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CERITA 
SENIN. Baru saja keluar dari ruang kuliah, ponsel Aryadwipa, Presiden Badan Eksekutif 

Mahasiswa Universitas Broadcasting, berdering. Di layar tertera nama yang sudah 
dikenalnya. “Halo, gimana Citra,” sapa Aryadwipa begitu mengangkat telepon. 

“Angling, Rabu lusa jadi rapat pengurus BEM kan?” suara Pranacitra, sekretaris 

BEM, dari seberang sana. 
“O iya dong, tetap sesuai jadwal,” tegas Aryadwipa. 
“Agendanya?” 

” Pembahasan program penerimaan mahasiswa baru.” 
”Oke deh. Kalau begitu, kamu siapkan ide dan bahan rapat ya. Ntar biar aku undang 

teman-teman pengurus yang lain. Gitu dulu ya, thanks.” 
SELASA. Pukul 20.00, Aryadwipa sudah sibuk berkutat di meja kerja di kosnya. Ia 

tengah mempersiapkan bahan untuk rapat BEM esok hari. Ia ingin acara penerimaan 

mahasiswa baru tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. ”Program apa saja yang oke ya? 
Siapa saja yang bisa kita libatkan ya? Bagaimana pengelolaan kepanitiaan masing-masing 

fakultas ya,” Aryadwipa berpikir keras untuk itu. 
RABU. Begitu tiba di kampus, Aryadwipa langsung menuju sekretariat BEM di 

komplek unit kegiatan mahasiswa. ”Hai Citra, teman-teman sudah kamu undang semua 

kan?” tembak Aryadwipa begitu dijumpainya Pranacitra tengah merapikan ruang 
sekretariat. 

”Sudah dong. Kamu sendiri, sudah siap usulan program?” Pranacitra balik bertanya. 

”Sudah, sampai lembur aku semalem. Ntar kita bahas di rapat.” 
Pukul 09.45, para pengurus BEM yang diundang sudah semua hadir. Rapat pun dimulai 

dan dipimpin langsung Aryadwipa. Rapat berhasil menyepakati program-program untuk 
mahasiswa baru. Rapat juga merekomendasikan agar Presiden BEM menyampaikan 
langsung program tersebut kepada seluruh mahasiswa. Rapat juga merekomendasikan 

untuk menyosialisasikan dalam buletin kampus. 
 JUMAT. Pukul 10.00, dari podium di halaman kampus, Aryadwipa berpidato 

menyosialisasikan program-program penerimaan mahasiswa baru kepada seluruh 
mahasiswa yang hadir. Sementara sebagian pengurus BEM yang lain menyebarkan buletin 
kepada para mahasiswa dan menempelkan pamlet ke papan pengumuman.[] 

 
SOAL 

1. Sebutkan 6 level komunikasi yang ada dalam cerita di atas! Jelaskan arti masing-
masing level serta beri contohnya dari cerita di atas! 

2. Salah satu prinsip komunikasi menyebutkan bahwa ”komunikasi melibatkan 

dimensi isi dan hubungan”. Jelaskan artinya dan berikan contohnya! 

3. Gambar dan jelaskan model komunikasi Lasswell !  
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