekade keduanya. Dalam malam
puncak perayaan ini, diumumkan pula pemenang
dari ajang CPPC, nominasi mahasiswa, Instastory
Challenge, dan kuis yang berlangsung di tengah
acara.
“Persiapan panjang selama 10 bulan untuk
COMMDAY jadi pengalaman baru buat temanteman panitia, banyak hal yang terjadi dan
tidak bisa disebutkan satu-persatu. Bersyukur
COMMDAY 2021 bisa berjalan baik dan semoga
bisa menjadi batu pijakan untuk pelaksanaan
COMMDAY berikutnya,” ujar Abraham Ricky
Wijaya (Ilmu Komunikasi 2019) selaku Ketua
Panitia COMMDAY 2021.***

C-NEWS

WELCOME FIKOMERS BATCH 2021!
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C-NEWS
COFFE:

Mendekatkan Mahasiswa Dengan Realita
Veronica Winata

Glandy, mahasiswa diajak untuk memahami suka
duka dunia pekerjaan. Melalui sesi berjudul “A
Struggliing Process”, diharapkan mahasiswa juga
dapat menyadari bahwa setiap kesulitan di dunia
kerja adalah cobaan dari Tuhan yang tidak akan
melampaui kemampuan manusia.

Sumber: Dok. Panitia

C

ommunication’s Friendship and Fellowship
(COFFE) telah sampai di titik akhir. COFFE
telah diadakan sebanyak enam kali selama
tahun akademik 2020/2021. Masih sama seperti
semester gasal lalu, COFFE kembali mengadakan
tiga pertemuan di semester genap ini. Di bawah
naungan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi
UK Petra (HIMAKOMTRA), COFFE lagi-lagi harus
diadakan secara daring melalui aplikasi Zoom
karena pandemi.
COFFE di semester genap diawali pada tanggal
15 Maret 2021 lalu, mengambil tema “Harvest
the Beans”. Pada pertemuan ini, mahasiswa
diajak untuk berbicara mengenai kepemimpinan.
Beberapa mahasiswa pun dipersilakan untuk
membagikan pengalaman serta perjalanan
mereka mengenai kepemimpinan itu sendiri.

Sumber: Dok. Panitia

Tak lama berselang dari COFFE Bulan Maret,
COFFE berikutnya kembali diadakan pada
Kamis, 1 April 2021. Berbeda dengan pertemuan
sebelumnya, untuk pertemuan kedua di semester
genap ini COFFE mengundang salah satu alumnus
Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) UK Petra,
Glandy Burnama, S. I.kom. Dalam sesi bersama

Sumber: Dok. Panitia

Menutup rangkaian COFFE 2020/2021, sesi
bertajuk “Drink It Up”, bertujuan memberi
pemahaman kepada mahasiswa bahwa semua
ilmu yang didapatkan sekarang akan berguna
kelak di masa depan. “Selama setahun ini
aku bersyukur bisa kenal lebih banyak orang
dan berbagi berkat melalui COFFE. Semoga
kedepannya COFFE berikutnya tetap bisa menjadi
wadah pembawa berkat dan dampak positif
untuk melayani,” ucap Gabrielle Stephanie (Ilmu
Komunikasi 2019) selaku Ketua Panitia COFFE
2020/2021.***

C-FILM
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Rahasia Gelap India:
Mengenai Perempuan dan Memanusiakannya
Suryani Shanti

“I

ndia memiliki budaya terbaik di dunia,
tidak ada ruang bagi seorang perempuan
di India,” ungkap Sharma yang merupakan
seorang pengacara dari enam orang tersangka
kasus pemerkosaan Jyoti Singh. India’s Daughter
merupakan film dokumenter garapan Leslee
Udwin pada 2015. Film ini berfokus pada kentalnya
budaya patriarki dan kesenjangan gender
pada negara India melalui kasus pemerkosaan
berkelompok dan percobaan pembunuhan Jyoti
Singh di New Delhi, India.

Sumber: pbs.org

Jyoti Singh merupakan perempuan berusia 23
tahun di India, pada saat itu dirinya sedang
berjuang untuk menyelesaikan semester terakhir
kuliahnya di jurusan kedokteran. Keluarga Jyoti
cukup berbeda dengan keluarga lain di India. Ibu
dan Ayah Jyoti selalu memperjuangkan ambisi
dan mimpi Jyoti untuk menjadi seorang dokter
yang bisa membantu masyarakat kurang mampu
di India. Perempuan dengan mimpi dan ambisi
bukanlah sesuatu yang umum di India. Budaya
patriarki yang cukup kental di India mengharuskan
perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga dan
melayani laki-laki di rumahnya.

Pada satu malam, Jyoti Singh beserta temannya menumpangi sebuah bus yang dijalankan oleh 6
orang. Pada malam itu, nyawa Jyoti Singh direnggut secara tidak manusiawi melalui pemerkosaan
berkelompok brutal yang dilakukan oleh 6 orang tersebut. Pada satu waktu, salah satu laki-laki termuda
mengeluarkan organ dalam Jyoti melalui alat kelaminnya.
Leslee Udwin berhasil menonjolkan budaya patriarki yang kental di India. Melalui wawancara dengan
salah satu pelaku (Mukesh Singh), seorang pengacara pada kasus ini (Sharma) dan juga keluarga
dari para pelaku. Bahkan, di salah satu wawancara dengan Mukesh, ia menyatakan bahwa seorang
perempuan seharusnya berdiam diri dan menerima bentuk pemerkosaan yang datang kepada dirinya.
Pada akhir film dokumenternya, Udwin memberikan satu pesan. Ia menatakan bahwa kekerasan pada
perempuan bukanlah kasus yang hanya terjadi di India, tetapi terjadi di seluruh negara di dunia. Namun,
melalui filmnya ini ia berhadap dapat membawa perubahan untuk perempuan mendapatkan haknya di
negara-negara tempat merea tinggal.***
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C-STORY

Idealis yang Terpatahkan Usai Bekerja
Cateline Marscha

“I

Berasal dari Banjarmasin, Chicha, begitu biasanya
ia dipanggil, memutuskan untuk menempuh
pendidikan SMA di Kota Malang. Tiga tahun
lamanya di Malang, Chicha akhirnya memutuskan
untuk berkuliah di Surabaya dengan jurusan Ilmu
Komunikasi.
Harapannya saat masuk di Ilmu Komunikasi,
ia ingin mengambil penjurusan PR (sekarang
Strategic Communication). “Dulu kalau liat PR brand
mahal itu, barang yang digunakan adalah barang
branded semua, siapa yang gamau,” ujarnya
sambil tertawa lepas.
Seiring berjalannya waktu, Chicha akhirnya
memilih penjurusan TV (sekarang Broadcast
and Journalism). Chicha mengungkapkan bahwa
penjurusan ini lebih fun dan enjoyable. Ia pun
berkesempatan magang di salah satu stastiun TV
swasta di Jakarta yakni Metro TV. Sejak saat itu, ia
mengungkapakan bahwa kecintaannya terhadap
dunia broadcasting semakin bertambah.
Semenjak lulus dari Ilmu Komunikasi UK Petra,
Chicha masih berusaha untuk mencari pekerjaan.
Sampai suatu hari temannya menawarkan
lamaran pekerjaan di Multivision (sebuah
production house) di Jakarta. “Semuanya memang
sudah ditentukan Tuhan, dari wawancara sampai
diterimanya pun sudah direncankan Tuhan,”
ungkapnya.

Sumber: Dok. Narasumber

dealis itu ndapapa dan justru harus punya,
karena dengan begitu kamu akan punya
target dan value yang akan terus kamu
pegang. Jangan pernah memaksakan idealisme
kalian pribadi, justru kalian akan dianggap lebih
bijak di saat kamu bisa menyesuaikan diri dengan
keadaan,” ujar Chicha Dipsy, seorang alumnus
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen
Petra Surabaya.

Chicha bercerita bahwa ia tidak ingin membebani
keluarganya hanya karena harus ke Jakarta
untuk melakukan interview yang belum tentu
juga diterima. “Tapi kebetulan waktu cerita
sama orangtua tentang lamaran ini, mereka juga
kebetulan ada acara di Jakarta. Berangkat bareng
deh,” ceritanya sambil tersenyum lebar.
Salah satu hal yang membuat Chicha semakin
termotivasi untuk bekerja di industri ini di awali
saat ia masih berkuliah. Salah satu stasiun
televisi swasta nasional yang mengadakan lomba
film pendek dan pemenangnya merupakan
mahasiswa dari Universitas Kristen Petra. Dari
situ, ia semakin ingin untuk membuat film yang
dapat memberkati banyak orang yang melihat.
Chicha juga sempat menceritakan bahwa di
saat ia berkuliah, ia memiliki pemikiran bahwa
akan bekerja di dunia pertelevisian. Bahkan saat
melamar, ia juga melamar di stasiun TV. Tidak
pernah terpikir olehnya untuk bekerja sebagai
script editor untuk sinetron.

C-STORY

Idealismenya
mulai
terpatahkan
setelah
beberapa waktu bekerja sebagai script editor. Ia
mengungkapkan bahwa saat membuat script,
tidak bisa hanya sesuai dengan keinginannya
dan idealisme untuk memberi sebuah bentuk
pembelajaran ke penonton. Namun, juga harus
menyesuaikan dengan keinginan pasar. Mengapa?
Karena penonton adalah raja. Di sisi lain, saat
berbicara soal bisnis, yang dapat kita lakukan
adalah memberikan apa yang diinginkan pasar,
atau bisnis akan mati.
“Beruntung loh gue bekerja di sinetron itu, setiap
hari kan tapping, jadi kreativitas gue di push terus
sampe limit. Beruntungnya lagi, kekreativitasanku
juga
selalu
bertambah
dengan
semakin
bertambahnya experience gitu,” tambahnya.
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Selama kurang lebih 8 tahun perjalanan kariernya
sebagai script editor baik di Multivision dan MD
Entertainment mengantarkan Chicha sampai
menjadi pribadi yang sekarang. Chicha yang
sekarang bekerja sebagai Head of Creative
Development di GoPlay, bahkan mengungkapkan
rasa malu yang Ia rasakan saat bekerja di sinetron
sekarang membuat dirinya memiliki rasa bangga
yang tinggi atas pekerjaannya. Termasuk saat
ia mengalami pemberontakan, di saat itulah ia
belajar dan mendekatkan diri dengan mimpi yang
diharapkannya.
Salah satu momen paling membanggakan dan
tidak akan pernah dilupakannya adalah saat ia
masih bekerja di program sinetron. Ketika itu, MD
Entertainment memutuskan untuk pindah kerja
sama dari SCTV beralih ke Indosiar. Itu merupakan
titik awal perjuangan Chicha. Dua program yang
ditanganinya saat itu mengantarkan Indosiar naik
dari peringkat 6 menjadi peringkat 2 dan sekaligus
mempecundangi SCTV.
Sekarang Chicha sudah bekerja di GoPlay sebagai
Head of Creative Development. Sungguh kerja
keras yang terbayar. Ia mengaku pekerjaan yang
sekarang juga menjadi lebih enjoyable karena
ia sudah mengetahui basic-nya seperti apa. “Ya
ngecek script, screening, gitu gitu.” ungkapnya.
GoPlay sendiri merupakan sebuah platform digital
berbayar yang menyediakan banyak konten audio
visual dalam bentuk film dan juga web series.

Sumber: Dok. Narasumber

Dunia kreatif menurutnya bukan dunia yang
exact dan semuanya serba berdasarkan kesukaan
pribadi masing-masing. Ia pun berpesan kepada
semua orang yang ingin berkarya di dunia kreatif
untuk be humble. “Kalau ada yang kasih kamu
kritik, diterima, take it as an input, jangan ditolak
mentah-mentah. Ingatlah pasti ada nilai yang bisa
kamu pelajari,” ungkapnya. Ia pun menambahkan
bahwa semua hal yang terjadi pada diri kita punya
maksud yang baik kelak, karena selalu ada Tuhan
yang juga ikut berkarya.***
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C-BOOK

Radio Siaran Interaktif dan Layanan Publik:
Harus Berbeda!

Sumber: Dok. Laboratorium Media

Yeremia T.A.

P

embeda itu suatu keharusan dalam bidang apapun. Tak terkecuali di dunia media. Buku Radio
Siaran Interaktif dan Layanan Publik memberikan gambaran akan hal tersebut. Buah karya
dosen Ikom UK Petra ini membahas terkait dengan Radio Suara Surabaya yang memiliki ciri khas
dibandingkan radio lain di Kota Pahlawan.
Interaksi dua arah menjadi salah satu fokus penting di dalam buku ini. melalui interaksi tersebut,
masyarakat Kota Surabaya membuat stasiun radio ini berbeda dan tampak seperti sebuah “pusat
pengaduan” dari beragam masalah. Informasi lalu-lintas, keluhan pelayanan publik, infrastruktur
kota, hingga kriminalitas, disampaikan dengan penuh perhatian oleh masyarakat di media tersebut.
Loyal dan kritisnya pendengar membuat radio ini terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk turut
berpendapat mengenai suatu permasalahan/peristiwa
Melalui siaran interaktif tersebut, media ini menjadi referensi bagi warga Kota Surabaya untuk
mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Tak hanya itu, fungsi kontrol sosial lewat beragam
informasi yang disampaikan pendengar secara langsung, bisa menjadi masukkan bagi pihak-pihak
yang tengah disorot agar bisa berbenah.

Dalam media ini terdapat gatekeeper yang merupakan salah satu pilar penting dalam konsep radio
siaran interaktif. Informasi yang diterima dari pendengar harus diseleksi serta disaring lewat
gatekeeper. Perannya sangat krusial untuk memastikan informasi yang disiarkan kepada masyarakat
selalu terpercaya/ bisa dipastikan kebenarannya. Dengan demikian, hubungan antara gatekeeper
dengan penyiar harus terus selaras, agar masyarakat dapat menerima informasi dengan tepat dan
berkredibilitas tinggi.
Disusun dalam 12 bab buku, penyajian data dalam buku ini diberikan secara terperinci dan disusun
dari beragam sumber yang kredibel. Buku ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah referensi, khususnya
pada sebuah penelitian terkait dengan media massa. Menggunakan kertas buku kekuningan serta
tekstur kasar yang khas, akan memberikan kenyamanan tinggi ketika membaca buah karya dari Ido
Prijana Hadi ini.***

C-NEWS
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Pelatihan Infografis Dasar
Neysa Muardi
Namun sebelum membuat infografis, perlu
dipikirkan juga konsep desain ingin seperti apa,
lalu target pembaca, kemudian desain yang cocok
dengan informasi yang ditulis dalam infografis,
kemudian finishing yaitu proses pembuatan-manualdigital. Yang tidak bisa dilewatkan dalam membuat
infografis adalah layout, karena dengan adanya
layout, dapat membuat infografis lebih menarik dan
orang dapat tertarik membaca.

P

Sumber: Dok. Panitia

ada 8 Mei 2021, Laboratorium Media Ikom UK
Petra mengadakan Pelatihan Desain Infografis
yang diadakan secara daring menggunakan
platform Zoom. Pelatihan ini juga dibuka untuk
umum. Pada pelatihan kali ini, Lab. Media
mengundang seorang dosen Desain Komunikasi
Visual dari UK Petra yaitu, Asthararianty, S. Sn., M.
Ds. atau yang biasa dipanggil dengan Bu Inggrid.
Pada Pelatihan Desain Infografis ini, peserta juga
diajari mulai dari pengertian infografis, elemen yang
diperlukan dalam penulisan infografis, dan cara
membuat infografis terlihat menarik. Lalu apakah
infografis itu?
Infografis atau Informasi Grafis adalah format
unik dengan ilustrasi, tipografi besar, dan orientasi
memanjang, vertical yang menampilkan berbagai
fakta. Infografis tidak perlu selalu memanjang dan
vertical tetapi bisa juga dalam bentuk lain karena
infografis artinya juga menjembatani informasi
melalui visual tergantung dengan informasi yang
diberikan. Infografis membantu pembaca untuk
memahami apapun informasi yang disampaikan.

Dalam penulisan infografis juga terdapat elemen
tidak terlihat seperti, margin, grid (manuscript
grid, colomn grid, modular grid, hierarchy grid),
keseimbangan (kanan kiri sama), kesatuan
(pemilihan warna, gambar, sesuai dengan informasi
dan konsep), urutan, dan penekanan (distraction,
sesuatu yang mencolok). Kemudian, kontras warna
yang harus jelas, aksentuasi, pemakaian jenis
tipografi, detail, dan bereksperimen.
Sumber: Dok. Panitia

Perlu diperhatikan juga metode komunikasi yang
efektif dalam infografis. Ada 3 ketentuan dasar
metode komunikasi verbal atau visual yang efektif.
Yang pertama adalah daya pikat yaitu, komunikasi
harus terjalin dengan audiens secara sukarela.
Yang kedua adalah komprehensi yaitu, komunikasi
harus efektif menyediakan pengetahuan yang
memungkinkan pemahaman yang jelas atau
informasi. Informasi yang diberikan harus dijelaskan
secara efektif. Yang ketiga adalah retensi yaitu,
komunikasi harus tidak mudah dilupakan.***

Sumber: Dok. Panitia

Dalam membuat infografis dibutuhkan, informasi
yaitu pengetahuan dalam bentuk kata, angka,
atau konsep. Kemudian data yaitu informasi yang
dikuatifikasikan, lalu himpunan data yaitu, kumpulan
data terkategorisasi. Yang perlu diperhatikan juga
yaitu desain atau konsep, fungsionalitas dan juga
ilustrasi yaitu penggambaran sebuah benda, manual
atau vector.

….kegairahan dan keindahan dalam menemukan
cara-cara baru untuk menyajikan informasi sekaligus
menghibur – secara visual.
(Infografis, kedasyatan cara bercerita visual – 2014)
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order
now!
only 50k
(termasuk biaya pengiriman
di kota surabaya)

Penulis:
Mahasiswa kelas teknik
penulisan jurnalistik lanjutan
DM us!
Instagram:
@labmedia.ikom

Penyunting:
Fanny Lesmana dan veronica maureen

turut berdukacita
atas berpulangnya

adrian iskandar, s.i.kom.
1997 - 2021

(alumnus ikom uk petra 2015)
roma 14:8
"sebab jika kita hidup, kita hidup untuk tuhan, dan jika kita mati,
kita mati untuk tuhan. jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik tuhan."
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Err Jonhans

(CEO Suara Surabaya Media)
1958 - 2021

Beliau pernah mengajar di
Ikom UK Petra sebagai dosen
mata kuliah: Dasar-Dasar Jurnalistik,
Teknik Mencari dan Menulis Berita,
dan Kewirausahaan Media.
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COLLAB 2021:

Berkolaborasi dan Mewadahi Mahasiswa
Untuk Asah Kemampuan Diri
Veronica Winata

Sumber: Dok. Panitia

P

rogram kolaborasi yang diadakan tahunan kembali
digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi
UK Petra (HIMAKOMTRA) bersama Himpunan
Mahasiswa Manajemen Bisnis UK Petra (HIMAMATRA).
Program bernama COLLAB ini diadakan pada 25 Mei
2021 lalu mengambil tema “Collaborate To Elevate Your
Skills”. Sama seperti program kerja lainnya, COLLAB juga
dilaksanakan melalui aplikasi Zoom karena terhalang
pandemi COVID-19.
COLLAB menyasar baik mahasiswa Program Studi
Ilmu Komunikasi dan Manajemen Bisnis sebagai
pesertanya. Para peserta dari masing-masing program
studi mendapatkan materi yang berbeda. Materi public
speaking disampaikan untuk peserta dari Program Studi
Manajemen Bisnis, sedangkan materi inovasi bisnis
untuk peserta dari Program Studi Ilmu Komunikasi.

Sumber: Dok. Panitia

Sesi “Public Speaking 101” dibawakan oleh Jeffrey
Hendrawan (Ilmu Komunikasi 2018) selama 45 menit.
Dalam sesi ini, para peserta diajak untuk mengenali
dasar-dasar melakukan public speaking, seperti
pemanasan, pengaturan suara, dan sebagainya. Dengan
durasi yang sama, sesi “Business Innovation” dibawakan
oleh Ivan Adrian (Alumnus Prodi Manajemen Bisnis;
sekarang bekerja sebagai Operational Director Burgushi).
Pada sesi ini, para peserta diperkenalkan dengan dunia
bisnis serta kiat bagaimana cara menjadi pelaku bisnis
yang baik dan benar.
Sumber: Dok. Panitia

Tidak hanya diberi bekal materi, para peserta yang
telah dibagikan ke dalam beberapa kelompok kecil
diberi studi kasus untuk dipecahkan. Hasil pengerjaan
kemudian dipresentasikan di hadapan para pembicara
untuk diberi masukan dan saran. “Dari acara ini semoga
saja para peserta bisa saling belajar satu sama lain dan
pastinya untuk menambah relasi serta hubungan yang
baik antara Prodi Ilmu Komunikasi dan Manajemen
Bisnis,” ungkap Ajeng Lintang (Ilmu Komunikasi 2020)
selaku Koordinator Divisi Acara ketika ditanya perihal
esensi kegiatan ini.***

C-CAREER
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Bagi kamu yang ingin mempublikasikan tulisanmu di Connect,
kirimkan karyamu melalui email labmedia@petra.ac.id
dengan syarat:
1. Sejalan dengan visi misi Connect yaitu menjembatani
relasi antara prodi, alumni dan mahasiswa.
2. Panjang tulisan 300-500 kata.
3. Ditulis dalam bentuk MS Word.

