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DARI REDAKSI

M

asuk semester genap 2021-2022 dapat informasi bahwa mahasiswa bisa
berkuliah on-site. Senangnya...
Bisa kuliah berjumpa kawan, bisa duduk di kelas sambil membaui ruang

kuliah. Baik dosen maupun mahasiswa tidak lagi berada di balik layar. Kelelahan mata
dan leher dipercaya dapat berkurang dengan perkuliahan yang berjalan seperti biasa.
Tiga hari berlalu… Perkuliahan berjalan tatap muka sekaligus on-line karena masih ada
beberapa mahasiswa yang belum mendapat izin dari orang tua untuk masuk kampus.
Namun pada hari keempat, perkuliahan kembali diadakan on-line semua lantaran peningkatan
jumlah penularan virus Covid-19 yang dinamai Omicron. Oh Mi God…
Beberapa mahasiswa lesu. Semangat yang tadi menderu jadi membeku.
Toh, tak perlu ada yang disesalkan. Semua peristiwa terjadi dalam kehendak Yang Kuasa.
Karenanya, kita hanya perlu untuk tetap berupaya melakukan yang terbaik dengan sekuat tenaga.
Hadirkan semangat dan senyum yang menghangatkan. Ada saatnya nanti kita semua akan kembali
kuliah di kampus…
Selalu ada harapan…
Selamat membaca CONNECT edisi ini…
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COMMUNICATION IMPACTFUL I:

Self-Love, Mencintai Diri
Bukan Melarikan Diri
Veronica Winata
self-love bisa ditanamkan dalam diri sejak kecil,
terutama saat seseorang menjalin relasi dengan
orang di sekitarnya. “Maka dari itu, penyebab
sulitnya seseorang untuk mencintai dirinya sendiri
bisa dikarenakan didikan orang tua yang kurang
sehat, adanya pengalaman buruk di masa lalu,
atau mungkin sederhananya karena faktor stres,”
ungkapnya.

ajan enak, check-out online shop berlebihan
dengan kedok membahagiakan diri sendiri
di
tengah
kesibukan,
adalah
sebuah
mispersepsi mengenai self-love.” Begitulah ungkap
Grace Maretta, M. Psi., Psikolog, kala menjadi
pembicara
dalam
kegiatan
Communication
Impactul (COMMUNIMPACT) I besutan Himpunan
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Kristen
Petra
(HIMAKOMTRA)
Periode
2021/2022.
COMMUNIMPACT 1 yang mengangkat tema “(I’m)
Possible To Be Perfect” ini dilaksanakan selama dua
kali secara virtual melalui Zoom, yakni pada Jumat,
5 November 2021 dan Selasa, 16 November 2021.
Adapun kegiatan pengabdian masyarakat yang
diikuti oleh 55 peserta ini ditujukan untuk menyasar
siswa-siswi SMA Kristen Kalam Kudus Surabaya.

J

Sumber: Dok. Panitia

Melalui sesi materi, Grace Maretta yang berprofesi
sebagai psikolog pun membagikan wawasan bahwa
self-love dapat didefinisikan sebagai segala bentuk
perilaku yang dilakukan untuk mengasihi dan
mencintai diri sendiri, baik dalam hal materi dan
non materi. Ia juga menuturkan bahwa konsep

Dalam kegiatan pengabidan masyarakat ini, peserta
mahasiswa diberi kesempatan untuk membuat
proyek video secara berkelompok yang kemudian
ditayangkan kepada para siswa-siswi sasaran. Tak
ketinggalan, pada hari kedua siswa-siswi tersebut
juga mendapat kesempatan untuk membuat
poster mengenai topik yang sudah dibicarakan oleh
masing-masing kelompok dalam proyek video. ***

Sumber: Dok. Panitia

Sumber: Dok. Panitia

Grace Maretta tak ketinggalan berbagi mengenai
bagaimana seseorang dapat memulai self-love yang
bisa berangkat dari tiga aspek berikut: self-awareness,
self-worth & self-esteem, dan self-care. Menurutnya,
self-love paling sederhana dapat dilakukan dengan
mengenali diri sendiri pada aspek self-awareness.
Ia menjelaskan, “Mengenali pola pikiran, perilaku,
dan perasaan bisa dilakukan melalui rutinitas
menulis jurnal harian.” Kemudian dari situlah selflove dapat dikembangkan ke titik mengetahui
betapa berharganya diri sendiri jika dilihat dari sisi
kualitas dan kemampuan diri. “Terakhir, pastikan
diri sendiri bisa terawat baik secara psikis maupun
fisik, bisa dengan istirahat yang cukup, eksplorasi
hobi, menyusun skala prioritas, dan terbuka pada
support system,” ujarnya.
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TULISAN ALUMNUS

Perjalanan yang Susah,
Tak Selalu Berarti Salah

H

i Kak, apakah Kakak bersedia untuk berbagi
cerita Kakak di cerita alumni? Begitu
bunyi pesan di chat WhatsApp saya. Saya
jawab dengan yakin "sure", setelah itu pas ditagih
bingung mau cerita apa dan mulai dari mana.
Hahaha. Kesempatan berbagi selalu merupakan
sebuah privilege dan kebahagiaan bagi saya,
apalagi di program studi sendiri. Program studi
Ilmu Komunikasi UK Petra, bagi saya bukan hanya
sebuah program studi belaka, namun lebih seperti
sebuah keluarga. Keluarga tempat saya bertumbuh,
jatuh bangun dan mengalami suka duka dalam
masa-masa yang bisa dibilang banyak menentukan
arah hidup ke depan. Oleh karenanya, program
studi ini juga bukan sekadar keluarga besar tanpa
nama, tapi di benak saya tersimpan banyak namanama pribadi yang berperan dalam hidup saya. You
know who you are. Pribadi-pribadi yang menerima
saya apa adanya, tertawa bersama dengan saya,
dan menegur dengan kasih. Pribadi-pribadi yang
bukan hanya mengajar, tapi juga dengan sepenuh
hati berkomitmen mendidik & mengasihi, pribadipribadi yang mempercayai saya dalam banyaknya
keterbatasan saya, itulah program studi Ilmu
Komunikasi bagi saya.
Lebih dari sekadar sebuah titik dalam perjalanan
kehidupan, waktu-waktu yang saya habiskan di
masa perkuliahan, menjadi salah satu proses dan
perjalanan yang membekas dan membentuk.
Sebuah pilihan yang tidak pernah saya sesali,
justru selalu saya syukuri. Sampai saat ini saya
masih meyakini, Tuhan yang teramat baik itu,
merancangkan perjalanan saya dengan sangat baik
pula. Menoleh ke belakang, saya melihat rangkaian
indahnya. Saya ceritakan secuplik rangkaian
indahnya, ya.
Sebelum masuk ke program studi Ilmu Komunikasi,
saya sudah hampir berangkat kuliah ke luar negeri,
tapi ya batal begitu saja, rasanya persiapan dan
tekad kurang kuat. Setelah itu saya berujar kepada
orang tua saya, hendak menempuh pendidikan
psikologi, orang tua saya menolak mentah-mentah,

Sumber: Dok. Penulis

tidak setuju lantaran program studi tersebut
dianggap tanpa masa depan. "Ngapain ngurusin
orang ngga waras?" jadi pertanyaan retoris yang
tidak perlu dan tidak bisa saya jawab. Ya sudah
saya menyerah, yuk saya turutin deh maunya
apa. Singkat cerita, dari dua program studi yang
diizinkan, saya dinyatakan bisa masuk ke program
studi Ilmu Komunikasi. Dalam hati saya bersorak,
karena pilihan program studi yang satunya terlalu
sulit bagi saya & program studi Ilmu Komunikasi
masih lebih nyangkut di hati. Setelah masuk kuliah,
oh tidaaaak, ini tidak semudah yang saya bayangkan,
ini jauh lebih dalam, lebih rumit, tapi eh kok saya
suka, ya. Itulah yang saya pikirkan ketika bertemu
dengan beberapa mata kuliah, salah satunya Teori
Komunikasi. Masih teringat jelas, kalau terlambat,
dosen kami langsung berkata, "Silakan tutup pintu
dari luar," hehe. Semester kedua berkuliah, saya
sempat dikenalkan kepada seorang konselor dan
bertemu beberapa kali untuk konseling dengannya.
Rupanya momen itu menginspirasi saya untuk
bertekad mengambil S2 di bidang konseling.

TULISAN ALUMNUS
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Singkat cerita, tidak lama setelah lulus, saya diminta kembali ke program studi untuk mengajar. Menanti 6
bulan untuk wawancara dan kemudian diterima. Maka mulailah saya mengajar beberapa mata kuliah dalam
kategori human communication, ah saya senang meski tentu beban profesi mengajar juga tak bisa dibilang
mudah. Dari semua proses mengajar selama 3 semester, yang paling saya nikmati adalah ketika bertemu
dan menghabiskan waktu bersama dengan mahasiswa. Ada waktu-waktu bertemu di luar jam perkuliahan,
sekadar bercerita dan bersenda gurau di selasar, atau jalan bersama, juga ada saat-saat mereka curhat
tentang masalah mereka. Nah setiap kali mendengar curhat, di dalam hati mulai muncul perasaan, "Duh,
seandainya saya belajar konseling saya akan dapat menolong mereka dengan lebih baik".
Pada saat saya memutuskan hendak studi lanjut di bidang Ilmu Komunikasi, ada suara lirih yang muncul
di hati: "konselingnya bagaimana?" Akhirnya saya tersadar bahwa panggilan saya untuk menjadi seorang
konselor tidak pernah padam. Seperti api yang mengecil namun tidak pernah benar-benar mati. Maka
saya pamit dari program studi dan melanjutkan studi S2 di bidang konseling. Yang harusnya lulus dalam
3 tahun, justru baru saya selesaikan di tahun ke 7. Ternyata mengerjakan tesis sambil merawat bayi tak
semudah yang saya bayangkan. Jadi, ada saat-saat saya berdiam di rumah saja selama beberapa tahun
karena harus merawat bayi-bayi kecil yang Tuhan percayakan. Ada kalanya saya merasa percuma berkuliah
lagi, sebab tidak bisa melayani seperti yang saya impikan. Ada kalanya saya marah kepada Tuhan, mengapa
memanggil bila hanya sampai di sini, lalu harus berhenti. Waktu itu saya pikir saya harus merelakan impian
dan panggilan sebagai seorang konselor. Belakangan baru saya sadari bahwa semua diatur Tuhan dengan
sangat pas. Kalau tidak ada penundaan kelulusan & tidak ada penundaan masa melayani, ceritanya akan
berbeda.
Sampai sekarang, saya masih menekuni bidang konseling & menjadi konselor penuh waktu di Pusat
Konseling dan Bina Iman Anak (BIA) "Telaga Kehidupan", melayani sebagai konselor di "Halo Konselor
SAAT", dan kembali mengajar sebagai dosen LB di DMU UK Petra dalam mata kuliah Friendship Counseling.
Juga sepenuh waktu menjadi ibu rumah tangga bagi 3 pria kesayangan - suami, dan kedua anak saya.
Perjalanan menemukan dan memenuhi panggilan Tuhan tak selalu mudah dan mulus, tapi berjalan saja
sambil membuka hati, dan berjalan dalam ketaatan meski tak selalu dalam kondisi yang kita harapkan.
Saya tutup dengan membagikan penggalan lirik sebuah lagu yang terngiang di benak saya pagi ini ya...
When we walk with the Lord in the light of His Word,
What a glory He sheds on our way!
While we do His good will, He abides with us still,
And with all who will trust and obey.

Anita Sieria
Alumnus Ilmu Komunikasi 2005

Sumber: Dok. Penulis

Reff:
Trust and obey, for there's no other way
To be happy in Jesus, but to trust and obey.
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COMMUNICATIONS FRIENDSHIP AND FELLOWSHIP:

Mempererat Ikatan dengan Waktu
dan Kebersamaan Tanpa Batas
Anne Dewanti Rizal

D

ari judulnya saja sudah ketebak kan
Ikomers? Betul sekali! Untuk mempererat
ikatan apalagi pertemanan, acara yang
satu ini juaranya. Communications Friendship
and Fellowship (COFFE) yang berada di bawah
naungan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Universitas Kristen (UK) Petra (HIMAKOMTRA).
Pada 18 November 2021 acara ini menutup
semester ganjil dengan pertemuan ketiga COFFE
yang dibuka dengan sesi games menarik mampu
memancing antusias mahasiswa. Walaupun masih
diadakan secara virtual seluruh mahasiswa tetap
bersemangat mengikutinya dengan memberikan
sticker, mengetik jawaban pada kolom chat,
hingga berebut menyalakan microphone. Setelah
bersenang - senang dengan games, sesi dilanjutkan
dengan Praise and Worship. Suasana begitu hangat
saat video Praise and Worship ditampilkan.
Sumber: Dok. Panitia

Pujian membuat suasana semakin hangat dan
mahasiswa mengikutinya dengan ria. Terlebih
karena teman-teman yang berbakat memandu nya
dengan sangat baik. Sesi berikutnya adalah sesi
yang menjadi favorit beberapa mahasiswa dari
sepanjang rangkaian acara. Tak lain dan tak bukan
adalah diskusi kelompok di breakout room. Selama
kurang dari satu jam panitia juga mahasiswa
lainnya yang ada di dalam breakout room berdiskusi
dan saling menceritakan sudut pandang, serta
pengalaman masing-masing.
Waktu yang diberikan oleh panitia sebelumnya
dirasa terlalu lama. Namun ternyata setelah
menghabiskan waktu bersama, obrolan semakin

Sumber: Dok. Panitia

seru dan semakin dalam. Awalnya memang
canggung tetapi berubah menjadi akrab setelah
satu per satu mahasiswa mulai lebih terbuka akan
pandangan dan pengalaman mereka. Ternyata dari
apa yang mereka bagikan dapat menjadi insight
baru untuk yang lainnya. Sesuai dengan tema
penutupan COFFE yaitu “Keeps You Up At Night”
siapa sangka waktu diskusi 40 menit itu membuat
memberi dampak yang luar biasa. Bahkan ada
beberapa kelompok yang diskusi nya belum selesai
terpaksa meninggalkan breakout room karena sesi
telah berakhir.
Rangkaian terakhir pada penutupan adalah sharing
dari pembicara yang merupakan alumnus dari
Universitas Kristen (UK) Petra. Ia adalah Cynthia Milly
yang kini bekerja sebagai Floor Director di MNC TV.
Cynthia membagikan perjalanan karirnya sampai
ia ada di posisi nya saat ini. Sharing dari Cynthia ini
juga membekas untuk salah satu mahasiswi Ilmu
Komunikasi Universitas Kristen (UK) Petra, Grace
Maria. “Dari Ce Cynthia aku belajar untuk jangan
pernah berhenti bermimpi, MNC kan perusahaan
yang gede gitu, pasti gak mudah untuk berada di
sana gitu aja, kalau kita nya mau berusaha semua
akan tercapai” ujarnya. Melalui COFFE banyak insight
baru yang didapatkan. Sharing dari alumnus adalah
salah satu sesi yang banyak peminatnya. Ketua
Panitia COFFE, Steven Petradi mempunyai kesan
tersendiri untuk COFFE kali ini. Ia belajar bahwa
dalam membuat suatu acara yang penting itu value
dan apa yang disampaikan, juga menjalaninya
dengan have fun gak melulu soal quantity. ***

C-BOOK
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Politik Ibaratkan Septic Tank
Yeremia T. A.

Pertarungan di Udara vs Pertarungan di Dunia
Nyata
Salah satu hal menarik di dalam buku setebal 194
halaman ini adalah ketika Pandji mendeskripsikan
dalam beberapa bab mengenai pertarungan di
udara (dunia maya) dengan pertarungan di dunia
nyata (kampanye aktif di lapangan).
Rasanya, gaung di dunia maya benar-benar bising
saat masa kampanye, sehingga antar tim sukses
pendukung satu pasangan calon (paslon), saling
menjatuhkan dengan tim sukses pendukung paslon
yang lain. Harapan mereka dengan adanya proses
saling menjatuhkan ini, masyarakat bisa berubah
pikiran untuk memilih calon yang mereka dukung.
Tidak salah dengan strategi ini, tetapi dampaknya
tidak maksimal ketika berada di lapangan.

Sumber: Dok. Laboratorium Media

Sebagian orang bertanya-tanya, bagaimana
kondisi perpolitikan Indonesia jika dilihat jauh lebih
dalam? Pandji Pragiwaksono, seniman yang pernah
aktif masuk ke dalam bagian dari euforia politik
Indonesia, menggambarkan kondisinya bagaikan
septic tank.
Sekotor itukah orang-orang di dunia politik? Tidak
semua, tetapi kebanyakan. Politik diibaratkan
nyemplung ke dalam septic tank, masuk bersih,
di dalam senggol-senggolan dengan tahi, keluar
badan bau dan kotor-kotoran.
Dalam buku yang terbit pada 2019 ini, Pandji
berkisah mengenai seperti apa suasana politik
yang mungkin tidak diketahui kebanyakan orang
awam, bagaimana motif politisi terjun di dunia
politik, hingga seperti apa upaya ‘keras’ politisi
memenangkan suara (atau bahasa halusnya,
memenangkan hati rakyat).

Mengapa demikian? Pandji mengungkapkan bahwa,
“Suara tidak dimenangkan di udara.” Pada akhirnya,
suara yang sah akan dihitung dari kertas ballot yang
masyarakat coblos di Tempat Pemungutan Suara
(TPS). Dan untuk memenangkan suara masyarakat,
salah satu kekuatan utamanya adalah berinteraksi
langsung dengan masyarakat (turun ke lapangan),
serta menjawab kebutuhan masyarakat bawah.
Strategi ini menjadi salah satu kunci kemenangan
Jokowi dan juga Anies Baswedan saat pemilu.
Begitu kerasnya pertarungan politik, menjadikan
beragam cara digunakan oleh tim kampanye untuk
memenangkannya. Ada banyak pihak yang ‘bersih’,
hadir untuk membela kepentingan rakyat, tetapi di
sisi lain juga ada pertarungan kotor yang dilakukan
berbagai macam pihak, sehingga terjadilah
pandangan good cops-bad cops dalam dunia yang
abu-abu ini. Belum lagi adanya kepentingan pribadi
hingga kurangnya kompetensi tokoh politik, yang
membuat dunia politik menjadi semakin kelam. ***

Dan, Indonesia akan mencapai kemajuan
dalam kontes politik kalau yang menang adalah
kepentingan-kepentingan yang memang
didesain untuk memenangkan publik.
- Pandji Pragiwaksono
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C-STORY

Kecil-Kecil, BASARNAS?!
Glenda Angelique
Sumber: Youtube - Novita Nirmala

“Karena hanya ada satu kata,
hanya ada satu rasa,
cinta atau benci.”
Begitulah potongan lirik dari sebuah single berjudul
Cinta atau Benci karya alumnus Ilmu Komunikasi
UK Petra angkatan 2011, Novita Nirmala. Lagu ini
ditulis berdasarkan kisah cinta pribadinya sendiri
semasa duduk di bangku kuliah. Dalam lagunya
ini, perempuan yang akrab disapa Novita tersebut,
menceritakan tentang penentuan sikap hatinya
di kala menjalin hubungan asmara yang tak jelas
ujungnya. Perasaan sedih dan penuh kegalauan
direpresentasikan langsung oleh Novita sendiri
dalam video musik, lewat ekspresi dan gaun hitam
yang ia kenakan. Tak disangka di balik penampilan
anggunnya dalam video musik tersebut, perempuan
yang sejak kecil tertarik dalam dunia tarik suara dan
menari ini, merupakan anggota dari tim BASARNAS,
tepatnya sebagai Pranata Humas Ahli Pertama.

Ternyata rencana Tuhan berkata lain. Tahun 2017,
Novita memutuskan untuk mengundurkan diri dari
profesi pertamanya. Perpindahan divisi yang tidak
sesuai passion menjadi salah satu penyebabnya.
Tak disangka, di waktu yang sama dirinya juga
ditagih oleh orang tuanya untuk segera mendaftar
pendidikan S2. “Timing-nya itu bisa pas gitu lho,
timing-nya itu aku merasa aduh aku ga cocok di sini,
dan aku disuruh papaku untuk ndang ambil S2,”
cerita mantan ketua UKM Dance UK Petra tersebut.
Selain itu, sang ayah juga ternyata mengidap tumor
otak yang sudah menunjukkan gejala-gejala yang
semakin parah. “Kayak waktunya Tuhan itu kok pas
gitu lho, coba kalau aku masih kerja di Charles and
Keith, pasti aku ga bisa ndampingin mamaku,” lanjut
Novita.

Sumber: Dok. Narasumber

Lulusan SMAK Santa Maria Surabaya ini sebenarnya
memiliki minat pada profesi yang bergerak dibidang
retail & fashion. Terbukti dari profesi pertamanya
yaitu sebagai Visual Merchandiser and Fit Out di PT
Anugerah Gaya Abadi, yang mengolah store Charles
and Keith seluruh Kota Surabaya. Pada profesi ini,
Novita bertanggung jawab akan semua hal estetika
visual di dalam setiap store Charles and Keith. “Aku
tuh yang bertanggung jawab atas semua yang kamu
lihat, semua yang pengunjung lihat,” jelas Novita
mengenai tugas dalam profesinya tersebut. Profesi
ini ingin mengajarkan bahwa suatu penjualan
yang berhasil, tidak hanya karena kemampuan
memasarkan produk yang ciamik dari para Sales
Promotion Girl (SPG) saja. Namun, penampilan visual
dari display produk yang menarik juga menjadi
salah satu hal penting yang perlu diperhatikan.
“Kalau display-mu ga bagus dari luar, orang itu ga
akan mungkin masuk ke dalam store. Jadi, display
itu menjadi hal pertama yang harus diperbaiki

dulu, baru kemudian kecakapan dari SPG untuk
menjual produk,” tutur perempuan yang mengaku
berperawakan mungil tersebut.

C-STORY
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kapal terbakar di Masalembo. Selain menjaga relasi
dan bertanggung jawab dalam mengolah media
sosial BASARNAS, pelatihan potensi juga diadakan
oleh divisi yang digeluti perempuan berambut
hitam legam ini.

Sumber: Dok. Narasumber

Perjalanan Novita sebagai Pranata Humas Ahli
Pertama BASARNAS dimulai pada tahun 2019. Di
situ, ketua komunitas Orang Muda Katolik (OMK)
di Gereja Yohanes Pemandi Surabaya ini tak begitu
siap saat menjalani tiga bulan pertamanya dalam
pelatihan dasar yang begitu keras. “Awalnya kaget
untuk masuk BASARNAS, karena pikirku humas itu
kan orang kantor ya, ga perlu lah sampai latihan
di lapangan. Tapi ternyata endak, semua itu harus
ada latihan dasar yang kita harus di gunung, di
hutan, harus latihan renang,” jelas Novita saat
berkisah mengenai pengalaman tiga bulan awal
bekerja sebagai BASARNAS, yang menurutnya
sangat menyiksa. Namun, Novita adalah sosok
yang beriman besar kepada Tuhan. Ia percaya
kalau Tuhan akan memberi kekuatan kepadanya
yang tidak punya dasar apapun mengenai pelatihan
semi-militer yang begitu berat. Walaupun sangat
menyengsarakan, akhirnya Novita tetap berhasil
melewati masa-masa tersebut dengan selamat.
Sebagai Pranata Humas Ahli Pertama, Novita dan
timnya berperan dalam menjaga relasi dengan
para stakeholder ataupun instansi yang bekerja
sama dengan BASARNAS. Selain itu, divisi ini juga
bekerja sebagai kreator konten yang bertanggung
jawab mulai dari perencanaan, pembuatan, hingga
publikasi konten di media sosial. “Kalau untuk aku
sendiri, yang paling berkesan adalah konten kapal
terbakar di Masalembo, karena sampai masuk media
nasional dan korbannya banyak,” tutur perempuan
kelahiran Surabaya tersebut. Pada pengalaman
pembuatan konten paling berkesan itu, Novita baru
pertama kali merasakan banyak pengalaman baru
seperti konferensi pers, mendampingi pejabat,
dan meladeni banyak wartawan. “Karena waktu
dulu, aku di broadcast, jadi aku ga pernah belajar
sama sekali tentang PR. Begitu kerja di BASARNAS,
langsung dilepas, ndak ada yang ngajarin,” terang
Novita mengenai kegugupannya pada saat peristiwa

Pekerjaan di BASARNAS tergolong pekerjaan yang
cukup keras. Walaupun berprofesi sebagai Humas,
Novita beberapa kali harus meliput ataupun
mendokumentasikan kegiatan-kegiatan BASARNAS
di berbagai tempat yang terkadang medannya
cukup berbahaya. “Aku ini dianggap kecil-kecil
jagoan,” kata Novita sambil menceritakan bahwa
keluarga dan suami sempat khawatir dengan
profesinya. Bahkan, perempuan yang lahir 6 hari
sebelum Hari Pahlawan ini, memiliki banyak rekan
kerja yang terkesan cukup protektif terhadapnya.
“Karena aku cewek dan kecil, jadi operasi-operasi
SAR itu jarang banget dilibatkan,” kisahnya sembari
tertawa kecil. Walaupun begitu, Novita tetap
bertanggung jawab dalam perannya sebagai Humas
dan bersikeras untuk ikut berpartisipasi aktif dalam
berbagai kegiatan termasuk operasi-operasi SAR
yang dilakukan BASARNAS. “Aku mau coba turun,
aku harus ikut, ga bisa aku cuma sekadar di kantor,
terus cuma dapat laporan saja, foto juga cuma
dikirimi,” tandas Novita.
“Harus mau melayani!”
Itulah pesan yang ditegaskan untuk kalian yang mau
bekerja dibidang yang sama seperti Novita. “Kita
kerja bukan untuk duit, duit, duit, tapi kita melayani
untuk negara, untuk masyarakat,” tambah pelantun
lagu Regrets tersebut. Bukanlah suatu kebetulan
bila kita ditempatkan di suatu situasi. Itulah ladang
yang sudah disediakan oleh Sang Pencipta kita.
Jangan sampai hambatan dari luar maupun dalam
diri sendiri menjadi sebuah batu sandungan kita
dalam mengerjakan ladang yang telah disiapkan
tersebut. ***
Sumber: Dok. Narasumber
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PELATIHAN SCRIPTWRITING:

Membangun Dunia Baru dari Tulisan
Gabriella Valentina

Sumber: Dok. Panitia

Penulisan Karakter Berdasarkan Struktur Cerita

I

de-ide dan kreativitas dapat dituangkan melalui
berbagai cara, salah satunya dalam bentuk
cerita. Cerita-cerita kemudian dapat diubah
menjadi sebuah tulisan naskah dan dapat diangkat
menjadi karya film. Menulis naskah tidak hanya
membutuhkan kreativitas, namun juga memerlukan
dasar-dasar teori. Maka dari itu, Laboratorium
Media dan Laboratorium TV UK Petra mengundang
Melarissa Sjarief untuk menjadi pembicara pada
pelatihan script writing yang diadakan pada 13 dan
20 November 2021.
Naskah merupakan blueprint atau kerangka
dalam perancangan sebuah film. Penulis naskah,
sutradara dan produser bekerja sama dalam
mengembangkan cerita pada tahap perencanaan
suatu konsep film. Penulis naskah sendiri
bertanggung jawab untuk membangun latar, alur
cerita, dan juga karakter. Menurut Melarissa, “Posisi
penulis naskah merupakan posisi di ujung terdepan
di sebuah film. Naskah akan membawa film ini dari
awal hingga akhir.”
Elemen-elemen Penting dalam Penulisan Naskah
Karakter, konflik, genre, tema, dunia cerita, dan
plot, merupakan elemen-elemen yang perlu
diperhatikan saat menulis naskah. Mengambil
contoh dari film Squid Game, karakter merupakan
salah satu komponen terbesar dan terpenting
dalam membuat suatu film. Karakter yang ditulis
dengan baik dapat membuat penonton merasa
terikat dan tertarik sehingga dapat membuat
penonton kembali menonton film tersebut. Poin
utama dalam menulis sebuah karakter adalah
mencari tahu langkah apa yang akan diambil oleh
karakter tersebut untuk mencapai tujuan atau goal
yang mereka miliki. Elemen konflik juga tidak kalah
penting karena memiliki peran yang besar dalam
perkembangan karakter.

Setiap penulis memiliki pendekatan dan cara
yang berbeda-beda ketika menulis struktur
sebuah cerita. Namun struktur yang paling
umum digunakan adalah struktur 3 babak yang
berurutan yaitu beginning, middle, dan ending.
Beginning meliputi perkenalan latar dan dunia yang
ditinggali oleh para karakter-karakternya. Middle
berisi pertemuan karakter dengan konflik dan
perubahan watak karakter ketika mereka harus
mengambil keputusan baru demi tujuan mereka.
Ending merupakan kesimpulan dan akhir dari
cerita si karakter dan penentuan apakah tujuan
mereka tercapai.

Sumber: Dok. Panitia

Penulisan karakter tidak harus dalam berbentuk
narasi namun bisa ditunjukkan melalui action.
Contohnya dapat dilihat melalui film Little
Miss Sunshine. Adegan di bagian awal dapat
menjelaskan watak dan sifat para karakternya dari
kegiatan yang sedang mereka lakukan. Melalui
pelatihan ini, para peserta lebih mengerti lagi
mengenai dunia perfilman dan tentunya cara
menulis naskah yang baik. ***
Sumber: Dok. Panitia
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Happiness:

Belajar Cara Menghadapi Outraged Public
Veronica Winata
Sumber: liputan6.com

keberanian itu disebabkan karena pekerjaan
keduanya yang masing-masing adalah seorang
detektif dan seorang anggota kepolisian. Ketika
wabah virus menjangkit gedung apartemen tempat
mereka tinggal, mereka berusaha untuk saling
melindungi sambil menjaga seisi apartemen untuk
bertahan hidup di tengah kondisi lockdown.
Karakter Han Tae Seok yang merupakan perwakilan
pemerintah untuk mengawasi publik sempat
berhadapan langsung dengan seisi gedung
apartemen. Dirinya juga harus mengambil langkahlangkah tertentu untuk membuat masyarakat bisa
tetap bertahan hidup. Namun, dapat dilihat dalam
serial ini bahwa Han Tae Seok yang seharusnya
bisa menenangkan publik malah membuat publik
semakin marah dan panik terkait kondisi wabah.
Han Tae Seok justru memerintahkan penghuni
apartemen untuk diam di dalam gedung dalam
kondisi listrik dan air yang hendak diputus aksesnya.
Penghuni apartemen pun semakin bertanya-tanya
tentang bagaimana cara mereka bisa bertahan
dalam kondisi demikian.

D

unia hiburan Korea Selatan pada akhir 2021
sempat digemparkan dengan hadirnya serial
bergenre thriller-fantasi berjudul “Happiness”.
Serial garapan Ahn Gil Ho ini dibintangi oleh tiga
pemeran utama: Park Hyung Sik sebagai karakter
Jung Yi Hyun, Han Hyo Joo sebagai karakter Yoon
Sae Bom, dan Jo Woo Jin sebagai karakter Han
Tae Seok. Serial yang diproduksi oleh Studio
Dragon ini mengisahkan sebuah kota di Korea
Selatan dihadapkan dengan wabah virus yang
bisa menyebabkan penderitanya ingin memangsa
manusia lain. Karakter Han Tae Seok yang berperan
sebagai seorang anggota militer adalah tokoh “juru
kunci” dari wabah yang pada akhirnya diceritakan
menjangkit ke seluruh dunia ini.
Jung Yi Hyun dan Yoon Sae Bom yang merupakan
sepasang pengantin baru rupanya menjadi
penghuni di apartemen tersebut. Kedua tokoh ini
dikisahkan sebagai dua individu pemberani yang
selalu mengedepankan kepentingan bersama
di atas kepentingan pribadi. Tak perlu terkejut,

Dalam pertengahan menuju akhir serial, kartu Han Tae
Seok pun terbuka. Han Tae Seok ternyata tidak peduli
pada pertahanan hidup masyarakat karena yang ia
butuhkan adalah antibodi virus untuk menyelamatkan
istrinya. Istrinya sedang hamil dan terbaring lemah di
sebuah kamar isolasi setelah tertular virus dari gigitan
pejabat atasan Han Tae Seok.
Serial ini diakhiri dengan hilangnya wabah virus
“kanibal” dari muka dunia. Serial “Happiness” telah
tamat pada 11 Desember 2021 lalu dengan rating
IMDb sebesar 8.3/10. Serial ini dapat disaksikan
melalui layanan streaming Viu dan tvN. ***
Sumber: idntimes.com
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Ajar Mahasiswa Kelola Data
Melalui Kuliah Umum JASP
Sherlynn Yuwono

S

Sumber: Dok. Panitia

ebagai generasi yang semakin bergantung
kepada data dan angka, akademisi mengimbau
mahasiswa mempelajari praktik penelitian
kuantitatif. Dalam ranah ilmu komunikasi,
pengambilan keputusan juga tetap memerlukan
permainan serta analisis rinci mengenai subjek
terkait. Di era teknologi ini, sudah banyak aplikasi
atau software yang membantu mahasiswa dalam
pembacaan data objek penelitian dalam angka.
Salah satu software ini merupakan Jeffrey’s Amazing
Statistics Program (JASP). Perangkat lunak garapan
University of Amsterdam ini bersifat gratis dan
mudah digunakan.
Maka dari itu, Program Studi (prodi) Ilmu
Komunikasi (Ikom) Universitas Kristen (UK) Petra
menggelar Kuliah Umum JASP: Introduction to
Data Analytics Software. Pada mata kuliah umum
yang diselenggarakan pada 11 November 2021
ini, Bodhiya Wijaya Mulya S.Sos., M.M. selaku
pemateri mengajarkan dasar-dasar penggunaan
JASP untuk mahasiswa aktif UK Petra dari berbagai
angkatan. Bukan hanya tutorial penggunaan JASP,
tapi Tim Pengajar Bodhiya turut menjelaskan cara
perhitungan statistika berbeda kepada peserta.

Sumber: Dok. Panitia

Salah satu metode adalah statistika deskriptif.
Statistika sendiri adalah ilmu mengenai pengukuran
dan penyampaian keterkaitan antar-data. Jadi,
statistika deskriptif berfokus pada penyajian
kesimpulan melalui visualisasi serta perhitungan
mean, median, dan modus. Indikator bagus tidaknya
sebuah data juga dapat terlihat dari skewness
(tingkat kemiringan grafik). Contohnya, kalau di
sebuah kelas tidak ada kesenjangan jumlah antara
jumlah anak yang remidi dengan yang tidak,
grafiknya bakal simetris di tengah. Metode serupa
juga membantu mahasiswa untuk mengetahui nilai
tertinggi dan terendah pelajar yang menjadi obyek.
Adapun indikator lain dalam penentuan bentuk
grafik seperti central tendency, variations, dan shapes.
Ketiga unsur keseimbangan tersebut menjadi tolok
ukur tingkat skewness.
Sumber: Dok. Panitia

Pengambilan
keputusan
dan
kesimpulan
membutuhkan data yang jelas. Penugasan
makalah, skripsi, dan laporan bersifat kuantitatif
pun tidak jauh dari grafik, tabel, dan pie chart.
Harapannya,
mahasiswa
dapat
meringkas
informasi yang bejibun menjadi suatu visualisasi
yang mudah dimengerti. Selaras dengan tema
Introduction to Data Analytics Software, tim pengajar
juga berharap agar peserta cukup terbantu dalam
pengelolaan data tanpa perlu mengeluarkan biaya.
Moderator menutup perkuliahan empat jam ini
melalui sesi tanya jawab. ***
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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.

