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DARI REDAKSI

H

i Fikomers,
Selamat untuk para Fikomers yang menjadi alumni pada wisuda ke-60 yang baru
lewat.

Menjadi alumni berarti menjadi bagian dari masyarakat yang berfungsi dan menjadi
berkat bagi banyak orang. Salah satu wisudawan September 2021 ini adalah Jessica Idelia,
mahasiswa konsentrasi Print and Online Journalism angkatan 2017. Memasuki pertengahan
perkuliahan, JI, demikian ia karib disapa, telah bergabung menjadi volunteer di Laboratorium
Media. Ia dapat dikatakan turut membesarkan CONNECT.
Banyak tulisan yang telah lahir dari buah observasi, wawancara serta pemikirannya. Tak heran,
saat dinyatakan lulus skripsi, JI juga tidak lama menantikan pekerjaannya. Bahkan hingga edisi
ini, di saat ia disibukkan dengan kegiatan barunya sebagai seorang profesional, JI masih turut
berpartisipasi mengisi beberapa tulisan. Salah satunya adalah tulisan profil Donna Kusuma, seorang
alumnus IKOM yang kini berkutat dalam bidang pendidikan. Terima kasih JI.
Selain JI, tentu saja masih banyak Fikomers lain yang turut diwisuda. Turut bangga atas pencapaian kalian
semua. Tuhan memberkati.***
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Hidup Itu Mengalir Bagai Air
Rupanya itu terlalu abstrak. Seorang ahli komunikasi
yang seperti apa? Kemudian lebih menjurus untuk
menjadi seorang praktisi humas atau Public Relations.
Saya ini suka ngobrol, terlepas apakah itu memiliki
maksud tertentu atau tidak. Pokoknya bertemu
dengan orang baru dan ngobrol bukan menakutkan.
Malah, menyenangkan.

Ketut Efrata
Alumnus Ilmu Komunikasi 2005

S

aat kecil dulu, saya ingin menjadi polwan.
Rasanya, saya yang dulu tomboi (sekarang pun
masih sedikit) pas dengan karakter polwan yang
tegas dan tangguh. Tapi, lama-lama hal itu lenyap
dan berganti menjadi hal yang kabur. Saya tidak lagi
punya cita-cita yang konkrit. Maka, simbol hidup
menjadi: ke mana air mengalir.
Persis seperti air, hidup mulai melaju dari tempat
tinggi menuju aliran yang lebih rendah. Berjalan
begitu saja mengikuti lika-likunya, tanpa perlawanan.
Cita-cita menjadi polwan yang telah lama sirna,
berganti menjadi dokter. Mengapa dokter? Tentu saja
karena ini profesi yang sangat mulia: menyelamatkan
nyawa orang. Hebat bukan? Padahal nyawa manusia
itu sepenuhnya berada di tangan Tuhan, bukan di
tangan dokter. Namun, dokter bisa jadi perantaranya.
Memakai jas kerja putih dan berada di ruang bedah,
keren rasanya.

Tapi, siapa sangka menjelang kelulusan saya tidak
lagi tertarik lagi menjadi humas. Saya tertarik pada
dunia media untuk menjadi pewarta dan diterima
pada anak perusahaan Jawa Pos di Bali. Pekerjaan
baru ini memberikan kenikmatan sendiri. Rupanya,
profesi ini juga mengharuskan saya untuk bertemu
dengan orang baru dan ngobrol. Dan, kenikmatan
baru mulai muncul yaitu: menulis.
Dengan minat baru itu, saya kembali membiarkan
hidup mengalir begitu saja, seperti air. Baru setelah
10 tahun, saya punya keinginan cukup kuat untuk
menulis dengan serius dan berhasil menulis buku
sendiri dengan judul “Lejong ke Labuan Bajo”
(numpang promosi hehe). Saya merasa bangga,
meski belum tahu ini akan laku atau tidak. Tapi
setidaknya ada damai sejahtera di hati yang menjadi
awal yang baik.
Belakangan saya baru sadar bahwa, memang baik
membiarkan hidup mengalir. Dengan catatan:
jangan terseret dalam pusaran arus.***

Ah, akhirnya saya masuk ke UK Petra mengambil
jurusan Ilmu Komunikasi. Mengapa? Alasannya
simpel: karena semua orang perlu berkomunikasi.
Dan apakah manusia yang punya mulut bisa
berkomunikasi? Tentu saja. Tapi, sudah benarkah
caranya berkomunikasi? Jawaban pastinya adalah:
Tidak! Sehingga, menjadi seorang ahli komunikasi
menjadi sebuah tujuan.

Sumber: Dok. Narasumber

Cita-cita itu gagal tercapai, tentu saja. Saya sih
tidak heran, karena memang tidak terlalu berjuang
mendapatkannya.
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Kuliah Tamu Digital Journalism
Bersama Wisnu Nugroho
Neysa Muardi
digunakan untuk membuat sebuah berita oleh
media. Nilai berita ini akan membantu publik untuk
tahu apa yang diminati dan membantu wartawan
tahu berita apa yang perlu dicari.

egiatan kuliah tamu yang diadakan untuk kelas
Dasar-Dasar Jurnalistik yang dilaksanakan
pada 9 Juni 2021 bersama narasumber
Wisnu Nugruho. Wisnu Nugroho adalah seorang
pemimpin redaksi Kompas.com. Ia juga merupakan
seorang wartawan, penulis buku, dan dosen. Pada
kesempatan kali ini, ia membawa topik bahasan
Digital Journalism.
Pada kuliah tamu kali ini, ia membahas tentang media
landscape, bagaimana media digital itu di Indonesia,
dan bagaimana media di Indonesia itu ada. Pada
materi media landscape mahasiswa diajak untuk
melihat sebuah data yang diambil dari sebuah studi
yang dilakukan oleh Dewan Pers pada 2017 untuk
melihat media-media yang dipakai oleh masyarakat.
Melalui data dari Dewan Pers dapat terlihat bahwa
hanya 168 media yang terverfikasi. Beberapa media
itu seperti media mainstream, media sosial, dan juga
kategorisasi dari media mainstream serta media
sosial atau yang biasa disebut new media. Dengan
memahani materi media landscape mahasiswa dapat
melihat media-media apa saja yang terpercaya dan
kredibel.
Materi kedua adalah bagaimana memahami media,
yang nantinya akan menjawab beberapa pertanyaan
seperti apa itu berita, mengapa sebuah peristiwa
atau sebuah informasi dapat menjadi berita, dan
mengapa seorang wartawan menulis berita. Untuk
menjawab pertanyaan di atas, mahasiswa diajak
untuk memahami news value atau hal-hal yang
dianggap bernilai oleh wartawan yang mampu
dijadikan berita. Terdapat 10 news value yang

Mahasiswa juga diajak untuk mempunyai sikap dasar
yang dapat menjadi pegangan bagi wartawan dalam
mencari nilai berita dan mencari kebenaran yaitu
skeptis. Skeptis adalah sikap tidak mudah percaya,
tidak mudah diyakinkan, atau ragu-ragu. Melalui
sikap dasar ini wartawan mempunyai dorongan untuk
melakukan riset, observasi, dan interview. Kemudian
Media yang menerapkan langkah seperti itu dapat
menjadi media yang mempunyai kredibilitas tinggi
sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.

Sumber: Dok. Panitia

K

Sumber: Dok. Panitia

Mahasiswa juga diajak untuk memahami clickbait
yang baik dan menarik dalam sebuah berita dan
kode etik jurnalistik yang perlu diterapkan. Clickbait
adalah umpan klik untuk mendapatkan perhatian
dari pembaca. Pada dasarnya menggunakan
clickbait itu netral dan diperbolehkan karena clickbait
berfungsi untuk menarik pembaca. Kemudian
mahasiswa diajak untuk memahami kode etik
jurnalistik melalui 3 tahap yaitu, riset, observasi,
dan interview. Metode ini dipakai oleh jurnalis untuk
mendapatkan kebenaran.

Proses sebuah media melakukan publikasi sebuah
berita adalah wartawan melakukan verifikasi terlebih
dahulu kemudian memberi ruang berbicara untuk
semua pihak yang terlibat dalam suatu kejadian, lalu
dapat dipublikasikan oleh media. Melalui kuliah tamu
kali ini, banyak pengetahuan baru yang didapatkan
oleh mahasiswa tentang digital journalism.***

C-NEWS
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WGG PRODI ILMU KOMUNIKASI 2021:

Ajak Mahasiswa Baru Raih Kesempatan
Baik Di Perkuliahan
Veronica Winata

W

elcome Grateful Generation (WGG) yang
merupakan
kegiatan
penyambutan
mahasiswa baru di Universitas Kristen (UK)
Petra kembali digelar, walau hanya secara virtual
akibat pandemi. Termasuk dalam rangkaian WGG,
WGG Prodi kembali diadakan serentak pada Senin,
26 Juli 2021 guna memperkenalkan mahasiswa
baru terhadap program studinya masing-masing.
Mengangkat tema “Catch Your Shooting Stars”, WGG
Prodi Ilmu Komunikasi diikuti oleh sejumlah 82
mahasiswa baru.

Elkana yang kini bekerja sebagai Head of Public
Relations di Enesis Group FMCG’s Company
membagikan perspektifnya mengenai dunia kerja
di bidang strategic communication. Sedangkan,
Rendy yang merupakan seorang camera person di
PT. Netmediatama Televisi pun turut membagikan
pengalamannya, terutama di bidang broadcast and
journalism.

Kegiatan WGG Prodi dimulai pada 07.30 WIB oleh
pembawa acara yang kemudian dilanjutkan dengan
praise and worship. Berikutnya acara dibuka dengan
penyampaian kata sambutan dari Ketua WGG Prodi
Ilmu Komunikasi 2021, Ketua Prodi, dan Dekan
Fakultas Ilmu Komunikasi. Mahasiswa baru juga
dipertontonkan video profil program studi untuk
mengawali tiga sesi utama dalam WGG Prodi.

Sumber: Dok. Panitia

Sesi terakhir berfokus pada Pola Pengembangan
Kemahasiswaan (Polbangmawa) di lingkup prodi
bagi mahasiswa baru. Sesi “Talkshow 3: Polbangmawa
Prodi” mengajak mahasiswa baru untuk mengenali
beberapa Lembaga Kemahasiswaan (LK) di lingkup
prodi yang dapa diikuti. Sesi ini mengundang Ketua
HIMAKOMTRA 2021/2022 dan perwakilan Badan
Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) 1 2021/2022
untuk membagikan pengalaman dan hal-hal terkait
LK masing-masing.***
Sumber: Dok. Panitia

Sesi pertama yakni sesi “Talkshow I: Perkenalan
Prodi” mengundang Daniel Budiana, S.Sos., MA.,
selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi,
sebagai pembicara. Sesi diawali oleh penyampaian
materi dan hal-hal terkait program studi yang
perlu untuk diketahui mahasiswa baru selama
proses perkuliahan nantinya, dilanjutkan dengan
sesi kedua berjudul “Talkshow 2: Wawasan Dunia
Kerja Bersama Alumni” menghadirkan dua alumni
FIKOM UKP: Elkana Lewerissa, S.Sos., (Alumnus
FIKOM UKP Angkatan 2005) dan Rendy Anggoro,
S. I.Kom (Alumnus FIKOM UKP Angkatan 2007).

Sumber: Dok. Panitia
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C-STORY
DONA KUSUMA

Perjuangan Dirikan dan Kembangkan Sekolah
Jessica Idelia

M

endirikan sekolah di asal daerahnya, Blitar, ditetapkan Dona Kusuma sejak tahun 2007 ketika ia
lulus kuliah. Pilihannya untuk terjun pada dunia pendidikan tercetus ketika ia membandingkan
pembelajaran anak tinggal di daerah tertinggal dengan saudaranya yang di kota besar. Alumnus
Ikom 2001 ini pun memikirkan cara agar pendidikan anak di desa maupun kota sama. Meski menghadapi
berbagai tantangan, ia tetap jerih payah untuk menyediakan sekolah yang berkualitas.

Perempuan kelahiran 1983 ini memilih untuk membeli franchise sekolah dan mengikuti berbagai pelatihan
pada bidang pendidikan untuk mendirikan sekolah. Selang lima tahun, franchise tidak berjalan dengan baik
dan ia memilih untuk berdiri sendiri. Bersyukur terjun langsung saat merintis, ia mampu mempertahankan
dan mengembangkan sekolah, meski harus mengubah branding serta konsep, bukan hanya nama saja.
Terlebih bagaimana meyakinkan orang tua agar percaya memilih sekolah tersebut untuk pendidikan
anaknya.
“Ketika presentasi pada orang tua, kami menekankan keunggulan fasilitas yang diberikan, yaitu peralatan
pembelajaran yang diimpor dari Malaysia. Kami juga menggunakan data-data untuk menambah
kepercayaan mereka,” ujar pendiri Saint Hanna School Blitar ini.
Mendirikan sekolah tak terlepas dari
kemampuan berkomunikasi yang baik,
terlebih lagi menentukan cara berbicara
dengan orang tua yang berasal dari berbagai
latar belakang. Ketika mempromosikan
sekolah harus memahami target audiens dan
menganalisis dengan SWOT. “Melalui dua hal
tersebut baru bisa dirancang strategi yang
kreatif,” ucap perempuan yang lulus dari
penjurusan Marketing Public Relations. Dasar
editing video dan desain grafis juga diperlukan
untuk mendukung pembuatan media
promosi. Di sisi lain untuk meningkatkan
publisitas, juga harus memahami penulisan
press release untuk mengundang wartawan.
Dona
mengungkapkan
agar
dapat
mengembangkan sekolah dengan maksimal,
ia menjalin relasi yang baik dan memberi
kepercayaan penuh pada kepala sekolah.
Beri kesempatan pada kepala sekolah untuk
berkreasi asal sesuai dengan visi, misi, dan
aturan sekolah. Selalu terbuka untuk bertukar
pikiran.

Sumber: Dok. Narasumber
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Memilih rekan kerja, juga menentukan
keberhasilan memajukan sekolah. Sumber daya
dari setiap orang yang berkecimpung harus
sesuai standar, yaitu mampu menerapkan
kurikulum dengan baik, memiliki hati tulus
untuk anak, dan punya kemauan untuk terus
belajar. Guru sebaiknya diberi pelatihan
supaya dapat memaksimalkan kemampuannya
dan memahami metode pengajaran terbaru.
“Dulu di sini juga SDM-nya kurang, jadi harus
dilatih terlebih dahulu supaya materi dapat
disampaikan dengan maksimal,” ucap Dona.

Sumber: Dok. Narasumber

Sumber: Dok. Narasumber

Keterbukaan dan memberi kesempatan setiap orang untuk berbicara, salah satu cara untuk manajemen
relasi rekan kerja agar turnover tidak tinggi, terbuka setiap ada permasalahan, dan saling mengingatkan satu
sama lain. Mengevaluasi tim secara berkala, misalnya setiap enam bulan.
Evaluasi dilakukan secara internal yaitu sesama rekan guru dan
karyawan, serta eksternal yaitu orang tua murid yang memberi
kritik serta saran. “Menerapkan ini, untungnya turnover guru
dan karyawan tidak di sekolah kami tidak tinggi,” jelas Dona.
Sebagai seorang pemimpin pada bidang pendidikan, Dona
berusaha untuk memahami apa yang diperlukan orang
sekitar. Ketika memilih keputusan terbaik yaitu yang
sejalan dengan visi misi dan bukan untuk keuntungan
pribadi semata, tapi menyangkut kepentingan orang
banyak. “Banyak orang yang bergantung pada saya,
mengambil keputusan yang tepat harus berdasar pada
tujuan sekolah ini,” pungkas perempuan yang hobi baca
buku dan travelling ini.***

Dona Kusuma

Alumnus Ilmu Komunikasi 2001
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VOX POP

Kuliah Ilmu Komunikasi, Bukan Hanya Teori
Tapi Praktikal dalam Seluruh Aspek
Jessica Idelia

M

enariknya kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang profesi. Hal ini
dikarenakan sifat ilmu yang multidisipliner, yaitu berkaitan dengan berbagai ilmu yang lainnya.
Eudia Isabelle
(Alumnus Ikom 2014 - Corporate Public Relations)
Founder and Owner Twins Model School and Management
Twins Model School and Management dirintis oleh Eudia Isabelle sejak
2016, yang saat itu masih berkuliah di Ilmu Komunikasi UK Petra. Twins
Model School and Management mengajarkan tentang modeling, personality
development, dan public speaking untuk anak mulai usia 3 hingga 12 tahun.
Bakat dari anak-anak juga akan disalurkan dengan mengikuti shooting,
fashion show, dan kerja sama dengan brand.

Eudia mengaku pekerjaannya sangat membutuhkan skill komunikasi. Mulai dari berbicara dengan client dan
orang tua murid. Ilmu yang ia gunakan yaitu strategi negosiasi. Ia mengenali terlebih dahulu karakter orang
tersebut, lalu menentukan cara untuk berkomunikasi. “Misalnya karakter orang dengan kolerik dengan
data, atau sanguin pendekatan melalui cerita,” ujar finalis Miss Indonesia 2014 ini.
Melalui kelas Media Relations, ia memahami cara
mengundang media dan membuat press release yang
baik, serta cara menjelaskan dan menjawab pertanyaan
dari wartawan. Tak hanya itu, Eudia ungkap juga jadi
lebih tahu informasi apa yang dibutuhkan jurnalis
melalui kelas Teknik Mencari dan Menulis Berita
(TMMB). “Saya juga memahami artikel seperti apa yang
ditulis wartawan, profil atau bisnis kah, sehingga saya
tahu apa yang harus saya tonjolkan,” ungkap Brand
Ambassador Natasha Clinic 2015- 2017 ini.
Eudia dapat dengan mudah menonjolkan kelebihan jasa yang ia tawarkan, mengenali kelemahan, dan cara
memperbaiki kekurangan tersebut. Ia pun juga tidak mengalami kesulitan ketika membuat penawaran
kerja sama. Saat mempromosikan, ia dapat langsung sesuai dengan target sasaran. Eudia memilih untuk
menggunakan Instagram karena menyesuaikan dengan brand yang biasa diajak kerja sama dan juga orang
tua murid yang cenderung generasi milenial.
Oktaviani Aldissa
(Alumnus Ikom 2015 - Broadcasting TV)
Makanan dapat mempererat suatu relasi. Misalnya, ketika kita berkenalan
dengan orang baru, mencicipi makanan menjadi cara pendekatan yang santai
dan tidak terlalu formal. Jika sudah semakin akrab, mengirim makanan juga
menjadi salah satu wujud cinta dan kedekatan antar sesama. Melalui hal itu,
Oktaviani Aldissa pun menekuni dengan menjual tart dan cookies secara online
dengan nama brand Granny Smith’s Crumbs. Untuk terus membesarkan
usaha yang ia tekuni sejak lulus SMA tersebut, ia memilih untuk belajar di
Ilmu Komunikasi. Buat kue dan ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi sangat
dibutuhkan saat menjadi seorang baker. Hal ini telah dibuktikannya.

VOX POP
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“Misalnya dalam membuat konten Instagram,” ucap Dissa. Mulai dari perencanaan konten yang
membutuhkan riset. Kalau mau unggah konten juga butuh research. Bukan asal unggah saja. Hal ini
bertujuan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat dan analisa trend. “Saya sudah terbiasa dengan riset.
Setiap tugas ilmu komunikasi membutuhkan riset, terdapat alasan untuk membuat hasil karya. Hasil riset
juga dapat menghasilkan inovasi, loh!,” tutur Dissa.
Desain dan foto perlu dikemas dengan menarik. Foto yang
diunggah harus memiliki cerita di mata konsumen. Terlebih harus
memaksimalkan fitur-fitur dari media. Hal ini ia dapatkan melalui
kelas fotografi jurnalistik dan konvergensi media. Selain itu dari
pelajaran Teknik Mencari dan Menulis Berita, Dissa menjadi tahu
cara menulis caption yang menarik. “Kalau untuk Granny Smith’s
Crumb’s caption yang bercerita tentang kue seperti sejarahnya,
ataupun keunikan dari kue itu akan mendukung kenaikan
engagement”, ucap Dissa.
Kelebihan lain yaitu dosen dapat diajak berdiskusi, meski dari penjurusan yang berbeda. “Saya penjurusan
broadcast TV tetapi dapat berdiskusi dengan dosen public relations. Saya pernah berdiskusi tentang pentingnya
membangun dan menjaga relasi apapun profesinya. Hal ini saya lakukan. Ketika saya membutuhkan suatu
bahan, namun supplier kebetulan sedang habis, supplier akan menjelaskan berbagai alternatif dengan detail
dan jelas. Jika saya tidak menjalin relasi, maka bisa saja supplier cuek dengan saya,” pungkasnya.
Haniel Zedekhia
Bekerja pada bidang pertelevisian menjadi hal yang paling didambakan Haniel
Zedekhia ketika masih berkuliah di Program Studi Ilmu Komunikasi. Namun
keinginan tersebut berubah ketika ia akan lulus kuliah. Hatinya terpanggil
untuk menjadi pendeta.
Mulai dari saat menyampaikan khotbah berarti menyampaikan pesan untuk
jemaat dengan jelas dan dapat mudah dipahami. Selain itu teknik presentasi
yang dipelajari ketika berkuliah juga berguna. Bukan hanya ucapan (komunikasi
verbal) tapi gerak tubuh (komunikasi non verbal). Menggunakan perumpamaan
dan istilah yang dimengerti jemaat, juga perlu untuk diperhatikan.
Selama persiapan materi khotbah dalam mengumpulkan
data dan informasi, Haniel menggunakan teknik mencari
dan menulis berita. Hal ini menghasilkan khotbah yang lebih
mendalam. Terlebih saat merancang naskah, bagaimana
membuat pembukaan yang menarik dan pendengar
nantinya tertarik untuk mendengarkan.
Bagaimana berkomunikasi dan menghadapi dengan jemaat yang memiliki sifat berbeda, juga menjadi tantangan
tersendiri. Hal ini dipelajari dari kelas Komunikasi Interpersonal dan Psikologi komunikasi. Ketika konseling
dengan jemaat, ia harus membuka telinga, mendengarkan cerita. “Komunikasi itu juga mendengarkan bukan
cuma mengungkapkan saja,” ucap Haniel. Tidak hanya mendengarkan, Haniel juga mengamati komunikasi
non verbal seseorang seperti gerak-geriknya maupun tatapan mata. Saat menghadapi situasi pandemi
Covid-19, Haniel tidak merasa kesulitan saat produksi video ibadah online karena ia sudah pernah bekerja
untuk program televisi. Ia dapat merencanakan dari skrip, pergerakan kamera, angle kamera, dan editing video.
Hal ini didapatkannya ketika mengambil mata kuliah penjurusan Broadcasting TV.
Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Lintas Budaya juga mendukung kelancaran kepemimpinan struktural
gereja. Haniel melakukan dengan membuat alur komunikasi yang jelas antar jajaran serta pemilihan bahasa
yang digunakan. Tetap menggunakan kata yang sopan meski berbicara dengan orang yang lebih muda dan
memiliki jabatan lebih tinggi.***
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Pentingnya Menyunting
Naskah Sebelum
Dibaca Khalayak

Sumber: Dok. Panitia

Jessica Idelia

Berita yang tersaji pada pembaca, bukan hanya
sekadar ditulis oleh jurnalis, namun telah melewati
proses penyuntingan. Hal ini bertujuan agar informasi
yang tertulis sudah terverifikasi kebenarannya,
objektif, dan mudah dipahami. Terlebih untuk berita
daring naskah yang ditulis harus SEO friendly.
Laboratorium Media pun mengadakan pelatihan
editing naskah pada 26 Juni 2021 lalu. Workshop
yang dilakukan secara online ini mendapuk
Shierine Wibawa sebagai pemateri, yang saat ini
menjabat sebagai Redaktur Sains Kompas.com.
Shierine menyampaikan materi mengenai tahapan
menyunting, akurasi tata bahasa, hingga cara
menerapkan SEO pada artikel.
Menyunting diawali dengan cek keseluruhan isi
berita, memperbaiki penyajian, lalu memperhatikan
SEO. “Pertama baca (naskah) dulu sampai bawah,”
ucap Shierine. Hal ini untuk memastikan apakah
tulisan sudah sesuai dengan fakta. Pengecekan
fakta dilakukan dengan membandingkan naskah
hasil rekaman wawancara dan liputan, pengecekan
sumber, melihat pada internet, serta jangan sampai
melakukan plagiarisme. Melakukan parafrase dapat
dilakukan untuk menghindari plagiarism. Penulis
harus menentukan angle yang menarik dan melihat
apakah kalimat pendukung sudah lengkap dan kuat.
Penyajian dilakukan untuk mengetahui apakah
berita sudah sesuai dengan cara penulisan hardnews
atau softnews. Sedangkan cara menerapkan SEO
dapat mengecek di Google Trends Indonesia. Melalui
tools tersebut, penulis dapat mencari tahu kata
yang paling sering dicari ataupun diketikkan oleh
masyarakat. Menunjang kerja SEO, penggunaan
kata yang sama pada artikel maksimal 5% dari
keseluruhan kata. ***

Bisnis Media Tak
Lekang oleh Waktu
Jessica Idelia
Saat ini, kecanggihan teknologi menjadi faktor
perekat antara media dengan industri-industri
lainnya. Perusahaan di bidang e-commerce
mengembangkan konten berita untuk membuat
penilaian produk. Mereka menjual konten berbasis
newsroom. Tak hanya itu, konten yang dibuat
oleh media online dapat dibaca pada aplikasi
transportasi, seperti Gojek.
Pemanfaatan media sosial bisa menjadi cara
untuk menumbuhkan bisnis media. Saat ini media
menjual konten advertorial pada Instagram, tak lagi
hanya pada banner website. “Redaktur kini tak hanya
menentukan konten tapi juga baiknya ditampilkan
dalam bentuk apa. Redaktur memikirkan suatu
konten lebih cocok diunggah dalam bentuk video
30 detik, infografik, Instagram Live, maupun berupa
foto,” ucap Wisnu Nugroho, Editor in Chief Kompas.
com dalam workshop yang diselenggarakan Prodi
Broadcast and Journalism 28 Juli lalu.
Kepala editorial harus duduk bersama dengan tim
riset. Tim riset bertugas untuk mengumpulkan
data, misalnya angka Covid-19. Selain menampilkan
hasil olahan data, berita dilengkapi dengan hasil
liputan lapangan serta penjelasan penjelasan dari
pihak terkait seperti Satgas Covid-19.
Mengelola media digital perlu memperhatikan
jumlah traffic dan kualitas konten untuk
memaksimalkan pendapatan. Jika mengutamakan
traffic hanya untuk khalayak klik tanpa
mempertimbangkan kualitas konten, tidak bisa
membuat ekosistem yang bagus. Begitu juga
jika konten bagus namun tidak ada orang yang
membaca maka tidak media tidak akan berjalan.
Saat membuat strategi bisnis media perlu
mempertimbangkan
apakah
media
dapat
dikonsumsi masyarakat secara gratis dan
menyediakan tempat iklan, atau konten yang
berbayar (subscription). Bisa pula terdapat beberapa
bagian artikel yang gratis, lalu untuk konten lengkap
harus berbayar.
Perhitungan iklan tidak boleh dipukul rata karena
tiap konten memiliki value tersendiri. Hal ini
ditentukan dari kesulitan liputan. Misalnya, liputan
yang mendalam memiliki pengeluaran yang lebih
besar, dapat mengganggu hubungan antara media
dan perusahaan. Iklan pada konten investigasi
seharusnya lebih mahal.***

C-BOOK
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Memahami Manusia Lewat Netnografi
Yeremia T. A.
dan kelompok di dalam media daring. Untuk
meneliti fenomena baru di masyarakat, tentunya
memerlukan referensi yang terbaru pula agar
penelitian dapat berjalan dengan maksimal.
Ditambah lagi dengan era saat ini yang menjadikan
dunia digital menjadi aspek yang sangat
menentukan di kala keterbatasan saat pandemi
Covid-19 melanda dunia. Perubahan berlangsung
sangat cepat, mengubah kebiasaan dan perilaku
manusia dalam berkomunikasi/berinteraksi.

Sumber: Dok. Laboratorium Media

P

erilaku, karakter, dan kebiasaan manusia selalu
berubah-ubah seiring dengan perkembangan
zaman. Kondisi ini membuat penelitian yang
berkaitan dengan manusia tidak akan habis dan
terus bisa berinovasi. Buku Monograf Netnografi
Komunikasi: Aplikasi pada Tiga Riset Lapangan
memberikan pandangan baru terkait dengan
penelitian manusia.
Netnografi sendiri merupakan pendekatan yang
mempelajari tentang sebuah komunitas atau
kelompok yang berlangsung di dalam dunia maya,
(Kozinetz dalam Priyowidodo). Pendekatan ini sangat
erat kaitannya dengan etnografi, yang mencari nilai
atau perilaku di dalam sebuah kelompok. Yang
menjadi pembeda, netnografi berlangsung di dalam
dunia maya, khususnya platform media sosial.
Ada enam bab di dalam buku yang ditulis oleh
Gatut Priyowidodo, Ph.D., dosen Program Studi
Ilmu Komunikasi UK Petra ini. Setiap bab pada buku
setebal 98 halaman ini ditulis dengan terstruktur
mulai dari penjelasan, tahapan untuk melakukan
penelitian, hingga contoh-contoh konkrit penelitian
yang menggunakan pendekatan netnografi. Bahasa
yang digunakan juga ringkas serta mudah untuk
dipahami.
Diterbitkan pada 2020 oleh PT Rajagrafindo Persada,
buku ini bisa menjadi alternatif dalam menambah
referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi
yang ingin melakukan penelitian terkait manusia

Dari tampilan visual, adanya ilustrasi dan warna
biru yang dominan dalam seluruh halaman sampul,
membuat buku ini mudah untuk dikenali dalam rak
buku milik Fikomers. Tak hanya itu, ukurannya yang
ramping memberikan kenyamanan saat membaca,
serta memudahkan ketika ingin dibawa saat
berpergian. Dengan ukuran yang tidak memakan
tempat, tentunya akan memudahkan pembaca
ketika ingin membawa buku ini untuk menemani
ketika mengerjakan penelitian, maupun dibaca saat
sedang bersantai.***

Salah satu pilihan yang paling tepat agar riset tetap
produktif, gunakanlah metode yang memang seiring
sejalan dengan kemajuan revolusi industri 4.0 dan
dinamika masyarakatnya berbasis 5.0. Netnografi
adalah jawabannya.
- Gatut Priyowidodo, Ph.D.
Sumber: Dok. Laboratorium Media
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C-NEWS
COMPASS 2021:

Ajak MABA Jadi Pemimpin Yang Berdampak
Veronica Winata
2019 yang sudah sering berkiprah sebagai panitia di
beberapa kegiatan kemahasiswaan. Para mentor
membagikan materi terkait divisi sekretariat, acara,
perlengkapan & keamanan, kreatif, konsumsi &
kesehatan, dan sponsor. Sebelumnya, para peserta
telah memilih divisinya masing-masing, sehingga di
hari pelaksanaan, mereka hanya mengikuti pelatihan
sesuai divisi yang sudah dipilih.

Sumber: Dok. Panitia

K

egiatan Communicate Your Passion (COMPASS)
2021 besutan Himpunan Mahasiswa Ilmu
Komunikasi Petra (HIMAKOMTRA) telah usai
dilaksanakan pada 17 dan 18 September lalu.
Rangkaian kegiatan bank panitia COMPASS 2021
mengangkat tema “(Im)perfect Leaders for Impact”.
Diikuti oleh para Mahasiswa Program Studi Ilmu
Komunikasi angkatan 2021, COMPASS lagi-lagi harus
diadakan secara virtual akibat pandemi. Melalui
kegiatan wajib ini, para mahasiswa baru diajak
untuk belajar mengenai kepemimpinan dan dunia
kepanitiaan yang akan mereka hadapi ke depannya.

Berlanjut di hari kedua, para peserta dibagi menjadi
14 kelompok diskusi untuk simulasi penyusunan
kegiatan. Setelah beberapa jam fokus menyelesaikan
diskusi dan perencanaan kegiatan, tiap kelompok
harus mempresentasikan hasilnya masing-masing
kepada para juri untuk dinilai. Adapun para juri
diambil dari kalangan mentor yang bersedia.
Setelahnya, dipilih satu kelompok sebagai peraih
gelar Best Team dan berhak memenangkan hadiah
hiburan yang disiapkan panitia. Selain itu, COMPASS
2021 juga menggelar Instastory Challenge di media
sosial Instagram yang dimenangkan oleh 3 peserta
dan berhak mendapatkan hadiah hiburan.
Sumber: Dok. Panitia

Sumber: Dok. Panitia

Di hari yang pertama, COMPASS 2021 mengundang
Roni Anggoro, S.T., M.A.Arch., dosen Program Studi
Arsitektur UK Petra, sebagai pembicara. Dalam
sesinya, beliau menyampaikan materi seputar
tema “Pemimpin yang Menguasai Konflik”. Dengan
disampaikannya materi ini, diharapkan peserta
mengetahui bagaimana cara menyelesaikan konflik
dengan baik sebagai seorang pemimpin. Tidak hanya
sampai di situ, COMPASS 2021 juga menghadirkan
beberapa mentor untuk membagikan kisahnya
terkait dunia kepanitiaan pada hari pertama ini.
Beberapa mentor tersebut diambil dari kalangan
Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi angkatan

Priscilla Christy (Ilmu Komunikasi 2020) selaku Ketua
Panitia COMPASS 2021 mengutarakan, “Bangga dan
bersyukur bisa menjadi bagian dari COMPASS 2021
bersama teman-teman panitia yang keren sehingga
acara bisa berjalan dengan lancar dan kami semua
bisa dapat pengalaman baru. Senang juga para
peserta bisa aktif dalam kegiatan ini, jadi berharap
semoga mereka bisa dapat manfaat yang baik.”

C-NEWS
C-FILM
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A Perfect Fit:

Berawal dari Sepasang Sepatu
Cateline Marscha
Sumber: imdb.com

Mereka berdua kerap dipertemukan dalam
peristiwa-peristiwa lainnya, mulai dari kesalahan
sepatu yang dibawa, kehujanan, dan masih banyak
lagi. Kesetiaan Saski terhadap tunangannya pun
mulai diuji. Rio adalah orang yang sangat bertolak
belakang dengan Deni (Giorgino Abraham),
tunangan Saski. Deni dengan kepribadiannya yang
angkuh dan seenakanya sendiri, dipadankan dengan
Rio yang penyabar dan perhatian.
Perlahan perasaan suka antara Rio dan Saski mulai
tumbuh. Namun sayang, Rio yang sudah sangat
terpesona dengan Saski dari awal bertemu, akan
dijodohkan karena tanggung jawabnya sebagai
satu-satunya anak laki-laki di keluarga. Hal ini
semakin menambah keseruan dalam jalan cerita
yang disajikan kepada audiens. Semuanya kembali
ke takdir, apa yang sudah ditetapkan tidak ada yang
bisa diubah.
Tidak hanya menampilkan romansa antar
pasangannya, A Perfect Fit juga memanjakan
visual penonton dengan latar Pulau Bali yang
menyenangkan. Mulai dari pemandangan laut,
sawah, budaya, tarian, kebiasaan masyarakat di
sana, bahkan kepercayaan masyarakat Bali pun
dikemas dengan manis di film ini. Penonton tidak
hanya fokus mengikuti jalan cerita saja, namun juga
memahami bagaimana keadaan dan kebiasaan di
Pulau Bali.

F

resh from the oven. Satu kalimat yang cocok
untuk menggambarkan film ini. Baru saja dirilis
15 Juli 2021 yang lalu, A Perfect Fit sudah tayang
dalam platform digital Netflix. Mengangkat genre
romantis komedi, film orisinal Indonesia pertama
yang diproduksi sendiri oleh Netflix dan Starvision
ini menggandeng Hadrah Daeng Ratu sebagai
sutradara dan Garin Nugroho sebagai penulisnya.
Semuanya berawal dari Saski (Nadya Arina), seorang
beauty blogger yang pergi ke sebuah fashion show di
sebuah pantai dan dipertemukan dengan seorang
peramal. Di sinilah awal dari pertemuannya
dengan Rio (Refal Hady), seorang pengerajin dan
juga pemilik toko sepatu. Saski yang pada saat itu
membutuhkan sepatu baru, langsung masuk dan
membeli sepasang sepatu. Nyatanya peristiwa ini
membawa banyak perubahan dalam dirinya.

Dari film ini, kita dapat belajar bersama bahwa dalam
hidup, kita tidak dapat memaksakan kehendak.
Semua akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah
dikehendaki Sang Pencipta. Namun yang dapat kita
lakukan adalah percaya, karena hanya kita yang
tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri.***
Sumber: voi.id
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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.

