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Connect hadir di tengah-tengah kita untuk menjembatani 
sumbangsih pemikiran serta partisipasi dalam dunia 
kemasyarakatan secara praktis sehingga Prodi Ilmu 

Komunikasi Universitas Kristen Petra tak hanya menjadi menara 
gading. Para alumni Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra 
yang terserak di pelbagai tempat telah menyumbangkan kinerja yang 
tak bisa dianggap remeh. Di sisi lain, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi 
Universitas Kristen Petra juga menunjukkan kemauan dan semangat 
belajar yang luas dalam mengemban misi untuk menerapkan ilmu-ilmu 
yang didapatkan di bangku kuliah dalam kehidupan bermasyarakat kelak.

 Connect mencoba menjembatani kerinduan para mahasiswa 
dan juga menyambung relasi dengan para alumni. Dengan demikian 
diharapkan sinergi ini dapat menjadi energi yang besar dan menimbulkan 
dampak luas pada masyarakat. 

 Kiranya edisi perdana ini dapat menghibur serta menumbuhkan 
relasi yang baik bagi kita semua. Kiranya saran dan masukan akan 
menyempurnakan kehadiran Connect di antara kita.
 
 - Fanny Lesmana, S.Sos., M.Med.Kom -
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Judul  : The Greatest Showman
Tahun  : 2017
Direktor : Michael Gracey
Penulis : Jenny Bicks, Bill Condon
Pemain : Hugh Jackman, 
    Zac Efron, 
    Michelle Williams
Durasi  : 105 menit 

THE 

GREATEST
SHOWMAN

Diangkat dari kisah nyata, “The Greatest 
Showman” menampilkan cikal bakal 
sebuah bisnis pertunjukan. Phineas 

Taylor Barnum (selanjutnya P.T. Barnum) lahir 
dari kalangan menengah bawah memiliki daya 
imajinasi yang tinggi. Baginya kepuasan adalah 
ketika berhasil membuat orang lain tertawa. 
Bakat tersebut menuntun dirinya kepada ide-
ide yang dianggap gila di zamannya. Tak ingin 
dianggap remeh lagi, ia berusaha bangkit dan 
berusaha keras mendapatkan kesuksesan demi 
pengakuan orang-orang di sekitarnya. Namun, 
dukungan cinta dan semangat keluarganya 
mampu menyadarkan apa arti hidup sebenarnya.

 Tak sekadar menggambarkan kesuksesan 
P.T. Barnum, film ini ingin menyampaikan pesan 
“Yang membatasi seseorang hanyalah mimpinya.” 
The Greatest Showman ingin mengajak penonton 
memiliki mimpi dan visi akan hidupnya. Ketika 
seseorang sudah memiliki mimpi dan menemukan 
tujuan hidupnya, niscaya rintangan apapun akan 
ditempuh hingga terwujud. Buktinya dengan latar 
belakang keluarga tidak mampu pun, seorang 
P.T. Barnum dapat sukses meraih mimpinya.

 Kesuksesan juga berbicara tentang 
menjadi berbeda dengan yang lain, justru hal 
inilah yang sering ditakuti orang. Masyarakat 
mayoritas menilai perbedaan sebagai tumor. 
“Kami selalu ada dalam bayang-bayang 
masyarakat,” seakan itulah pesan yang ingin 
disampaikan masyarakat minoritas. Belajar 

mencintai diri sendiri dan menemukan orang-
orang yang suportif, mampu menuntun seseorang 
menemukan tujuan hidupnya.

 Dalam film ini digambarkan pula karakter 
seorang jurnalis bernama James Gordon 
Bennett. Fokus peranan jurnalis ini tampak dalam 
membangun atau menjatuhkan citra seseorang 
melalui tulisan yang dibuatnya. Awalnya, P.T. 
Barnum membuat sirkus dipandang sebelah 
mata oleh jurnalis setempat. Tanpa melakukan 
wawancara, sebuah artikel muncul dengan bias 
penggunaan kata bernilai negatif. Digambarkan 
pula bagaimana sebuah inovasi dianggap sebagai 
tumor sehingga media membingkai P.T. Barnum 
sebagai sosok penipu. Masyarakat intoleran 
pun tersulut dan menganggap pertunjukan P.T. 
Barnum adalah sampah. Mereka melakukan 
pengusiran dengan aksi unjuk rasa secara terus-
menerus.

 The Greatest Showman merupakan 
sebuah film musikal yang sukses diproduksi oleh 
20th Century Fox. Bukan hanya musik dengan 
kualitas tinggi, emosi penyanyi ikut mewarnai lagu 
yang dibawakan. Dengan gamblang, lirik lagu 
menyampaikan makna secara eksplisit. Bahkan, 
soundtrack berjudul “This is Me” menggugah emosi 
korban diskriminasi ini pun mampu menempati 
posisi pertama dalam penghargaan Golden 
Globes Award  di Inggris. Lagu ini memenangkan 
penghargaan untuk kategori “Best Original Song - 
Motion Picture”.*ccf
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Jeffrey 
Haribowo
Membangun visi merupakan kunci seseorang 

memiliki tujuan hidup. Adanya tujuan hidup 
dan mimpi yang jelas dapat menjadi alasan 

seseorang bertahan dalam segala terpaan.  Untuk 
mencapainya, masing-masing individu akan mengalami 
pengalaman yang berbeda-beda. 

 “I think  it would be ‘Living my life to the fullest’,” 
jawab Jeff mengenai visinya. “I have a strong believe, 
you can’t change much about the future unless you do 
your best today. Tidak perlu terlalu banyak memikirkan 
keinginan di masa depan. Yang paling penting saat ini 
apa yang ada. Lakukan yang terbaik sekarang untuk 
masa depan yang lebih baik.” 

 Visi yang dimiliki oleh Jeffrey Haribowo ini ia 
peroleh saat memasuki dunia kerja. Jeff -begitu biasa 
dia dipanggil- dengan membuka diri dan pikirannya, 
banyak ide baru bermunculan. Melalui hubungan 
pertemanan, tanpa sadar telah mampu mengubah 

pola pikir seseorang termasuk diri Jeff. 
Asal dapat menyadari dan memahami 

kenyataan ada banyak ide dan pola pikir 
di dunia ini, kita dapat meneguhkan 

keunikan diri dan memahami orang 
lain. Membangun visi juga tidak 

terlepas dari koridor-koridor 
value. Jeff berpegang teguh 

bahwa Tuhan dan keluarga 
adalah yang terutama. 
Mungkin nilai seringkali 
terabaikan, tetapi 
ternyata ini menjadi kunci 
terpenting membentuk 
karakternya.



“I have a strong 
believe, you can’t 
change much 
about the future 
unless you do 
your best today.”
- Jeffrey Haribowo

 Berlatar belakang “Anak TV”, sekarang 
Jeff terjun di dunia Public Relations (PR). Awalnya, 
idealisme: “Pokoknya bekerja di dunia TV” sangat 
kuat dalam dirinya. Namun, keinginan untuk terus 
belajar lebih kuat dari keinginan ideal masa kuliah. 
Jeff sempat magang di dunia pertelevisian, tetapi 
lebih memilih bekerja sebagai PR pada tahun 
2007.

 Exxon Mobil menerima lamaran Jeff 
untuk bekerja di cabang Bojonegoro. Sempat 
dipindah tugaskan ke Jakarta, akhirnya Jeff pun 
melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas 
Indonesia (UI), mengambil manajemen 
komunikasi. Pencapaian-pencapaian pun datang 
silih berganti. Menjadi yang pertama dalam “point 
of contact” (seseorang bertanggung jawab menjadi 
koordinator suatu program) untuk  grup pemasaran 
sumber daya dan gas, Jeff berkewajiban untuk 
memastikan perusahaan memiliki representasi 
hubungan keluar yang baik. Setelah itu, Jeff 
juga berkesempatan untuk memimpin Exxon 
Mobil Indonesia dalam organisasi “Emergency 
Response“ hingga menjadi anggota “Asia Pacific 
Public Affairs Regional Respon Team” di dalam 
Exxon Mobil.

 Perjalanan selama 8,5 tahun di dunia 
minyak dan gas tidak membuat Jeff berhenti 
berkarya. Namun, keinginan untuk belajar akan 
hal-hal yang baru terus muncul dalam hatinya. Ia 
pun bergabung dengan PT. HM Sampoerna Tbk. 
“Itu menjadi komitmen saya, kalau pindah kerja 
tidak mau ke perusahaan sejenis karena tidak 
akan ada pembelajaran baru,” jelas Jeff. Tidak 
hanya asal pindah dan duduk diam di balik meja 
perkantoran, Jeff juga berkesempatan menjadi 

Menekuni dunia Public Relations 
dibanding broadcast TV

04PROFILE

pemimpin kampanye #StopRokokIllegal yang 
bekerja sama dengan “Directorate General of 
Customs and Excise” dan “Cigarette Industry 
Associations” di tahun 2017.

  Tanpa bekal visi dan impian, mungkin 
sosok Jeff yang sekarang tidak akan pernah 
ada. Dukungan dari orang terdekat hingga 
orang-orang yang tak terduga mampu membawa 
hingga keadaan diri sekarang. Tidak pernah 
ada kata terlambat untuk mencapai sebuah 
sukses. Sebagai praktisi dan akademisi, kita pun 
mendapat kesempatan yang sama. Sudahkah 
menemukan visi hidupmu?*ccf
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CONTENT 
WRITER

Tahun 2015, pendapatan rata-rata seorang 
content writer mencapai 69.130 USD 
menurut The U.S. Bureau of Labor Statistics 

(BLS). Perkembangan penggunaan media digital 
kian melesat, sehingga profesi sebagai content 
writing pun turut dicari. Lantas, bagaimana dengan 
keadaan content writing di Indonesia?

 “Content writing baru mulai populer akhir-
akhir ini di Indonesia. Dulu profesi ini sering 
dipandang sebelah mata, tetapi sekarang mulai 
dicari banyak orang,” jelas Putri. ”Saya sudah 
sejak dulu jaman kuliah menulis konten dan 
menerjemahkan dokumen,” tambahnya. Seorang 
penulis konten di Indonesia tidak diperlakukan 
sebaik penulis konten untuk orang asing. Hal 
ini dikarenakan kebanyakan orang masih belum 
memahami bagaimana proses penulisan sebuah 
konten.
 
 Pada dasarnya, content writing berarti 
menulis konten. Lantas, konten seperti apa yang 
ditulis? Mengapa jasa content writer menjadi 
pencarian di kalangan masyarakat? Seorang 
penulis konten yang baik mampu menghipnotis 

pembaca dengan satu kalimat pendek yang 
menggugah. Tagline singkat mampu menjadi 
identitas sebuah perusahaan. Sebut saja “just do 
it.” Tanpa menjelaskan milik siapa tagline tersebut, 
pecinta produk Nike akan memahami untuk siapa 
tagline tersebut ditujukan.

 Namun, untuk membangun citra tersebut 
tidak semata hanya pekerjaan semalam. Seorang 
content writer perlu melakukan brainstorming dan 
riset. Bagaimana cara membawa ke permukaan 
value atau nilai perusahaan yang dapat 
dijual melalui kalimat sederhana merupakan 
tantangannya. Erat kaitan antara menulis konten 
dan membangun citra sebuah perusahaan. 
Maka dari itu, jasa ini juga mulai dipakai untuk 
membangun citra diri seseorang.

 Tidak hanya sekedar menulis untuk 
perusahaan, sebenarnya penulis konten lebih 
berfokus kepada audiens. Seorang content writer 
harus bisa membayangkan apa yang ingin dibaca 
oleh target audiensnya. Misalkan, klinik kecantikan 
memiliki target pemuda-pemudi usia 17 hingga 
25 tahun. Penulis konten wajib mencari tahu apa 

Bersama narasumber:
Putri B. Sulistiani

Usia    : 25 tahun
Pekerjaan   : Wiraswasta 
No. HP:   : 082146070002
Pendidikan Terakhir : Sastra Inggris



yang tengah ramai dibahas anak muda. Bahasa 
gaul dan tagar media sosial yang sedang naik 
daun pun jadi pekerjaan rumah penulis konten.

 Menjadi seorang content writer harus dapat 
menguasai berbagai macam gaya menulis. Dulu, 
masyarakat memandang penulis konten sebagai 
mereka yang mengisi majalah, buku, maupun 
koran. Namun sekarang di era digital, content 
writer bekerja sangat dekat dengan dunia maya 
maupun media sosial. “Mengurus media sosial 
merupakan hal terberat menjadi seorang content 
writer. Lebih memusingkan dibandingkan dunia 
TV. Kalau di TV, mungkin kita memperhatikan 
share setiap waktu. Tapi, kalau di media, kita 
perhatikan jumlah likes, komentar, jam update, 
dan yang paling ribet itu traffic,” cerita Putri.

 Macam ranah digital tidak hanya berhenti 
sebatas media sosial. Content writer juga dapat 
berkontribusi sebagai penulis newsletter maupun 
penulis konten blog. “Banyak perusahaan sedang 
mencari orang yang bisa menulis. Terutama 
kalau kepandaiannya dapat dipadukan dengan 
kemampuan lain seperti design, marketing, 
digital marketing, content marketing, brand 

publish, dan lain sebagainya. Menurut saya, anak 
Komunikasi mampu mengambil celah di sana,” 
terang Putri. Tidak hanya berangkat dari dunia 
komunikasi, pekerjaan ini juga dapat dilakukan 
oleh latar belakang Jurusan Sastra Inggris dan 
creative writing. “Kalau saya memiliki poin lebih 
sebagai Sarjana Sastra Inggris di kemampuan 
bahasa Inggris saya yang tinggi. Konten yang 
saya kerjakan semuanya dalam bahasa Inggris 
dan klien saya juga kebanyakan orang asing,” 
tambahnya. 

 Hal yang terpenting dan perlu dimiliki 
sebagai content writer adalah autentik atau 
keaslian. Banyaknya karya indah penulis konten 
senior memang menggiurkan untuk dicontoh. 
Namun, plagiat bukanlah tujuan penulis konten. 
Selain keaslian yang menjadi nilai jual, penulis 
konten juga dituntut memiliki keunikan dan ciri 
khas. Faktor yang dapat membedakan penulis 
konten satu dengan yang lainnya menjadi alasan 
perusahaan tertentu tertarik dengan segelintir 
penulis konten. Bukankah praktisi komunikasi 
sejak dini sudah dituntut memiliki orisinalitas? 
Selangkah lebih maju lagi Sarjana Komunikasi 
untuk berkarya di bidang ini.*ccf
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