
Pertanyaan Paling Populer

Apa itu Pena Budaya?
Pena Budaya merupakan lembaga pers mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Padjadjaran. Di Pena Budaya, Sobat Penbud dapat mempelajari berbagai hal seperti menulis
berita, menulis opini, meliput berita, mengambil gambar, mendiskusikan berbagai isu, dan
lain-lain.

Kemampuan apa yang dibutuhkan untuk dapat bergabung di Pena Budaya?
Hal terpenting yang harus memiliki adalah tekad dan niat yang kuat untuk mengembangkan diri
bersama-sama di Pena Budaya.

Apakah aktivitas di Pena Budaya hanya berkutat pada menulis berita atau seputar
jurnalistik saja?
Pena Budaya tidak hanya memproduksi produk jurnalistik, melainkan juga karya-karya sastra
seperti puisi, cerpen, resensi, dan produk-produk lain yang melibatkan proses kreatif di
dalamnya.

Setelah bergabung di Pena Budaya, apakah kita dapat memilih divisi berdasarkan
keinginan pribadi?
Di Pena Budaya, Sobat Penbud tetap dapat memilih divisi yang diinginkan, tetapi tidak menutup
kemungkinan teman-teman akan diarahkan kepada bidang yang disarankan.

Apa saja produk-produk dari Pena Budaya?
Untuk dapat melihat produk Pena Budaya, Sobat Penbud dapat melihat Booklet Pena Budaya
dengan mengakses tautan berikut: penabudaya.com/rekrutmen

Kapan saja rekrutmen terbuka Pena Budaya diadakan?
Untuk saat ini, Pena Budaya hanya membuka pendaftaran di awal tahun ajaran baru.

Apakah setelah diterima bergabung bersama Pena Budaya melalui proses rekrutmen,
Sobat Penbud yang mendaftar langsung menjadi anggota Pena Budaya?
Setelah melalui proses rekrutmen, Sobat Penbud akan mengikuti serangkaian tahapan yang sudah
disiapkan selama menjadi Pena Budaya Muda hingga akhirnya dapat menjadi anggota tetap Pena
Budaya.

Apakah ketika masuk Pena Budaya dan bukan merupakan bagian dari Divisi Redaksi
dapat turut serta mengirimkan karya ke Pena Budaya?



Karya yang dimuat di Pena Budaya tidak terbatas pada anggota Divisi Redaksi, melainkan
terbuka untuk umum. Sehingga, anggota yang bukan merupakan bagian dari Divisi Redaksi tetap
dapat berkontribusi mengirimkan karyanya ke Pena Budaya.

Untuk kedepannya, aktivitas Pena Budaya akan dilangsungkan secara offline atau online?
Beberapa diantara aktivitas Pena Budaya saat ini sudah dilakukan secara offline. Sementara
untuk aktivitas-aktivitas mendatang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Untuk bergabung ke dalam Divisi Media Kreatif, apakah diwajibkan menguasai beberapa
aplikasi desain tertentu?
Penilaian pada proses seleksi untuk Divisi Media Kreatif lebih ditekankan pada portofolio yang
akan Sobat Penbud kirimkan. Tidak ada aplikasi tertentu yang wajib untuk dikuasai. Kedepannya
Sobat Penbud yang tergabung dalam Divisi ini juga akan menerima berbagai pelatihan terkait
desain grafis yang akan membantu mengembangkan minat dan bakat Sobat Penbud.

Jika belum pernah memiliki pengalaman di organisasi manapun, apakah tetap dapat
bergabung ke dalam Pena Budaya?
Sobat Penbud yang belum pernah memiliki pengalaman di organisasi manapun tetap dapat
bergabung ke dalam Pena Budaya selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Portofolio seperti apa yang dibutuhkan oleh Divisi Media Kreatif?
Karya yang dikirimkan dapat berupa desain grafis dengan konsep bebas selama karya tersebut
bersifat orisinal dan bukan merupakan hasil plagiat.

Catatan khusus:
Pertanyaan yang belum terjawab dalam daftar di atas dapat Sobat Penbud sampaikan melalui
narahubung berikut:

0896-6049-8764 (Ditha Sri)


