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UNPAK - Kompetensi khusus dibutuhkan untuk mendukung kualitas mahasiswa dan lulusan di 

berbagai bidang pekerjaan.  

Setiap lulusan yang akan memasuki pasar kerja harus memiliki kompetensi dan profesionalitas 

yang relevan dengan industri yang dimasukinya.  

Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat desain grafis dan konten 

kreator menjadi profesi yang sangat menjanjikan.  

Hal ini terlihat dari kekuatan sebuah konten untuk menyampaikan informasi yang menarik dan 

interaktif, sehingga bisa meningkatkan value untuk bisnis perseorangan atau perusahaan, dengan 

tujuan untuk menyukseskan strategi marketing konten dalam perusahaan tersebut.  

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pakuan melakukan sebuah inovasi dengan 

mengadakan workshop desain multimedia, fotografi, dan content creator.  



Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa kompetensi tambahan dengan harapan akan 

muncul skill baru di bidang desain, fotografi dan konten creator.  

Peserta kegiatan diharapkan mampu memiliki kemampuan sebagai seorang basic fotografer dan 

videografer atau profesi pendukung yang menarik di masa kini seperti Influencer atau Youtuber, 

khususnya di bidang biologi dan lingkungan.  

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 26-27 Oktober 2022, bertempat di FKIP 

Universitas Pakuan.  

Pada hari pertama, narasumber yang dihadirkan yakni Anton Hendrawan, seorang Documentary 

Fil Maker. Beliau banyak berkecimpung di dunia film dan fotografi, beberapa karya yang sudah 

dihasilkan antara lain Si Bolang, Dunia Binatang, Jejak Anak Negeri, dan Anak Emas.  

Mahasiswa diajarkan dan dibekalai Teknik dasar dalam pengambilan gambar dan video, 

beberapa hal teknis yang harus diperhatikan dan disiapkan ketika akan membuat video dan film 

dokumenter.  

Di hari kedua, narasumber yang dihadirkan yaitu Herna Prasetyo atau yang lebih dikenal sebagai 

Tyo Survival/Tyo Jejak Petualang.  

Beliau merupakan seorang Outdoor Enthusiast, Host TV, Youtuber, dan Art Director. 

Mahasiswa diberikan wawasan dan sudut pandang yang luas seputar dunia youtube dan platform 

digital, membangun semangat untuk menyalurkan berbagai hoby menjadi sebuah konten yang 

layak publish.  

Narasumber juga mengajak mahasiswa untuk mempraktikkan langsung bagaimana Teknik dalam 

membuat sebuah konten sederhana, dengan objek ular dan hewan melata yang sudah disiapkan 

oleh narasumber.  

Berbagai kegiatan tersebut tentunya dapat menjadi stimulus yang kuat bagi mahasiswa agar 

dapat memaksimalkan kreatifitasnya dalam menghasilkan sebuah karya, yang tentunya juga 

dapat menambah skill dan kompetensi yang akan bermanfaat dalam memasuki dunia kerja kelak.  



 

 


