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Hi Fikomers,
Suka dan duka selama masa pandemi Covid-19 masih ada dan nyata. Entah 
sampai kapan ini akan kita alami. 

Meski demikian, kita tak patut bersungut maupun cemberut tatkala situasi pandemi 
dapat membuat pikiran kusut dan kegembiraan menyurut.  Kita diberi hikmat oleh 
Tuhan untuk dapat terus berkreasi agar tak henti beraksi dalam menjalani hari-hari 
nyaris tanpa variasi.
Pun demikian, kawan-kawan IKOM UK Petra tak henti melakoni setiap detak jantung dengan 
pelbagai aktivitas untuk meningkatkan kapasitas diri. Beberapa sajian tulisan dalam edisi ini 
masih mencatat kegiatan mahasiswa yang digawangi oleh beberapa laboratorium maupun 
fungsionaris Himakomtra (Himpunan Mahasiswa Komunikasi Petra).
Tulisan lain yang terkait dengan kegiatan mahasiswa adalah risalah buku Nusantara dalam Rasa. 
Buku ini merupakan kumpulan tulisan mahasiswa Program Broadcast and Journalism dalam kelas 
Penulisan Jurnalistik Lanjutan. 
Alumni pun tak tinggal berpartisipasi meramaikan CONNECT edisi ini. Simak tulisan Ripta Paranoan (2001), 
juga wawancara dengan Elkana Lewerissa (2005). 
Sekian dulu dari saya… tetap sehat dan tetap semangat…
Yuk dag dag, bye-bye.***

        -Dr. Fanny Lesmana-
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Workshop Pengenalan SEO Dasar Untuk Memaksimalkan Konten Berita:

Akhyari Hananto: Kata Kunci adalah Tulang 
Punggung SEO

Anne Dewanti Rizal

Konten berita yang menarik dapat memanjakan 
mata seseorang dalam membaca. Agar 
terus menarik perhatian, khususnya dalam 

persaingan pemberitaan di media digital, 
penggunaan SEO (Search Engine Optimization) juga 
penting untuk diterapkan di dalam sebuah portal 
berita. Mengoptimalkan penggunaan SEO ini 
dijelaskan dalam sebuah workshop yang diisi oleh 
Akhyari Hananto, Founder juga inisiator dari portal 
berita online, Good News From Indonesia dan Good 
News From Southeast Asia. Workshop yang diadakan 
oleh Laboratorium Media dan Public Relations 
Universitas Kristen (UK) Petra pada hari Sabtu 
(30/10/2021) berjalan cukup lancar.  

Akhyari menekankan bahwa inti workshop ini adalah 
bagaimana tulisan kita menarik di mata orang lain 
dan dibaca oleh banyak orang. Terdapat tiga hal 
penting dalam penulisan konten berita yang perlu 
diperhatikan. Pertama, leaving impacts. Kedua, 
mampu memberikan value untuk orang lain. Ketiga, 
being read by many atau dibaca oleh banyak orang. 
Tulisan yang bagus adalah saat kamu bisa menarik 
perhatian orang melalui tulisanmu. 

Untuk saat ini cara yang paling ampuh digunakan 
adalah dengan membagikannya di media sosial. 
Lalu menggunakan SEO (Search Engine Optimization). 
Penggunaan SEO sebenarnya bertujuan agar konten 
dapat dicari dengan mudah. SEO dapat diibaratkan 
sebagai jaring ikan. Artinya banyak komponen yang 
masuk ke SEO dan dapat menjadi suatu peluang. 
SEO berkaitan penting dengan halaman pertama 

di Google. Pengguna internet cenderung dan lebih 
banyak mencari suatu informasi dari halaman 
pertama di Google. Sama halnya dengan orang yang 
berjualan, pasti memilih tempat yang strategis. Jadi 
analoginya, memaksimalkan penggunaan SEO dapat 
meningkatkan daya tarik orang dari apa yang ia lihat. 
Konten berita yang dibuat juga harus berkualitas 
agar dapat memuaskan pengguna internet.

“Sebenarnya kalau kita ngomongin SEO kunci nya 
adalah keywords,” sambung Akhyari. Keywords ini 
muncul di dalam isi artikel, judul, meta tag (badan 
artikel), juga teknik penulisan berita. Penggunaan 
SEO dapat dimaksimalkan dengan menggunakan 
bantuan tools seperti Google Keywords Planner, dan 
Ubersuggest agar mendapat kata kunci yang tepat 
dan sesuai.

“Usahakan agar kata kunci atau tema utama tulisan 
kita masuk dalam judul karena yang paling pertama 
Google indeks adalah judul nya” ujar Akhyari. Untuk 
meraih peringkat artikel teratas di Google, efektif 
untuk memasukkan kata kunci pada judul beberapa 
kali dalam artikel.

Selain itu, dapat memakai teknik LSI (Latent Semantic 
Indexing). Peran LSI yaitu menspesifikasikan kata 
kunci yang umum menjadi lebih khusus dan 
luas. Akhyari juga membagikan tools yang biasa 
digunakan untuk menerapkan teknik LSI seperti, LSI 
Graph, Keywords Tool, dan Keywords Everywhere. 
LSI Graph, paling sering digunakan karena datanya 
spesifik.***

Sumber: Dok. Panitia
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Rumus Komunikasi : A + B = C
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Sumber: Dok. Narasumber

Ketika pertama memilih Fakultas Ilmu Komunikasi, banyak orang di sekitar saya menyangsikannya. 
Tidak terkecuali orang-orang terdekat saya. Ada yang bertanya, kenapa komunikasi perlu dipelajari. 
Emangnya selama ini kita tidak berkomunikasi? Adalagi yang bertanya begini ke saya, nanti kalau lulus 

komunikasi, kerjanya yang di mal-mal itu ya? Bagian informasi yang manggil-manggil mobil di tempat parkir, 
atau ada pengunjung yang kehilangan anak. Saya sendiri awalnya yang optimis, tiba-tiba jadi nyesek juga. 
Ditambah lagi waktu itu, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan yang masih sangat baru di Universitas Kristen 
Petra Surabaya. Artinya, saya dan teman-teman yang berjumlah seratus lima puluh pada saat itu, akan 
menjadi awal untuk sebuah langkah bagi generasi selanjutnya. Tanggung jawab yang kami pikul bukan 
main-main. Kami harus meninggalkan sebuah warisan untuk generasi yang akan melanjutkan tongkat 
estafet ini.

Mungkin ada beberapa dari teman-teman Fikom yang mengalami hal serupa seperti yang saya alami. Ketika 
menapakkan kaki di Fakultas Ilmu Komunikasi, bingung. Arah mau kemana, lulus mau kerja apa. Belum 
lagi beberapa orang yang mencibir dan memandang sebelah mata ketika mereka mengetahui jurusan 
komunikasi merupakan pilihan kita. Hal tersebut, justru membuat saya makin terpacu mengeksplorasi 
mengenai komunikasi. Bersyukur pada waktu itu saya mendapat kesempatan kuliah sambil kerja di sebuah 
stasiun radio anak muda di Surabaya, walaupun bidang konsentrasi yang saya ambil, broadcast televisi, dan 
menjalani magang di televisi lokal dan production house. Dan saya menemukan  keseruan tersendiri ketika 
teori yang saya dapat di bangku kuliah, dapat saya praktekkan di dunia kerja.  Mulai dari Teori Komunikasi 
Lasswell “Who Says What In Which Channel To Whom With What" (siapa mengatakan apa melalui saluran apa 
kepada siapa dengan efek apa), Komunikasi Lintas Budaya, Semiotika, Asas-asas Manajemen Media Massa, 
Psikologi Komunikasi, dan beberapa mata kuliah lainnya. Selepas kuliah, saya masih menekuni dunia radio 
sembari menjadi asisten dosen untuk mata kuliah announcing and script writing.
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- Ripta Paranoan -
Alumnus Ilmu Komunikasi 2001

Manajer Operasional Umah Nusa Dua, Bali

Selama 13 tahun menjalani karier di dunia radio, bagi saya mungkin waktunya untuk mencoba bidang 
pekerjaan lain yang masih dalam ranah komunikasi. Maka, ketika ada kesempatan bekerja di dunia 
hospitality, saya putuskan untuk merantau di Pulau Dewata dengan bidang yang masih sangat baru bagi 
saya. Pada kenyataannya, bidang hospitality  hampir sama dengan dunia radio, yang membedakan hanya 
saluran atau medianya. Kunci utama adalah komunikasi. Di bidang hospitality, dituntut bagaimana bisa 
berkomunikasi secara eksternal dengan tamu- tamu yang heterogen. Memahami dan mendengarkan pesan 
yang diutarakan. Sedangkan secara internal, saya juga harus peka bagaimana berkomunikasi dengan para 
pegawai yang berbeda latar belakang budaya agar perusahaan dapat menjalankan SOP (Standard Operating 
Procedure)  yang telah ditetapkan.

Proses yang telah saya jalani hingga sampai di titik ini, saya makin memaknai arti komunikasi yang 
sebenarnya itu apa. Komunikasi itu tidak hanya mengeluarkan suara. Komunikasi itu adalah A ditambah 
B sama dengan C. Accuracy ditambah Balancing adalah Clarity. Mendengar dengan saksama. Seimbangkan 
dengan fakta, data, cek ricek. Maka akan jelas sebuah kebenaran itu apa. Jadi, komunikasi tidak semudah 
yang kita pahami. Komunikasi itu mencakup segala aspek kehidupan. Komunikasi itu multidisipliner. Melalui 
tulisan ini juga, saya ingin menyampaikan pesan untuk teman-teman: Apa pun ilmu yang saya dan Anda 
punya, yakinlah tidak akan sia-sia dan semuanya akan membawa kebaikan bagi sesama. Mari mulai hari 
ini kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik di mata-Nya. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi 
untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini singkat dan hanya satu kali. Manfaatkan tidak hanya untuk 
kepentingan sendiri. Mari berkomunikasi!
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COMIC 2021:

Jalin Relasi Antar-Universitas,
Himakomtra Adakan Temu Akrab

Felicia Angelina Hartono

Setiap manusia pasti menyadari bahwa tiada 
yang bisa hidup sendiri. Hal ini disebabkan 
karena manusia adalah makhluk sosial yang 

saling membutuhkan dalam hal apa saja. Maka 
diperlukan menjalin hubungan baik antar sesama. 
Begitu pula dengan sebuah organisasi. Berbagai 
masalah-masalah yang ada memerlukan solusi dari 
perspektif baru. Tak hanya itu, untuk meningkatkan 
wawasan masing-masing fungsionaris tentunya 
perlu saling bertukar pikiran. Oleh karena itu, 
menjalin relasi antar organisasi diperlukan.

Berangkat dari pemikiran itu, Himpunan 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Kristen 
(UK) Petra (Himakomtra) kembali menggelar acara 
Communication in Collaboration (Comic).  Dengan 
tema besar bertajuk “Communication is The Key”, acara 
ini diadakan secara daring melalui media Zoom. 
Himakomtra juga menyasar sejumlah organisasi 
mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi 
dari berbagai Universitas di Jawa Timur sebagai 
pesertanya. Berbagai universitas tersebut antara 
lain: Universitas Kristen Petra (UKP), Universitas 
Ciputra (UC), dan Universitas Merdeka (Unmer) 
Malang. 

Acara Comic dibuka dengan kata sambutan oleh 
Dr. Fanny Lesmana, S.Sos., M.Med.Kom., selaku 
dosen Program Studi Ilmu Komunikasi dan Yohanes 
Efraim selaku Ketua Himakomtra Universitas 
Kristen Petra. Tak ketinggalan, Kristian Dwi Ade 
Wicaksono selaku ketua acara Comic juga ikut 
memberikan sambutan. Setelah acara sambutan, 
rangkaian acara lain pun ikut menyusul.

Selama kurang lebih dua jam, HIMA dari masing-
masing universitas saling bertukar pikiran guna 
membuka wawasan masing-masing fungsionaris. 
Masing-masing perwakilan HIMA mempresentasikan 
program apa saja yang akan mereka lakukan dalam 
periode kepengurusan kali ini dan visi misi mereka 
untuk ke depannya serta struktur organisasinya. 
Selanjutnya diadakan sesi tanya jawab hingga 
masing-masing HIMA bisa saling berbagai solusi 
untuk masalah-masalah yang ada. 

Pertemuan antar ketiga himpunan mahasiswa ini 
awalnya berlangsung dengan sangat kaku. Namun 
setelah sesi ice breaking dilaksanakan, pertemuan 
ini terasa hangat dan penuh rasa kekeluargaan. 
Tak hanya buah pikiran lagi yang diperdengarkan, 
melainkan gelak tawa para peserta. Alur acara yang 
unik dan pembawaan Master of Ceremony (MC) yang 
menarik membuat seluruh peserta betah mengikut 
acara dari awal hingga akhir.

Kristian Dwi Ade Wicaksono selaku ketua panitia 
berharap melalui acara ini, HIMA universitas-
universitas yang ada di Jawa Timur dapat bersinergi 
dengan baik dan dapat saling berbagi wawasan. 
“Semoga jalinan relasi antar sesama himpunan 
mahasiswa dapat selalu menjadi baik dan acara ini 
bisa menjadi batu pijakan untuk program kolaborasi 
selanjutnya, serta dengan adanya kolaborasi ini, 
HIMA lain menjadi lebih terbuka dalam saling berbagi 
ilmu mengenai organisasi mereka,” ujar mahasiswa 
angkatan 2020 ini.***

Sumber: Dok. Panitia

Sumber: Dok. Panitia
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COMMUNATION 2021:

Bekal Sebelum Berlomba

Keberhasilan seorang peserta lomba pada jenjang 
apa pun ditentukan oleh banyak aspek. Salah 
satu aspeknya yaitu kesiapan peserta. Kesiapan 

ini terdiri dari kesiapan mental dan kesiapan fisik, 
terutama kemampuan penguasaan materi. Maka 
dari itu, persiapan diri untuk mengikuti ajang lomba 
tentu sangat perlu untuk dilakukan. Berangkat dari 
krusialnya persiapan diri untuk mengikuti lomba, 
acara Communication Competition Preparation 
(Communation) pun dilaksanakan. Dengan 
bertajuk tema besar “Make Your Words Impactful”, 
Communation menggelar acara secara virtual akibat 
pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai.

Pada hari pertama, dua pembicara yang diundang 
dalam acara Communation membawakan sub 
tema “Winning Solution for Essay Competition”. Jandy 
Edipson Luik, S.T., M.A.Comms, Ph.D., selaku alumnus 
UKP menjadi pembicara di sesi pertama. Sebagai 
jagoan lomba yang sering mendapat beasiswa, ia 
membagikan cara-cara membuat Impactful Words 
dalam lomba esai. Ia mengatakan untuk membuat 
Impacful words dalam sebuah esai, terdapat 5 
langkah yaitu deskripsi, klaster, proximity, sintesis 
dan ekspresi.

Selanjutnya, Xena Levina Atmadja, S. I.Kom yang 
merupakan alumnus UKP Program Studi Ilmu 
Komunikasi menjadi pembicara kedua. Sebagai 
pemenang lomba esai yang diselenggarakan oleh 
World Association for Hallyu Studies (WAHS), ia 
membawakan topik mengenai persiapan mengikuti 
lomba esai. Pada sesinya, Xena menjabarkan tips 
membuat esai. Mulai dari menentukan topik, 
membuat outline paragraf, mencari materi sebagai 
data pendukung, menguraikan outline, membuat 
pendahuluan, dan kesimpulan. Tak lupa, Xena 
juga memberikan tips tambahan yaitu sebelum 
membuat esai, perbanyaklah membaca contoh esai 
lain, tulislah sesuai apa yang mengalir di pikiran, dan 
jangan lupa untuk melakukan riset, riset dan riset.

Berlanjut pada Communation hari kedua, sub tema 
yang dibawakan bertajuk “Master Skills to be a Radio 
Announcer”. Sesi pertama dibawakan oleh Chory 
Angela Wijayanti, S.Sos., M.Si. dengan membagikan 
materi mengenai pembuatan script writing untuk 
lomba Radio Announcer. Ia mengatakan sebagai 
radio announcer sebaiknya tak hanya bermodalkan 
suara, harus ada value di dalamnya. Maka dari itu 
pembuatan script writing yang baik diperlukan. Chory 
mengatakan langkah untuk memulai pembuatan 
script writing adalah harus memilih jenis naskah yang 
sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, buatlah 
format sesuai formula yang ada yaitu pembuka, isi 
dan penutup. Lalu buatlah mind-mapping sebagai 
sarana untuk brainstorming dan dalami tema yang 
dibutuhkan dengan melakukan research. Bila perlu, 
lakukan juga audience analysis agar peluang untuk 
menang lebih tinggi.

 

Selanjutnya sesi kedua dibawakan oleh Velly Christine. 
Sebagai seseorang yang sering memenangkan 
lomba Radio Announcer, ia membagikan strategi 
memenangkan lomba Radio Announcer. Velly 
mengatakan strategi yang tepat yaitu dengan 
membaca naskah dengan baik, mengetahui tipe juri 
yang akan menilai. Selain itu, ia mengatakan untuk 
terus berlatih dan jangan lupa bersenang-senang.

“Harapannya kegiatan ini bisa membuat para peserta 
yang mengikuti kegiatan ini berani untuk mengambil 
langkah mengikuti perlombaan di luar sana,” ujar 
Kayla Vanessa Immanuel dari Ilmu Komunikasi 
angkatan 21 selaku Ketua Panitia Communation 
2021.***

Felicia Angelina Hartono

Sumber: Dok. Panitia

Sumber: Dok. Panitia
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ELKANA LEWERISSA

Berangkat Dari Politik, Kini Menjadi 
Public Relations Di Perusahaan FMCG

Yuni Melyana

Ketika mulai ngerasa tantangannya banyak dan 
mulai stress, jangan pakai kekuatan sendiri tapi 
berdoa sama Tuhan.” Begitulah ungkap Elkana 

Lewerissa alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi 
(Fikom) UK Petra Angkatan 2010. Dirinya juga 
percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi hikmat 
dan mempertemukannya dengan orang-orang 
yang tepat. Elkana Lewerissa, atau yang biasa 
dipanggil Elkana, kini berprofesi sebagai Public 
Relations. Lebih tepatnya, ia menjadi Public Relations 
di Enesis Group. Elkana telah bergabung dengan 
Enesis Group sejak 2018 hingga sekarang. 

Ketika ditanya kenapa memilih Fikom, Elkana 
menjawab bahwa Fikom bukanlah pilihan utamanya. 
Awalnya Hubungan Internasional dan Pariwisata 
menjadi pilihan prioritas. Elkana bercerita bahwa 
program studi Hubungan Internasional ada di 
Bandung dan orang tuanya tidak mengizinkan 
jika ia berkuliah di luar Surabaya. Satu-satunya 
program studi yang merupakan keinginannya dan 
yang ada di UK Petra yaitu Pariwisata. Namun, 
setelah mencari tahu lebih jauh tentang program 
studi Pariwisata, Elkana sadar bahwa tourism 
bukanlah hal yang ia inginkan. Elkana menginginkan 
perkuliahan yang belajar tentang relasi dengan 
manusia, menjembatani perusahaan-perusahaan, 
dan membantu perusahaan berhubungan dengan 
masyarakat maupun media. Berangkat dari hal 
tersebut, Fikom menjadi pilihan Elkana. 

Selama beberapa tahun kuliah di Fikom, akhirnya 
Elkana memasuki dunia magang. Elkana bercerita 
bahwa ketika ia mengambil magang dan skripsi, 
tidak ada mahasiswa yang mengambil terkait 
pemerintahan. Maka dari itu, Elkana menjalankan 
magangnya di salah satu anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
dan menggunakan kesempatan tersebut untuk 
mendukung skripsinya. Setelah menjalani magang 
di DPR RI selama 6 bulan, ia diminta oleh anggota 
dewan tersebut untuk menjadi personal assistant 
(PA). “Aku bersyukur sebelum aku lulus, aku udah 
diminta kerja sama anggota dewan itu.” ungkap 
Elkana ketika bercerita tentang pekerjaan awalnya.
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Elkana Lewerissa
Alumnus Ilmu Komunikasi 2010
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Bagi Elkana, bekerja menjadi PA anggota DPR RI 
bersamaan dengan menjalankan perkuliahan 
ternyata bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. 
Berkuliah dan bekerja di saat yang bersamaan 
bukanlah hal yang lazim untuk dilakukan pada tahun 
itu. Mengingat Elkana berkuliah di Surabaya dan 
pekerjaan yang dilakukannya berletak di Jakarta. 
Meskipun terlihat tidak mudah, Elkana menemukan 
solusi yang saling menguntungkan baik untuk 
perkuliahan maupun pekerjaan. Menjalankan sisa 
perkuliahan secara online dan berangkat ke Jakarta 
untuk menjadi PA merupakan satu-satunya cara 
bagi Elkana. Bekerja di dunia politik, tentunya juga 
menggunakan beberapa hal yang telah Elkana 
pelajari di perkuliahan. Menjadi media relations dan 
membantu memberikan solusi terhadap krisis yang 
sedang terjadi merupakan salah satu pekerjaan 
seorang PA.

Setelah 5 tahun bekerja menjadi PA, Elkana 
memutuskan untuk resign dan mendalami pekerjaan 
Public Relations (PR) di sebuah perusahaan. Sebelum 
menjadi PR Enesis Group di tahun 2018, Elkana 
sempat menjadi PR beberapa perusahaan. Awal 
karier di Enesis Group, Elkana sempat kaget dengan 
website yang dimiliki oleh perusahaan ini. Menurut 
Elkana, website ibaratkan rumah kecil dan juga 
bagian dari image perusahaan. Sebelum melihat 
secara fisik, hal paling utama yang dilakukan oleh 
setiap orang yaitu melihat website perusahaan. 
Elkana berusaha sekeras mungkin dengan membuat 
proposal dan meyakinkan owner perusahaan 
akan pentingnya website bagi sebuah perusahaan. 
Dengan tekad yang dimiliki oleh Elkana, akhirnya 
ia berhasil merubah website Enesis Group menjadi 
lebih bagus. 

Bekerja sebagai PR merupakan passion Elkana 
sejak lama. “Ini yang memang aku idam-idamkan 
dan cita-citakan,” tuturnya. Kejenuhan tidak 
pernah dirasakan oleh Elkana selama menjalankan 
tugas dan peran sebagai PR. Elkana lebih merasa 
jenuh pada tantangan yang dihadapi seorang PR. 
Terkadang tantangan yang dihadapi oleh Elkana 
membuatnya ingin menyerah. Elkana sempat 
merasa khawatir jika hal yang ia lakukan tidak 
memenuhi ekspektasi dirinya maupun perusahaan. 
Namun, ketika Elkana merasa lelah karena tidak 
bisa memenuhi ekspektasi tersebut, ia kembali 
mengingat alasannya melakukan pekerjaan ini. 
Ketika Elkana merasa jenuh, ia merefleksikan diri. 
“Tuhan selalu kasih hikmat dan pertolongan itu di 
waktu yang sangat tepat,” ujarnya. Di saat Elkana 
merasa tantangan yang dimiliki banyak dan mulai 
stress, ia tidak pernah mengandalkan dirinya 
sendiri. Elkana selalu berdoa kepada Tuhan, agar ia 
dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. 

Elkana juga mengungkapkan, “Kadang-kadang kita 
kecewa karena kita pikir tidak bisa meet expectation 
perusahaan. Karena takut gak meet ekspektasi 
kerjanya jadi gak maksimal.” Hal ini yang dialami oleh 
Elkana. Meskipun begitu, Elkana selalu berpegang 
teguh pada satu ayat Alkitab yaitu Kolose 3:23 
yang berbunyi, “Apa pun juga yang kamu perbuat, 
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia.”***

Sumber: Dok. Narasumber

Sumber: Dok. Narasumber
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National Interest: Communicating Policy Strategically

Komunikasi Strategi untuk Pembangunan Negeri
Gabriella Valentina

Mungkin selama ini mahasiswa lebih fokus 
kepada promote produk jasa dan bisnis. 
Tetapi ini mementingkan bagaimana 

hasilnya dapat merubah keputusan dan kebijakan 
negara lain. Jadi sedemikian strategisnya 
dibutuhkan proses komunikasi yang bagus dan 
komunikator yang handal,” ucap Laksda TNI (Purn) 
Dr. Agung Pramono, S.H, M.Hum pada kuliah umum 
yang bertemakan National Interest: Communicating 
Policy Strategically. Pada kuliah umum kali ini, 
para mahasiswa diberikan bekal mengenai cara 
berkomunikasi secara strategis dalam hubungan 
internasional dan komunikasi antar negara.

Tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi antar 
negara harus dirancang melalui sebuah mekanisme 
yang disebut strategic planning. Urutan penyusunan 
strategic planning disebut sebagai Ends, Means dan 
Ways. Tahap ends melingkupi proses memikirkan 
tujuan yang ingin dicapai. Means merupakan tahap 
penggunaan sumber nasional yang digunakan demi 
mencapai tujuan. Terakhir, ways merupakan tahap  
cara penggunaan sumber tersebut. 

Elemen dasar strategi komunikasi antarnegara 
meliputi 3 poin penting yaitu menyusun, merespon 
dan menyiapkan (To Shape, To Respond, To Prepare). 
Menyusun kondisi global maupun regional yang 
sesuai dengan kepentingan nasional sangatlah 
penting agar strategi sesuai dengan tujuan. Ketika 
ada kendala pada eksekusi atau gangguan pada 
kepentingan nasional, maka strategi yang telah 
disusun harus siap menghadapi dan merespon. 
Strategi yang baik juga harus memiliki sifat fleksibel 
dan mudah beradaptasi. Secara konsep nasional, 
strategi yang baik dan kuat disebut dengan 
ketahanan nasional. 

Kekuatan militer, ekonomi, diplomasi dan 
intelegensi merupakan sebagian dari alat ukur 
kekuatan nasional dari suatu negara. Dalam rangka 
mencapai tujuan nasional, semua instrumen 
tersebut haruslah berjalan bersama. Ketika 
menyampaikan komunikasi secara strategis, 
elemen dasar strategi dan instrumen kekuatan 
nasional suatu negara harus diperhatikan, sehingga 
pesan yang disampaikan kepada negara lain dapat 
memperoleh reaksi yang diinginkan. 

Contoh strategi komunikasi internasional dapat 
dilihat dari kasus Republik Rakyat Tiongkok dan Asia 
Pasifik serta isu Laut Cina Selatan. Sasaran yang 
ingin dicapai oleh Republik Rakyat Tiongkok adalah 
mewujudkan hegemoni di kawasan Asia Pasifik 
demi kepentingan nasionalnya yaitu kesejahteraan 
rakyat. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah 
ekonomi dan militer. Cara Republik Rakyat Tiongkok 
menggunakan sumber daya mereka adalah dengan 
menjalin hubungan kerjasama industri melalui 
investasi dan menempatkan kekuatan militer yaitu 
kapal ikan milisi dan coast guard.

Secara ringkas, ada 5 tantangan dalam 
menjalankan relasi publik secara internasional. 
Manajemen isu, manajemen risiko, manajemen 
krisis, etika dalam public relations dan tantangan 
dari segi budaya. Sebagai anak bangsa yang sudah 
mengerti bagaimana caranya menyusun strategi 
yang baik, kemampuan ini dapat digunakan untuk 
berkontribusi kepada negara. Komunikasi strategis 
juga dapat digunakan dalam bisnis dan pekerjaan 
yang berhubungan dengan public relations.***

Sumber: Dok. Panitia

Sumber: Dok. Panitia
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SE NASIONAL 2021:

Membuka Pintu Peluang Bagi
Mahasiswa di Kala Pandemi

Neysa Muardi

Mengetahui berbagai lapangan kerja yang 
tersedia bagi para mahasiswa sebelum 
lulus dapat membantu untuk mendapat 

ilmu tentang pekerjaan yang cocok disaat ingin 
magang ataupun bekerja nantinya. Pengalaman-
pengalaman dari alumni juga membantu mahasiswa 
untuk mendapatkan gambaran tentang dunia kerja 
yang akan dihadapi setelah lulus nanti. 

Oleh karena itu Himpunan Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi (Himakomtra) kembali mengadakan 
Studi Ekskursi Nasional (SE Nasional) kembali 
diadakan secara daring karena pandemi masih 
berlangsung. SE Nasional 2021 diselenggarakan 
via aplikasi Zoom selama 3 hari, tepatnya pada 
tanggal 27-29 Oktober 2021. SE Nasional 2021 
mengajak para mahasiswa Ilmu Komunikasi UK 
Petra angkatan 2018-2020 untuk mempersiapkan 
mahasiswa di dunia kerja nanti dan profesi lulusan 
ilmu komunikasi, baik dalam Broadcast and 
Journalism atau Strategic Communication.

Pada SE Nasional 2021, beberapa perusahaan dan 
alumni datang untuk membagikan ilmu dan tur 
virtual kepada mahasiswa. Pada hari pertama, SE 
Nasional mengajak mahasiswa untuk melihat-lihat 
pesona dari Labuan Bajo bersama Meuorah Labuan 
Bajo. Meuorah Labuan Bajo mempresentasikan 
mengenai perusahaan mereka dan destinasi yang 
popular di Labuan Bajo. Kemudian, acara dilanjutkan 
dalam bentuk talkshow bersama Anjanetta Michelle 
yang memberikan tips tentang magang dan dalam 
mencari kerja. 

Pada hari kedua, SE Nasional dimeriahkan bersama 
perusahaan Imogen Public Relations dan Prambors 
Bandung. Pada sesi pertama, Imogen Public 
Relations memperkenalkan perusahaannya kepada 
mahasiswa dan menjelaskan tentang dunia kerja 
dan skill kerja yang dibutuhkan dalam menjadi 
seorang public relations. Pada sesi kedua dilanjutkan 
dengan penjelasan tentang dunia Broadcast dan 
konten dalam radio yang diminati oleh pendengar 
bersama Prambors Bandung.

Pada hari terakhir, SE Nasional ditutup dengan 
talkshow bersama 2 alumni dan Detikcom. Pada sesi 
pertama, dibuka dengan bincang-bincang santai 
bersama Cynthia Milly alumnus Ikom UK Petra 
2007 tentang pengalamannya dalam bekerja di 
stasiun TV dan Jessica Damayanti Hanafi alumnus 
Ikom UK Petra 2006 tentang pengalamannya 
bekerja di perusahaan social media agency. Lalu 
pada sesi kedua dilanjutkan dengan presentasi dari 
Detikcom. Acara SE Nasional 2021 ditutup dengan 
pengumuman pemenang dari lomba story challenge 
dan performance menarik dari mahasiswa.

Sumber: Dok. Panitia

Sumber: Dok. Panitia
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PCR Broadcasting Talkshow 2021:

Citra Permata: Memaksimalkan Potensi 
melalui Kompetisi

Sherlynn Yuwono

Seorang penyiar perlu memperhatikan banyak 
aspek dalam menjalankan tugasnya. Mulai 
dari kemampuan berbicara, hingga kreativitas 

seorang penyiar perlu penguasaan yang baik. Hal 
ini bertujuan agar penyiar mampu menyampaikan 
pesan yang dapat dinikmati oleh pendengar dalam 
durasi panjang. Untuk itu, Laboratorium Radio 
Universitas Kristen (UK) Petra menghadirkan Citra 
Permata, penyiar dari Hard Rock FM Surabaya, untuk 
berbagi pengalaman di dalam dunia penyiaran pada 
talk show: “Winning a Position of Radio Announcer: on 
Work and Competition”.

“Pendengar radio bisa begitu mudah mengganti 
saluran,” tutur Citra dalam talk show yang 
berlangsung pada Sabtu, 23 Oktober 2021 ini. 
“Ibarat mendengarkan lagu, kalau enak, kita akan 
larut di dalamnya. Nah, kita juga harus mampu 
menguasai audiens dari awal,” lanjutnya.

Citra Permata juga menekankan sebuah metode 
ampuh untuk memikat pendengar, yakni dengan 
membuka siaran dengan menceritakan apa yang 
baru saja terjadi. Sebenarnya, hal-hal kecil yang 
terjadi dalam keseharian bisa menjadi materi 
siaran yang bisa berhubungan dengan perasaan 
pendengar. “Dengan begitu, kreativitas kita juga 
diuji,” tambahnya.

Selain itu, narasumber menambahkan sedikit 
mengenai perbedaan dunia radio dengan media 
penyiaran lain seperti televisi. Yakni, ada tidaknya 

konsep acara On-air dan Off-air. Untuk acara yang 
sedang On-air, pendengar hanya bisa menyimak 
suara kita dari jarak jauh. Jadi, sifatnya lebih fleksibel, 
meskipun tantangannya terletak di bagaimana kita 
bisa membuat smiling voice. Sementara tayangan 
Off-air tidak memerlukan tayangan langsung, 
biasanya bentuknya berupa rekaman yang didengar 
kapan saja.

Di penghujung acara, talk show ini mengadakan sesi 
tanya jawab secara langsung. Tak dapat dimungkiri, 
jam terbang seseorang memang mempengaruhi 
kinerja, apalagi di dunia broadcasting. Oleh karena 
itu, Laboratorium Radio UK Petra ingin mahasiswa 
segera menantang dirinya sendiri dari mengikuti 
kompetisi radio. Karena kesuksesan bukan hanya 
berbicara mengenai tekad, tetapi juga usaha dan 
pembelajaran.***

Sumber: Dok. Panitia

Sumber: Dok. Panitia
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Makanan Bukan Hanya
Pengisi Lambungmu Semata

Manusia dan makanan sudah bersinggungan 
sejak jutaan tahun lamanya. Perkembangan 
makanan dimulai dari manusia purba yang 

memakan bahan mentah, penemuan api untuk 
memasak makanan, hingga saat ini manusia 
mengenal beragam jenis olahan makanan.

Buku "Nusantara dalam Rasa: Jurnalistik 
Menggugah Selera" memberikan perspektif yang 
luas, bukan sekadar membahas tentang cita rasa 
makanan, atau bahan baku dari sebuah masakan. 
Lebih dari itu, buku karya mahasiswa kelas 
Penulisan Jurnalistik Lanjutan Ikom UK Petra ini juga 
memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi 
pembacanya untuk memahami sejarah makanan, 
perjalanan penjual mempopulerkan masakannya, 
budaya daerah, hingga opini masyarakat terkait 
sebuah makanan.

Sensasi berada langsung di lokasi penjual, 
hingga sisipan kata-kata dari bahasa daerah juga 
memberikan kesan yang menarik saat membaca 
buku setebal 158 halaman ini. Pembaca akan 
sering menemui kosakata baru yang tentunya 
turut diberikan penjelasan di akhir halamannya. 
Masakan yang dimuat di dalam 15 bab ini tersebar 
dari beberapa daerah, yaitu: Jawa, Bali, Sulawesi, 
dan Kalimantan.

Buku terbitan 2021 oleh CV. Penerbit Qiara Media 
ini juga mengulas akar dari bagaimana makanan 
tersebut diolah atau dipopulerkan pertama kali. 
Tidak hanya itu, terdapat cerita unik dari nama-
nama makanan yang ditulis di dalam buku tersebut. 
Ada nama makanan yang diambil dari nama sebuah 

tempat, teknik memasak, hingga cara pedagang 
membawa/menjual dagangannya. Semuanya 
diceritakan dengan kalimat yang sederhana dan 
mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam.

Secara visual, buku ini memiliki tampilan yang 
sederhana dan penggunaan warna yang tidak 
kontras. Pada setiap awal bab, terdapat foto 
makanan yang sedang dibahas. Penggunaan kertas 
buku yang berwarna kecokelatan juga memberikan 
kenyamanan dalam membaca halaman demi 
halaman di buku yang disunting oleh Fanny 
Lesmana dan Veronica Maureen ini.

Keseluruhan buku ini memberikan pengalaman 
baru bahwa, dalam setiap makanan punya 
karakternya masing-masing. Panas atau dingin, 
manis atau asin, kering atau berkuah, semuanya 
selalu punya rasa enak di hati setiap penikmatnya.  
Makanan bukan hanya pengisi lambungmu semata. 
Lebih dari itu, ada cerita panjang sebuah masakan 
hingga kamu bisa mengenal dan menikmatinya 
sekarang. Bon appetit!***

Yeremia T. A.

Sumber: Dok. Laboratorium Media
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Semua aksi tersebut tak terlepas dari peran kuat The Profesor yang menjadi nahkoda dari setiap rencana 
perampokan. Di saat semua anggota tim sudah kehabisan akal, pasti ada keputusan tepat yang ia ambil 
agar situasi jadi membaik. Ketenangan, kedalaman analisis berpikir setiap kemungkinan dan risiko, serta 
keyakinan untuk mencapai tujuan dari laki-laki yang diceritakan 
lahir dari ayah seorang perampok ini, memberikan pengaruh kuat 
bagi tim untuk mengeksekusi perampokan dengan baik, walau 
terkadang ada masalah yang tidak terduga datang menghampiri.  

Hal tersebut menjadi salah satu value kuat yang mengiringi 
perjalanan setiap adegan di film ini. Nilai tersebut benar-
benar bisa menjadi refleksi bagi kehidupan setiap orang, yang 
tentunya memiliki permasalahannya masing-masing. Lewat 
film ini penonton bisa merasakan bahwa di dalam kehidupan 
terkadang sering ada titik bahwa tiap problematika tidak ada 
jalan penyelesaiannya. Tetapi jika kita bisa berpikir dengan 
tenang, maka akan ada secercah harapan yang dapat kita ambil 
untuk mengatasi itu.

Yeremia T. A.

Peluang Tetap Peluang, Meski 
Kemungkinannya 1:1.000.000

13 C-FILM

Menembus kemustahilan. Dua kata yang 
menggambarkan serial original Netflix, La Casa de 
Papel, atau akrab juga dikenal dengan Money Heist. 

Lima season serial ini memicu adrenalin penonton, berkisah 
bahwa setiap permasalahan PASTI ada solusinya. 

Sebagai gambaran bagi pembaca, serial yang pertama kali 
tayang pada 2017 ini bercerita mengenai sekelompok orang 
yang merampok bank, dengan rencana yang benar-benar 
di luar dugaan. Season pertama dan kedua, kelompok yang 
dipimpin oleh The Profesor (Alvaro Morte) ini melancarkan 
aksinya ke bank, untuk mencetak uang mereka sendiri. 
Sedangkan di season ketiga hingga kelima, mereka berupaya 
melebur bongkahan cadangan emas Negeri Matador menjadi 
sebesar kerikil, kemudian dikeluarkan lewat saluran air. 

Setiap klimaks episode demi episode serial yang diproduseri 
oleh Alex Pina ini selalu membawa penonton berpikir 
‘mustahil akan berhasil’. Peluang untuk berhasil memecahkan 
masalah diasumsikan satu banding satu juta. Meski demikian, 
peluang tetaplah peluang. Sering kali mereka menghadapi 
konflik dengan kesempatan berhasil yang sangat kecil. Tetapi 
kelompok yang populer melancarkan aksinya menggunakan 
topeng Salvador Dali ini berhasil menyelesaikan tiap 
permasalahan tersebut.

Weakness is not in us, it is in what we have outside.
- The Profesor.

Sumber: Instagram @lacasadepapel.
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Bagi kamu yang ingin mempublikasikan tulisanmu di CONNECT,
kirimkan karyamu melalui email labmedia@petra.ac.id
dengan syarat:

1.

2.

3.

Sejalan dengan visi misi CONNECT yaitu 
menjembatani relasi antara prodi, alumni dan 
mahasiswa.

Panjang tulisan 300-500 kata.

Ditulis dalam bentuk MS Word.


