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Buku “40 Tahun Alumni Fikom Unpad Angkatan 1982” ini memperkaya bacaan tentang 
ilmu komunikasi, teori dan aplikasinya — yang ditulis para alumni yang berkarya sebagai 
dosen di dunia pendidikan, beberapa di antaranya profesor dan doktor; dan para praktisi 
komunikasi yang rata-rata berpengalaman dalam dunia kerja profesional lebih 30 tahun.

Buku ini memuat 58 artikel yang terdiri dari 25 tulisan di Bagian Pertama dan 33 tulisan 
di Bagian Kedua — tiga di antaranya catatan pribadi untuk mengenang  tiga alumni yang 
telah “pergi” mendahului. Buku karya bersama angkatan 1982 ini ditulis oleh 41 alumni, 
plus satu istri alumnus. Di bagian akhir buku, dimuat foto-foto kenangan semasa kuliah 
di kampus Dipati Ukur dan kampus Sekeloa, serta foto-foto reuni.

Teknologi digital telah mengubah perilaku manusia, termasuk cara kita berkomunikasi, 
berinteraksi, bahkan bertransaksi. Saat ini komunikasi menjadi bodyless di mana 
tubuh kita dapat hadir secara digital, dan borderless karena komunikasi yang kita 
lakukan berpotensi melewati lintas batas global. Tren komunikasi digital ini tentu 
menghasilkan perubahan-perubahan fundamental bagi praktik-praktik maupun  
teori ilmu komunikasi sendiri. Kondisi ini menjadi sangat relevan bagi pengembangan 
ilmu komunikasi sebagai respon kritis terhadap elevasi digital yang semakin tak 

terelakkan. Merespon hal tersebut, saya menyambut baik gagasan penulisan buku 40 Tahun 
Alumni Fikom UNPAD Angkatan 1982. Buku yang ditulis sejumlah alumni Fakultas Ilmu Komunikasi 
UNPAD Angkatan 1982 ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan menjadi referensi 
teoretis maupun praktik bagi perkembangan ilmu komunikasi saat ini. Latar belakang penulis yang 
sebagian besar telah menempuh 30 tahun pengalaman kerja di bidang masing-masing menjadi 
nilai tambah bagi buku ini.

Johnny G. Plate 
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Sebagai pimpinan Universitas Padjadjaran saya menyambut baik penerbitan buku 
40 Tahun Alumni Fikom UNPAD Angkatan 1982. Inisiatif menerbitkan buku dalam 
sebuah momen tertentu adalah ide yang sangat baik. Di samping menjadi sebuah 
kisah inspiratif, juga dapat menjadi referensi yang dapat dimanfaatkan oleh para 
pembacanya. Empat puluh tahun bukanlah sebuah perjalanan singkat. Saya bangga 
alumni Fikom UNPAD angkatan 1982 dapat tetap kompak. Bahkan dapat membuat 

sebuah karya secara bersama-sama. Harapan saya, semoga seluruh alumni UNPAD dapat 
memberikan manfaat maksimal bagi almamater dan masyarakat sesuai profesinya masing masing. 
Sekali lagi, selamat menikmati kebersamaan dalam persahabatan dan kreativitas. Salam.

Prof Dr Rina Indiastuti, S.E., M.SIE
Rektor Universitas Padjadjaran
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Gagasan menerbitkan buku pada ulang tahun ke-40 dihitung sejak masuk kuliah di 
Fikom Unpad termasuk unik dan istimewa. Sepanjang saya tahu, belum pernah ada yang 
melakukannya. Untuk itu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Angkatan 82 
termasuk angkatan terbanyak yang alumninya berprofesi sebagai dosen di berbagai kampus. 
Di Fikom Unpad sendiri tercatat tujuh orang, salah satunya sudah menjadi Guru Besar, yaitu 
Prof Dr. Engkus Kuswarno, MS. 

Sewaktu saya masuk Fikom Unpad, angkatan 82 inilah yang sedang menjabat di berbagai 
lembaga kemahasiswaan di Fikom. Oleh karenanya, saya merasa akrab dengan angkatan 
yang satu ini. Secara pribadi dan kelembagaan, saya menyambut baik penerbitan buku  
40 Tahun Alumni Fikom UNPAD Angkatan 1982: Kumpulan Tulisan Ilmiah Populer dan 
Kenangan. Semoga buku ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pencinta ilmu 
komunikasi. Puluhan penulis dengan pengalaman kerja dan profesi lebih dari 30 tahun tentu 
menjadi nilai lebih dari buku ini sehingga sangat layak untuk dibaca. Sekali lagi selamat 
dan salam sukses untuk semua Alumni Fikom Angkatan 1982. Salam sehat dan Salam 
Komunikasi – HARMONI. 

Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si.  
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) 

Mengingat buku ini ditulis oleh sejumlah alumni dengan pengalaman kerja di atas 30 tahun 
di tempat yang berbeda, maka diharapkan buku ini akan menjadi karya menarik, baik dilihat 
dari sisi cakupan telaah, maupun terkait aspek aplikasi ilmu komunikasi di lapangan. Sebagai 
dosen yang pernah mengajar mereka, tentu saya merasa bangga. Selamat pada seluruh 
alumni Fikom Unpad 1982. Tetap kompak dan teruslah berkreativitas! 

Prof. Dr. Soleh Semirat, M.S.  
Dekan Fikom Unpad periode 1995-2001 

Perasaan baru kemarin saya menjadi senior dalam Ospek angkatan 1982 Fikom Unpad ini, 
ternyata angkatan ini sudah berusia empat dekade alias 40 tahun. Masih ingat ketika salah 
seorang senior di hadapan mahasiswa baru 1982—yang menggunakan seragam putih-putih 
dengan pita kuning-hijau ini, dengan lantang bicara di hadapan mereka, “Kalian harus jadi 
orang hebat dan sukses setelah lulus dari fakultas ini.” Ternyata benar, angkatan 1982 ini 
hebat-hebat dengan berbagai profesi. Mereka menyebar ke berbagai lini dengan jabatan 
tinggi, sebagian kembali ke kampus dengan menyandang gelar doktor bahkan profesor. 

Dr. Aceng Abdullah, M.Si.  
Angkatan 1979, mantan aktivis Fikom Unpad,  

kini Ketua Senat Fakultas Fikom Unpad 



Sebagai angkatan 1979, saya kenal angkatan 1982 (sering juga dinamai L-82) sebagai 
angkatan terakhir yang menggunakan nama Fakultas Publisistik (Fapub) untuk kemudian 
berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom). Bersama angkatan 1982, banyak 
sekali kegiatan kemahasiswaan yang berhasil kami lakukan di Senat Mahasiswa Fikom, 
dari mulai bermain sampai kegiatan ilmiah. Sekelompok mahasiswa yang sangat beragam 
karakternya, mulai dari pemain sepak bola yang andal sampai ketua Senat Mahasiswa dan 
tokoh agama. 

Dari karakter beragam ini, tidak mengherankan ketika alumni L-82 berhasil menerbitkan 
sebuah buku kumpulan tulisan yang juga beragam isinya, ada tulisan ilmiah populer di bagian 
pertama, dan ada pengalaman pribadi di bagian kedua. Buku ini akan membawa kita pada 
kenangan masa kuliah dan menambah pengetahuan dan wawasan. Saya acungkan jempol 
atas inisiatif angkatan L-82 menghimpun banyak pemikiran dan pengalaman yang sangat 
layak dibagikan untuk kita semua. Luar biasa! 

Dr. Agus Rusmana, M.A.  
Angkatan 1979, kini dosen Fikom Unpad 

Vivat Almamater! Tahun 1975, saya diterima menjadi mahasiswa Fakultas Publisistik yang 
kemudian berganti menjadi Fikom. Selain kuliah, saya juga aktif di kemahasiswaan, baik di 
universitas maupun di fakultas. Karena kerap terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru, 
maka saya memiliki hubungan emosional yang cukup kental dengan Fikom angkatan 1982. 
Bahkan beberapa di antaranya menjadi sahabat dekat. 

Terbitnya buku ini merupakan ide brilian. Saya memberikan apresiasi dan ucapan selamat. 
Semoga buku ini tidak hanya akan bermanfaat bagi mahasiswa seangkatan, tapi juga bagi 
siapa saja peminat disiplin ilmu komunikasi. Tulisan keilmuan dan pengalaman lapangan 
puluhan tahun di berbagai profesi oleh alumni angkatan ini sungguh luar biasa. Layak untuk 
dijadikan penambah wawasan. Selamat dan sukses untuk 40 tahun kebersamaan angkatan 
1982. 

Drs. Roy Robert Rondonuwu, M.A.  
Aktivis mahasiswa Unpad tahun 1970-1980an 
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Teknologi digital telah mengubah perilaku manusia, termasuk cara kita 
berkomunikasi, berinteraksi, bahkan bertransaksi. Saat ini komunikasi menjadi 
bodyless di mana tubuh kita dapat hadir secara digital, dan borderless karena 
komunikasi yang kita lakukan berpotensi melewa lintas batas global. Tren 
komunikasi digital ini tentu menghasilkan perubahan-perubahan fundamental 
bagi prakk-prakk maupun teori ilmu komunikasi sendiri. Kondisi ini menjadi 
sangat relevan bagi pengembangan ilmu komunikasi sebagai respon kris 
terhadap elevasi digital yang semakin tak terelakkan.
Merespon hal tersebut, saya menyambut baik gagasan penulisan buku 40 Tahun 
Alumni Fikom UNPAD Angkatan 1982. Buku yang ditulis sejumlah alumni Fakultas 
Ilmu Komunikasi UNPAD Angkatan 1982 ini diharapkan mampu memberikan 
perspekf baru dan menjadi referensi teores maupun prakk bagi 
perkembangan ilmu komunikasi saat ini. Latar belakang penulis yang sebagian 
besar telah menempuh 30 tahun pengalaman kerja di bidang masing-masing 
menjadi nilai tambah bagi buku ini. 

Johnny G. Plate 
Menteri Komunikasi dan Informaka Republik Indonesia

Sebagai pimpinan Universitas Padjadjaran saya menyambut baik penerbitan buku 
40 Tahun Alumni Fikom UNPAD Angkatan 1982. Inisiaf menerbitkan buku dalam 
sebuah momen tertentu adalah ide yang sangat baik. Di samping menjadi sebuah 
kisah inspiraf, juga dapat menjadi referensi yang dapat dimanfaatkan oleh para 
pembacanya. Empat puluh tahun bukanlah sebuah perjalanan singkat. Saya 
bangga alumni Fikom UNPAD angkatan 1982 dapat tetap kompak. Bahkan dapat 
membuat sebuah karya secara bersama sama. Harapan saya, semoga seluruh 
alumni UNPAD dapat memberikan manfaat maksimal bagi almamater dan 
masyarakat sesuai profesinya masing masing. Sekali lagi, selamat menikma 
kebersamaan dalam persahabatan dan kreavitas. Salam.

Prof Dr Rina Indiastu, S.E., M.SIE 
Rektor Universitas Padjadjaran

Buku “40 Tahun Alumni Fikom Unpad Angkatan 1982” ini memperkaya bacaan 
tentang ilmu komunikasi, teori dan aplikasinya — yang ditulis para alumni yang 
berkarya sebagai dosen di dunia pendidikan, beberapa di antaranya profesor dan 
doktor; dan para praksi komunikasi yang rata-rata berpengalaman dalam dunia 
kerja profesional lebih 30 tahun. 
Buku ini memuat 58 arkel yang terdiri dari 25 tulisan di Bagian Pertama dan 33 
tulisan di Bagian Kedua — ga di antaranya catatan pribadi untuk mengenang ga 
alumni yang telah “pergi” mendahului. Buku karya bersama angkatan 1982 ini 
ditulis oleh 41 alumni, plus satu istri alumnus. Di bagian akhir buku, dimuat foto-
foto kenangan semasa kuliah di kampus Dipa Ukur dan kampus Sekeloa, serta 
foto-foto reuni.
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Sekapur Sirih

B
uku 40 Tahun Alumni Fikom UNPAD 
Angkatan 1982: Kumpulan Tulisan Ilmiah 
Populer dan Kenangan ini termasuk 

unik. Minimal itulah pendapat subjektif 
penggagasnya. Sikap ini kemudian “diaminkan” 
oleh seluruh alumni Fakultas Ilmu Komunikasi 
(Fikom) Unpad angkatan tahun 1982. Dikatakan 
unik karena lahir terkait momen 40 tahun lalu, 
dihitung sejak alumni masuk kuliah di Fikom 

Unpad yang saat itu masih bernama Publisistik. Tidak banyak alumni 
sebuah universitas memperingati tahun awal masuk kuliahnya, apalagi 
dengan menerbitkan sebuah buku yang ditulis ramai-ramai. 

Awal ide penulisan datang dari Robert Adhi Kusumaputra atau 
dikenal dengan nama Adhi Ksp, alumnus yang pernah berprofesi sebagai 
wartawan surat kabar paling terkemuka di negeri ini. Gagasannya 
disampaikan untuk kali pertama di grup Whatsapp alumni, kemudian 
saya—sebagai orang yang pernah menjadi Ketua Angkatan 1982—
merespons, menghubungi, dan mengajaknya untuk merealisasikan ide 
tersebut. Sayang rasanya jika momen 40 tahun tidak dimanfaatkan 
untuk membuat sesuatu yang bersifat monumental. Dengan semangat 
yang sama, dibentuklah tim kecil yang bertugas mengorganisasikan 
seluruh proses hingga buku kebanggaan ini terbit dan semua berjalan 
lancar. Sebagian besar alumni kompak berkontribusi menyumbang 
tulisan. Dengan berbagai latar belakang dan pengalaman para penulis 
yang berbeda, isi buku ini menjadi warna-warni dan semakin menarik 
untuk disimak. 
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Lebih Elegan, Lebih Lengkap

Buku L-82 dari sisi tampilan maupun isi berbeda dengan buku-
buku alumni yang pernah ada. Dari sisi penampilan, buku ini lebih 
elegan, didesain secara profesional. Dilihat dari konten, buku ini lebih 
lengkap. Tidak hanya menyajikan cerita kenangan, tetapi buku ini juga 
memiliki tulisan utama bersifat ilmiah populer, tentang keilmuan dan 
pengalaman kerja alumni, serta menyajikan 12 halaman foto berwarna 
(foto-foto kenangan dan foto-foto saat reuni). 

Konten buku ini terdiri dari gabungan dua bagian tulisan yang 
berbeda. Bagian pertama dikelompokkan dalam Tulisan Utama. Tulisan 
ini agak panjang dan sedikit serius. Meski masuk dalam kategori ilmiah, 
tetap diupayakan dalam gaya bahasa yang ringan agar enak dibaca. Isinya 
terkait keilmuan atau dunia kerja alumni. Tidak kurang dari sederet 
doktor dan magister (bahkan salah satunya berpredikat sebagai Guru 
Besar) ikut berkontribusi. Mereka rata-rata menulis tentang ilmu yang 
digelutinya. Sedangkan yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan 
menulis tentang dunia kerjanya. Tulisan mereka pun tidak kalah menarik. 
Bagian Tulisan Utama yang bersifat umum inilah yang membuat buku 
yang sedang Anda baca bisa dinikmati oleh siapa saja, tidak hanya oleh 
mereka yang memiliki hubungan emosional dengan Fikom Unpad. 

Bagian kedua isi buku adalah kumpulan Tulisan Kenangan. 
Bagian ini agak bersifat internal, menceritakan kehidupan dunia 
kemahasiswaan dengan segala dinamikanya yang terjadi selama 
kuliah. Bisa terkait dosen yang dikagumi, aktivitas kemahasiswaan, 
pertemanan, lingkungan kos tempat tinggal, dll. Tulisan ini menjadi 
gambaran nyata kehidupan para penulis 40 tahun yang lalu. Orisinal 
karena dibuat oleh pelaku sejarahnya.

Perjalanan 40 tahun bukanlah waktu pendek. Jika rata-rata kuliah 
memakan waktu lima tahun, maka setiap alumni telah berkarier 35 
tahun di masing-masing bidangnya. Makanya tidak heran, bagi mereka 
yang berkarier di kampus, rata-rata sudah menjadi doktor. Tidak kurang 
15 alumni Fikom tahun 1982 memilih berprofesi sebagai pengajar di 
berbagai perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Sedangkan mereka 
yang masuk dalam dunia perusahaan, rata-rata mereka sudah mencapai 
jabatan senior, minimal posisi jabatan strategis. Dilihat dari usia, 
sebagian besar alumni sudah purnatugas.
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Di Balik Buku Ini

Saya memberi apresiasi khusus kepada editor buku ini, Kang Adhi 
Ksp, yang membuat buku ini enak dibaca, seperti chef yang meracik 
bahan-bahan mentah menjadi makanan yang enak untuk dinikmati. 
Saya termasuk yang terlambat tahu bahwa Adhi Ksp seorang yang 
“gila” kerja. Pantas saja prestasinya saat ini dia sudah “melahirkan” 
tidak kurang 15 buku. Luar biasa. Saya betul-betul punya rekan kerja 
yang cepat ketika membuat buku 40 tahun L-82 ini. Hampir setiap hari 
kami rutin berdiskusi antara pukul 02.00 dan pukul 03.00 dini hari. 
Yang dibicarakan macam-macam, tapi fokusnya tetap masalah buku ini.

Saya punya alasan untuk bangun dini hari, untuk 
melaksanakan salat malam. Lain lagi Adhi Ksp. 
Alasannya adalah kerja, menulis dan menyelesaikan 
buku-bukunya. Disiplin waktunya tinggi. Di tengah-
tengah kesibukannya menggarap dua buku terbarunya 
saat ini, Adhi Ksp meluangkan waktunya untuk 
buku kita. Dia membagi waktu setiap hari secara 
ketat. Dia mengedit draft buku L-82 sekitar 350-400 
halaman ini sendirian, membaca, memoles, merapikan 
kalimatnya agar lebih mengalir dan enak dibaca. Dia 
juga menambahkan foto-foto penulisnya. 

Tulisan-tulisan yang saya buat pun, setelah dipolesnya, menjadi 
bagus, menjadi enak dibaca. Dia taat asas terhadap EYD. Setiap dia 
minta komentar terhadap tiga tulisan yang saya buat, yaitu Tulisan 
Utama, Tulisan Kenangan, dan Sekapur Sirih, komentar saya hanya satu: 
setuju dan lanjut. Saya tidak berani bawel dan apalagi protes. Sebab 
(terus terang) saya sendiri tidak sanggup mengerjakannya. Sepanjang 
yang saya ketahui, mengedit tulisan orang itu jauh lebih sulit daripada 
membuat tulisan sendiri. Membaca puluhan tulisan berlembar-lembar, 
berjam-jam, dan mengeditnya dengan teliti, bukanlah pekerjaan yang 
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gampang. Sekali lagi, terima kasih Kang Robert Adhi Kusumaputra. Saya 
sungguh menikmati kerja sama kita untuk merealisasikan buku ini. 

Desain sampul yang dikerjakan Kang Teddy Kurnia Wirakusumah 
mengandung filosofi bahwa fakultas kita bermetamorfosa menjadi 
kupu-kupu terbang berkembang secara konsisten dari Fakultas Ilmu 
Komunikasi  Unpad (di kampus Sekeloa) kini menjadi sebuah fakultas 
lengkap yang memiliki sejumlah program studi vokasi, sarjana, magister 
dan  doktoral (di kampus Jatinangor).

Ucapan Terima Kasih 

Terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak 
Johnny G. Plate dan Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Indiastuti, 
S.E, M.SIE yang sudah berkenan memberi endorsement tentang buku 
ini. Juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Dr. Dadang 
Rahmad Hidayat, S.Sos, S.H, M.Si, dan senior yang juga ikut memberikan 
endorsement.

Terima kasih pada pihak Universitas Padjadjaran dan pihak Fakultas 
Ilmu Komunikasi Unpad atas dorongannya sehingga kami bersemangat 
menuntaskan penerbitan buku ini.

Terima kasih kepada seluruh anggota panitia kecil atas kerja sama 
kreatifnya. Mulai dari ketika gagasan sampai mewujud menjadi buku. 
Secara khusus terima kasih kepada tim pencari dana (Wilma) dan para 
penyumbang yang telah memungkinkan program pembuatan buku ini 
bisa berjalan tanpa menemui hambatan pendanaan.

Terima kasih kepada semua sahabat Fikom 82 yang sudah ber-
kontribusi tulisan. Baik tulisan utama maupun tulisan kenangan. 
Tulisan-tulisan itulah yang membuat buku ini mempunyai nilai. 

Terima kasih kepada seluruh alumni Fikom Unpad 1982 dan semua 
pihak yang telah membantu tanpa kecuali. Semoga kontribusi yang 
telah diberikan dicatat Tuhan sebagai amal kebaikan yang akan dibalas 
dengan pahala berlipat ganda. 

Akhirnya saya ucapkan selamat menikmati buku karya bersama 
(rereongan) kebanggaan alumni Fikom Unpad angkatan 1982. Semoga 
memberi manfaat.

M. Anhar Ramli
Koordinator
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Catatan Editor

B
uku 40 Tahun Alumni Fikom UNPAD 
Angkatan 1982: Kumpulan Tulisan Ilmiah 
Populer dan Kenangan ini memperkaya 

bacaan tentang ilmu komunikasi, teori dan 
aplikasinya, yang ditulis para alumni yang 
berkarya sebagai dosen di dunia pendidikan, 
beberapa di antaranya profesor dan doktor; 
dan para praktisi komunikasi yang rata-rata 

berpengalaman dalam dunia kerja profesional lebih 30 tahun. 
Buku ini memuat 58 artikel yang terdiri dari 25 tulisan di Bagian 

Pertama dan 33 tulisan di Bagian Kedua, tiga di antaranya catatan 
pribadi untuk mengenang tiga alumni yang telah “pergi” mendahului. 
Buku karya bersama angkatan 1982 ini ditulis oleh 41 alumni, plus satu 
istri alumnus. Di bagian akhir buku dimuat foto-foto kenangan semasa 
kuliah di kampus Dipati Ukur dan kampus Sekeloa, serta foto-foto reuni. 

Di Bagian Pertama, alumni yang berprofesi sebagai dosen, di 
antaranya Engkus Kuswarno, Dadang Sugiana, Suwandi Sumartias, 
Iwan Sukoco, Poppy Ruliana, Iriana Bakti, Sheiful Yazan, Asep Sutresna, 
dan Nani Cahyani, menulis sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka 
dalami. Adapun alumni yang mengabdi di institusi pemerintah, yaitu 
Hadiat (Kementerian PPN/Bappenas) dan Elvi Hendrani (Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), menulis tentang 
bidang yang mereka tekuni. Haryati (Kementerian Komunikasi dan 
Informatika) menceritakan perjalanan kariernya. 

Alumni yang pernah menjadi praktisi komunikasi di sejumlah 
perusahaan, yaitu Anhar Ramli, Robert Adhi Kusumaputra, Budi 
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Darmawan, Hanafi S.G., Wicahyani Suryanti, Anne Mardiana, Syafnijal, 
Eppy Noviar, Nuniek Herdiani, dan Wilma S. Widyastuti menceritakan 
pengalaman mereka di bidang profesi yang mereka tekuni. Tulisan 
alumnus yang berprofesi sebagai pengusaha adalah Emilius Boedi 
Setiawan, sementara tulisan alumnus yang berperan sebagai ibu yang 
menyayangi anaknya yang berkebutuhan khusus, Heriatun Wiratmini, 
menceritakan bagaimana berkomunikasi dengan sang anak. 

Engkus Kuswarno, Guru Besar Ilmu Komunikasi—yang pernah 
menjabat Wakil Rektor Universitas Padjadjaran dan Rektor Universitas 
Islam Nusantara Bandung—mengupas tentang riset komunikasi 
organisasi dalam era milenial. Engkus di antaranya mengingatkan 
organisasi di era sekarang berubah menjadi virtual, termasuk alamat 
pun virtual. Kesenjangan komunikasi antargenerasi dalam organisasi 
yang sama dan perilaku komunikasi berbeda dapat membawa implikasi 
terhadap sinergitas dan kohesivitas relasi antarmereka. Engkus 
mengamati organisasi yang dibangun generasi milenial tanpa peranan 
generasi X (baby boomers) cenderung tidak loyal tapi efektif, kreatif, dan 
produktif. Milenial tidak menyukai organisasi instruktif linear, tetapi 
interaktif dan argumentatif. 

Dadang Sugiana—yang saat ini Ketua Program Doktor Fikom 
Unpad—mengupas tren komunikasi dunia maya yang berdampak 
pada hubungan antarmanusia. Pergeseran cara dan berkomunikasi 
yang semula mengandalkan interaksi tatap muka ke arah komunikasi 
bermedia ini menuntut para ilmuwan komunikasi kembali ke teori, 
konsep, dan model komunikasi interpersonal yang selama ini sudah 
ada.

Suwandi Sumartias mengupas ihwal perkembangan komunikasi 
sosial antar-warganet pada era post-truth, di mana kebenaran fakta 
yang rasional tergantikan dengan kebenaran berbasis emosional dan 
sensasional. Informasi hoaks (kabar bohong) memiliki dampak jauh 
lebih besar. Era post-truth, era yang dipenuhi dengan pengingkaran 
terhadap fakta dan akal sehat, ditandai dengan kebimbangan media 
dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong para politisi. Di 
era ini, berita palsu, hoaks, dan teori konspirasi mudah sekali viral dan 
dipercaya publik. Bahkan publik meragukan berita yang sudah jelas 
terverifikasi dari media yang kredibel. 
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Iwan Sukoco—pengajar di Departemen Administrasi Bisnis dan 
Program Pascasarjana FISIP Unpad—membahas tentang pentingnya 
program corporate social responsibility (CSR) untuk mengangkat 
reputasi perusahaan. 

Poppy Ruliana—pengajar di STIKOM Interstudi—membahas 
kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang berdampak pada 
kerja para praktisi hubungan masyarakat (public relations/PR). 
Posisi PR terutama yang baru lulus (fresh graduate) kemungkinan 
besar tergantikan oleh AI, namun belum ada bukti manajemen atau 
pekerjaan kreatif akan tergantikan oleh kecerdasan buatan ini. AI 
dapat membantu komunikator, dalam hal ini PR yang mewakili 
organisasi atau perusahaan, melaksanakan tugas sehari-hari dan 
memberi kesempatan kepada PR untuk menempatkan waktu mereka 
pada tugas-tugas berbasis kreativitas. 

Iriana Bakti—pengajar Departemen Korporasi Prodi Humas 
Fikom Unpad—mengupas tentang gerakan lingkungan yang dilakukan 
komunitas, organisasi pegiat lingkungan, di Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Citarum. Pesan yang disampaikan akan efektif bila terbangun kesamaan 
persepsi di antara para pemangku kepentingan. Riyodina Pratikto—
dosen tetap di Fikom Universitas Budi Luhur Jakarta—mengupas 
tentang konsep diri menjadi insan cerdas berbudi luhur.

Asep Sutresna—pengajar mata kuliah yang berkaitan dengan 
Komunikasi Pemasaran di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 
Serpong—mengupas tentang branding dan ilmu komunikasi berdasar-
kan pengalamannya bekerja di sejumlah perusahaan dan mengelola 
brand. Menurut Asep, branding menjadi sub-bidang ilmu komunikasi 
yang menarik karena selalu relevan dengan perkembangan zaman 
dan ilmuwan komunikasi dapat mempelajari dinamika kebutuhan dan 
keinginan konsumen. Esensi brand dan branding tetap sama, yaitu 
bagaimana membangun personality yang berpengaruh positif terhadap 
perilaku konsumen. 

Nani Cahyani—dosen DPK (dipekerjakan) di Institut Bisnis dan 
Informatika (IBI) Kesatuan di Bogor, sebelumnya di Universitas 
Djuanda Bogor—menekankan perlunya menumbuhkan jiwa wira-
usaha di kalangan mahasiswa. Nani pernah membuat program 
kegiatan inkubasi wirausaha di kalangan mahasiswa yang dibinanya, 
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dengan memanfaatkan dan mengadopsi hasil penelitian atau riset di 
perguruan tinggi, di antaranya bekerja sama dengan Fakultas Ilmu 
Pangan Universitas Djuanda Bogor yang mendapatkan hibah Program 
Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK). Beberapa 
penelitian yang dipilih dijadikan usaha, di antaranya rosela yang 
dikembangkan menjadi teh dan sirup (siap diminum), dodol, selai, dan 
tepung ekstrak. Nani dkk juga mengembangkan usaha roti (bakery), 
bekerja sama dengan PT Bogasari Flour Mills. 

Hadiat—saat ini Pejabat Fungsional Perencana Ahli Utama di 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 
sebelum nya Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek—mengupas tentang 
Manajemen Komunikasi Talenta Nasional. Elvi Hendrani—saat ini 
Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus di Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI—mengupas 
tentang perlunya pembenahan sistem perlindungan anak di satuan 
pendidikan. Salah satunya adalah dengan mengubah tata tertib yang 
menerapkan pendisiplinan positif yang mengedepankan pembinaan, 
bukan hukuman. 

Haryati—saat ini Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya 
Manusia di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)—
menulis tentang perjalanan kariernya di dunia jurnalistik (sebagai 
wartawan Suara Karya di Bandung) yang kemudian menjadi peneliti 
di Kementerian Kominfo. 

Anhar Ramli—yang pernah menjabat Kepala Humas PT Timah, 
terakhir sebagai Manajer Senior—menulis pengalamannya selama 
bekerja di PT Timah, membantu Direktur Utama yang saat itu dijabat 
Kuntoro Mangkusubroto. Anhar terlibat dalam program Restrukturisasi, 
mendirikan Pusat Informasi Karyawan, dan mengelola majalah 
internal Stania—yang merekam semua peristiwa, termasuk upaya 
penyelamatan PT Timah dari kebangkrutan. 

Sheiful Yazan, dosen di UIN Imam Bonjol Padang, bertutur tentang 
pengalamannya sebagai pengajar di perguruan tinggi keagamaan di 
sana, dan bagaimana sebagai sarjana ilmu komunikasi lulusan Unpad, 
dia dianggap sebagai orang yang “mahatahu”. 

Hanafi Sofyan menceritakan pengalaman hidupnya selama 35 
tahun sebagai konsultan. Menjadi konsultan ibarat bertugas sebagai 
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wartawan: sangat melelahkan, bisa berpindah-pindah tempat tinggal, 
siap berangkat setiap saat, tinggal di hotel bintang lima maupun di 
tenda pengungsi, makan di restoran sampai minum air gambut di lokasi 
tanpa listrik dan tanpa sinyal di proyek nun jauh di pelosok Papua, 
Kalimantan, dan Aceh.

Robert Adhi Kusumaputra yang pernah berkarya sebagai jurnalis 
di media terkemuka di Indonesia selama lebih dari 30 tahun—yang 
sempat mengalami masa membuat berita dengan mesin ketik dan 
mengirim berita melalui mesin teleks—mengupas tentang tantangan 
industri media cetak di era digital. Setelah penetrasi internet makin 
meluas, industri media cetak di Indonesia meredup, dan kini berjuang 
keras agar bisa tetap survive. 

Wicahyani Suryanti yang akrab dipanggil Wiwien pernah berkerja di 
PT Merpati Nusantara Airlines mengisahkan tentang tugas-tugasnya di 
maskapai penerbangan itu pada saat kondisi perusahaan dalam zaman 
keemasannya. Wiwien tidak hanya bertugas sebagai Humas, tetapi juga 
pernah menjadi manajer di Corporate Branding, Ketua Tim Corporate 
Culture, dan terakhir sebagai Kepala Unit Change Management, sebelum 
mengundurkan diri. Kini Wiwien tinggal bersama suami dan tiga 
anaknya di Calgary, Kanada. 

Anne Mardiana bertutur tentang pengalamannya berkarier selama 
29 tahun di PT Elnusa Yellow Pages— anak perusahaan PT Elnusa, 
kemudian sahamnya dimiliki PT Telkom. Communication is an art. Anne 
mengaku beruntung pernah kuliah di Fikom Unpad. Dia bekerja dengan 
hati sehingga berbagai persoalan yang muncul selalu ada jalan keluar 
yang baik dan diterima semua pihak. Dia menjalani dengan senang hati 
dan mengakhirinya dengan bahagia, dengan meninggalkan kader-kader 
yang potensial. 

Syafnijal yang menulis sejak di bangku SMP mengupas tentang 
perjalanan hidup dan kariernya sebagai wartawan Sriwijaya Post di 
Sumatera Selatan, kemudian mengelola majalah dan tabloid. Syafnijal 
juga mengingatkan ihwal tantangan yang dihadapi sarjana ilmu 
komunikasi pada masa kini. 

Wilma Widyastuti menceritakan pengalamannya bekerja di 
beberapa perusahaan direct selling dan menggunakan ilmu komunikasi 
yang dipelajarinya di kampus Fikom Unpad. 
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Eppy Noviar bertutur tentang pekerjaannya sebagai public relations 
di salah satu bank swasta, kemudian berwiraswasta dan akhirnya 
memilih fokus membesarkan anaknya. 

Budi Darmawan yang pernah bekerja di SCTV dan kini di PT Djarum 
membahas soal talenta komunikasi yang subur dalam iklim demokrasi 
yang berkembang di Indonesia saat ini. Nuniek Herdiani memberi 
catatan pengalaman pribadinya bahwa era “rebutan koran” di antara 
anggota keluarganya sudah berlalu. 

Bagian Kedua

Bagian kedua buku ini sebagian besar memuat tentang kenangan indah 
semasa kuliah, sebagian lagi mengungkapkan hubungan perkuliahan di 
Fikom Unpad dengan dunia kerja yang mereka masuki. 

Anhar Ramli menceritakan Geng Sekeloa yang menjadi “markas” 
dia dan empat sahabat Fikom Unpad 1982. Sheiful Yazan yang menjadi 
bagian Geng Sekeloa ini bercerita tentang pengalamannya di warung 
padang sehingga sering dijuluki “Si Tambuah Ampek”. 

Asep Sutresna mengenang masa indahnya saat mengikuti kegiatan 
teater di kampus Unpad. Engkus Kuswarno yang antara lain aktif di 
Lingkung Seni Sunda (Lises) bercerita tentang grup seni Sunda yang 
beberapa kali manggung di kampus, selain mengenang masa-masa 
indah di kampus. 

Atty Nuryaty terkesan dengan sosok dosen Pengantar Filsafat 
Pak Poespoprodjo, sedangkan Teddy Kurnia Wirakusumah menulis 
kenangannya bersama Kang Jalal (Jalaluddin Rakhmat), dosen Retorika. 

Emilius Boedi Setiawan yang pernah mengalami kecelakaan 
bersama sejumlah sahabat Fikom 82 di Tanjakan Emen di Subang 
menulis catatan kelamnya. Budi Darmawan, aktivis di organisasi 
kemahasiswaan, mengungkapkan betapa Fikom Unpad betul-betul 
menjadi kawah candradimuka baginya sebelum terjun ke dunia kerja. 

Enok Komariah yang kini membuka usaha kuliner “Dapoer Ma’ 
Enok” di Sumedang, menceritakan saat mahasiswa, dia sudah memilih 
rumah kontrakan yang memiliki dapur agar dapat bereksperimen 
dalam memasak. 

Robert Adhi Kusumaputra yang kini aktif sebagai penulis buku, 
setelah lebih 30 tahun berkarya sebagai jurnalis, meyakini ada korelasi 
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antara kebiasaan membaca sejak usia remaja dan hobi menulis. Dia 
menceritakan tempaan berat yang diterimanya pada tahun-tahun awal 
bekerja di Kompas serta sekilas pengalamannya sebagai jurnalis di 
media terkemuka tersebut pada masa kejayaan dan keemasan industri 
media cetak. 

Hadiat semula bercita-cita berkiprah di bidang teknik, lalu belajar 
ilmu komunikasi di Unpad, sampai akhirnya pada saatnya menjadi 
Direktur di Bappenas yang menangani ilmu pengetahuan dan teknologi 
(iptek). 

Ade Maria Satari yang sering dijuluki “Si Judes dari Fikom” di 
antaranya menuturkan pengalamannya ketika harus menjalani 
bimbingan skripsi di sela-sela pelatihan untuk mengikuti World Expo 
1988 di Brisbane yang harus dia jalani. Cerita yang sama disampaikan 
Rita Hargita yang saat itu sudah bekerja di dunia hospitality, dan Retno 
Goemelar yang sudah menjadi PNS di Departemen Perindustrian. 
Adapun Riyodina Pratikto mengungkapkan suka-dukanya menjadi anak 
dosen, termasuk saat bimbingan skripsi. 

Ima Hardiman menceritakan kekuatan ngariung dengan sahabat-
sahabat Fikom 82. Demikian pula Enung Effendie, Elvi Hendrani, 
Heriatun Wiratmini, Yeti Imanilah, Minszenti Arnoldus, Rudi Antoro, 
Sri Endah Pamularsih. Wilma S. Widyastuti mendapatkan jodoh saat 
kuliah di Fikom, meski kemudian Harri, suaminya, pindah kuliah ke 
Fakultas Ekonomi. 

O. Hasbiansyah, Diny Supardini, dan Wiwi Fadjarsari yang semula 
mengaku tidak happy kuliah di Fikom pada akhirnya bersyukur 
kuliah di kampus ini karena ilmu yang didapatkan bermanfaat dalam 
dunia kerja yang mereka geluti. Diny yang kemudian memilih jadi 
Polwan ini pernah menjadi ajudan pemimpin Palestina Yasser Arafat 
saat menghadiri KTT Gerakan Non-Blok di Jakarta 1992. Adapun O. 
Hasbiansyah pernah menjabat Dekan Fikom Universitas Islam Bandung 
(Unisba). Nita Puspitawati yang semula tidak percaya diri mampu 
menulis, malah dipercaya mengelola tabloid pemkab. 

Buku ini juga memuat tulisan khusus untuk mengenang tiga 
sahabat Fikom 82 yang sudah meninggal, yaitu Lodewijk Mesak 
Nakbena (ditulis oleh Budi Darmawan, yang pernah diantar Mesak 
saat menyebar kuesioner), Pribadi Soetedjono (ditulis istrinya Camellia 
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Salhuteru), dan Djaka Mulyana (ditulis oleh istrinya, Eppy Noviar, 
sesama angkatan 1982).

Buku ini dilengkapi dengan testimoni dan endorsement 
dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny  
G. Plate, Rektor Universitas Padjadjaran Prof Dr Rina 
Indiastuti, S.E., M.SIE; Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 
Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., S.Sos., M.Si; 
serta empat dosen senior Fikom Unpad: Prof. Dr. Soleh 
Soemirat, M.S.; Drs. Roy Robert Rondonuwu, M.A.;  
Dr. Aceng Abdullah, M.Si; dan Dr. Agus Rusmana, M.A. 

Bervariasinya isi tulisan membuat buku ini menarik untuk dibaca. 
Semoga artikel-artikel yang ditulis dan berbagai pengalaman alumni 
angkatan 1982 yang tertuang dalam buku ini bermanfaat bagi khalayak 
pembaca. Sungguh terhormat saya dipercaya menjadi editor buku 
alumni Fikom Unpad angkatan 1982 ini. 

Serpong, 11 Maret 2022

Robert Adhi Ksp
Editor



BAGIAN 
PERTAMA



Foto: Teddy Kurnia Wirakusumah
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Transformasi Riset Komunikasi 
Organisasi di Era Milenial

Engkus Kuswarno 

M
enyebut transformasi, mudah ingatan kita 
untuk mendekatkan kata tersebut pada 
judul film Transformer, sosok makhluk 

yang dapat mengubah dirinya dari robot gagah 
perkasa menjadi kendaraan yang ramah dan 
pintar. Atau sesekali ingatan kita melayang 
pada istilah “Transformasi Gender” bagi 
manusia yang mengubah fisik genital dirinya, 
melalui operasi, dari satu jenis kelamin ke jenis 

kelamin yang berbeda. 
Bagi mereka yang berprofesi sebagai dosen, mungkin tidak banyak 

menyadari bahwa di UU No. 14/2005 Pasal 1 disebutkan bahwa tugas 
dosen yang utama itu bukan mengajar (seperti tugas guru), melainkan 
transformasi iptek melalui Tridharma perguruan tinggi. Selain itu, dia 
harus menampilkan dirinya sebagai seorang ilmuwan (sementara guru 
tidak dituntut sebagai seorang ilmuwan). 

Apa sebenarnya transformasi itu?
Pertama, mari kita lihat makna etimologis dari Kamus Besar Bahasa 

Indonesia bahwa transformasi merupakan: 
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1. kata benda yang berarti perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan 
sebagainya). 

2. makna Linguistik perubahan struktur gramatikal menjadi struktur 
gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata 
kembali unsur-unsurnya;

Inti dari dua makna tadi bahwa transformasi 
merupakan adanya perubahan dari satu kondisi ke 
kondisi lainnya. Jika perubahan didekatkan dengan 
kata Riset Komunikasi Organisasi, maka maknanya 
adalah dapat berupa perubahan dalam perspektif dan 
implementasi riset komunikasi organisasi. 

Paling tidak ada dua buku populer di kalangan mahasiswa 
Ilmu Komunikasi yang menampilkan sebuah kondisi transformatif 
riset komunikasi, yaitu dari Paradigma Riset Klasik (Positivisme 
+ Post-Positivisme) menuju Paradigma Riset Alternatif (Kritis dan 
Konstruktivis) seperti yang disampaikan Bogdan dan Taylor (1989). 
Satu lagi buku Komunikasi Organisasi dari Pace dan Faules (2006) yang 
memperkenalkan Komunikasi Organisasi dari Perspektif Objektivis dan 
Perspektif Subjektivis. 

Saya menulis epilog buku Metode Penelitian Komunikasi (Mul-
yana dan Solatun, eds, 2007) bahwa perilaku riset mahasiswa 
Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran telah mengalami kondisi 
transformatif sejak tahun 1996, dengan ciri-ciri bergeser ke paradigma 
subjektivis, dengan tema yang lebih berani, provokatif, unik, tidak 
hanya sekadar berpindah dari instansi ke instansi lainnya. Saya 
memberi identitasi kondisi transformatif ini dengan menyebut “Mazhab 
Mulyana” (sebagai bentuk apresiasi kepada Prof. Deddy Mulyana yang 
menjadi mujaddid transformasi tersebut).

Kedua, Era Milenial. Apa ciri-ciri era tersebut?

Istilah millennials diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis 
Amerika, William Strauss dan Neil Howe. Millennial Generation atau 
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generasi Y juga akrab disebut generation me atau echo boomers (penerus 
generasi baby boomers). Secara harfiah, tidak ada demografi khusus 
dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini.

Peneliti sosial sering mengelompokkan generasi yang lahir antara 
1980-2000 sebagai generasi milenial. Jadi bisa dikatakan generasi 
milenial adalah generasi muda masa kini yang berusia 22–42 tahun. 
Sedangkan generasi baby boomers menunjukkan kelahiran generasi 
tahun 1946-1964 (berusia antara 58 tahun dan 76 tahun pada tahun 
2022 ini). 

Studi tentang generasi milenial di dunia, terutama di Amerika, 
sudah banyak dilakukan. Di antaranya studi yang dilakukan oleh Boston 
Consulting Group (BCG) bersama University of Berkeley tahun 2011 
dengan mengambil tema American Millennials: Deciphering the Enigma 
Generation (menguraikan teka-teki generasi). Tahun sebelumnya, 2010, 
Pew Research Center juga merilis laporan riset dengan judul Millennials: 
A Portrait of Generation Next.

Berdasarkan penelitian-penelitian itu, inilah karakteristik generasi 
millenial tersebut:
1. Milenial lebih percaya kepada User Generated Content (UGC) 

daripada informasi searah
 Generasi milenial tidak percaya lagi kepada distribusi informasi 

yang bersifat satu arah (one-way communication). Mereka lebih 
percaya kepada user generated content (UGC) atau konten dan 
informasi yang dibuat oleh perorangan. Mereka tidak terlalu 
percaya pada iklan, sebab lebih mementingkan pengalaman pribadi 
ketimbang review konvensional. Dalam hal pola konsumsi, banyak 
dari mereka memutuskan untuk membeli produk setelah melihat 
review atau testimoni yang dilakukan oleh orang lain di internet. 
Mereka juga tidak segan-segan membagikan pengalaman buruk 
mereka terhadap suatu merek.

2.  Milenial lebih memilih ponsel dibanding TV
 Generasi ini lahir di era perkembangan teknologi, terutama per-

kembangan internet, sangat berperan besar dalam keber langsungan 
hidup mereka. Televisi bukanlah prioritas generasi milenial untuk 
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mendapatkan informasi atau melihat iklan. Bagi kaum milenial, 
iklan pada televisi biasanya dihindari. Generasi milenial lebih suka 
mendapat informasi dari ponselnya, dengan mencarinya ke Google 
atau perbincangan pada forum-forum yang mereka ikuti, supaya 
tetap up-to-date.

3.  Milenial wajib mempunyai media sosial
 Generasi milenial lebih memilih berkomunikasi melalui text 

messaging atau juga chatting di dunia maya, dengan membuat akun 
yang berisikan profil dirinya, seperti Twitter, Instagram, Facebook, 
atau Line, ketimbang berkomunikasi tatap muka face to face.

 Akun media sosial juga dapat dijadikan tempat untuk aktualisasi 
diri dan ekspresi, karena apa yang ditulis tentang dirinya adalah 
apa yang akan semua orang baca. Hampir semua generasi 
milenial dipastikan memiliki akun media sosial sebagai tempat 
berkomunikasi dan berekspresi.

4.  Milenial kurang suka membaca secara konvensional
 Populasi orang yang suka membaca buku turun drastis pada 

generasi milenial. Bagi generasi ini, tulisan dinilai memusingkan dan 
membosankan. Generasi milenial lebih menyukai melihat gambar, 
apalagi jika menarik dan berwarna.

 Walaupun demikian, milenial yang hobi membaca buku masih 
tetap ada. Mereka sudah tidak membeli buku di toko buku lagi. 
Mereka lebih memilih membaca buku online (e-book) sebagai salah 
satu solusi yang mempermudah generasi ini, untuk tidak perlu 
repot membawa buku. Sekarang ini, sudah banyak penerbit yang 
menyediakan format e-book untuk dijual, agar pembaca dapat 
membaca dalam ponsel pintarnya.

5.  Milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka
 Generasi milenial menghabiskan hidupnya hampir senantiasa online 

sepanjang hari. Generasi ini melihat dunia tidak secara langsung, 
namun dengan cara yang berbeda, yaitu dengan berselancar di 
dunia maya, sehingga mereka jadi tahu segalanya, dengan tidak 
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mengenal batas wilayah atau negara. Mereka berkomunikasi, 
berbelanja, mendapatkan informasi dan kegiatan lainnya, dengan 
memanfaatkan teknologi, lebih daripada orang tua mereka, sehingga 
tidak jarang merekalah yang mengajarkan teknologi pada kalangan 
orang tua.

6.  Milenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif
 Diperkirakan pada tahun 2025, milenial akan menduduki porsi 

tenaga kerja di seluruh dunia sebanyak 75 persen. Kini, tidak 
sedikit posisi pemimpin dan manajer yang telah diduduki oleh 
milenial. Seperti diungkapkan oleh riset Sociolab, kebanyakan 
dari milenial cenderung meminta gaji tinggi, meminta jam kerja 
fleksibel, dan meminta promosi dalam waktu setahun. Mereka 
juga tidak loyal terhadap suatu pekerjaan atau perusahaan, namun 
lebih loyal terhadap merek. Milenial umumnya hanya bertahan di 
sebuah pekerjaan kurang dari tiga tahun. Namun demikian, sebab 
kaum milenial hidup di era informasi yang menjadikan mereka 
tumbuh cerdas, tidak sedikit perusahaan yang mengalami kenaikan 
pendapatan karena memperkerjakan milenial.

7.  Milenial mulai banyak melakukan transaksi secara cashless
 Semuanya semakin mudah dengan kecanggihan teknologi 

yang semakin maju ini, maka pada generasi milenial pun mulai 
banyak ditemui perilaku transaksi pembelian yang sudah tidak 
menggunakan uang tunai lagi alias cashless. Generasi ini lebih 
suka tidak repot membawa uang karena sekarang hampir semua 
pembelian bisa dibayar menggunakan kartu, sehingga lebih praktis, 
hanya perlu gesek atau tapping. Mulai dari transportasi umum, 
hingga berbelanja baju dengan kartu kredit dan kegiatan jual beli 
lainnya.

Apabila mencermati kondisi era milenial yang bercirikan generasi 
Y, maka timbul pertanyaan yang mendasar: bagaimana melakukan 
riset komunikasi organisasi dalam memasuki era milenial tersebut? 
Beberapa hal berikut dapat menjadi bahan inspirasi untuk sebuah riset 
komunikasi organisasi:
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1. Ketika Scientifc Management-nya Taylor terkoreksi oleh Human 
Relation nya Alton Mayo melalui riset hubungan sosial di kompleks 
Hawthrone yang dimiliki Western Electric Company, pemahaman 
organisasi klasik berubah yang semula tidak menyentuh komu-
nikasi, bertransformasi menekankan pentingnya komunikasi 
di dalam organisasi. Kedua riset masih menjadi acuan sampai 
sekarang, walaupun kondisi saat itu masih belum tersentuh 
lompatan peradaban ke abad informasi;

2. Dunia sudah memasuki gelombang milenium dengan lahirnya 
generasi milenial dengan sejumlah karakteristiknya. Organisasi 
memungkinkan berubah menjadi virtual. Alamat perusahaan juga 
bisa virtual yang akan membawa pada perilaku personel yang unik 
(seperti yang pernah terjadi alamat penerbit jurnal ilmiah yang 
terindeks scopus, yang hanya memiliki alamat virtual di dunia maya 
dan berada di banyak belahan dunia, tidak ditemukan alamat kantor 
riil secara fisik);

3. Kesenjangan komunikasi bisa terjadi antara generasi baby boomers 
(generasi X) dan echo boomers (generasi Y) jika mereka di dalam 
organisasi yang sama dengan perspektif dan perilaku komunikasi 
yang berbeda. Hal ini akan membawa implikasi pada sinergitas dan 
kohesivitas relasi di antara mereka;

4. Profil organisasi yang dibangun oleh generasi milenial, tanpa 
peranan generasi X menjadi menarik untuk dikaji. Kecenderungan 
tidak loyal tapi efektif kreatif dan produktif; tidak menyukai 
instruktif yang linear melainkan interaktif bahkan argumentatif 
yang memungkinkan mudahnya terjadi konflik dan berbagai kondisi 
disharmonis lainnya.

Sebagai penutup, saya melakukan “muhasabah akademik” dengan 
mengacu kepada hasil riset Boston Consulting Group (BCG) bersama 
University of Berkeley tahun 2011, seperti yang dipaparkan sebelumnya, 
saya simpulkan bahwa diri saya dan teman-teman seangkatan (yang 
menempuh studi sarjana tahun 80-an) termasuk generasi baby boomers 
atau generasi X. Akan tetapi kami beruntung mengalami masa transisi 
milenial. 
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Ketika menempuh pendidikan dasar kami pernah tahu ada media 
belajar yang bernama “sabak”, sebuah papan tulis kecil seukuran buku, 
ditulis dengan “gerip” berupa kapur yang mudah dihapus sehingga 
praktis tidak memiliki catatan tertulis. Semua mengandalkan daya ingat. 
Ini terjadi pada sampai awal tahun 70-an. Kami juga mengalami “sabak-
kiwari” berupa “tab” atau “pad” atau smartphone berlayar lebar, yang 
prosesnya seperti menulis pada “sabak-bihari” walaupun “geripnya” 
berupa jari telunjuk tetapi dapat menulis dan merekam semua tulisan, 
selain bisa berselancar ke alam “gaib” dunia maya. Generasi X seperti 
kamilah yang “the real transformer”, walaupun masalah kecepatan 
memahami teknologi masih bisa bersaing dengan Generasi Y.

Pada pengalaman riset pun demikian, tahun 80-an saya dan kawan 
satu generasi terbawa arus gelombang paradigmatik klasik yang 
dominan. Kami bangga luar biasa apabila pada saku baju membawa 
scientific calculator untuk menghitung “chi-square” atau menghitung 
dengan rumus “Kendall” untuk menguji korelasi atau mencari 
signifikansi dengan “t-test” untuk studi eksperimental. 

Era pertengahan tahun 90-an kami bertransformasi memasuki 
gelombang paradigmatik alternatif. “We are the real transformer” 
atau menurut bahasa Arab, kami termasuk “Kaum Muhajirin” menuju 
era milenial dari generasi X ke generasi Y. Kami siap menjadi subjek 
riset berpotensi publikasi internasional berparadigma alternatif bagi 
Komunikolog (ilmuwan Komunikasi) yang tertarik kepada “the real 
transformer”, terutama beberapa di antara kami yang sedang menjadi 
pemimpin organisasi formal. Walaupun sebagian di antaranya sudah 
purnabakti, menikmati kehidupan mengasuh generasi berikutnya. 

Bandung, 9 Februari 2022
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Ketika Dunia Maya  
Menjadi Ruang Utama  

Komunikasi Insani

Dadang Sugiana

Pendahuluan

P
erubahan terbesar dalam pola-pola 
interaksi komunikasi selama lebih 
dari 20 tahun terakhir terjadi sebagai 

akibat penemuan dan pertumbuhan internet. 
Penemuan internet dan pengembangannya 
yang begitu pesat telah mampu mengubah 
tatanan komunikasi antarmanusia, yang tadinya 
lebih mengandalkan interaksi tatap muka, kini 

bergeser ke arah penggunaan media, khususnya internet dan telepon 
seluler.

Internet memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia 
mana pun untuk saling berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Fitur 
internet paling populer adalah surat elektronik (surel), yakni sebuah 
fitur yang dipakai oleh pengguna internet untuk bertukar pesan 
dengan orang lain yang memiliki alamat surel. Selain itu, world wide 
web (www), sebuah sistem komputer yang sangat luas yang dapat 
dikunjungi oleh siapa saja dengan program peramban dan dengan 
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menyambungkan komputer pada internet. World wide web mulai 
tumbuh pesat setelah peramban-peramban seperti Mosaic, Netscape, 
dan Explorer muncul, yang membuat www dapat diakses oleh siapa 
saja. Belakangan peramban-peramban semakin banyak variannya 
sehingga khalayak lebih dimudahkan untuk melakukan komunikasi 
dalam dunia maya (cyber space).

Aktivitas komunikasi dalam dunia maya sekarang ini semakin 
luas penggunaan dan intensitasnya. Munculnya fitur-fitur jejaring 
sosial (social network) seperti Yahoo Messenger, Facebook, Instagram, 
Line, Whatsapp, dan sebagainya semakin memudahkan setiap orang 
untuk saling berkomunikasi secara personal melalui internet. Apalagi 
setelah media komunikasi personal seperti telepon seluler (handphone) 
menyediakan fasilitas untuk hal tersebut. Realitas komunikasi personal 
melalui internet sekarang ini sudah merupakan aktivitas rutin sehari-
hari sejumlah besar orang, terutama di kawasan perkotaan dan 
kawasan lain di mana jaringan internet dapat ditangkap. 

Maraknya penggunaan internet untuk berkomunikasi secara 
personal, terutama melalui media sosial, dalam kehidupan sehari-hari 
sering kali meperlihatkan “pemandangan aneh”. Misalnya, orang-orang 
yang secara fisik berada dalam jarak yang amat dekat (bahkan saling 
berdampingan di dalam suatu ruangan) saling berkomunikasi melalui 
Whatsapp. Lebih aneh lagi berkomunikasi seperti itu juga terjadi pada 
keluarga yang berada dalam satu bangunan rumah yang sama. 

Di satu sisi, komunikasi personal melalui media sosial banyak 
manfaatnya, tetapi di sisi lain mengakibatkan semakin menurunnya 
interaksi fisik antarindividu yang berakibat pada semakin berkurangnya 
tingkat keakraban dan kepekaan interpersonal pada para pelakunya. 
Komunikasi cenderung lebih banyak berlangsung dan dipersepsi secara 
verbal, sedangkan isyarat-isyarat nonverbal (yang selama ini dipercaya 
lebih merepresentasikan kejujuran komunikasi) cenderung semakin 
ditinggalkan.

Kehadiran internet telah mampu mengubah komunikasi dengan 
beberapa cara fundamental. Media massa konvensional, seperti surat 
kabar, majalah, radio, dan televisi menawarkan model komunikasi 
“satu untuk-banyak”, sedangkan internet memberikan model-model 
tambahan: “banyak-untuk-satu” (surel ke satu alamat sentral, banyak 
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pengguna yang berinteraksi dengan satu website) dan “banyak-untuk-
banyak” (surel, milis, kelompok-kelompok baru). 

Internet menawarkan potensi komunikasi yang lebih terdesen-
tralisasi dan lebih demokratis dibandingkan yang ditawarkan media 
massa sebelumnya. Internet memberikan perangkat paktis untuk 
menjadi penerbit tingkat dunia, yang dengan sendirinya merupakan 
sebuah perkembangan revolusioner. Internet juga memberikan 
kekuatan besar bagi anggota audiens perorangan untuk dapat 
menemukan informasi-informasi yang sebelumnya tidak tersedia 
dan melakukan kontrol terhadap pesan-pesan yang akan terekspos 
kepadanya.

Selain itu, perkembangan baru dalam teknologi komunikasi 
(internet) juga menyebabkan perbedaan antar-media massa semakin 
tipis dibandingkan sebelumnya. Banyak koran dan sumber siaran 
berita sekarang ini memiliki website yang mereka pakai untuk 
menyalur kan berita. Rangkaian komputer dan televisi juga semakin 
berpadu, contohnya Web-TV, yakni sebuah sistem yang di dalamnya 
kita dapat melengkapi TV dengan keyboard yang selanjutnya dapat 
digunakan untuk web/internet. Streaming video juga memperkenalkan 
kemungkinan yang berbeda, yakni menonton TV melalui komputer di 
rumah atau di mana saja.

Tren Komunikasi Dunia Maya dan Dampaknya pada Hubungan 
Interpersonal

Istilah “dunia maya” pertama kali muncul dalam novel, Neuromancer, 
yang ditulis oleh William Gibson pada tahun 1984, di mana istilah 
tersebut merujuk pada jaringan informasi luas yang oleh para 
penggunanya disebut console cowboys akan “muncul”, atau koneksi 
langsung dengan sistem-sistem saraf mereka (Severin and Tankard, 
2008:445). 

Definisi yang lebih formal yang dikembangkan dari konsep Gibson 
tersebut dikemukakan oleh Benedikt (1991:122-123) yang menyatakan 
bahwa dunia maya adalah realita yang terhubung secara global, 
didukung komputer, berakses komputer, multidimensi, artifisial, atau 
“virtual”. Dalam realita ini, setiap komputer adalah jendela, di mana 
akan terlihat atau terdengar objek-objek yang bukan bersifat fisik dan 
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bukan representasi objek-objek fisik, namun lebih merupakan gaya, 
karakter, dan aksi pembuatan data, pembuatan informasi murni.

Dalam pengertian umum sekarang ini, dunia maya adalah istilah 
komprehensif untuk world wide web, internet, milis elektronik, 
kelompok-kelompok dan forum diskusi, ruang ngobrol (chatting), 
permainan interaktif multi-player, dan bahkan surel (Turkle, 1995). 
Munculnya dunia maya berimplikasi pada munculnya komunitas 
maya (virtual communities). Komunitas maya adalah komunitas-
komunitas yang lebih banyak muncul di dunia komunikasi elektronik 
daripada di dunia nyata. Ruang chatting, surel, whatsapp group, 
milis, dan kelompok-kelompok diskusi via elektronik adalah beberapa 
contoh tempat-tempat yang dapat dipakai oleh komunitas untuk 
saling berkomunikasi. Orang-orang yang tinggal di berbagai penjuru 
dunia yang memiliki ketertarikan yang sama dapat berkumpul untuk 
membicarakan topik yang menarik perhatian bersama tersebut dalam 
dunia maya.

Fitur internet tertentu memungkinkan kita melakukan 
interaksi dengan cara-cara baru dan menarik. 
Chat-room atau ruang ngob rol memungkinkan kita 
berkomunikasi langsung dengan orang lain yang belum 
kita kenal. Game (permainan) interaktif multiplayer 
memungkinkan kita melakukan peran-peran fantasi 
dan meng eksplorasinya dengan orang lain. Realitas 
inilah yang dikenal dengan istilah hiperrealitas (hyper-
reality) atau realitas semu.

Fenomena komunikasi melalui internet sekarang ini bagi seba-
gian orang tampaknya lebih menarik daripada berkomunikasi 
secara langsung tatap muka. Gejala inilah yang oleh Walther (1996) 
disebut sebagai komunikasi hiperpersonal, yakni komunikasi 
dengan perantara internet yang secara sosial lebih menarik daripada 
komunikasi langsung. 
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Selanjutnya diungkapkan, ada tiga faktor yang cenderung menjadi-
kan partner komunikasi via komputer lebih menarik: (1) surel dan 
jenis komunikasi bermedia lainnya memungkinkan presentasi diri yang 
sangat selektif, dengan lebih sedikit penampilan atau perilaku yang tidak 
diinginkan dibandingkan komunikasi langsung. Dengan kata lain, Anda 
tidak perlu repot menata perilaku visual ketika berkomunikasi melalui 
internet. (2) Orang yang terlibat dalam komunikasi via komputer 
kadang kala mengalami atribusi yang berlebihan yang di dalamnya 
mereka membangun kesan stereotipe tentang partner mereka. Kesan-
kesan ini sering mengabaikan informasi negatif, seperti kesalahan 
cetak, kesalahan ketik, dan sebagainya. (3) Ikatan intensifikasi bisa 
terjadi yang di dalamnya pesan-pesan positif dari seorang partner akan 
membangkitkan pesan-pesan positif dari rekan komunikasinya.

Sebagaimana halnya komunikasi yang sasarannya personal, 
komunikasi hiperpersonal pun disinyalir akan mampu menciptakan 
keakraban, bahkan keintiman di antara partisipannya. Hanya saja 
keintiman yang terjalin belum tentu bersesuaian antara yang terjadi 
dalam realitas dunia maya (hiperrealitas) dengan realitas yang 
sesungguhnya. Apabila dalam komunikasi interpersonal keintiman 
yang terjalin itu benar-benar nyata dan empirik, dalam komunikasi 
hiperpersonal hal itu lebih bersifat semu dan cenderung dilebih-
lebihkan. Sebagai contoh, komunikasi yang terjadi di antara dua orang 
melalui chatting-room, misalnya melalui Facebook atau Whatsapp dapat 
memuat pesan-pesan yang dipertukarkan yang sangat intim dan sangat 
pribadi, tanpa harus saling mengenal lebih dahulu satu sama lainnya.

Realitas tersebut sekarang ini benar-benar sudah menggejala dan 
tampaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan 
teknologi komunikasi dan informasi. Apabila memang demikian, maka 
komunikasi interpersonal yang semula lebih menekankan pada adanya 
interaksi tatap muka (face to face interaction), tampaknya akan lebih 
banyak berlangsung melalui media. Dalam keadaan demikian, maka 
apa yang kita namakan sebagai komunikasi medio tampaknya akan 
lebih eksis dibanding dengan komunikasi interpersonal konvensional.
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Penutup

Pergeseran cara dan gaya komunikasi interpersonal, dari yang semula 
lebih mengandalkan interaksi tatap muka ke arah komunikasi bermedia, 
secara logis menuntut para ilmuwan komunikasi untuk mengkaji 
kembali teori, konsep, dan model komunikasi interpersonal yang 
selama ini sudah ada. Diperlukan adanya penelitian atau kajian yang 
komprehensif tentang bagaimana sesungguhnya praktik komunikasi 
itu berjalan sehubungan dengan pesatnya perkembangan teknologi. 
Dengan demikian, realitas komunikasi yang terjadi sekarang dan di 
masa yang akan datang benar-benar dapat dijelaskan dengan teori, 
model, dan konsep ilmiah yang relevan. Hal ini jelas merupakan 
tantangan dan sekaligus peluang bagi para peneliti komunikasi untuk 
mengembangkan kedisiplinan ilmu komunikasi. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Dr. Dadang Sugiana, M.Si., dilahirkan di Tasikmalaya pada 13 Juni 1961 dari pasangan orang tua yang 
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1980 ketika menjalani kuliah di Akademi Industri Logam (AIL) yang sekarang sudah berubah menjadi Fakultas 
Teknik Universitas Jenderal Achmad yani. Kuliah di AIL tidak sempat diselesaikan karena ia tergoda untuk kuliah 
di Fakultas Publisistik, Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 1982, yang kemudian berubah nama menjadi 
Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom). Pilihannya untuk kuliah di Fikom Unpad ternyata merupakan jalan hidupnya 
hingga sekarang.

Mengambil Jurusan Ilmu Penerangan (sekarang berubah menjadi Program Studi Manajemen Komunikasi) dan 
lulus pada 1987, membuat Dadang tetap berada di lingkungan Fikom Unpad. Bersama lima teman seangkatan 
dari Jurusan Penerangan dan dua lainnya dari Jurusan Hubungan Masyarakat, Dadang Sugiana mengabdikan 
dirinya sebagai pendidik (dosen) di almamaternya hingga sekarang. Tuntutan kariernya sebagai dosen 
memaksanya untuk menempuh studi lanjutan ke jenjang magister dan doktor. Program magister dituntaskannya 
pada 1996 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan program doktor diselesaikannya pada 2013 di Unpad. Selain 
mengemban tugas utama sebagai dosen, Dadang Sugiana diberikan tugas tambahan di antaranya sebagai 
Pembantu Ketua I Bidang Akademik pada Program D3 Pendidikan Ahli Komunikasi Terapan (PAKT) Fikom Unpad 
pada 2003-2007, Ketua Sub Program Studi (KSPS) Manajemen Komunikasi Kampus Fikom Unpad Bandung 
2007-2011, Ketua Program D3 PAKT Fikom Unpad 2011-2015, Wakil Dekan I Fikom Unpad 2015-2016, Wakil 
Dekan Fikom Unpad, 2016-2020, dan Ketua Program Doktor Fikom Unpad 2021-sekarang. 

Selain beraktivitas di kampusnya, Dadang juga kerap kali diminta sebagai konsultan dan instruktur komunikasi 
di berbagai lembaga seperti Bank Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimpol), Badan Pusat Statistik, 
dan banyak lembaga atau instansi lainnya, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Kepakarannya 
di bidang Perencanaan Program Komunikasi, Komunikasi Sosial dan Pembangunan, Komunikasi Persuasif, dan 
Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif, adalah faktor yang membuatnya sering diminta berkiprah di luar 
kampus.

Kini di usia 60-an tahun, Dadang hidup tenang dan bahagia bersama istri tercinta dan dikaruniai tiga orang anak 
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03

Komunikasi Harmoni  
Era “Post-Truth” 

Suwandi Sumartias

E
ra digitalisasi telah mengantarkan situasi 
dan kondisi baru ranah komunikasi. 
Transformasi komunikasi mengalami 

perubahan yang sangat cepat dan masif. Dunia 
maya melalui media sosial dan atau internet 
di satu sisi menjadi berkah yang positif dalam 
berkomunikasi, dengan mudah dan cepat 
(borderless). 

Dunia semakin sempit dan terbuka, komu-
nikasi konvergen kini seakan menjadi tren 
warga untuk berinteraksi satu sama lainnya. 

Namun di sisi lain, para warganet, sadar atau tidak, telah menjadi 
komunikator dan atau “produsen” hoaks dan fake news yang teramat 
masif. Dalam upaya membangun komunikasi untuk harmoni, semakin 
besar tantangan dan permasalahannya. 

Komunikasi Era Post-Truth 

Bukan rahasia lagi bahwa kepercayaan warga terhadap lembaga negara 
dan atau para elite negara semakin menurun seiring dengan berbagai 
persoalan yang mengemuka saat ini, khususnya saat pandemi Covid-19 
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yang tak kunjung mereda. Berbagai pesan yang kontraproduktif yang 
tersurat di media sosial sungguh sangat mengkhawatirkan. Ujaran 
kebencian, kekerasan sosial, dan perang simbol antarkelompok/
komunitas tak kunjung reda. 

Narasi para elite negara baik, yang berkaitan dengan isu pandemi 
Covid-19, PKI, omnibus law, teroris, dan atau Pancasila, serta isu SARA, 
seakan bangsa ini semakin berjalan mundur ke belakang. Nalar dan 
nurani yang sehat semakin tersisihkan oleh polarisasi dan sentimen 
kelompok, alih-alih atas nama SARA. Komunikasi yang dibangun lebih 
mengedepankan kepentingan atas nama kesamaan simbol-simbol yang 
artifisial dan banal. Warga dan elitenya semakin terjebak dalam suasana 
eksklusivitas partisan. Dan tentunya sangat membahayakan keutuhan 
NKRI. 

Bahkan kini perkembangan komunikasi sosial antarwarganet, 
kelompok masuk pada ranah Post-truth (pasca kebenaran). Hal ini 
menjadi fenomena baru, di mana kebenaran fakta yang rasional 
tergantikan dengan kebenaran yang berbasis emosional, sensasional 
dan romantisme. Alih-alih atas nama ekslusivitas identitas dan 
keyakinan kelompok, dan atau hoaks mengemuka sedemikian masifnya. 

Crispin Thurlow, dkk. (2004) dalam (Sumartias, 2020) melalui 
karyanya Unwanted Commmunication; Aggression and Abuse; Sexual 
Harassment; Ethical and Unethical Communication mengatakan bahwa 
media sosial online (media virtual) memiliki peran amat penting dan 
telah menjadi media alternatif bagi masyarakat, khususnya dalam 
berdemokrasi. Apresiasi tinggi masyarakat dalam penggunaan sistem 
jejaring sosial (social-networking systems) untuk berkomunikasi 
dan sekaligus menyalurkan, mengartikulasikan kepentingan secara 
online untuk hal yang bermanfaat ataupun merugikan. Dampak yang 
merugikan, para peneliti menemukan sejumlah pers popular telah 
mengingatkan kita tentang bahaya potensial yang tersembunyi dari 
online dan CMC (Computer Mediated Communication) yang tak beretika. 

Sejak tahun 2016 menurut Syuhada, Oxford menjadikan kata post-
truth sebagai Word of the Year. Kamus Oxford sendiri mendefinisikan 
istilah post-truth sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh 
dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan 
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personal. Kondisi post-truth memuncak dalam momen politik yang 
digerakkan oleh sentimen emosi seperti Brexit dan terpilihnya Trump. 

Selain ditandai dengan merebaknya berita hoaks di 
media sosial, era post-truth juga ditandai dengan 
kebimbangan media dan jurnalisme dalam menghadapi 
pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi. 
Kasus selama Pemilu Presiden Amerika 2016 menjadi 
bukti bahwa semakin sering media menyiarkan berita-
berita bohong soal Donald Trump, justru membuat 
nama Trump semakin populer dan kebohongannya 
tersebar luas. 

Bahkan menurut pemikiran Mudawamah (2018), hoaks dan fake 
news jika diamini oleh masyarakat bisa membahayakan semua aspek, 
bahkan bisa mengancam keutuhan berbineka. Ketika masyarakat sudah 
mengamini hoaks dan fake news, berarti masyarakat sudah tidak peduli 
lagi dengan berita yang sesuai dengan fakta. Mereka hanya meyakini 
berita atau informasi yang sesuai dengan emosi mereka. Rasionalitas 
akan dikalahkan oleh emosi. 

Jika keadaannya sudah seperti ini, maka kita telah berhadapan 
dengan sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah Post-truth. Post-
truth yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan istilah pasca-
kebenaran, menandai sebuah era yang dipenuhi dengan pengingkaran 
terhadap fakta dan akal sehat. Berita palsu, hoaks, bahkan teori 
konspirasi mudah sekali viral dan dipercaya publik. Publik bahkan 
meragukan berita yang sudah jelas terverifikasi dari media yang 
kredibel. 

Literasi Media Sosial dan Politik

Kini, di era disruptif, ranah politik dan media telah menjadi komoditas, 
alih-alih pers/media dimiliki politisi, seringkali tak mengindahkan 
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mana kepentingan publik dan rakyat, sehingga kini ada beberapa 
media massa dan jejaring sosial menjadi agen kampanye yang secara 
terang-terangan mendukung para politisi, dan tak lagi mengindahkan 
objektivitas dan independensi. Kampanye politik melalui media arus 
utama (mainstream) dan atau media sosial telah menjadi pilihan 
utama dalam membangun opini dan sebagai alat propaganda politik 
para politisi. Fenomena pemengaruh dan atau pendukung politik 
bukan semakin mencerahkan komunikasi dalam masyarakat, namun 
sebaliknya menjadi pemicu terjadinya potensi konflik sosial. 

Dan bagi warga negara yang masih belum paham dan kritis terhadap 
ber bagai pesan media, seringkali menjadi rujukan utama dalam memilih. 
Pemberitaan media yang tak lagi seimbang dalam menyampaikan fakta 
dan kepentingan politisi untuk meraih kemenangan sering mengaburkan 
substansi demokrasi. Bahkan media menjadi potensial sebagai perpan-
jangan para politisi atau tim suksesnya. Sehingga fakta, kebenaran, 
idealisme dan validasi informasi tak menjadi penting untuk dikonsumsi 
warga, kecuali banalitas (kedangkalan) politik yang lebih mengemuka dan 
hedonis serta fatamorganis. Inilah kondisi media di era post-truth.

Penutup

Dalam era komunikasi yang serba cair dan cepat (konvergen), dengan 
dukungan media sosial, eksistensi komunikasi baik sebagai ilmu 
dan praktik, seyogianya melakukan refleksi ilmiah untuk melakukan 
langkah-langkah transformatif yang cepat dan profesional. 

Kita menyadari keberadaan komunikasi sangat penting dalam 
membangun harmoni sosial untuk keunggulan SDM dan pem-
bangunan NKRI. Namun juga perlu disadari bahwa komunikasi pun 
dapat menyebabkan konflik sosial yang berbahaya, terutama pada 
saat di mana para warganet dan atau elite negara membangun dan 
menyampaikan narasi/ujaran yang tak paham akan situasi dan kondisi 
masyarakat, alih-alih “buta” sejarah. 

Kita menyadari, saat ini telah masuk ranah kooptasi informasi 
dan atau media secara global, kekuatan para pemilik modal akan 
semakin menguat, apalagi dengan kondisi pasar bebas dan tentunya 
akan semakin rentan terjadinya oligopoli atau monopoli komunikasi 
dan informasi. Kebebasan para warganet dalam membuat narasi, 
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seyogianya diiringi dengan penguatan etika sosial dan moral, serta 
diiringi dengan ketaatan sosial (social order). 

Untuk itu, kunci transformasi komunikasi berada pada kekuatan 
pendidikan dan atau literasi media sosial dan politik secara proaktif, 
semua warga dan para elitenya sebaiknya memiliki komitmen dan 
kesadaran baru akan perubahan cepat ini, dan dengan menyiapkan 
langkah-langkah taktis dan strategis untuk mewujudkan komunikasi 
yang harmoni demi keunggulan dan kompetisi tingkat global. 

*) Artikel ini pernah dimuat di HU Pikiran Rakyat, 18 September 2020, menyambut Dies Natalis ke-60 Fikom 
Unpad. 
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04

Jejak Alumnus Fikom  
di PT Timah 

M. Anhar Ramli

A
da dua prestasi tertinggi PT Timah 
yang banyak orang tidak tahu. Pertama, 
sebagai perusahaan penghasil logam 

timah terbesar di dunia. Memang betul, dari 
sisi negara, China menghasilkan logam timah 
cukup besar, tetapi itu dihasilkan dari banyak 
perusahaan. Jika produksi secara perusahaan, 
PT Timah tetap yang terbesar, dengan produksi 

rata-rata hampir menyentuh 40.000 metrik ton pertahun. 
Kedua, PT Timah sebagai penghasil logam timah dengan mutu 

terbaik di dunia. Logam yang dihasilkan berkadar 99,99 persen 
Sn dengan prosentasi timbal (Pb) yang sangat rendah. Dikenal 
dalam dunia pertimahan dengan “4-N” (Four Nine). Banka Low 
Lead (Banka LL). Dengan mutu logam di atas rata-rata dan berbagai 
pilihan brand, perusahaan timah Indonesia jarang direpotkan dengan 
urusan pemasaran. Justru sering kali disibukkan dengan menjamin 
ketersediaan logam untuk memenuhi komitmen pada buyer yang sudah 
melakukan kontrak. Penjualan timah kontraknya biasanya dilakukan 
dalam jangka panjang. Pasar timah terbesar adalah negara-negara 
Industri seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, Singapura, dan 
negara-negara di Eropa.
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Timah dikenal sebagai green metal, bukan saja sebagai logam yang 
tidak beracun, tidak berasa dan berbau, tapi juga mempunyai sifat yang 
istimewa, yaitu mudah bersenyawa dengan logam lain dan sebagai 
penghantar aliran listrik yang sempurna. Kedapatannya di alam pun 
sangat terbatas, mengikuti jalur Asia Tin Belt dan South America Tin 
Belt. Sedangkan di kawasan lain seperti Eropa, Afrika, dan Australia 
terdapat cebakan bijih timah dalam jumlah yang sangat terbatas. 

Penambangan timah di Indonesia terdapat di Pulau Bangka, 
Belitung, dan Kundur. Sedangkan di Pulau Singkep yang dulu pernah 
juga menghasilkan bijih timah, kini sudah ditutup karena dianggap 
tidak ekonomis. Penambangan terbesar dilakukan oleh PT Timah, 
perusahaan BUMN yang sudah go public. Izin Usaha Penambangan 
(IUP) yang dimiliki perusahaan plat merah itu hampir 80 persen dari 
semua IUP timah yang dikeluarkan pemerintah.

Timah di Indonesia ditambang dalam bentuk aluvial, yang terbentuk 
karena endapan. Konon pasir timah ini terjadi karena proses gerusan 
sungai purba ribuan tahun yang silam. Penambangan di lepas pantai 
dilakukan dengan menggunakan kapal keruk dan kapal isap produksi. 
Saat ini jumlah kapal keruk yang dimiliki PT Timah semakin berkurang. 
Perannya dalam penambangan di laut diambil alih oleh kapal isap 
produksi. Ukuran kapal isap produksi jauh lebih kecil dibanding kapal 
keruk karena dapat melakukan manuver di tengah laut dengan lebih 
fleksibel dan lebih lincah. Sedangkan penambangan di darat dilakukan 
dengan cara tambang semprot. Teknologinya jauh lebih sederhana. 
Alat produksinya terdiri dari pompa semprot dan pompa isap, yang 
dilengkapi jig sebagai alat pencucian. 

Bijih timah yang dihasilkan dari tambang darat dan tambang 
laut rata rata mengandung 30 persen cassiterite (kasiterit), yaitu 
mineral oksida timah dengan rumus kimia SnO2. Bijih timah tersebut 
kemudian diproses dalam unit produksi berikutnya yang biasa disebut 
Wasray atau pencucian. Kadar bijih pun naik sampai 70 persen Sn. 
Proses berikutnya adalah masuk dalam peleburan timah di Pusat 
Metalurgi untuk menghasilkan balok timah siap ekspor. PT Timah 
mengoperasikan 8 tanur dan 2 single stage furnance (SSF). Tujuh tanur 
berada di Muntok Bangka dan 1 tanur berada di daerah Kundur. 
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Kapal keruk. 

SUMBER FOTO: DOKUMENTASI PT TIMAH

Dua fungsi utama logam timah sampai saat ini adalah sebagai solder 
dan pelapis kemasan. Fungsinya sebagai bahan solder sampai sekarang 
tidak tergantikan. Sesuai sifatnya yang memiliki titik cair yang rendah 
dan pengantar listrik yang sempurna. Seiring dengan perkembangan 
dunia elektronika yang cepat, kebutuhan akan logam timah pun 
semakin tinggi. Meski perkembangan teknologi peralatan elektronika 
semakin hari semakin mengecil dengan fungsi yang semakin besar, 
tetap secara volume jumlahnya membesar sehingga grafik kebutuhan 
logam timah tiap tahun terus meningkat. 

Sampai saat ini fungsi sebagai solder atau alat patri tidak 
tergantikan. Plastik memang memiliki daya rekat dan titik cair yang 
rendah, tapi bukan merupakan pengantar listrik yang baik. Bahkan 
cenderung sebagai isolator. Atas fungsi yang tidak tergantikan ini, dunia 
industri elektronika sangat bergantung pada logam timah. 

Fungsi lain logam timah adalah sebagai pelapis (plating) kemasan, 
baik untuk makanan maupun obat. Sesuai sifatnya yang tidak beracun, 
berbau dan anti korosi. Namun, fungsi ini mengalami saingan berat 
dengan ditemukannya plastik. Seperti diketahui, polimer sintetis 
pertama ditemukan pada tahun 1869 oleh John Wesley. Sejak itu 
teknologi plastik terus berkembang merambah ke mana-mana, 
termasuk dalam industri kemasan. Harga plastik relatif lebih murah 
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dan penggunaan lebih fleksibel. Kelemahannya tidak akrab dengan 
lingkungan sehingga sejumlah negara sudah membatasi pemakaiannya 
meski kini sedikit terselamatkan dengan kebijakan daur ulang. 
Kemunculan plastik sebagai kemasan menjadi kompetitor timah yang 
cukup berat. 

Harga timah selalu berfluktuasi, kadang tinggi, kadang rendah. 
Rujukan harga timah adalah LME (London Stock Exchange). Selama 
hampir 27 tahun saya bekerja, harga timah selalu berfluktuasi secara 
ekstrem dalam bentuk grafik sinusoidal. Sulit diprediksi (unpredictable). 
Kadang harga melambung tinggi, perusahaan mendapatkan untung 
besar dan bonus karyawan pun diberikan dengan besaran berbulan-
bulan dari gaji.

Perusahaan memiliki cadangan dana besar untuk dapat melakukan 
investasi atau ekspansi usaha. Namun, terkadang harga jatuh sampai 
titik nadir. Pada kondisi ini perusahaan tidak dapat lagi membiayai 
ongkos produksi dan gaji karyawan. Jangankan BEP, malah situasi 
sering sampai pada mengancam eksistensi. Harga seringkali tidak 
dalam kendali produser, dan lebih banyak ditentukan oleh broker. 
Artificial Price. 

Karena harga jatuh inilah, PT Timah pernah melakukan program 
Restrukturisasi perusahaan. Sebuah program yang membuat dunia 

Dirut PT Timah Kuntoro Mangkusubroto dan M. Anhar Ramli
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usaha tercengang. Dengan program ini sejumlah kompetitor tambang 
negara lain menyerah dan tutup. Tidak kurang tambang timah di 
Malaysia, Thailand, dan Australia tutup karena kalah bersaing. PT 
Timah berhasil menurunkan biaya produksi sampai batas yang sulit 
disaingi.

Program Restrukturisasi perusahaan yang terjadi pada era Dirut 
PT Timah Kuntoro Mangkusubroto tahun 1989-1994 terdiri dari 
Reorganisasi, Rekonstruksi, Relokasi, dan Pengalihan Aset. 

Reorganisasi adalah upaya menyederhanakan struktur organisasi 
agar lebih ramping dan efisien sehingga pengambilan keputusan pun 
dapat dilakukan lebih cepat. Unit kerja yang memiliki fungsi duplikasi 
dibubarkan atau digabungkan. Struktur organisasi PT Timah saat 
itu terlalu gemuk, tidak lincah, dan rentang kendali terlalu jauh. 
Reorganisasi ini berdampak pada pelepasan 17.000 karyawan. Mereka 
dibayar dengan uang lepas yang jumlah nominalnya lebih besar dari 
ketentuan Kemen terian Tenaga Kerja, dan mengunakan dana yang 
diperoleh dari penyertaan modal pemerintah (PMP).

Rekonstruksi adalah program perbaikan alat-alat produksi agar 
lebih efisien. Peralatan yang dimiliki perusahaan saat itu hampir 
rata-rata sudah tua. Perawatan terabaikan karena tidak memiliki 
dana atau abai. Semua peralatan dievaluasi, mulai dari peralatan 
eksplorasi, penambangan, peleburan, bengkel, dan alat pendukung 
lainnya. Kapal keruk yang dianggap terlalu parah kerusakannya di-
grounded, menjadi besi tua dan dijual. Sedangkan kapal keruk yang 
masih bisa diselamatkan, direkonstruksi sehingga efisien dan produktif 
kembali. Jumlah kapal keruk yang beroperasi pun dikurangi secara 
tajam. Dari 22 kapal keruk yang beroperasi sebelumnya, disisakan 
belasan. Demikian juga terhadap alat produksi yang lain, dilakukan hal 
yang sama.

Relokasi adalah program memindahkan kantor pusat di Jakarta 
untuk didekatkan dengan lokasi produksi di Pangkal pinang di Pulau 
Bangka. Saat mengambil keputusan ini, per tanyaan hanya satu: apakah 
dari Pangkalpinang kami bisa berkomunikasi ke luar negeri? Hal itu 
penting karena produk logam timah 95 persen orientasinya ekspor. 
Ketika jawabannya bisa, maka kantor pusat berikut kantor pemasaran 
pun dipindah kan ke Pangkalpinang. Dari 1.000 karyawan kantor pusat 
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yang beroperasi di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, hanya 40 orang 
yang ikut pindah ke Pangkalpinang. Sisanya mengambil keputusan 
mengambil uang lepas. Gedung tujuh lantai yang dulunya merupakan 
gedung tertinggi di segitiga emas itu pun dijual ke PLN dengan meminta 
arahan menteri terkait.

Pelepasan aset adalah proses pelepasan aset-aset 
perusahaan yang dianggap tidak terkait langsung 
dengan produksi. Sebagaimana lazimnya, perusahaan 
tambang sering kali menjadi pembuka kehidupan 
sebuah daerah. Tambang masuk ke suatu lokasi ketika 
daerah itu masih hutan atau semak belukar. Seiring 
dengan kebutuhan dasar para penambang, maka 
didirikanlah berbagai sarana penunjang, mulai dari 
perumahan, rumah sakit, sekolah, pasar, tempat olah 
raga, tempat ibadah, sampai tempat hiburan. Juga 
sarana pendukung seperti PLTD (Pembangkit Listrik 
Tenaga Disel), SPBU, jaringan air bersih dan stasiun 
relay televisi. Bahkan untuk daerah tertentu dibuatkan 
juga lapangan terbang perintis. 

PT Timah sama seperti perusahaan tambang lainnya. Jumlah 
karyawan pun membengkak sampai 25.000 orang. Sejumlah dari mereka 
tidak terkait langsung dengan produksi. Ada guru, pekerja rumah sakit, 
pekerja stasiun relay TV, dll. Seiring dengan perjalanan waktu, semua 
sarana penunjang harus dievaluasi kembali. Akhirnya diputuskan untuk 
menyerahkan aset-aset tersebut kepada fungsi pemerintahan terkait. 
Sekolah-sekolah diserahkan kepada Kemendikbud. Guru-gurunya 
dimutasi menjadi pegawai negeri. Melalui rekomendasi Presiden, usia 
di atas 40 tahun pun bisa dipindahkan. 

Stasiun relay TV diserahkan ke TVRI dan sejumlah rumah sakit 
diminta berdiri sendiri dengan membentuk badan hukum terpisah yang 
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mandiri. Sisa aset lain seperti masjid, kebun binatang, tempat olahraga, 
taman dan lainnya, diserahkan pengelolaannya ke pemda setempat. 

Langkah ekstrem Restrukturisasi PT Timah yang dikomandani 
Kuntoro Mangkusubroto itu menghasilkan perusahaan menjadi sehat 
kembali. Produksi logam timah naik tajam, semula 25.000 metrik ton 
meningkat menjadi 40.000 metrik ton per tahun. Harga timah berangsur 
naik karena suplai berkurang, dampak dari sejumlah tambang timah 
dunia tutup yang kalah bersaing. Biaya produksi PT Timah turun 
drastis. Jumlah karyawan yang dulunya 25.000 orang, kini hanya 8.000 
orang. Silakan hitung sendiri kenaikan produk per kapitanya. Luar biasa 
tinggi. Prestasi inilah yang membuat sejumlah perusahaan, baik BUMN 
maupun swasta, datang ke kantor PT Timah untuk melakukan studi 
banding. Bahkan sejumlah perguruan tinggi manajemen menjadikan 
keberhasilan program Restrukturisasi PT Timah sebagai studi kasus 
mereka.

Terlibat dalam Restrukturisasi

Saya diterima sebagai karyawan PT Timah pada tahun 1989. Ketika 
pertama kali masuk ditempatkan di kantor Pusat Jakarta, kemudian 
saya pindah ke Belitung, tepatnya di Tanjung Pandan. Satu tahun 
kemudian saya dimutasi ke Jakarta untuk membantu Direktur Utama 
ketika itu dijabat oleh Kuntoro Mangkusubroto. 

Saat itu perusahaan sedang gonjang-ganjing karena harga timah 
jatuh tajam dari sebelumnya rata-rata 12.000 $/Mton menjadi 4.000 
$/Mton. Bahkan pernah menyentuh 3.750 $/Mton. 

Kuntoro meluncurkan program Restrukturisasi, dan saya menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dalam menyukseskan program tersebut. 
Sebagai orang muda berusia masih 30-an tahun dan baru masuk 
kerja seumur jagung, tentu saya merasa sangat tersanjung mendapat 
kepercayaan itu. Saya selalu diikutsertakan dengan siapa pun ketika 
Dirut melakukan pertemuan. Mulai bertemu dengan Menko, Menteri, 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, dengan pejabat Pemda, 
DPRD, tokoh masyarakat, dengan karyawan dll. Kesibukan saya sangat 
luar biasa. Pernah semalaman saya tidak pulang ke rumah karena harus 
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menyiapkan materi RDP dengan DPR. Belum lagi menangani wartawan 
dan tamu yang tidak pernah putus-putusnya datang.

Untuk urusan pelepasan karyawan, saya mendirikan Pusat 
Informasi Karyawan (PIK) untuk melayani penjelasan tentang kebijakan 
perusahaan dan perhitungan ulang lepas. Menangani pelepasan 
17.000 karyawan bukan persoalan mudah. Inilah pelepasan karyawan 
terbesar di Indonesia tanpa gejolak. Guna menyukseskan itu semua, 
pengendalian opini menjadi sangat penting. Berita di koran dan 
TV harus dikendalikan. Jangan sampai menyebarkan isu liar yang 
kontraproduktif. Saya rutin mengadakan pertemuan dengan wartawan 
cetak dan elektronik. Untuk menghindari wartawan salah kutip, saya 
membuat pointers. Saya sengaja tidak membuat berita jadi agar gaya 
penulisan mereka berbeda, namun kontennya tetap sama. Pesan apa 
dan kapan dilepas ke media pun diatur. Beberapa wartawan diajak 
kerja sama untuk mengkoordinir rekan-rekan lainnya. Sebagai ucapan 
terima kasih, jika PT Timah mengadakan sosialisasi ke luar daerah, 
mereka diajak serta. Bergaul dengan wartawan ada seninya tersendiri. 
Semua yang berprofesi humas pasti paham hal ini.

Di samping itu, saya juga dipercaya memimpin majalah Stania, 
majalah resmi perusahaan yang menjadi rujukan, baik bagi publik 
internal maupun eksternal, tentang pertimahan. Kantor pusat majalah 
tersebut dipindahkan dari Jakarta ke Pangkalpinang. Pengaruh Stania 
sangat besar di kalangan internal dan menjadi sumber informasi yang 
ditunggu-tunggu karyawan, terutama informasi yang terkait program 
restrukturisasi dan kebijakan perusahaan. Agar sosialisasi berjalan 
efektif, penjelasan restrukturisasi bukan hanya dengan narasi dan 
angka, tapi juga lewat karikatur mengingat karyawan tambang sangat 
heterogen dilihat dari tingkat pendidikannya. 

Majalah Stania menjadi dokumen penting yang merekam semua 
kejadian di perusahaan, termasuk penyelamatan PT Timah dari 
kebangkrutan menjadi sehat kembali. Dan, sebagai alumni Fikom 
Unpad, saya pun merasa terhormat menjadi bagian di dalamnya. 
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SEKILAS TENTANG PENULIS

Drs M. Anhar Ramli, M.H., lahir di Bandung, 11 Juni 1959, alumnus S-1 Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) 
Unpad Bandung dan Magister Hukum di Fakultas Hukum pada universitas yang sama. 

Anak ketiga dari enam bersaudara ini masuk bekerja di PT Timah tahun 1989 dengan jabatan terakhir sebagai 
Senior Manager yang ditempatkan di kantor Pusat Pangkalpinang. Jabatan satu tingkat di bawah Direksi ini 
diembannya selama 7 tahun. 

Pehobi gowes yang memiliki satu istri dan dua anak ini juga sempat diamanahi menduduki jabatan sebagai 
Komisaris PT Asuransi Tugu Mandiri (AJTM) selama dua periode. AJTM adalah unit usaha grup Pertamina, dan 
PT Timah memiliki saham di perusahaan tersebut. 

Setelah pensiun dari PT Timah tahun 2016, Anhar Ramli lebih banyak menghabiskan waktunya dengan kegiatan 
sosial, keagamaan, dan olahraga di tempat tinggalnya di Bekasi. 

Anhar Ramli (kiri depan).
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Segerobak Beban  
di Pundak Alumnus Fikom  

di PT Keagamaan

Sheiful Yazan

Bermula di Kantor Redaksi “Singgalang”

T
ercampak ke kampuang halaman 
Bukittinggi, semula saya kehilangan 
orientasi. Mau jadi apa saya? Saya tidak 

melihat tempat kerja yang menjanjikan. 
Mengintip para pegawai kantor Departemen 
Penerangan saya tidak tertarik. Beberapa 
kantor perusahaan dan kantor pemerintahan 
juga tidak memberi bayangan posisi untuk saya. 
Satu tahun saya hanya berkebun, mengolah 

ladang Emak, menanam berbagai jenis pisang. Malamnya saya menulis 
cerpen untuk dikirim ke surat kabar daerah.

Suatu kali, waktu mampir mengambil honor tulisan di redaksi 
koran Singgalang, satu dari tiga surat kabar di Sumatera Barat, saya 
bertemu dengan rombongan mahasiswa IAIN. Salah satu redaktur, 
wartawan senior Adi Bermasa, mendapuk saya ikut acara, mendampingi 
rombongan itu. “Ini sarjana ilmu komunikasi. Kalian bisa tanya apa pun 
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kepadanya!” Begitu Uda AB, panggilan akrab senior itu, menggiring dan 
“menjerumuskan” saya ke panggung. 

Mereka, katanya, praktikum. Kegiatan meninjau dapur redaksi dan 
melihat-lihat proses pembuatan koran, mulai dari mengetik kompografi 
di ruang bersuhu 5 derajat Celcius, ruang lay-out dengan gunting 
dan lem, ruang dummy, film, tusir, pelat cetak, mesin cetak, packing, 
distribusi, sampai koran dibawa loper. Praktikum itu berlangsung dari 
pukul 20.00 sampai pukul 05.00 pagi hari berikutnya, ketika para loper 
koran dan distributor daerah mulai membawa onggokan koran dari 
pintu percetakan. 

Demi Tuhan, itu pertama kali saya mengikuti proses pener bitan 
surat kabar. Saya memang lulusan Fikom Unpad, tapi dari Jurusan 
Penerangan, bukan Jurnalistik, dan mereka semua tidak tahu itu. 

Saya masih muda, kawan. Berbahagia dikelilingi mahasiwa, dan 
mahasiswi tentunya. Tapi, keringat dingin mengucur di tubuh saya 
ketika mereka mulai menginterogasi saya tentang semua proses 
dan kegiatan di persuratkabaran. Namun, demi gengsi, dan sedikit 
pengalaman aktivis semasa kuliah, semua pertanyaan mereka, yang 
sejatinya tidak mampu saya jawab, saya elakkan secara retoris, “Wah, 
itu perlu dibahas dalam perkuliahan 2 SKS, 16 kali tatap muka.” Lalu 
saya sebutkan nama-nama mata kuliah jurusan Jurnalistik yang sempat 
saya ingat.

“Kami perlu itu! Kami perlu itu!” mereka ramai-ramai me minta 
dengan sangat agar saya mampir ke kampus mereka. Saya tertarik. 

Dosen Honor Ge-er, dan Teman Baru yang Kehausan

Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang menyambut hangat, 
saya dijanjikan akan diangkat jadi PNS kalau bersedia “mengabdi” 
dulu barang dua semester. Mereka, katanya, sudah lama berharap 
punya tenaga pengajar lulusan komunikasi. Dengan senang hati 
saya menerima. Mulailah saya memasuki dunia akademis yang 
membingungkan. 

Saya ditugaskan menjadi asisten Buk Mei, Ibu Dra Meiliarni Rusli, 
alumnus dan Ketua Jurusan PPAI, satu dari dua jurusan fakultas 
itu. Mata kuliah yang saya asisteni Komunikasi Massa. Silabusnya 
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adalah seluruh judul mata kuliah jurusan Jurnalistik. Enam belas kali 
pertemuan, saya harus memberikan materi Pengantar Jurnalistik, 
Jurnalisme Media Cetak, Jurnalistik Radio, Jurnalistik Televisi, Teknik 
Penulisan Berita, Penulisan Feature, Penulisan Tajuk Rencana, 
Manajemen Media, Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. 
Ditambah lagi dengan kegiatan “praktikum” seperti yang saya dampingi 
waktu itu. Walah-walah!

Saya akhirnya terus terang kepada Buk Mei, “Buk. Mata kuliah ini 
terlalu banyak maunya. Di kampus saya, setiap topik ini satu mata 
kuliah. Bahkan ada yang sampai dua dan tiga mata kuliah.” Sementara, 
dalam hati saya mengeluh, “Itu semua mata kuliah jurusan lain yang 
bukan jurusan saya. Saya belum belajar itu semua.”

Syukurlah, akhirnya ibu itu juga berterus terang bahwa mata 
kuliah itu hanya pengayaan. Jurusan yang dipimpinnya tidak bertujuan 
melahirkan jurnalis. Mata kuliah utama mereka adalah Ilmu Dakwah, 
yang 70 persen berisi ilmu keagamaan. “Cukup diperkenalkan secara 
global saja. Nanti kalau mereka berminat mendalami, biar belajar 
sendiri.”

Tapi, kawan. Justru di situ saya kelimpungan. Kuliah Komunikasi 
Massa yang 2 SKS setara 100 menit tatap muka terpaksa saya hadapi 
seminggu penuh. Mereka, para mahasiswa, penasaran habis setiap 
selesai kuliah. Mereka semester enam, 22-23 tahun, ada yang seusia 
saya, 27 tahun. Mereka menyita waktu saya sepanjang minggu dengan 
berbagai permintaan “pendalaman materi” kuliah.

Semula saya ge-er. Mereka hanya “terpesona” dengan pemuda 
lulusan Mbandung ini. Saya salah. Mereka benar-benar haus dengan 
ilmu dan skill jurnalistik, yang mereka pandang lebih menarik 
dibanding harus menjadi seorang ustadz, mubaligh yang harus 
menguasai sekeranjang ilmu rumit semacam Ulumul Qur’an, Tafsir, 
Hadis, Fiqih, Bahasa Arab, dan banyak lagi. Mereka merasa memperoleh 
tempat pelarian yang jauh lebih menarik dan menyenangkan di 
dunia jurnalistik. Apalagi kewajiban tampil di mimbar, berceramah. 
Praktikum yang membuat lutut mereka diserang rematik dadakan, 
menggigil jadi khatib di mimbar Jumat, di depan ratusan jamaah. 
Mata kuliah “pengayaan” ini menjadi harapan besar mereka. Dan saya 
menjadi korban yang harus memikul beban, memenuhi harapan itu.
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Pontang-pantinglah saya, siang-malam, mempelajari seluruh 
referensi jurnalistik agar tidak kedodoran di depan teman-teman 
baru yang sangat kehausan. Mereka tidak akan memaafkan seorang 
lulusan Fikom yang tidak bisa menjawab pertanyaan dan permasalahan 
mereka. Saya sudah telanjur diberi predikat “lulusan Fikom Unpad, 
akan menjawab semua pertanyaan kalian”. Predikat dari seorang 
redaktur senior saat mendampingi praktikum dulu. Sialan.

“Ahli Media” dan “Ahli Humas” Dadakan

Dua tahun, ternyata, saya harus mengabdi, dengan honor yang diterima 
sekali satu semester, dalam jumlah yang cukup untuk membeli sepa-
sang sepatu sendal. Sepatu sendal itu menjadi trade mark saya 
belasan tahun kemudian. Saya survive karena para teman baru, asal 
membantu mereka memecahkan problematika aktivitas mereka. Saya 
jadi konsultan belasan wartawan muda yang sangat bersemangat. 

Sejatinya saya tidaklah terlalu memahami dunia jurnalistik, dan 
tidak pernah benar-benar menjadi wartawan. Saya hanya suka menulis. 
Dan sedikit rajin otak-atik kata, melahirkan kalimat dan judul-judul 
nyeleneh yang saya peroleh dari tulisan-tulisan GM, MAW Brouwer, 
Gus Dur, atau Cak Nun. Itulah yang membuat barisan muda itu merasa 
mendapatkan “sesuatu yang hebat” jika berdiskusi dengan saya. 

Saya memang mati-matian mempelajari jurnalistik, dan mengunyah 
karya-karya jurnalistik dari Tempo, Kompas, dan semua koran di ruang 
humas IAIN kala itu. Saya adalah pengunjung tetap ruang humas IAIN 
setiap pagi. Baca koran gratis. Kepala Bagian Humas, Drs. Yulizal Yunus, 
dan pelanjutnya, Drs. Syamsuar Sam, menjadi sohib karib puluhan 
tahun sampai sekarang. Mereka menganggap saya tahu alpha-omega 
ilmu komunikasi, termasuk ilmu kehumasan. Sehari saja saya tidak 
mampir di kantor mereka, pastilah akan beruntun pesan mereka 
kepada mahasiswa, agar saya mampir. Maklum waktu itu belum 
ada handphone. Menjadi konsultan humas pulalah saya. Humas dan 
protokoler lengkapnya. Saya dijadikan tim penerima tamu-tamu dari 
Jakarta, sampai tingkat menteri. 

Itulah, kawan. Sarjana Fikom dianggap menguasai semua cabang 
ilmu komunikasi, termasuk harus mampu menjadi event organizer, 
menyusun protokoler acara, sampai membuat pidato pejabat. Kalau ada 
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acara yang menghadirkan menteri, saya harus membuat draft pidato 
sambutannya. Saya sudah membuat belasan pidato sambutan menteri 
untuk berbagai acara di IAIN. Umumnya acara wisuda, peresmian 
gedung atau lembaga, sampai pidato pembukaan perkemahan pramuka 
tingkat nasional. 

Menko Kesra Aburizal Bakrie waktu itu, memanggil saya ke 
hotelnya, minta draft pidatonya ditambah pantun berbahasa Minang. 
Sesampai di hotel malah saya digelandang mencari rumah makan 
Padang. Satu dua menteri ternyata hobinya gulai tunjang dan gulai 
kepala ikan kakap. Sialan, saya dapat saingan yang tidak setara. Tapi, 
alhamdulillah, saya bisa tambuah ampek tanpa segan.

Mendirikan Jurusan Jurnalistik dan Ilmu Perpustakaan

Di Jurusan Penerangan Penyiaran (PPAI), hampir setiap semester saya 
dipaksa menyusun silabus-silabus mata kuliah baru ilmu komunikasi. 
Awal saya masuk IAIN, tahun 1990, hanya ada satu mata kuliah: 
Komunikasi Massa. Sepuluh tahun saya mengabdi, jurusan tersebut 
memiliki 20-an mata kuliah komunikasi. Ada ledakan penambahan 
jumlah mata kuliah sejalan beralihnya perhatian fakultas dakwah se-
Indonesia ke media. UIN Sunan Gunung Jati Bandung bahkan memiliki 
jurusan-jurusan baru: Jurnalistik, Humas, dan Ilmu Komunikasi, di 
samping Jurusan PPAI. 

IAIN Padang tidak mau kalah. Rektor memerintahkan saya mem-
persiapkan jurusan-jurusan yang sama. Tapi setelah berdiskusi dan 
mengukur minat calon mahasiswa, hanya Jurusan Jurnalistik dan Ilmu 
Perpustakaan yang jadi. Saya mabok dengan segerobak beban yang 
tak terpikul lagi. Akhirnya, Jurusan Ilmu Perpustakaan dilaksanakan 
di Fakultas Adab (fakultas sastranya IAIN). Saya “menghasut” dekan 
untuk bekerja sama dengan Fikom Unpad. Alhamdulillah, jurusan itu 
masih eksis dan berkembang sampai saat ini dengan prodi S-1 dan D-3.

Jurusan Jurnalistik mati-hidup-mati di Fakultas Dakwah. Karena 
pengasuh utamanya, saya, dituntut harus melanjutkan kuliah S-2. Kalau 
tidak, saya akan diberhentikan sebagai tenaga pengajar. Program studi 
D-2 Jurnalistik berjalan tiga angkatan, lalu mati suri karena saya tinggal 
kuliah. Selesai kuliah S-2, saya dipaksa kembali menjadi ketua jurusan 
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itu. Strata 1 Jurnalistik berjalan pula 3 angkatan. Saya kuliah S-3, dan 
jurusan itu kembali mati-suri. 

Mahasiswa Pelepas Rindu ke Fikom Unpad

Antusiasme mahasiswa IAIN terhadap ilmu komunikasi cukup tinggi. 
Saya sering kewalahan menghadapi mereka berdiskusi tentang per-
kembangan ilmu komunikasi. Dua tiga tahun pertama, saya pontang-
panting mencari referensi. Tapi, akhirnya saya harus mengakui bahwa 
ilmu komunikasi, dan pendidikan tingginya, sangat pesat berkembang di 
era 1990-an itu. Saya mulai “menghasut” mahasiswa untuk melanjutkan 
ke Fikom Unpad. Alhamdulillah, dapat sambutan. Belasan mahasiswa 
saya sudah menyelesaikan strata dua, dan sudah 6 orang doktor dari 
Fikom, satu di Psikologi. Semuanya sekarang menjadi mitra saya. Ada 
yang melanjutkan di Komunikasi UI dan UGM. Sedikit banyak karena 
“hasutan” saya. 

Ada dua rahasia yang saya sembunyikan di balik hasutan agar 
mereka melanjutkan kuliah ke Fikom. Saya perlu mengetahui 
perkembangan terbaru ilmu komunikasi. Sementara, sampai 2002, 
saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena berbagai alasan: anak 
sudah lima, dan seonggok beban di bahu, dan sekeranjang aktivitas 
ekstra menambah isi dapur. Mengutus mahasiswa kuliah S-2 dan 
S-3 adalah cara saya mendapatkan perkembangan ilmu komunikasi. 
Mereka adalah teman-teman yang akrab dan hangat, teman diskusi 
perkembangan ilmu. Tesis dan disertasi mereka selalu didiskusikan 
dengan saya. Mereka menyebut saya “pembimbing bayangan”.

Alasan rahasia lainnya, tapi hanya saya yang tahu. Saya dapat 
melepas rindu dengan almamater Fikom Unpad. Saya memperoleh 
lengkap perkembangan Fikom setiap mereka pulang dari Bandung, 
komplet dengan berita keadaan para dosen Fikom, yang sebagian besar 
teman-teman saya: Engkus Kuswarno, Dadang Sugiana, Iriana Bakti, 
Teddy K. Wirakusumah, Slamet Mulyana, Suwandi Sumartias, Jenny 
Ratna Suminar, Elvinaro (alm), Dede Mulkan (alm). Tentu saja, hampir 
setiap kepulangan mereka, saya menerima salam dari Fikom. Ingin saya 
tulis semua, tapi saya takut ada yang terabaikan, dan itu melukai. Saya 
mendengar lengkap kepergian dosen-dosen saya, satu per satu, sampai 
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kepergian senior sahabat sekampung saya Dr Elvinaro Ardianto yang 
wafat di Balikpapan, September 2012.

Batal Khutbah

Satu beban lain mampir di pundak saya. Pulang kampung ke Bukittinggi, 
sebuah tugas dadakan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya: 
menjadi khatib Jumat. Masya Allah. Keringat dingin membasahi tubuh 
ketika pengurus mesjid bersimpuh di depan saya, di shaf pertama 
mesjid. Saya memang suka datang duluan, dan memilih duduk shaf 
(baris) pertama. “Pak dosen khutbah kini yo?!”

Ha?! Apa-apaan ini? Tanpa pemberitahuan, ujug-ujug saya didaulat 
menjadi khatib. Ooo Allah. Ternyata status sebagai “dosen IAIN” 
penyebabnya. Rupanya, status saya sudah menyebar di seantero 
kampung: “Si Sheiful sudah jadi dosen IAIN”. Makanya sekarang saya 
ditodong jadi khatib Jumat. 

Mampus gue. Apakah setiap dosen IAIN otomatis menguasai ilmu 
agama? Otomatis pantas menjadi khatib? Saya tidak punya modal sama 
sekali. Khutbah adalah ibadah wajib, memiliki seperangkat rukun dan 
syarat yang ketat. Jika ada syarat atau rukunnya bermasalah, ibadah 
itu bisa batal, alias gagal, tidak sah, tidak diterima. Saya akan menjadi 
penyebab batal ibadah orang satu mesjid. Naudzubillah.

Hari pertama itu saya selamat, berhasil menolak 
dengan berbagai alasan. Tapi, hari-hari Jumat 
selanjutnya adalah hari-hari yang mencemaskan. 
Kebiasaan saya datang lebih cepat, berganti dengan 
kebiasaan menunggu suara azan. Saya ngumpet 
sampai terdengar azan, baru masuk masjid setelah 
khatib naik mimbar.

Saya tidak bisa lagi “melarikan diri” ketika satu per satu pengurus 
mesjid datang ke rumah. Hampir satu tahun saya tidak berani pulang 
kampung ke Bukittinggi, saya mengurung diri di Padang, mati-matian 
kembali mempelajari dasar-dasar ilmu agama. Untunglah ada sedikit 
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bekal ilmu Retorika dari Kang Jalal dan Pak Pandu. Kalau menyusun uraian 
sampai kesimpulan, rasanya tidaklah sulit-sulit amat. Permasalahan 
terbesar adalah dasar ilmu agama. Agar tidak melanggar rambu-rambu, 
saya belajar kepada para dosen di IAIN.

Tahun kedua saya mulai berani naik mimbar. Khutbah Jumat saya 
dengan cepat menjadi perbincangan, dan mulai bertubi-tubi undangan 
dari masjid-masjid besar. Saya menikmatinya. Terutama, kegiatan ini 
ternyata cukup menolong isi dapur PNS dengan gaji pokok Rp 84.000.

Hampir sepuluh tahun saya “berkarier” sampingan sebagai khatib 
dan penceramah. Ada tambahan barisan penolong promosi saya sebagai 
mubalig, mahasiswa IAIN yang tinggal di masjid sebagai gharim (petugas/
pegawai marbot). Promosi mereka kepada pengurus masjid tampaknya 
efektif. Saya sempat menjadi khatib hari raya antarkota se-Sumbar.

Ada masanya kita harus jujur pada diri sendiri. Akhirnya, saya 
menyadari bahwa modal pengetahuan keagamaan saya tidak men-
cukupi. Saya mulai mengurangi aktivitas, sampai menolak sama sekali 
undangan khutbah. Cerpen saya “Batal Khutbah” sebagai alasan untuk 
menghentikan semua.
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Tamu-tamu Luar Biasa 

Cukup banyak tamu dari Fikom yang saya bawa ke kampus. Setidaknya 
ada dua tamu istimewa yang menimbulkan reaksi luar biasa. Pertama 
Kang Jalal, kedua Budi “Bubu” Darmawan. 

Kang Jalal, Dr. H. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, suatu hari di tahun 1990-
an saya bawa ke kampus IAIN. Nama beliau sedang santer di pentas 
nasional sebagai tokoh pemikir Islam, setelah buku beliau Islam Aktual 
beredar. Aula IAIN di Jalan Sudirman Padang penuh sesak. Bergerombol 
mahasiswa duduk lesehan di bawah panggung, serta banyak mahasiswa 
yang berdiri. Ada gelombang besar gerakan dosen dan mahasiswa 
membuat kelompok kajian keislaman di berbagai masjid kampus, 
setelah itu. Beberapa rekan dosen kemudian mengaku mengambil 
studi Pascasarjana di IAIN Jakarta, setelah mengetahui Kang Jalal juga 
mengajar di sana. Seorang teman bahkan menulis disertasinya tentang 
kelompok kajian Kang Jalal di pesantrennya.

Saya, sebagai pembawa “tamu”, kecipratan barokah Kang Jalal. Saya 
memperoleh gelar tambahan “Kang” karena dianggap murid otentik Kang 
Jalal. Haa lah! Sejak 1996-an di kampus IAIN Padang jangan tanyakan 
nama Uda Ipul. Anda akan balik ditanya: “Uda Ipul yang mana?” Di 
kampus saya ada empat orang yang bernama Saiful. Tapi, kalau Anda 
tanyakan “Kang Ipul”, semua mahasiswa akan menunjuk saya.

Pasca-gempa besar tahun 2007, seorang tamu istimewa, Kang Bubu 
atau Budi Darmawan melakukan safari pengabdian “SCTV Peduli” di 
Sumbar. Membangun beberapa sekolah yang hancur karena gempa. Saya 
beruntung dapat membawanya ke kampus, memberi kuliah umum di 
aula Fakultas Dakwah. 

Kuliah umum dengan praktisi komplet seperti Bubu membawa 
dampak signifikan bagi masa depan mahasiswa. Belasan mahasiswa 
saya yang tamat tahun itu melaporkan bahwa mereka sudah bekerja di 
berbagai stasiun televisi: Medan, Batam, Palembang, sampai Balikpapan. 
Booming yang signifikan, karena tahun-tahun sebelumnya alumni IAIN 
tidak percaya diri, takut merambah dunia televisi yang mereka anggap 
terlalu canggih dan rumit. 

Di Padang sendiri, beberapa alumni baru itu mengembangkan Padang 
TV, dari barisan media cetak Padang Ekspress. Ketika mereka kembali 
mampir ke kampus, mereka mengaku, “Teman Kang Ipul yang memberi 
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ceramah waktu itu, Pak Budi (maksudnya Budi Darmawan) memicu 
minat saya untuk bekerja di televisi.” 

Tahun 2009, setahun kemudian, fakultas tempat saya bekerja 
membangun laboratorium televisi, melengkapi labor radio yang saya 
dirikan sepuluh tahun sebelumnya. Keduanya masih beroperasi sampai 
saat ini, dan menyumbang untuk berbagai program acara TVRI Sumbar 
dan Padang TV. Tahun 2013, fakultas ini melengkapi namanya menjadi 
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya harus memberi kuliah 
Pengantar Ilmu Komunikasi di empat jurusan: Komunikasi Penyiaran, 
Bimbingan Konseling, Manajemen Dakwah, dan Pengembangan 
Masyarakat.

Itulah perjalanan saya di perguruan tinggi keagamaan. Ekspektasi 
masyarakat kampus terlalu tinggi terhadap seorang sarjana alumnus 
Fikom Unpad. Saya diperlakukan seperti seorang sarjana IT programer 
komputer, yang diminta memperbaiki komputer rusak. Saya dijadikan 
konsultan oleh para jurnalis, oleh para praktisi humas, disuruh 
mendirikan dan menyusun kurikulum Jurusan Jurnalistik bahkan Jurusan 
Ilmu Perpustakaan. “Kan sarjana komunikasi,” kata mereka. 

Anda, sarjana Fikom, jurusan apa pun, akan dianggap makhluk serba 
bisa. Segerobak beban akan disandangkan ke pundak Anda. 

Untuk guruku Kang Jalal dan sobatku Kang Bubu. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Dr Sheiful Yazan, M.Si, anak bungsu dari empat bersaudara ini lahir hari Minggu, 2 Oktober 1960, mengenyam 
pendidikan dasar dan menengah di kampungnya di Bukittinggi, Sumatera Barat. Sheiful yang akrab dipanggil 
Ipul ini sempat kuliah enam semester di jurusan Planologi ITB, lalu melenggang kangkung, kuliah lagi dari awal 
di Fikom Unpad. 

Senang kemping dan ulin, sehingga ketika ditunjuk menjadi Ketua Angkatan 1982 menggantikan M Anhar Ramli, 
Ipul langsung mengajak teman seangkatan ulin dan kemping ke Subang. Seribu sayang, sebagian rombongan, 
pimpinan Emilius “Boe” Boedi Setiawan yang membawa sambal tersandung di pengkolan Emen Lembang. 
Karena insiden ini, Ipul sempat disidang oleh Dekan Fikom Hartoyo Koesoemo, “Kok bawa rombongan nggak 
pake ngomong dulu?” 

Ipul kini mengabdi sebagai tenaga pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang sampai 
sekarang. Dia dianugerahi dua putri dan tiga putra. Di kampungnya, Ipul diberi tugas sebagai pimpinan adat 
dengan gelar Tuanku Mangkudun. Gelar itu dipakainya sebagai akun youtubernya: TM Channel: Channel Tuanku 
Mangkudun yang diisinya dengan ceramah dan kajian adat dan budaya Minangkabau. 
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06

Tersesat di Dunia Konsultan

Hanafi 

Dari Dipati Ukur ke Sekeloa

B
uat apa gelarnya sama dari universitas 
yang sama? Mengejar gelar apa 
ilmunya? Kalau cari ilmunya kan 

sudah dapat, sudah praktik. Anda tidak perlu 
gelar sarjana banyak-banyak,” kata Ibu Betty 
Soemirat saat saya berkonsultasi tentang 
skripsi. Itulah yang mengakhiri pem bahasan 
skripsi pada tahun 1986 dan tidak perlu 
dilanjutkan sampai tuntas. Semua mata kuliah 

sudah habis, tinggal skripsi. Tetapi gara-gara tertukar sampul dengan 
isi oleh pegawai toko fotokopi, saat menyerahkan draf skripsi yang 
seharusnya untuk fakultas lain, pertemuan saya dengan Ibu Betty 
menjadi pertemuan yang berakhir menjadi konsultasi karier dan 
melahirkan keputusan untuk tidak melanjutkan skripsi.

Tentu saya bukan satu-satunya mahasiswa yang kuliah di berbagai 
tempat pada waktu yang bersamaan. Alasan setiap orang pasti berbeda. 
Juga alasan saya untuk memilih jurusan Jurnalistik di Fikom Unpad. 
Pada awalnya menyenangkan, saya bisa kuliah “barengan” di dua 
fakultas di kampus Dipati Ukur. Masih ada waktu dan sempat ngumpul 

“
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sambil ngobrol dengan kawan-kawan menunggu jadwal kuliah. Namun 
setelah kampus Fikom pindah ke Sekeloa, saya terpaksa “terbirit-birit 
lari“ antara dua kampus mengejar kuliah, sehingga waktu kongkow pun 
berkurang.

Padahal, kuliah di Fikom lebih menyenangkan. Banyak kegiatan 
“praktik” yang menarik dan tentu tidak dimiliki fakultas lain, seperti 
praktik ‘cetak foto’ di kamar gelap (asyik gelap-gelapan), membuat 
majalah bergambar (bersama Tamtam dan Lea di salah satu hotel 
di Cimahi), juga praktik magang di Harian Merdeka di Jalan Sangaji, 
Jakarta Pusat, yang antara lain ditugasi mewawancara pedagang barang 
bekas Tanah Abang. Pada saat wawancara sambil memegang tinggi alat 
rekaman (walkman), alatnya malah ditawar oleh pedagang lain karena 
dipikirnya saya sedang menawarkan barang bekas. Dia tidak tahu saya 
sedang mewawancarai pedagang loak. 

Selain itu, jurusan Jurnalistik telah mendidik saya menjadi ‘ahli’ 
dalam membuat layout (tata letak) dan kliping secara manual, yang 
sudah menjadi bisnis sampingan bagi lembaga penelitian seperti CSIS.

Selama lima tahun kuliah di Fikom (karena banyak juga 
meng habiskan waktu di kampus lain dan berkegiatan 
di Jakarta) membuat interaksi dan kerja sama saya 
dengan kawan satu jurusan Jurnalistik yang “cuma” 
10 orang menjadi berkurang. Kenangan waktu Ospek 
sangat menyenangkan walaupun “dicemburui” para 
senior yang lagi tebar pesona kepada para junior. 

Pengalaman di Fikom cukup menjadi bekal dalam membangun 
karier. Mata kuliah Analisis Isi oleh Kang Jalal, misalnya, mengantarkan 
saya menjadi peneliti di USAID, Kedutaan Amerika Serikat pada akhir 
tahun 1986 untuk bagian riset. Kebiasaan menganalisis isi berita, 
membuat kliping dan ringkasan isi sangat dibutuhkan untuk penelitian 
pada masa buku-buku masih langka dan internet belum tersedia.

Sekarang, melihat ke belakang, rupanya banyak juga kawan seang-
katan yang sukses di berbagai bidang di luar program studi, dan 
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masing-masing sibuk mengejar karier sehingga jarang kumpul-kumpul, 
tetapi tetap bangga telah menjadi bagian dari Fikom. 

Pindah Jalur Karier

Saat menemani bule Amerika, kawan kerja di USAID, nongkrong 
di Big Ben Cafe Menteng, saya bertemu dengan bule Inggris yang 
kemudian menawari saya pekerjaan di Standard Chartered Bank. 
Setelah mendapatkan pelatihan di Singapura dan Hongkong, saya 
merasa sudah mantap berkarier di bank. Tetapi ada hal yang membuat 
cepat bosan, di bank semua harus sesuai SOP, tidak boleh di luar sistem 
karena kreativitas akan berisiko bagi bisnis bank. 

Tentu ini berbeda dengan dunia jurnalistik dan riset yang 
dinamis dan tidak monoton. Setelah tiga tahun bekerja di bank, saya 
memutuskan untuk berangkat sekolah ke Jepang berbekal tawaran 
Bank Jepang dengan syarat harus dalam ikatan kerja. Cukup empat 
tahun di Jepang, saya pulang ke Indonesia, menjadi peneliti untuk 
Institute for Developing Economies Tokyo yang punya banyak proyek 
penelitian di Indonesia dan mendalami ekonomi regional. 

Hasil dari penelitian ini mengantarkan saya untuk mengambil 
kuliah S-3 di Australia. Semua mahasiswa S-3 diberi izin untuk bekerja 
dalam batas waktu jam kerja per minggu. Karena kebanyakan profesor 
di Australia juga sering merangkap menjadi konsultan untuk negara-
negara Asia, maka tawaran menjadi konsultan oleh pembimbing 
tesis tidak dapat ditolak. Selain meneliti ekonomi negara-negara 
Asia, saya sekaligus dapat menyelesaikan disertasi pada tahun 1997, 
menggunakan topik dan data berdasarkan hasil-hasil jasa konsultasi 
di negara-negara Asia Timur. 

Berbekal latar belakang penelitian, perbankan, dan konsultan, 
setelah lulus S-3 saya ditawari bergabung sebagai konsultan Pricewater-
house, perusahaan konsultan nomor dua di dunia yang memiliki kantor 
hampir di seluruh ibu kota negara, untuk mengurusi klien-klien dan 
proyek-proyek di kawasan Asia Pasifik. 

Pengalaman menjadi konsultan ini berjalan sampai tahun 2021. 
Ini berarti saya telah menjalani karier selama 35 tahun setelah 
lulus kuliah. Perjalanan karier sebagai konsultan ibarat seperti tugas 
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wartawan, sangat melelahkan, bisa berpindah-pindah tempat tinggal, 
siap berangkat setiap saat, tinggal di hotel bintang 5 sampai di tenda 
pengungsian, makan di restoran sampai minum air gambut tanpa 
listrik tanpa sinyal di proyek yang jauh di pelosok Papua, Kalimantan, 
dan Aceh. Faktor umur tidak bisa dibohongi, serta tuntutan keluarga, 
membatasi perjalanan mengitari dunia dan Nusantara.

Perjalanan karier dan kehidupan keluarga tentu menyita banyak 
ruang gerak, terlalu panjang untuk diceritakan, tetapi sebagian sudah 
menjadi buku sebagai catatan perjalanan. Ada sekitar 15 buku dengan 
berbagai topik sesuai pengalaman, tantangan, dan solusi dalam karier 
seorang konsultan dalam menangani berbagai proyek dan klien di 
berbagai tempat. Menginjak usia 60, prioritas hidup harus ditentukan 
dan saya menikmati hasil kerja di masa pensiun. Singkat cerita, saatnya 
bagi saya mulai mengistirahatkan pikiran dan mengisi hati. 

Kilas Balik

Sebagai refleksi bagi mahasiswa Fikom, walaupun secara pengalaman 
kerja saya tidak pernah menjadi wartawan profesional, tetapi “cara 
kerja” konsultan mirip dengan tugas editor majalah, menjahit berbagai 
pecahan misteri menjadi sebuah lukisan mozaic, memberikan visi baru 
dan solusi adalah tugas utama seorang konsultan. 

Ilmu di Fikom sempat diaplikasikan dengan menjadi penulis 
Kompas untuk kolom Opini dari tahun 1987-1997 dengan “nama pena” 
G. Hanafi Sofyan. Sebagai “mantan” mahasiswa jurnalistik Fikom, saya 
cukup bangga tulisan opini bisa “menembus Halaman 4” Kompas yang 
biasanya memuat tulisan-tulisan para mantan Menteri seperti Frans 
Seda, M. Sadli, Sudrajat Jiwandono, Thee Kian Wie, Sri Edi Swasono, dan 
ahli seperti Dr Sjahrir dan Dr Mari Pangestu, dll. Seperti kata Ibu Betty, 
“gelar tidak perlu banyak, kalau ilmu boleh cari sepuasnya.”

Sebagai kilas balik dan pesan bagi mahasiswa Fikom, meng-
gabungkan ilmu komunikasi dengan dunia konsultan adalah sangat 
menjanjikan. Selain bisa menjadi konsultan media, kita juga bisa 
menjadi konsultan BCC, dan ini perlu menjadi pemikiran sebagai pilihan 
bagi mahasiswa Fikom ke depan, yaitu mendalami bidang behavioral 
change communication (BCC) yang sangat dibutuhkan saat ini. 
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Dalam dunia yang sedang berubah, baik oleh transformasi digital 
maupun tuntutan ekonomi hijau dan kebutuhan talenta terkait digital 
dan sustainabilitas, maka peran seorang BCC sangat dibutuhkan. 
Perubahan membuat pemerintah, korporasi, dan organisasi tidak siap 
bertransformasi, ditambah lagi dampak Covid dengan WFH.

Bagi yang paham pasti khawatir akan tergilas dan tidak lagi 
terpakai. Tetapi banyak juga pihak yang menentang dan tidak mau 
berubah, padahal keahlian “lama” menjadi usang dan tidak relevan 
di dunia baru. Perbankan dan keuangan digital misalnya membuat 
banyak jasa keuangan konvensional tutup jika tidak cepat melakukan 
perubahan perilaku (mindset dan skillset) dan mengakomodasi talenta 
digital yang dikuasai kalangan milennial. Tidak aneh jika ada seorang 
pimpinan bank besar di Indonesia berusia 35 tahun, sementara 
bawahannya sudah sangat senior. Tentu perubahan perilaku ini yang 
harus ada yang menjembatani agar tidak timbul konflik dan merugikan 
usaha. 

Di sinilah peran seorang ahli BCC “menjembatani” perubahan 
agar tidak menakutkan dan mempersiapkan diri dan melakukan 
pemberdayaan bagi yang belum siap. Berbagai proyek yang didanai 
donor mencari ahli BCC, demikian juga perusahaan yang sekarang 
harus mematuhi Environmental Social Governance (ESG) menggantikan 
CSR. Tentunya kita berharap kawan-kawan dosen di Fikom mampu 
mempersiapkan ahli BCC dan ahli komunikasi ESG ke depan. 

Hampir semua perusahaan di dunia yang wajib menerapkan 
ESG membutuhkan ahli komunikasi di bidang ini untuk meyakinkan 
dunia bahwa mereka sudah mematuhi ESG. Jika Fikom Unpad mampu 
melahirkan ahli komunikasi ESG, tentu alumni Fikom akan sangat 
berperan di dunia korporasi

Masa Pensiun?

Perjalanan hidup selalu menantang dan menyenangkan. Masih banyak 
yang membutuhkan tenaga, baik sebagai tenaga ahli atau sekadar 
berbagi pengalaman dalam ceramah, kuliah dan seminar. Ibarat pilot, 
semakin lama jam terbang maka konsultan semakin dibutuhkan. 
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Tetapi sekarang saatnya kembali “merajut” keluarga dan per-
sahabatan yang tertunda oleh karier dan tanggung jawab. Walau 
sempat sekali “mampir” ke kampus Jatinangor dan “makan enak” di 
rumah Enok, tentu itu saja belum cukup. Hari tua akan lebih indah jika 
dirayakan kembali bersama dengan kawan-kawan waktu muda, seolah 
dunia tidak pernah berputar dan menjadi tua, semua tetap “milik” kita, 
dan menjadi dongeng buat anak cucu. Salam L82. 
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07

“Branding” dan Ilmu Komunikasi

Asep Sutresna

K
alau sekarang kata branding menjadi 
penting dan populer, maka kata itu 
masih asing untuk saya ketika kuliah di 

Fikom Unpad 40 tahun lalu. Tetapi sebenarnya 
esensi dari branding itu adalah penerapan ilmu 
komunikasi dalam bidang komersial. Waktu 
pertama kuliah, saya tidak pernah terpikir akan 
bekerja mengelola brand sampai saat ini.

Perkenalan dengan branding adalah ketika 
kami berkunjung ke Kompas pada tahun 1983. Di percetakan Kompas, 
kami mendapatkan berbagai publikasi dari Grup Kompas. Salah 
satunya, Majalah Jakarta-Jakarta yang baru terbit. Di dalamnya ada 
artikel berjudul “Pesona” yang antara lain menyebutkan, setiap orang 
mempunyai pesona tersendiri. Pesona tersebut dapat dikelola dengan 
menemukannya dan kemudian memperkuatnya sebagai ciri khas 
seseorang. 

Saya berusaha memahami apa yang menjadi pesona saya yang 
dilihat oleh orang lain. Sebagai orang yang lahir dan tumbuh dari 
keluarga yang sangat sederhana, saya tidak punya rasa percaya diri 
dan cenderung submissive (penurut). Saya tidak bisa menemukan 
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pesona dari diri saya. Tapi kemudian saya berpikir untuk membuat 
pesona yang saya miliki. Saya bisa menjadi orang baik, yang dapat 
mendengarkan keluhan orang lain. Dari situ kemudian saya merasa 
rasa percaya diri saya mulai terbentuk. Dalam istilah sekarang, kita 
mengenalnya sebagai personal branding. Bagaimana kepribadian orang 
dikelola sehingga disukai oleh orang lain dan bahkan bisa mempunyai 
pengaruh yang besar dan dapat dimonetisasi sebagai public speaker, 
brand ambassador, atau politisi.

Kesadaran mengenai brand tersebut menjadi modal dalam mencari 
pekerjaan. Setelah beberapa tahun, saya meningkatkan rasa percaya 
diri, dimulai dengan bekerja pada sebuah lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) setelah lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad pada 
1987. Dengan bekerja pada LSM tersebut, saya punya kesempatan 
mengembangkan diri melalui perjalanan ke berbagai daerah (yang 
kemudian saya tulis sebagai artikel atau feature), mengikuti kursus 
di beberapa negara mengenai pengelolaan informasi dan komunikasi, 
bahkan saya dapat ikut melamar memperoleh beasiswa ke Amerika 
Serikat, yang menjadi impian saya sejak SMP.

Di Amerika, saya memperdalam Komunikasi Pemasaran, di 
Indonesia pada saat itu masih menjadi istilah yang belum populer. 
Saya pernah bercita-cita menjadi seorang copywriter karena saya suka 
menulis. Tetapi, setelah pulang dari Amerika, saya lebih tertarik pada 
bidang lain dalam industri periklanan. Saya memilih menjadi Account 
Executive (AE) di mana saya bisa belajar mengenai strategi komunikasi 
yang lebih luas. Dari pekerjaan ini, saya punya banyak kesempatan 
mengelola brand klien. Selama lebih 15 tahun di departemen Account 
Management di berbagai advertising agency, saya sudah mengelola 
lebih dari 50 brand, lokal sampai global. Dari brand sabun deterjen 
sampai perusahaan penerbangan, dari industri perbankan sampai 
otomotif. Dari pengalaman tersebut, saya yakin bahwa mengelola brand 
atau branding adalah passion saya. 

Produk dan “Brand”

Untuk mengetahui apa itu branding, kita bisa membahas apa itu 
produk karena brand dan produk saling berkaitan, bahkan banyak 
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orang tidak bisa membedakannya. Menurut Kotler dan Keller (2015), 
produk secara umum adalah apa pun yang dapat ditawarkan kepada 
pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan pasar, termasuk 
barang, layanan, pengalaman, event, orang, tempat, properti, organisasi, 
informasi, dan gagasan. Jadi produk dapat berupa minuman bersoda, air 
mineral, mobil, jasa konsultasi, bahkan sebuah kota atau seorang tokoh. 

Nah, sekarang apa bedanya dengan brand? Menurut American 
Marketing Association, brand adalah nama, istilah, desain, simbol atau 
apa pun yang menjadi identitas produk untuk membedakan dengan 
produk sejenis dari perusahaan lain. Pada kenyataannya, brand bukan 
hanya sekadar nama atau logo, tetapi ada kepribadian yang dibangun 
untuk menunjukkan kelebihannya dari yang lain. Kepribadian itu yang 
menjadi inti dari sebuah brand. Kalau kita ambil contoh produk air 
mineral, ada banyak brand atau merek air mineral. Sebut saja Aqua 
yang mulai dibuat tahun 1973. Aqua sekarang ini kita kenal sebagai 
merek air mineral yang paling berpengalaman dan terpercaya (paling 
tidak oleh banyak penggunanya. Menurut Tempo 26 Maret 2018 pangsa 
pasar Aqua sebesar 46,7 persen di antara 500 perusahaan sejenis). 
Dengan pengalaman yang lama dan pemeliharaan kepribadiannya yang 
konsisten, maka sampai sekarang kita melihat brand Aqua itu sebagai 
air minum dalam kemasan yang bersih, sehat dan ada di mana-mana. 
Konsumen merasa aman dan nyaman mengonsumsi Aqua. 

Brand yang lain, misalnya Le Minerale yang baru mulai dipasarkan 
pada 2015. Untuk menghadapi brand yang sudah established seperti 
Aqua, Le Minerale harus membangun kepribadian berbeda sehingga 
sebagian konsumen percaya terhadap brand ini dan beralih dari brand 
lain. Apa yang dilakukan oleh Le Minerale adalah dengan mengklaim 
sebagai air yang benar-benar mengandung mineral (yang tidak diklaim 
oleh Aqua atau merek lain). Dalam iklannya, selalu ada catch words 
“Kayak ada manis-manisnya” untuk menunjukkan air ini mengandung 
mineral sungguhan. Apakah Le Minerale benar-benar mengandung 
mineral sungguhan dan Aqua tidak? Bisa iya atau tidak, fungsi branding 
adalah untuk menciptakan persepsi khalayak/konsumen tentang 
kepribadian brand tersebut.
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“Brand Personality”

Kepribadian sebuah brand itu tidak tiba-tiba muncul hanya karena 
penamaan atau logo yang dibuat. Menentukan kepribadian brand 
umumnya dilakukan melalui serangkaian proses komunikasi. Dimulai 
dengan menemukan customer insight, menentukan produk yang sesuai 
dengan harapan calon konsumen, merancang kemasan, membentuk 
dan menyampaikan pesan sesuai dengan kepribadian yang ingin dibuat, 
sampai menentukan media dan penempatan produk yang sesuai target 
market/target audience.

Yang menarik adalah ketika kita harus menemukan customer 
insight sebagai dasar perencanaan branding. Kita harus menggali 
perilaku konsumen secara spesifik yang ada kaitannya dengan produk 
yang akan dibuat atau dipasarkan. Customer insight adalah motivasi 
di balik keinginan dan kebutuhan pelanggan yang digunakan untuk 
pengembangan produk, menentukan benefit produk, atau menentukan 
strategi komunikasi pemasaran produk. Dengan ditemukannya 
customer insight, perusahaan berusaha untuk menyelaraskan kebutuhan 
pelanggan dengan tujuan bisnis perusahaan. Customer insight umumnya 
didapatkan melalui berbagai riset, seperti focus group discussion, survei, 
atau cara-cara lain untuk memahami motivasi pelanggan. 

Ada pengalaman menarik dalam menemukan insight ketika saya 
menangani brand Anker Stout tahun 1997. Anker Stout adalah bir 
hitam yang diproduksi oleh PT Delta Djakarta. Produk-produk lain yang 
saat itu diproduksi oleh perusahaan ini adalah bir Anker, Carlsberg, 
dan San Miguel. Saingan utama Anker Stout adalah Guinness yang 
menjadi pemimpin pasar dalam kategori bir hitam dan mempunyai 
kepribadian sebagai minuman kafe untuk orang-orang yang berani dan 
macho. Di sisi lain, Anker Stout lebih banyak dikonsumsi di warung-
warung minuman pinggir kota, termasuk di area lampu merah. Para 
konsumennya kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. 

Untuk memahami siapa yang banyak mengonsumsi, 
bagaimana persepsi dan perilaku mereka terhadap 
Anker Stout, saya bersama klien mengunjungi 
beberapa daerah lokalisasi pelacuran di Jakarta. 
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Sebut saja yang paling besar pada saat itu adalah Kramat Tunggak. 
Di daerah lokalisasi yang paling besar ini tinggal mungkin ribuan 
pekerja seks komersial (PSK). Ketika malam hari suasananya seperti 
pasar malam yang riuh ditambah dengan alunan musik dangdut dari 
setiap ‘kafe’ di kompleks tersebut. Pengunjungnya umumnya para 
pekerja kasar, seperti sopir truk dan pekerja bangunan, selain pekerja 
eksekutif kelas menengah. 

Di tempat seperti ini, kami banyak melakukan wawancara dengan 
penghuni maupun pengunjung. Dengan penghuni diketahui bahwa 
mereka sering mengonsumsi bir hitam dibandingkan dengan pilsener 
(bir biasa) ketika menemani tamunya mengobrol karena bir hitam tidak 
membuat peminumnya sering ke toilet. Sedangkan untuk para pria, 
bir hitam dipercaya sebagai penambah virility (kejantanan) dan terasa 
seperti pria macho. Sayangnya merek Guinness harganya relatif mahal 
karena brand impor. Karena itu Anker Stout memiliki ceruk pasar pada 
konsumen seperti ini. Tempat-tempat seperti itu banyak sekali, baik 
yang legal (diketahui pemerintah daerah) ataupun yang tersembunyi. 
Dari insight yang didapat itu, pemasaran bisa lebih fokus ke tempat 
potensial, untuk pengembangan pesan promosi menjadi lebih terarah 
pada ketahanan dan virility, meskipun tidak mengklaim secara gamblang.

Contoh lain adalah ketika menangani brand Mitsubishi. Ada dua 
periode saya menangani brand ini. Pertama, ketika bersama advertising 
agency Jepang (2000-2003) dan bersama advertising berbasis di 
Amerika (2008-2010). Mitsubishi di Indonesia berkembang sebagai 
brand kendaraan niaga karena masuk ke Indonesia pada tahun 
1970 saat pembangunan mulai gencar dilakukan. Meskipun di luar 
negeri banyak mobil penumpang Mitsubishi dengan berbagai bentuk 
(sedan, utility, dan minibus) tetapi di Indonesia image Mitsubishi 
adalah kendaraan niaga. Berbeda dengan merek otomotif Jepang 
lainnya seperti Toyota atau Honda yang lebih banyak dikenal sebagai 
kendaraan penumpang, Mitsubishi sampai awal tahun 2000-an lebih 
dikenal sebagai penjual truk Fuso dan sedikit mobil penumpang dalam 
kategori Multipurpose Vehicle (MPV). 

Kebijakan agency Jepang di mana saya bekerja cenderung mengikuti 
kemauan klien yang hanya fokus pada kendaraan niaga tersebut. 
Hasilnya, meskipun dari sisi bisnis, agency ini mendapatkan billing 
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yang sangat besar, tetapi kami tidak mempunyai kesempatan untuk 
mengembangkan brand Mitsubishi. Sebagai pengelola brand, kami 
hanya dapat memperbesar image dari penjualan kendaraan niaga tetapi 
tidak berhasil mengembangkan kepribadian Mitsubishi yang lainnya, 
seperti sedan dan sport utility vehicle (SUV).

Pada tahun 2008, ketika saya bergabung dengan American based 
advertising agency, saya bisa bertemu lagi dengan klien yang sama, 
tetapi dengan orang Jepang yang berbeda. Klien orang Jepang yang ini 
lebih progresif dan mau ambil risiko. Sebagai konsultan brand, kami 
seperti diberikan angin untuk lebih kreatif. Pada periode ini, Mitsubishi 
di Indonesia ingin mengembangkan sub-brand lain, seperti Lancer, 
Grandis, Pajero, Pajero Sport dan Triton. Dengan tim yang kompak dan 
kreatif, saya bekerja sama dengan klien yang progresif, yang berusaha 
untuk menciptakan brand image dan personality yang kuat pada sub-
brand tersebut. Sebelumnya hanya sedikit orang yang percaya pada 
sedan Lancer dan mereka melihat Lancer karena prestasi di ajang 
balap mobil WRC. Dengan sub-brand baru maka perlu dibangun brand 
personality yang jauh dari kendaraan niaga.

Kami mengusulkan untuk membuat iklan yang keluar dari jalur 
iklan mobil biasa, yang cenderung mengomunikasikan performa 
mesin dan fitur mobil. Untuk Mitsubishi Grandis, kami mengusulkan 
personality sebagai kendaraan keluarga modern. Untuk Pajero Sport, 
kami mengusulkan personality sebagai kendaraan blue collar yang 
romantic. Dan untuk Pajero Sport, kami mengusulkan personality 
sebagai kendaraan petualangan keluarga. Dengan personality seperti 
itu, Mitsubishi kemudian lebih dikenal sebagai brand mobil penumpang 
yang modern.

“Personal Branding”

Karena esensi branding adalah membentuk kepribadian atau 
personality, maka branding juga banyak diterapkan pada pengembangan 
diri seseorang. Ini yang kemudian kita kenal sebagai personal branding. 
Dengan disiplin yang sama seperti mengelola brand produk, personal 
branding juga dimulai dengan mendapatkan customer insight, lalu 
menentukan kepribadian seperti apa yang kita inginkan atau yang 
diinginkan oleh masyarakat sekitar kita, kemudian bagaimana kita 
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mengomunikasikan kepribadian kita supaya bisa mendapatkan respons 
positif dari orang-orang yang ingin kita pengaruhi.

Mengapa branding menjadi sub-bidang ilmu komunikasi yang 
menarik? Hal ini karena selalu relevan dengan zaman, sehingga kita bisa 
mempelajari dinamika kebutuhan dan keinginan konsumen. Meskipun 
teknologi komunikasi berubah dari analog ke digital yang membuat 
perubahan penggunaan media, tetapi esensi brand dan branding tetap 
sama, yaitu bagaimana membangun personality dan personality tersebut 
berpengaruh positif pada perilaku konsumen atau manusia. Kita 
belajar tentang ilmu komunikasi sebagai penyampaian pesan kepada 
komunikan untuk mendapatkan feedback atau efek tertentu. Proses 
branding ini tampak sebagai proses komunikasi yang utuh dalam 
konteks pemasaran atau bisnis. 

Hal ini semakin saya sadari setelah bekerja dalam bidang branding 
untuk waktu yang cukup lama dan kemudian menjadi pengajar 
ilmu komunikasi pemasaran di universitas serta banyak memberikan 
pelatihan mengenai branding pada para wirausahawan. Untuk itu, 
saya bersyukur karena memulai kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjadjaran. ***
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08

Tantangan Industri Media Cetak  
di Era Digital

Robert Adhi Ksp

P
erubahan dunia jurnalistik dalam dua 
dasawarsa terakhir sangat cepat, 
terutama setelah kehadiran internet. 

Sampai awal 2000-an, industri media (surat 
kabar, televisi) masih berkibar. Namun sejak 
penetrasi internet meluas dan makin dalam, 
industri media di berbagai belahan dunia mulai 
goyah. Tiras turun, pemasukan iklan seret, dan 
dampaknya sebagian pekerja media diminta 

pensiun dini. Kondisi ini diperparah dengan “badai” pandemi Covid-19 
yang menerpa, yang berdampak luas terhadap perekonomian. 

Data terbaru Internet World Stats menyebutkan, sampai kuartal 
pertama tahun 2021, dari 7,8 miliar penduduk dunia, sebanyak 5,1 
miliar orang terhubung dengan internet. Ini berarti penetrasi internet 
sudah mencapai 65,6 persen. Pertumbuhan internet sejak 2000-2021 
tercatat mencapai 1.300 persen! Angka ini tidak jauh berbeda dengan 
Indonesia. Dari 276,3 juta penduduk, pengguna internet sampai akhir 
Maret 2021 tercatat 212,3 juta orang. Ini berarti penetrasi internet 
di Indonesia sudah mencapai angka 76,8 persen. Bandingkan dengan 
tahun 2000, di mana pengguna internet baru sekitar 2 juta orang. 
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Ini tentu bukan sekadar angka-angka biasa. Cukup banyak media 
cetak rontok dan berguguran. Oplah dan pemasukan iklan turun drastis 
sebagai akibat meluasnya penetrasi internet. Perkembangan teknologi 
melahirkan telepon seluler pintar (smartphone) yang makin canggih. 
Setiap tahun Apple, Samsung, dan produsen lainnya mengeluarkan 
berbagai produk perangkat gawai terbaru (ponsel pintar dan tab) — 
yang memudahkan penggunanya mengakses informasi terbaru dari 
media digital. 

Suka tidak suka, kehadiran internet telah mengubah cara media 
massa menyampaikan informasi kepada khalayak, dan mendorong 
revolusi teknologi yang melahirkan sejumlah perubahan, termasuk 
hadirnya beragam perangkat yang memungkinkan pembaca surat 
kabar dan penonton televisi membaca, mendengar, menonton berita 
dari ponsel pintar dan tablet. Revolusi teknologi juga mengubah 
banyak hal, termasuk mengubah kebiasaan membaca. Akibatnya, 
sejumlah pengelola media di dunia, termasuk Indonesia, memutar otak 
untuk bisa mempertahankan eksistensi media di era digital dengan 
menjangkau pembaca melalui platform, kanal, dan media yang beragam. 
(Internet Rontokkan Media Cetak Amerika, https://robertadhiksp.
net/2013/08/14/internet-rontokkan-media-cetak-amerika/). 

Menurut data GSMA, sampai Maret 2022, terdapat lebih dari 10,57 
miliar ponsel di seluruh dunia yang terhubung, sedangkan jumlah 
penduduk dunia saat ini 7,93 miliar jiwa. Ini berarti cukup banyak 
warga dunia memiliki lebih dari satu ponsel.

Sampai awal Maret 2022, jumlah pengguna ponsel pintar di seluruh 
dunia tercatat 6,648 miliar. Ini berarti 83,72 persen penduduk dunia 
memiliki ponsel pintar. Menurut Statista, jumlah ini naik dua kali lipat 
dibandingkan dengan tahun 2017, di mana saat itu tercatat 4,435 miliar 
pengguna ponsel pintar. Dalam kurun waktu lima tahun (2017-2022), 
jumlah pengguna ponsel pintar naik 49,89 persen. 

Dampak pertumbuhan ponsel pintar ini, World Advertising 
Research Center meyakini, pada tahun 2025 mendatang, 72,6 persen 
seluruh pengguna internet di seluruh dunia akan mengakses laman 
(web pages) melalui ponsel pintar. Saat ini, sebanyak dua miliar warga 
dunia atau 57,14 persen pengguna ponsel pintar mengakses internet 
melalui ponsel pintar. 
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20 negara pengguna ponsel terbanyak di dunia 

Di antara negara-negara di dunia, penetrasi pasar ponsel pintar 
tertinggi ada di Amerika Serikat. Sebanyak 81,6 persen penduduk 
AS memilki ponsel pintar atau sekitar 270 juta (dari total 331 juta 
penduduk). Adapun Indonesia di urutan ke-13, dengan 160,23 juta 
warga memiliki ponsel pintar atau 58,6 persen dari jumlah total 
penduduk 273,52 juta jiwa. 

Apa makna angka-angka ini? Di Amerika Serikat misalnya, jumlah 
media cetak berkurang dari 1.748 pada tahun 1970, turun menjadi 
1.279 pada 2018. (statista.com). Bukan hanya itu. Sirkulasi media cetak 
di AS terus turun, termasuk media arus utama The New York Times dan 
Wall Street Journal. Oplah surat kabar Chicago Tribune pada 2017 masih 
438.000 pada September 2017, merosot setengahnya menjadi 238.000 
pada awal 2019. Orang Amerika kini dengan mudah mengakses konten 
berita yang tersebar di internet secara gratis. Mereka berpikir, jika versi 
digital tersedia gratis, mengapa harus membayar? Studi tahun 2018 
menunjukkan, sebagian besar orang dewasa AS tidak membayar konten 
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berita lokal apa pun pada tahun sebelumnya. (https://www.statista.
com/statistics/183408/number-of-us-daily-newspapers-since-1975/)

The New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, The Washington 
Post misalnya, menawarkan konten digital berbayar kepada para 
pembaca, termasuk pembaca di luar Amerika. Media-media berkualitas 
itu berjuang keras untuk tetap mempertahankan integritas. Menurut 
Presiden dan CEO The New York Times Company Meredith Kopit 
Levien, jumlah pelanggan digital (dan cetak) kini mencapai 8,3 juta yang 
tersebar di seluruh dunia. Pada kuartal ketiga 2021, pelanggan baru 
digital bertambah 455.000, termasuk 320.000 pelanggan konten berita 
dan 135.000 pelanggan khusus permainan (games) dan memasak. Ini 
kinerja terbaik NYT sejak peluncuran model pembayaran digital satu 
dekade lalu. NYT mencapai tonggak sejarah selama kuartal ketiga 2021 
dengan tambahan satu juta pelanggan internasional. (https://nytco-
assets.nytimes.com/2021/11/Press-Release-9.26.2021-kIbBF9q04.pdf)

Penurunan tiras media cetak di Britania Raya 2002-2012. Sumber: The British Newspaper Industry, The Future 
of the Regional Press (John Hill, 2016)
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Bagi pembaca yang mengutamakan kualitas konten dan akurasi, 
berlangganan media arus utama versi digital tentu menjadi pilihan 
utama. Saya termasuk yang “tergoda” untuk berlangganan NYT karena 
promo harga 0,25 dolar AS per minggu atau 1 dolar AS per bulan. NYT 
memberi akses digital kliping surat kabar yang terbit sejak tahun 1851. 
Ini tentu nilai tambah bagi pemerhati sejarah seperti saya. 

Di Britania Raya (United Kingdom), jumlah tiras media cetak terus 
menurun dalam kurun waktu 2002-2012, mulai dari The Sun, Daily Mail, 
The Mirror, The Telegraph, The Express, The Star, The Times, The Record, 
Financial Times, The Guardian, hingga Independent. 

Media Cetak di Indonesia dan Konten Berbayar

Bagaimana dengan Indonesia? Penetrasi internet yang meluas suka 
tidak suka telah berdampak terhadap penurunan tiras media cetak. 
Beberapa tahun terakhir ini, kita sudah jarang melihat penumpang 
kereta membaca koran. Pemandangan sehari-hari adalah mereka asyik 
dengan ponsel pintar masing-masing, dan terhubung dengan earphone. 

Kita juga sudah jarang melihat loper-loper koran menjajakan media 
cetak di perhentian lampu merah, koran pagi maupun koran sore, 
quality paper maupun yellow paper. Semakin jarang kita menemukan 
kios-kios yang menjajakan berbagai media cetak. 

Seiring dengan meluasnya penetrasi internet dan penggunaan 
ponsel pintar di Indonesia, satu per satu media cetak berguguran, 
“mati” terbawa angin perubahan zaman. Tentu tidak semua. Sebagian 
perusahaan media cetak mengalihkan surat kabar menjadi media 
daring sepenuhnya (Suara Karya, Bernas, Sinar Harapan), sebagian lagi 
masih mempertahankan media cetak, tetapi sekaligus membuat versi 
daring, menciptakan versi e-paper digital, dan menawarkan konten-
konten berbayar (Kompas, Media Indonesia, Tempo).

Sebagian lagi gencar memanfaatkan kehadiran media sosial seperti 
Facebook, Twitter, Instagram untuk mempromosikan konten-konten 
kepada khalayak pengguna medsos. Tetapi pertanyaannya kemudian 
adalah setelah membaca kilasan berita di media sosial, berapa persen 
orang akan membuka web media bersangkutan, ataupun bersedia 
membayarnya? Jangankan orang Indonesia yang senang gratisan, orang 
Amerika pun masih punya pola pikir demikian. Kalau ada yang gratis, 
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mengapa harus mencari yang berbayar, pikir mereka. Tetapi tentu 
orang-orang yang berpikir gratisan seperti ini lupa, di dunia maya, kita 
kesulitan membedakan kabar bohong, propaganda, iklan, dan berita 
sesungguhnya. Satu-satunya mencari konten “bergizi” dan berkualitas 
adalah di media cetak yang sejak lama memiliki nama dan dikenal 
berintegritas. 

Belajar dari media arus utama di Amerika menangani perubahan 
ini, Kompas dan media arus utama lainnya melakukan langkah serupa 
dengan NYT, yaitu membuat versi digital (teks dan e-paper) berbayar, 
juga memonetisasi kliping berita dan dokumentasi foto. Meski harus 
berjuang agar tetap hidup di tengah derasnya perubahan zaman di 

Dulu orang asyik membaca koran cetak, sekarang sibuk dengan ponsel pintar masing-masing.



60  | 40 TAHUN ALUMNI FIKOM UNPAD ANGKATAN 1982

era digital ini, media arus utama di Indonesia berupaya untuk tetap 
berintegritas, tetap berpihak pada yang papa dan mengingatkan yang 
mapan. 

Karena itu, berlangganan media arus utama di Indonesia yang 
memiliki konten berkualitas, menurut saya, merupakan keniscayaan, 
terutama bila kita ingin mengonsumsi bacaan-bacaan bermutu, dan 
menghindari kabar bohong (hoaks) yang tersebar di belantara dunia 
maya. Biaya berlangganan per bulan (apalagi saat ada promo) lebih 
murah dibandingkan secangkir kopi dengan snack-nya atau biaya parkir 
di pusat perbelanjaan selama beberapa jam. 

Mengapa kita perlu menghargai karya jurnalistik yang dimuat 
di media arus utama? Mengapa kita perlu membayar langganan 
media arus utama? Bayangkanlah proses pencarian, pengumpulan, 
penulisan berita yang dilakukan para jurnalis di lapangan, terutama 
yang berlokasi yang jauh dari Jakarta. Bahkan untuk sebuah berita 
pendek ataupun sebuah foto yang dimuat, dibutuhkan proses yang 
tidak mudah dan berpeluh keringat. Pemahaman ini perlu disampaikan 
ke khalayak luas. 

Antisipasi Dunia Pendidikan

Perubahan radikal yang terjadi dalam dunia jurnalistik ini tentunya 
perlu diantisipasi oleh institusi pendidikan di bidang jurnalistik, dalam 
hal ini Fakultas Ilmu Komunikasi. Redupnya industri media cetak dan 
tantangan yang dihadapi pengelola media cetak saat ini menarik untuk 
diteliti dan dikupas lebih dalam oleh pengajar dan mahasiswa Jurusan 
Jurnalistik. 

Tantangan media cetak di era digital sudah jauh berbeda dengan 
tantangan pada era 1970-an, 1980-an, 1990-an hingga awal 2000-
an. Sampai era 1980-an, wartawan masih menggunakan mesin ketik 
dan mesin teleks. Pada awal 1990-an, jurnalis mulai menggunakan 
komputer dan modem. Setelah internet makin populer dan surat 
elektronik (surel), jurnalis makin mudah menulis dan mengirim berita. 

Namun setelah penetrasi internet melampaui 70 persen penduduk, 
masa keemasan media cetak kian redup. Pemilik media kehilangan 
pemasukan iklan dan penurunan tiras yang tajam. Apalagi media sosial 
makin populer di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Setiap 
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orang bisa menjadi “jurnalis” dengan melaporkan berbagai peristiwa 
di depan matanya, melaporkan secara langsung melalui fasilitas live di 
media sosial. Namun laporan-laporan di media sosial hanya sebatas itu. 
Pembaca tetap membutuhkan laporan “jurnalistik makna”, apa makna 
dari peristiwa yang terjadi. Tulisan, artikel berkualitas semacam ini 
hanya bisa diperoleh dari media-media cetak arus utama. 

Pengelola media cetak berupaya keras untuk 
memonetisasi konten-konten andalan yang “bergizi”? 
Tentu kita berharap media cetak tetap hidup meski 
berganti platform dan format. Sirkulasi media cetak 
bisa jadi berkurang, namun distribusi media cetak 
dalam format digital (e-paper dan web berbayar) 
selayaknya jangkauannya semakin luas. Bagaimana 
agar generasi milenial dan generasi Z tetap 
membutuhkan dan membaca konten-konten media 
cetak yang berkualitas di era digital ini? Tantangan 
yang tidak mudah. 

Di tengah derasnya perubahan zaman dan perkembangan tek nologi, 
pers harus tetap mampu menjadi salah satu pilar demokrasi, kekuasaan 
keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dunia pendidikan 
perlu memberi kontribusi pemikiran dan solusi agar industri media 
cetak tetap bertahan di era digital. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Robert Adhi Kusumaputra atau Adhi Ksp yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 16 Maret 1964, adalah 
alumnus Fikom Unpad Jurusan Jurnalistik angkatan 1982, aktif sebagai wartawan Kompas sampai 2018; 
kini fokus menjadi penulis buku. Sejak 2009 sampai 2021, Adhi Ksp sudah menulis 15 buku, 13 di antaranya 
bergenre biografi. 

Selain aktif menulis buku-buku biografi, Adhi Ksp saat ini juga aktif membantu Badan Pengembangan Kawasan 
Properti Terpadu Kadin sebagai penulis profesional.
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09

Menumbuhkan Jiwa Wirausaha  
di Kalangan Mahasiswa 

Nani Cahyani

M
emupuk jiwa wirausaha di kalangan 
maha siswa saat ini tidaklah mudah 
karena sebagian besar mahasiswa lebih 

berorientasi untuk mencari pekerjaan dan 
menjadi pekerja dibanding kan mereka harus 
menciptakan pekerjaan, sementara persaingan 
dalam mendapatkan pekerjaan tidak mudah 
dan persaingan cukup ketat.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Aris Junaidi 
mengatakan, salah satu tantangan besar bagi bangsa Indonesia adalah 
adanya beban pengangguran termasuk pengangguran terdidik (Ditjen 
Dikti 2021). Peringkat wirausaha di Indonesia tergolong rendah 
dibandingkan dengan negara-negara lain, padahal kewirausahaan 
menjadi kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara

Sosiolog David McCleland mengemukakan, apabila suatu negara 
ingin menjadi makmur, minimal dua persen dari jumlah penduduk 
di negara tersebut menjadi wirausahawan. Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyadari tingkat kewirausahaan 
di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia 
Tenggara, meski meningkat menjadi 3.47 persen dari total jumlah 
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penduduk Indonesia. (Merdeka.com, 2021). Namun angka tersebut 
masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti 
Malaysia dan Singapura. Pemerintah Indonesia saat ini terus berjuang 
meningkatkan jumlah pengusaha untuk menandingi jumlah pengusaha 
negara tetangga dengan melahirkan pengusaha muda baru dengan 
berharap pada kontribusi dunia perguruan tinggi.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan sangat peduli dengan 
situasi dan kondisi ini, dan menyadari pentingnya menumbuhkan 
jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat 
dari berbagai program yang dilaksanakan untuk memupuk jiwa 
kewirausahaan dan kurikulum yang berorientasi ke dunia wirausaha. 
Juga pembinaan kewirausahaan di kalangan muda, khususnya 
mahasiswa seperti dibentuknya inkubasi usaha mahasiswa melalui 
program program ekstrakuriluker maupun kurikulum dan program 
studi yang berbasis wirausaha. 

Perguruan tinggi memiliki peran penting mendorong meningkatkan 
jumlah wirausaha muda di Indonesia. Mahasiswa sebagai bagian 
generasi Z dikenal memiliki kemampuan serta keahlian lebih melalui 
ide kreatif dan inovatif yang dapat berkontribusi serta berperan dalam 
membangun perekonomian bangsa dengan memanfaatkan kemajuan 
teknologi.

Kewirausahaan, selama krisis ekonomi pada masa pandemi 
Covid-19 dua tahun terakhir, berkembang sangat pesat, khususnya 
di kalangan mahasiswa. Banyak wirausaha muda justru tumbuh dari 
dunia perguruan tinggi, terutama dari kalangan mahasiswa. Salah satu 
indikatornya adalah banyak kegiatan mahasiswa yang berorientasi unit 
kegiatan perguruan tinggi ke arah dunia usaha. Di antaranya dengan 
mengembangkan kurikulum dan membentuk unit inkubasi usaha 
mahasiswa.

Ada beberapa poin yang bisa diterapkan dalam menumbuhkan 
minat berwirausaha di kalangan mahasiswa. Pertama, tercapainya 
pembelajaran dalam kurikulum yang berkaitan dengan kewirausahaan 
berupa penciptaan produk baru hasil karya mahasiswa. Kedua, 
mengikuti program kreativitas mahasiswa dalam bentuk kegiatan PKM. 
Ketiga, dengan membentuk inkubator wirausaha yang bekerja sama 
dengan organisasi bisnis profesional seperti Himpunan Pengusaha 
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Muda Indonesia (Hipmi) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
(Kadin).

Hipmi banyak berkontribusi dalam mendukung program-program 
inkubasi wirausaha perguruan tinggi. Salah satunya, melakukan 
pendampingan dan menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan 
tinggi dengan membentuk Hipmi PT yang bertujuan memperkenalkan 
dunia usaha dan motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa. Di Kota 
Bogor misalnya, Hipmi PT saat ini beranggotakan 200 mahasiswa dari 
berbagai perguruan tinggi. 

Menumbuhkembangkan budaya berwirausaha di kalangan 
mahasiswa yang berdaya saing di antaranya dengan melakukan 
kegiatan usaha yang berinovasi tinggi untuk menggerakkan roda 
perekonomian suatu daerah. Usaha-usaha rintisan dapat dilakukan 
bukan hanya dengan modal dan inovasi semata melainkan mampu 
mengelola perusahaan dengan baik serta memahami pola-pola bisnis 
modern dengan benar, bagaimana meracik strategi dan menanamkan 
modal berjuang. (Marwan Suherman: 2022). 

Maka dari itu, ditumbuhkembangkannya pengetahuan seputar 
kewirausahaan diharapkan akan membangkitkan semangat masyarakat 
Indonesia, terutama mahasiswa, untuk menciptakan lapangan kerja 
dengan berwirausaha, dan tidak sekadar menjadi pencari kerja (job 
seeker). Akan banyak mahasiswa yang termotivasi dengan berinovasi 
mencetuskan ide-ide kreatif di bidang wirausaha. Dilandasi semangat 
tinggi, bangsa ini harus mampu berdaya saing tinggi di kancah 
perekonomian dunia.

Kreativitas dan Inovasi

Menghadapi era revolusi industri 4.0, salah satu hal terpenting dalam 
kewirausahaan mahasiswa adalah faktor kreativitas dan inovasi 
sebagai kunci dalam keberlangsungan dan daya saing sebuah kegiatan 
usaha. Kreativitas dan inovasi di bidang usaha harus dikedepankan 
walaupun tidak menciptakan sesuatu yang baru, tetapi paling tidak 
dapat mengembangkan metode atau produk yang inovatif. 

Hal inilah yang dapat dijadikan acuan dalam model pembelajaran 
di bidang kewirausahaan mahasiswa bagaimana para pendidik dapat 
membuka wawasan dan memotivasi mahasiswa dalam menangkap 
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peluang-peluang usaha dan merangsang serta menumbuhkan jiwa 
kewirausahaan. 

Ada beberapa poin yang bisa diterapkan dalam menumbuhkan 
minat berwirausaha di kalangan mahasiswa. Pertama, tercapainya 
pembelajaran dalam kurikulum yang berkaitan dengan kewirausahaan 
berupa penciptaan produk baru hasil karya mahasiswa. Kedua, 
mengikuti program kreativitas mahasiswa dalam bentuk kegiatan 
PKM dan ketiga, membentuk inkubator wirausaha, bekerja sama 
dengan organisasi bisnis profesional. Pembentukan wirausaha baru di 
lingkungan kampus dilakukan melalui program pengembangan unit 
usaha kampus di program pengabdian kepada masyarakat. 

Pengusaha Muda dari Perguruan Tinggi

Pemerintah menyimpan harapan besar agar dunia perguruan tinggi 
dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam memenuhi ketercapaian 
tersebut untuk memulihkan ekonomi yang diakibatkan pandemi 
Covid-19. Banyak potensi yang dapat digali dari sinergisitas tersebut 
sehingga angka pengusaha muda yang lahir dari perguruan tinggi 
akan semakin tinggi dalam membangun Indonesia Tangguh Indonesia 
Tumbuh.

Salah satu kegiatan inkubasi wirausaha di IBI Kesatuan Bogor 
adalah dalam hibah Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual 
Kampus (PPUPIK). Program ini bentuk pengembangan dari suatu hasil 
penelitian yang dibuat menjadi suatu usaha kegiatan kampus. Sesuai 
visi dan misi fakultas yang mengembangkan kewirausahaan dan 
menumbuhkan kreativitas dan ide dosen serta mahasiswa, program ini 
diharapkan dapat mewujudkannya. 

Untuk mendukung program tersebut, berbekal pengalaman dan 
pengetahuan kami di bidang wirausaha, kami tergerak untuk membuat 
program kegiatan inkubasi wirausaha di kalangan mahasiswa yang 
kami bina. Kami berharap program ini dapat membuka wawasan dan 
memotivasi serta menumbuhkan jiwa wirausaha pada mahasiswa. 

Salah satu program yang sampai saat ini masih berjalan adalah 
membentuk inkubasi wirausaha mahasiswa dengan memanfaatkan 
dan mengadopsi hasil penelitian penelitian atau riset-riset rekan 
rekan pengajar di perguruan tinggi, di antaranya bekerja sama 
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dengan Fakultas Ilmu Pangan Universitas Djuanda Bogor yang telah 
mendapatkan hibah Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual 
Kampus (PPUPIK). 

PRODUK OLAHAN ROSELA KREASI MAHASISWA 
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Beberapa penelitian akhirnya terpilih menjadi bahan yang bisa 
dijadikan usaha di antaranya rosela (teh dan sirup). Dalam program 
pemanfaatan bahan baku lokal, bunga rosela yang dikembangkan 
menjadi berbagai produk seperti teh, sirup, minuman, dodol, selai dan 
tepung ekstrak rosela.

Program inilah yang kami kembangkan menjadi suatu usaha 
kegiatan wirausaha mahasiswa di kampus. Beberapa hasil penelitian 
dosen yang kami pilih menjadi bahan yang bisa dijadikan usaha di 
antaranya rosela (teh dan sirup) dan produk olahan bakery. 

Pemanfaatan rosela sebagai minuman dan sirup dikembangkan 
oleh mahasiswa dengan konsep ready to drink. Sampai saat ini, kegiatan 
usaha tersebut masih berjalan walaupun hasilnya belum maksimal 
berkaitan dengan kondisi kampus lock down akibat pandemi Covid-19.

Selain usaha minuman rosela sebagai kegiatan utama dalam 
wirausaha mahasiswa, kami juga telah mengembangkan usaha roti, yang 
sudah dijalankan sejak 10 tahun lalu. Usaha ini berawal dari kegiatan 
kerja sama dengan PT Bogasari Flour Mills. Akhirnya dibentuklah 
kegiatan usaha mahasiswa dengan konsentrasi usaha bakery, yang 
masih tetap dilakukan sampai awal 2020. Usaha tersebut sampai saat 
ini (Februari 2022) masih terhenti akibat pandemi Covid-19 yang 
berlangsung sampai sekarang.

Semua produksi dan pengembangan usaha tersebut 
dilaksanakan oleh mahasiswa dengan nama Matepa 
Cafe yang dibentuk pada 2018 dan Dream Cafe 
pada 2021. Dua usaha kafé ini menjual makanan 
dan minuman yang diproduksi mahasiswa, dan 
menerapkan Sistem Jaminan Halal 23000.

Produksi dan manajemen usaha ini murni dilakukan oleh 
mahasiswa dan dosen dengan melibatkan dua pekerja yang digaji 
bulanan. Usaha ini cukup prospektif mengingat makanan dan minuman 
yang disediakan sangat dibutuhkan oleh seluruh mahasiswa dan 
akademisi di lingkungan kampus. Namun penjualan tidak berjalan 
lancar karena sejak pandemi 2020, seluruh aktivitas usaha terkendala 
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karena tak ada pembeli. Kondisi kampus lockdown membuat Matepa 
Cafe dan Dream Café harus mencari cara baru agar usaha bisa berjalan 
kembali.

Pengalaman kami membina dan mengembangkan program ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di dalam 
maupun di luar kampus khususnya dalam pembentukan wirausaha 
baru di lingkungan kampus. 

Lahirnya wirausaha dari kampus dapat menunjang otonomi 
perguruan tinggi melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra, 
memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa, 
mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset perguruan 
tinggi, menciptakan alternatif jajanan sehat dan bergizi bagi seluruh 
lapisan masyarakat, serta memberikan kesempatan dalam pembinaan 
kerja sama dengan sektor swasta termasuk pihak petani sebagai 
pemasok bahan baku, pihak industri dan sektor pemasaran. *** 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Nani Cahyani lahir di Bandung, 15 Oktober 1963 adalah alumnus Fikom Unpad angkatan 1982. Sejak 2009, 
Nani mengajar di Institut Bisnis dan Informatika (IBI Kesatuan) sebagai Dosen DPK (Dipekerjakan). Saat ini Nani 
menjabat Kepala Unit “Career Center” dan Bidang Kerja Sama. Sebelumnya, Nani mengajar di Universitas Djuanda 
Bogor. Nani Cahyani tinggal di Taman yasmin Bogor bersama keluarganya. 



Foto: Teddy Kurnia Wirakusumah
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10

Loyalitas kepada Perusahaan 

Wicahyani Suryanti

B
ekerja untuk pertama kalinya sesuai 
dengan bidang ilmu yang dipelajari 
merupakan anugerah yang patut 

disyukuri. Pertama berkarya di PT Merpati 
Nusantara Airlines (Merpati), saya langsung 
diterima di Bidang Humas yang secara 
struktural langsung di bawah Direktur Utama. 
Posisi yang sangat baik merupakan entitas 
sendiri tidak bergabung dengan sekretariat 

perusahaan ataupun bidang hukum. 
Merpati adalah suatu BUMN bidang penerbangan yang mengemban 

misi dari pemerintah untuk menjadi jembatan udara Nusantara yang 
melayani daerah perintis dan terpencil. Merpati berdiri 6 September 
1962 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 tahun 1962.

Awalnya saya cukup shock juga sebagai satu-satunya sarjana 
komunikasi di Humas sehingga dianggap sudah tahu, terbiasa dan 
bisa. Untunglah ada mata kuliah kerja praktik di Humas Pemda, sedikit 
banyak membantu garis besarnya tugas praktisi Humas.

Karena dianggap mumpuni, tugas pertama saya adalah diserahi 
mengurus majalah interrnal menjadi sekretaris redaksi. Redaktur 
pelaksana adalah staf Humas mantan wartawan dan juga ada penulis 
freelance dari luar. Pelan-pelan kami mengurangi sumbangan penulis 
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dari luar sampai akhirnya bisa ditanggulangi sendiri. Tak beberapa 
lama saya pun diserahi tugas menjadi redaktur pelaksana. Selain 
itu juga saya turut bertanggung jawab atas terbitnya majalah dalam 
pesawat (Inflight magazine).

Boleh dibilang saya bekerja di Merpati saat kondisi perusahaan 
berada dalam zaman keemasannya. Pada waktu itu Merpati berintegrasi 
dengan Garuda Indonesia melaksanakan operasi terpadu. Hal ini 
berarti Merpati sebagai anak perusahaan Garuda Indonesia Group, 
menerima hibah pesawat dari Garuda dan melayani rute-rute domestik 
komersial dan regional. Dengan penambahan pesawat armada Merpati 
meningkat menjadi 100 pesawat dan untuk menerbangkannya Merpati 
meminjamn pilot Garuda. 

Pertarungan Tingkat Tinggi

Perlahan kondisi mulai menurun manakala pola kerja sama integrasi 
mulai ditinggalkan, dan Garuda menerbangi rute-rutenya kembali 
sehingga terjadi persaingan. Pilot Garuda pun kembali ke induknya 
mengakibatkan Merpati kekurangan pilot sehingga harus mengambil 
jalan pintas menyekolahkan calon pilotnya sendiri ke Australia. 

Kondisi ini sedikit banyak memengaruhi kondisi keuangan Merpati, 
apalagi pesawat yang digunakan banyak usianya yang sudah tua, perlu 
peremajaan. Selain itu barangkali hanya Merpati satu-satunya airlines 
di dunia yang mempunyai banyak tipe pesawat terbang. Beragamnya 
tipe pesawat ini juga menambah beban untuk biaya perawatan.

Sebagai BUMN, banyak kepentingan politis yang mau tidak mau 
berhubungan dengan pengelolaan Merpati. Misalnya dalam pemilihan 
pesawat untuk memperbaiki armada. Setelah dianalisis dan dipelajari, 
manajemen Merpati memilih pesawat ATR yang feasible untuk 
menerbangi jarak sedang, namun dipaksakan untuk memakai pesawat 
ATP. Ternyata sudah ada kesepakatan-kesepakatan sebelumnya dengan 
Menristek yang berhubungan dengan IPTN. 

Contoh lainnya adalah pada saat pemerintah/Menteri Perhubungan 
menginginkan agar Merpati me-lease 15 pesawat CN 235 buatan IPTN. 
Pada tahun 1995 pada saat itu Dirut Merpati menolak untuk memakai 
15 pesawat CN-235 karena akan merugi dan membebani keuangan 
perusahaan. Proses lease pesawat pun tidak langsung dari IPTN tapi 
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harus melalui broker yang salah satu pemiliknya adalah putra penguasa 
republik. 

Ketidakpatuhan Dirut Merpati menjadi isu yang hangat pada saat 
itu. Bahkan Presiden Soeharto pun menyentil di pesawat sepulangnya 
kunjungan dari Mesir, “Masih ada orang Indonesia yang tidak 
mendukung produk nasional”. Umumnya pegawai sangat ketar-ketir, 
tahu sendiri kan kalau berhadapan langsung dengan penguasa pada 
saat itu, apa pun bisa terjadi.

Untuk menjelaskan posisi Merpati dan alasannya, pihak Humas 
menjembatani suatu sesi wawancara khusus antara Dirut dan harían 
Media Indonesia dua halaman edisi akhir minggu. Dengan harapan 
masyarakat lebih well informed dan mengubah pendapat pemerintah. 
Namun usaha itu tidak mengubah keadaan, pemerintah tetap mengganti 
Direksi Merpati.

Krisis Kecelakaan Pesawat

Hal yang paling menyedihkan dan melelahkan lahir batin apabila terjadi 
kecelakaan pesawat. Kami di Humas harus siaga 24/7 dan bergiliran 
menginap di kantor. Karena, kami harus mengikuti kabar terbaru dari 
tempat kejadian dan menginformasikannya kepada keluarga korban 
maupun media massa. 

Selain human error, banyak kecelakaan/accident terjadi di luar 
kendali manusia. Banyak cerita di balik suatu kejadian, bahkan ada 
yang mirip cerita film Random Hearts, tahun 1999. Proses pengumpulan 
jenazah dan mencocokkan dengan empunya nama sangat memakan 
waktu dan menguras emosi. Seandainya jenazah yang ditemukan 
masih utuh akan sangat mudah teridentifikasi. Tetapi kebanyakan 
jenazah ditemukan sudah tidak utuh lagi sehingga butuh waktu untuk 
mengidentifikasinya.

Kami memiliki buku panduan khusus untuk mengatasi krisis secara 
rinci dan tindakan apa yang harus dilakukan di Humas bila kecelakaan 
terjadi. Dalam hal ini petugas Humas harus selalu up-to-date mengikuti 
semua perkembangan, sabar mendengarkan cerita keluarga korban dan 
berusaha menghiburnya.
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Serikat Pekerja

Salah satu hasil dari reformasi adalah diperbolehkannya berserikat di 
antara para pekerja. Hampir setiap profesi membentuk Serikat Pekerja 
(SP) masing-masing. Ada SP Karyawan (Sekar MZ), Asosiasi Pilot 
(APM), Asosiasi Awak Kabin, SP Teknik, yang masing-masing SP punya 
keinginan dan tujuan bahkan dengan ego profesi masing-masing. 

Keberadaan SP ini cukup membingungkan, apakah sebagai seorang 
Humas kita patut menjadi anggota SP? Karena menurut hemat saya 
Humas harus bersikap netral. Loyalitas seorang Humas bukan kepada 
manajemen, BOD, atau SP, tetapi kepada perusahaan sebagai suatu 
entitas. Hal ini diperlukan jika suatu waktu ada perselisihan atau 
perbedaan faham antara SP dan manajemen di mana Humas akan 
berperan sebagai penengah.

Dan sesuai perkiraan ada ketidakpuasan di kalangan pilot sehingga 
mereka mengancam mogok kerja jika permintaannya tidak disetujui. 
Kondisi demikian sangat merugikan image perusahaan dan merusak 
kepercayaan pelanggan, juga sangat tidak lazim terjadi perselisihan 

Penerbangan perintis yang dilayani Merpati di Papua dengan pesawat jenis Twin Otter DHC-6.
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di perusahaan BUMN. Dibutuhkan kesabaran dan pendekatan ter-
tentu agar mogok kerja tidak terjadi. Akhirnya disepakati mogok 
diurungkandan diganti dengan demo simpatik yaitu memberikan bunga 
kepada penumpang. 

Corporate Culture

Selama hampir 11 tahun di Bidang Humas, sekitar tahun 2002, saya 
ditugaskan menjadi Ketua Tim Budaya Perusahaan. BOD (Board of 
Directors) merasa perlu untuk memformulasikan budaya perusahaan 
sehingga dikenal, dihayati, dan dibanggakan oleh karyawannya. 

Sebetulnya di era dua Direksi sebelumnya sudah 
dicoba untuk menggali BP ini dengan bantuan 
Lembaga Manajemen UI, namun terhenti tidak ada 
kelanjutannya. Kemungkinan hal tersebut terjadi 
karena jajaran Direksi pada saat itu belum merasakan 
perlunya mempunyai BP. 

Untuk kali ini, BOD sendiri yang menetapkan pentingnya BP. Secara 
khusus Dirut meminta saya untuk memanfaatkan resources yang 
ada tanpa bantuan konsultan dari luar. Hal ini untuk menekan biaya, 
sekaligus tantangan buat saya dan tim untuk banyak belajar, bertanya 
dan membandingkan. 

Kami mengundang perwakilan pegawai dan pejabat dari seluruh 
Indonesia untuk berdiskusi dan menjaring pendapat secara maraton. 
Sehingga proses formulasi sampai rencana tahap sosialisasi dapat 
diselesaikan lebih cepat dari target waktu yang diberikan Direksi. 

“Corporate Branding”

Setelah dari Humas, saya ditugaskan di unit kerja yang baru, yaitu 
Corporate Branding dan saya bertanggung jawab dan langsung di 
bawah Direktur Utama. Program ini mengharuskan kami berkeliling 
Indonesia mengadakan FGD (Focus Group Discussion) yang pesertanya 
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masyarakat awam dan pengguna Merpati untuk menghimpun informasi 
tentang persepsi dan harapan mereka terhadap Merpati. 

Brand Rejuvenate (Peremajaan merek) pada saat itu dirasakan 
sangat dibutuhkan apalagi dengan munculnya pesaing dengan dasar 
bisnis low cost airline, modal kuat, milik swasta yang tentunya gerak 
bisnisnya lebih lincah dan fleksibel. 

Perubahan persepsi dan prilaku market ditengarai dengan adanya 
shifting pengguna jasa penerbangan. Isu inilah yang ingin digali dan 
diharapkan agar Merpati dapat tetap mempertahankan market share 
yang ada syukur-syukur bisa meningkat.

Change Management Unit 
Setelah beres babat alas, saya ditugaskan di unit baru yaitu Corporate 
Change. Unit ini mengemban tugas khusus dari Dirut mengevaluasi 
proses kerja di semua direktorat. Hal tersebut menyangkut alur kerja 
beserta perhitungan human capital yang terlibat. Tentu saja banyak 
menghadapi pro kontra karena menyangkut ego sektoral. 

Perubahan tersebut juga berkaitan dengan program VCCP 
(Voluntary Career Change Program) yaitu program perubahan karir 
sukarela yang ditawarkan kepada karyawan dengan kompensasi yang 
memadai sesuai dengan masa kerjanya. Atau dengan bahasa lugasnya 
pemutusan hubungan kerja.

Agar bisnis dapat bertahan perlu berevolusi dan bekembang. Untuk 
berkembang perlu melakukan perubahan dan keberhasilan perubahan 
akan berhenti pada harapan semata jika tidak ada model manajemen 
perubahan.

Penutup

Di Merpati ada istilah empat L(4L) kependekan dari LU LAGI LU LAGI. 
Ini bisa terjadi bila performa kita melebihi ekspektasi pemberi tugas. 
Selain penugasan resmi, saya sering menjadi anggota Task Force dengan 
tugas khusus seperti TQM (Tim Quality Management), Tim Peningkatan 
Pelayanan, Tim On Time Performance dan sebagainya. Penugasan 
ini berisiko banyaknya ekstrakurikuler yang harus dikerjakan, yang 
kadang-kadang merepotkan juga.
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Selama bekerja saya menyempatkan diri melanjutkan pendidikan 
untuk menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai penunjang 
pekerjaan. Pilihan jatuh ke IPMI (Institut Pengembangan Manajemen 
Indonesia). Dengan pertimbangan metoda pengajaran yang diberikan 
case study dari Harvard Business School, dan bekerja sama dengan 
Monash University. Peserta pada umumnya manager dari perusahaan-
perusahaan multinasional sebagai persyaratan untuk meningkatkan 
karier. Keuntungan dari kuliah di IPMI saya mendapat pengetahuan 
dari pengalaman teman-teman yang beragam.

Saya mengundurkan diri dari Merpati tahun 2007, tujuh tahun 
sebelum maskapai tersebut mengakhiri penerbangannya di tahun 2014. 
Selama kurang lebih 17 tahun berkarya di Merpati selalu berhubungan 
dengan jajaran direksi yang berganti-ganti dengan permasalahannya 
yang beragam. Namun, satu hal yang selalu saya pegang adalah loyalitas 
kepada perusahaan, bukan kepada manajemen ataupun direksi. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Dra Wicahyani Suryanti, M.M yang senang dipanggil Wiwien, lahir di Bandung 17 Mei 1964. Wiwien 
mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Cimahi sebelum akhirnya pindah ke Bandung saat 
sekolah menengah atas. Dia melanjutkan kuliah di Fikom Unpad Jurusan Hubungan Masyarakat, dan sempat 
mengambil Diploma Human Resources Management dari Bow Valley Colege, Kanada dan menyelesaikan Magister 
Manajemen di IPMI Business School. 

Wiwien mengawali kariernya sebagai praktisi Humas di PT Merpati Nusantara Airlines (1991-2008). Penugasannya 
tidak saja di bidang Humas. Wiwien pernah menjadi Manager di Corporate Branding, Ketua Tim Corporate Culture, 
dan sebelum mengundurkan diri, dia menjabat sebagai Kepala Unit Change Management. 

Sekarang Wiwien tinggal di Calgary, Kanada, bersama suami dan ketiga anaknya menikmati masa pensiun.
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Ilmu Komunikasi  
Digunakan Setiap Saat

Anne Mardiana Idris

A
wal masuk Fakultas Publisistik 
Universitas Padjadjaran (Unpad) 
dulu niatnya ingin menjadi penyiar 

TV seperti Toeti Adhitama dan Anita Rahman. 
Kala itu mereka adalah penyiar favorit saya. 
Maka pada tahun 1982, saya mendaftar, ikut 
tes lagi Proyek Perintis dengan pilihan Fakultas 
Publisistik Unpad (yang kemudian berganti 
nama menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi). 

Setelah mengikuti perkuliahan demi perkuliahan, ternyata bukan 
jurusan Jurnalistik yang diambil, malah Public Relations. Dari namanya, 
kesannya lebih keren. (Padahal sih sama saja, Public Reations dan 
Jurnalistik). Terbayang waktu itu karier yang bisa didapat apabila telah 
merampungkan perkuliahan.

Saya lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi pada tahun 1987, 
gelombang pertama angkatan 1982. Saya diwisuda bersama Tine 
Ratina, Nani Cahyani, Engkus Kuswarno, Hadiat, dan beberapa nama 
lagi.

Ilmu Komunikasi memang seperti biang dalam urusan bisnis. Di 
mana saja, kapan saja dan siapa saja, ilmu komunikasi selalu dipakai. 
Apa saja bidang bisnisnya, ilmu komunikasi itu terus melekat dimana-
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mana. Apalagi kalau kemampuan ilmu komunikasi dilengkapi dengan 
teknologi, bakal mantap deh kariernya. Maka tidak heran jika saat 
ini Fakultas Ilmu Komunikasi di universitas manapun dibanjiri para 
peminat.

Di mana dan siapa saja pengguna ilmu komunikasi? Di perusahaan, 
badan usaha, kantor pemerintahan, ilmu komunikasi dipakai mulai dari 
yang berpangkat CEO, Direksi, Eselon 1, Eselon 2, Kepala Divisi, Kepala 
Bagian sampai ke level pelaksana, secara sadar atau tidak, sudah pasti 
menerapkan ilmu komunikasi. Yang membedakan adalah pada proses 
komunikasi yang mana, ilmu komunikasi itu digunakan.

Di level-level jabatan tinggi tentunya ilmu komunikasi yang 
digunakan lebih banyak porsinya pada proses lobi (lobbying) dan 
negosiasi, komunikasi kepemimpinan, komunikasi instruksional, dan 
komunikasi persuasif.

Di level bawah, proses komunikasi lebih banyak pada bagaimana 
berkomunikasi dengan atasan dan teman sejawat.

Semua proses komunikasi akan berjalan dengan serasi dan 
harmonis apabila setiap pihak menjalankan komunikasi dengan baik 
dan sesuai dengan perannya. Jika tidak, maka akan terjadi masalah. 

Pada banyak kasus, permasalahan terjadi dimanapun apakah 
di perusahaan, badan usaha, Lembaga pemerintah, bahkan dalam 
keluarga, hubungan pertemanan timbul karena proses komunikasi yang 
kurang baik atau bahkan buruk. Terjadi miscommunication, distorsi. 
Masalah yang seharusnya kecil dan mudah bisa menjadi besar dan 
rumit hanya karena proses komunikasi tidak berjalan dengan baik.

Selama 29 Tahun Berkarier di Dunia Komunikasi

Saya termasuk salah satu alumni yang menikmati hasil kuliah dengan 
berkarier di dunia komunikasi selama 29 tahun. Awal masuk ke PT 
Elnusa Yellow Pages pada 1988, saya menjadi copy writer, profesi yang 
jarang terdengar di dunia usaha pada umumnya, tapi kalau di dunia 
periklanan banyak yang mengetahui dan banyak yang menggunakannya 
karena itu profesi penting. Pembuat konsep dan naskah Iklan.

PT Elnusa Yellow Pages adalah anak perusahaan PT. Elnusa, 
bergerak dalam penerbitan buku petunjuk telepon dan buku iklan 
yang bernama “Yellow Pages”. Pada zamannya, “Yellow Pages” menjadi 



ILMU KOMUNIKASI DIGUNAKAN SETIAP SAAT  |  79

sarana penting dalam menunjang dunia usaha, mempersatukan penjual 
dan pembeli tanpa harus bermacet-macet untuk mandapatkan sesuatu 
yang dibutuhkan. Cukup menggunakan jari membuka buku, mencari 
barang yang dibutuhkan dan menelepon. Let’s your fingers do the 
walking. Slogan yang pas banget buat positioning product “Yellow 
Pages”. Saya merasa ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan terpakai 
walaupun sebetulnya copy writing lebih dekat dengan dunia periklanan. 

Beberapa tahun kemudian, saya dipromosikan menjadi Supervisor 
Bagian Promosi di Departemen “Marketing”. Lagi-lagi ilmu menulis 
yang saya peroleh di kampus terpakai. Di sini sering sekali saya harus 
menulis Advertorial untuk dipublikasikan di beberapa media. 

Seiring berjalannya waktu, dan perusahaan terus berkembang, pada 
tahun 1995, saya dipindah ke Bagian Humas di bawah departemen 
yang baru dibentuk yaitu Departemen “Business Service”. Pada waktu 
itu, Humas belum ditempatkan di leher Direktur Utama, dan masih di 
bawah departemen. Di sini ilmu Public Relations 100 persen terpakai. 
Relationships dengan para pemangku kepentingan (stake holder) 
benar-benar harus dijalankan. Komunikasi ke luar dan ke dalam pada 
intinya. Bagaimana memelihara komunikasi ke dalam dan ke luar harus 
dilakukan agar harmonis dan berimbang. 

Selama saya ditempatkan di bagian Humas, pada saat itu saya juga 
banyak membimbing para mahasiswa dan mahasiswi yang magang 
di kantor. Rupanya pada saat itu keberadaan bagian Humas di Elnusa 
Yellow Pages sudah tercium di lingkungan perguruan Tinggi. Banyak 
mahasiswa yang magang dari Fakultas Ilmu Komunikasi — mayoritas 
dari Universitas Prof. Dr. Moestopo dan Universitas Sahid Jakarta, 
datang ke kantor kami. Wah, senangnya bertemu mereka, seperti 
mengasah lagi Ilmu komunikasi.

Karena cukup lama saya bergelut di dunia Marketing, pada 
tahun 1997 saya meneruskan kuliah ke jenjang S2 di IPWI Jurusan 
Management Marketing, dan meraih gelar Magister Management (MM) 
pada tahun 2000.

Setelah Saham Elnusa Yellow Pages Dimiliki PT Telkom

Pada tahun 1998, kepemilikan saham Elnusa Yellow Pages berubah, 
menjadi dimiliki PT Telkom. Nama perusahaan dan bisnisnya pun 
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berubah. Di dunia periklanan, mulai terjadi pergeseran, terutama di 
bidang media. Media Pemasaran sudah mulai berbasis teknologi. Nama 
perusahaan Elnusa Yellow Pages berubah nama menjadi Infomedia 
Nusantara. Bisnisnya tidak lagi hanya Buku Petunjuk Telepon, tetapi 
mulai merambah teknologi Marketing. 

Dibentuklah Divisi Call Center yang bergerak di bidang 
Telemarketing dan Customer Service and Helpdesk. Customer 
pertamanya adalah PT Telkom untuk Telemarketing, dan Sony Ericsson 
untuk Customer Service dan Helpdesk. Menyusul kemudian Phone 
Banking Bank Niaga, ABN AMRO, Garuda Indonesia, Telkom, Telkomsel, 
BCA, dan terus bertambah. Sampai sekarang jumlah customer Infomedia 
mencapai lebih dari 470 perusahaan besar yang bergerak di bidang 
perbankan, transportasi dan logistik, telco, food & beverage, kesehatan, 
militer, energi, keuangan, wisata global, ritel, dan layanan profesional. 
Bidang bisnis meliputi Contact Center, CRM, dan Shared Service 
Operation (SSO).,

Adapun Yellow Pages bertransformasi menjadi media digital 
di bawah naungan PT Metra Digital Media (MDM) sebagai anak 
perusahaan PT Telkom Metra.

Divisi Call Center
Sejak awal terbentuknya Divisi Call Center, saya masuk dalam tim babat 
alas Call Center sampai akhir masa purnabakti tahun 2017 dengan 
jabatan terakhir saya Manajer Operasional Contact Center Area Jawa 
Barat.

Banyak pengalaman saya selama mengelola contact center, terutama 
dalam menangani ribuan operator. Di bidang call center, operator 
disebut agent. Saya juga menangani customer service — yang tentu 
saja banyak sekali persoalan yang muncul. Namanya juga manusia, dan 
manusia yang berfungsi sebagai alat produksi, bukan robot. Banyak 
variabel yang memengaruhi produktivitas dan kualitas pelayanan. 

Di sinilah ilmu komunikasi banyak berperan. Mulai dari hanya 
memberikan informasi, menangani komplain, sampai melakukan lobi 
dan negosiasi. Semuanya butuh ilmu komunikasi. Bagaimana kita 
harus berhadapan dengan berbagai karakter manusia yang memiliki 
perbedaan kepentingan, perbedaan bahasa dan dialek yang kadang 
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sulit dimengerti, serta perbedaan budaya dan tradisi. Itu baru dari sisi 
customer sebagai end user. 

Di sisi operator pun banyak faktor yang memengaruhi. Kondisi 
keluarga, kondisi ekonomi, kondisi asmara, semuanya sangat 
memengaruhi kualitas dan produktivitas pelayanan. Maka tidak jarang 
ada operator terbaik (best operator, best agent) misalnya, tiba-tiba 
melakukan kesalahan fatal hanya karena pada saat itu dia sedang 
memiliki masalah pribadi. 

Tidak ada jaminan seorang best agent atau best customer service 
akan terus menjadi the best. Tetapi tentu saja hal ini tidak boleh 
dianggap sederhana. Performa itu dengan segala cara harus dipelihara. 
Seorang best agent seyogyanya harus menjadi best agent secara 
konsisten karena peningkatan karier mereka salah satunya diukur 
dari kinerja mereka selama menjadi agent. Apa yang dilakukan untuk 
memelihara performa? Ada standar penilaian kinerja yang harus 
dicapai oleh setiap agent agar kualitas pelayanan dan produktivitas 
kerja tetap terjaga.

Fungsi supervisory sangat berperan, antara lain dengan melakukan 
call monitoring, coaching, councelling. Pengukuran produktivitas 
meliputi average handling time (AHT), average speed answer (ASA), 
jumlah call handling, dll. Sementara pengukuran kualitas meliputi 
courtessy, complaint handling, problem solving, dll. 

“Communication is An Art”
Saya punya pengalaman yang sangat melekat dalam diri saya. Yaitu 
ketika dihadapkan pada kondisi yang amat sangat sulit. Pada waktu itu 
triwulan pertama tahun 2009 saya memimpin Departmen Operasional 
Call Center Telkomsel area Jawa Barat. Call Center dengan nomor 
akses 116 untuk layanan Prepaid dan nomor akses 111 untuk layanan 
Postpaid. Dengan jumlah caroline officer (waktu itu operatornya disebut 
Caroline Officer) untuk kedua layanan mencapai hampir 900 orang. 

Pada waktu itu manajemen Telkomsel membuat kebijakan 
perubahan Call Flow di IVR. Yang disebut IVR adalah Interactive Voice 
Respond. Setiap panggilan akan masuk ke IVR terlebih dahulu baru 
masuk PABX kemudian diteruskan ke agent (Caroline Officer).
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Pada tahap awal, panggilan masuk IVR akan menyodorkan pilihan 
bahasa yang digunakan, apakah akan menggunakan bahasa Indonesia 
atau bahasa Inggris, baru kemudian PABX menyalurkan panggilan ke 
agent sesuai bahasa yang dipilih.

Perubahan call flow di IVR bertujuan untuk mengurangi pelanggan-
pelanggan iseng yang menelepon ke Caroline Officer. Karena dari sekian 
juta telepon per bulan, yang masuk hampir 30 persen isinya telepon 
iseng.

Akibat perubahan call flow IVR, panggilan yang masuk drop hingga 
lebih dari 40 persen. Ini mengakibatkan kebutuhan Caroline Officer 
menjadi berkurang, dan lebih dari 100 orang harus dirumahkan. 

Inilah kondisi terberat yang harus saya hadapi. Bagaimana 
menyampaikan hal yang sangat tidak populis ini kepada mereka. 
Sementara saya harus tetap menjaga layanan agar tidak chaos.

Dengan berbekal ilmu komunikasi yang saya miliki, 
langkah demi langkah dijalani dengan penuh 
perjuangan. Coaching, councelling harus berjalan 
lancar sehingga keputusan ini bisa diterima oleh 
mereka yang terkena dampak. Dengan tahapan-
tahapan proses komunikasi yang dijalankan, mereka 
akhirnya bisa menerima keputusan bahwa mereka 
dirumahkan. 

Bercerita tentang seluk beluk mengelola manusia yang begitu 
banyak, tentu menarik dan sangat bervariasi. Banyak variabel yang 
memengaruhi kinerja baik dari internal dirinya sendiri maupun 
variabel dari luar. Proses komunikasi yang dilakukan kepada masing-
masing orang tidak bisa disamakan, karena mereka bukan mesin yang 
bisa disetel sesuai harapan kita, setelah itu ditinggalkan, dan berharap 
proses berjalan dengan baik dan lancar.

Tetapi saya berhadapan dengan manusia dengan berbagai karakter, 
latar belakang pengalaman, latar belakang pendidikan, latar belakang 
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ekonomi, latar belakang keluarga, dll sehingga dibutuhkan seni 
tersendiri dalam mengelolanya. Communication is an Art. 

Dijalani dengan Senang, Berakhir dengan Bahagia

Pada April 2017, ada tawaran untuk pensiun dini (Pendi) dengan paket 
yang cukup menarik dan pada saat itu saya mengambil program Pendi. 
Masa purnabakti saya pada Maret 2018. Ini berarti saya mengambil 
pensiun dini kurang dari satu tahun menuju masa purnabakti.

Saya merasa beruntung pernah kuliah di Fikom Unpad. Walaupun 
lupa teorinya tetapi prinsip-prinsip komunikasi itu melekat di kepala 
dan hati saya. Saya bekerja selama 29 tahun dengan senang, working 
with heart. Ada soul-nya. Sehingga berbagai persoalan yang muncul 
selalu ada jalan keluar yang baik dan diterima berbagai pihak.

Bagitulah rekan-rekan perjalanan karier saya selama 29 tahun. 
Dijalani dengan senang hati, berakhir dengan bahagia, meninggalkan 
kader-kader yang potensial . Bahkan saya termasuk pencetak kader 
pimpinan terbanyak pada masa itu. Syukur Alhamdulillah. ***
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12

CSR dan Reputasi Perusahaan

Iwan Sukoco

Pengantar

B
anyak usaha yang dilakukan oleh 
badan usaha atau perusahaan untuk 
bertahan demi kelangsungan usahanya. 

Salah satunya dengan melakukan kegiatan 
Corporate Social Responsibility (CSR) . Kegiatan 
CSR sekarang ini sudah banyak kita dengar 
dan dilakukan oleh berbagai perusahaan di 
Indonesia, baik sekadar untuk memenuhi 
kewajiban maupun sebagai sebuah kesadaran 

untuk turut berkontribusi pada lingkungan.
Teori stakeholder mengatakan semakin banyak pihak terpuaskan 

maka semakin terbuka peluang untuk sukses. Hal ini diperkuat 
oleh suatu hasil kajian yang mengatakan “CSR ini dapat membawa 
keuntungan”. Dalam jangka pendek, perusahaan memang melakukan 
pengeluaran tetapi akan ada value di masa datang. Value yang dimaksud 
yaitu citra positif di mata stakeholder perusahaan sehingga akan 
menaikkan konsumsi produk perusahaan dan meningkatkan profit. 

Bahkan The Millenium Poll on CSR merilis pernyataannya bahwa 
70 persen responden setuju bahwa mereka akan lebih loyal terhadap 
perusahaan yang mendukung masyarakat lokal; 40 persen responden 



CSR DAN REPUTASI PERUSAHAAN |  85

mengancam akan “menghukum” perusahaan yang tidak melakukan 
CSR. 

CSR menjadi penting karena berkontribusi pada opini publik 
dan pencitraan yang berujung pada reputasi perusahaan yang baik. 
Idealnya, CSR harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam kebijakan 
perusahaan sebagai investasi masa depan (social invesment).

Perkembangan Konsep Corporate Social Responsibility 

Lester Thurow tahun 1966 dalam bukunya The Future of Capitalism 
(dalam Susanto, 2007), sudah memprediksikan, pada saatnya 
nanti, kapitalisme akan berjalan kencang tanpa perlawanan. Hal 
ini disebabkan musuh utamanya, sosialisme dan komunisme telah 
lenyap. Pemikiran Thurow ini menggarisbawahi bahwa kapitalisme 
tak hanya berurusan dengan masalah ekonomi semata, melainkan 
juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan untuk membangun 
masyarakat, atau yang kemudian disebut sustainable society. 

Dalam bukunya berjudul The Modern Corporation and Private 
Property, A Berle dan G Means mengemukakan bahwa korporasi 
modern seharusnya mentransformasi diri menjadi institusi sosial, 
ketimbang institusi ekonomi yang semata memaksimalkan laba. 
Pemikiran ini dipertajam oleh Peter F Drucker lewat bukunya, The 
Concept of Corporation. Di sini, Drucker menegaskan tentang peran 
manajemen bahwa manajemen seharusnya menjadi institusi sosial 
dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap profesinya, untuk 
masyarakat, ekonomi, dan sosial.

Selanjutnya, konsepsi mengenai CSR mulai diperkenalkan Bowen 
pada 1953 dalam sebuah karya seminarnya mengenai tanggung jawab 
sosial pengusaha. Menurut Bowen (dalam Caroll, 1999) CSR diartikan 
sebagai, ‘It refers to the obligations of businessmen to pursue those 
policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which 
are desirable in terms of the objectives and values of oursociety’. Rachel 
Calson lewat bukunya The Silent Spring memaparkan pada dunia 
tentang kerusakan lingkungan dan kehidupan yang diakibatkan oleh 
racun pestisida yang mematikan. Paparan yang disampaikan dalam 
buku “Silent Spring” tersebut menggugah kesadaran banyak pihak 
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bahwa tingkah laku korporasi harus diluruskan sebelum menuju 
kehancuran bersama. Dari sini CSR pun mulai digaungkan. 

Tepatnya di era 1970-an banyak profesor menulis buku tentang 
pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, di samping kegiatan 
mengeruk untung. Buku-buku tersebut antara lain; Beyond the Bottom 
Line karya Prof. Courtney C. Brown. Pemikiran para ilmuwan sosial di 
era itu masih banyak mendapatkan tantangan, hingga akhirnya muncul 
buku yang menghebohkan dunia hasil pemikiran para intelektual dari 
Club of Roma bertajuk The Limits to Growt. Buku ini mengingatkan 
bahwa di satu sisi, bumi memiliki keterbatasan daya dukung (carrying 
capacity), sementara di sisi lain populasi manusia bertumbuh secara 
eksponensial. Karena itu, eksploitasi sumber daya alam mesti dilakukan 
secara cermat agar pembangunan dapat berkelanjutan.

Era 1980 – 1990, pemikiran dan perbincangan tentang issu ini terus 
berkembang, kesadaran dalam berbagi keuntungan untuk tanggung 
jawab sosial, dan dikenal sebagai community development. Hasil 
menggembirakan datang dari KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 yang 
menegaskan, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang 
harus diperhatikan, tidak saja oleh negara, terlebih lagi oleh kalangan 
korporasi yang diprediksi bakal melesatkan kapitalisme di masa 
mendatang (dalam Susanto, 2007). Kemudian dari sini konsep CSR 
terus bergulir, berkembang dan diaplikasikan dalam berbagai bentuk. 
James Collins dan Jerry Poras dalam bukunya Built to Last: Successful 
Habits of Visionary Companies (1994), menyampaikan bukti perusahaan 
yang terus hidup adalah yang tidak semata mencetak limpahan uang 
saja, tetapi perusahaan yang sangat peduli dengan lingkungan sosial 
dan turut andil dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. 

Terobosan besar dalam konteks CSR, dilakukan John Elkington pada 
tahun 1997 dalam bukunya: Cannibals with Forks, the Tripple Bottom 
Line of Twentieth Century Bussiness Elkington mengembangkan konsep 
triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental 
quality, dan social justice. Melalui konsep ini Elkington mengemukakan, 
perusahaan yang ingin terus menjalankan usahanya harus 
memperhatikan 3P yaitu profit, people dan planet. Perusahaan yang 
menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan 
semata (profit), tetapi mereka juga harus terlibat pada pemenuhan 
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kesejahteraan masyarakat (people), dan berpartisipasi aktif dalam 
menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Agenda World Summit di Johannesburg (2002), menekankan 
pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Program CSR mulai 
terus berjalan dan berkembang dengan berbagai konsep dan definisi. 
Kesadaran menjalankan CSR akhirnya tumbuh menjadi tren global, 
terutama produk-produk yang ramah lingkungan yang diproduksi 
dengan memperhatikan kaidah sosial dan hak asasi manusia. 

Di pasar modal global pun, CSR juga menjadi faktor yang 
diperhitungkan. Misalnya New York Stock Exchange (NYSE) saat 
ini menerapkan program Dow Jones Sustainable Index (DJSI) untuk 
saham perusahaan yang dikategorikan memiliki Social Responsible 
Investment (SRI). Kemudian Index and Financial Times Stock Exchange 
(FTSE) menerapkan FTSE4 Good sejak 2001. Konsekuensi dari adanya 
indeks-indeks tersebut memacu investor global seperti perusahaan 
dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan investasinya 
di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam indeks tersebut.

Menurut Gunawan (2008), pada September 2004 International 
Organization for Standardization (ISO) sebagai induk organisasi 
standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak 
untuk membentuk tim (working group) yang membidani lahirnya 
panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi 
nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility. Pengaturan 
untuk kegiatan ISO dalam tanggung jawab sosial terletak pada 
pemahaman umum bahwa Social Responsibility adalah sangat penting 
untuk kelanjutan suatu organisasi. 

Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu “Rio Earth 
Summit on the Environment” tahun 1992 dan “World Summit on 
Sustainable Development (WSSD)” tahun 2002 yang diselenggarakan 
di Afrika Selatan. Pertemuan Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri 
para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang 
mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic and environment 
sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam 
melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Pertemuan penting UN Global 
Compact di Geneva, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB 
mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu 
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bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab 
dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan corporate social 
responsibility.

Di Indonesia, kini kita menyaksikan perbincangan yang terus 
berlanjut seputar konsep dan perjalanan CSR ini. Ada persetujuan 
dan pula pertentangan. Terlebih pihak pemerintah secara khusus 
membuatkan undang-undang tentang tanggung jawab sosial ini, yakni 
dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (PT) Pasal 74, ”Perseroan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan”. 
Kemudian dalam Undang-undang 13 tahun 2003 tentang BUMN, 
’Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”. Undang-undang 
ini kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri BUMN Nomor 
236 Tahun 2003 yang mengikat BUMN untuk menyelenggarakan 
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Dan ada 
juga Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
: Pasal 25 butir b, ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan 
tanggung jawab sosial perusahaan”.

Terlepas dari itu, isu tentang CSR memang kian 
populer. Persoalannya bukan lagi melulu dari aspek 
sosial, tetapi sudah jauh merasuk ke aspek bisnis dan 
penyehatan korporasi. Lama-kelamaan, CSR tidak lagi 
dipandang sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai 
kebutuhan. Dari yang semula dianggap sebagai cost, 
kini mulai diposisikan sebagai investasi.

Dalam sebuah ulasan di Majalah Marketing menegaskan tentang 
mengapa pula perusahaan harus berinvestasi pada kegiatan CSR? 
Apakah lantaran moralitas semata atau dia sudah menjadi marketing 
tools yang efisien? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan manajemen dan 
divisi marketing sewaktu mempersiapkan strategi CSR. Akan tetapi, 
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perdebatan paling baru tentang CSR adalah soal imbas program tersebut 
pada profit perusahaan. Para pelaku dituntut untuk ikut memikirkan 
program yang mampu mendukung sustainability perusahaan dan 
aktivitas CSR itu sendiri. Dalam hal ini, strategi perusahaan mesti 
responsif terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi bisnis, seperti 
perubahan global, tren baru di pasar, dan kebutuhan stakeholders yang 
belum terpenuhi. 

Berkaitan dengan masalah imbas tadi, Global CSR Survey paling 
tidak bisa memperlihatkan betapa pentingnya CSR. Bayangkan, dalam 
survey di 10 negara tersebut, mayoritas konsumen (72 persen) 
mengatakan sudah membeli produk dari suatu perusahaan serta 
merekomendasikan kepada yang lainnya sebagai respon terhadap CSR 
yang dilakukan perusahaan tersebut. Sebaliknya, sebanyak 61 persen 
dari mereka sudah memboikot produk dari perusahaan yang tidak 
punya tanggung jawab sosial. CSR kini bukan lagi sekadar program 
charity yang tak berbekas. Melainkan telah menjadi pedoman untuk 
menciptakan profit dalam jangka panjang (CSR for profit). Karena 
itu, hendaknya kegiatan sosial yang dijalankan harus berhubungan 
dengan kepentingan perusahaan dan harus mendukung core business 
perusahaan. 

Harus diakui bahwa motif sebuah perusahaan untuk menyeleng-
garakan CSR bisa beragam antara satu perusahaan dengan yang lainnya. 
Setidaknya, Nielsen dan Thomsen, 2009 (dalam Bisnis Indonesia 13 
Februari 2011) memetakan empat perspektif yang menjadi landasan 
dalam memandang motif perusahaan untuk menyelenggarakan 
program CSR, yaitu Perspektif yang pertama memandang aktivitas 
CSR secara instrumental. Tujuan dari dilakukannya aktivitas CSR 
adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan bisnis, yaitu keuntungan 
(profit). Banyak perusahaan, atau pemilik modal, skeptis terhadap 
peran sosial dari CSR, tetapi mereka tetap melakukannya. Dia semata-
mata melihat CSR sebagai instrumen untuk meningkatkan penjualan. 
Perspektif kedua melihat CSR sebagai alat legitimasi perusahaan untuk 
mempengaruhi pandangan dan perspektif pemangku kepentingan dan 
masyarakat. Perusahaan melakukan CSR karena ingin memperoleh 
kuasa atas pemangku kepentingan. 
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Perspektif ketiga menyatakan perusahaan melakukan CSR dengan 
motif untuk mendapatkan lisensi untuk beroperasi. Izin beraktivitas 
dari masyarakat tanpa gangguan. Perspektif ini disebut juga pandangan 
integratif karena pemimpin perusahaan melihat kemanunggalan 
perusahaan dengan masyarakat. Dan perspektif keempat berpendapat 
perusahaan melakukan kegiatan CSR karena alasan etika. Perusahaan, 
sebagai bagian dari entitas sosial, bersama-sama dengan masyarakat 
harus tunduk pada etika. Mereka tidak tinggal di dalam ruang hampa, 
tetapi aktivitasnya bersinggungan sehingga perlu adanya moralitas dan 
etika yang menaungi tindak-tanduknya.
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13

“Artificial Intelligence”  
Dalam Praktik Public Relations

Poppy Ruliana

P
ublic Relations (PR) dalam per kem-
bangannya harus menghadapi semua 
perubahan yang terjadi dalam lingkungan 

komunikasi, baik lingkungan komunikasi inter-
nal dan lingkungan komunikasi eksternel ter-
masuk didalamnya terjadi perkembangan 
teknologi dan informasi, salah satunya yaitu 
intelegensi artifiisial atau dalam bahasa Inggris 

kita kenal dengan artificial intelligence yang disingkat AI. 
AI cukup baru dan masih merupakan topik yang cukup kontro-

versial, tetapi kemajuan dalam teknologi dapat mempengaruhi praktisi 
PR untuk menggunakannya dalam praktik. AI didefinisikan sebagai 
kecerdasan entitas ilmiah. 

Di bidang PR, hubungan manusia-mesin yang cerdas ini memung-
kinkan profesional PR untuk membuat kampanye berbasis data, 
mengotomatiskan tugas berbasis pengulangan, menganalisis per-
cakapan online, memprediksi krisis, dan bahkan menghasilkan konten 
yang dipersonalisasi. Tetapi seberapa baik sarjana PR dan pakar 
industri mengetahui tentang dampak teknologi AI pada PR dan, yang 
paling penting, mengapa mereka harus peduli? 
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Andreas Kaplan dan Michael mendefinisikan AI sebagai “The ability 
of the system to interpret external data correctly, to learn from that data, 
and to use learning to achieve certain goals and tasks through flexible 
adaptation. Sedangkan, Melanie Peters menggambarkan AI sebagai 
ruang berita Microsoft yang paling populer, sebuah obrolan China 
bernama Xiaoice, dalam artikel “Sense of Social Media Requires Brains 
and Robbing” Sebagai salah satu inovasi terbaru dalam jurnalisme, 
Xiaoice membantu mengatasi berita palsu atau berita bohong, hoaks, 
fake news diunggah secara online. 

Di bidang komunikasi, kemampuan AI untuk memproses bahasa 
manusia telah memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku, 
preferensi, keyakinan, dan minat individu untuk menyampaikan 
strategi kampanye secara lebih efisien. Grafik berikut merupakan 
konstelasi beberapa bidang, kapabilitas, aplikasi, keuntungan dan risiko 
penggunaan teknologi AI di bidang komunikasi (lihat Gambar 1).

Gambar 1: Representasi visual dari kemampuan, aplikasi, keuntungan dan  
risiko penyebaran AI di bidang komunikasi.

Sumber: Maldonado (2020) 
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Menurut pakar pemasaran AI Christopher Penn, AI telah membawa 
tiga manfaat utama bagi praktisi PR: otomatisasi, akselerasi, dan 
akurasi.
•	 Otomatisasi: AI memungkinkan profesional PR untuk mengotoma-

tiskan tugas berulang seperti melacak liputan media. Otomatisasi 
tidak hanya mengambil alih beberapa kesibukan yang menyertai 
praktik PR, tetapi juga meningkatkan kemampuan profesional PR 
untuk mendapatkan wawasan dalam hitungan detik.

•	 Akselerasi: AI memungkinkan profesional PR untuk mendapatkan 
wawasan dari dunia digital secara real-time. Manfaat ini dapat 
menjadi sangat penting selama boikot media sosial, misalnya, ketika 
percakapan menyebar dengan cepat dan waktu dapat menjadi aset 
Anda yang paling berharga.

•	 Akurasi: AI memungkinkan profesional PR untuk secara akurat 
mengukur perasaan dan pendapat orang tentang suatu merek 
dan membandingkan sentimen itu dengan metrik lain seperti 
keterlibatan, harga saham, atau penjualan. 

Otomatisasi, akselerasi, dan akses ke metrik yang lebih akurat 
seperti cakupan jangkauan, sentimen, dan tingkat keterlibatan dengan 
bantuan platform yang diberdayakan AI mengubah industri PR. Di 
satu sisi, jenis keterampilan baru sedang dibutuhkan: analitik data 
besar, pengalaman pengguna, dan kecerdasan buatan prediktif adalah 
semua keahlian yang diperlukan untuk bersaing dengan pemasaran dan 
periklanan dan membenarkan nilai dan efektivitas industri PR. 

Di sisi lain, memiliki akses yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih 
baik ke informasi yang relevan memberi praktisi PR kemampuan 
untuk fokus pada aktivitas lain seperti pemikiran kreatif, perencanaan 
strategis, dan naluri — semua atribut penting profesional komunikasi 
yang tidak akan pernah ditawarkan oleh mesin apa pun. seumur hidup 
kita. 

Jerry Kaplan dalam “AI’s PR Problem,” menjelaskan bagaimana AI 
memiliki reputasi dan konotasi yang buruk di kalangan konsumen, 
sebagian besar karena namanya yang mengintimidasi dan terdengar 
futuristik. Sementara jumlah alat AI yang tersedia untuk profesional 
PR tumbuh secara eksponensial, tampaknya ada sedikit pemahaman 
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tentang dampak teknologi ini terhadap industri. Misalnya, USC 2019 
Global Communications Report menunjukkan bahwa 86 persen 
profesional PR dan mahasiswa menganggap diri mereka “agak” atau 
“tidak sama sekali” berpengetahuan tentang penerapan AL dalam 
komunikasi. Namun, sebagian besar spesialis PR melaporkan bahwa 
mereka menggunakan layanan teknologi untuk melakukan pemantauan 
media, analisis situs web, manajemen media sosial, dan mendengarkan 
sosial, yang semuanya kemungkinan menggunakan beberapa bentuk 
AI (Maldonado, 2020) 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa saat ini ada kesalahpahaman 
yang signifikan – mungkin kesenjangan pengetahuan tentang keadaan 
sebenarnya dari kemajuan teknologi AI karena dapat diterapkan untuk 
mendukung atau mengembangkan kemampuan dalam industri PR. 
Untungnya, tren ini perlahan mulai berubah. Misalnya, pada tahun 
2018 Chartered Institute for Public Relations (CIPR) membentuk 
panel #AIinPR untuk mempelajari dampak kecerdasan buatan pada 
hubungan masyarakat dan komunitas bisnis yang lebih luas. 

Hoaks yang paling sering diterima di Indonesia adalah isu sosial, 
politik, khususnya Pilkada dan pemerintag (91,90 persen), SARA (88,60 
persen); kesehatan (41,20 persen), makanan dan minuman (32,50 
persen); keuangan (24,50 persen); Iptek (23,79 persen); berita duka 
(18,80 persen); candaan (17,60 persen; bencana alam (10,30 persen) 
dan info lalu lintas (4 persen) (Mastel, dalam Nurlaela 2019). 

Satu kegunaan untuk AI dalam PR adalah bahwa AI akan dapat 
mengirim pesan langsung, relevan ke audiens tertentu. Data besar waktu 
nyata menawarkan informasi yang mereka butuhkan kepada praktisi 
untuk menyediakan konten terkini yang ingin dilihat konsumen. Itu 
sudah digunakan oleh server seperti Facebook, yang menggunakannya 
untuk menyaring iklan dan di chatbots, dan Associated Press, yang 
menggunakannya untuk menulis laporan pendapatan penuh. 

Menurut artikel “How Progress in the Navy Will Affect Homework,” 
profesional PR yang paham akan mengerti bahwa big data dan AI dapat 
memberikan pembaca dan hasil penelitian yang luar biasa dan kaya 
data tentang berbagai topik. Perusahaan seharusnya tidak takut dengan 
big data dan AI, mereka seharusnya merangkul tren dan bereksperimen 
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dengan berita-berita baru yang sesuai dengan analisis dan pesan big 
data kepada audiens.

”Meaning that artificial intelligence is a tool for public 
relations practitioners, not a threat.

Menggunakan AI dalam industri PR akan berarti hasil yang lebih 
cepat dan dioptimalkan yang pada gilirannya akan memungkinkan para 
praktisi untuk mencapai tujuan mereka lebih cepat dari sebelumnya.

Ketika diterapkan pada praktik PR, AI mampu memproses data dan 
statistik lebih cepat daripada yang dilakukan oleh praktisi PR mana pun. 
AL telah diperkenalkan pada PR di seluruh penggunaan platform media 
sosial otomatis dan analisis media dan pemasaran berbayar, berkat 
iklan digital dan pembelian terprogram.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan PR yang akan 
tergantikan oleh perkembangan teknologi Al dan big data adalah kliping 
berita, social listening monitoring, media relationship & stakeholder 
relationship, otomatisasi konten dan penyebaran melalui media sosial, 
penyebaran rilis, pekerjaan foto dan video serta komunikasi tatap muka 
(Nurlaela, 2019). 

Pada bulan April sampai dengan November, tim riset dan para mitra 
riset mengumpulkan data menggunakan teknik survei online kuantitatif 
dan semi struktur interview. Para respondennya adalah para praktisi 
PR level Vice President, Manager, Deputy Head, praktisi IT, Start Up IT 
dan Digital Company, serta forum AI. Total ada 202 responden yang 
memberikan kesimpulan bahwa:

PR Baru pada  fresh/entry level  memiliki kemungkinan terbesar 
tergantikan posisinya oleh keberadaan AI. Ini adalah tantangan untuk 
para fresh graduate yang baru saja bergabung di industri PR.
1. Para PR profesional pun harus menemukan jalan baru untuk dapat 

memberikan nilai lebih kepada perusahaan dengan menggunakan 
platform baru dan membangun nilai-nilai baru.

2. Tidak dapat murni dibuktikan bahwa manajemen atau pekerjaan 
kreatif akan terancam keberadaannya karena hadirnya AI.
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3. Panduan internal mengenai implikasi dari teknologi, big data dan 
AI sangat dibutuhkan.

4. Implementasi PR baru harus lebih secara masif disosialisasikan, 
pada aspek akedemik sudah seharusnya diajarkan materi yang 
disesuaikan dengan tren dan memiliki hubungan dengan industri 
yang sedang berkembang saat itu (Nurlaela 2019). 

Menurut artikel How Artificial Intelligence Will Affect PR?, “Although 
artificial intelligence offers benefits to PR, with the potential of removing 
some of the more timely processes, creative thinking and messaging are 
aspects that would fundamentally need human input.” AI akan dapat 
membuat praktik PR menjadi lebih efisien saat berhadapan dengan 
angka, pada akhirnya tidak dapat menggantikan kreativitas manusia, 
yang penting bagi PR. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa AI adalah alat yang terus 
berkembang yang dapat membantu komunikator, dalam hal ini PR yang 
mewakili organisasi atau perusahaan dalam banyak tugas sehari-hari 
memungkinkan PR untuk menempatkan lebih banyak waktu dan energi 
ke dalam tugas yang lebih berbasis kreativitas. 

Praktisi harus tetap berpikiran terbuka tentang pengenalan AI 
dalam latihan mereka karena memiliki banyak manfaat untuk efisiensi 
dan produktivitas. Seperti yang Kaplan katakan, Yes, we should be 
careful about how we deploy AI…Instead, we should accept these 
remarkable inventions for what they really are potent tools that promise 
a more prosperous and comfortable future. 
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Tafsir Pesan pada Gerakan Lingkungan 
DAS Citarum 

Iriana Bakti

Pendahuluan

G
erakan lingkungan merupakan salah satu 
isu dari gerakan sosial yang dilakukan 
oleh sekelompok orang yang terorganisir 

(pegiat lingkungan) dengan tujuan untuk 
memperjuangkan hak-hak lingkungan supaya 
menjadi lebih berkualitas. Sebagai sebuah 
gerakan kolektif, gerakan ini mencoba membawa 
perubahan dari bawah ke atas (bottom up) yang 

lambat laun menjadi kuat pengaruhnya untuk memperoleh pengakuan 
sosial, dan legitimasi dari berbagai pemangku kepentingan. 

Seiring dengan perjalanan waktu, gerakan lingkungan yang dilaku-
kan oleh komunitas,organisasi pegiat lingkungan ini tidak hanya 
menjadi kelompok penekan (pressure group) yang selalu melakukan 
demonstrasi/protes kepada institusi, dan industri yang menjadi sasaran 
aksinya, tetapi juga melakukan advokasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, 
dan sebagainya kepada pihak lain (masyarakat) supaya terbangun sikap 
dan partisipasinya dalam memperbaiki, memelihara, dan melestarikan 
lingkungan.  
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Salah satu wilayah yang menjadi objek gerakan lingkungan adalah 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang dilaksanakan oleh komunitas 
pegiat lingkungan, seperti Elingan, LASWI Citarum, PAS Citarum, 
dan sebagainya. Komunitas tersebut melakukan aksi nyata seperti 
membersihkan sungai, menanam pohon, pemberdayaan masyarakat, 
dan sebagainya, yang dilakukan atas dasar inisiatif, dan swadaya mereka 
sebagai implementasi pertanggungjawaban moral untuk melestarikan 
lingkungan. Pegiat lingkungan merupakan creator yang membuat 
konsep gerakan lingkungan yang keberadaannya sangat bermanfaat 
bagi masyarakat (Nugroho, 2015). 

Gerakan lingkungan yang dilakukan oleh pegiat lingkungan di DAS 
Citarum pada dasanya merupakan aktivitas literasi lingkungan yang 
menurut (Jurin, Roush, & Danter, 2010) bertujuan untuk membangun 
kemampuan individu untuk melihat dan menafsirkan sistem lingkungan 
yang sehat, dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mempertahankan, 
mengembalikan, dan memperbaiki lingkungan tersebut. Oleh karena 
itu, kerja sama di antara mereka yang terlibat dalam gerakan tersebut 
harus dilakukan (Di, Madiun, & Surasmi, n.d.), aspek basis dukungan, 
pendekatan, dan relasi dengan masyarakat luas harus diperhatikan (Dewi 
Karina Sari, 2017)

Upaya literasi lingkungan dalam gerakan lingkungan tersebut 
diimplementasikan melalui transaksi komunikasi untuk mencapai 
kesamaan persepsi, dan membangun sistem kepercayaan lingkungan 
di antara berbagai pemangku kepentingan, yang menurut (Cobert, 
2006), sistem kepercayaan lingkungan terbentuk melalui cara berpikir 
kita terhadap alam yang memberi manfaat terhadap kehidupan, dan 
memandu cara kita bertindak terhadap alam. Oleh karena itu, gerakan 
lingkungan ini pada dasarnya merupakan aksi komunikasi yang dilaku-
kan oleh kelompok kepentingan yang terorganisir, dan memiliki kekuatan 
untuk mempengaruh, membangun, memelihara, dan merubah opini 
publik tentang lingkungan (Hidayat, 2017).

Salah satu komponen komunikasi yang penting dalam gerakan 
lingkungan di DAS Citarum adalah pesan. Pesan yang dapat membangun 
solidaritas menunjukkan komunikasi itu menjadi efektif (Rahman, 2016) 
Relevansi dan urgensi pesan yang berkaitan dengan isu lingkungan 
berhubungan erat dengan aspek kognisi, afesi, dan konasi, yang pada 
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akhirnya memilikin hubungan yang kuat dengan gaya hidup ramah 
lingkungan (Dwi, Ronauli, Wahyudin, & Mirawati, 2016).

Konteks lingkungan dapat memperkuat argumentasi yang akan 
dijelaskan kepada pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan 
berbeda. Untuk mengukur dan mengarakterisasi lingkungan sangat sulit, 
namun pada suatu saat kesamaan dalam memandang isu lingkungan 
dapat tercapai (Jurin et al., 2010).

Pembahasan 

Gerakan sosial di bidang lingkungan DAS Citarum merupakan imple-
mentasi dari paradigma lingkungan yang menghargai dunia alamiah 
dengan segala kompleksitasnya. Gerakan ini tumbuh dari akar rumput 
sebagai wujud keprihatinan terhadap kondisi lingkungan yang semakin 
memprihatinkan. Gerakan sosial ini menjadi kelompok kepentingan 
yang terorganisir dan memiliki kekuatan sebagai gerakan lingkungan 
dalam mengawasi, memengaruhi, dan menciptakan opini publik tentang 
berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan (Hidayat, 2017).  

Salah satu faktor untuk membangkitkan gerakan lingkungan di DAS 
Citarum adalah komunikasi, berupa proses pengiriman dan penerimaan 
pesan di antara pesertanya. Komunikasi tentang aksi gerakan lingkungan 
tersebut bertujuan untuk membangun opini publik. Komunikasi massa 
dan komunikasi antarpribadi berperan dalam menyebarluaskan opini 
publik dan nilai-nilai yang menyangkut lingkungan (Lailia, 2014). 
Terdapat tiga faktor penting yang ber pengaruh terhadap penafsiran 
pesan, yaitu sistem kepercayaan dan konteks pribadi dalam pengiriman 
dan penerimaan individu, pesan dan bagaimana pesan tersebut di-
produksi dan dikirim, serta lingkungan pesan di mana pesan individu 
diterima. 

Perilaku individu yang diimplementasikan menjadi sebuah gerakan 
lingkungan di DAS Citarum didasarkan pada pengalaman selama dirinya 
hidup dan berinteraksi di wilayah tersebut. Pengalaman setiap individu 
berbeda-beda, namun umumnya mereka ikut dalam gerakan lingkungan 
karena menjadi korban lingkungan, seperti penyakit yang diderita oleh 
diri, keluarga, dan tetangganya, rusaknya lingkungan tempat tinggal dan 
usahanya, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka kemudian melakukan 
berbagai aksi memperbaiki dan memelihara kesehatan lingkungan di 
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sekitar tempat tinggalnya. Peran dan pengendalian diri, serta kerja sama 
individu sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang bersih 
dan sehat, dengan meninggalkan persepsi yang tidak sesuai dengan 
perilaku sehat (Mailoa et al., 2017). 

Tafsir Pesan Pada Gerakan Sosial Lingkungan

Individu
Produksi 

pesan
Lingkungan 

pesan

Pesan yang disampaikan melaui gerakan lingkungan di DAS Citarum 
akan berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap masalah lingkungan 
hidup di wilayah tersebut. Pesan tentang ramah lingkungan memiliki 
hubungan yang kuat dengan gaya hidup ramah lingkungan. (Dwi, Ronauli, 
Wahyudin, & Mirawati, 2016). Pesan yang diproduksi untuk kebutuhan 
sebuah gerakan lingkungan harus memperhatikan kesesuaian antara 
konten dengan kebutuhan (relevansi), dan apakah pesan tersebut 
dianggap penting (urgensi) oleh mereka yang terlibat dan yang menjadi 
sasaran dari gerakan lingkungan tersebut. Faktor relevansi dan urgensi 
pesan memiliki hubungan yang kuat dengan aspek kognitif, afektif, dan 
konatif. (Dwi, Ronauli, Wahyudin, & Mirawati, 2016). 

Faktor yang perlu diperhatikan dalam memproduksi pesan yang 
relevan dan urgen tersebut adalah nilai-nilai budaya yang mendasarinya 
yang tercermin dalam sebuah simbol yang mengandung arti, karena 
maknanya akan lebih kuat dan mengikat dibandingkan jika pesan 
tersebut disampaikan tanpa memperhatikan nilai budaya. (Andung, 
2010). 

Nilai budaya lokal yang digunakan dalam mendukung gerakan 
lingkungan di DAS Citarum adalah dengan memanfaatkan pepatah 
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sunda tempo dulu tentang lingkungan hidup, yaitu “Eling-eling mangka 
eling rumingkang di bumi alam”, “Leuweung kaian, lamping awian, 
legok caian, tegalan sawahan, hambalan kebonan”, “Leuweung hejo 
masyarakat ngejo”, dan sebaginya. Nilai-nilai budaya ini merupakan 
sistem pengetahuan yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan 
beradaptasi dengan lingkungan hidup (Iing Yulianti, 2015). 

Konteks llingkungan menjadi sangat penting, karena 
akan memperkuat argumentasi mereka dalam men-
jelaskannya kepada pemangku kepentingan lainnya. 
Pesan yang diangkat dalam gerakan lingkungan di DAS 
Citarum mengenai pencemaran lingkungan yang di 
sebabkan oleh limbah industri menjadi sangat relevan, 
karena dampaknya tidak hanya pada pencemaran 
sungai saja, tetapi juga kepada masalah kesehatan 
masyarakat. 

Selain lingkungan fisik yang harus dipertimbangkan dalam mem-
formulasikan pesan dalam gerakan lingkungan, juga lingkungan 
manusianya berupa pengetahuan, sikap, dan perilakunya selama ini 
dalam memperlakukan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Hal 
ini disebabkan lingkungan yang akan diusung menjadi sebuah pesan 
tersebut memiliki kendala fisik dan sosial secara nyata (Cobert, 2006). 
Masih ada sebagian masyarakat menganggap sungai itu adalah tempat 
membuang limbah, masih banyak masyarakat yang menggunakan plastik 
untuk berbagai keperluan, masih ada industri yang membuang limbah 
ke sungai. Faktor lingkungan ini harus dikemas sedemikan rupa untuk 
dijadikan pesan lingkungan yang bisa diterima oleh berbagai pemangku 
kepentingan. 

Gerakan lingkungan pada dasarnya merupakan aksi yang dilakukan 
oleh sekelompok/organisasi yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi 
terhadap berbagai isu lingkungan dengan tujuan untuk membangun 
literasi lingkungan, sehingga akan terbentuk pengetahuan, sensitivitas, 
kesadaran, dan aksi yang ramah terhadap lingkungan. Literasi lingkungan 
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pada dasarnya adalah proses transaksi komunikasi, di mana para pegiat 
lingkungan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para kader 
lingkungan untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan (Lestari, Bina, 
& Jakarta, 2018). Jadi pada dasarnya, gerakan lingkungan tersebut dalam 
implementasinya tidak mesti berupa demonstrasi sebagai bentuk protes, 
tetapi bisa dalam bentuk lain, seperti sosialisasi, kampanye, pelatihan, 
dan sebagainya, sehingga setiap individu memilki litersi lingkungan 
yang memadai. Literasi lingkungan menjadikan siapapun sanggup untuk 
melihat dan menafsirkan sistem lingkungan, dan mengambil tindakan 
yang sesuai untuk memperbaiki, mengmbalikan, dan mempertahankan 
kondisi lingkungan yang sehat (Jurin et al., 2010).

Kesimpulan 

Pesan yang disampaikan dalam gerakan lingkungan di DAS Citarum 
bisa efektif apabila terbangun kesamaan persepsi di antara individu 
yang menjadi pemangku kepentingan tentang isu lingkungan yang 
harus segera di atasi tanpa merugikan salah satu pihak. Persepsi 
yang terbangun tersebut merupakan proses yang melibatkan aspek 
kognisi dan afeksi individu yang berintegrasi untuk memahami dan 
menginterpretasikan suatu kondisi yang terjadi di sekitarnya, yang 
memiliki relevansi dan urgensi dengan kepentingan semua pihak, di 
mana keterlibatan ketiga aspek tersebut dapat membangun sikap dan 
perilaku positif mereka terhadap lingkungan DAS Citarum. 

Latar belakang fisik dan sosial di wilayah DAS Citarum menjadi dasar 
pembuatan pesan dengan mengakomodir kepentingan berbagai pihak, 
sehingga memudahkan dalam membangun dan mengukur persamaan 
persepsi dalam memandang persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah 
tersebut. 
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Kembali ke Habitat dan  
Tantangan Kita

Syafnijal Datuk Sinaro

Menulis Sejak di Bangku SMP

S
ebetulnya saya sudah punya modal untuk 
kuliah di jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu 
Komunikasi (Fikom) Unpad tahun 1982. 

Tetapi sewaktu memilih jurusan saat mau tes 
masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui 
jalur Perintis 1 di Bandung tahun itu, saya 
lebih tertarik kepada jurusan Ilmu Hubungan 
Masyarakat karena punya peluang kerja lebih 

luas di berbagai instansi pemerintah dan swasta.
Padahal pergulatan saya dengan dunia tulis-menulis sudah 

dimulai dari ‘bocah’. Sewaktu di SMP saya mengelola “Buletin Tunas” 
yang diterbitkan oleh OSIS SMPN Dangung-Dangung, Kabupaten 
50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dan sewaktu di SMA saya juga 
mengelola “Buletin Gema” yang diterbitkan OSIS SMA Negeri Nomor 
II Payakumbuh. Lalu selama kuliah, bersama teman-teman se-fakultas, 
kami juga mengelola “Majalah Bahana Kampus” dan “Buletin Idealita” 
yang diterbitkan HMI Cabang Bandung.
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Hanya dalam memilih mata kuliah pilihan-- selain mata kuliah wajib 
di jurusan Ilmu Humas-- saya mengambil mata kuliah pilihan pada 
Jurusan Jurnalistik. Pertimbangannya, bukan karena ingin kembali ke 
dunia jurnalistik, tetapi selain ingin menguasai basis teori jurnalistik, 
juga agar paham dengan kerja-kerja jurnalistik. Sebab dalam pemikiran 
saya, staf humas pasti banyak berhubungan dengan wartawan/media. 

Karena memang sudah memiliki dasar teori humas dan jurnalistik 
maka sewaktu jobtraining di Kantor Humas PT Telkom di belakang 
Gedung Sate, Bandung kalau tidak salah selama dua bulan-- bisa dilalui 
dengan lancar dan setiap tugas yang diberikan mentor di kantor 
tersebut bisa dijalankan dengan baik.

Lalu ketika memilih topik skripsi maka objek penelitian saya pilih 
yang terkait dengan kedua cabang Ilmu Komunikasi tersebut, yakni 
“Hubungan Antara Berita tentang Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Kotamadya Bandung di Surat Kabar dan Radio dengan Sikap 
Pelanggan terhadap Pelayanan Informasi Perusahaan.” Saya memilih 
objek penelitian ini guna mengetahui sejauh mana peran Humas PDAM 
dalam menyajikan berita-berita tentang perusahaan. Dan ternyata 
kesimpulannya, sebagian besar pelanggan sudah bersikap positif 

Syafnijal (kanan bawah) saat acara Ospek dan M, Anhar Ramli (bawah, kiri). 
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terhadap pelayanan informasi perusahaan. Artinya, Bagian Humas PDAM 
saat itu sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

“Sriwijaya Post”

Dengan modal dua cabang Ilmu Komunikasi tersebut-- setelah diwisuda 
akhir tahun 1987-- saya tidak terlalu mengincar lowongan kerja pada 
bidang humas, tetapi juga melamar di bidang jurnalistik. Pertengahan 
1988, saya diterima di Kompas-Gramedia Grup (KKG) dan ditempatkan 
di media yang akan diterbitkan menjadi harian baru yang dikelola KKG 
di Palembang yakni Harian Sriwijaya Post. 

Sebelumnya Sriwijaya Post sudah berupa surat kabar harian tetapi 
karena kekurangan modal dan SDM maka terbitnya belum teratur 
seperti media-media arus utama lainnya. Setelah menjalani training dan 
praktek liputan lapangan beberapa minggu, saya ditugaskan menjadi 
Kepala Biro di Kabupaten Lahat—250 km sebelah barat laut Kota 
Palembang. 

Di sinilah modal teori dan pengalaman lapangan sewaktu menjadi 
jurnalis amatiran sangat bermanfaat dalam kelancaran menjalankan 
tugas-tugas jurnalistik di kabupaten sentra kopi dan karet tersebut. 
Seorang wartawan harus bisa beradaptasi dan menempatkan diri 
dengan semua elemen masyarakat sehingga bisa menjalankan tugas 
dengan lancar.

Aktif di Organisasi Kemahasiswaan

Pengalaman dalam berorganisasi yang saya lakoni sewaktu kuliah 
juga banyak membantu dalam kelancaran tugas-tugas jurnalistik di 
lapangan. Sewaktu kuliah di Fikom saya aktif di berbagai organisasi, 
baik intra kampus maupun ekstra kampus. Di organisasi intra kampus 
saya aktif di Senat Mahasiswa Fikom dan pernah menjadi ketua 
departemen pendidikan. 

Pada organisasi ekstra kampus, saya aktif di HMI cabang Bandung 
dan Badko Jawa Barat dan Kalimantan Barat dengan posisi terakhir 
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Badko Jawa Barat dan 
Kalimantan Barat. 

Juga di organisasi kedaerahan yakni Gonjonglimo Bandung 
(Perkumpulan Pemuda dan Mahasiswa dari Kabupaten 50 Kota/Kota 
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Payakumbuh di Bandung) dengan menjadi ketua umum dua periode 
dan organisasasi mahasiswa Unpad asal Minang Tuah Sakato. Lalu saya 
juga aktif di organisasi Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa 
Supersemar (KMAPBS) Unpad 

Perjuangkan Petani

Dari masa pengabdian saya dalam dunia jurnalistik hingga saat 
ini selama 34 tahun (1988-2022), sebetulnya dua tahun pertama 
menjadi Kepala Biro Harian Sriwijaya Post (Sripo) di Kabupaten Lahat 
tahun 1988-1990 itu merupakan fase yang sangat menentukan karier 
saya selanjutnya. Selama dua tahun, saya berinteraksi penuh dengan 
petani-- yang sebagian besar merupakan petani kopi-- juga petani 
karet, hortikultura dan tanaman pangan lainnya. Saat itu sedang gencar 
perambahan hutan lindung oleh petani guna dibuka menjadi kebun 
kopi. Namun tak lama kemudian, ketika kebun kopi sudah terlanjur 
ditanam, harga kopi anjlok sehingga petani jatuh miskin karena 
menekuni monokultur kopi. 

Lalu, saya menulis tiga edisi berturut-turut di Sripo yang 
menggambarkan getirnya kehidupan yang dijalani petani kopi akibat 
sistem monokultur kopi di ‘Bumi Seganti Setungguan’ tersebut. Dalam 
tulisan tersebut saya memberikan solusi yakni, harus dilakukan 
tumpangsari kopi dengan tanaman lain, seperti lada, kayu manis, 
gamal, pinang, petai, jengkol, durian dan lain-lain. Bahkan karena kayu 
penyangga kopi harus dipangkas secara berkala maka petani juga bisa 
beternak kambing yang sumber hijauannya dari kayu penyangga kopi. 

Meski kemudian tahun 1990 saya ditarik ke Palembang untuk 
menduduki posisi redaktur daerah, saya tetap meliput dan menulis soal 
kopi, karet, sawit dan lada. Bahkan bukan sekali dua kali saya ke Bangka 
dan Belitung meliput lada putih (white pepper) yang menjadi komoditas 
utama kedua pulau yang saat itu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera 
Selatan tersebut. Pengalaman meliput dan menulis tentang berbagai 
komoditas perkebunan tersebut, sangat bermanfaat ketika saya pindah 
ke Harian Lampung Post di Bandarlampung tahun 1996. Provinsi ini 
juga merupakan sentra kopi, lada hitam, singkong, kakao, karet dan 
komoditas perikanan, seperti udang. Sekaligus memperteguh pendirian 
saya untuk memperjuangkan nasib petani.
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Teguh dan gigih memperjuangkan ‘kaum proletar (petani)’ melalui 
berbagai liputan dan tulisan karena dalam diri saya mengalir darah 
pejuang. Bapak saya (alm) H. Hasan Basri Datuk Basa Nan Hitam 
berjuang mengusir penjajah di daerah Padangpariaman, Padangpanjang 
dan Agam pada agresi Belanda pertama tahun 1947 dan agresi Belanda 
kedua tahun 1949. Beliau tergabung dalam Lasykar Hizbullah. Setelah 
kemerdekaan, bapak aktif dalam Parpol Masyumi dan setelah Masyumi 
dibubarkan, aktif di Perti sebelum menjadi Wali Nagari dari tahun 
1967-1987. 

Memperjuangkan nasib petani, saya lanjutkan dengan menjadi 
koresponden Harian Sore Sinar Harapan untuk wilayah Lampung dan 
sekitarnya sejak tahun 2001. Koran sore yang lama tidak terbit karena 
dibreidel Orde Baru tahun 1986 itu kembali terbit sejak Juli 2001. Di 
harian sore ini, saya banyak menulis soal menurunnya produksi dan 
mutu kopi; terancam punahnya lada hitam karena dihantam penyakit 
busuk pangkal batang dan minimnya peremajaan; jatuh bangunnya 
harga singkong; harga gabah dan jagung yang anjlok setiap musim panen; 
sekaratnya peternak broiler kecil karena tidak mampu bersaing dengan 

Syafnijal saat di Biro Lahat “Sriwijaya Post”
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korporasi. Program swasembada daging yang terkesan ‘setengah hati’, 
sementara impor sapi bakalan kian banjir, dan banyak lagi.

Mengelola Majalah AEKI dan Tabloid

Berbagai pengalaman meliput dan menulis soal kopi di atas, juga 
menjadi modal saya ketika dipercaya Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia 
(AEKI) mengelola Majalah Kopi Indonesia selama 11 tahun (2001-
2012) yang memberi kesempatan bagi saya untuk meliput kopi petani 
langsung ke sentra-sentra kopi di Tanah Air, mulai dari Takengon, 
Nanggroe Aceh Darrusalam (NAD) sampai ke Toraja, Sulawesi Selatan. 
Selain itu juga saya bisa mengikuti berbagai konferensi/seminar 
internasional/pameran kopi di berbagai negara. 

Di sela-sela mengelola Majalah Kopi itu pula saya sempat menulis 
buku “29 Tahun AEKI Berkarya” dan menyunting buku terjemahan 
“Kopi, Seks dan Kesehatan.” Lalu juga ikut menulis buku “Wartawan 
Hebat Sumatera Selatan 789” dan beberapa buku selama bertugas di 
Lampung.

Keberpihakan saya kepada petani, tidak putus. Bahkan terus 
berlanjut ketika sejak tahun 2006 saya juga dipercaya menjadi 
koresponden Tabloid Agrina (pertanian) untuk wilayah liputan 
Sumbagsel, disusul Majalah Trobos Livestock (peternakan) dan Trobos 
Aqua (perikanan) sejak tahun 2015 lalu, hingga kini. Puncak karier dan 
profesionalitas saya di dunia jurnalistik tercapai pada tahun 2011 lalu 
dengan memperoleh predikat kompetensi ‘wartawan utama’ (WU) dari 
Dewan Pers.

Hanya tidak ada penerus karier saya di dunia jurnalistik. Sebab 
ketiga putri saya dari pernikahan dengan Hendri Nelwati tanggal 09-
09-1989 tidak ada yang melanjutkan pendidikan pada ilmu komunikasi. 
Putri tertua Anesya Violita, sarjana Teknik Elektronika dari ITS 
Surabaya, putri kedua Frieska Ariesta, sarjana Teknik Fisika dari ITS 
Surabaya dan S-2 Magister Manajemen Teknik Industri UI Jakarta dan 
putri bungsu Alsya Salsabila sarjana Ilmu Perencanaan Wilayah dan 
Kota dari ITERA, Lampung. Sebetulnya si bungsu sempat berkeinginan 
kuliah di Jurusan Broadcasting, tapi bujukan kakak-kakaknya yang di 
teknik lebih menggiurkannya. 
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Tantangan Kita

Berdasarkan pengalaman menjalani profesi jurnalistik selama lebih dari 
30 tahun, saya melihat tantangan jurnalis profesional saat ini berlapis. 
Diakui atau pun tidak, sejumlah media arus utama (mainstream) 
di Tanah Air, baik cetak, TV dan online terafiliasi dengan parpol 
pendukung pemerintahan yang berkuasa. Lalu melalui berbagai 
program kerjasama dari kementerian atau lembaga yang tentunya 
bernilai ‘fulus’, secara tidak langsung jadi lah media tersebut “humas 
pemerintah”.

Setali tigawang dengan di daerah, media-media cetak, televisi dan 
online berebut menjalin kerjasama dengan Pemda. Sebab untuk media 
cetak, oplah sudah makin ciut, iklan seret karena pertumbuhan ekonomi 
anjlok. Sehingga advertorial/iklan dan langganan dari Pemdalah yang 
jadi andalan guna menutupi biaya operasional. Sebetulnya strategi ini 
bagai buah simalakama, dengan menjadi “humas” Pemda media tidak 
dibaca, mau objektif, realistis dan faktual, iklan dan oplah juga seret. 

Dampaknya pasti, pembaca dan pemirsa tidak mendapatkan 
pemberitaan yang faktual, objektif dan utuh terkait peristiwa, terutama 
jika menyangkut kebijakan Pemda beserta jajarannya. Sebab jika ada 
berita yang mengkritik Pemda dimuat atau ditayangkan maka kerjasama 
bisa diputus, yang berujung kepada berkurangnya pendapatan media.

Ketika publik kurang mendapatkan informasi yang utuh dan objektif 
dari media massa maka mereka beralih ke media sosial (medsos) 
sehingga pengunjung medsos melonjak tajam. Konsekwensi logisnya, 
medsos dibanjiri iklan. Bahkan produk-produk yang tadinya memasang 
iklan di media massa lokal ikut beralih memasang iklan ke medsos. 

Memang kondisi demikian tidak pukul rata, sebab masih ada 
beberapa portal berita, baik di ibukota atau di sejumlah daerah 
yang pengunjungnya jutaan dan iklannya bejibun. Kenapa mereka 
bisa demikian? Mereka bisa mempertahankan kepercayaan pembaca 
melalui pemberitaan yang objektif dan berani mengkritik pemerintah 
serta mengatakan yang benar meski pahit.

Karena itu bagi sarjana Fikom yang ingin menekuni profesi 
jurnalistik tetap harus memiliki idealisme dan integritas yang kuat. 
Artinya seorang jurnalis haruslah bekerja secara konsisten sesuai 
dengan nilai-nilai dan kode etik. Jangan lupakan “khitah” kelahiran 
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pers Indonesia. Kita bekerja bukan sekadar mencari hidup, tetapi 
mengemban tugas mulia yakni mencerdaskan bangsa ini dari kebo-
dohan dan menegakkan keadilan di Bumi Pertiwi.

Dalam bertugas wartawan juga harus memiliki siasat agar target 
liputan tercapai. Seperti yang saya lakukan ketika dimagangkan pim-
pinan redaksi Sripo ke Harian Kompas di Jakarta tahun 1990 silam. Saat 
itu saya dan Edy Jajang-- teman dari Sripo juga-- ditugaskan Redaktur 
Ekonomi Kompas untuk mewawancarai Menteri Pertambangan dan 
Energi Ginanjar Kartasasmita yang hari itu menghadiri rapat dengar 
pendapat di DPR RI Senayan.

Agar mendapat perhatian dari sang menteri, karena pasti berebut 
melontarkan pertanyaan--apalagi kami wartawan dari Palembang yang 
tidak dikenal Menteri-- maka saat berdesakan mau bertanya kepada 
Menteri, saya minta Edy untuk menaikkan antena tape plus radio bekas 
yang sehari sebelumnya kami beli di Pasar Rumput, Jakarta. 

Melihat radio-tape kami yang cukup besar dibanding tape recorder 
wartawan lainnya. Lagi pula punya antena panjang, Pak Menteri tidak 
menjawab pertanyaan wartawan lainnya. Justru Pak Ginanjar bertanya 
kepada saya, “Ini tape recorder-nya kok pake antena segala?” Saya 
jawab dengan penuh percaya diri bahwa penjelasan Bapak nantinya 
bisa langsung dimonitor di redaksi Kompas yang kebetulan tidak begitu 
jauh dari Senayan.

Sarjana Humas

Sarjana Ilmu Humas, juga menghadapi berbagai tantangan, meski 
sudah terbit UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) yang mengharuskan setiap instansi pemerintah memiliki 
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Regulasi ini tentu 
memperkuat posisi dan kedudukan humas pada instansi pemerintah, 
namun penghargaan terhadap humas masih dirasa kurang. Terutama di 
daerah, staf yang diangkat menjadi pejabat humas kebanyakan mereka 
yang tidak terpakai di instansi-instansi vital dan strategis lainnya. 

Demikian pula pada instansi swasta, masih banyak perusahaan 
besar yang berkantor pusat di Jakarta, tidak memiliki tenaga humas di 
pabrik/site-nya di daerah. Padahal ketika terjadi sesuatu, seperti demo 
masyarakat sekitar, kecelakaan kerja dan lain-lain, pihak perusahaan 
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perlu segera memberikan keterangan. Jika menunggu penjelasan dari 
humas kantor pusat maka berita sudah tayang duluan dan opini publik 
sudah terbentuk.

Kecuali itu, tantangan lainnya bagi sarjana humas hampir sama 
dengan sarjana jurnalistik. Semua orang yang bukan berlatar belakang 
pendidikan ilmu kehumasan bisa diangkat menjadi pejabat humas. 
Jika dulu fenomenanya, pejabat humas diangkat dari mantan artis atau 
publik figur dengan harapan sudah populer dan mampu mendongkrak 
citra perusahaan dan produk yang dipasarkan. Namun belakangan sejak 
pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada fenomena baru yakni dengan 
mengangkat pejabat humas dari tim sukses yang rata-rata wartawan 
senior atau presenter TV dengan harapan mereka sudah punya akses 
ke media. 

Sebetulnya kebijakan tersebut sah-sah saja, tetapi harus diingat 
mitra lembaga/instansi/badan tidak saja media. Terdapat mitra lainnya 
yang juga perlu juga dibina hubungan yang harmonis, baik dari sisi 
internal dan eksternal, seperti publik, masyarakat sekitar, dan lain-lain.

Kecuali itu, juga terdapat tantangan sekaligus peluang, yakni 
konsultan politik yang pada saat kuliah mahasiswa Jurusan Humas 
sudah dibekali dengan basis teori mata kuliah humas politik. Secara 
basis teori, saya yakin sarjana humas cukup mumpuni. Hanya per-
tanyaannya, kenapa konsultan politik yang saat ini banyak muncul dari 
mereka yang berbasis ilmu politik. Padahal seharusnya, bagaimana 
merancang komunikasi politik itu keahliannya sarjana humas. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Drs Syafnijal Datuk Sinaro, W.U lahir di Nagari (desa-red) Talang Anau, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 
50 Kota, Sumatera Barat pada 23 April 1963, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan H. Hasan 
Basri Datuk Basa Nan Hitam dan Nurbayani. 

Setelah lulus dari jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat (Humas) Fikom Unpad tahun 1987, Syafnijal bekerja pada 
Harian “Sriwijaya Post”, Palembang (1988-1996), Harian “Lampung Post”, Lampung (1996-2000), Harian “Trans 
Sumatera” Lampung (2000-2001), Harian Sore “Sinar Harapan” Jakarta (2001-2015), Majalah “Agrina” - Trobos 
Grup (2015-sekarang).

Sambil terus bekerja dan berkarya (journalist never die), Syafnijal Datuk Sinaro menikmati hidup bersama istri 
Hendri Nelwati dan ketiga putrinya Anesya Violita, Frieska Ariesta dan Alsya Salsabila di Bandarlampung, Provinsi 
Lampung—sambil secara berkala pulang ke kampung halaman mengayomi anak kemenakan.
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16

Perlindungan Khusus Anak,  
Upaya Hapus Tiga “Dosa Besar”  

di Satuan Pendidikan

Elvi Hendrani 

T
ahun 2020 lalu, Menteri Pendidikan menye-
ngat banyak pihak khususnya di kalangan 
penggiat pendidikan dengan pernyataan 

beliau — yang bahkan masih sering kali diulang 
saat ini — yaitu, “dunia pendidikan telah 
tercorengi oleh tiga dosa besar yang membuat 
anak di satuan pendidikan sengsara, yaitu 
bullying, kekerasan seksual dan intoleransi.”

Semua tersentak dan mulai mencari penyebab dan solusinya. 
Kegeraman Mendikbud bukan tanpa alasan. Data Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diperoleh dari 
hasil laporan daerah melalui SIMFONI KemenPPPA menyebutkan, sejak 
Januari sampai 23 November 2021 terdapat 11.149 kasus kekerasan 
terhadap anak. Pelakunya di antaranya adalah teman atau pacar (2.206 
kasus) dan guru (202 kasus). Hal ini menunjukkan kasus yang terjadi di 
satuan pendidikan bukanlah hal yang bisa diabaikan dan jumlah kasus 
serupa diperkirakan lebih banyak lagi. Ini menunjukkan kerentanan 
anak menjadi pelaku maupun korban kekerasan menjadi semakin 
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nyata dan perlu upaya nyata pula untuk mencegah dan menanganinya 
secara tepat. 

Selain rentan mendapat kekerasan, anak juga seringkali mengalami 
gangguan psikososial dalam kehidupan mereka. Data yang didapatkan 
dari SMPN 33 Semarang melalui deteksi dini kecenderungan 
gangguan psikososial bagi peserta didik pada masa pandemi Covid-19 
menunjukkan, ada 30 kecenderungan gangguan psikososial yang 
diderita peserta didik. Jika tidak ditangani secara tepat, anak-anak 
tersebut akan mengalami depresi dan gangguan mental yang lebih 
parah. Cukup banyak kasus anak bunuh diri karena orang tua dan guru 
tidak tahu dan mengabaikan anak yang mengalami depresi.

Satuan pendidikan merupakan salah satu tempat yang sangat 
mungkin terjadi pelanggaran hak anak. Anak-anak tersebut memerlukan 
perlindungan khusus.

Sebenarnya siapa saja anak yang masuk dalam kelompok 
perlindungan khusus? Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 
2021 menetapkan ada 22 kelompok anak yang masuk dalam kelompok 
perlindungan khusus, yaitu Anak dalam Situasi Darurat termasuk anak 
yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, 
anak dalam situasi konflik bersenjata, anak korban bencana sosial, anak 
korban bencana nonalam; anak narapidana/tahanan perempuan.

Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang 
menjadi korban pornografi; anak dengan HIV dan AIDS; anak korban 
penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan 
fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban 
jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan 
salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 
anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan 
kondisi orang tuanya.

“Sudah Jatuh Tertimpa Tangga”

Anak yang masuk dalam kelompok perlindungan khusus seringkali 
ditemukan dalam satuan pendidikan, tapi seringkali para pendidik 
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dan tenaga kependidikan tidak menyadari bahwa ada peserta didik 
yang masuk dalam kelompok perlindungan khusus. Ini mengartikan 
bahwa mereka harus mendapat penanganan secara khusus, oleh tenaga 
terlatih khusus dengan pendekatan khusus dan dengan ilmu serta 
pelatihan khusus. Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan mereka 
terabaikan. 

Apa yang terjadi jika warga satuan pendidikan tidak mengetahui 
hal ini? Tentu saja ini akan berakibat fatal karena ketidaktahuan dapat 
mengakibatkan mereka menjadi korban kedua kalinya. Misalnya, anak 
yang menjadi korban pornografi dan melakukan hal-hal yang melanggar 
etika dan norma, seharusnya dilihat sebagai korban. Namun karena 
ketidakberdayaan negara untuk memastikan pemenuhan hak untuk 
informasi yang layak untuk anak, akibatnya anak tidak terlindungi. 
Mereka mengakses informasi yang tidak layak dan berakibat pada 
terjadinya hal-hal negatif. Anak korban pornografi masuk menjadi salah 
satu anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mereka jelas 
menjadi korban. Tetapi jangankan ditolong, justru mereka dikeluarkan. 
“Sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Bias gender dalam kasus ini 
menjadi sangat tinggi karena biasanya yang jelas menjadi korban 
adalah perempuan.

Seringkali ketika muncul masalah, satuan pendidikan meresponnya 
secara kurang tepat sehingga anak terstigma, kehilangan hak 
pendidikannya, bahkan pada beberapa kasus, anak menjadi depresi 
dan berujung pada bunuh diri. Pada tahun 2019, kasus anak bunuh 
diri di sekolah dihadapan teman-temannya adalah contoh nyata betapa 
depresi berujung kematian karena penanganan yang salah. 

Contoh lain, kasus dua peserta didik yang kehilangan nyawa karena 
datang terlambat ke sekolah dan mendapat hukuman lari mengitari 
lapangan yang tidak jelas hubungannya dengan perbaikan terhadap 
keterlambatan yang menjadi kesalahan peserta didik. 

Banyak anak dikeluarkan karena mereka menderita disabilitas 
mental ringan yang dimaknai sebagai kenakalan secara berlebihan, 
akibat ketidaktahuan satuan pendidikan. Kasus lainnya, anak yang 
dikeluarkan karena ketahuan berpacaran di pojok sekolah, atau anak 
yang dikeluarkan karena terlihat merokok. Banyak lagi kasus yang 
karena ketidakmampuan satuan pendidikan menangani masalah ini, 
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malah berdampak anak dikeluarkan, terstigma, mendapat kekerasan 
dan dilanggar hak pendidikannya.

Benahi Sistem Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan

Mengapa satuan pendidikan begitu penting untuk membantu 
menurunkan kasus pelanggaran hak anak dan menjadi salah satu 
sasaran untuk memastikan anak tidak masuk ke dalam kelompok 
perlindungan khusus? Karena sepertiga hidup dari anak usia sekolah 
(5-18 tahun) — jumlahnya sekitar 60 juta anak— berada di satuan 
pendidikan. Rata-rata waktu yang dihabiskan mereka di sekolah selama 
8 jam. Dalam delapan jam itu, banyak sekali hal yang bisa terjadi pada 
anak tersebut , yang bisa mengubah masa depan mereka. Sehingga tidak 
salah jika satu intervensi yang paling penting untuk memastikan anak 
terhindar dari segala sesuatu yang mengakibatkan anak masuk dalam 
perlindungan khusus adalah membenahi sistem perlindungan anak di 
satuan pendidikan.

Salah satu tantangan dalam pembenahan perlindungan anak di 
satuan pendidikan adalah perubahan tata tertib yang menerapkan 
pendisiplinan positif dengan mengedepankan pembinaan bukan 
hukuman. Hal ini mengalami tantangan sengit dari kelompok pendidik 
— yang sejak kecil hanya mengenal hukuman untuk setiap kesalahan 
dan bahkan dengan mengejek mereka mengatakan bahwa tidak 
mungkin membina anak tanpa hukuman, padahal hasil penelitian di 
seluruh dunia menunjukkan efek hukuman akan merusak jiwa anak 
sampai mereka dewasa. Belum lagi kasus kekerasan yang dilakukan 
guru atau sesama teman menambah panjang kasus pelanggaran hak 
anak yang terjadi di satuan pendidkan.

Diperlukan upaya satuan pendidikan untuk melakukan 
penanganan kasus-kasus yang terjadi secara benar, 
berperspektif hak dan memenuhi kriteria penanganan 
yang sesuai kode etik perlindungan anak. 
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Syukurlah dua “raksasa” Kementerian yang menangani Pendidikan 
melalui Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan 
dan Penanganan Kekerasan di Sekolah. Salah satunya mengamanatkan 
pembentukan Tim Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan atau 
Surat Edaran Kemenag B-86/DJ. l/PP. 03/0 1 Tahun 2022 tentang 
Penerapan Satuan Pendidikan Ramah Anak pada Madrasah sejalan 
dengan hal tersebut dan dapat dilihat sebagai pendukung pelaksanaan 
Pasal 94 dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, yang 
menegaskan bahwa: “… Pemerintah mempunyai kewajiban untuk 
melakukan pembinaan kepada Lembaga Pendidikan baik formal maupun 
informal dalam bentuk pelatihan Konvensi Hak Anak, peraturan terkait 
perlindungan anak serta upaya upaya pencegahan terjadinya kekerasan 
di satuan Pendidikan”. 

Bukan Berbasis Hukuman, Tapi Pembinaan

Semua kebijakan tersebut harus didaratkan dan terus didorong untuk 
benar-benar diterapkan agar mampu mendorong penanganan kasus di 
satuan pendidikan yang lebih berperspektif hak anak. Penanganannya 
bukan lagi berbasis hukuman tapi lebih bersifat pembinaan yang 
berujung pada proses penyadaran atas kesalahan yang dilakukan 
sehingga kesalahan anak menjadi ladang amal guru dan pendidik untuk 
menjadikan anak mempunyai kepribadian yang lebih baik, mengetahui 
mana yang benar, dan mengapa benar, dan mana yang salah dan 
mengapa hal itu salah. 

Termasuk perlunya penerapan kebijakan khusus untuk banyak 
sekali kasus berat misalnya untuk kasus anak yang terlibat napza, 
pencurian, prostitusi online atau anak hamil yang dilihat dari psikologis 
hanya ingin bunuh diri atau menggugurkan kandungannya setelah 
tahu mereka hamil. Dalam penanganan kasus yang berbasis hak anak, 
satuan pendidikan diharapkan dapat melakukan upaya khusus untuk 
menyelamatkan mereka. 

Banyak sekali contoh anak yang dapat terselamatkan hidupnya pada 
waktu satuan pendidikan mempunyai rumus penanganan kasus yang 
berbasis kepada prinsip hak anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan 
terbaik bagi anak, memastikan anak terpenuhi hidup dan tumbuh 
kembangnya, dan mendengar suara anak dan dilakukan secara cepat, 
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komprehensif dan integratif melalui kerja sama dengan jejaring dari 
lembaga layanan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak (UPTD PPPA), atau Unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak (UPPA) yang ada di Polres, atau Pusat Pembelajaran 
Keluarga (PUSPAGA) dan lembaga layanan lainnya. Dengan demikian, 
penanganan kasus tidak lagi mengedepankan kepentingan terbaik 
nama satuan pendidikan atau kepala sekolah atau hal lainnya, tetapi 
benar-benar untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Jika saja upaya ini ditambah dengan pelaksanaan kurikulum 
prototip berbasis hak anak dan melihat anak sebagai subyek bukan 
obyek, maka seharusnya Mendikbud bisa lebih tenang karena di era 
Pak Nadiem Makarim-lah, pemerintah hadir untuk mereduksi dan 
mengeleminir “dosa” di satuan pendidikan — yang sudah menzalimi 
anak berpuluh tahun. Ini dapat dilakukan melalui kolaborasi banyak 
pihak, karena tidak ada satu pun pekerjaan yang akan berhasil tanpa 
kolaborasi kuat dari berbagai pihak. 

Semoga harapan ini bukan hanya sekadar harapan tapi nyata 
adanya. Anak-anak kita yang masuk ke dalam kategori “anak yang 
memerlukan perlindungan khusus” tidak lagi dimaknai sebagai pelaku 
kejahatan, tetapi melihatnya sebagai korban. “Rumus” untuk anak yang 
menjadi korban adalah “ayo tolong mereka!”

Semoga kelak di akhirat nanti ada satu tangan mungil dari anak 
yang pernah kita selamatkan meraih tangan kita di tengah beban 
dosa kita yang tak terkira, menyelamatkan kita untuk berkata kepada 
Tuhan, “Ya Tuhan, tolong bawa orang ini ke surga-Mu karena dia telah 
menyelamatkan hidupku pada waktu aku berada di jurang nestapa 
dulu”. Semoga. 

Bekasi, 1 Februari 2022
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17

Manajamen (Komunikasi)  
Talenta Nasional

Hadiat

Pendahuluan

D
alam upaya mempersiapkan sumber 
daya manusia (SDM) bertalenta dan 
berdaya saing secara global, diperlukan 

tata kelola dan pembinaan talenta nasional 
secara komprehensif, berkelanjutan, dan 
inovatif melalui kebijakan terobosan. Upaya 
mana jemen talenta yang sudah dilakukan 
belum berjalan menyeluruh dan sistematis, 
belum dapat menghasilkan karya nyata yang 

ber manfaat secara ekonomi dan direkognisi secara global. 
Ekosistem manajemen talenta belum berkembang secara ber-

kelanjutan, dan talenta Indonesia masih terserak, belum terdata dengan 
baik. Indikator makro terkait talenta nasional (tahun 2020) belum 
optimal. Global Talent Competitiveness Indeks Indonesia menempati 
peringkat 65 dari 132 negara. Global Innovation Index Indonesia 
menempati peringkat 85 dari 129 negara.
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Melihat banyak talenta Indonesia yang diambil dan dimanfaatkan 
di luar negeri, menjadi bukti bahwa manajemen talenta nasional di 
negeri ini masih perlu diperbaiki. Mereka hadir membawa nama 
bangsa lain dalam kancah internasional, sementara negara kita sangat 
membutuhkan talenta tersebut untuk mengharumkan nama bangsa 
dalam persaingan global. Manajemen Talenta Nasional atau MTN 
menjadi prioritas nasional dan perlu dikelola secara terencana, terpadu 
dan berkelanjutan. 

Walaupun telah banyak prestasi nasional dan internasional diukir 
oleh talenta unggul Indonesia, namun secara jumlah dan kualitas 
prestasi yang dicapai belum sebanding dengan jumlah penduduk 
Indonesia. Hal tersebut merupakan penyebab lemahnya pencarian dan 
pembinaan serta pengelolaan talenta nasional di seluruh negeri. Banyak 
prestasi bagus di tingkat daerah dan nasional berhenti dalam kancah 
nasional karena kurangnya sistem pembinaan prestasi. 

Selain talenta unggul dari dalam negeri, manajemen talenta perlu 
memanfaatkan diaspora bertalenta tinggi Indonesia yang saat ini 
bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, 
sampai Juli 2019 terdapat sekitar 8.828 warga negara Indonesia yang 
bekerja di luar negeri dengan profesi berkeahlian tinggi pada berbagai 
bidang seperti pertambangan dan minyak, hukum, industri pengolahan, 
penerbangan, pendidikan, teknologi informasi, industri mode, dan seni 
budaya.

Pengertian Manajemen Talenta Nasional 

Lewis dan Heckman (2006: 174) menyatakan bahwa Manajemen Talenta 
adalah sebuah proses menyeluruh mulai dari rekrutmen, penempatan, 
sampai pengembangan dan perencanaan untuk pengembangan SDM 
ke arah yang lebih optimal. Sementara Pella dan Inayati (2011) 
mendefinisikan Manajemen Talenta sebagai serangkaian proses 
SDM terpadu yang dirancang untuk mengembangkan, memotivasi, 
mempertahankan dan meningkatkan produktivitas. Berdasarkan 
berbagai pandangan tersebut, dapat dirumuskan secara umum bahwa 
Manajemen Talenta merupakan suatu strategi terpadu dan menyeluruh 
dalam pengelolaan SDM bertalenta mulai dari rekrutmen, penempatan, 
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sampai pengembangan dan perencanaan sumber daya manusia untuk 
meningkatkan kinerja dan produktivitas. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan Talenta Nasional ada 2 
(dua) pengertian. Pertama, SDM yang memiliki keunggulan dalam 
bidang tertentu, yaitu SDM unggul di bidang-bidang prioritas (critical 
occupation list). Jumlah SDM unggul seperti ini relatif cukup banyak, 
dengan misi utama adalah mendorong percepatan pertumbuhan 
ekonomi. Contoh dari talenta ini adalah ASN profesional, strategis, 
dan inovatif, talenta seni budaya berkelas dunia, peneliti unggul dan 
produktif, technopreneur sukses, dan atlet kelas dunia peraih medali 
kompetisi internasional. 

Pengertian kedua, Talenta Nasional adalah SDM dengan memiliki 
kriteria the best of the best di level nasional untuk bersaing di level 
internasional. Jumlah SDM dengan kriteria demikian sangat terbatas 
dan relatif sedikit. Misi utamanya adalah berperan dalam mengangkat 
National Pride di level internasional. Contoh talenta seni budaya 
berkelas dunia, peneliti unggul peraih penghargaan internasional, atlet 
kelas dunia peraih presatasi internasional. 

Manajemen Komunikasi Talenta Nasional dimaksudkan sebagai 
strategi pengelolaan SDM talenta Indonesia melalui cara-cara 
pengelolaan yang kolaboratif dan integratif agar efektif menghasilkan 
SDM unggul yang inovatif dan produktif. 

Tantangan Talenta Nasional

Indonesia tengah menghadapi era revolusi industri keempat di 
mana  cyber physical system  mampu mengintegrasikan kecerdasan 
komputer, jaringan internet, dan mesin atau peralatan. Hal ini ditandai 
dengan kemunculan teknologi  internet of things  (IoT),  big data, 
artificial intellingence, machine learning,  dan sebagainya yang dapat 
mengotomasi cara kerja atau proses bisnis sebagai upaya meningkatkan 
produktivitas, efisiensi, maupun pendapatan. Kehadiran teknologi 
otomasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi talenta-talenta 
negeri.

Tantangan terjadi ketika peran manusia dalam bekerja tergantikan 
oleh teknologi otomasi. Berdasarkan laporan McKinsey & Company 
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bulan September 2019 tentang “Otomasi dan masa depan pekerjaan 
di Indonesia: Pekerjaan yang hilang, muncul, dan berubah”, teknologi 
otomasi berpotensi menggantikan 23 juta pekerjaan lama pada tahun 
2030. Pekerjaan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan 
data serta kegiatan fisik yang dapat diprediksi akan paling terdampak 
oleh kehadiran teknologi otomasi.

Meskipun demikian, McKinsey & Company memperkirakan 
teknologi otomasi berpeluang menciptakan 27 juta hingga 46 juta 
lapangan kerja baru, 10 juta di antaranya merupakan jenis pekerjaan 
baru yang tidak ada sebelumnya. Berbagai keterampilan baru akan 
banyak dibutuhkan, tidak hanya terbatas pada keterampilan teknologi 
melainkan juga keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan 
kognitif, seperti kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, 
kemam puan mengambil keputusan.

Indonesia diprediksi akan menghadapi masa bonus 
demografi pada tahun 2030, di mana jumlah penduduk 
usia produktif (berusia 15-64 tahun) mencapai 64 
persen dari proyeksi total penduduk sebesar 297 juta 
jiwa. Pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan 
masa bonus demografi secara maksimal dengan 
mengambil peran utama sebagai  agent of 
development dalam meningkatkan kapabilitas talenta 
yang berdaya saing global.

Namun, peringkat daya saing global sumber daya manusia (SDM) 
Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan United Nations 
Development Programme (UNDP) tahun 2019, Human Development 
Index (HDI) Indonesia hanya mampu menempati urutan ke-111 
dari 189 negara. Selain itu, INSEAD merilis peringkat Global Talent 
Competitiveness Index (GTCI) Indonesia tahun 2019 berada di urutan 
ke-67 dari 125 negara. Sedangkan World Economic Forum (WEF) 
melaporkan peringkat Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia 
tahun 2019 berada di urutan ke-50 dari 142 negara.
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Indonesia harus mampu mengejar ketertinggalan SDM dibandingkan 
negara lain. Keberadaan manajemen talenta sangat penting dilakukan 
sebagai upaya meningkatkan kapabilitas sekaligus memperbaiki 
peringkat SDM Indonesia di level internasional. Pemerintah sendiri 
berencana membentuk lembaga khusus manajemen talenta nasional 
yang akan mengelola talenta-talenta negeri berdasarkan 3 (tiga) klaster 
besar, yakni olahraga, seni budaya, riset, dan inovasi.

Pada tahap awal, pengembangan MTN diprioritaskan pada 3 
(tiga) bidang utama, yaitu Olahraga, Seni dan Budaya, serta Riset dan 
Inovasi. Di bidang olahraga, diarahkan untuk membentuk “Zohri Baru” 
di berbagai cabang olahraga olimpiade: Bulutangkis, Angkat Besi, 
Panjat Tebing, Panahan, Atletik, Dayung, Sepeda, Renang, Senam, dan 
Taekwondo. Target: meraih prestasi olahraga di event internasional 
(medali emas Olimpiade).

Di bidang Seni dan Budaya, diarahkan untuk menggali talenta 
seni dan budaya: seni rupa dan kriya, seni pertunjukan dan teater, 
musik, film, bahasa dan sastra, fashion, kuliner. Target: rekognisi karya 
seni dan budaya di tingkat internasional, dan terciptanya ekosistem 
industri seni dan budaya. Di bidang Riset dan Inovasi diarahkan untuk 
menumbuhkan talenta yang berkontribusi nyata untuk pengetahuan 
dan inovasi. Target: peningkatan rasio SDM Iptek per 1 juta penduduk, 
jumlah technopreneur, pemenang lomba (Olimpiade Sains), raihan 
penghargaan internasional (Nobel Prize, Lasker Awards, Wolf Prize, 
Breakthrough Prize in Life Sciences).

Strategi Komunikasi Pengembangan Manajamen Talenta Nasional

Strategi komunikasi dalam pengembangan Manajamen Talenta Nasional 
dilakukan melalui pengelolaan yang terintegrasi dan kolaboratif dengan 
dukungan basis data terpadu, kerangka regulasi yang fleksibel dan 
dukungan pendanaan memadai. Secara rinci Strategi Komunikasi 
Pengembnagan MTN digambarkan sebagaimana skema berikut. 

Perumusan Strategi Komunikasi Pengembangan Manajemen 
Talenta Nasional dilakukan melalui Analisis GAP di Sisi Input dengan 
melihat kesenjangan antara kebutuhan di sisi demand yang mencakup 
Visi Indonesia 2045, Prestasi Internasional, Megatrend Dunia dengan 
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Sisi Supply mencakup kondisi bonus demografi, talenta riil di bidang 
olahraga, seni budaya dan riset dan inovasi, serta jumlah diaspora 
yang banyak tersebar di berbagai negara. Berdasarkan analisis gap 
dimaksud, selanjutnya dirumuskan jenis dan tingkatan talenta apa saja 
yang diperlukan, serta berapa banyak jumlah talenta yang diperlukan.

Berdasarkan hasil analisis Gap, selanjutnya dilakukan tahapan 
strategi dan pendekatan pengembangan manajemen komunikasi 
talenta nasional, mencakup:
1. Tahap Fundamental, yaitu dilakukan mulai dari pengembangan 

basis data, identifikasi dan analisis talenta, penciptaan ekosistem 
dan regulasi yang mendukung, serta pengembangan competitive 
advantage.

2. Tahap Pembinaan dan Fasilitasi, yaitu dilakukan melalui pening-
katan keahlian, kapasitas dan kinerja, pembinaan secara terstruktur 
berdasarkan kelompok talenta, penyiapan dukungan infrastruktur 
dan insentif.

3. Tahap Kapitalitasi Talenta, yaitu dilakukan melalui penempatan 
talenta sesuai bidang keunggulannya, pengembangan program 
inovatif, serta melakukan seleksi talenta terbaik untuk berkompetisi 
secara internasional.

4. Tahap Keberlanjutan, yaitu dilakukan melalui pengembangan 
knowledge management, regenerasi talenta dan penyiapan jaminan 
purnabakti.

Tahapan dan strategi komunikasi pengembangan manajemen 
talenta nasional untuk ketiga bidang MTN diumuskan dalam gambar 
berikut.
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5. Perlunya “Grand Design” dan Kelembagaan Manajamen Talenta 
Nasional

Pengembangan Manajamen Talenta Nasional memerlukan 
penyusunan Grand Design MTN. Grand Design tersebut merupakan 
salah satu implementasi dari amanat Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam 
Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, yakni bahwa pengelolaan 
Manajemen Talenta Nasional (MTN) penting dilakukan untuk 
mendukung produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional. 

Pengembangan dan Pengelolaan MTN ini mencakup: (1) pemetaan 
kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian 
dan profesi; (2) pengelolaan database persediaan dan kebutuhan 
talenta (talent pool); (3) peningkatan keahlian, kapasitas dan kinerja, 
serta pengembangan karir dan prestasi talenta; (4) penciptaan 
lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik mengakuisisi talenta dan 
mengembangkan potensi minat, keahlian, dan prestasi talenta; dan (5) 
pembentukan Lembaga Manajemen Talenta Indonesia. 

Dalam rangka penyusunan Grand Design MTN perlu dilakukan 
beberapa langkah, mencakup (1) Inventarisasi Data awal, yang 
mencakup analisis gap capaian saat ini, serta pengumpulan data 
eksisting K/L terkait Talenta Nasional; (2) Refocussing intervensi 
eksisting pada K/L terkait, mencakup review atas intervensi eksisting 
di K/L untuk difokuskan mendukung pencapaian Target MTN; (3) 
Perumusan intervensi inovatif/terobosan mencakup Identifikasi 
hambatan pelak sanaan MTN serta merumuskan kebijakan inovatif/
terobosan; (4) Penyusunan Grand Design MTN, mencakup aspek 
teknokratis, aspek politis, aspek pelaksanaan, Basis Data Terpadu. 
Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan; (5) Penguatan Kelembagaan 
MTN, yang bertujuan untuk memastikan kelembagaan untuk 
pelaksanaan Grand Design MTN dapat dilakukan dengan efektif.

Fungsi Kelembagan adalah untuk memastikan dilakukannya 
koordinasi Basis Data Terpadu dan intervensi eksisting (integrator), 
menjamin keberlangsungan pendanaan program MTN berjangka 
panjang (guarantor), sebagai titik temu kolaborasi lintas pemangku 
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kepentingan (enabler), dan berfungsi mengelola kebijakan terobosan 
MTN dan pengendalian pelaksanaan pencapaian target kinerja 
(controller).

Untuk mendukung seluruh tahapan penyiapan 
dan pelaksanaan Manajemen Talenta Nasional, 
dikembangkan kelembagaan Manajemen Talenta 
Nasional. Fungsi utama Kelembagaan MTN dimaksud 
adalah (1) Koordinasi Basis Data Terpadu dan 
intervensi eksisting (integrator), (2) Titik temu 
kolaborasi lintas pemangku kepentingan (enabler), 
(3) Menjamin keberlangsungan pendanaan program 
MTN berjangka panjang (guarantor), dan (4) 
Mengelola kebijakan terobosan MTN dan pengendalian 
pelaksanaan pencapaian target kinerja (controller). 

Pada tahap awal dibentuk Gugus Tugas MTN melalui Keppres. 
Dewan Pengarah Gugus Tugas MTN diketuai Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Mansuia dan Kebudayaan (PMK). Pelaksana 
Gugus Tugas MTN diketuai oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Gugus 
Tugas akan dilengkapi dengan Gugus Kerja yang dikoordinasikan oleh 
Pejabat Tinggi Madya K/L terkait, dan Sekretariat di Kementerian 
PPN/Bappenas yang dapat merekrut tenaga profesional/ahli sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahapan Pelaksanaan 
perlu dipertimbangkan pendirian kelembagaan MTN, misalnya 
Lembaga Non-Struktural atau bersifat independen (akan disiapkan 
kajiannya dalam Grand Design MTN). 
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SEKILAS TENTANG PENULIS

Dr Hadiat, M.A. lahir di Garut, Jawa Barat, 1 November 1960, saat ini Pejabat Fungsional Perencana Ahli Utama, 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas (2020 - sekarang). Sebelumnya Hadiat adalah 
Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek Bappenas (2019-2021), Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas (2016-
2019), Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Bappenas (2015-2016), Direktur Kesehatan dan Gizi 
Masyarakat (2011-2015). Hadiat mengabdikan diri di Bappenas sejak 1988. 

Mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Garut, Hadiat sempat mengambil program Diploma II Bahasa 
Inggris di IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Bandung (1981-1983), kemudian kuliah di Fakultas Ilmu 
Komunikasi Unpad (1982-1987). Hadiat melanjutkan pendidikan di University of Adelaide, Australia dan meraih 
Master of Arts (MA) in Geographic Information System and Remote Sensing in Social Application (1995-1997). 
Hadiat meraih gelar Doktor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan dari Institut Pertanian Bogor/IPB 
dengan subyek riset: Intermediasi Teknologi Penangkapan Ikan Pada Nelayan (1999-2005). 

Di sela-sela kuliahnya di Fikom Unpad (1984-1987), Hadiat pernah menjadi guru Bahasa Inggris di SMP Talegong, 
Garut. Hadiat kini dosen tidak tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Jakarta (mata kuliah 
Komunikasi Pembangunan, Teknologi Komunikasi, dan Perencanaan Komunikasi) sejak 1999 sampai sekarang. 

Hadiat (berdiri di pintu belakang bus, kanan).
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Konsep Diri Menjadi Insan Cerdas 
Berbudi Luhur

Riyodina G. Pratikto

K
omunikasi pada dasarnya merupakan 
sebuah proses penyampaian pesan, 
baik secara verbal maupun nonverbal. 

Pesan disampaikan dengan menggunakan 
lambang-lambang yang bermakna. Bisa 
dengan menggunakan bentuk, warna, gerakan, 
suara, bahasa isyarat, bahasa tubuh, mimik, 
dsb. Dapat disampaikan menggunakan media 
atau pun tidak, secara visual, audio, atau pun 

keduanya. Idealnya dalam penyampaian pesan sebaiknya terdapat 
unsur-unsur dasar dalam proses komunikasi, yaitu ada komunikator, 
pesan dan komunikan. Lainnya merupakan unsur pendukung, sehingga 
komunikasi menjadi lebih lancar. Misalnya dibutuhkan adanya feedback 
(umpan balik), atau pun media. Kemudian kita kenal adanya istilah 
5W+1H atau FOR (Frame of Reference) dan FOE (Field of Experience). 
Apa sih itu semua? 

Selintas kita bahas mengenai kaitan antara Iqra, 5W+1H, FOR – FOE, 
dan empat kecerdasan yang dibekalkan Allah kepada kita. 

Iqra – Bacalah. Dalam pengertian luas, “bacalah” tidak hanya mem-
baca teks tetapi bisa dalam pengertian membaca situasi, membaca sua-
sana, dsb. Nah yang sering kita lupakan dalam membaca ini adalah lan-



132  | 40 TAHUN ALUMNI FIKOM UNPAD ANGKATAN 1982

jutan setelah membaca. Karena dengan membaca saja tidaklah cukup. 
Ada beberapa langkah dan tahapan yang sebaiknya kita lakukan ketika 
“membaca” yaitu (1) Baca (2) Pelajari hingga Mengerti, (3) Pahami (4) 
Kuasai (5) Maknai. Setelah sampai pada tahap bisa/mampu memaknai 
apa yang kita baca, dan pelajari secara mendalam, maka langkah selan-
jutnya adalah (6) Terapkan/Praktikkan. 

Mengacu pada rumusan Iqra itu, maka dapat kita identikkan den-
gan 5W+1H bahwa kegiatan poin 1 sampai 5 itu kegiatan membangun 
pemahaman dan penguasaan akan sesuatu pengetahuan, dan setelah 
paham betul maka barulah dapat diterapkan. Selanjutnya bila dikaitkan 
dengan FOR dan FOE, maka jelas sangat kuat kaitannya, yaitu ketika 
melakukan kegiatan Iqra, kita bisa menjawab 5W+1H, dan ketika kita 
mampu menjawab 5W+1H, dengan sendirinya wawasan pengetahuan 
dan pengalaman kita bertambah/berkembang, sama dengan memper-
luas FOR dan FOE kita. 

Keseimbangan dalam mengelola keempat kecerdasan bisa dicapai 
diawali dengan Iqra, menjawab 5W sebagai kekuatan konsep (diri), 
+1H, dengan cara menerapkannya sesuai harapan, sehingga wawasan 
pengetahuan, pengalaman dan keyakinan kita menjadi semakin luas 
hingga akhirnya menjadi manusia seutuhnya – menjadi Insan Cerdas 
Berbudi Luhur. 

Hal pertama yang harus kita pahami ketika akan berbicara tentang 
konsep diri adalah pengenalan terhadap diri kita sendiri. Siapakah saya? 
Menerima Diri Apa Adanya dan Berpikir Positif

Manusia dilahirkan dengan dibekali empat kecerdasan, yaitu kecer-
dasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan terakhir 
kecerdasan	 fisik	 (ini	 yang	 sering	dilupakan).	Untuk	dapat	mengelola	
keempat kecerdasan yang dimiliki tersebut, kita perlu punya konsep 
diri. Lalu apa itu konsep diri? 

Bahwa idealnya setiap manusia yang diciptakan/dilahirkan pada 
akhirnya adalah untuk menjadi insan yang Cerdas Berbudi Luhur. 
Setiap individu itu sebaiknya memiliki konsep diri positif, tetapi juga 
jangan berkecil hati ketika memiliki konsep diri negatif karena masih 
bisa diubah. Dan jangan khawatir, setiap manusia pernah, bahkan sering 
berada pada situasi konsep diri positif maupun negatif. Tak ada yang 
positif terus atau negatif terus. Ada situasi tertentu yang berubah. 
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Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi 
jangan berkecil hati bila merasa konsep dirinya masih negatif. Dalam hal 
ini, kita tidak berbicara tentang benar atau salah karena kita ketahui 
benar atau salah itu sifatnya relatif, tergantung pada sudut pandang 
(point of view), dan juga pada konteks saat situasi itu terjadi/terbentuk.

Kata kunci dalam membangun konsep diri (positif) itu terletak pada 
tiga prinsip, yaitu jujur, berani, dan baik. Orang jujur sudah pasti berani 
dan baik, orang berani belum tentu jujur dan baik (misalnya berani 
berbohong, bahkan membohongi diri sendiri), itu sudah menunjukkan 
karakter negatif, karena tidak berani jujur pada diri sendiri, dan dengan 
demikian dia tidak/belum dapat dikatakan baik. Tidak semua orang 
berani jujur pada diri sendiri, karena dia tidak punya keberanian 
menghadapi kenyataan. Bahwa sebuah kebohongan itu otomatis dan 
pasti akan melahirkan kebohongan-kebohongan selanjutnya, sampai 
tak terhingga, sampai akhirnya seseorang menjadi seolah hidup dalam 
mimpi, sebuah mimpi atau berbagai mimpi yang dibangun karena tidak 
berani jujur menghadapi diri sendiri. Nah, itu erat hubungannya dengan 
self acceptance. 

Ini berarti dia tidak berani menghadapi kenyataan, siapa dirinya 
yang sebenarnya, terlalu lama hidup dalam kebohongan pada akhirnya 
akan membuat dia terjebak, suatu hari akan terlihat serba tidak kon-serba tidak kon-
sisten terhadap sesuatu. Misalnya berbohong karena malas datang 
kuliah, maka dia bilang sakit, itu sudah kebohongan pertama. Ketika 
ditanya “sakit apa?” dan dijawab “tifus!” Apakah sudah ke dokter? Su-Su-u-
dah! Nah, tanpa disadari sudah melakukan berapa kebohongan. Lalu 
di peristiwa lain, begitu juga, dia tidak punya keberanian untuk hadir 
karena takut ketahuan bahwa dia tak bisa matematika atau dia tak pu-bahwa dia tak bisa matematika atau dia tak pu-dia tak bisa matematika atau dia tak pu-tak bisa matematika atau dia tak pu-matematika atau dia tak pu-tak pu-
nya baju seperti yang selama ini disombongkan, dll. Maka dia akan ber-
bohong kembali, berbohong dan berbohong dan berbohong, sehingga 
akhirnya	dia	akan	bingung	sendiri	ketika	dikonfirmasi.	

Mengenal Diri

Self concept. Siapakah saya? Proses pengenalan diri, membangun 
konsep diri positif, jujur, berani, dan baik. Kemudian selanjutnya 
setelah betul-betul mengenal diri (SWOT), disusul masuk pada tahap 
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ke self awareness. Pada tahap ini, kita sudah lebih mengenal diri, sudah 
mengetahui segala kelebihan dan kelemahan. 

Setelah itu barulah kita menuju proses ke self esteem. Kita sudah 
bisa menghargai diri sendiri karena sudah mengetahui siapakah diri 
saya. Maka apapun yang kita pikirkan tentang diri kita, itu adalah saya, 
ya, saya malas, maka kita cari cara untuk menghilangkan kemalasan 
tersebut, ya saya gampang teralihkan, mudah tergoda sesuatu dst, lalu 
lakukan afirmasi pada diri sendiri. Saya tidak boleh malas, saya bukan 
pemalas, Saya sudah berubah, Saya tidak bodoh. Tuhan ciptakan manusia 
tidak ada yang bodoh, Saya pasti bisa, tapi saya harus belajar. Saya sedih 
Tuhan, tapi saya tetap tenang. Saya akan menangis, tapi saya tidak akan 
meratap, Saya pasti bisa mengatasi kesedihan saya. Saya pasti berhasil... 
dst. Maka sedikit demi sedikit kita akan bisa berpikir positif tentang diri 
kita. You are what you think, other people think what you are. 

Setelah berhasil melalui tahap the self, siapakah diri saya, tahap 
selanjutnya adalah memasuki tahap self acceptance - rasa penerimaan diri 
apa adanya. Kunci sukses memasuki tahap self acceptance adalah men-
cari masalah yang memberatkan hati kita, menimbulkan kemarahan, 
dendam, kesedihan dan rasa sakit lainnya yang kita sembunyikan, mis-
alnya pernah tidak naik kelas, pernah tidak lulus, pernah dipermalukan 
di muka umum, pernah diperkosa, dll. Selama hal itu hanya kita simpan 
saja, kita kuburkan, sembunyikan, melakukan penyangkalan terhadap 
kenyataan (realitas), maka kita tidak akan pernah tenteram dan damai, 
akan selalu menjadi ganjalan, tidak tenang. Mungkin kita akan menjadi 
individu yang temperamental, histeria, mudah tersinggung, merasa diri 
tidak ada apa-apanya, pesimis dll. Maka jalan satu-satunya adalah akui 
dengan jujur, terima sesuatu yang menyakitkan itu sebagai bagian dari 
perjalanan yang kita lalui. 

Saya berharap saya menjadi direktur, menjadi dokter, menjadi guru 
besar, menjadi orang terkaya dll, tetapi kenyataannya jangankan men-
jadi dokter, sekolah pun tidak selesai, alih-alih menjadi direktur, mala-
han menjadi cleaning service. Jangankan menjadi orang terkaya, bayar 
kos pun sering menunggak. Nah, kenyataan-kenyataan yang menyakit-
kan ini harus berani diterima sebagai sebuah kenyataan, memang ada, 
nyata, fakta, it happen, benar-benar kita alami, jangan menyangkalnya. 
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Ya, saya memang seorang cleaning service, tetapi bukan berarti 
saya tidak bisa berprestasi. Ya, saya memang tidak bisa kuliah seperti 
teman-teman saya yang lain, tetapi saya bisa membuat prestasi, saya 
bisa mengajari teman-teman satu kos saya untuk mengaji, membuat 
sesuatu yang bermanfaat, saya sangat penuh ide. Ya, saya memang per-per-
nah diperkosa, hal paling menyakitkan, tetapi bukan berarti saya harus 
berhenti berkarya, saya akan lebih hati-hati lagi, saya akan, saya akan, 
saya akan…, dan seterusnya. 

Intinya yang harus disadari, harus diingat, dan itu sekaligus menjadi 
modal utama kita, yaitu tanamkan selalu adalah “saya adalah individu 
unik yang tidak tergantikan”. Contoh, bisakah kita menukar ibu kandung 
kita dengan ibu-ibu yang lain? Walaupun seandainya ibu kandung kita 
tidak secantik, sepintar atau tidak pandai memasak, tidak bisa membuat 
kue, tidak bisa menjahit, seperti ibu saudara dan sahabat kita, apakah 
kita akan memalingkan muka, dan tidak mengakui ibu kita, lalu kepada 
semua orang mengakui ibu kita adalah ibu sahabat kita tersebut? Ke-
tika ibu kita yang dengan segala keterbatasannya itu tiada, bisakah kita 
menggantikannya? Tidak akan pernah bisa. Itu sebabnya manusia itu 
dikatakan sebagai “individu unik yang tidak tergantikan”. 

Sebaliknya, selama kita tidak bisa menerima diri dengan apa adanya 
selalu merasa berbeda (dalam konotasi negatif) dengan teman-teman 
lain, maka rasa sakit itu akan makin mendesak, dan membuat kita tidak 
bahagia. Maka kita akan menciptakan tokoh-tokoh dalam bayangan kita, 
seperti kita sering dengar terdapat beberapa kasus orang dengan be-
berapa kepribadian, salah satu penyebabnya adalah karena sulit (tidak 
bisa) menerima diri apa adanya maka yang harus duperbaiki adalah 
ekspetasi, harapan kita. 

Bermimpi boleh, bahkan mungkin harus, tetapi mimpi itu akan 
menjadi bumerang bagi diri kita kalau kita tidak mengenali siapa diri 
kita, sehingga mimpi itu menjadi rasa sakit (pain) karena kita tidak 
bisa menerima diri apa adanya, tetapi akan berbeda ketika kita kenali 
siapa diri kita, menerima dengan lapang dada, maka kita bisa berusaha, 
berikhtiar, dengan menggali segala kelebihan yang kita miliki, dan ‘me-
nambal’ segala kekurangan/kelemahan kita, membangun keseimbangan 
antara body, mind, soul kita. 



136  | 40 TAHUN ALUMNI FIKOM UNPAD ANGKATAN 1982

Misalnya ketika kita menerima keadaan nyata bahwa saya tidak 
lulus, selanjutnya kita akan melakukan tahapan SWOT - Knowing your 
self - Self Awareness – Honesty - Setting Boundaries - Self Acceptance. 

Mengakui Kekurangan dan Kelebihan Diri

Akuilah kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri sendiri, 
sehingga bisa mencintai dan menghargai diri seutuhnya. Ketika sudah 
bisa menerima diri kita apa adanya secara seutuhnya, akan mudah 
bagi kita untuk berubah dan mengubah berbagai hal, berdasarkan 
pengetahuan dan kepedulian kita terhadap diri sendiri. 

Akui secara jujur, mengapa saya tidak lulus? 
Cari penyebabnya (fact finding), maka kita bisa 
merencanakan (planning) tindakan selanjutnya, 
sehingga hari-hari ke depan bisa lebih baik lagi 
dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Setelah 
berhasil menyusun rencana untuk diri sendiri, langkah 
selanjutnya adalah komunikasikan (to communicate), 
sampaikanlah (jangan takut menyampaikan pendapat, 
jangan malu, jangan takut salah) – kalau tak pernah 
salah, bagaimana kita bisa membedakan salah 
dan benar, kalau takut menyampaikan pendapat, 
bagaimana orang lain bisa tahu keinginan, harapan, 
dan cita-cita kita? 

Nah setelah itu, lakukan langkah terakhir, yaitu evaluasi (evaluation). 
Jangan salah, yang namanya evaluasi itu bukannya untuk mencari-cari 
kesalahan, tetapi untuk mengetahui apabila langkah kita berhasil, kita 
evaluasi, apa yang membuat berhasil, sehingga bisa kita pertahankan. 
Sebaliknya bila gagal, kita lihat dan telusuri dengan jujur dan berani, 
di mana letak permasalahannya sehingga kita gagal. Baik sukses atau 
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pun gagal itu sama-sama akan memperluas wawasan kita (memperluas 
FOR dan FOE kita). 

Penuhi selalu hati kita dengan sangka baik, sangka baik, dan sangka 
baik. Penerimaan diri apa adanya adalah modal awal untuk sukses. Den-
gan hati yang dipenuhi syukur dan cinta, kita akan memiliki kekuatan 
untuk mengalahkan segalanya. *** 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Riyodina G. Pratikto lahir sebagai putri ketiga, dan satu-satunya perempuan dari empat bersaudara. Sedari kecil, 
dia sangat suka makan tahu bandung. Sayangnya, hobi makan tahu itu terhenti semenjak harus tinggal di Jakarta, 
apalagi sekarang sudah tidak ada rumah singgah lagi, “kerajaan” peninggalan ibu dan bapak almarhum di Kom-
pleks Perum Dosen Unpad di Cigadung 1 sudah dijual, karena tidak ada yang merawat. Masa kecilnya dihabiskan 
di Karapitan Bandung. Senang bermain warna, bermain dan koleksi spidol, sekaligus mewarnai cicak, uuupsz… 
berangan punya rumah colorful, apa daya hanya bisa mewarnai rumah kos. Domisili terakhir sekarang di Jakarta. 

Setelah lulus dari Fikom Unpad, Dina — nama panggilannya — mengawali langkah dengan bekerja sebagai 
Asisten Art Director dan Manajer Produksi di Phicom (Graphic Communication) Design, milik salah satu pelukis 
perempuan Indonesia, ibu Titin. Dina kembali mengembangkan sayap masih di bidang desain, tetapi lebih ke 
bidang produksinya di Sariater. Karena merasa kurang berkembang, akhirnya dia pindah ke Cyber Design. Dari 
situlah awal langkah mengembangkan karier, meninggalkan Bandung tercinta menuju belantara ibu kota Jakarta, 
tetap di seputar desain. Dina bekerja bersama Inggita Notosusanto, salah satu putri Pak Nugroho Notosusanto, 
sahabat sesama sastrawan dengan ayah Dina. 

Beberapa tahun setelah bekerja di Cyber Design, Dina bertemu dengan Poppy Tadjuddin (mPoy), dan diajak men-
gajar di Universitas Sahid Jakarta. Pertama mengajar Desain Grafis, Komunikasi Grafis, lalu ditawari mengajar di 
Universitas Budi Luhur. Dina juga mengajar Pengantar Advertising, Editing Lay-out, Komunikasi Grafis, Komunikasi 
Visual, dll, sampai akhirnya berlabuh di Univeritas Budi Luhur sampai sekarang. Sebelumnya, Dina sempat juga 
mengajar di Akademi Bina Ekatama, sebagai Wakil Direktur I bidang Akademik, kemudian juga sempat mengajar 
di UHAMKA, dan FIS - UNJ. 

Riyodina menjadi dosen tetap di Fikom Universitas Budi Luhur (sekarang berganti nama menjadi Fakultas Komu-
nikasi dan Desain Kreatif – FKDK). 

Setelah bekerja sebagai desainer grafis di beberapa biro desain, dan mengajar di beberapa perguruan tinggi, Dina 
memilih menjadi dosen tetap di Universitas Budi Luhur. Memang sudah takdir menjadi dosen ilmu komunikasi, 
Dina mengikuti jejak ayah dan ibunya (yang sempat bekerja sebagai guru). 

Selama bergabung di UBL, Dina pernah mengikuti beberapa kegiatan yang erat hubungannya dengan bidang 
akademis, di antaranya pernah menerima Hibah Dosen Pemula, menjadi salah satu Pembina RCBL (Rumah 
Cerdas Berbudi Luhur), berbagai kegiatan Humas, dll. Sekarang Dina mengurangi kegiatan-kegiatan kampus, 
selain karena harus menuntaskan kuliah S3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, juga memberi 
kesempatan bagi generasi mudanya. 
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Berkembangnya Demokrasi  
Suburkan Talenta Komunikasi

Budi “Bubu” Darmawan 

T
idak ada yang menyangka Fakultas Ilmu 
Komunikasi Unpad sejak era 2000-an 
selalu menjadi fakultas yang paling banyak 

peminatnya di Universitas Padjadjaran, 
mengalahkan fakultas-fakultas popular di era 
sebelumnya. Mengapa?

Salah satu faktornya adalah politik Indo-
nesia pasca-Soeharto berkembang lebih 

dinamis. Bahkan euforianya berlangsung lama, sehingga kerap dinilai 
kebablasan. Hidupnya demokrasi adalah habitat ideal komunikasi. 
Benar, komunikasi dengan segala bentuknya. 

Pun sejalan dengan perkembangan teknologi. Sekarang ini siapapun 
bisa menjadi pemilik media, cukup dengan memiliki akun media sosial. 
Tersedia lengkap mulai dari yang berupa teks, gambar foto, audio, 
sampai video. Tidak memerlukan modal miliaran bahkan triliun rupiah 
seperti para pengusaha yang telah memiliki saham di sejumlah stasiun 
televisi nasional.

Bab soal komunikasi ini sangat sederhana, tapi akibatnya tak 
terbayangkan. Menurut saya, elemen utamanya hanya empat yaitu 
Komunikator, Pesan, Channel/medium dan Komunikan alias audiens 
atau publik. Karena elemennya sederhana maka profesi komunikasi 
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ini banyak juga diisi oleh individu yang tidak belajar Ilmu Komunikasi. 
Masing-masing elemen itu kajiannya sangat luas, dan semua elemen 
bisa melahirkan disertasi bahkan teori. 

Alhamdulillah, sejak lulus dari Jurusan Hubungan Masyarakat 
Fikom Unpad Agustus 1988, karier saya tegak lurus di ilmu yang 
saya geluti. Saat ini sudah 33 tahun saya berkarier. Mengawali karier 
sebagai account executive pada 1 Juni 1989 di sebuah firma konsultan 
komunikasi dan public relations ternama di Indonesia, Inke Maris & 
Associates, kemudian sejak 18 Oktober 1993, saya berkarya di bidang 
public relations stasiun televisi terkenal, SCTV. Setelah 18 tahun 
bergelut dengan program hiburan dan berita di SCTV, pada 3 Januari 
2011 hingga saat in, saya bergabung dengan PT Djarum — milik oleh 
orang terkaya Indonesia versi Forbes. Saya bertugas di Departemen 
Corporate Communication dan Djarum Foundation. 

Kemampuan Berbicara, Mendengar, dan Menulis

Dari pengalaman tersebut, profesi Public Relations atau Corporate 
Communication dan sebutan lainnya membutuhkan keahlian atau 
kompetensi yang harus dikuasai. Dari profesinya saja, ada unsur 
“komunikasi”-nya. Dalam konteks “komunikasi”, yang harus dikuasai 
adalah tidak saja kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan 
mendengar, — ini yang seringkali dilupakan. Padahal bicara verbal 
dan mendengar adalah satu kesatuan tak bisa dipisahkan. Mendengar 
dibutuhkan untuk menyerap pesan dari kawan bicara, untuk menjadi 
bahan analisis. Tapi itu belum cukup. 

Dalam tahap komunikasi ini, diperlukan juga soft skill, yaitu 
menghargai dan menghormati kawan bicara. Perlu empati dan simpati. 
Plus mengenali kawan bicara, dan mencari informasi latar belakangnya. 
Begitulah cara orang PR berbicara tatap muka. Maka keberhasilan 
dalam episode ini akan membuka lebar pintu keberhasilan dari sebuah 
program dalam episode berikutnya.

Kemampuan berbicara ini akan bermanfaat besar manakala seorang 
Public Relations menjawab pertanyaan wartawan untuk kepentingan 
berita. Bertindak sebagai juru bicara perusahaan, setiap ucapan atau 
pernyataan akan memiliki dampak bagi perusahaan dan publiknya. 
Maka kemampuan diplomasi, memahami persoalan, kemampuan 
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menyusun pesan dan lihai memilih kata, menjadi utama untuk dikuasai 
seorang Public Relations. 

Menjawab pertanyaan wartawan saat perusahaan tidak ada 
persoalan, tidak mengeluarkan effort yang besar. Namun sebaliknya 
ketika perusahaan menghadapi persoalan, menjawab pertanyaan 
wartawan bukan lagi pekerjaan ringan karena setiap jawaban akan 
berdampak pada perusahaan.

Menjawab pertanyaan wartawan tidak hanya melalui tatap muka 
atau via telepon, tetapi juga melalui komunikasi tertulis, siaran pers 
(press release). Seorang Public Relations harus memiliki kompetensi 
jurnalistik juga. Hal ini sangat bermanfaat dalam menyusun pesan 
melalui siaran pers. Pengalaman kami menyusun pesan menyusun 
siaran pers dengan gaya jurnalis, sering kali membuat wartawan 
bingung melakukan editing, mencari-cari celah untuk memotong berita. 
Akhirnya, siaran pers ditampilkan seluruhnya. Dalam menulis pun 
sudah memperkirakan halaman yang tersedia. Maklum masih banyak 
yang menulis rilis lebih dari dua halaman, serta tidak sesuai langgam 
jurnalistik.

Media Sosial dan “Public Speaking”

Kompetensi menulis saat media sosial menjadi medium berkomunikasi 
publik yang biasa disebut netizen (warganet) sangatlah membantu 
dalam upaya peningkatan citra perusahaan guna mendapatkan 
kepercayaan konsumen. Kerapkali penggunaan bahasa di media 
sosial harus menyesuaikan karena di platform media sosial berlaku 
kesetaraan. Kemampuan memilih diksi atau kata akan membantu 
terciptanya komunikasi yang baik. Apalagi menulis pesan di media 
sosial, tidak bisa panjang, harus singkat dan jelas. Ternyata itu tidak 
mudah. Maka berlatihlah sejak dari bangku kuliah.

Karena tujuan divisi atau departemen Public Relations adalah 
menjaga, meningkatkan citra perusahaan, maka SDM-nya harus memiliki 
kompetensi dalam menyusun pesan termasuk menciptakannya. Sebagai 
komunikator, seorang PR pun paham tujuan perusahaan, produk dan 
publiknya. Pesan dirancang dan kemudian menetapkan pilihan melalui 
medium apa yang tepat untuk disampaikan kepada komunikannya. 
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Pekerjaan Public Relations yang jarang diketahui adalah menangani 
kegiatan unjuk rasa. Pelaku unjuk rasa umumnya dari pihak luar 
dan berpotensi menjadi materi berita. Sebagai garda penjaga citra 
perusahaan dalam menangani kasus unjuk rasa, biasanya perusahaan 
menurunkan tim dari berbagai departemen. Keterlibatan Public 
Relations dalam tim bisa menyediakan informasi atas konten atau 
materi unjuk rasa. Dan tentu saja menyiapkan materi dan pesan untuk 
kepentingan pemberitaan.

Kompetensi public speaking sangat bermanfaat dalam menyam-
paikan pesan dalam paparan di hadapan publik seperti dalam kegiatan 
seminar, diskusi, kuliah umum. Citra perusahaan dengan sendirinya 
terwakili dari pesan yang disampaikan. Untuk sampai tahap ini, 
memang ada “jam terbang”, tetapi bisa dipersiapkan, bisa dipelajari. 
Modalnya adalah percaya diri dan menguasai product knowledge.

Kompetensi yang juga harus dikuasai SDM PR adalah keterampilan 
dalam fotografi dan video. Merancang pesan dalam bentuk fotografi 
dan video akan memberikan kontribusi besar dalam upaya mencapai 
penyebaran pesan positif perusahaan kepada publik. Video mem-
butuhkan cerita, membutuhkan narasi. Cerita yang dibangun oleh 
tim PR seharusnya akan memberikan daya lenting yang kuat bagi 
citra positif perusahaan. Teknik pengambilan gambar, komposisi dan 
properti akan menunjang pesan yang hendak dirancang. 

Demikian pula untuk foto, angle pengambilan gambar, komposisi, 
properti serta narasi pada caption akan memberikan kontribusi besar 
atas tercapainya citra positif perusahaan. Meskipun dalam pasca 
produksinya, video dan foto juga membutuhkan sentuhan editing. 

Kompetensi yang telah diuraikan di atas adalah kemampuan 
soft skills berupa teknik pekerjaan yang harus dimiliki oleh SDM 
PR. Hal tersebut dapat dikuasai hanya dengan belajar, berlatih dan 
mempraktikkannya. Semakin tinggi “jam terbangnya”, pekerjaan 
tersebut semakin mudah dilakukan. 

Kemampuan Berjejaring

Namun semangat untuk rajin membaca ataupun mengetahui informasi 
itu tak kalah pentingnya, karena harus selalu update atas situasi 
yang terjadi. Luasnya pergaulan tentu akan menambah wawasan, 
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memperkaya frame of reference. Ulah kukurung batok. Jangan seperti 
katak dalam tempurung.

Seringkali seseorang yang terlalu sibuk abai dalam 
memperkaya ilmu, dengan alasan tidak ada waktu 
karena didera kesibukan. Rajin bergaul dengan 
komunitas PR di Indonesia, maupun Asia bahkan 
dunia, sebaiknya dilakukan. Setidaknya, follow media 
sosial organisasi atau individu. Seringkali ada isu-isu 
baru. Jurnal akademisi banyak berisi penelitian terkini 
mengenai Komunikasi, Public Relations, Media, dan 
Advertising. 

Dalam kata lain, berjejaring atau mengembangkan networking 
adalah juga kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh SDM PR. Ilmu dan 
informasi datangnya bisa dari mana saja, sering kali tidak terduga. Dan 
saya membuktikan bahwa hal ini sangat bermanfaat.

Kemampuan berorganisasi juga adalah kompetensi yang dibutuh-
kan. Penyelenggaraan kegiatan PR itu bisa dilakukan secara individu, 
juga berkelompok. Untuk melakukan kegiatan berjejaring bisa dilakukan 
secara mandiri. Tapi banyak juga kegiatan yang harus dilakukan dengan 
membentuk kepanitiaan, menyusun target, budget dan strategi.

Teori di bangku kuliah tentu dibutuhkan, apa yang diajarkan di 
bangku kuliah saya mendapakan manfaatnya, dan sangat menunjang 
tercapainya target. Misalnya Pengantar Ilmu Hukum, menuntun kita 
untuk mengerti regulasi, Undang-Undang, dan produk hukum lainnya. 
Dan bisa dipraktikkan ketika ada permasalahan dengan konten dan 
lain-lain.

Maka adalah baik ketika Dosen, Senat Mahasiswa, dan Himpunan 
Mahasiswa sering mengundang alumni dan kakak kelas yang sudah 
bekerja untuk menjadi narasumber. Berdiskusi untuk link and match 
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dunia akademik dengan praktisi. Keuntungannya adalah tidak perlu 
biaya besar untuk penyelenggaraan sehingga frekuensinya bisa lebih 
sering diselenggarakan. Yang dibutuhkan hanya komitmen sivitas 
akademika. Hal ini adalah langkah cepat transfer knowledge dari 
alumnus kepada mahasiswa. Ujungnya mahasiswa siap berkarier 
bahkan sebelum lulus —asalkan mahasiswa mau bekerja keras. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Budi Darmawan, anak sulung dari tiga bersaudara, lahir di Bogor, pada Sabtu dinihari 22 Juni 1963, 
menghabiskan masa kanak-kanak hingga remaja di Bogor. Selepas SMA, Budi yang akrab dipanggil dengan 
nama Bubu ini memilih jurusan Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. 
Kecintaannya berorganisasi semakin menjadi-jadi bak gayung bersambut. Dalam kesibukan kuliah, kesibukan 
berorganisasi tetap berjalan. Budi menjabat Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fikom Unpad (1984–1985), 
Ketua Senat Mahasiswa Fikom Unpad (1986–1988). Dia didapuk para Ketua Senat se-Unpad untuk menjadi Ketua 
Panitia Ospek Tingkat Unpad pada 1987. 

Kariernya selepas meraih gelar Sarjana sejalan seiring dengan bidang keilmuannya. Budi mengawali kariernya 
sebagai Account Executive hingga Account Manager pada Konsultan PR dan Komunikasi tekenal, Inke Maris 
Associates (1989–1993). Budi dipercaya menangani klien tingkat dunia, seperti Singapore Airlines, BBC London, 
tim pebalap Formula 1 dan balap motor 500 cc. Pada Oktober 1993, Budi bergabung dengan stasiun televisi 
swasta, SCTV atau Surya Citra Televisi di Departemen Humas selama 18 tahun hingga 31 Desember 2010. Dia 
sempat menjabat Kepala Humas. Pada 3 Januari 2011 hingga sekarang, Budi bergabung dengan PT Djarum di 
Departemen Corporate Communication. 

Unuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan dinamika politik yang berkembang, Budi merasa perlu 
untuk menimba ilmu lagi di jenjang S2. Pilihannya jatuh di program Magister Komunikasi Politik FISIP Universitas 
Indonesia (2006–2008).
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20

Menggelandang di Dunia  
Jurnalistik dan Peneliti 

Haryati 

T
ahun 2022 ini merupakan tahun ke-32 saya 
bekerja di kantor ini, sebelum tahun depan 
tepatnya per 1 Juni 2023 masa bhakti saya 

sebagai abdi negara akan selesai memasuki 
Batas Usia Pensiun (BUP). Bayangkan saja, 
selama 32 tahun bekerja di Lembaga yang 
sama, kantor tempat saya bekerja sudah seperti 
rumah kedua saja.Teman-teman seangkatan 
atau lebih tepatnya seumuran satu per satu 

sudah mulai memasuki masa pensiun. 
Awalnya, saya bisa bekerja di kantor saya saat ini, kalau disebut 

tidak disengaja ya begitulah. Saya mengenyam Pendidikan di jurusan 
Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, dilatarbelakangi 
adanya keinginan mengembangkan kesenangan tulis-menulis semasa 
duduk di bangku SMP. Menulis puisi, cerita pendek, dan semacam esai 
pendek menjadi kegiatan kecil yg mengasyikkan di tengah-tengah 
keseharian kegiatan sekolah. 

Ketika lulus SMA mengikuti tes seleksi mahasiswa baru di tahun 
80-an, waktu itu Namanya Proyek Perintis (PP), yang terbagi ke dalam 
Proyek Perintis I, II, III, dan IV. Waktu itu saya mengambil kesempatan 
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untuk bisa mengikuti tes PP I jurusan IPA dan PP I jurusan Sosial. Dan 
dari 2 pilihan jurusan IPA serta jurusan Sosial, saya diterima di fakultas 
Publisistik Unpad Angkatan 1982. Ini patut disyukuri, saat itu untuk 
mendapatkan kesempatan lulus Proyek Perintis perguruan tinggi 
negeri bukanlah hal yang mudah, meskipun agak diluar ekspektasi saya 
sebenarnya yang menginginkan dapat diterima di jurusan eksak. Tetapi 
justru dari titik inilah perjalanan saya menggelandang.

Menggelandang Dunia Jurnalis

Pada tahun kedua kuliah, saya mulai masuk dunia jurnalis. Kakak 
kandung saya pula yang juga adalah seorang jurnalis yang pada 
mulanya men-challenge saya untuk menulis dan mengirimkan tulisan 
ke Harian Umum Suara Karya tempat berkarya. Tulisan pertama lolos 
dan dimuat. Tulisan tersebut bercerita tentang kehidupan para pengais 
besi asal Panjalu, Ciamis yang membuka usaha di Pasar Besi Ciroyom, 
Bandung. Dalam membuat tulisan ini, saya melakukan semacam 
survei kecil-kecilan melakukan observasi dan mewawancarai secara 
acak para pengais besi di Pasar Ciroyom, melakukan diskusi dengan 

Haryati (berhijab, keempat dari kanan) bersama teman-teman seangkatan di Jurusan Jurnalistik ketika berkunjung 
ke Redaksi “Pikiran Rakyat” Bandung. 
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beberapa pakar budaya, dan menelusuri data-data sejarah asal-muasal 
mata pencaharian jual-beli besi di tanah Panjalu ini bermula dan 
berkembang. Model tulisan seperti ini pula yang pada saat itu banyak 
saya buat. Rubrik yang saya isi lebih banyak di rubrik Laporan Daerah. 

Di Suara Karya, status saya lebih sebagai koresponden daerah atau 
kontributor (tetap). Selain saya masih menempatkan kuliah sebagai 
prioritas, pada saat itu belum terlintas untuk secara serius menjadikan 
pekerjaan menulis di media tersebut sebagai sebuah pekerjaan tetap. 
Karena itulah pada saat itu, saya tidak terlalu berambisi untuk mencapai 
target tinggi dalam membuat tulisan-tulisan. Dalam setiap bulannya, 
setidaknya target pekerjaan secara standar tercapai, setiap minggunya 
selain menulis berita-berita daerah, tulisan laporan daerah tetap 
menjadi bagian yang hampir diselesaikan secara rutin. 

Ada kepuasan tersendiri setiap dapat menyelesaikan atau 
merampungkan sebuah tulisan, perasaan lega. Pekerjaan ini saya jalani 
seperti tanpa beban. Pencarian berita atau data, fakta bahan tulisan 
biasanya saya lakukan di luar jam kuliah. Dan mungkin karena hal 
itu pulalah tidak banyak teman-teman sekitar saya yang mengetahui 

Haryati (kiri atas) bersama teman-teman seangkatan Fikom Unpad 1982. 

FOTO: DOKUMENTASI yETI IMANILAH
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betul kalau saya punya aktivitas di media cetak selama kuliah, di 
samping saya memang tipikal orang yang tidak pernah banyak bercerita 
kepada orang lain tentang banyak hal termasuk ke teman-teman kuliah 
sekalipun (saya lebih dikenal sebagai orang yang punya sifat yang 
sangat pendiam). 

Dan aktivitas ini dilakukan bahkan berlanjut hingga dengan setelah 
lulus menyelesaikan kuliah di Jurnalistik, Fikom Unpad bahkan di tiga 
tahun pertama setelah saya menjadi PNS di Departemen Penerangan – 
selain juga menjadi jurnalis di Tabloid Salam – tabloid Islam yang terbit 
dua minggu sekali dengan jangkauan penyebaran hampir di seluruh 
Nusantara. 

Memulai Karier PNS sebagai Peneliti

Dunia jurnalis pada saat itu memang cenderung didominasi kaum 
pria, begitupun di Suara Karya Bandung, ada satu orang karyawan 
perempuan di bagian keuangan, ceu Elly, dan saya perempuan kedua 
di kantor redaksi tersebut. Demikian pula di Tabloid Salam, saya satu-
satunya perempuan di kantor redaksi. Mungkin salah satunya karena 
hal ini pulalah yang membuat ibu saya pada waktu itu melihat bahwa 
pekerjaan yang saya jalani, adalah pekerjaan yang tidak cocok untuk 
dijalani seorang perempuan. Terlebih lagi bidang pekerjaan ini tidak 
mengenal waktu – hari libur pun atau tengah malam pun bila ada berita 
yang harus diburu tetap harus dilakukan. Seringkali ibunda meminta 
saya untuk mencari pekerjaan yang cocok untuk perempuan. Hingga 
akhirnya saya mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Departemen 
Penerangan, dan diterima menjadi CPNS pada tahun 1989. 

Pada 1989, saya ditempatkan di Kantor Deppen kabupaten 
Karawang – yang membuat saya harus terpisah dari keluarga, dan 
selama bekerja saya berdomisili di Karawang. Setidaknya setiap dua 
minggu sekali saya pulang ke Bandung (pada saat itu perjalanan 
Bandung-Karawang memakan waktu kurang lebih 3,5 jam-4 jam 
dengan kendaraan Elf trayek Bandung-Cikampek, saat itu belum ada 
Tol Purbaleunyi). Selama tiga tahun saya menjadi Juru Penerang 
(Jupen) di Kecamatan Klari, Kabupaten. Karawang, hingga dengan 
pada tahun ketiga saya mengajukan pindah ke Bandung, tepatnya 



148  | 40 TAHUN ALUMNI FIKOM UNPAD ANGKATAN 1982

ke Balai Pengkajian dan Pengembangan Pendapat Umum (BP3U) 
Bandung, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM – masih di bawah 
Departemen Penerangan - dengan alasan mengikuti suami yang bekerja 
di Bandung. 

Saya diterima pindah ke BP3U untuk formasi Peneliti. Saat itu tidak 
berpikir panjang tentang pekerjaan seperti apa “peneliti” tersebut. Yang 
ada di pikiran saya bagaimana saya bisa pindah bekerja di Bandung dan 
dapat berkumpul dengan keluarga. Mulai tahun 1994, saya menjalani 
pekerjaan sebagai fungsional peneliti bidang Komunikasi. Pekerjaan 
sebagai peneliti ini seakan membawa saya untuk kembali mempelajari 
banyak hal tentang ilmu komunikasi yang sebelumnya pernah saya 
tekuni di bangku kuliah di Fikom Unpad. 

Dunia pekerjaan saya sebagai peneliti lebih banyak 
kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan 
kajian, analisis, survei, hingga menyusun karya ilmiah 
di bidang komunikasi dan tataran implementasinya 
di ruang publik. Fungsi penelitian di instansi tempat 
saya bertugas ini diarahkan pada penelitian-penelitian 
berbasis kebijakan (Policy Research) di mana hasil 
penelitian diarahkan dapat memberikan kontribusi 
terhadap unit-unit kerja teknis di lingkungan 
kementerian kami dalam penyusunan rumusan 
kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. 

Pada awalnya saya menemui kesulitan untuk menjalani pekerjaan 
penelitian ini, mungkin karena terbiasa bertahun-tahun menekuni 
dunia jurnalistik yang dalam bekerja lebih banyak berlandaskan pada 
fakta dan data. Sementara di dunia penelitian landasan imiah lebih 
menjadi penopang dalam setiap pemecahan masalah dengan metode 
ilmiah. 
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Meskipun kedua bidang pekerjaan ini memiliki ada kesamaan 
dalam beberapa hal. Penelitian merupakan upaya sistematis untuk 
menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah, yang dilakukan 
melalui suatu prosedur dan langkah-langkah sebagai suatu kebulatan 
prosedur. Penelitian juga diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, 
pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif, 
untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Sementara 
pengertian Jurnalistik (mengambil dari salahsatu buku Dasar-Dasar 
Jurnalistik), adalah pengumpulan bahan berita (peliputan), pelaporan 
peristiwa (reporting), penulisan berita (writing), penyuntingan naskah 
berita (editing), dan penyajian atau penyebarluasan berita (publishing/ 
broadcasting) melalui media. Kata kunci dalam pembuatan berita yang 
sampai dengan saat ini banyak dikenal adalah istilah Model Komunikasi 
Harold Lasswell “5W 1H”. 

Bekerja sebagai peneliti awalnya menjadi fokus pekerjaan saya, 
namun mulai tahun 2005 selain menjalani tugas sebagai peneliti saya 
mulai merangkap jabatan struktural juga, mulai memegang tanggung 
jawab untuk pengelolaan publikasi ilmiah baik yang dilakukan melalui 
forum-forum imiah seperti seminar hingga dengan publikasi jurnal 
ilmiah dan semipopuler. 

Pada 2008, saya mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Balai 
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BP2KI), 
Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang SDM, Kementerian 
Kominfo di delapan kota besar di Indonesia. Bersamaan dengan tugas 
baru ini, dengan berat hati saya harus meninggalkan keluarga, kembali 
dan tinggal di Jakarta. Setiap akhir pekan saya sempatkan untuk pulang 
ke Bandung berkumpul dengan anak-anak dan suami. Pada akhir 2010, 
saya dirotasi ke kantor pusat Kementerian Kominfo. 

Pada 2011 saya dirotasi kembali ke BP2KI Bandung, sebagai Kepala 
BP2KI Bandung. Namun penempatan saya di Bandung tidak berlangsung 
lama juga, karena pada tahun 2014 saya kembali ditarik ke kantor pusat 
ditempatkan di satuan kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang 
Aptika dan IKP), sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika. Tugas 
dan fungsi yang diemban di puslitbang ini masih mengelola program-
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program penelitian namun khusus di bidang informatika. Hal ini 
menjadi pengalaman baru karena bidang informatika bukan kualifikasi 
saya sehingga mendorong saya untuk banyak mempelajari bidang 
informatika tersebut. 

Hal lainnya, model-model penelitian di bidang informatika (sama 
halnya dengan penelitian-penelitian pada umumnya di bidang teknologi 
informasi) memiliki perbedaan dengan penelitian bidang sosial seperti 
halnya bidang komunikasi, meskipun secara metodologi penelitian 
memiliki kaidah-kaidah ilmiah dan pakem yang sama, namun dari sisi 
substansi tetap menuntut penguasaan. 

Pekerjaan di dunia penelitian membawa saya mendapatkan banyak 
pengalaman, mulai dari mempelajari dan membuat perbandingan 
seperti pola-pola komunikasi masyarakat yang masih menggunakan 
komunikasi yang lebih mengandalkan tatap muka hingga masyarakat di 
perkotaan yang sudah menempatkan sarana teknologi dalam memenuhi 
kebutuhan komunikasi sehari-hari. Atau survei penggunaan dan 
pemanfaatan teknologi komunikasi serta dampaknya terhadap aspek 
sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, di mana survei ini dilaksanakan 
setiap tahun dan menghasilkan angka-angka yang menunjukkan tren 
masyarakat Indonesia dalam penggunaan, pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi. 

Kegiatan-kegiatan pengumpulan data penelitian melalui survei ke 
daerah-daerah di berbagai wilayah Indonesia menjadi pengalaman 
tersendiri yang menyenangkan – bekerja dan sekaligus dapat melihat 
berbagai wilayah Indonesia lebih dekat dan mempelajari banyak hal. 
Kegiatan penelitian tidak hanya dilaksanakan melalui survei lapangan 
namun juga dilakukan melalui desk study atau studi pustaka, atau 
melalui analisis media sosial.

Pada 2017, PermenPAN RB No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil mengatur ketentuan kepegawaian PNS tentang 
rangkap jabatan. Pejabat Fungsional dilarang rangkap jabatan dengan 
Jabatan Administrator (JA) dan jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dalam hal 
memegang asas profesionalitas yang kemudian diterjemahkan ke dalam 
Nilai Dasar ASN yaitu menjalankan tugas secara professional dan tidak 
berpihak. Dalam kondisi rangkap jabatan, dipertanyakan bagaimana 
menjaga konsistensi untuk tetap bersikap profesional, menjaga untuk 
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tidak terjadinya conflict of interest dalam menjalankan tugas terlebih 
bilamana jabatan yang ditempati merupakan jabatan strategis yang 
memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. 

Dengan ketentuan tersebut, saya harus memilih salah satu di antara 
jabatan fungsional peneliti dan jabatan struktural - jujur saja secara 
pribadi cenderung ingin mempertahankan jabatan fungsional peneliti 
saya yang saat itu sudah ada di jenjang jabatan Peneliti Ahli Madya IVc 
dengan bidang Kepakaran Peneliti Media Sosial dan Jaringan – tinggal 
selangkah lagi menuju Peneliti Utama. Namun adanya kebutuhan 
organisasi dan arahan pimpinan, fungsional peneliti saya diberhentikan 
karena menjabat struktural, dan saya fokus menjalankan tugas dengan 
jabatan struktural. Ada perasaan berat meninggalkan fungsional peneliti 
saya yang telah ditekuni sejak tahun 1994. Ketika sudah hampir menuju 
jenjang jabatan tertinggi tiba-tiba harus dihentikan. Begitulah, hingga 
akhirnya saya tidak lagi menjalankan fungsional peneliti saya. 

Pada awal 2018, ketika di kementerian kami dibuka lelang jabatan 
untuk beberapa posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama setara 
eselon II, arahan pimpinan juga saya mengikuti lelang tersebut, dan lulus 
untuk JPT Pratama Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan 
SDM. Dengan jabatan ini, saya kembali memulai “petualangan” dengan 
tugas dan fungsi untuk sebuah bidang pekerjaan yang sebetulnya bisa 
dikatakan jauh dari kualifikasi pendidikan saya bidang komunikasi. 
Namun pengalaman tugas-tugas jabatan struktural yang sebelumnya 
sudah saya emban menjadi dasar dan melangkah untuk menjalankan 
tugas-tugas kesekretariatan dalam melaksanakan dukungan teknis 
di perencanaan program, keuangan, kepegawaian, hingga mengelola 
terkait BMN (Barang Milik Negara), dan lainnya dan mengkoordinasikan 
bidang-bidang tersebut di 15 satker yang terdapat di lingkungan unit 
kerja Badan Litbang SDM.

Tahun 2022 ini merupakan tahun keempat saya menjalankan 
tugas di sekretariat badan, tentu saja jabatan ini cukup berat bagi saya 
karena memiliki tantangan tersendiri untuk me-manage mulai dari 
perencanaan program dan anggarannya secara cermat dan membangun 
organisasi lebih berkembang dengan melakukan strategi-strategi 
pencapaian output dan outcome organisasi . 
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Menjelang tahun 2023, saya akan mengakhiri tugas saya sebagai 
PNS, secara organisasi pekerjaan yang saya emban untuk memimpin 
sekretariat badan adalah tugas yang tidak ringan dan mudah. Sekretariat 
dalam sebuah organisasi seringkali diperumpamakan sebagaimana 
layaknya dapurnya organisasi, tempat semua bahan-bahan dimasak 
dan dimatangkan untuk disajikan. Saya patut bersyukur telah menjadi 
bagian dari organisasi tempat saya berkarya selama lebih dari 30 tahun. 
Alhamdulillah. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Dra Haryati, M.I.Kom lahir di Bandung, 2 Mei 1963 sebagai anak kelima dari delapan bersaudara. Sarjana Ilmu 
Komunikasi Unpad angkatan 1982 ini juga menyandang Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom). Sejak Oktober 2018 
sampai sekarang, Haryati adalah Sekretaris Badan Litbang dan Sumber Daya Manusia - Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo) yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. 

Haryati mengawali kariernya di dunia jurnalistik sebagai jurnalis, koresponden Suara Karya !1984-1992) dan 
Tabloid Salam (1987-1991). 

Sejak 1994, Haryati menjadi peneliti di Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjabat Kepala Balai Penelitian 
dan Pengembangan Kominfo DKI Jakarta (2008-2011) dan Bandung (2011-2014); dan Kepala Bidang Informatika, 
Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo (2014-2018).
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Public Relations By Office Girl

Eppy Noviar

K
etika memilih Fakultas Publisistik, saya 
hanya mendengar saran salah satu 
kakak sepupu yang beranggapan saya 

cocok kuliah di sana mengingat hobi saya 
membaca dan menulis sejak kecil. Ketika 
saya diterima, perasaan saya tentu senang, 
Baru kemudian saya sadar bahwa fakultas ini 
menuntut mahasiswanya juga pandai berbicara 
lisan, bukan hanya bicara via tulisan. Itulah 

kelemahan saya. Sejak awal saya menjadi mahasiswa yang standar rata 
rata, sama sekali tidak menonjol. Apalagi kemudian ketika memasuki 
Jurusan Humas (Public Relations) dalam urusan hapalan ataupun 
tulisan-tulisan saya merasa tidak terlalu tertinggal. Tetapi dalam 
diskusi dan segala yang berurusan dengan bicara, saya betul-betul 
harus memompa banyak semangat untuk bisa tetap mendapatkan nilai 
lumayan. 

Dengan alasan pribadi yang seharusnya bisa saya hindari, tiba tiba 
saya tertinggal jauh dari rekan-rekan di humas seangkatan saya. Saya 
harus mengejar dengan tertatih-tatih supaya bisa menyelesaikan kuliah 
dengan nilai yang — sekali lagi — tidak menonjol. Walaupun akhirnya 
kuliah berbarengan dengan adik-adik angkatan yang lebih muda, saya 
akhirnya lulus dan diwisuda. 
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Sejak dulu saya tidak suka menjadi pegawai negeri karena saya 
tidak mau harus masuk partai tertentu — seperti yang terjadi pada 
masa itu. Begitu lulus, kami yang lulus pada tahun itu, banyak yang 
direkrut oleh salah satu perusahaan jasa penanaman modal dan 
bekerja sebagai marketing. Honor saya ketika itu Rp 80.000 per bulan 
tetapi karena masa itu belum ada telepon seluler, kami berjalan dari 
satu kantor ke kantor lain setiap hari dan saya harus berbicara lancar 
untuk menarik klien. Akhirnya saya merasa ini bukan dunia saya. 
Klien yang saya dapatkan hanya beberapa orang. Sebelum saya sempat 
mengajukan surat pengunduran diri, perusahaan itu ingin mencoba di 
bidang lain yang lebih menjanjikan ketika itu, yaitu bursa mata uang.

Bekerja di Bank Swasta

Atas bantuan teman, saya diterima di salah satu bank swasta yang 
cukup besar dan banyak cabangnya. Saya bekerja sebagai pendukung 
dalam urusan kredit mereka. Alkisah bank itu memang besar tetapi 
asuransinya kecil dan baru saya satu-satunya karyawan direkrut 
sebagai pegawai administrasi. Ijazah sarjana hanya dilirik (biarpun 
persyaratan utamanya sarjana) tetapi tidak menjadi patokan. Saya 
mendapatkan honor yang disamakan dengan lulusan SMA, yaitu honor 
awal Rp 120.000 per bulan. Buat saya yang sudah berumah tangga 
dan punya bayi, hal ini tidak menjadi masalah. Jarang ada perusahaan 
swasta yang mau menerima karyawan pemula yang sudah berkeluarga 
— meskipun kemudian muncul surat perjanjian bahwa saya tidak 
diperkenankan hamil sampai dua tahun ke depan, tetapi hal itu tidak 
menjadi masalah untuk saya.

Ketika muncul pimpinan baru dan pimpinanlainnya, saya tetap 
menjadi penghuni utama dan jabatan saya yang tercantum tetap 
administrasi, meski tugas saya meliputi office girl yang mengurus teh 
dan kopi, sampai satpam kantor dan petugas keuangan yang mengurus 
berbagai hal bertalian dengan uang masuk dan ke luar, bahkan sebagai 
pengurus kas besar dan kas kecil.

Saya dilatih hanya melalui telepon. Misalnya, setiap minggu dan 
setiap akhir bulan, saya harus membuat laporan keuangan, laporan 
produksi, laporan apa pun. Dulu nilai saya biasa-biasa saja pada urusan 
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pembuatan segala jurnal laporan. Namun di kantor itu, saya ternyata 
bisa menjadi “penguasa”. Ketika itu komputer belum hadir sehingga 
laporan dibuat dengan mesin ketik besar diketik rangkap 4. Tipp-ex 
menjadi “teman utama” setiap membuat segala laporan. Saya menjadi 
mata rantai antara bos bos di kantor cabang dan kantor pusat, dengan 
bos-bos di bank atau dengan pimpinan yang menguasai dapur dan 
bagian umum.

Ada satu yang lupa saya sertakan sebagai salah 
satu dari multifungsi tugas saya adalah resepsionis. 
Ternyata kalau sekadar menerima telepon dengan 
baik ramah dan sopan, menerima tamu dengan baik 
sesuai tata krama yang berlaku biarpun nilai-nilai 
perkuliahan saya pas-pasan, di sini, di dunia nyata 
saya mampu tersenyum dan bicara. Mungkin itu 
sebabnya segala urusan saya dengan bank tersebut 
selalu lancar. Hubungan kerja saya bahkan dengan 
karyawan bank paling senior yang luar biasa jutek 
juga tidak pernah ada kendala. 

Perusahaan berkembang, klien kami sekarang lebih banyak dari 
luar bank, sehingga pekerjaan saya bertambah banyak. Perusahaan 
hanya menerima karyawan baru yang berfungsi sebagai marketing 
atau agen partime. Tidak pernah ada karyawan yang diangkat sebagai 
pegawai administrasi atau mengerjakan tugas-tugas lain yang saya 
pegang. Pekerjaan saya semakin banyak dan kian beragam. Setelah 
muncul komputer, tak jarang di akhir minggu atau akhir bulan, saya 
membawa pekerjaan ke rumah, bahkan ketika cuti pun yang jarang 
saya gunakan, saya tetap harus ke kantor satu jam atau dua jam. Pendek 
kata, semua ragam pekerjaan itu saya sukai dan nikmati meskipun 
lebih dari 10 urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Saya tetap 
mensyukuri dan melaksanakannya dengan gembira.
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Berwiraswasta dan Fokus Membesarkan Anak

Karier saya terhenti karena bank ini salah satu dari sekian bank 
yang dilikuidasi pada tahun 1997. Saya tidak merasa harus melamar 
ke tempat lain. Pada masa itu, saya rasa lebih berguna kalau saya 
berwiraswasta dari rumah mengingat anak mulai besar dan ibu saya 
yang saya titipi sudah beranjak sepuh. Kembali saya memulai dari nol 
tapi karena dikerjakan dari rumah sambil menjaga anak dan ibu saya, 
saya pikir mungkin hasilnya tidak sebanyak ketika menerima gaji tetapi 
memadai dan tetap menjaga saya dan keluarga tetap berbahagia.

Beberapa tahun kemudian ketika suami saya, Kang Djaka, pensiun 
dini dari salah satu lembaga pendidikan, dia juga berwiraswasta dari 
rumah dalam bidang bidang komputer sesuai passion-nya sejak awal. 
Kami tetap saling mendukung. Meskipun hidup sederhana, kami tidak 
malu dan rendah diri. Hidup hanya untuk berempat, tidak perlu terlalu 
neko-neko untuk mencari uang. Tujuan kami urusan duniawi sudah 
selesai, anak sudah mandiri, penghasilannya bagus, dan tetap punya 
hati nurani untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. 

Alhamdulillah, pada usia saya yang hampir kepala 6, suami dan ibu 
saya sudah pergi mendahului, saya berusaha mengejar target akhirat 
saja sambil menunggu jadwal panggil maksimal mencari dan tetap 
belajar agar ketika “pulang” nanti, segala dosa saya yang tak terbilang, 
sudah diampuni .In Syaa Allah.

Terima kasih tak terhingga untuk Allah SWT dan Fikom Unpad yang 
telah berbagi ilmu dengan kami. Meskipun saya tidak bekerja sesuai 
dengan jurusan yang dipilih, namun segala hal yang dikerjakan di dunia 
nyata tentu atas dasar pengalaman berkuliah di Fikom Unpad. Selamat 
merayakan 40 tahun untuk L-82. Semoga semua tetap bersemangat 
dan sehat. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Eppy Noviar lahir di Bogor, 11 November 1962, mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi 
Unpad Jurusan Humas. Suami Eppy, Djaka Mulyana (alm) adalah teman seangkatan di Fikom Unpad Jurusan 
Penerangan. Eppy bekerja sebagaui karyawati swasta pada 1990-1998. Setelah itu, dia memutuskan untuk 
berwiraswasta dari rumah, sambil membesarkan anak semata wayangnya hingga mandiri. 



GENERASI BABy “FIKOM”  BOOMER ITU KITA, BESTIE!  |  157

22

Generasi Baby “Fikom”  
Boomer Itu Kita, Bestie! 

Nuniek Herdiani

S
aya mungkin salah satu generasi luar 
biasa yang pernah diciptakan Tuhan di 
muka bumi ini, orang bilang generasi baby 

boomer yang saat tahun 2022 berumur 58-76 
tahun. Generasi yang menjadi saksi penting 
peradaban teknologi komunikasi.

Saya ingat saat saya berumur sekitar 4-6 
tahun, saat itu keluarga saya tinggal di kampung 
Sukarasa Cikaso Bandung dan mungkin saat itu 

hanya keluarga kamilah yang memiliki TV di kampung itu. Bentuk TV 
nya seperti lemari dengan pintu geser didepan layar kacanya, betul2 
kaca dan bukan papan Micro LED atau Oled seperti sekarang ya, bestie.

Biasanya sekitar pukul 16.00, anak-anak di kampung kami sudah 
mandi bersih dengan pupur putih dan wangi sabun duduk manis di 
tikar di depan TV setengah jam sebelum TV dinyalakan. Begitu ayah 
saya menyalakan tombol power on maka muncul bunyi desis dengan 
semut TV berwarna hitam putih di layar, dan serempak anak-anak 
bertepuk tangan. Jangankan gambar penyiar TV, gambar semut TV 
saja sudah membuat anak anak tertegun menatap TV, apalagi saat 
beberapa menit kemudian penyiar TV menyampaikan kata “Selamat 
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Sore”. Hahaha, itu lucu banget lho bestie. Padahal tidak sampai satu 
jam kemudian, acara TV berakhir dan sekali lagi disambut anak-anak 
dengan tepuk tangan meriah.

Era “Rebutan Koran” Sudah Berlalu

Untuk media cetak yang bestie biasa sebut dia koran, memori saya 
hanya sanggup mundur saat saya SD. Seingat saya, keluarga kami 
berlangganan dua koran yaitu Pikiran Rakyat dan Kompas. Ayah, ibu 
dan lima anak biasanya akan berebut bangun lebih pagi supaya bisa 
membaca koran kloter pertama. Karena begitu ayah bangun maka 
“kekuasaan” koran akan jatuh ke tangan ayah. 

Ibu saya biasanya hanya punya kesempatan membaca koran saat 
menunggu anak-anak pulang sekolah, karena setelah anak anak pulang 
maka koran akan jadi “barang sengketa”. Kalau perlu dari mulai iklan 
jual beli, putus hubungan anak sampai iklan kematian pun, kami baca 
.Entah kenapa.

Indahnya masa itu, bestie..
Lima puluh tahun kemudian, saya melihat lompatan yang luar biasa 

dalam teknologi komunikasi. Sudah tidak terjadi lagi “adegan” rebutan 
koran atau “penjajahan” atas kanal TV. Selama ada wifi dan kuota 
Internet, semua orang bisa membaca dan menonton dari gawainya 
masing masing.

Kini Semua Punya Kanal Berita Sendiri

Hebatnya lagi, kalau dulu TV dikuasai pemerintah dan penguasa-
penguasa bisnis karena konten TV berbiaya tinggi, saat ini bahkan 
semua orang bisa mempunyai kanal berita sendiri melalui Youtube, 
Instagram, atau Tiktok asalkan memiliki konten menarik dan punya 
penonton melalui follower atau like atau engagement. Semua orang bisa 
menjadi penyampai berita yang bestie sebut influencer, kalau biasanya 
saya sih sebut wartawan atau reporter. Kalau wartawan dan repoter 
ini mendapat gaji rutin untuk jasa kerjanya maka seorang influencer 
mendapatkan iklan ad-sense, endorse atau donasi untuk pekerjaannya. 
Jangan kaget kalau mereka menjadi generasi bergelimang materi, ya 
bestie.
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Saya ingat tahun 1980-an bila harga kertas dunia naik maka rakyat 
ikut menjerit dikarenakan biasanya akan diiringi dengan naiknya 
harga koran dan media cetak lainnya. Saat itu sampai ditunjuk Menteri 
Penerangan untuk mengatur berbagai hal tentang media massa dari 
ketersediaan bahan baku sampai isi konten supaya “jangan sampai 
melewati pagar”. Makin lama kemajuan zaman makin menipiskan 
“pagar”nya. Semua etika moral sopan-santun bisa dilanggar asal jangan 
sampai melanggar UU ITE. Jangan heran bila saat ini caci-maki, julid dan 
nyinyir bertebaran di Youtube, Tiktok, Facebook, Tweeter. 

Perkembangan Komunikasi Bergerak Cepat, Jangan Diam di Tempat

Saya bangga dan bersyukur pernah mendapat ilmu komunikasi di 
Fikom Unpad angkatan 1982 sehingga bisa ikut menganalisis dan 
menjadi saksi perkembangan bentuk komunikasi massa dari waktu ke 
waktu. 

Dari generasi kentongan di pos ronda sampai ke generasi CCTV di 
pos sekuriti. Dari generasi Koran berlembar-lembar sampai ke generasi 
berita di segenggam gawai. Dari generasi TV hitam putih model lemari 
sampai generasi TV seukuran gawai maupun yang model sekeliling 
ruangan. Dari generasi telepon rumah diengkol sampai generasi 
metaverse di mana manusia berkomunikasi secara virtual. Menjadi 
saksi terguling dan naiknya pemimpin-pemimpin negara sampai 
menjadi saksi musnahnya sebagian manusia dikarenakan pandemi 
Covid 19.

Semua generasi memiliki satu persamaan yaitu kebutuhan akan 
komunikasi yang inheren dengan zamannya.

Semoga ilmu komunikasi di Fikom Unpad bisa bergerak terus dan 
berkembang sesuai dengan putaran zaman. Yang diam di tempat yang 
akan menjadi korban peradaban. 

Bestie mau pilih yang mana?

SEKILAS TENTANG PENULIS

Nuniek Herdiani lahir pada 29 Januari 1963 sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Nuniek pernah menulis 
untuk beberapa tabloid properti, cerpen di majalah anak-anak dan majalah komunitas. Saat ini menjadi sekretaris 
RT dan bisnis inang-inang sewa-menyewa apartemen dan induk semang indekosan. Hobi Nuniek saat ini 
bersepeda, ber-line dance dan travellng. Cita citanya sungguh mulia: menjadi nenek kesayangan cucu-cucunya. 
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Panggilan Kerja Tak Kunjung Tiba, 
Sukses Buka Usaha di Bali

Emilius Boedi Setiawan

S
etelah lulus dari Fikom Unpad tahun 1988, 
saya mencoba mendaftar menjadi pegawai 
negeri sipil (PNS) serta melamar kerja ke 

perusahaan-perusahaan swasta. Tapi panggilan 
kerja tak kunjung tiba. Sepertinya saya tidak 
mendapat jodoh untuk bekerja di Jawa. Saya 
ditawari kakak ipar untuk membuka usaha di 
Pulau Bali.

Setelah menimbang-nimbang, saya berpikir 
merantau ke Bali cukup menarik. Saya dan kakak ipar berangkat ke 
Bali untuk melihat prospek membuka usaha di sana. Kakak ipar saya 
mempunyai kakak yang berdarah Bali dan memiliki sejumlah lahan 
kosong di wilayah Kuta. 

Kami ditawari untuk membuka restoran di daerah Kerobokan, 
tetapi kami berdua kurang tertarik karena pada masa itu, Kerobokan 
masih terbilang sepi dan turis jarang datang ke sana. Kami minta 
kepada pemilik lahan (kakak dari kakak ipar saya) agar kami diizinkan 
menggunakan tanah di Legian seluas 12.000 meter persegi. Dia setuju. 
Pada tahun 1990, kami mulai membangun restoran di sana. Suami 
kakak dari kakak ipar saya membantu mendesain restoran tersebut. 
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Dibutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk menyelesaikan 
pembangunan restoran tersebut karena kami harus mencari barang-
barang untuk perlengkapan dapur dari luar negeri dan dari Jakarta. 
Kebetulan kakak kenal banyak teman dari luar negri sehingga barang 
barang yang dicari mudah didapatkan.

Restoran itu dinamakan “Kopi Pot” — sampai sekarang masih 
beroperasi meski di tengah masa pandemi Covid-19. Pemilik resto itu 
kakak ipar, sedangkan saya manajer yang mengelola restoran, sekaligus 
yang mengurus perizinan. Saya mengelola “Kopi Pot” hanya dua tahun. 
Setelah itu, pada 1991, saya ditawari kakak ipar untuk mengelola hotel 
dan restoran lain di daerah Bedugul, Bali, yaitu “Strawberry Hill Hotel 
& Restaurant” — yang diambil alih dari pihak lain. 

Pasca-bom Bali 2002, “Strawberry Hill Hotel & Restaurant” 
direnovasi. Sampai sekarang, saya bersama keluarga mengelola usaha 
ini. Bekal ilmu komunikasi yang saya peroleh di bangku kuliah dari 
Jurusan Public Relations Fikom Unpad sangat bermanfaat, terutama 
bagaimana berhubungan dengan masyarakat setempat, dengan 
pemerintah daerah, dan dengan para karyawan. 

Mengelola hotel pada awal berdiri cukup berat. Ini karena 
ketidakfasihan saya dalam bahasa daerah. Saya pendatang dan 
masyarakat sekitar pada saat itu masih banyak yang belum lancar 
berbahasa Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua 
tantangan itu dapat diatasi dengan baik.

Pada 2006, kami merenovasi hotel dan mengubahnya menjadi 16 
cottages. Kini kami sekeluarga (bersama Ira Triani, sesama alumni 
Fikom Unpad yang saya nikahi pada 1997, dan anak kami Mathias), 
mengelola usaha restoran dan hotel tersebut sampai sekarang. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Emilius Boedi Setiawan lahir di Bogor, 14 Mei 1961 sebagai anak kedua dari enam bersaudara. Boedi 
mengenyam pendidikan tinggi di Fikom Unpad angkatan 1982. Sejak lulus sampai sekarang, Boedi berwirausaha, 
mengelola hotel dan restoran bersama keluarganya di Bali. Jabatannya saat ini adalah Direktur Utama PT Kubu 
Bali Ayu yang mengelola Poppies Cottages dan Strawberry Hotel; serta restoran “Kopi Pot” dan “Strawberry Hill”. 
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Berkomunikasi dengan  
Anak Berkebutuhan Khusus

Heriatun Wiratmini

F
akultas Ilmu Komunikasi adalah 
institusi pendidikan tempat saya 
menuntut ilmu. Saya menyelesaikan 

kuliah tanpa menemui hambatan berarti. 
Berbekal ilmu itu, tumbuhlah kepercayaan 
diri yang cukup sebagai modal. Tapi siapa 
sangka perjalanan hidup meluluhlantakkan 
kepercayaan diri ini?

Setelah menikah, saya dan suami 
dikaruniai dua putri yang sehat, cerdas, 
‘sempurna’ baik fisik maupun mental. 
Keduanya tumbuh menjadi anak yang 

membanggakan orang tua. Selalu dalam ranking 5 besar terbaik, masuk 
kelas unggulan, disukai teman, guru, dsb. Jika ada yang memuji mereka, 
saya selalu menepuk dada dan berkata “siapa dulu dong ibunya” 
menirukan iklan yang viral pada waktu itu. Di kemudian hari, saya 
harus membayar sangat mahal atas kepongahan kalimat itu.

Anak Ketiga

Dua tahun setelah kelahiran anak kedua, pada tahun 1999 kami 
dikaruniai lagi anak ketiga, laki-laki, melengkapi kebahagiaan keluarga. 

Heriatun Wiratmini dan putra bungsunya, 
Imam, yang mengalami autis
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Kami memberinya nama Herlambang Primamukti dengan panggilan 
Imam.

Tidak ada kelainan apapun saat kelahirannya. Semua normal seperti 
kedua kakaknya.

Kenakalannya, gerak atktifnya kami maklumi sebagai konsekuensi 
anak laki-laki. Sebagai ibu, saya mulai heran saat Imam berumur 2 
tahun. Usia di mana seharusnya anak sudah mulai meniru satu dua 
patah kata tapi tidak kunjung keluar ‘babling’ itu pada Imam. Dia hanya 
menarik-narik tangan ibunya jika meminta sesuatu. 

Mulailah saya mencari tahu dengan membaca artikel di koran, 
majalah atau buku. Juga bertanya kepada teman yang punya anak 
dengan keluhan speech delay. Apakah Imam autis? 

Pencarian itu tidak memuaskan keingintahuan saya. Kami 
membawanya konsul ke RS Hasan Sadikin bagian perkembangan 
anak. Dokter melakukan serangkaian observasi. Imam sama sekali tidak 
menoleh saat namanya dipanggil, diberi stimulus dengan tepuk tangan 
di depan telinganya pun dia diam. Akhirnya dokter memberi rujukan 
untuk tes BERA, sebuah tes dengan alat tertentu untuk memgetahui 
sejauh mana pendengaran anak menerima gelombang suara. Intinya 
untuk mengetahui apakah anak tuli atau mendengar.

Dengan keyakinan penuh, tes itu kami abaikan. Kami yakin Imam 
tidak tuli. Karena dia akan berlari ke arah suara saat pesawat telepon 
berdering. Dia juga akan segera ke luar rumah ketika ada pengamen 
bernyanyi. 

Tapi perilaku ‚aneh‘ mulai muncul. Imam tidak memberikan kontak 
mata saat diajak bicara. Dia pun ‚anteng‘ sekali menumpahkan air dari 
satu gelas ke gelas lain berjam-jam tanpa tujuan tertentu. Dia seperti 
tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Asyik dengan dunianya sendiri.

Atas rekomendasi seorang teman, kami membawanya konsul ke 
dokter lain, Dokter Purboyo. Seorang dokter soesialis syaraf anak. 
Saya diminta menjawab serangkaian pertanyaan tertulis dengan 
jawaban ya atau tidak untuk mengetahui kondisi Imam. Dari situlah 
dokter mendiagnosa Imam dengan ADHD ( Attention Defisit Hyperaktif 
Disorder).

Saya masih menyangka itu bukan autis seperti yang kami takutkan. 
Dokter memberi resep obat. Tetapi kami tidak menebusnya karena 
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saran artikel yang saya baca, jika seorang dokter memberi resep obat 
untuk anak yang dicurigai autis, sebaiknya jangan diteruskan.

Waktu berlalu tapi Imam tidak menunjukkan perkembangan 
layaknya anak normal. Sebagai ibu, saya mulai panik. Semakin saya 
mempelajari buku tentang autis semakin panik saya dibuatnya. Gejala 
yang dicurigai semakin menunjukkan kecocokan pada Imam. Saya 
harus menerima kenyataan, anak lelaki kami benar-benar mengalami 
autis. ADHD yang dikatakan dokter Purboyo adalah spektrum autis

Pengobatan Alternatif

Saya sudah pasrah dengan kenyataan jagoan kami ternyata autis. Tetapi 
tidak demikian dengan suami. Dia masih membantah kondisi anaknya 
tidak normal. “Wajar anak lelaki terlambat bicara,” katanya.

Padahal bukan hanya terlambat bicara ‘kelainan’ Imam. Dia 
hiperaktif, sering menangis histeris (tantrum) tanpa sebab, juga sangat 
tahan terhadap nyeri. Pernah dia jatuh waktu melompat pagar, seputar 
matanya memar berwarna biru keunguan. Dia juga pernah tersungkur 
di halaman berlantai paving block dan lututnya mengalami luka cukup 
lebar. Tapi jangankan menangis, meringis sakit pun tidak. Ini gejala lain 
anak penyandang autis, menurut referensi yang saya baca.

Tapi hal itu tidak mengurungkan niat ayahnya untuk.membawa 
Imam ke pengobatan alternatif. Saya harus memberi ruang kepada 
ayahnya untuk melakukan yang ‘terbaik’ menurut versinya.

Beberapa ‘orang pintar’ kami datangi. Ke Garut, Banten, Bogor, 
seputar Bandung Raya, siapapun yang merekomendasikan keberadaan 
‘orang sakti’ ini pasti kami datangi. Sampai akhirnya kami jera karena 
tertipu dukun palsu yang menjanjikan angin surga tapi nyatanya 
menjerumuskan pada kemusyrikan. Beruntung tidak satupun dari 
mereka bisa menyembuhkan Imam.

Pusat Terapi

Kami kembali menapakkan kaki ke bumi. Namun minimnya informasi 
membuat Imam tidak segera diintervensi. Saya hanya membawa 
Imam berjalan kaki minimal satu jam sehari untuk mengurangi energi 
hiperaktifnya. Tidak sedikitpun dia terlihat kelelahan. Kami harus 
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bergantian menemaninya karena saya pernah mengalami ISK (Infeksi 
Saluran Kencing) akibat kelelahan.

Sebuah artikel di Kompas Minggu memberi petunjuk tentang 
Pusat Terapi AGCA Centre di Bandung. Lokasinya tidak terlalu jauh 
dengan tempat tinggal kami. Saya segera mendaftarkan Imam untuk 
mendapatkan terapi di sana. Saya bersikeras untuk itu walaupun 
biayanya cukup mahal untuk ukuran ekonomi keluarga kami. Imam 
sudah kehilangan usia emasnya, di mana otak berkembang dengan 
pesat sebelum mencapai usia 5 tahun. Hal ini tidak urung membuat saya 
stres, membuang waktu tanpa penanganan yang optimum pada Imam. 
Tapi tak ada gunanya menyesal. 

Terapi ABA

AGCA Centre menggunakan Applied Behaviour Analysis (ABA) sebagai 
metode terapinya, metode yang dikembangkan oleh seorang psikolog 
Amerika Serikat Prof DR Ivaar O Lovaas. Metode ini menyasar langsung 
pada harapan adanya perubahan perilaku anak yang tidak lazim 
menjadi perilaku yang dapat diterima. Pada praktiknya layaknya 
Komunikasi Instruksional dalam Ilmu Komunikasi. Bedanya ABA di 
terapkan dengan “one-on-one”, satu anak satu terapis. Intinya, tidak 
seperti guru mengajar beberapa siswa sekaligus di dalam kelas.

Komunikasi bersifat satu arah dari terapis kepada anak dengan 
pesan yang singkat, cukup satu atau dua kata saja karena kalimat 
panjang sulit dimengerti anak autis; jelas, suara terapis harus jelas 
dengan volume disesuaikan; tegas, instruksi tidak bisa ‘ditawar’; 
tuntas, tugas yang diinstruksikan harus selesai; sama, terapis boleh 
berganti tapi ‘bahasa’ instruksi harus sama. Bahasa di sini bukan hanya 
linguistik tapi kalimat perintah yang digunakan harus sama, untuk 
menghindari kebingungan pada anak.

Ciri terapi ini adalah adanya reward untuk anak, jika instruksi 
diselesaikan dengan benar. Reward dapat berupa cemilan yang disukai 
anak, yang segera dimasukkan ke dalam mulut oleh terapis sebagai 
upah.

Saya pernah mengintip bagaimana Imam diterapi. Dia duduk 
di hadapan terapis, dibatasi meja, dalam ruangan kecil, kosong dan 
tertutup. Kemudian terapis berkata, “tirukan Imam.” Imam diminta 
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menyebutkan namanya, tapi Imam belum patuh. Instruksi pun diulangi. 
Imam masih belum patuh. Pada instruksi ketiga barulah Imam meniru, 
“Imah,” katanya. Terapis pun berteriak “pintar!” sambil memasukkan 
sepotong kecil buah pepaya ke dalam mulut Imam.

Sedih melihatnya, karena saya seperti sedang menonton 
pertunjukan ikan lumba-lumba, melihat Imam diperlakukan dengan 
terapi ABA. Tetapi saya tidak boleh terbawa perasaan (baper) demi 
‘kesembuhan’ Imam.

Keberhasilan

Tiga tahun terapi di AGCA Centre, menurut saya, belum banyak 
perkembangan yang signifikan. Bukan terapi yang tidak efektif. Tapi 
ada beberapa faktor hambatan. Imam terlambat memulai terapi, 
intensitasnya juga kurang, dari yang ideal 40 jam seminggu, dan 
tampaknya ada gangguan kecerdasan pada Imam. Saya tidak berani 
membawanya ke psikolog untuk minta menghitung secara kuantitas 
berapa IQ-nya. Saya tidak siap menerima kenyataannya.

Tetapi perubahan perilaku sudah mulai ditampakkan. Imam lebih 
patuh, tidak sering tantrum, kontak mata pun sudah mulai ada. Bisa 
menyebutkan namanya kalau ditanya. Namun itu tidak sebanding 
dengan waktu dan biaya yang telah dihabiskan. Imam tidak kunjung 
menampakkan kemampuan akademiknya. Dia belum bisa membaca 
dan berhitung, bahkan sampai sekarang. Tapi kemajuan sekecil apapun 
harus tetap disyukuri.

Memasuki usia sekolah, saya sangat ingin melihat 
Imam berseragam dan berangkat sekolah. Tapi 
keterbatasan Imam menghapus impian saya. Karena 
penasaran, saya pernah memasukkannya ke sekolah 
inklusi sebagai siswa percobaan selama dua minggu.

Tapi cara ini sangat tidak efektif untuk Imam. Keinginan saya 
akhirnya terpenuhi saat Imam dimasukkan ke Sekolah Luar Biasa. Dia 
mengenakan seragam sekolahnya dari SD sampai SMA di SLB swasta 
di Bandung.
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Ilmu Ikhlas

Dianugerahi anak berkebutuhan khusus bukan hal yang mudah. Semua 
orang tua yang mengalami pasti membenarkan. Bagaimana tidak? Mau 
bangga, tidak bisa. Berkecil hati, dilarang. Membiarkannya, khawatir 
jadi penyesalan. Tapi mengupayakan menjadi ‘normal’ juga menguras 
tenaga, fikiran dan finansial. Pada akhirnya, semua kompleksitas ini 
saya kembalikan kepada Sang Pencipta. 

Imam dan kedua kakaknya dilahirkan dari rahim yang sama, disusui 
dari ASI yang sama, mempunyai ayah sama dan kasih sayang sama. Tapi 
nasib dan takdir mereka berbeda satu sama lain.

Hal ini menyadarkan saya bahwa tidak ada andil apapun kami, 
orang tua, akan kondisi anak. Dia menjadi pintar, cerdas, sempurna 
ataupun autis adalah hak penuh Allah. Inilah yang saya katakan sebagai 
‘harga sangat mahal yang harus saya bayar atas sebuah kepongahan’ di 
awal tulisan ini. Imam mengajarkan ‘ilmu ikhlas’ yang sulit diresapi dari 
membaca kitab apapun dan mendengar ceramah siapa pun.

Kemudian, bagaimana dengan masa depan anak autis? Kita belum 
tentu menjadi pelaku masa depan. Jadi, serahkan kepada Sang Maha 
Hidup. Ikhlas meyakini takdir Allah yang harus diimani tanpa syarat. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Heriatun Wiratmini, yang lebih senang dipanggil Wiwie, alumnus Fikom Unpad angkatan 1982, adalah Ibu dari 
seorang anak berkebutuhan khusus tipe autis. Anak bungsunya, Herlambang Primamukti (Imam), didiagnosa 
autisme sejak kecil. Usianya sekarang 22 tahun (lahir 9 Oktober 1999) dan belum banyak perkembangan berarti 
dari autisnya walaupun sudah melalui serangkaian terapi. Imam tidak bisa mengikuti sekolah umum, dan 
karenanya dia menempuh pendidikan khusus di SLB.

Tulisan ini adalah sepenggal pengalaman penulis belajar dan merawat penyandang autis.

Kehadiran Imam menyadarkan akan kasih sayang tulus tanpa menuntut „lebih“ kepada anak.
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“Grab Your Audience”

Wilma S .Widyastuti

S
epenggal cerita pengalaman sebagai 
seorang insan “komunikasi” dalam berkarier 
selama hampir 30 tahun di bisnis direct 

selling.
Pada awalnya impian menjadi wartawan 

dengan berbagai petualang membuatku 
berkuliah di Fakultas Komunikasi, namun 
akhirnya jalan hidupku tidak pernah 
membawaku ke sana. Tetapi yang pasti, jalan 

hidupku untuk mempelajari ilmu komunikasi tidak pernah salah. Bekal 
berkuliah dan mengenal lebih dalam ilmu komunikasi —bukan hanya 
jurnalistik, menciptakan berbagai kepuasan dalam hidupku.

Setelah mencoba merasakan bekerja menjadi wartawan sebuah 
harian berbahasa Inggris di Jakarta selama beberapa bulan, akhirnya 
aku tidak melanjutkan impian masa mudaku. 

Pada tahun 1989 aku mulai berkenalan dengan dunia bisnis direct 
selling di PT Avon Indonesia, perusahaan direct selling pertama di 
Indonesia yang baru berdiri. Saat itu masyarakat Indonesia belum 
banyak mengenal cara penjualan dengan sistem jaringan untuk 
menciptakan penghasilan seperti sekarang ini.

Tanpa terasa kemampuanku dengan bekal ilmu komunikasi 
menjadi kekuatan dalam perjalanan karierku di dunia direct selling. 
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Keberhasilan penjualan tergantung dari bagaimana kemam puan diri, 
dan bukan bergantung dari dukungan outlet, toko, atau iklan di 
berbagai media.

Setelah enam tahun bekerja di Avon, aku pindah kerja di perusahaan 
direct selling lain, House of Sara Lee selama empat tahun, dan kemudian 
berlabuh di Tupperware sejak 1997 hingga aku pensiun pada Desember 
2019.

Dunia bisnis direct selling memberikan aku kepuasan dalam 
berbagi. Sebagai seorang manusia sanguinis, bertemu banyak orang 
dan menambah kenalan adalah dunia yang sangat membuatku bahagia. 

Kekuatan Teknik Komunikasi

Selama berkarier di tiga perusahaan direct selling, aku memiliki 
kesempatan untuk berurusan dengan para anggota dari berbagai latar 
belakang dari Aceh sampai Papua, Banyak hal dalam tanggung jawab 
pekerjaanku menuntut aku untuk menjadi ahli dalam berbicara baik 
secara pribadi maupun di depan ratusan orang. Adalah kepuasan jika 
aku mampu meyakinkan orang lain tentang sesuatu hal yang awalnya 
tidak dimengertinya. Hal itu juga yang menjadikan aku seorang 
pembimbing atau tutor untuk banyak orang dalam bisnis ini. Semua 
berbekal ilmu komunikasi yang aku dapatkan di kampus Unpad. 

Bisnis direct selling sangat bergantung pada kekuatan teknik 
komunikasi. Banyak pemula yang bergabung tidak memiliki ketrampilan 
komunikasi sama sekali. Mereka hanya hobi atau merasa harus 
berjualan untuk dapat penghasilan tanpa keterampilan komunikasi. 
Di sanalah peranan komunikasi sebagai ilmu yang kubagikan menjadi 
sangat berarti.

Ilmu komunikasi melalui berbagai materi pelatihan dan juga 
presentasi selalu menjadi sesuatu yang baru dan menarik bagi para 
anggota yang “bukan/belum pernah jadi mahasiswa” di berbagai 
daerah. Mereka wajib menerapkan teknik komunikasi yang benar 
dalam setiap proses bisnisnya. Proses memengaruhi orang untuk 
menjadi pembeli, proses memengaruhi orang untuk menjadi anggota, 
proses memengaruhi orang untuk tertarik untuk menjadi lebih sukses 
menjadi kunci utama yang harus mereka pahami dengan maksimal 
untuk mencapai kesuksesan di bisnis ini.
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Akan selalu menempel di benakku bagaimana semangatnya para 
perempuan di berbagai daerah saat mempelajari ilmu komunikasi 
sambil tentunya sambil mengubah kebiasaan yang salah selama ini. 
Salah satu yang menjadi dasar teknik komunikasi yang menjadi andalan 
adalah Grab Your Audience (Raih Audiens Anda!)

Di Tupperware ada proses dalam melakukan penjualan yang 
mereka sebut : Dating – Party Planning – Party – Recruiting – Promote 
Up. Keterampilan berkomunikasi sangat memengaruhi keberhasilan 
setiap proses bisnis tersebut.

Dimulai dengan Dating, saat orang berkenalan dan meyakinkan 
orang lain untuk menjadi teman baru dan menerimanya sebagai 
pebisnis Tupperware yang dilanjutkan dengan Party Planning. Saat 
itulah pebisnis mohon izin melakukan demo produk. Setelah setuju, 
dilanjutkan dengan acara demo produk atau Party pada waktu dan 
lokasi yang sudah ditentukan. Selesai acara, biasanya pebisnis akan 
melakukan Recruiting yaitu mengajak konsumen untuk menjadi 
anggota agar mendapatkan penghasilan dari berjualan. Pebisnis juga 
dituntut untuk memotivasi anggotanya untuk naik ranking dalam 

Wilma Widyastuti dalam suatu acara pengenalan tentang bisnis “direct selling”.
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jaringan agar meningkat juga penghasilannya. Kegiatan ini yang disebut 
Promote Up.

Teknik Komunikasi yang selalu berhasil dipergunakan dalam 
proses bisnis ini adalah teknik bercerita sebagai cara penerapan 
komunikasi persuasif. Komunikator dengan mudah bercerita 
mengenai pengalamannya sendiri (testimoni) sambil mulai melibatkan 
kepentingan pendengarnya, dan fokus pada apa yang bermanfaat 
bagiku dan bagimu atau teori “What’s In It For Me -WIIFM”. 
Pengetahuan maksimal atas materi yang disampaikan dan teknik 
berkomunikasi dengan baik yang dimulai dari penampilan dan gesture 
akan memengaruhi keberhasilan. Penting untuk terus membangun 
hubungan dengan audiens melalui rasa empati dan kalimat-kalimat 
positif, baik secara pribadi maupun kelompok.

Latar belakang “pedagang” yang seringkali main 
tancap gas saja tanpa mempedulikan teknik yang 
benar seringkali terjadi karena unsur kebiasaan. 
Banyak juga para anggota tidak mempedulikan 
feedback (umpan balik) dalam berkomunikasi, padahal 
ini sangat penting untuk kelanjutan bisnis direct 
selling. Hasil komunikasi yang diinginkan adalah 
setelah “Grab” akan muncul “Believe” dan dilanjutkan 
dengan “Trust” antara komunikator dan pendengar.

Teknik Komunikasi yang terus dilatih, akan menciptakan pelaku 
binis direct selling yang sukses — apapun latar belakang pengalaman 
atau pendidikannya. Hal ini akan terlihat semakin tinggi level dalam 
jaringan, akan terlihat semakin tinggi pula teknik komunikasi yang 
dipergunakan. Bisnis direct selling percaya kepada kekuatan hubungan 
antarmanusia. Oleh sebab itulah, komunikasi adalah senjata utamanya. 
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BIODATA PENULIS

Wilma S Widyastuti lahir pada 9 Februari 1964 sebagai anak bungsu dari empat bersaudara keluarga TNI yang 
tinggal di Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Tarakanita Jakarta, Wilma memilih 
berkuliah di Fikom Unpad Bandung angkatan 1982 dan diwisuda pada April 1988. Setelah lulus, Wilma sempat 
bekerja sebagai wartawan harian berbahasa Inggris “Indonesian Observer” namun hanya bertahan empat bulan. 
Setelah itu Wilma bekerja sebagai Customer Relations di sebuah department store, kemudian bergabung dengan 
PT Avon Indonesia selama lima tahun sebagai Sales Training Assistant dan Sales Manager. Pada 1994, Wilma 
bergabung dengan House of Sara Lee sebagai Branch Manager selama empat tahun. Setelah itu Wilma pindah ke 
Tupperware sebagai Sales Development Manager pada 1997 hingga masa purnabakti pada akhir 2019 dengan 
posisi terakhir Regional Manager. 

Wilma S Widyastuti (paling kanan).

DOKUMENTASI FOTO IMA HARDIMAN



BAGIAN 
KEDUA
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Gedung Fakultas Pascasarjana Fikom Unpad di Jatinangor.

Kampus Fikom Unpad di Sekeloa mulai tahun 1984 sampai 1993, sebelum pindah ke kampus Jatinangor 
tahun 1994.

FOTO OLEH TEDDy KURNIA WIRAKUSUMAH
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01

Geng Sekeloa dan  
Rendang Padang

M. Anhar Ramli

M
otor Honda bebek 70 itu saya beli dalam 
keadaan mangkrak, tidak jalan, dengan 
harga Rp 375.000. Pada tahun 1980-an, 

harga segitu cukup tinggi. Dana untuk membeli 
motor itu saya dapatkan dari uang KMI atau 
Kredit Mahasiswa Indonesia, sebuah program 
pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada 
mahasiswa negeri tingkat akhir di seluruh 
Indonesia. Total pinjaman untuk S1 sebesar Rp 

650.000, dan cara pembayarannya dicicil setelah dua tahun lulus kuliah. 
Sebuah tawaran yang cukup menarik. 

Untuk meyakinkan bahwa motor itu dapat jalan kembali, saya 
mengajak anak bengkel ke pihak penjual. Setelah tawar-mewawar, 
motor yang dicita-citakan itu pun ditarik ke rumah. Diperbaiki di 
bengkel tetangga dan dicat ulang. Kinclong lagi. Itulah kendaraan yang 
pertama kali saya beli seumur-umur. Jasanya banyak. Di samping 
membantu kelancaran proses kuliah, juga tentunya menjadi alat 
transportasi andalan untuk kumpul-kumpul dengan sahabat, baik yang 
se-fakultas maupun di kampus Unpad Pusat Dipati Ukur. 

Dengan beberapa kawan Fakultas lain, saya biasa berkumpul di 
kantor Pembantu Rektor (PR) III Bidang Kemahasiswaan, yang waktu 
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itu dijabat Dr Ir Imang Hasansulama. Staf beliau yang kemudian 
menjadi sahabat dekat adalah Dr Ir Sri Bandiati Komar, Dr dr Ramdan 
Panigoro dan dr Koesbianto Bakrin. Meski dengan mereka, usia terpaut 
agak jauh, tapi kami biasa memanggilnya Mas dan Mbak. Sangat akrab.

Komappi dan Bakin

Bersama kawan mahasiswa lintas fakultas yang sering kumpul, kami 
sempat mendirikan organisasi ekstrakurikuler yang diberi nama 
Komappi (Kelompok Mahasiswa untuk Pengkajian dan Pengembangan 
Ilmu). Organisasi bentukan ini pernah mengadakan diskusi panel 
tingkat nasional yang menghadirkan Ketua MPR Kharis Suhud dan 
sesepuh organisasi Pemuda Jawa Barat Tjetje Hidayat Padmadinata, dua 
tokoh politik nasional yang cukup terkenal pada zamannya. Acara yang 
diadakan terbilang cukup besar dan menyita perhatian di lingkungan 
Unpad. 

Mengadakan diskusi yang nyerempet-nyerempet 
politik pada zaman Orba tentu agak sensitif. 
Apalagi selain dua tokoh Golkar tersebut, kami juga 
menghadirkan panelis lain yang agak kritis. Triknya 
biar rame, biar ada statement agak liar, dan agar tidak 
monoton. Benar saja, di tengah diskusi berlangsung, 
penyelenggara dipanggil pihak Bakin. 

PR III Unpad menunggu di ruangannya. Saya yang waktu itu 
menjadi ketua panitia sempat tegang. Tapi suasana segera berubah 
180 derajat setelah bertemu staf Bakin yang berdarah Ambon itu. 
Ternyata orangnya saya kenal baik. Alumni Sospol Unpad angkatan 
tujuh puluhan dan kami sempat menjadi tetangga saat muda. Urusan 
pun langsung kelar. Suasana tegang berubah menjadi cair. Pembantu 
Rektor III melihat orang Bakin itu merangkul saya, sambil berkata, “Ini 
mah adik saya, Pak Imang.” 
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Terkait aktivitas kemahasiswaan di Unpad Pusat, saya pernah 
diutus mewakili Unpad untuk mengikuti Latihan Kepemimpinan 
Pemuda Tingkat Nasional di Jakarta. Pelatihan dengan peserta lebih 
dari 100 orang dari seluruh Indonesia itu diadakan beberapa minggu. 
Setiap malam kami mendapat ceramah sejumlah Menteri. Saat itu, 
sebagai wakil Unpad, saya berhasil menjadi peserta terbaik pertama, 
dan diumumkan oleh Menpora Abdul Gafur. Itulah kali pertama, peserta 
terbaik diraih mahasiswa. Biasanya diraih oleh aktivis pemuda provinsi 
atau dosen. Teman pelatihan (waktu itu) yang masih saya ingat adalah 
Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa, keduanya sampai sekarang 
konsisten berkarier di dunia politik. 

Geng Sekeloa

Di Fikom Unpad, saya memiliki sahabat dekat lima orang, yaitu Sheiful 
Yazan, Rudi Antoro, M Fakih, Sutartono dan (alm) Pribadi. Karakter 
masing-masing berbeda, tapi kami bisa kompak. Markas kami di 
rumah kontrakan di Sekeloa. Rumah kos tujuh kamar itu, dua kamar di 
antaranya dikontrak oleh tiga sahabat Fikom. Kami biasa berkumpul di 

M. Anhar Ramli sebagai ketua panitia penyelenggara kegiatan seminar di kampus Universitas Padjadjaran 
Bandung. Dari kiri ke kanan: Zainudin Pagola *FH 81), Sheiful Yazan (Fikom 82), Robert Adhi Kusumaputra 
(Fikom 82), Rini Widyantini (FH 83), Irwan (Fapet 81), Gina Sonia (Fikom 83), M. Anhar Ramli (Fikom 82), 
Syarief Bastaman (FH 81), dr Kusbiantoro B, Mursyid (FISIP 81) , Dede Mulkan (Fikom 83, alm).
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lantai dua. Kamar Ipul dan Fakih, view-nya mengasyikkan, langsung ke 
jalan. Melihat orang lalu lalang (terutama mahasiswi) menjadi hiburan 
tersendiri. 

Ukuran kamar cukup besar, sekitar tiga meter kali tiga meter, 
kurang sedikit. Baunya pun khas. Didominasi bau jaket yang sudah 
berminggu-minggu tidak tersentuh deterjen, bergelantungan di dinding, 
dan kadang tergeletak di atas kasur yang terhampar tanpa tempat 
tidur. Tapi kami semua betah dan nyaman. Di ruangan itulah tempat 
segala macam aktivitas kami. Ngobrol, berkelakar, tidur bareng, main 
kartu, main catur, baca cerita silat Kho Ping Hoo, mengerjakan tugas, 
ngomongin dosen, sampai pada diskusi politik yang agak berat. 

Setiap bulan salah seorang penghuninya yang kebetulan orang 
Padang, dikirimi rendang dan keripik sanjay dari kampungnya dalam 
satu blek Khong Guan penuh. Jika kiriman datang, kami selalu diberitahu 
atau kami yang sengaja mencari informasi. Kami rame-rame ngumpul, 
patungan beli nasi putih dan makan bersama. Rendang saat itu 
menjadi makanan yang sangat istimewa, berkelas dan mewah. Program 
menikmati rendang kiriman ini biasanya dilakukan sampai beberapa 
kali. Kami baru berhenti jika stoknya sudah habis. Saya baru tersadar 
sekarang, mungkin ibu yang mengirim rendang itu berharap rendang 
itu cukup untuk sebulan anaknya makan di rantau. Dosa juga kalau 
dipikir-pikir.

Tapi ini salah satu kenangan yang mengasyikkan selama kumpul-
kumpul dengan Geng Sekeloa. Berebut rendang kiriman dari Padang, 
tanpa basa basi, langsung diserbu. 

Rumah kos sering kemalingan dan yang dicuri biasanya pakaian 
yang dijemur. Penghuni pun bersepakat untuk menjebak tamu tidak 
diundang itu. Mereka rela nongkrong di kamar mandi berjam-jam. 
Mengendus dan mengintai maling dengan pancingan beberapa jemuran 
yang warnanya kontras. Supaya mencolok. Benar saja, pencuri pun 
datang dan tergoda, naik ke lantai 2 untuk menjalankan misinya. Saat 
mengambil baju dan jaket, maling itu segera ditangkap dan digebukin 
rame-rame. Tono yang dikenal pendiam pun ikut memukulnya. Luar 
biasa.
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Tapi bukan pencuri jika tidak cerdas. Di tengah ketidakberdayaan, 
dia lalu berujar, “Jika berani, satu lawan satu, jangan keroyokan.” Kontan 
saja, Fakih yang secara fisik terlatih di Wanadri merasa tertantang. 
“Oke sini, lawan gua,” ujar anak Kuningan yang berperawakan tinggi 
itu. Pencuri yang tertangkap pun segera dilepaskan untuk berkelahi 
secara kesatria, sesuai permintaannya. Eh, sang maling bukannya 
siap berduel, malah memilih langkah seribu, lari tunggang-langgang 
sekencang kencangnya, dan kabur. Kejadian itu menjadi catatan buruk 
anak mahasiswa didodolin maling. 

Tipologi dan karakter kami berlima memang berbeda. Ada yang 
sangat pemberani seperti Pribadi, ada yang kalem dan selalu necis 
seperti Rudi. Ada yang bergaya seniman dan perokok berat seperti Ipul, 
ada yang kalem dan cenderung malu-malu kucing seperti Tono, ada 
yang senang mendaki gunung seperti Fakih serta ada yang seperti saya: 
senang diskusi politik dan tidak merokok. Tapi tetap kami kompak. 

Setelah lulus pun profesi kami beragam. Ada yang menjadi dosen 
dan tokoh adat di kampungnya, ada yang menjadi pegawai negeri di 
Kementerian Kehutanan, ada yang berkarier di Universitas Terbuka 
(UT), ada yang menjadi karyawan di BUMN PT Timah, dan ada juga 
yang memilih menjadi pengusaha. Meski saat ini sudah berpisah di 
lain kota dan kehidupan masing-masing sudah jauh berbeda, namun 
silaturahmi tetap terjaga, sampai sekarang. Meski sudah 40 tahun 
berlalu, kami memiliki WAG tersendiri yang diberi nama Fikom Kost 
Sekeloa. Anggotanya berbilang jari. Di grup WhatsApp inilah, kami 
melepas kerinduan dengan saling berbagi cerita. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Drs M. Anhar Ramli, M.H., lahir di Bandung, 11 Juni 1959, alumnus S-1 Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) 
Unpad Bandung dan Magister Hukum di Fakultas Hukum pada universitas yang sama. 

Anak ketiga dari enam bersaudara ini masuk bekerja di PT Timah tahun 1989 dengan jabatan terakhir sebagai 
Senior Manager yang ditempatkan di kantor Pusat Pangkalpinang. Jabatan satu tingkat di bawah Direksi ini 
diembannya selama 7 tahun. 

Pehobi gowes yang memiliki satu istri dan dua anak ini juga sempat diamanahi menduduki jabatan sebagai 
Komisaris PT Asuransi Tugu Mandiri (AJTM) selama dua periode. AJTM adalah unit usaha grup Pertamina, dan 
PT Timah memiliki saham di perusahaan tersebut. 

Setelah pensiun dari PT Timah tahun 2016, Anhar Ramli lebih banyak menghabiskan waktunya dengan kegiatan 
sosial, keagamaan, dan olahraga di tempat tinggalnya di Bekasi. 
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FOTO DOKUMENTASI PRIBADI
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02

Dunia Jurnalistik yang Dinamis

Robert Adhi Ksp 

Dari Hobi Membaca-Menulis di SMA ke Publisistik Unpad

A
pakah ada korelasi antara kebiasaan 
membaca sejak usia remaja dan hobi 
menulis? Saya yakin kaitannya sangat 

erat. Sejak usia remaja, saya suka membaca dan 
menulis. Beberapa buku yang pernah saya baca 
pada usia remaja adalah “Orang-orang yang 
Malang” karya Victor Hugo, terjemahan dari Les 
Miserables terbitan Gramedia; dan “Raumanen” 
karya Marianne Katoppo. Dua buku ini masih 

saya simpan sampai sekarang. 
Saya menulis resensi buku “Raumanen” dan saya ikut sertakan 

dalam lomba di SMA Xaverius I Palembang. Saya terpilih sebagai juara 
pertama. Saya mengelola majalah dinding dan kelas kami terpilih 
sebagai juara pertama mading terbaik. Guru Bahasa Indonesia, Pak 
Sjahroelsjam yang berdarah Minang ini kemudian meminta saya untuk 
mengelola majalah sekolah “Gita”. Bakat menulis saya langsung tersalur 
dengan baik. Saya berterima kasih kepada Pak Sjahroelsjam yang jeli 
melihat bakat saya. Karena guru Bahasa Indonesia itu jugalah  saya 
akhirnya bulat memilih Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran 
Bandung sebagai pilihan pertama. 
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Buletin “Lontar” diterbitkan mahasiswa Jurnalistik angkatan 1982

Dari Palembang, saya merantau ke Bandung. Saya disambut dengan 
letusan Gunung Galunggung di Tasikmalaya, awal Mei 1982. Debu 
Galunggung ini berbulan-bulan membuat langit Kota Bandung kelabu. 

Saya diterima di Publisistik Unpad dengan NPM 82007. Kuliah 
Pengantar Ilmu Filsafat Pak Poespoprodjo dan Retorika Pak Jalaluddin 
Rakhmat pada masa awal kuliah merupakan favorit. Jika dua dosen ini 
yang memberi kuliah, ruangan selalu penuh. 

Saya memilih Jurusan Jurnalistik, dan pada 1984 bersama teman 
seangkatan pernah membuat buletin Jurnalistik “Lontar” yang 
sederhana dengan mewawancarai sejumlah tokoh, di antaranya pendiri 
Fakultas Publisistik Unpad Prof Moestopo. 

Saya pernah ikut beberapa kegiatan yang digelar Universitas. Waktu 
itu Kang Anhar Ramli — ketua angkatan 1982, mengajak saya ikut 
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dalam kepanitiaan terdiri dari lintas angkatan dan lintas fakultas. Di 
antaranya Rini Widyantini (Fakultas Hukum 1983, kini pejabat teras di 
Kementerian PANRB), dan Gina Sonia (Fikom 1983, kini MC terkenal). 

Aktif di kampus hanya dua-tiga tahun, setelah itu saya nyambi 
menulis untuk majalah khusus. Honor menulis saya gunakan untuk 
membiayai kuliah. Setelah semua mata kuliah diambil dan tinggal 
menunggu giliran KKN, saya mencoba mendaftarkan diri melamar ke 
Kompas. Saya diterima dengan masa percobaan. 

Bergabung dengan “Kompas” di Masa Keemasan Media Cetak

Ketika bergabung dengan Kompas, saya mengalami masa membuat 
berita dengan menggunakan mesin ketik dan melihat proses layout 
(tata letak) surat kabar. (Pada 1983, ketika berstatus mahasiswa 
Jurnalistik, saya dan teman-teman berkunjung ke percetakan Kompas). 

Tahun 1987, saya menjadi calon koresponden di Bandung, kemu-
dian ditempatkan di Priangan Timur (Tasikmalaya, Garut, Ciamis). 
Karena masa percobaan, saya belum dibekali motor sehingga saya 
naik angkutan umum. Salah satu liputan berkesan ketika meliput 
bencana longsor di Desa Cikuya, Kecamatan Bantarkalong, Kemantren 
Culamega, 82 kilometer dari Kota Tasikmalaya, Desember 1987. Saking 
gembiranya dapat menemukan lokasi yang jauh di pelosok gunung, 

Robert Adhi Ksp (kedua dari kiri, atas) bersama teman-teman seangkatannya di Fikom
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saya “kejeblos” di tanah longsor itu sampai batas dada. Esoknya, foto 
jepretan saya dimuat di Kompas 6 Desember 1987, meski waktu itu 
nama saya belum dicantumkan. Terbayar sudah rasa lelah.

Setelah itu, pada 1988, status saya menjadi koresponden lepas, 
saya memilih inisial KSP (singkatan dari Kusumaputra), yang saya 
gunakan selama berkarya di Kompas. Selama dua tahun sampai 1990, 
saya bertugas di wilayah Tangerang, dari Ciputat sampai Teluknaga, 
dari Ciledug hingga Cisoka. Saya bolak-balik naik Vespa dari Palmerah 
ke Kota Tangerang sejauh 30 km melalui Jalan Daan Mogot yang ramai 
dengan bus lintas Sumatera-Jawa dan truk-truk. Saya ngekos di salah 
satu rumah, dekat dengan kantor bupati, polres, dan rumah sakit 
umum. Pada masa itu, wartawan masih menggunakan mesin ketik. 

Terbayang kan setelah puluhan kilometer saya jelajahi 
dengan Vespa, malamnya saya ke kantor Palmerah 
dan harus berpikir keras lead apa yang paling tepat. 
Membuat berita di mesin ketik harus hati-hati agar tak 
banyak tipp-ex di atas kertas. (Kelak di kemudian hari, 
kemampuan berpikir, memformulasikan, dan mengetik 
cepat, sangat bermanfaat). 

Saya bersemangat karena pada masa itu dengan status koresponden 
lepas, saya dibayar per berita. Berita utama di halaman dalam Rp 
25.000, berita di halaman muka Rp 50.000 sampai Rp 75.000, berita 
singkat di halaman dalam Rp 10.000. Pada tahun 1988-1990, bayaran 
sejumlah itu relatif besar, apalagi dalam sehari, berita dan foto saya 
yang dimuat bisa empat sampai tujuh. 

Saya memiliki sumber di RSU Tangerang dan Polres yang menginf-
ormasikan bila ada peristiwa besar. Pernah pada dinihari, telepon di 
rumah ibu kos berdering. Rupanya telepon berasal dari perawat jaga 
UGD yang melaporkan, baru saja datang belasan korban kecelakaan lalu 
lintas di UGD. Karena jarak rumah kos dengan RSU hanya satu kilometer, 
biasanya saya langsung ke UGD dan mewawancarai korban dan pihak 
terkait. Saya puas jika berita yang saya buat lebih lengkap. Pernah saya 
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diajak Kasat Reserse Polres Tangerang (waktu itu) Kapten Pol Anang 
Iskandar untuk memburu dan menangkap penjahat pada dinihari. 
Sungguh pengalaman mendebarkan sekaligus mengasyikkan. 

Pada 1989, saya minta izin ke kantor agar saya bisa ikut Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) di Subang. Saya menginap di rumah kepala desa 
bersama teman dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Peternakan. Saya 
sempat menulis berita tentang SD rusak di lokasi KKN dan dimuat 
di Kompas. Pejabat Dikbud setempat langsung melakukan sidak dan 
memberi perhatian khusus. Saya berpikir, wow, dahsyat sekali dampak 
berita yang saya tulis. Hebat sekali pengaruh wartawan. Satu berita 
pendek di Kompas dapat mengubah bangunan SD yang rusak sejak 
bertahun-tahun segera diperbaiki. 

Setelah selesai menjalani KKN dan mengikuti tahapan berikutnya, 
pada April 1990 saya diwisuda bersama beberapa teman angkatan 
1982 di antaranya Sutartono, Irma Damayanti, Eppy Noviar, tetapi lebih 
banyak bersama adik-adik angkatan. 

Pada tahun 1990 juga, saya ditarik ke Jakarta dengan status 
koresponden tetap, dan satu tahun kemudian, pada 1991, saya diangkat 
menjadi karyawan tetap dengan gaji awal Rp 600.000 per bulan. 
Pendapatan saya turun setengahnya dibandingkan ketika status saya 
koresponden lepas. Tetapi setelah menjadi karyawan tetap, saya 
mendapatkan jaminan kesehatan dll. Saya bersyukur pada masa itu, 
Kompas sedang berada di masa kejayaannya. Para pengiklan harus 
antre, saking banyaknya iklan yang masuk. 

Sejak awal saya dilatih untuk mencari berita di lapangan, mewawan-
carai narasumber langsung secara tatap muka, bukan melalui telepon. 
Dengan cara itu, wartawan melaporkan langsung dari lokasi, bukan 
mengutip sumber lain yang “katanya”. Mentor saya di Jawa Barat 
adalah Kang Haji Her Suganda (alm) — saat itu Kepala Biro Jawa Barat; 
sedangkan mentor saat saya bertugas di Tangerang adalah Bang Haji 
Dedy Pristiwanto, yang betul-betul melatih dan “membanting saya 
sekeras-kerasnya” agar kuat dalam liputan di lapangan pada tahun-
tahun awal saya di Kompas.

Beberapa bulan setelah saya diangkat jadi karyawan tetap, pada 
akhir 1991 saya mendapat tugas ke luar negeri untuk kali pertama, 
yaitu ke Seoul, Korea Selatan, meliput penerbangan perdana Garuda 
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Indonesia ke negeri ginseng. Kompas mewajibkan wartawannya 
berpenampilan rapi. Setiap wartawan yang akan ke luar negeri 
diizinkan memesan jas lengkap dengan celananya atas biaya kantor. 

November 1992, saya betul-betul merasakan asyiknya menjadi 
wartawan Kompas dan merasakan kebesaran, kejayaan nama Kompas. 
Mengapa? Saya mendapatkan kesempatan meliput Sidang Umum 
Interpol di Dakar, Senegal, Afrika Barat atas biaya Kompas. Saya 
meminta izin kepada Pelaksana Pemimpin Redaksi (waktu itu) Pak 
August Parengkuan untuk mengikuti delegasi Polri berkunjung ke 
Markas Besar Interpol di Lyon, Perancis, dan Markas Besar Scotland 
Yard di London, Inggris, dan disetujui. Sampai saat ini, saya mungkin 
satu-satunya wartawan Indonesia yang pernah berkunjung ke markas 
besar Interpol di Lyon dan markas New Scotland Yard di London. 

Tahun berikutnya, 1993, saya mengikuti sidang Interpol di 
Aruba, bekas negara koloni Belanda di kawasan Karibia, Amerika 
Tengah. Tahun 1994, saya meliput sidang umum yang sama di Roma, 
Italia. Seusai liputan di Roma, saya meminta izin kepada Pak August 
Parengkuan agar saya melakukan perjalanan jurnalistik ke Pulau 
Sicilia dan menulis laporan tentang mafia dan sejarahnya. Sungguh 
saya bersyukur bergabung dengan Kompas pada masa keemasan, masa 
kejayaan industri media cetak.

Tugas di Kalbar, Tidur di Tengah Hutan, dan Liputan Tragedi Sambas

Tahun 1997, saya ditugaskan menjadi Kepala Biro/Koordinator Kompas 
di Kalimantan dan berkantor di Pontianak. Keberangkatan saya sempat 
tertunda akibat kebakaran hutan dan lahan yang menganggu jadwal 
penerbangan. 

Setelah tertunda berhari-hari, akhirnya saya berangkat pada jadwal 
paling pagi. Yang bikin kaget, pesawat yang saya tumpangi nyaris 
mendarat di jalan raya di Pontianak. Saya menengok ke kanan, 
penumpang khusuk berdoa, mulutnya komat-kamit. Saya lihat ke kiri 
(saya duduk di kursi paling belakang), mata pramugari muda tampak 
berair. Sudah setengah jam sejak pengumuman segera mendarat, 
pesawat masih berputar-putar di udara. Saya pasrah dan berdoa. 
Pesawat akhirnya mendarat mulus di Bandara Supadio.
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Baru beberapa bulan bertugas di Kalbar, Indonesia diguncang 
krisis ekonomi. Tunjangan sebagai kepala biro langsung dipotong 
setengah, dan akhirnya dihapus sama sekali. Di sini, kesetiaan dan 
loyalitas wartawan diuji, tidak hanya senang saat Kompas punya banyak 
uang, tetapi juga harus ikut prihatin dan solider ketika perusahaan 
sedang berjuang keras menghadapi krisis ekonomi. Kondisi itu tidak 
menyurutkan semangat saya berpetualang di Tanah Borneo.

Ketika terjadi peristiwa 12-13 Mei 1998, saya sedang di tengah 
hutan di Taman Nasional Bentuang Karimun (sekarang Betung Kerihun) 
di Kapuas Hulu bersama tim WWF. Sebagai gambaran, dari Pontianak 
ke Putussibau di Kapuas Hulu lewat jalan darat, dibutuhkan waktu 18 
jam dengan bus umum. Kondisi jalan? Rusak berat. Saya lebih banyak 
makan antimo agar terlelap tidur. Setelah itu, dari Putussibau menuju 
TNBK, kami naik perahu motor selama 8-9 jam, menyusuri Sungai 
Kapuas hingga ke hulunya. Kami tidur di hutan beberapa malam, 
mandi di sungai yang jernih di tengah hutan penuh oksigen bersih, dan 
menikmati ikan bakar yang segar. 

Pada malam hari, beberapa teman WWF berusaha menyalakan 
radio dan mendekatkan telinga mereka di speaker radio. Ada apa 
gerangan? Setelah kembali ke Pontianak, saya tersadar apa yang 
terjadi. Kapal-kapal dari Jakarta mengangkut ratusan mobil bernopol 
B bersandar di pelabuhan. Rupanya Jakarta membara, tetapi Pontianak 
aman tenteram.

Tahun 1999, saya meliput peristiwa pertikaian etnis Tragedi 
Sambas — liputan jurnalistik yang tidak pernah terlupakan dalam 
hidup saya sampai sekarang. Mengapa? Saya tidak hanya meliput 
dari lokasi peristiwa, tetapi juga menjadi pejuang kemanusiaan yang 
membagikan sumbangan pembaca Kompas untuk para pengungsi. 

Saya mungkin satu-satunya wartawan media nasional yang (berani) 
ke lokasi kejadian selama berhari-hari. Awalnya saya berdua dengan 
seorang teman dari Liputan 6 SCTV, Amin Alkadrie. Tetapi Amin pada 
hari kedua langsung kembali ke Pontianak, sedangkan saya tetap di 
lokasi berhari-hari.

Di sini saya menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik untuk 
melakukan cover both side, tidak membuat kabar bohong, dan tidak 
pula membuat tulisan yang provokatif, tetapi berupaya menjelaskan 
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persoalan dengan jernih, memahami duduk soalnya, dan berusaha 
untuk mendamaikan pihak-pihak bertikai. Karena sekali saya berpihak, 
bisa jadi keselamatan saya di sana tidak terjamin. Bayangkan, saya 
berani ke berbagai lokasi peristiwa sendirian, naik mobil dinas Kompas 
(Daihatsu Rocky produksi 1997), bahkan sampai di ujung Paloh di 
Kabupaten Sambas. 

Mobil dinas Kompas pernah dicegat massa — yang memaksa saya 
mengantarkan mereka ke markas Polres di Singkawang. Beberapa ratus 
meter menjelang markas polisi, terdengar tembakan. Massa kocar-
kacir. Saat itu saya ke luar dari mobil dan berlindung di balik mobil, 
menunggu suara tembakan berhenti. Sedikitnya 10 orang yang berniat 
menyerang markas polisi tewas diterjang peluru. “Anda memang 
pemberani,” komentar Kapolda Kalbar (waktu itu) Kolonel Pol Chaerul 
Rasjidi sambil menepuk-nepuk bahu saya.

Aksi penembakan itu tidak menyurutkan keberanian saya untuk 
tetap ke lokasi kejadian setiap kali terdengar kabar ada korban-korban 
pertikaian. 

Saya diwawancarai BBC London dan CNN. Entah dari mana mereka 
tahu nomor telepon genggam saya. Saya juga kedatangan tamu-
tamu penting dari Universitas Indonesia, sosiolog Sardjono Yatiman, 
antropolog Parsudi Suparlan, dan psikolog Sarlito Wirawan Sarwono. 
Mereka ke kantor Kompas Kalimantan Barat, menonton video yang saya 
ambil dari lokasi kejadian pada hari pertama peristiwa. Tokoh-tokoh 
intelektual itu kagum dengan energi dan keberanian saya ke lokasi 
peristiwa. Bahkan seorang wartawati Radio Perancis menyarankan 
agar saya menjual rekaman video ini karena saya bisa mendapatkan 
banyak uang. “Maaf tidak bisa. Saya masih cinta negara ini,” kata saya. 
Wartawati Perancis itu cuma mengangguk-angguk. 

Poin yang ingin saya sampaikan di sini ketika meliput pertikaian etnis 
seperti Tragedi Sambas adalah jurnalis harus mendatangi lokasi kejadian 
untuk mewartakan peristiwa dengan memahami akar masalahnya 
(bukan sepotong-sepotong) dan berupaya untuk menjelaskan kepada 
khalayak dengan jernih, tanpa perlu memprovokasi; wajib memberitakan 
secara seimbang, cover both side. Jangan sekali-sekali menyebarkan kabar 
bohong dari lokasi pertikaian etnis semacam ini, apalagi mengutip kabar 
“katanya, katanya” tanpa mengecek ulang. 
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Setelah dari Kalimantan Barat, saya bertugas sebagai salah 
satu editor di Harian Warta Kota, waktu itu anak kandung Kompas, 
kemudian editor di Kompas.com. Saya terlibat sejak awal di Kompas 
digital (Kompas iPad, Kompas Siang epaper, Kompasprint.com, dan 
yang kemudian berubah menjadi KompasID) — setelah masa keemasan 
industri cetak mulai meredup. Di era digital, di mana generasi milenial 
dan generasi Z lebih suka membaca berita dari gawai (ponsel pintar dan 
tablet), industri media kini harus beradaptasi dengan perkembangan 
zaman. Sebab jika tidak berubah, akan mati digilas zaman. 

“Perjuangan” media cetak arus utama pada era digital yang menawar-
kan konsep konten berbayar memang tidak mudah. Tetapi saya pikir, 
jika kita mau membayar langganan Netflix, Vidio, atau Mola misalnya, 
selayaknya kita juga rela membayar langganan media-media arus utama 
yang menyajikan konten berkualitas dan “bergizi”. Toh, biaya langganan 
sebulan tidak lebih mahal dibandingkan segelas kopi dan snack-nya. Jika 
kita membayangkan “perjuangan” jurnalis bersusah payah mencari berita 
di lokasi-lokasi sulit untuk menyajikan berita dan foto eksklusif untuk 
para pembaca, sudah sepantasnya kita mau membayar biaya langganan 
media arus utama yang menyajikan bacaan “bergizi”. 

Adhi Ksp (memegang gitar) bersama sahabat-sahabatnya dalam Malam Kekeluargaan Fakultas Publisistik Unpad 
Bandung, 5 November 1982. 

FOTO: DOKUMENTASI SyAFNIJAL.
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Demikianlah, ini sekelumit catatan kecil dari sebagian pengalaman 
jurnalistik yang saya alami selama bekerja lebih dari 30 tahun di Kompas. 
Sebagai jurnalis, saya bisa berkeliling dunia dan Indonesia; pengalaman 
yang sungguh menyenangkan dan mengasyikkan. Sekali lagi, saya 
bersyukur bergabung dengan Kompas pada masa keemasan industri 
cetak, pada masa ketika membaca surat kabar menjadi bagian dari 
gaya hidup; kedatangan koran ditunggu-tunggu dan menjadi rebutan 
antaranggota keluarga; dan pada masa itu Kompas begitu powerful, 
dibaca oleh semua khalayak, dari pejabat sampai masyarakat biasa. 

Pada usia saya menjelang 60 tahun, saya bersyukur masih terus 
mengasah hobi menulis, dan memfokuskan diri menulis buku karena 
itu melatih otak untuk terus bekerja dan berpikir. Saya bersyukur 
sudah menulis buku sejak 2009. Diawali “Panggil Aku King”, biografi 
Liem Swie King, pebulutangkis legendaris Indonesia, sampai 2021, saya 
sudah menulis 15 buku — tiga belas di antaranya bergenre biografi. 

Saya juga bangga pernah menjadi bagian dari Fakultas Publisistik 
yang kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Padjadjaran Bandung — institusi pendidikan tinggi yang menguatkan 
saya untuk terjun di dunia jurnalistik — dunia yang dinamis dan penuh 
warna-warni. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Robert Adhi Kusumaputra atau dikenal dengan nama Adhi Ksp lahir di Palembang, 16 Maret 1964 sebagai anak 
keempat dari lima bersaudara. Menulis sejak usia remaja, Adhi Ksp — nama panggilannya— sejak SMA sudah 
bercita-cita menjadi seorang jurnalis. Setelah lebih 30 tahun aktif di Kompas, Adhi Ksp tidak berhenti menulis. 
Kini dia memfokuskan diri sebagai penulis buku — dunia yang juga menarik dan asyik karena menantangnya 
untuk terus berpikir dan menulis. Selengkapnya baca di https://robertadhiksp.net/tentang-saya/

Sejak 2009 sampai 2021, Adhi Ksp sudah menulis 15 buku, di antaranya “Panggil Aku King”, 2009, (biografi 
pebulutangkis Liem Swie King); “Andy Noya: Kisah Hidupku”, 2015, (host Kick Andy); “Tony Wenas, Chief 
Entertainment Officer”, 2017, (CEO PT Freeport); “Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden”, 2018, (pengusaha); 
“Semangat Baja Ibnu Susanto”, 2021, (pengusaha). Tentang buku-buku Adhi Ksp, selengkapnya baca di https://
robertadhiksp.net/my-books/

Selain aktif menulis buku-buku biografi, Adhi Ksp saat ini juga aktif membantu Badan Pengembangan Kawasan 
Properti Terpadu Kadin sebagai penulis profesional.
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Kebobolan di Awal Pertandingan

Andang Koswara

P
ernahkah tim kesayangan kita kebobolan 
gol pada menit-menit awal pertandingan, 
bahkan sampai bertubi-tubi? Perasaan 

kita pasti sama: ada rasa geram, sedih, kesal, 
putus asa, dan penyesalan bercampur baur 
menjadi satu. 

Seperti itu pula yang saya alami pada awal 
masuk Fikom (Publisistik) Unpad. Tapi ini 
bukan tentang pertandingan sepak bola. Ini 

tentang ujian semester pertama. Meski begitu kasusnya sama, saya 
betul-betul dicukur habis, 6-2. Dari delapan mata kuliah hanya dua 
yang lulus. Betapa sedihnya manakala melihat angka-angka hasil ujian 
pada papan pengumuman yang berderet di sepanjang lorong ruang 
kuliah saat itu. 

Dari enam mata kuliah yang tidak lulus, lima mata kuliah nilainya 
D dan satu mata kuliah nilainya G. Alamak. Ada G segala. Seburuk apa 
rupanya jawaban pada lembar ujian saya. Belasan tahun mengikuti 
ujian di sekolah, rasanya baru kali ini mendapatkan nilai G. Betapa 
jebloknya nilai ini sampai-sampai huruf F saja dilewati, dari E (yang 
biasanya merupakan nilai terendah) langsung ke G. Atau apakah G ini 
merupakan singkatan dari “Gagal”? Hingga hari ini pun saya belum 
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menemukan maknanya. (Salam untuk Kang Endang Dimyati, yang kalau 
tidak salah sama-sama mendapat G)

Singkat cerita, nasi sudah menjadi “bubur ayam”. Tidak ada pilihan 
kecuali mata kuliah yang tidak lulus harus diperbaiki, ikut ujian susulan. 
Ini pun menjadi perjuangan tersendiri. Tidak mudah menemui dosen 
dan mendapatkan waktu ujian. Untungnya teman-teman seangkatan 
sangat membantu dan peduli. (Terima kasih ya untuk semuanya. 
Teristimewa untuk Kang Adhi Ksp yang telah mengajarkan ketelitian 
dan secara detil memberi tahu bagaimana menuliskan nama dosen pada 
lembar jawaban ujian: “u”-nya harus ditulis “oe” ya, “j”-nya ditulis dengan 
“dj” dan menulis gelar jangan sampai salah).

Sejak itu saya mencoba untuk lebih baik, kuliah 
lebih rajin, catatan lebih rapi dan belajar lebih intens 
ketika menghadapi ujian. Hasilnya, alhamdulillah, 
tidak pernah “bertemu” lagi dengan Mr. G hingga lulus 
dan diwisuda pada 12 September 1987.

Ada sedikit catatan dari peristiwa itu. Pertama, hendaknya kita 
melakukan persiapan yang baik manakala menghadapi suatu kegiatan, 
apa pun itu. Kedua, ternyata tidak mudah untuk mendapat nilai baik 
di Fikom kecuali dengan belajar sungguh-sungguh. Fikom Unpad 
bukan fakultas ecek-ecek yang begitu mudah memberikan nilai kepada 
mahasiswa. Pantas, bila kini Fikom Unpad menjadi fakultas terkemuka 
di Indonesia. Hidup Fikom Unpad! 

Palabuhanratu, Februari 2022

SEKILAS TENTANG PENULIS

Andang Koswara lahir di Majalengka, Jawa Barat, 27 April 1963, mengenyam pendidikan tinggi S1 Fakultas Ilmu 
Komunikasi Unpad angkatan 1982 Jurusan Hubungan Masyarakat (lulus September 1987) dan S2 Manajemen 
Pemasaran STIE IPWIJA. 

Andang pernah bekerja di Kantor Departemen Penerangan (Deppen) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci, 
Provinsi Jambi (1989-1995), Kantor Deppen Pemkab Sukabumi (1995-2000). Di kantor Pemkab Sukabumi (2000-
2021), Andang pernah bertugas di sejumlah instansi, di Badan Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu, Sekretariat DPRD, dan terakhir di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, sebelum memasuki 
masa purnabakti pada 1 Mei 2021. Menikah dengan Devi Trisnawati, Andang memiliki satu anak bernama Vitriara. 
Keluarga Andang tinggal di Perum Perkebunan. Kiaralawang, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 
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Si Judes dari Fikom

Ade Maria

P
ada tahun 1982, setelah lulus 
dari SMA, semua sibuk mencari 
tempat kuliah. Saya sempat ikut 

menelusuri beberapa universitas, 
untuk mencari tempat kuliah yang 
pas. Akhirnya saya diterima di tiga 
universitas, yaitu NHI Trisakti, Unpad 
dan Unpar.

Awalnya saya bermaksud meng-
ambil NHI mengingat saya suka masak 

dan membuat kue. Namun ibu saya menasihati saya agar sebaiknya 
saya mengambil Universitas Padjadjaran karena universitas negeri. 
Saya lebih tertarik mengambil Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) 
karena jurusan yang saya pilih adalah Hubungan Intermasional. Saya 
lebih tertarik ke sana. Akhirmya ibu mengusulkan agar saya mencoba 
keduanya.

Alhasil selama dua semester pertama, saya sempat kuliah di dua 
universitas, bolak-balik kampus Dipati Ukur dan kampus Merdeka. 
Setelah menjalani selama satu tahun, saya menyerah, tak sanggup 
lagi kuliah di dua kampus berbeda. Saya memilih Fikom Unpad, dan 
alhamdulillah, saya tidak salah pilih.
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Mulailah saya kuliah di kampus Sekeloa. Yang membuat saya ingat 
dari kampus baru Fikom ini adalah beceknya tempat itu, terutama jika 
hujan turun, sepatu tebal banget dengan tanah.

Satu tempat yang paling nikmat pada saat menunggu jadwal kuliah 
adalah rumah Riyodina, yang dekat kampus. Kami selalu disambut 
dengan ceria oleh ibunda Dina dan selalu mendapatkan senyum nan 
teduh dari Pak Riyo, ayah Dina, yang juga dosen kami semua.

Sampai saat ini saya masih bertemu secara rutin dengan Wilma, 
Leslie (L-81) dan Lita (L-83). Keakraban kami terjalin ketika sama-sama 
mengikuti Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Unpad.

Saya sempat memperkuat tim Paduan Suara Mahasiswa Fikom 
Unpad dan ikut berkompetisi di kampus AMI-ASMI JAKARTA. Saat 
itu saya sangat percaya diri menjadi konduktor. Mungkin pelatih PSM 
putus asa mendengarkan suara saya yang pas. 

Setelah puluhan tahun berlalu, saya masih berhubungan dengan 
sahabat-sahabat alumni Fikom 1982 meskipun melalui WhatsApp Group 
(WAG). Cukup menghibur. Apalagi kemudian kami melanjutkannya 
dengan ‘kopi darat’, reunian di kampus Fikom di Jatinangor. Seru 
banget. 
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Julukan “Si Judes”

Selama di Fikom, saya sempat dikenal dengan sebutan Ade Maria yang 
judes, hahaha. karena dulu saya pikir kalau saya tidak kenal, ya lewat 
saja, daripada dianggap cengengesan tak jelas, terutama terhadap kakak 
angkatan. Duh males, nanti disangka caper banget. Karena alasan itulah, 
saya tak pernah tersenyum dengan orang yang tidak saya kenal. 

Setelah beberapa semester, saya mulai ikut banyak kegiatan di 
fakultas, di antaranya Paduan Suara, juga beberapa acara yang diadakan 
Fikom Unpad. Sejak itu, saya mulai mengenal adik dan kakak angkatan. 
Ternyata seseru itu kalau sudah dekat dengan banyak teman. Banyak 
kegiatan formal dan kegiatan main yang bisa dilakukan. Sebutan “si 
Judes” pun langsung pudar.

Kompaknya L-82

Satu peristiwa yang paling berkesan bagi saya dan membuat saya sangat 
bahagia adalah ketika menyaksikan betapa kompaknya L-82 pada hari 
terakhir masa Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek). Pada 
malam hari, mahasiswa baru diminta jalan berdua melewati semak 
belukar, ditakut-takuti oleh kakak-kakak angkatan dengan munculnya 
jurik (hantu) malam.

Saya bersama Retno Gumelar diciduk dan diumpetin di semak 
belukar. Kebetulan saya dan Retno mendapat giliran agak akhir. Kami 
berdua melihat beberapa teman lain melintas, tetapi panitia meminta 
kami diam, tidak boleh berisik, Alhasil, saya dan Retno dinyatakan 
“hilang”. Situasi ini membuat panik teman-teman L-82, Wilma, Boe, 
Mesak (alm), Bubu, Toto dan teman-teman lain. Bahkan ada teman 
yang menangis. 

Pada saat api unggun terakhir, saya dan Retno “dimunculkan”. 
Melihat kami kembali, semua bersorak dan happy. Di sinilah, saya dan 
Retno merasakan betapa L-82 sangat kompak. Kami berdua sangat 
terharu, menangis bahagia. 

Antara World Expo 1988 dan Skripsi

Mata kuliah-mata kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi yang saya 
ikuti, terutama di Jurusan Public Relations (Hubungan Masyarakat/
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Humas), sangat bermanfaat ketika diaplikasikan dalam dunia pekerjaan. 
Menjelang penyusunan skripsi, saya sempat bekerja di Departemen 
Pariwisata (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), 
menjadi salah satu info aid pada World Expo 1988 di Brisbane, 
Queensland, Australia. Saya menyisihkan 2.000 calon peserta.

Pengalaman public speaking di kampus Unpad membuat saya sangat 
percaya diri ketika diwawancarai langsung oleh Pak Joop Ave, saat 
itu Dirjen Pariwisata. Beliau langsung memilih saya untuk bergabung 
dengan tim info aid Indonesia di ajang pariwisata dunia. 

Ketika itu saya dalam proses penyusunan skripsi. Ibu saya memberi 
ultimatum, jika saya belum menyelesaikan skripsi dan mengikuti sidang 
skripsi, saya dilarang mengikuti World Expo 1988. Pada Januari sampai 
April 1988, saya berpacu dalam waktu, antara mengejar penyelesaian 
skripsi dan mengikuti training (pelatihan) tim info aid World Expo 

Saya mengikuti pelatihan World Expo selama empat bulan, dari hari 
Senin sampai Sabtu di Jakarta. Saya pulang ke Bandung dengan kereta 
terakhir. Saya dijemput kakak saya, untuk langsung ke rumah Pak Atang 
Syamsuddin, merevisi skripsi sampai pukul 02.00 dinihari. Setelah 
berkonsultasi dengan dosen pembimbing, saya langsung memperbaiki 
skripsi, dan menyerahkannya kembali skripsi yang sudah diperbaiki itu 
ke Pak Atang pada hari Minggu malam. 

Senin subuh, saya naik kereta ke Jakarta, untuk mengikuti lagi 
pelatihan info aid pada World Expo 1988 di kawasan Kebon Sirih. 
Begitu seterusnya, sampai akhirnya saya diizinkan oleh Departemen 
Pariwisata untuk cuti beberapa hari, mengikuti sidang skripsi. 

Saya diwisuda pada 16 April 1988 dan tiga hari kemudian, pada 
19 April, saya berangkat ke Brisbane. Alhamdulillah, para dosen 
pembimbing skripsi sangat mendukung saya untuk menyelesaikan 
skripsi dan dapat mengejar waktu wisuda sebelum berangkat ke 
Australia. Saya diizinkan datang pagi-pagi buta ke rumah dosen 
pembimbing. Hatur nuhun, Pak Atang Syamsuddin.

Pulang dari Brisbane, saya menikah, kemudian bekerja pada 
satu Event Organizer (EO) yang membantu berbagai event untuk 
Kementerian Riset dan Teknologi, dan BPPT. Setelah dua tahun, saya 
berhenti bekerja dan fokus membesarkan anak saya.
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Belajar Lebih Mandiri dan Melihat Sesuatu Lebih Komprehensif

Di Fikom Unpad, saya banyak belajar menjadi manusia yang lebih 
mandiri, selalu belajar untuk melihat suatu masalah dalam scope yang 
lebih luas, dan masih harus belajar terus.

I miss my Fikom life. Itu tetap selalu menjadi kenangan yang indah 
buat saya. Banyak hal aneh, hal-hal baik, mengagumkan, mengesalkan, 
menyedihkan, dan mencengangkan di Fikom Unpad selama saya 
berkuliah. Itu semua menjadi catatan yang manis untuk diingat, 
dicermati dan menjadi pelajaran hidup dalam hidup saya.

Saya kangen makan bakso, jajan di kantin Gratia, ke tempat kos 
teman-teman, terutama kos Wilma yang pindah sampai tiga kali, 
momotoran keliling Bandung bersama Wilma, dan setelah naik tingkat, 
saya naik Citroen Faf, sampai akhirnya bisa mengantar saya ke Brisbane 
Australia. Happy and honour to be part of L’82 Fikom Universitas 
Padjadjaran.

Terima kasih banyak untuk Wilma, Adhi Ksp, Anhar Ramli, Rudi dan 
teman-teman yang bisa mewujudkan buku ini. Semoga persahabatan 
L-82 akan terus berlanjut sampai kapan pun. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS 

Maria Rachmajati yang akrab dipanggil Ade Maria lahir di Karachi, Pakistan, 31 Maret 1963, adalah alumnus 
Fikom Unpad Bandung angkatan 1982 yang diwisuda pada 16 April 1988. Saat ini, Ade Maria yang tinggal 
bersama keluarganya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, adalah nenek dari dua cucu kembarnya. 
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05

“Babaduyan” di Fikom Unpad

Asep Sutresna

B
anyak sekali kenangan yang ingin 
saya tulis semasa kuliah di Fikom 
Unpad sehingga untuk memilih dan 

menuliskannya membuat saya galau. Supaya 
sedikit memberikan warna pada berbagai 
tulisan teman-teman, saya memilih kenangan 
ketika mengikuti kegiatan teater.

Sebagai orang yang cenderung minder, saya 
juga ingin sekali menjadi bagian dari organisasi 

kemahasiswaan di kampus dengan harapan dapat meningkatkan rasa 
percaya diri, apa pun organisasinya. Meskipun mencoba mendekat 
pada beberapa organisasi, saya merasa tidak ada ajakan untuk menjadi 
bagian. Tetapi ketika ada ajakan dari Ridwan Wardayanto untuk ikut 
latihan teater di Fikom Unpad, saya senang sekali.

Kegiatan teater yang dimaksud itu sebetulnya belum ada. Hanya 
saja ada yang berpengalaman dalam mengelola kelompok teater 
ingin membuat kelompok budaya di Fikom. Dia adalah Bambang Budi 
Asmara (alm) Angkatan 1981, pendiri Teater Sang Saka, yang juga 
pernah kuliah di Akademi Seni Tari Bandung. Mas Bambang banyak 
menyutradarai pentas teater di Bandung.

Dalam beberapa hal, Mas Bambang banyak menginspirasi saya, 
misalnya cara berpikir bebas dan terbuka, atau bacaan-bacaan tentang 
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filsafat, serta karya sastra klasik. Saya kemudian menjadi tertarik untuk 
membaca karya-karya Sartre, Camus, dan Dostoyevsky.

Karena kegiatan teater ini tidak pernah jelas wujudnya maka tidak 
banyak yang mengingat bahwa pernah ada kegiatan ini. Kami berlatih 
seminggu sekali di Kampus Dipati Ukur di ruang terbuka, atau sesekali 
di Ruang I kalau tidak sedang digunakan. Peserta latihannya pun tidak 
pernah lebih dari 10 orang. 

Yang sangat menempel dalam ingatan saya adalah ketika kami 
harus melakukan Babaduyan. Kami harus berjalan beriringan seperti 
umumnya orang Baduy berjalan. Yang paling depan adalah senior 
yang segala tindakan, dan perilakunya harus diikuti oleh yang di 
belakangnya. Ketika yang paling depan merunduk untuk membetulkan 
tali sepatu maka yang di belakang harus melakukan hal serupa. Ketika 
yang paling depan duduk di bangku, maka yang di belakang juga harus 
duduk di bangku. Yang menjadi aneh untuk yang tidak tahu kalau 
kami sedang latihan, Ketika ada teknisi sedang mengganti lampu di 
langit-langit, yang paling depan kemudian melihat teknisi tersebut 
di atas tangga seperti sedang memperhatikan pekerjaannya. Yang di 
belakang kemudian melakukan hal yang sama dan kemudian teknisi 
tersebut ketakutan karena ada 11 orang memperhatikan tindakannya 
mengganti lampu. 

Kami terus berjalan ke tempat lain tanpa ada yang boleh berbicara. 
Suatu saat senior yang paling depan iseng melihat ada perempuan 
cantik yang lewat, dan yang di belakang tentu saja harus mengikuti 
apa yang dilakukan senior tersebut. Alhasil perempuan tersebut berlari 
ketakutan.

Melatih Keberanian Tampil di Depan Publik

Ketika saya tanya kepada Mas Bambang apa gunanya Babaduyan, 
dia bilang kalau dalam teater kita juga dilatih untuk observant dan 
dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Saya kemudian 
menyadari manfaat Babaduyan juga adalah melatih supaya kita tidak 
malu. Bayangkan kita seperti sepuluh orang gila melakukan hal yang 
sama di lapangan terbuka atau di lorong yang penuh dengan mahasiswa 
lain. Sebagai mahasiswa Fikom yang harus bisa berkomunikasi, berani 
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tampil adalah menjadi keharusan dan Babaduyan seperti ini bisa 
melatih keberanian tampil di depan banyak orang.

Hal lain yang saya pelajari ketika mengikuti kegiatan ini adalah 
melatih vokal, membaca naskah, dan blocking. Dengan melatih vokal, kita 
bisa mengatur tone atau pitch sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan untuk 
latihan membaca naskah, yang saya ingat ketika latihan dengan naskah 
“Orkes Madun” karya Arifin C. Noer yang memberikan inspirasi bahwa 
kita punya kebebasan dalam berekspresi. Sedangkan dalam latihan 
blocking, kami dilatih untuk bisa memberikan fokus pada pemeran yang 
berbicara atau jadi sorotan.Ketiga kemampuan yang dilatih itu banyak 
memberikan warna dalam hidup saya. Bahkan karena saya percaya 
bahwa latihan teater seperti ini dapat meningkatkan kemampuan 
berkomunikasi. Untuk itu ketika harus membuat makalah untuk mata 
kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi, saya menulis tentang kemampuan 
teater dan berkomunikasi. Ibu Nina sebagai dosen mata kuliah tersebut 
memberikan ulasan positif dan makalah ini disebut sebagai pengetahuan 
pragmatis yang dapat meningkatkan kemampuan public speaking.

Setelah hampir satu semester mengikuti kegiatan ini, tidak ada 
pementasan yang dibuat atau lembaga yang terbentuk. Saya beberapa 
kali mengikuti pementasan dari Lingkung Seni Sunda (LISES) dengan 
peran cameo. Tapi itu pun cukup memberikan pengalaman dan 
kenangan yang menarik. 

Mengapa ini menjadi kenangan yang ingin saya tulis 
karena saya merasakan manfaatnya untuk pekerjaan 
dan mengajar. Dalam pekerjaan yang menuntut 
banyak presentasi dan meyakinkan orang lain 
maka kemampuan public speaking menjadi penting. 
Dalam mengajar, saya juga menerapkan dan melatih 
mahasiswa bagaimana presentasi yang efektif. kontrol 
vokal, mempelajari materi presentasi dengan baik 
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dan kemudian melakukan blocking pada presentasi 
kelompok.

Akhir kata, terima kasih untuk almarhum Mas Bambang Budi 
Asmara yang memberikan banyak inspirasi sebagai orang bebas. Juga 
untuk Ridwan Wardayanto yang mengajak saya mengikuti latihan 
teater ini dan mengajak untuk ikut pentas di acara LISES. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Asep Sutresna, M.A lahir di Bekasi, 7 Desember 1963 sebagai anak sulung dari enam bersaudara. Mengenyam 
pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung angkatan 1982 Jurusan Jurnalistik 
dan lulus pada Desember 1987. Asep meraih gelar Master of Arts, Media Communication/Communication 
Management, Webster University, St Louis, Missouri, Amerika Serikat, pada 1994. Saat ini Asep Sutresna dosen 
yang mengajar berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan Komunikasi Pemasaran di Universitas Multimedia 
Nusantara (UMN), Serpong, Tangerang dan di Universitas Indonesia (UI) di Depok. Sebelumnya, Asep pernah 
bekerja lebih dari 15 tahun di beberapa advertising agency, mulai dari Account Executive sampai General 
Manager (1995-2012). Asep juga bekerja mandiri di Melbourne, Australia dan Jakarta (2012-2018) dalam bidang 
cultural diplomacy, social research, marketing, dan branding. Kecintaan terhadap lingkungan juga membuat Asep 
menikmati kegiatan sebagai volunteer di The Silvery Gibbon Project, Australia (2002-2006), sebuah lembaga 
charity yang peduli pada preservasi Owa Jawa melalui berbagai aktivitas seperti pengelolaan event, lelang barang 
seni dan penjualan merchandise.
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06

Mengejar Kuliah  
“Pengantar Filsafat”  

Pak Poespoprodjo 

Atty Nuryaty

T
ahun ini genap empat puluh tahun lalu, saya 
dinyatakan diterima di Fakultas Publisistik 
Unpad. Sebuah pencapaian yang sangat 

menggembirakan. Bagaimanapun juga, menjadi 
seorang jurnalis merupakan cita-cita saya 
semasa duduk di sekolah menengah atas. Saya 
berkeinginan mengunjungi berbagai daerah 
yang ada di Indonesia. 

Jadilah pada hari jadwal her-registrasi, saya 
menyambangi Unpad. Itu merupakan kunjungan saya yang pertama. 
Meskipun saya tinggal di Bandung, jarang saya bermain di wilayah 
Bandung Utara, lokasi Unpad berada. Saya lebih sering berkutat di 
wilayah Bandung Selatan, tempat saya tinggal. 

Saat saya menginjakkan kaki di Aula Unpad, tempat her registrasi 
diselenggarakan, antrean mahasiswa baru sudah “mengular”. Pada saat 
itulah, saya berkenalan dengan Yeti Imanilah, teman satu fakultas. Kami 
duduk bersebelahan, hingga NPM kami pun berurutan. Saya L-82018, 
sementara Yeti L-82019.
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Ternyata proses her-registrasi tidak selesai dalam sehari. Esoknya 
saya harus kembali lagi. Begitu juga dengan Yeti. Pada saat itulah saya 
menawari Yeti untuk menginap di rumah saya, dan besoknya kami 
kembali lagi ke Unpad. Masa-masa Posma kami lalui bersama. Kadang 
saya menginap di tempat kos Yeti, dan kadang Yeti menginap di rumah 
saya.

Ada kenangan lucu yang saya ingat semasa Posma. 
Dari sekian banyak tugas yang harus dikerjakan, 
selalu ada saja kesalahan yang saya buat. Dan 
hukumannya, saya berdiri di depan ruangan, berjoget 
dengan telunjuk di atas kepala, menirukan tanduk 
kijang diiringi lagu kijang talun yang dinanyikan 
mahasiswa lain, terus berputar sampai lagu berhenti. 

Mengagumi Dosen Filsafat

Memasuki masa perkuliahan, banyak mata 
kuliah, yang tidak terbayangkan sebelumnya, 
misalnya seperti mata kuliah Pengantar 
Filsafat. 

Dosen yang mengampu mata kuliah 
ini, beliau bernama Pak W Poespoprodjo. 
Banyak gelar akademisnya, Doktor (Dr), L.Ph, 
SS. Sampai saya tidak hapal. Beliau pernah 
menuturkan, menguasai banyak bahasa asing, 
sekitar sembilan atau sebelas bahasa. Saya 
tidak ingat pasti. Tapi kemampuan beliau 
membuat saya kagum. Suaranya yang berat, 

dengan postur tinggi, tegap dan setelan safari yang selalu dikenakan, 
membuat Pak Poespo tampak berwibawa. Selain mengajar di Unpad, 
beliau juga mengajar di Unpar dan Seskoad. Pantas berwibawa, karena 
mungkin biasa menghadapi tentara dan perwira. 

Dr W. Poespoprodjo, L.Ph, SS (alm). 

DOK FOTO KSP 
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Ada kejadian yang masih terekam dengan baik dalam ingatan 
saya, ketika suatu hari saya mengejar kuliah Pengantar Filsafat yang 
jadwalnya jam 07.00 pagi. Pak Poespo sangat tidak berkenan, jika pada 
saat beliau mengajar, tiba-tiba ada mahasiswa yang nyelonong masuk 
karena terlambat. Di angkot, saya sudah gelisah karena angkot yang 
saya tumpangi merayap seperti kura-kura. Saya membayangkan, begitu 
turun dari angkot, saya masih harus berlari menuju gerbang kampus, 
dan melanjutkan ke ruang kuliah. 

Dengan harap-harap cemas, saya bilang kepada sopir angkot, ”Pak 
saya masuk kuliah jam 7, bisa agak cepat?” Sopir ini penuh pengertian. 
Saya diantar saya sampai di depan gerbang kampus, sehingga saya 
tinggal berlari menuju ke ruang kuliah. Alhamdulillah, akhirnya selamat 
sampai kelas. Saya merasa sangat lega karena ternyata Pak Poespo 
belum masuk ke ruangan. Semua karena kebaikan sopir angkot, saya 
bisa mengikuti kuliah Pengantar Filsafat pagi itu dengan nyaman. 

Di akhir perkuliahan, saya hampir saja tidak mengerjakan tugas 
yang diberikan. Meringkas isi buku filsafat cukup menjemukan. Saat 
itu datang Ridwan hendak meminjam buku saya. Masa orang lain 
bela-belain meminjam buku untuk membuat tugas, saya malah diam? 
Akhirnya, setelah saya selesai mengerjakan tugas, barulah buku catatan 
itu saya pinjamkan. Alhamdulillah, akhirnya saya lulus ujian semester.

Pertemuan dengan Pak Poespoprodjo ternyata tidak sampai di sana. 
Saat sidang ujian skripsi, ternyata beliau salah satu dosen senior yang 
menguji saya. Syukurlah saat itu semuanya dapat dilalui dengan baik, 
dan saya berhasil meraih S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS 

Atty Nurjaty lahir di Bandung, 15 Januari 1964, menyelesaikan semua tahapan pendidikan di Bandung, termasuk 
ketika memilih jurusan Jurnalistik, Fikom Unpad. Setelah lulus, Atty pernah bekerja sebagai Humas Kantor Arsip 
Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat (1990-1997), kemudian sebagai redaksi pada tabloid lokal di Bandung. 
Atty juga pernah menekuni bidang percetakan. 

Menikah dengan Dedy Rachmadi (alm) teman seangkatan dari Fakultas Ekonomi Unpad, Atty dikaruniai satu orang 
putra dan satu orang putri. Setelah suaminya wafat pada tahun 2017, Atty fokus pada kedua anaknya. Saat ini 
Atty sudah memiliki satu orang cucu. Mereka semua tinggal di Bandung.
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07

Fikom Unpad, Kawah Candradimuka

Budi Darmawan

R
asa kaget muncul setelah saya 
menghitung saat tahun masuk Fikom 
pada Juli 1982 dan saat diwisuda pada 

Oktober 1988. Ternyata enam tahun lamanya 
saya berproses di kampus Fikom Unpad antara 
kampus Dipati Ukur dan kampus Sekeloa, serta 
Bandung and the surrounding area. Padahal 
waktu normal kuliah adalah 4,5 tahun. Kok 

lama banget? Pertanyaan yang bekelebat di antaranya adalah apakah 
tingkat kepandaian saya kurang? Atau apakah mata kuliah njlimet dan 
dosennya killer? Jawabannya: salah semua. 

Justru saya melakoni enam tahun berproses di kampus telah 
meningkatkan kompetensi dan networking yang pada gilirannya telah 
banyak membantu kemajuan karier di profesi komunikasi khususnya 
public relations yang menjadi jurusan keilmuan pilihan . Saya bangga, 
bahagia dan gembira menjelajah di Fikom selama enam tahun. Banyak 
cuan-nya. Di antaranya adalah kawan-kawan menyelesaikan sekitar 
140-an SKS, saya menyelesaikan hampir 160 SKS. Dapat bonus banyak.

Bandung dan Unpad memang sudah menjadi incaran sebagai next 
journey destination setelah SMA. Asal saya dari Bogor, sekolah dari 
SD hingga SMA lokasinya sangat dekat dengan “pabrik oksigen”, yaitu 
Kebun Raya Bogor dan Istananya yang kesohor itu. Bandung bukan kota 
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yang asing, karena kerap kali bekunjung dan bersilaturahim dengan 
sanak saudara. Ketika diterima di Fikom Unpad, ya cocok botol deh. 

Tak diduga pada hari pendaftaran, saya bertemu dengan sepupu, 
putri uwak, kakak kandung Ibu. Sepupu saya itu berasal dari Sukabumi, 
bernama Yuliati Rasyid, diterima di jurusan yang sama, Hubungan 
Masyarakat. Makin seru deh. Sejumlah teman baru sefakultas dan 
sejurusan bertambah pada hari pendaftaran tersebut. 

Chemistry telah melekatkan pada hari pendaftaran ulang itu dengan 
beberapa teman baru, yang berlanjut hingga hang out bareng pada 
petang hingga malam. Petang harinya saya, Wilma, Harii, Pribadi (alm) 
dan Irwan Rochadi menikmati roti bakar bersama di ujung Jalan Banda, 
dekat Kantor Pos. Di sanalah, kami saling mengenal satu sama lain. 
Ini sangat mengesankan. Tak ada yang istimewa dalam hang out itu. 
Tapi pengalaman itu membuktikan betapa terbukanya kami, saling 
menghargai dan menghormati, bahkan perkenalan kami belum genap 
12 jam.

Nama Panggilan Baru: Bubu

Dalam pergaulan dan persahabatan selalu ada nama-nama panggilan 
kesayangan yang disematkan kepada karibnya. Termasuk dalam 
pergaulan saya di Fikom ini. Nama panggilan ini hingga sekarang 
masih dipakai, selain oleh sahabat dari Fikom, juga dari teman fakultas 
lainnya. Bahkan melebar hingga kalangan keluarga dan kawan di 
kantor. Ajaib. The power of friendship and relations. 

Kok bisa? Bagaimana awal mulanya, di antara sekumpulan orang 
yang sudah ditakdirkan kerap kali bertemu dengan beberapa orang 
memiliki nama yang sama. Apalagi dengan nama saya Budi Darmawan. 
Demikian juga nama Agus, Bambang, Slamet, Joko, Asep dan lainnya. Di 
kelas, selain saya ada lagi teman bernama Boedi Setiawan. Kebetulan 
kami sering bermain bersama. Kalau ada yang menyapa nama kami, 
pastilah kami berdua meresponsnya. Entah siapa yang memulai, 
dengan cepat kami memiliki nama panggilan baru, saya: Bubu, teman 
saya: Boe. Darimana nama panggilan itu muncul? Ada yang bisa 
menebak? Jawabannya ada pada lembar absensi perkuliahan. Lhaa 
kok bisa, padahal kan di absensi harus ditulis dengan nama asli. Jadi 
nama panggilan itu terkuak dari paraf kami di absensi. Paraf saya 
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terbaca bu, sementara karib saya tertulis boe. Maka sahlah panggilan 
itu dinisbatkan kepada kami, hingga sekarang sudah 40 tahun. Sejak 
itu kawan-kawan, kakak dan adik angkatan, dosen bahkan juru parkir 
pun memanggil nama itu. Amazing. 

Aktif Berorganisasi, Belajar “Leadership” dan Manajemen

Ketertarikan saya dalam organisasi dimulai sejak duduk di bangku 
Sekolah Dasar, yang kemudian berlanjut ke SMP dan SMA. Organisasinya 
standar, seperti Pramuka dan OSIS. Tapi dari organisasi ini, muncul 
ketertarikan saya terhadap leadership (kepemimpinan) dan manajemen. 
Di Fikom dan di Unpad, jenis organisasi lebih beragam, mulai dari 
Himpunan Jurusan, Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, 
sampai pada organisasi di lingkup Universitas, seperti Senat Gabungan, 
yang menjadi tempat bagi saya untuk mengembangkan diri. 

Mahasiswa adalah status yang memiliki predikat “maha”. Kata orang 
Sunda, asa pang aing na. Namun dalam organisasi kemahasiswaan, 
setiap pribadi mendapatkan tempaan untuk mempertanggungjawabkan 
status bin predikat yang disandangnya. Mahasiswa ditempa untuk 
membuktikan kemampuan mengelola waktu, tenaga, pikiran melalui 
berbagai kegiatan dan pelatihan. 

Saya bersyukur mendapatkan tempat di Senat Mahasiswa, Badan 
Perwakilan Mahasiswa, bahkan di Senat Gabungan (kumpulan para 
Ketua Senat semua Fakultas di Unpad). Selama enam tahun saya 
berproses di Fikom Unpad di antaranya dalam tempaan organisasi 
kemahasiswaan. 

Harmoko Datang, Panitia Ditegur Rektor

Menjelang siang di suatu hari di Kampus Sekeloa, Mas Pandu Edi 
Kuncoro, Pembantu Dekan III Fikom Unpad tergopoh-gopoh memanggil 
saya ke ruangannya. Setegang apapun situasinya,Mas Pandu berusaha 
kalem. “Mas Bud, dicari Pak Rektor,” kata Mas Pandu sedikit gusar. 
“Rektorat ditelepon Protokoler Departemen Penerangan mengonfirmasi 
kedatangan Pak Harmoko, Menteri Penerangan, menghadiri undangan 
Mas Budi “ lanjutnya. “Yes,“ kata hati saya gembira. 

“Pak Rektor menegur Panitia, karena kegiatan mengundang Menteri 
tidak diketahui Rektor,“ ucap Mas Pandu. “Deg,” kata dalam hati 
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saya. Misteri ini terjawab saat Pak Harmoko berpidato di depan aula 
Unpad untuk secara resmi membuka Pameran Comminex 1986 karya 
mahasiswa Fikom Unpad.

Figur Pak Harmoko, Menteri Penerangan RI, adalah 
salah satu pemimpin nasional yang menonjol di era 
80-an. Harmoko seorang komunikator ulung. Mestinya 
kemampuan yang dimilikinya bisa menjadi disertasi 
untuk gelar Doktor Ilmu Komunikasi. Kompetensinya 
bisa diurai melalui berbagai teori Komunikasi, Media 
Massa, Jurnalistik, Public Relations, bahkan ilmu 
Politik. 

Sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan melanjutkan 
pendidikan S3 karena bentrok dengan kesibukan pekerjaan. Cukuplah 
sampai S2. 

Kehadiran Pak Harmoko dalam ajang COMMINEX 1986 menjadi 
strategis untuk pengembangan Fikom Unpad dari sisi profesi, keilmuan, 
funding dan networking. Maka karena kehadiran figur Pak Harmoko 
yang high profile di ajang COMMINEX ini telah membuat geger, 
dianggap bersejarah, dan dikenang Fikom. 

Lalu apa yang membuat Pak Harmoko mau datang untuk membuka 
acara sekelas Mahasiswa? 

Communication Information Exhibition atau COMMINEX, adalah 
gagasan Rudi WP ( kakak angkatan L 80), yang menjabat Ketua Senat 
Fikom tahun 1983–1984. Acara itu pertama kali diadakan pada 1984 
di Aula Unpad. Kang Rudi WP di sela kesibukan kuliah, aktif dalam 
kegiatan tahunan yang menjadi ikon Jakarta di era 80-an, yaitu Jakarta 
Fair (Pekan Raya Jakarta). Sudah pernah kan main ke Jakarta Fair? 
Bikin takjub! Ada hiburan, kuliner, belanja dan lainnya. Pengetahuan 
mengelola kegiatan pameran inilah yang sedang dibagi oleh Kang Rudi 
WP kepada mahasiswa Fikom. Salah satu kompetensi mahasiswa Fikom 
adalah merancang strategi komunikasi untuk publik. Pameran adalah 
salah satunya. 
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Di sisi lain, Kang Rudi WP memberikan knowledge kepada 
mahasiswa dalam praktik membuat konsep pameran, mengelola, 
menjual dan perencanaan waktu. Di kemudian hari, untuk anggota 
panitia yang terlibat pastilah ilmu gratis ini bermanfaat dalam 
mendukung pekerjaannya. Saya membuktikannya. (Al Fatihah untuk 
Mas Pandu dan Kang Rudi WP).

Ketika Senat Mahasiswa dipimpin oleh Kang Suherlan (L 81), pada 
tahun 1986 saya ditunjuk untuk menjadi Ketua Panitia COMMINEX 
1986. Seperti biasa, panitia terdiri dari berbagai angkatan, agar terjalin 
networking dan membangun espirits de corps. Kang Rudi WP dan 
beberapa senior COMMINEX 1984 terlibat juga, untuk memudahkan 
peralihan tongkat estafet. 

Ajang ini harus mengedepankan peran mahasiswa untuk bisa 
“menjual“ masing-masing daya tarik keilmuan dalam dunia praktik. 
Beberapa teman 82 menjadi tulang punggung dalam kegiatan ini di 
antaranya Boe, Mesak, Agus “Toto” Manurung. Dari sinilah, di ruang 
Senat Mahasiswa di ruang bawah ujung kiri, surat untuk Menteri 
Penerangan Bapak Harmoko diputuskan, dikonsep, dan dikirimkan. 
Tanpa sepengetahuan PD III apalagi Pak Rektor. Di sini kami belum 
pandai soal tata krama administrasi dan protokoler . Modal kami 
hanyalah semangat ingin memajukan Fikom.

Saat yang dinanti pun tiba. Sampailah pada sambutan Menteri 
Penerangan RI, Bapak Harmoko. Semua tamu undangan kompak 
menatap podium di depan Aula Unpad. Sejatinya Pak Harmoko adalah 
sosok yang bersahabat. Latar belakang sebagai jurnalis membuatnya 
lebih mudah menjalin komunikasi. Sebagai komunikator ulung, bukan 
hal sulit mengolah kata, bahkan membuat kebanggaan kepada Panitia 
COMMINEX. “Pak Rektor, Pak Dekan dan civitas academica Unpad, juga 
panitia dan para mahasiswa yang saya hormati. Saya memutuskan 
untuk datang ke Unpad ini untuk membuka COMMINEX karena yang 
mengundang adalah Mahasiswa. Setelah membaca surat dari Panitia, 
saya spontan minta untuk dijadwalkan datang ke Unpad hari ini. Dan 
sekarang saya berada bersama-sama Mahasiswa,“ ujar Pak Harmoko 
dengan lantang sambil tersenyum lebar. 
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Seketika itu pula tepuk tangan membahana. Pak Harmoko tahu 
bagaimana menyemangati anak-anak muda mahasiswa Fikom, yang 
keilmuannya erat berkaitan dengan Kementerian yang dipimpinnya. 

Gara-gara slonong boy, jadilah Menteri yang datang.

Ketua Ospek Mahasiswa Baru Tingkat Universitas 

Entah bagaimana, saya didapuk oleh para Ketua Senat se-Unpad 
untuk menjadi Ketua Ospek tingkat Uiversitas. Pengalaman yang 
seru, para Ketua Senat Mahasiswa bekerja sama untuk menyambut 
para mahasiswa baru. Sebenarnya saya ingin bercerita lebih Panjang, 
namun izinkan saya menulis sampai di sini saja. Teman-teman Fikom 
82 masih punya banyak cerita untuk dibagi. Berbagi halaman dan cerita 
itulah adab yang tertulis tapi menjadi kenyataan dalam Keluarga Besar 
FIKOM 82. 

Maaf, tak ada cerita asmara di episode saya. (bd L82059)

SEKILAS TENTANG PENULIS

Budi Darmawan, anak sulung dari tiga bersaudara, lahir di Bogor, pada Sabtu dinihari 22 Juni 1963, 
menghabiskan masa kanak-kanak hingga remaja di Bogor. Aktif dalam kegiatan Pramuka sejak SD dan SMP 
di kawasan rumahnya, menjadikannya senang berorganisasi. Budi pernah menjabat Ketua OSIS di SMP Regina 
Pacis Bogor.

Selepas SMA, Budi yang akrab dipanggil dengan nama Bubu ini memilih jurusan Hubungan Masyarakat Fakultas 
Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Kecintaannya berorganisasi semakin menjadi-jadi bak gayung 
bersambut. Dalam kesibukan kuliah, kesibukan berorganisasi tetap berjalan. Budi menjabat Wakil Ketua Badan 
Perwakilan Mahasiswa Fikom Unpad (1984–1985), Ketua Senat Mahasiswa Fikom Unpad (1986–1988). Dia 
didapuk para Ketua Senat se-Unpad untuk menjadi Ketua Panitia Ospek Tingkat Unpad pada 1987. 

Kariernya selepas meraih gelar Sarjana sejalan seiring dengan bidang keilmuannya. Budi mengawali kariernya 
sebagai Account Executive hingga Account Manager pada Konsultan PR dan Komunikasi tekenal, Inke Maris 
Associates (1989–1993). Budi dipercaya menangani klien tingkat dunia, seperti Singapore Airlines, BBC London, 
tim pebalap Formula 1 dan balap motor 500 cc.

Pada Oktober 1993, Budi bergabung dengan stasiun televisi swasta SCTV di Departemen Humas selama 18 tahun 
hingga 31 Desember 2010. Dia sempat menjabat Kepala Humas. Pada 3 Januari 2011 hingga sekarang, Budi 
bergabung dengan PT Djarum di Departemen Corporate Communication.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika politik, Budi merasa perlu untuk menimba 
ilmu lagi ke jenjang S2. Pilihannya jatuh di program Magister Komunikasi Politik FISIP Universitas Indonesia 
(2006–2008).
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08

“From Nothing to Something”

Diny Supardini

D
iawali dengang kata-kata from nothing 
to something, itulah awal deskripsi 
tulisanku tentang Fikom Unpad. Karena 

awalnya menjadi seorang ahli komunikasi, atau 
pada saat itu disebut publisistik, bukanlah cita-
cita. Menjadi seorang arsitek adalah impianku 
yang tidak pernah tercapai. Man propose, God 
dispose, manusia berencana, namun Tuhan 
punya rencana lain. Takdir Tuhanlah yang 

membawaku menjadi seorang polisi karena kesarjanaanku. 
Bagiku, menjadi mahasiswa Publisistik Unpad awalnya tidak 

membanggakanku. Aku sangat kecewa. Teman-temanku satu kelas di 
SMA Negeri V Bandung waktu itu merasa heran, dari sepuluh besar di 
kelas tiga IPA jurusan Gambar, hanya aku sendiri yang tidak masuk 
jurusan Arsitek ITB. Kekecewaan dan rasa frustrasi saat itu membuatku 
merasa cuek, ignorance, tidak mau ikut kegiatan Posma, pengenalan 
lingkungan, dan jarang masuk kuliah selama satu tahun. 

Makanya wajar jika aku tidak dikenal teman-teman satu angkatanku, 
Fikom angkatan 1982. Memang itu maksudku, tidak mau dikenal dan 
bergaul dengan teman seangkatan. Kalau mau dibilang sombong 
boleh, dibilang “kuper” juga mungkin. Aku memang tidak peduli 
saat itu. Saking cueknya, aku seringkali dihukum, disuruh berdiri di 
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depan (Ruang I, Kampus Dipati Ukur) karena terlambat masuk kuliah, 
terutama dosen Ilmu Politik, Bapak J.M. Papasi, tapi aku mah cuek aja 
dah. Beruntunglah ketika ujian, aku mendapat nilai B.

Aku masuk jurusan Jurnalistik (sepertinya salah jurusan), karena 
pada dasarnya aku tidak terlalu mahir menulis atau mengarang cerita. 
Aku lebih suka berbicara di depan umum.

Namun kekecewaanku pada tahun pertama kuliah segera pulih. 
Aku bersemangat lagi mengikuti kuliah setelah menyadari aku akan 
rugi sendiri bila situasi ini berlarut-larut. Semangatku untuk mengikuti 
perkuliahan terbukti dengan nilai-nilai ujian yang meningkat, terutama 
ilmu-ilmu filsafat dan psikologi yang sangat aku sukai. Masih ingat 
dengan dosen Filsafat dan Psikologi, yang sangat aku sukai, yaitu 
Bapak W. Poespoprodjo? Terima kasih, Pak. Nilaiku saat itu bagus-
bagus, sering dapat nilai A, dan paling rendah B. Terima kasih, Pak W 
Poespoprodjo.

Ketertinggalanku dalam tahun pertama perkuliahan membuat aku 
menjadi “rakus”, dan “tamak” menerima ilmu di Fikom. Selain beasiswa 
Supersemar yang membuatku bersemangat dalam belajar, aku merasa 
belum puas menerima ilmu di jurusan yang aku pilih, ilmu Jurnalistik. 
Banyak materi ilmu kehumasan yang aku ikuti bersama mahasiswa 
Fikom angkatan 1983 (angkatan Gina Sonia dkk). 

Jadi pemenuhan SKS untuk S1 yang seharusnya hanya 153 
SKS di transcript S1, aku penuhi menjadi 215 SKS. Lumayan, itu 

Diny sebagai pengajar pelatihan yang diselenggarakan Serdik Sespimma Polri.
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menambah pengetahuanku tentang kehumasan. Dan ternyata ilmu 
ini sangat bermanfaat pada saat aku bertugas di Kepolisian RI di 
Divisi Humas Polri, sejak tahun 1992 sampai 2010. Itulah sekelumit 
pengalaman sebagai mahasiswa Fikom Unpad angkatan 1982, mengapa 
kudeskripsikan from nothing to something, karena berawal dari tidak 
suka Fikom menjadi sangat suka. Ini menjadi modal masa depanku 
sebagai anggota Kepolsian Republik Indonesia. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

AKBP Diny Supardini, Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP, satu-satunya angkatan 1982 yang berkarier di 
Kepolisian RI (Polri). Lahir di Bandung pada 1963, Diny mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Bandung, 
menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad (1982-1987). 

Setelah mengikuti Sekolah Perwira (SEPA) Polri angkatan X dan lulus tahun 1992, Diny menjadi Perwira Pertama 
Bagren dan pernah ditugasi menjadi Ajudan Kepala Negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok di 
Jakarta tahun 1992. Diny kemudian mengikuti pendidikan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
pada 1993. Setelah mengikuti Dikjur Jurnalistik “Antara” tahun 1996, Diny menjabat Kasub Ren pada Bagren 
Dinas Penerangan Polri dan Kasubag Fung pada Bagren Divisi Humas Polri tahun 2000. Diny pernah mengikuti 
pelatihan Disaster Management PBB di Bangkok, Thailand (2006) dan pendidikan Akta IV (Mengajar) di Universitas 
Pendidikan Indonesia (2007), serta pelatihan Asesor Pendidik (2013). Pada tahun 2018, Diny menjadi salah satu 
peserta Konferensi International Association Women Police (Asosiasi Polwan Internasional) di Kanada tahun 2018. 
Sejak 2012 sampai sekarang, Diny bertugas sebagai Gadik Madya pada Sespimma Polri.

Diny Supardini ketika betugas sebagai Ajudan Pemimpin Palestina yasser Arafat dalam KTT Gerakan Non-Blok 
1992 di Jakarta
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09

Sebait Cerita Aku dan Fikom

Elvi Hendrani

Gaudeamus Igitur, juvenes dum sumus. Post icundum iuventutem, post 
molestam senectutem, nos habetit humus (Mari kita bersenang-senang, 
selagi masih muda. Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah 
masa tua yang penuh kesukaran, tanah akan menguasai kita) 

Bab I: Badai

A
ku ingat betul tahun 1982 aku diterima 
di Fikom yang membawa kebahagiaan 
kepada kami sekeluarga karena 

artinya aku menjadi anak yang pertama kalinya 
tidak berkuliah di IKIP di mana kedua kakakku 
berkuliah di sana namun itu tidak lama, karena 
Tuhan ingin menguji keluarga kami. 

Satu minggu setelah aku menjalani Ospek, 
aku kehilangan Ibuku setelah dirawat beberapa 

hari di rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Dunia seakan gelap 
bagi keluarga kami, apalagi bagi adikku, yang menjadi anak kesayangan 
Mami.

Tuhan rupanya terlalu sayang pada kami sehingga kami mendapat 
cobaan lagi. Satu bulan setelah Ibuku meninggal, ayahku harus pindah 
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ke Jakarta, pindah ke kantor pusat,dan mendapat rumah dinas di 
Bekasi, membawa adik bungsu kami. Maka tinggallah aku berdua 
dengan kakak perempuanku di rumah.

Dunia seakan porak poranda. Di satu sisi, aku masuk dalam dunia 
perkuliahan yang asing dengan teman-teman yang asing, di sisi lainnya, 
aku dan kakakku tiba-tiba harus menjadi anak kos di rumah sendiri, 
ditambah kehilangan orangtua yang menjadi tumpuan dan tempat 
bertanya serta mengadu. Aku juga kehilangan teman dekatku sejak 
SMA — yang karena malu tidak diterima di Unpad dan yang lebih 
menyakitkan lagi, dia pergi begitu saja meninggalkanku pada saat aku 
memerlukan tempat mengadu.

Dunia gelap gulita. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sempat 
terpikir untuk menyusul ibunda tapi rupanya keberanian tidak 
sebanding dengan keinginan. Tuhan tidak menginginkan itu dan 
mengirim “dewa penyelamat” untukku yaitu seorang dosen Filsafat yang 
sangat kebapakan (Pak W. Poespoprodjo), yang melihat kegalauanku 
dan bertanya dengan sorot mata yang teduh dan mendengarkan tanpa 
mengeluh. Semua duka, galau dan luka keluar dan mengalir deras. 
Tuhan, terima kasih. Beliau menyadarkanku bahwa aku tidak sendiri 
dan aku tersadarkan betapa tidak setiap nestapa akan menjadi duka 
tetapi seringkali nestapa menjadi jalan menuju suka.

Mendapat cobaan bertubi-tubi, hidup mandiri dan sendiri rupanya 
menjadi salah satu berkah yang menjadikan aku pribadi yang tegar 
dalam menghadapi cobaan hidup di kemudian hari. Tuhan sedang 
mempersiapkanku karena ternyata masih banyak cobaan yang lebih 
berat yang harus kuhadapi. Terima kasih Tuhan.

Bab II: Ketika Matahari Mulai Menyapa

Tuhan kembali mengirimkan malaikatnya kepadaku. Kami ber-
kelompok, ada Uwa Ridwan Wadaryanto, Engkus Kuswarno, Asep 
“Sokep” Sutresna, Djaka Mulyana, Eppy Noviar dan si kecil Nita 
Puspitawati. Mereka menjadi “malaikat” yang dinamakan sahabat dan 
membawa kebahagiaan. Secara perlahan, kehadiran mereka mulai 
memupus sisa-sisa badai kehidupan.

Pada semester II, Tuhan kembali memperlihatkan kasih sayang-Nya 
dengan mengirim manusia yang menjadi cinta terakhirku walaupun 
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kini kami dipisahkan dalam dunia yang berbeda. Inshaallah kami akan 
kembali menyatu di surga-Nya. Aamin.

Lengkaplah sudah kebahagiaanku, melewati masa-masa penuh 
gelak canda walau kadang ada yang terlihat sedikit menderita tapi 
segera hilang terbawa tawa.

Belajar bersama mereka membawa bahagia, perkawanan yang 
Tuhan takdirkan terjalin sampai saat ini terus disyukuri. Masih ingat 
satu saat ketika galau karena harus membayar kuliah satu semester 
Rp 11.000 tapi malu meminta kepada orangtua, Eppy dengan penuh 
tawa mengatakan, “Udah de, tah ku Eppy dibayarkeun” Makasiiihhh 
Eppy. Lop yu pull, bukan karena uangnya tapi karena kasihnya yang 
tak berbatas.

Kebahagiaan waktu berkumpul dengan The Geng menjadi bahagia 
tanpa akhir, bahkan terasa sampai saat ini. Tahun baru menyanyikan 
lagu Queen bersama sambil bakar jagung juga menjadi memori yang 
jika muncul saat ini terus kuingat dengan senyum. Bait-bait lagu Queen 
banyak dipelesetkan oleh Asep jadi pelesetan yang keren abis, seperti 
“Alright” menjadi oray. Hadeuuuhhh itu kocak banget.

Ada lagi momen tak terlupakan ketika melimpah kado di saat 
merayakan ulang tahun itu menjadi salah satu momen yang paling 
manis, bahagia ketika menerima atau menyiapkan kado dari atau untuk 
sahabat terkasih memang kebahagiaan yang tak tergantikan. 

Bab III: Akhir Cerita 

Akhirnya tibalah waktunya menulis skripsi setelah melaksanakan KKN 
di Kota Bandung. Bukankah KKN itu identik dengan pedesaan? Kenapa 
atuh aku teh KKN-nya di Kota Bandung Jl. Karapitan? Ya sudahlah, atuh 
kumaha deui. 

Menulis skripsi bukan pekerjaan mudah, malah penuh “drama”. 
Salah satu pembimbing yang rumahnya di ujungnya Ujung Berung 
hanya menerima konsultasi jam 05.00 sampai jam 07.00 pagi. Jadi 
setiap hari, aku harus berangkat jam 3 pagi menggunakan motor, 
diantar orang terkasih. 

Belum lagi serunya “ngetik” skripsi zaman dulu, komputer masih 
barang langka. Anak-anak di rumah merasa amazing ketika saya 
menceritakan kepada mereka bagaimana perjuangan mengetik dengan 
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kertas pola di belakang kertas agar hasil ketikan rapih dan harus 
menghitung jumlah huruf dalam setiap kalimat terakhir di setiap 
baris agar lurus dan manis terlihat. Belum lagi jika ada koreksi dari 
pembimbing di tengah halaman. Alamak, potong tempel menjadi solusi 
praktis. Belum lagi siap mengoleskan minyak tanah untuk pita mesin 
ketik yang mulai buram. Semua perjuangan itu tidak sia-sia karena 
skripsiku berakhir dengan nilai A. Alhamdulillah.

Di tengah cerita skripsi, ada pula cerita yang juga tidak terlupakan, 
cerita yang tidak manis, tidak pahit dan tidak membawa air mata, tapi 
cukup membuat tertawa kecut, yaitu pending satu tahun menunggu 
untuk sidang skripsi karena ada program “cuci gudang” untuk 
angkatan 70-an. Satu tahun nganggur seperti deja vu sewaktu SMP ada 
penambahan enam bulan sebelum lulus. 

Pada April 2008, aku diwisuda bersama banyak teman lain. Mulailah 
kami para anggota geng terpisahkan jarak dan waktu, walau akhirnya 
kami bisa tetap bertemu merajut waktu.

Ada satu teori yang teringat dan terimplementasikan hingga kini. 
AIDA menjadi inspirasi dalam segala situasi dan menjadi motivasi. 
Attention - Interest - Decission -Action. 

Selamat ulang tahun almamaterku tercinta. Banyak ilmu kehidupan 
yang kudapatkan. Tetap jayalah selalu Fikom. Semoga kebersamaan kita 
menjadi saudara di dunia dan di akhirat nanti. Aamiin.

Bekasi, 13 Februari, dalam rintik hujan sore

SEKILAS TENTANG PENULIS

Elvi Hendrani lahir di Bandung, 26 November 1963, mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjadjaran Bandung angkatan 1982. 

Saat ini Elvi Hendrani menjabat sebagai Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Deputi Perlindungan 
Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, yang berkantor di Jalan 
Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pada 2015-2020, Elvi bertugas sebagai Asisten 
Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas dam Budaya; dan pada 2013-2014 Asisten Deputi 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kementerian yang sama.
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10

“Nyungsep Berjamaah”  
di Tanjakan Emen 

Emilius Boedi Setiawan

B
anyak kenangan manis saat kuliah di 
Fikom Unpad yang sampai sekarang 
masih tersimpan. Dari sekian banyak 

kenangan, ada satu yang masih membekas 
dan sulit dilupakan, yaitu mobil yang saya 
kendarai mengalami kecelakaan di Tanjakan 
Emen, Subang. Nyungsep berjamaah.

Ceritanya, beberapa teman satu angkatan 
berencana kumpul bareng di rumah nenek Ully Alysha di Desa Ranca 
Panjang, Sagala Herang, Subang, Jawa Barat, selama dua hari. Kami 
berencana menginap satu malam di sana. 

Beberapa teman berangkat terpisah. Ada yang naik motor, di 
antaranya Asep Sutresna dan Ridwan Wardayanto. Sebagian besar naik 
angkutan umum. 

Teman-teman L-82 lain yang ikut mobil Mitsubishi Colt minicab 
yang saya kendarai berjumlah delapan orang, yaitu Wilma Widyastuti, 
Harry, Djaka Mulyana (alm), Ully Alysha, Agus “Toto” Manurung, 
Lodewijk Mesak Nakbena (alm), Riyodina Pratikto, dan Budi “Bubu” 
Darmawan. 

Hari itu tanggal 25 Februari 1984. Kami berangkat dari depan 
Aula Kampus Dipati Ukur Bandung. Toto dan Mesak duduk di depan, 
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menemani saya yang menyetir mobil. Djaka, Ully, dan Wilma duduk 
di tengah, sedangkan Riyodina, Bubu, dan Harry duduk di barisan 
belakang.

Cuaca sore itu gerimis dan kondisi jalan licin. Saya menyetir dengan 
kecepatan normal. Lalu lintas agak sepi. Setibanya di Tanjakan Emen 
di wilayah Subang, sekitar pukul lima atau enam sore, mobil yang saya 
kendarai tergelincir. Saya berupaya mengendalikan kemudi ketika 
mobil berputar di jalan yang licin. 

Saya tidak ingat berapa kali mobil itu berputar (teman-
teman bilang mobil itu berputar tiga kali) dan akhirnya 
terhenti setelah menabrak tebing tanah. Kaca depan 
mobil hancur berantakan. Ujung depan mobil sudah 
menjorok ke arah jurang. Saya bersyukur, kami semua 
masih dijaga oleh Yang Maha Kuasa. 

Saya masih sadar, berusaha melihat kondisi delapan teman lainnya. 
Saya sempat kaget melihat salah seorang teman, tubuhnya merah 
semua. Ternyata merah di tubuhnya adalah merah sambal yang dibawa 
untuk acara, bukan merah darah. Lega rasanya mengetahui semua 
teman dalam kondisi selamat. 

Namun Mesak memberi isyarat bahwa ada darah mengalir di leher 
saya. “Darahhhh, Boe,” kata Mesak sambil menunjuk ke arah leher saya. 
Secara refleks, saya menyapu leher saya dan ternyata ada pecahan 
kaca mobil yang menancap ke leher, dan hampir mengenai nadi besar. 
Sambil berjongkok di tepi jalan, saya langsung melepaskan pakaian 
dan mengikatnya ke leher untuk menutupi luka tersebut. Darah terus 
mengucur dari leher saya. 

Saya tidak tahu siapa di antara teman-teman yang menyuruh saya 
dibawa ke Puskesmas terdekat. Pihak Puskemas kemudian mengantar 
saya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung. Saya ingat, 
sebelum leher saya dioperasi untuk mengeluarkan pecahan kaca, saya 
meminta kaos kaki karena kaki saya kedinginan akibat banyak darah 
yang keluar. Leher saya dijahit karena luka yang saya alami nyaris 
mengenai pembuluh darah di leher. 
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Kecelakaan di Tanjakan Emen itu menyebabkan tulang lutut Toto 
bergeser akibat menubruk dasbor, wajah Mesak terkena pecahan kaca, 
pinggang Ully sakit (sehingga harus diterapi berulangkali), tulang bahu 
dan leher Djaka cedera (sehingga membutuhkan alat bantu di leher 
cukup lama).

Teman-teman mengantarkan mobil Mitsubishi Colt yang kaca 
depannya bolong akibat pecah berantakan itu ke rumah orangtua saya. 
“Rasanya tidak enak banget membawa kabar ke orangtua Boe bahwa 
anaknya ada di rumah sakit,” cerita Wilma kemudian. 

Dari cerita teman-teman L-82, saya mendapatkan informasi bahwa 
teman-teman yang sudah tiba lebih dulu di rumah Ully di Subang 
bingung karena saya dan teman-teman belum juga tiba. Sekitar pukul 
21.00 atau 22.00, Asep Sutresna dan Ridwan Wardayanto naik motor, 
menyusuri jalan dari Subang ke arah Lembang, sambil mampir di 
beberapa rumah sakit di Lembang. 

Sebagian mahasiswa Fikom Unpad angkatan 1982 yang sudah tiba lebih dulu di rumah nenek Ully Alysha 
di Subang, 25 Februari 1984. Foto: dokumentasi Dadang Sugiana
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Sejak dulu ada mitos bahwa Tanjakan Emen di Subang sering 
‘makan korban’. Masyarakat setempat sering mengaitkannya dengan 
hal-hal mistis. Tetapi saya pikir kondisi jalan yang menanjak dan 
menurun di sana pada sore itu memang licin karena gerimis. 

Nyungsep berjamaah di Tanjakan Emen Subang pada Februari 1984 
merupakan pengalaman tidak terlupakan sepanjang hidup saya, selain 
kenangan ketika aktif menjadi anggota Senat Mahasiswa Fikom, dan 
menjadi anggota Panitia Comminex. 

O ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang 
sudah bekerja keras menyusun dan menerbitkan buku ini. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Emilius Boedi Setiawan lahir di Bogor, 14 Mei 1961 sebagai anak kedua dari enam bersaudara. Boedi 
mengenyam pendidikan tinggi di Fikom Unpad angkatan 1982. Sejak lulus sampai sekarang, Boedi berwirausaha, 
mengelola hotel dan restoran bersama keluarganya di Bali. Jabatannya saat ini adalah Direktur Utama PT Kubu 
Bali Ayu yang mengelola Poppies Cottages dan Strawberry Hotel; serta restoran “Kopi Pot” dan “Strawberry Hill”. 

Dari kiri ke kanan: Bawah: Emilius Boedi Setiawan, Ridwan Wardayanto, Lodewijk Mesak Nakbena (alm), 
Asep Sutresna. Atas: Sheiful Yazan, Pribadi S (alm), Sutartono, Agus Manurung
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11

Memori Mini L-82

Engkus Kuswarno

M
ini memori atau memori mini? Rasa-
rasanya sama saja, merupakan istilah 
baru. Yang dimaksud adalah sejumlah 

kecil peristiwa (tidak rekonstruksi seluruhnya) 
tentang masa lalu (nyoreang katukang) 40 
tahun lalu, yang tidak terlupakan. Padahal 
kebersamaan teman satu angkatan (L-82) 
ketika kuliah program sarjana hanya sekira 
4-6 tahun, tetapi catatan sejarahnya bisa dibuat 

sekian jilid. Khusus untuk tulisan ini, cukup yang mini.
Bermula ketika registrasi menjadi mahasiswa baru angkatan 1982 

Fakultas Publisistik (Fapub), kita ngantre berular di lapangan parkir 
timur kampus Unpad Dipati Ukur dan aula Graha Sanusi. Memerlukan 
waktu berjam-jam untuk registrasi ulang ketika nama kita tercantum 
di deretan yang diterima sebagai mahasiswa baru Unpad. Berpindah 
dari satu kursi ke kursi lainnya sambil membawa setumpuk berkas. 
Pemandangan seperti itu sekarang sudah tidak ada lagi.

Kita memiliki ruang kuliah andalan, namanya Ruang I (Ruang 
“i”), cukup besar dapat menampung sampai dengan lebih dari 100 
orang. Dosen yang mengajar di posisi lantai di atas mahasiswa, karena 
desain lantainya dibedakan ketinggiannya, setinggi pinggang. Semacam 
panggung permanen. Kuliah menyenangkan mahasiswa jika yang 
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mengajar adalah dosen perempuan yang memakai rok pendek duduk 
menyilangkan kaki di kursi panggung itu. Para mahasiswi mungkin 
tidak terlalu hirau, dibandingkan mahasiswanya.

“Time Table” Pak Poespoprodjo

Kita juga masih ingat kuliah menjadi sangat serius, jika yang mengajar 
adalah Pak Poespoprodjo, yang selalu menenteng tas Echolac — yang 
ditempeli stiker hotel dan maskapai penerbangan. Kalau tidak belajar 
logika, ya belajar filsafat. 

Tugas pertama dari Pak Poespo adalah membuat time table 
yaitu menuliskan apa saja kegiatan sehari-hari kita dan kemudian 
melaporkannya kepada beliau. Tidak pernah dipertanyakan apa 
hubungannya tugas membuat time table itu dengan dua mata kuliah 
Logika dan Filsafat, selain patuh saja. Selain “disiplin mati”, beliau paling 
irit memberikan nilai. Dalam satu angkatan yang berjumlah 102 orang 
(kemudian berkurang menjadi di bawah 100 orang), hanya di bawah 
10 orang yang lulus. 

Saya punya catatan penting menerima nasib mengikuti kuliah 
beliau. Ketika mata kuliah Logika yang dipelajari dengan “jungkir 
balik”, saya hanya mendapatkan “anugerah” nilai “C”. Lebih beruntung 
dibandingkan dengan kawan-kawan lainnya yang harus mengulang. 
Ketika mata kuliah Filsafat, saya sudah menyerah, tidak “jungkir 
balik” lagi belajar. Hasilnya fantastis! Beliau mengganjar saya nilai “A”. 
Ternyata manjur juga resep Pak Jalaluddin Rakhmat yang saya pakai, 
yaitu, “berbicaralah ngaco, dan Anda sudah berfilsafat dengan baik”.

“Penyamun di Sarang Perawan”

Masih awal perkuliahan di Publisistik, saya yang datang dari kampung, 
kuliah ke kota, pernah terjebak sebagai “Penyamun di Sarang Perawan”. 
Adalah Nuniek yang menyebut demikian. Ketika menunggu perkuliahan 
lanjutan, kawan-kawan rame-rame ke rumah Nuniek di Jalan Citamiang. 
Saya tidak punya kendaraan kemudian diajak oleh Nuniek ke mobil 
Datsun 120 Y-nya, bersama dengan tiga orang lainnya, yang semuanya 
perempuan, kecuali saya. 
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Barangkali Nuniek ingat novel Sutan Takdir Alisyahbana pada 
tahun 1930-an yang berjudul “Anak Perawan di Sarang Penyamun”, 
maka sayalah yang menjadi “penyamun” di sarang empat “perawan” 
(walaupun saya tidak pernah terus diminta membuktikan bahwa saya 
benar-benar “penyamun”, dan empat orang sisanya adalah benar-benar 
perawan). Saat itulah saya baru tahu Nuniek memiliki suara emas 
ketika bernyanyi. 

Dari Fakultas Publisistik Menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi

Baru satu semester berjalan, masuk pada tahun 1983, kita dihadapkan 
pada krisis, yaitu rencana pemerintah melalui Menteri Pendidikan, 
untuk melebur Fapub Unpad ke dalam Fisipol Unpad. Dua tokoh yang 
berjasa karena telah berjuang mempertahankan tetap memiliki fakutas 
sendiri, termasuk eksistensi Publisistiknya, yaitu Pak Moestopo dan Pak 
Onong Uchyana Effendy. Hasilnya — seperti yang disampaikan oleh Pak 
Atang Syamsuddin kala itu — bahwa Unpad harus mengubah nama dari 
Publisistik menjadi Ilmu Komunikasi. 

Pernah Pak Atang bertanya kepada sebagian mahasiswa, mau 
disingkat apa nama baru fakultas ini? Muncullah tiga opsi saat itu 
untuk singkatan Fakultas Ilmu Komunikasi, yaitu FIK, FIKSI dan FIKOM. 
Akhirnya kata beliau, disepakati Menteri nama yang terakhir: FIKOM. 
Sejak tahun 1983 nama FIKOM UNPAD merupakan satu-satunya 
fakultas di PTN maupun PTS yang menyelenggarakan pendidikan 
tinggi Ilmu Komunikasi. Belakangan PTS banyak yang mengikuti kita 
berbentuk fakultas, sementara di PTN, hanya UNPAD sendiri. PTN 
lainnya menempatkan Ilmu Komunikasi di FISIP. 

(Saya masih ingat berdasarkan data tahun 1985, prodi — kala itu 
disebut Jurusan— Ilmu Komunikasi di Indonesia hanya diselenggarakan 
di 16 perguruan tinggi. Itu pun program Diploma dan Sarjana. Setelah 
berjalan 37 tahun, berdasarkan data dari Pangkalan Data Dikti pada 
tahun 2022, jumlah Prodi Ilmu Komunikasi adalah 357 prodi, dengan 
rincian 301 perguruan tinggi menyelenggarakan prodi Ilmu Komunikasi 
jenjang Sarjana, 49 perguruan tinggi menyelenggarakan prodi Ilmu 
Komunikasi jenjang Magister dan 7 perguruan tinggi menyelenggarakan 
prodi Ilmu Komunikasi jenjang Doktor. Data itu hanya data prodi 
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bernama Ilmu Komunikasi, baik jenjang Diploma, Sarjana, Magister 
dan Doktor. Belum digabung dengan nama Prodi Jurnalistik, Humas, 
Manajemen Komunikasi, Televisi dan Film dan nama-nama lainnya yang 
serumpun. Sungguh perkembangan yang luar biasa).

Semenjak berdiri tahun 1960, Fapub memiliki tiga jurusan, yaitu 
Jurnalistik, PR (Public Relations) dan Ilmu Penerangan. Tahun pertama 
kuliah adalah menjadi mahasiswa Fapub, baru menjadi mahasiswa 
jurusan pada tahun kedua, setelah para mahasiswa diperkenalkan 
dengan ketiga jurusan yang ada. 

Saya masih ingat, ketika tahun 1983 mahasiswa 1982 mendengarkan 
“kampanye” Bu Betty Soemirat mewakili Jurusan Jurnalistik, Bu Nina 
mewakili PR dan Pak Jalal mewakili Ilmu Penerangan (yang kala itu 
beliau baru menyelesaikan studi Master dari Iowa State University, 
Amerika Serikat). Setelah mengikuti idolanya masing-masing, mulai 
saat itu ada sekat primordial keilmuan di antara kita, yang sebenarnya 
tidak ilmiah juga. Walaupun semua dapat mencair dengan kekompakan 
kita di berbagai kegiatan kemahasiswaan. 

(Ketiga Jurusan tersebut bertahan saat berubah menjadi Fakultas 
Ilmu Komunikasi. “Penjurusan” juga sama dilakukan pada semester 
III seperti sebelumnya. Semenjak tahun 1995, regulasi pemerintah 
mengubah konsep Program Studi dari Jurusan, sehingga saat itu nama 
Jurusan Jurnalistik, PR dan Ilmu Penerangan pada Fakultas Ilmu 
Komunikasi mengalami krisis identitas).

PSM, Orkes Melayu, Kuda Lumping

Pada tahun 1983 sampai 1985, kita memilih aktivitas kemahasiswaan, 
ada bidang penalaran, keorganisasian, olah raga, kesenian. Saya sendiri 
menikmati kegiatan di Paduan Suara Mahasiswa (PSM), masuk pasukan 
suara tenor. Jaringan pergaulan melewati batas angkatan. Ada angkatan 
senior, Agus Rusmana suara Bass, Panji Adiatama suara Bariton. 
Teman kita Nita Puspitawati, suara Sopran, dan barangkali masih 
ingatkah dengan Minzenti Arnoldus yang ikut PSM suara Tenor? Kawan 
kita yang berasal dari Flores. Dia merasa paling dekat dengan saya, 
katanya, karena dia bisa belajar Bahasa Sunda yang baik dan benar. 
Kalau saya sendiri merasa nyaman berteman dengan Arnold, karena 
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jika berdekatan dengannya menambah kepercayaan diri bahwa saya 
meyakini 100 persen bahwa kulit saya lebih putih. 

Pada rentang tahun 1983-1985, beberapa kelompok 
kegiatan dibentuk. Orkes Melayu Prihatin (OM Prihatin) 
yang pernah beberapa kali manggung di Aula dan RRI. 
Nama Prihatin dikritisi habis-habisan oleh Anhar Ramli 
(AR), katanya menyedihkan. Sama halnya dengan 
kritik kami kepadanya sebagai Ketua Angkatan saat 
itu, “prihatin AR tidak bisa (mau) bernyanyi.” 

Di OM Prihatin, kami tidak murni bermain musik dangdut, 
melainkan Melayu, sehingga lagu “Suzana” masih bisa dinyanyikan. 
Sehingga ketika di Aula, Riyodina G Pratikto dan Wilma SW Adnan 
berani tampil paling depan menyanyikan lagu itu, Juga lagu “Ratapan 
Anak Tiri” yang ditampilkan di RRI, Riyodina-Wilma dan Elvi Hendrani 
yang dominan menjiwai lagu itu, apalagi setelah mengajak senior Roy 
Robert untuk turut bernyanyi ke panggung. 

Saya, Dadang Sugiana, Ridwan Wardayanto, Slamet Mulyana, Iriana 
Bakti, Asep Sutresna, Tatang dan Pak Yayat tendik tergabung ke dalam 
Grup seni Sunda degung bernama “Sekar Bhinekas”, yang manggung 
beberapa kali, termasuk di hajatan pernikahan putri Dekan saat itu Pak 
Hartoyo Kusumo. Masih ingat pula, suara suling asli saya tiup, di dekat 
kendang Pak Yayat, tapi yang “lipsing” suling di depan menyapa tamu 
adalah dosen Komunikasi Tradisional. Jika mengikuti model sekarang, 
namanya “pencitraan”. 

Satu lagi adalah pertunjukan budaya Sunda yaitu “Kuda Lumping” 
di aula. Tidak menyangka bahwa senior Dudi Edu Kusdian yang ikut 
menari kuda lumping, “makan” samprong petromaks, beling dan 
membakar diri dengan api dari obor. Tetapi accident terjadi, rambut 
Dudi terbakar. Spontan Teddy Kurnia yang memainkan saron melompat 
menyelamatkan Dudi memadamkan api, tapi musik masih tetap 
mengalun hanyut seperti trance. 
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Setelah padam, Teddy menari lagi dan musik terus mengalun. 
Dadang Sugiana yang ahli bonang tetap memainkan musik dengan 
khusuk, saya pun tetap memainkan kendang. Uniknya, musik tradisional 
Sunda, tapi ada tiga nama Jawa yang menjadi pemainnya, yaitu (Engkus) 
Kuswarno, (Ridwan) Wardayanto, dan (Rudi) Antoro. Mewakili Ilmu 
Penerangan Jurnalistik dan PR. Tapi tetap kompak.

Kampus Pindah ke Sekeloa

Tahun 1985, Fikom yang semula ditempatkan kampusnya di lorong 
dan belakang Aula Unpad, harus berpindah kampus karena diberi dua 
bangunan dengan masing-masing 3 lantai di kompleks Unpad Sekeloa. 
Kampus baru lebih layak dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya 
Laboratorium Fotografi (atau Ruang Gelap) bersebelahan dengan toilet 
kotor dengan “wangi abadinya” (sehingga lebih tepat disebut “Ruang 
Gelap dan Bau”). Setelah pindah ke Sekeloa, lokasinya di lantai dasar 
bersebelahan dengan ruang grafika yang dipimpin oleh Pak Dendi 
Sundayana. Ada mesin cetak zaman Guttenberg yang masih terpakai 
saat itu. Walaupun laboratorium ini ditempatkan di lantai paling bawah, 
tapi lebih manusiawi. 

Ketika pindah ke Sekeloa inilah, saya pertama kali mendengar 
kawan kita Adhi KSP diterima resmi sebagai jurnalis di Kompas, seperti 

Pertunjukan budaya Sunda “kuda lumping” dalam Malam Kesenian Dies Natalis Unpad ke-28 Tahun 1985. 
Sumber foto: dokumentasi Yeti Imanilah
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yang dicita-citakannya sejak SMA. Luar biasa, kawan yang satu ini, 
kuliah belum kelar, pekerjaan sudah dapat.

Pada tahun 1985 juga Fikom mendapat anugerah limpahan prodi 
Ilmu Perpustakaan dari IKIP Bandung (mengingat Dekan saat itu 
Pak Hartoyo Kusumo, dari IKIP). Sehingga resmi mulai saat itu Ilmu 
Perpustakaan masuk pengelolaan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

Mahasiswa angkatan 1982 sudah secara bertahap menyebar 
mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata). Oleh karena mini memori, saya 
mengingat sebagian kecil saja, misalnya Hadiat memilih di Garut 
kampung halamannya. Sama halnya juga Dadang Sugiana dan Slamet 
Mulyana memilih kampung halamannya di Tasikmalaya. Saya sendiri 
memilih Ciamis bersama dengan Sheiful Yazan. Tentu saja Ciamis bukan 
kampung halaman sendiri, baik saya maupun Kang Ipul. 

Ditempatkan di Departemen Penerangan (Deppen) Ciamis di Jalan 
Irhanda (Ir. H. Juanda). Saat itu kami berdua digabungkan dengan ABRI 
Masuk Desa atau AMD di Kecamatan Rajadesa, dengan Kapten Rozak, 
perwira Bintal TNI AD. Kemudian kami mendampingi Kepala Deppen 
berkeliling ke 18 Kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Ciamis. 
Pak Sumarno AP, Kepala Deppen Kabupaten Ciamis, selalu mendapat 
undangan sebagai penceramah agama. Alhamdulillah, saya dengan 

Pertunjukan kesenian mahasiswa Fikom Unpad. Engkus Kuswarno (ketiga dari kiri). Foto: dokumentasi 
Rudi Antoro
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Sheiful Yazan sampai khatam dan hafal, kata demi kata ceramahnya 
karena diulang-ulang sampai 18 kali.

Tahun 1986, kawan-kawan sudah kembali aktif di kampus dan 
habitat aktivitas kurikulernya. Budi Darmawan (Kang Bubu) aktivis 
sebagai Ketua Senat Mahasiswa, Suwandi Sumartias (Kang Wandi) di 
BPM, Sesepuh Angkatan M. Anhar Ramli (appreciate karena usia paling 
senior) sebagai aktivis “universitas” bidang Kemahasiswaan, setelah 
“jabatan” Ketua Angkatan L-82 beralih ke srikandi Wilma SW Adnan. 

Saya sendiri menikmati menjadi guru Bahasa Indonesia di SMPN 2 
Bandung kelas sore dan menikmati kebersamaan dengan kawan-kawan 
Dadang Sugiana, Teddy Kurnia, Ridwan Wardayanto, Asep Sutresna, 
Slamet Mulyana, Asep Suryana sebagai anggota CPW (Club Pecinta 
Wayang, bukan Calon Pengantin Wanita), berburu menonton wayang 
dengan dalang seperti Ade Kosasih Sunarya, Asep Sunandar Sunarya, 
atau Dede Amung Sutarya. Diharudung sarung, nyuruput wedang ronde 
hangat, dan (kecuali saya) menikmati Dji Sam Soe atau Djarum Coklat. 
Semenjak 1985, kami punya homebase di Awiligar Blok A1 No.8.

Awal tahun 1987, tepatnya 1 April, “terpaksa” saya harus 
“mendahului” kawan-kawan lainnya untuk lulus lebih awal. Saya 
lulus perdana angkatan 1982, menyusul Fin Rian dari Jurusan Public 

Engkus Kuswarno (bawah, ketiga dari kiri) ketika angkatan 1982 menggelar reuni kecil pada Desember 
2009 di rumah Anne Mardiana di Cimahi. Foto dokumentasi Adhi Ksp
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Relations. Fin Rian langsung bekerja di Deppen, saya ditawari Pak 
Hartoyo untuk menjadi dosen di almamater. Dua orang yang berjasa 
meyakinkan saya menjadi dosen adalah Pak Hartoyo Kusumo dan Pak 
Pandu Edhi Kuncoro (Allah yarham). 

Sebagai penutup, ingatan mini saya pada Rusmadi (karateka 
ban hitam), Tatang (ketika menulis puisi untuk orang Ence Azis, 
yang ditaksirnya, identitasnya bernama Utuy Tatang Sontani), Sahid 
Nurcahya (saat Posma, kami berdua “dihukum” bernyanyi oleh senior 
Wan Abbas, dan ketika saya menyanyi lagu keroncong, dia bertugas 
memotret saya dengan sepatu lusuhnya), Monalisa (mungkin sudah 
jadi pengusaha sukses). Di manakah gerangan mereka berada?

Bandung 11 Februari 2022

SEKILAS TENTANG PENULIS

Prof Dr Engkus Kuswarno, M.S, lahir di Garut, Jawa Barat, 17 November 1963, adalah sarjana (S1) Fakultas 
Ilmu Komunikasi Unpad angkatan 1982 (lulus 1987), Magister Sains (S2) Institut Pertanian Bogor (lulus 1993) 
dan Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (lulus 2004). Profesor Engkus Kuswarno pernah menjabat 
Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung (2020-2022) dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Unpad (2012-2015). 
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Semua Berawal dari Hobi

Enok Komariah

N
ama saya Enok Komariah. Beberapa 
teman memanggil saya Eko, singkatan 
dari nama saya. Entah mengapa, saya 

sangat suka mengulik makanan. Kalau saya 
menyantap sesuatu, saya membayangkan 
bagaimana cara membuatnya. Bukan hanya 
membayangkan, kemudian saya pun tertarik 
untuk mencoba membuatnya. 

Kegemaran ini terus berlanjut sampai saya 
kuliah di Fikom, dan harus merantau jauh dari orangtua. Saya memilih 
kontrakan yang ada dapurnya agar saya bisa bereksperimen membuat 
berbagai masakan yang saya suka. Karena kegemaran ini, teman-teman 
satu kos memanggil saya ibu kos. Karena kegemaran ini pula, saya bisa 
lebih menghemat uang saku. Kalau teman-teman mengadakan acara, 
saya sering kebagian mengurus makanan.

Setelah lulus dari Fikom, saya bekerja di Disnakertrans Kabupaten 
Sumedang, Jawa Barat. Pekerjaan saya di antaranya membina UMKM 
di wilayah tempat kerja saya. Sering bersentuhan dengan mereka 
yang punya usaha kuliner. Lagi-lagi kegemaran saya dalam hal masak-
memasak semakin terasah. Banyak pelatihan yang diselenggarakan oleh 
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bidang saya, sekaligus saya ikuti. Hingga saya berangan-angan untuk 
memiliki usaha di bidang kuliner ketika pensiun nanti.

Syukur alhamdulilah, pada akhirnya di masa pensiun ini, saya mulai 
merintis usaha sesuai hobi saya. Dapoer Ma’ Enok itu nama usaha saya. 
Selain mengolah berbagai resep makanan secara mandiri, saya juga 
menjalin kerja sama dengan UMKM di lingkungan tempat tinggal saya, 
sekaligus memberi peluang untuk maju bersama. Semoga menjadi 
berkah bagi semuanya. Aamiiin.

SEKILAS TENTANG PENULIS

Enok Komariah lahir di Garut, Jawa Barat, 24 Februari 1963, mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung angkatan 1982. Selama 30 tahun, Enok mengabdikan dirinya 
sebagai PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (1991-
2021). Menikah dengan Ade Tarkoman, Enok Komariah dikaruniai dua anak, Mia Ghaida Amalia dan Rizki Pujiati, 
dan satu cucu.
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Indahnya Persahabatan  
di Fikom Unpad

Enung Effendie

S
ederhana! Itulah aku. Titik awal jalan 
hidupku dimulai saat menentukan pilihan 
kuliah. Fakultas Publisistik bukan pilihanku 

tapi atas saran kakakku, dengan alasan cocok 
untuk perempuan. Aku patuh saja tanpa 
banyak tanya. Sampai waktunya aku diterima 
di fakultas ini.

Sementara itu, karena kurangnya referensi 
tentang Fakultas Publisistik, aku dibuat deg-

degan juga. Apa yang dipelajari, jurusan apa yang akan diambil, profesi 
apa nanti setelah kuliah? Tidak ada pengetahuan tentang itu. Tapi 
aku nikmati saja alurnya. Satu hal yang menyemangati aku adalah 
pertemanan yang terjalin begitu manisnya sampai mengental menjadi 
persahabatan erat.

Sebetulnya pertemanan inipun sederhana saja. Kami hanya ngobrol 
banyak hal, bercanda, sampai titian muhibah ke rumah satu demi 
satu sahabat-sahabatku. Bahkan kami pun akrab dengan keuarganya. 
Mereka adalah Wiwien (Wicahyani Suryanti), Heriatun Wiratmini, Wiwi 
Fadjarsari, Enok Komariah, Atty Nuryaty dan Yeti Imanilah.

Tugas kuliah sebisa mungkin kami kerjakan bersama. Misalnya, saat 
tugas fotografi. Kami hunting sampai ke Lembang untuk mendapatkan 
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spot foto yang bagus. Seharian kami di sana, menggunakan kendaraan 
umum pulang pergi. Bersahabat dengan alam dan pulang karena hari 
menjelang sore dan gelap. Berkesan sekali.

Selain kenangan gembira ada juga cerita agak menjengkelkan. Entah 
kenapa, di antara kami, akulah yang paling sering kena bully. Pernah 
selagi asyik mengikuti perkuliahan, dengan isengnya salah satu dari 
mereka menyembunyikan sebelah sepatuku. (Ini kebiasaan jelekku, 
melepas sepatu saat dosen memberikan materi)

Satu lagi, tentang baju. Aku punya satu baju berwarna kuning. Si 
kuning ini ternyata membawa masalah. Aku dipanggil bincarung lah, 
di-prank-ah. Waktu itu aku datang dari arah kafetaria menuju ruang 
L tempat kuliah kami. Dari jauh aku sudah melihat sahabat-sahabat 
menunggu dan menyambutku. Tapi setelah dekat, mereka malah 
melengos dan cuek. Aku bingung, apa yang salah ini? Belakangan 
aku tahu ternyata mereka bercanda. Gantian, aku yang ngambek. Dan 
dengan sudut mata, aku lihat mereka menampakkan wajah menyesal. 
Tapi tentu saja kemarahanku tidak lama. Mereka minta maaf dan minta 
aku melupakan kejadian itu.

Kesederhanaan yang lain dari aku adalah saat memilih pekerjaan 
seusai kuliah. Cukup menjadi PNS, pada saat orang lain tidak 
meminatinya. Informasi aku dapat dari Wiwie, ada penerimaan pegawai 
di Kantor Departemen Penerangan (Deppen) waktu itu. Aku diantar 
saat pendaftaran di hari terakhir. Jadilah aku Pegawai Negeri Sipil 
sampai purna bakti.

Indah sekali persahabatan ini. Kami bersilaturahmi sampai sekarang 
walaupun seseringnya bertukar kabar melalui medsos. Semoga kami 
selalu diridhoi Allah sampai ke Jannah. Aamiin. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Enung Effendie lahir di Bandung, 8 Februari 1963, mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Bandung, 
penddikan tinggi S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Jurusan Hubungan Masyarakat 
(angkatan 1982) dan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana Bandung Jurusan Manajemen. 

Enung mengabdikan dirinya sebagai pegawai negeri sipil (1989-2021), mengawalinya dari CPNS Deppen di 
Kabupaten Bogor, Juru Penerang di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Staf Program dan Kegiatan dan 
Kepala Sub Seksi Penilaian Perkembangan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kantor Deppen Kabupaten Bandung, 
Kepala Seksi Pemberdayaan Informasi Elektronika (PIE) Badan Pemgembangan Informasi Daerah (BPID) Pemkab 
Bandung, Kepala Seksi Pemberdayaan Informasi Elektronika Grafika (PIEG) Badan Perpustakaan, Arsip dan Sistem 
Informasi (BAPAPSI) dan mengakhirinya sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 
Kegemaran Membaca (P3KM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Pemkab Bandung. 
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14

Dari Spesialisasi Komunikasi  
ke Birokrat Generalis

Hadiat

M
engenang proses pendidikan semasa 
kuliah selalu saja menjadi hal menarik 
untuk dijadikan bahan refleksi. Terkadang 

idealitas diri dan cita-cita tersingkirkan dengan 
kenyataan langkah. Di sisi lain, ternyata 
kekuatan cita-cita juga seringkali membawa 
keberkahan dan keanehan yang muncul 
belakangan. Fenomena itulah yang dialami 
sosok saya, yang ingin coba dibagi sebagai 
refleksi kehidupan, menggambarkan perjalanan 
kehidupan kita. 

Selepas lulus SMA (1979), saya bercita-cita menjadi “tukang 
insinyur”, ingin kuliah di ITB, namun persaingan ketat masuk ITB 
hanya bisa membawa saya ke perguruan tinggi teknik swasta, Atenas, 
sekarang namanya Itenas. Langkah berilmu belum berhenti di situ. 
Minat sekolah berlanjut. Dengan memanfaatkan formulir pendaftaran 
Perintis IV (IKIP) yang nganggur—karena tidak jadi digunakan oleh 
kakak saya (yang baru lulus BSc Psikologi Unisba)—saya berencana 
mendaftar ke IKIP Bandung. Formulir coba dihapus dan diganti nama. 
Alhamdulillah, saya bisa ikut tes dan lolos masuk IKIP program Diploma 
2 Bahasa Inggris (1981). 
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Masih penasaran ingin kuliah sebagai calon sarjana, saya mencoba 
lagi ikut tes pada tahun 1982 ke Publisistik Unpad. Alhamdulillah, saya 
lulus tes. Praktis, pada tahun 1982, saya menyandang status mahasiswa 
di tiga perguruan tinggi, Atenas, IKIP, dan Unpad. Akhirnya kuliah di 
Atenas setelah 4 tahun berjalan harus terhenti dan ditinggalkan pada 
1983 karena keterbatasan sumber daya.

Melalui rangkaian kisah itulah, keanehan kehidupan muncul. Berkat 
kebesaran dan pertolongan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, episode demi 
episode kehidupan mulai makin terbuka. Pasangan hidup didapat ketika 
punya sahabat semasa kuliah di IKIP. Mantan pacar adalah saudara 
teman kampus IKIP yang numpang tinggal di rumah sang mantan pacar. 

Begitu pula dengan pekerjaan. Saya bekerja di Bappenas dengan 
bekal ijazah S-1 Fikom dan berawal dari informasi Ibu Yayu, dosen 
pembimbing. 

Menjadi “Guru Oemar Bakrie” di Lokasi Terpencil di Garut

Sebelum bekerja di Bappenas, saya sempat bekerja sebagai pengajar 
Bahasa Inggris di SMP Negeri Talegong, kecamatan terpencil di 
Kabupaten Garut, berlokasi di balik pegunungan Cisewu. Hanya 
kendaraan 4-WD yang bisa sampai di lokasi. Ini karena Diploma 2 
IKIP Bandung yang saya dapatkan berstatus Ikatan Dinas, dan saya 
mendapatkan SK penugasan sebagai guru Inpres, “guru Oemar Bakrie”. 

Pengalaman mengajar sebagai guru SMP di daerah terpencil sembari 
meniti kuliah di Fikom Unpad menjadi kenangan hidup indah. Sebagai 
pendidik, saya dituntut membuat cara bagaimana proses pembelajaran 
dapat dilakukan secara efektif. Tanpa disadari ternyata kita sedang 
berupaya menyusun strategi komunikasi efektif. Praktik komunikasi 
melalui mengajar menjadi pengalaman unik tersendiri. Setiap minggu, 
waktu dibagi dua hari mengajar, dan sisa hari seminggu kembali ke 
Kampus Sekeloa, sampai akhirnya pada 1987, saya lulus sebagai Sarjana 
Fikom melalui ujian ketat Ibu Yayu. 

Diwawancarai Prof. Astrid Susanto di Bappenas

Selepas lulus, masih dalam proses perbaikan skripsi, saya mendapat 
informasi ada pembukaan lowongan pegawai di Bappenas. Saya 
mencoba mengikutinya melalui tahapan tes TPA, kemudian tes TOEFL 
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sebelum akhirnya diwawancarai Profesor Astrid Susanto. Beliau 
adalah tokoh Publisistik, pernah menjadi Dekan Fakultas Publisistik 
Universitas Padjadjaran Bandung (1970-1975), yang kemudian 
menjabat di Bappenas sebagai Kepala Biro Komunikasi Sosial dan Ilmu 
Pengetahuan, merangkap Asisten Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional, yang juga sebagai Anggota MPR Panitia 9 kala itu.

Perjalanan hidup saya terus berlanjut. Tugas di Bappenas pun 
perlahan beralih dari komunikasi (spesialis) ke penanganan bidang-
bidang lain. Mulai mengenal bidang ilmu pengetahuan (iptek) dengan 
mitra lembaga penelitian, di antaranya Kementerian Ristek, BPPT, LIPI, 
BATAN, LAPAN, Bakosurtanal, dll. Prof. Dr. Ing. BJ Habibie sebagai tokoh 
kala itu mengelola sektor pembangunan di bidang Iptek. 

Saya mendapat kesempatan melanjutkan kuliah untuk meraih 
Master of Arts di Adelaide University, Australia, di bidang Geographic 
Information System and Remote Sensing for Social Application (1994-
1996). Setelah mendapatkan gelar Master, saya berencana melanjutkan 
PhD. Namun kantor Bappenas memanggil saya untuk kembali ke 
Indonesia. Hilang kesempatan PhD di Australia kala itu. 

Namun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S-3 datang pada 
tahun 2000 di IPB di bidang Manajemen Pengelolaan Pesisir (Kelautan). 
Walaupun secara kelimuan tidak linear, saya mencoba memadukan 
ilmu komunikasi dan pemanfaatan teknologi, gabungan ilmu S1 dan 
S2 dalam judul disertasi, yaitu Pemanfaatan Teknologi Penginderaan 
Jauh (Zona Potensi Penangkapan Ikan/ZPPT) Peta Digital Lokasi Ikan 
oleh Nelayan dengan Menggunakan Landasan Teori Difusi dan Adopsi 
Inovasi, Wilbur Schramm.

Berbekal perpaduan keilmuan tersebut, variasi pekerjaan pun 
berganti-ganti, dari bidang spesialis komunikasi ke berbagai bidang 
keilmuan lain (generalis). Berawal sebagai staf yang mengurusi 
komunikasi sosial dengan mitra kerja Departemen Penerangan, tugas 
saya kemudian berlanjut sebagai Kasubdit Kedirgantaraan, Kasubdit 
Kelautan, Kasubdit Pengembangan Iptek, Direktur Kesehatan dan 
Gizi, Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Direktur 
Pendidikan dan Agama, Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek di 
Bappenas. 



238  | 40 TAHUN ALUMNI FIKOM UNPAD ANGKATAN 1982

Alhamdulilah, pada November 2020, saya mencapai usia maksimal 
duduk di jabatan struktural 60 tahun, kemudian beralih ke Jabatan 
Fungsional Perencana Ahli Utama Bappenas yang Insya Allah dijalani 
hingga usia 65 pada tahun 2025 mendatang. 

Belajar dan merefleksi diri dari perjalanan kehidupan ini, mata 
hati saya terbuka. Tidak ada kata tidak bisa bila kita mau belajar. Ilmu 
komunikasi yang didapat ketika kuliah di Fikom Unpad, tidak serta 
merta menjadikan kita ahli komunikasi. Namun, hakikat utama pelajaran 
keilmuan komunikasi yang didapat membekali kita pada kepastian 
arah hidup. Komunikasi membawa kita pada pandangan, bahwa hidup 
harus memiliki kepercayaan diri, harus pandai bersosialisasi, saling 
bekerja sama, saling menghargai, dan selalu harus punya empati 
serta berintegritas. Selain motivasi dan etos kerja, ilmu komunikasi 
membawa kita untuk memiliki pikiran strategis, inovatif dan kreatif 
sebagai modal survive. 

Fikom memang bukan sekolah vokasional yang melahirkan ahli-ahli 
komunikasi. Namun dari Fikom, banyak terlahir orang-orang dengan 
pemikiran mahir, yang tidak berhenti pada spesialisasi pekerjaan 
komunikasi. Lulusan Fikom matang sebagai manusia generalis di 
bidang-bidang produktif lainnya. 

Hadiat (ketiga dari kiri, berdiri) semasa menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Bandung. 



DARI SPESIALISASI KOMUNIKASI KE BIROKRAT GENERALIS  |  239

Bercita-cita ingin berkiprah di bidang teknik, ternyata jalan hidup 
saya harus menjadi guru dahulu dan belajar di Fikom, sebelum akhirnya 
menjadi Direktur di Bappenas yang menangani ilmu pengetahuan dan 
teknologi pada saatnya. Kebesaran yang Maha Kuasa membuka jalan.

Semoga kisah hidup ini, dan pengalaman hidup lulusan Fikom 
lainnya dapat memberikan inspirasi dan keberkahan bagi kehidupan 
generasi berikut, bagi anak cucu kita, bagi SDM Indonesia agar memiliki 
talenta unggul berkarya bagi pengembangan nusa dan bangsa. Semoga. 
*** 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Dr Hadiat, M.A. lahir di Garut, Jawa Barat, 1 November 1960, saat ini Pejabat Fungsional Perencana Ahli Utama, 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas (2020 - sekarang). Sebelumnya Hadiat adalah 
Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek Bappenas (2019-2021), Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas (2016-
2019), Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Bappenas (2015-2016), Direktur Kesehatan dan Gizi 
Masyarakat (2011-2015). Hadiat mengabdikan diri di Bappenas sejak 1988. 

Mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Garut, Hadiat sempat mengambil program Diploma II Bahasa 
Inggris di IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Bandung (1981-1983), kemudian kuliah di Fakultas Ilmu 
Komunikasi Unpad (1982-1987). Hadiat melanjutkan pendidikan di University of Adelaide, Australia dan meraih 
Master of Arts (MA) in Geographic Information System and Remote Sensing in Social Application (1995-1997). 
Hadiat meraih gelar Doktor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan dari Institut Pertanian Bogor/IPB 
dengan subyek riset: Intermediasi Teknologi Penangkapan Ikan Pada Nelayan (1999-2005). 

Di sela-sela kuliahnya di Fikom Unpad (1984-1987), Hadiat pernah menjadi guru Bahasa Inggris di SMP Talegong, 
Garut. Hadiat kini dosen tidak tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Jakarta (mata kuliah 
Komunikasi Pembangunan, Teknologi Komunikasi, dan Perencanaan Komunikasi) sejak 1999 sampai sekarang. 
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15

Perjalanan dan Pengalaman  
Belajar Ilmu Komunikasi

O. Hasbiansyah 

P
ada tahun 1982, saat mau mengikuti ujian 
masuk PTN, saya menetapkan empat 
pilihan jurusan: Pertanian IPB, Pertanian 

Unpad, Ekonomi Manajemen Unpad, dan 
Publisistik Unpad. Dan, akhirnya saya lolos 
masuk pilihan keempat. 

Terus terang, sebetulnya saya tidak banyak 
tahu arah masa depan jurusan ini seperti apa. 
Saya hanya tahu dari teman-teman bahwa 

prospeknya adalah kerja di dunia pers dan Departemen Penerangan 
(sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kominfo). Alasan 
saya memilih jurusan ini semata-mata sekadar mencari jurusan yang 
kurang peminatnya sehingga peluang untuk lulusnya tinggi. Pokoknya, 
yang penting, saya bisa masuk Unpad, perguruan tinggi negeri. 
Menyandang sebagai mahasiswa Unpad saja rasanya keren, walaupun 
bukan di jurusan keren untuk saat itu. Dan, saya merasa bahagia sekali. 

Setelah mengikuti beberapa kali perkuliahan, hingga semester 
pertama berakhir, dan dilanjutkan ke semester kedua, rasa bahagia itu 
perlahan memudar. Saya merasa hampa: secara keseluruhan, saya tak 
bisa sepenuhnya bisa menikmati isi perkuliahan, walaupun saya tetap 
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rajin masuk kelas dan tetap sering mengunjungi perpustakaan. Saya 
merasa gamang: gambaran masa depan terbayang suram, saya mau jadi 
apa kelak. Sering muncul khayalan: betapa enaknya seandainya saya 
kuliah di Jurusan Pertanian, kelak bisa bekerja di dunia pertanian, asyik 
di laboratorium menemukan benih padi unggul, asyik bercengkerama 
dengan para petani di pedesaan, sehat menghirup udara segar di tengah 
sawah dan kebun-kebun, mata nyaman memandang hehijauan daun-
daun tumbuhan yang subur, dan sesekali mendengar lenguh suara sapi 
dan suara binatang peliharaan lainnya, disertai kicauan burung yang 
ceria nan penuh kedamaian. Itulah gambaran masa depan yang saya 
impikan saat itu. 

Publisistik? Ilmu komunikasi? Rasanya itu bukan dunia saya. 
Di kampus dan di tempat kos, saya melihat teman-teman begitu 
ceria, pandai bercengkrama dan berbagi cerita. Sebagai seorang yang 
sangat introvert saat itu, saya merasa sangat terjauhkan dari tuntutan 
dunia ilmu komunikasi. Kegamangan saya meneruskan kuliah di sini 
sepertinya mendapatkan afirmasi: beberapa teman seangkatan ada 
yang hengkang atau dengan terus terang akan mencoba lagi ikut tes 
masuk ke jurusan lain baik di Unpad maupun di perguruan tinggi lain.

Ketika semester kedua berakhir, dan masa pendaftaran masuk PTN 
dibuka, saya pun segera membeli formulir. Lalu muncul kebimbangan 
luar biasa. Formulir itu saya jual kembali kepada orang lain. Setelah 
itu, saya membeli lagi formulir itu. Namun, ada yang aneh, seperti ada 
sesuatu yang membelokkan arah cita-cita saya. Pada formulir itu, saya 
tidak mengisi Jurusan Pertanian sebagai pilihan, tetapi jurusan D2 IPA 
IKIP Bandung! Dan, lulus. (Dulu IKIP adalah Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, sekarang berubah menjadi UPI atau Universitas Pendidikan 
Indonesia).

Selanjutnya, saya mengikuti proses pendafataran dari awal hingga 
masuk perkuliahan di IKIP. Menyenangkan sekali, bertemu kawan-
kawan baru yang kebanyakan berasal dari daerah. Pertemanannya 
sangat kompak dan guyub. Saya membayangkan masa depan saat 
itu: saya jadi guru, tinggal di pedesaan, sambil bertani dan berkebun. 
Terbayang begitu damai.
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Bagaimana kuliah di Fikom Unpad? Saya bingung. Kalau ditinggal-
kan, sayang juga, saya tidak berani. Ini jenjangnya S-1. Saya pengen 
jadi sarjana juga. Akhirnya saya merangkap kuliah di dua perguruan 
tinggi itu. 

Memasuki semester kedua di IKIP, berbagai masalah mulai 
bermunculan. Jadwal kuliah sering bentrok. Untuk mengatasi ini dan 
untuk menghemat tenaga, sebetulnya saya bisa saja meminta bantuan 
teman untuk menandatangani daftar hadir kuliah. Tapi, saya tidak mau. 
Lalu, motor sering mogok. Di IKIP, persahabatan dengan teman-teman 
sejurusan tak bisa sepenuhnya terbangun karena seusai kuliah di situ 
saya harus mengejar jadwal kuliah di Unpad. Hubungan persahabatan 
dengan teman-teman di Unpad yang sudah terjalin terasa merenggang 
karena frekuensi bertemu dan bermain menjadi berkurang. Tubuh saya 
pun lunglai kecapaian. Saya bingung, tak berani mengambil keputusan: 
kuliah di IKIP saja, di Unpad saja, atau meneruskan kuliah di dua tempat 
itu. IPK di IKIP lumayan; IPK di Unpad tak memuaskan. Saya depresi.

Menghadap Psikolog

Tidak ada teman yang bisa dijadikan sebagai tempat curhat karena 
saya sendiri agak menyembunyikan masalah yang saya hadapi. Jalan 
pertama yang saya tempuh untuk mengatasi ini adalah datang ke Biro 
Konsultasi Psikologi Unpad. Di situ, saya diminta mengikuti psikotes 
untuk mengidentifikasi potensi saya. Hasilnya, menurut psikolog, 
saya memiliki kekuatan di bidang bahasa. Hasil konsultasi ini tidak 
memberikan solusi memuaskan bagi saya. 

Pada bulan Ramadhan saat itu, di Masjid Salman ITB, dibuka 
program konsultasi psikologi untuk umum. Gratis. Saya daftar dan 
mendapatkan seorang psikolog, seorang dosen senior Fakultas 
Psikologi Unpad, seorang perempuan yang manis dan berwibawa. 
Hasil konsultasi dengannya membuat saya tambah bingung. Psikolog 
itu tidak memberikan solusi, selain sekadar menyimak keluhan hidup 
saya dengan tekun, dan kata-kata lainnya untuk menunjukkan empati 
pada saya. 

Kemudian saya ganti psikolog, masih di program itu. Psikolog 
yang baru itu menyuruh saya menceritakan masalah saya. Beres saya 
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bercerita, dengan wajah sumringah psikolog itu sedikit menggebrak 
meja sambil berteriak, “Gampang itu!” Saya pun kaget. Selanjutnya, 
ia memberikan gambaran hidup yang lebih optimistis. Ia memang 
tidak memberikan arahan harus memilih salah satu dari dua jurusan 
yang saya ikuti. Intinya, saya harus berani mengambil keputusan. 
Awalnya ragu, tetapi akhirnya saya mencoba memberanikan diri 
mengambil keputusan: tetap meneruskan kuliah di S-1 Fikom Unpad, 
dan meninggalkan IKIP dengan segala pengalaman hangatnya yang 
bikin saya kangen.

Belakangan, setelah saya menjadi dosen di Fikom Unisba, saya baru 
tahu ternyata psikolog yang “menyelamatkan” saya itu sebenarnya 
bukan psikolog, tetapi dosen agama, pengajar tetap di Fakultas Psikologi 
Unpad. Namanya Drs. Mustafid Amna.

Perjumpaan dengan Pak Jalal

Setelah melepas D2 IPA di IKIP, saya mulai belajar beradaptasi kembali 
di lingkungan kampus Fikom Unpad Sekeloa. Ada yang memacu lagi 
semangat belajar saya. Pertemuan saya dengan Pak Jalal (Jalaluddin 
Rakhmat) dalam beberapa mata kuliah di kelas membuat saya merasa 
terhibur. Joke-joke-nya selalu menyegarkan suasana kelas. Penjelasan 
materi kuliahnya mudah dipahami dan kaya referensi, memberi 
pencerahan baru. Rasa betah di kampus yang hampir mau saya 
tinggalkan itu mulai tumbuh.

Ketika saya merasa bingung, tidak memiliki referensi cukup, 
bagaimana memilih jurusan-jurusan Humas, Jurnalistik, dan 
Penerangan, kekuatan retorika Pak Jalal yang sangat intelek dan 
memesona itu menyeret saya memilih Jurusan Penerangan. Daya 
persuasinya melelehkan pikiran dan mengaburkan minat saya ke 
jurusan lain. Saat itu, beliau menjelaskan, Ilmu Penerangan adalah ilmu 
yang mempelajari proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian 
informasi di dalam dan di antara sistem sosial. Wow, bagi saya saat itu, 
definisi tersebut keren banget, serba mencakup ruang lingkup ilmu 
komunikasi itu sendiri!

Popularitas Fikom saat itu memang tidak sekeren sekarang. Kalau 
ditanya orang di mana kuliah, saya cukup menjawab di Unpad. Bila 
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pertanyaannya berlanjut di jurusan apa, baru saya jawab: Fikom. 
Reaksi spontan penanya yang sering saya alami, begini: Oh, muridnya 
Pak Jalal, ya? Rupanya, di sejumlah kalangan, nama Jalaluddin Rakhmat 
sudah menjadi semacam ikon tak resmi untuk Fikom Unpad. Secara 
tak disengaja, performa beliau dalam berbagai forum ilmiah turut 
memopulerkan nama Fikom Unpad.

Dalam mata kuliah yang beliau ajarkan: Dasar-dasar Ilmu 
Penerangan, Psikologi Komunikasi, Retorika, Metode Penelitian Komu-
nikasi, Komuniksi Persuasif, saya merasa memperoleh ilmu yang sangat 
berarti. Ia menjelaskan komunikasi tidak terpaku pada penjelasan-
penjelasan berulang di seputar komponen-kom ponen komunikasi yang 
sering terjadi pada mata kuliah lain. Ia memaparkannya dalam konteks 
yang lebih luas dengan dukungan referensi yang kaya. Dalam hal ini, 
beliau pernah berkelakar kira-kira begini, “Kalau Anda mengikuti 
mata kuliah lain, nama mata kuliahnya berbeda tapi isinya sama saja. 
Anda tidak akan pernah mengalami hal seperti itu dalam mata kuliah 
yang saya ajarkan.” Klaim Pak Jalal yang bernada canda itu memang 
benar adanya. Beliau selalu meng-update materi kuliahnya. Karena isi 
kuliahnya sangat berbobot, bisa dibilang satu kali pertemuan beliau 
mungkin setara dengan dua-tiga pertemuan dosen lain saat itu. 

Menurut saya, waktu itu, seperti ada gap luar biasa dalam hal 
mengakses berbagai referensi antara Jalaluddin Rakhmat dan dosen 
lain. Sebetulnya ini bisa dimaklumi. Pertama, referensi (berbahasa 
Indonesia) tentang ilmu komunikasi saat itu masih sangat minim. Kedua, 
beliau baru pulang dari Amerika Serikat seusai studi magisternya, dan 
membawa banyak buku berbahasa Inggris dari sana. Sehingga, akses 
Pak Jalal terhadap berbagai sumber pengetahuan saat itu, didukung 
kepiawaiannya dalam public speaking yang luar biasa, bisa dikatakan 
sebagai sesuatu yang eksklusif. Sosok beliau sebagai dosen Fikom 
Unpad benar-benar beda.

Sehubungan kemampuan beliau mengartikulasikan ide ke dalam 
bahasa lisan yang cair dan gampang dimengerti, ia pernah berkata, 
“Ada beberapa keuntungan bila Anda mengikuti kuliah saya. Anda bisa 
memahami hal-hal yang sulit dimengerti menjadi mudah dipahami.” 
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Kelakar beliau, bagi yang tidak paham konteksnya, kadang-kadang 
bisa ditafsirkan sebagai kesombongan. Ia mengklasifikasikan dosen ke 
dalam empat kelompok. Pertama, kelompok dosen yang kelihatannya 
bodoh dan memang betul-betul bodoh. Kedua, kelompok dosen yang 
kelihatannya bodoh, tetapi sebetulnya pintar. Ketiga, kelompok dosen 
yang kelihatannya pintar, tetapi sebetulnya bodoh. Keempat, kelompok 
dosen yang kelihatannya pintar dan memang betul-betul pintar. 
Terkait kelompok yang keempat ini, Pak Jalal berujar, “Contohnya, 
saya.” Masih mirip dengan candaan ini, pernah juga beliau berkata, 
“Orang-orang memuji-muji saya bahwa saya ini pintar. Itu sebetulnya 
bukan pujian. Itu sama saja mengatakan ‘merah’ kepada bunga mawar 
berwarna merah.” Dengan berkata begitu, apakah beliau termasuk 
sombong? Menurut saya sih tidak. Baginya, kadang-kadang kita perlu 
mengungkapkan keunggulan diri sendiri untuk membangun konsep 
diri.

Kehadiran Jalaluddin Rakhmat di ruang-ruang belajar (kampus 
dan forum-forum ilmiah), saya sadari, telah begitu kuat menempa saya 
untuk belajar bersikap terbuka, toleran terhadap perbedaan, bersedia 
untuk dikritik, semangat untuk terus mencoba belajar, terus belajar 
memelihara integritas moral, terus mencoba belajar bersikap sebagai 
intelektual. Menurutnya, seorang intelektual itu laksana elang, ia 
berani terbang tinggi, melihat realitas di ketinggian angkasa, sehingga 
sudut pandangnya luas; tidak melihat realitas dari dahan pohon 
yang rendah tempat ia hinggap, karena di sini sudut pandangnya 
sangat sempit. Seorang intelektual tidak akan gampang melakukan 
judgement pada sebuah realitas. Ia bijak. Sebagaimana elang yang 
terbang tinggi tanpa kawan, intelektual berani berpetualang walau 
harus sendirian, tidak tersekat dan terperangkap dalam hanya satu 
aliran dan mazhab pemikiran. Ia melepaskan sekat-sekat primordial 
yang membelenggu kemerdekaan akal sehatnya. Intelektual itu bersiap 
bukan saja menerima kritik yang membangun, tapi juga kritik yang 
membongkar. Nanti dialah yang siap membangunnya kembali.

Konsekuensi dari sikapnya yang terbuka terhadap berbagai aliran 
pemikiran dan sumber pengetahuan, tak bisa dielakkan kadang-kadang 
beliau berubah pemikiran secara mengagetkan. Ini membuat bingung 
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bagi sebagian murid/pengikutnya. Ketika pengikutnya belum sempat 
selesai menyelami pemikiran yang diikutinya, bisa jadi pandangan 
beliau sudah berubah. Namun, ketika gagasan beliau yang berganti 
itu sudah didokumentasikan dalam bentuk karya tulis (buku), beliau 
meminta agar tulisan itu dibiarkan apa adanya. Menurutnya, biarlah 
itu menjadi catatan sejarah mengenai tonggak-tonggak perjalanan 
pemikirannya. Kalau ada orang mengklaim bahwa dirinya istiqamah 
pada suatu pemikiran, kata beliau, itu perlu dicek: apakah dia itu benar-
benar istiqamah, ataukah kepala batu?

Selain gagasan-gagasannya dalam perkuliahan, ada buku fenomenal 
ditulis Pak Jalal yang terbit tahun 1985, yang sangat memberi insight 
pada perkembangan psikis dan pemikiran saya. Judul buku itu, Psikologi 
Komunikasi. Dari buku itu, saya banyak belajar untuk memperbaiki 
sikap, beradaptasi dengan lingkungan secara lebih asertif, dan terus 
belajar mencintai ilmu komunikasi sebagai bagian dari perjalanan 
hidup.

Lepas dari perbedaan mazhab keyakinan keagamaan 
yang dianut, sosok Jalaluddin Rakhmat sebagai dosen 
dan intelektual telah menjadi semacam model dan 
inspirasi sangat penting bagi saya dalam bersikap 
dan belajar, sehingga saya tetap bertahan untuk 
menuntaskan kuliah di Fikom Unpad.

Ucapan Terima Kasih

Semasa hidupnya, kalau saya bertemu dengan Pak Jalal, beliau masih 
ingat nama saya. Untuk itu, saya bersyukur. Saya berterima kasih 
banyak kepadanya atas segala ilmu, gagasan, dan pencerahannya. 
Kalau tak ada beliau, mungkin saya akan ogah-ogahan belajar ilmu 
Komunikasi.

Dosen lain yang mungkin bisa disepadankan dengan Pak Jalal, 
dalam dialog keilmuan saat itu, adalah Pak Poespo (W. Poespoprodjo). 
Dengan suara baritonnya, masih terngiang penjelasan filsafat dan 
psikoanalisisnya yang mendalam.
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Kepada para dosen, dengan berbagai ilmunya yang telah diberikan; 
kepada sahabat sepermainan semasa mahasiswa, dan semua kawan 
seangkatan yang dengan cara masing-masing telah saling berkontribusi, 
saling mendukung, sehingga tuntas meraih gelar Sarjana Ilmu 
Komunikasi, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal 
tak berkenan selama ini.

SEKILAS TENTANG PENULIS

Dr O. Hasbiansyah, M.Si lahir di Subang, 14 Juli 1962, mengenyam pendidikan S1 Fikom Unpad angkatan 
1982 dan lulus 1987; melanjutkan pendidikan S2 di bidang Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor 
(IPB), lulus 1997; dan menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Komunikasi Unpad, lulus 2010. Hasbiansyah saat ini 
dosen Fikom Universitas Islam Bandung (Unisba) sejak 1989 dan trainer di bidang komunikasi, leadership, dan 
pengembangan SDM sejak 2005 sampai sekarang. 

Hasbiansyah pernah menjabat Kasi Lab. Fikom Unisba 1990-1993; Pembantu Dekan I Fikom Unisba (2000-2003); 
dan Dekan Fikom Unisba (2010-2014; 2014-2018). 

Hobi yang ditekuninya sampai sekarang adalah bersepeda, serta berkebun dan tanaman hias. 
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16

Menikmati “Seuhah”  
di Batagor Isan

Heriatun Wiratmini

P
ertemanan di Fikom ‘82 mengerucut di 
antara kami menjadi tujuh sahabat atas 
seleksi alam. Aku (Wie Heriatun), Wiwi 

Fadjarsari, Wicahyani Suryanti (Wiwien), Atty 
Nuryaty, Yeti Imanilah, Enung Effendie, dan 
Enok Komariah. Banyak kegiatan yang kami 

lakukan secara “keroyokan”, termasuk wisata kuliner. Bisa dibilang 
begitu.

Kala itu, salah satu kudapan yang nge-hype adalah Batagor Isan. 
Baso tahu goreng yang dimiliki Haji Isan, sang pelopor kuliner batagor 
di Bandung. Masih eksis, bahkan lebih berkembang dan banyak 
follower-nya sampai sekarang.

Demi memanjakan lidah, kami mengadakan ‘arisan’, yang 
dikumpulkan dari sisa uang saku masing-masing. Tidak banyak, kalau 
tidak salah hanya Rp 50 per orang per hari. Diundi setiap dua minggu 
sekali, yang menang, dengan sukarela membeli si “tahu buntel” ini dan 
kemudian mentraktir teman-teman.
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Setiap habis diundi, kami ke “kafe” di gang sempit 
Jalan Kopo Bandung untuk menikmatinya. Serunya 
kafe ini, mungkin karena baru merintis, dapur dan 
meja makan berada di satu ruangan yang tidak 
cukup luas sehingga udara panas, penggorengan 
panas, kuah panas, saus pedas, menjadi satu dan 
menyebabkan kami makan sampai berpeluh. Seuhah-
seuhah!!

Jadi, boleh dibilang, suksesnya kuliner Batagor di Bandung itu 
tidak bisa dilepaskan dari andil persahabatan kami pada waktu itu. 
Cheeerrrsss. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Heriatun Wiratmini yang akrab dipanggil Wiwie lahir di Bandung, 10 Februari 1964. Mengenyam pendidikan 
dasar dan menengah di Bandung, Wiwie melanjutkan pendidikan tinggi ke Jurusan Humas Fikom Unpad. 

Wie Heriatun pernah menjadi wartawan Majalah Warta Ekonomi namun tidak lama karena menikah dan 
selanjutnya menjadi ibu rumah tangga. Dari pernikahannya dengan Moch Dharsyana Wr (alm), Wie Heriatun yang 
dikaruniai tiga orang anak ini tinggal di Kompleks Kotabaru, Cibaduyut, Bandung. 
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17

The Power of “Ngariung”

Ima Hardiman

J
angan mengaku mahasiswa Fikom 
Unpad jika masih bertanya arti ngariung. 
Kenangan tentang Fikom Unpad Angkatan 

’82, empat puluh tahun lalu yang melekat di 
benak saya, ya ngariung. Hari-hari di Sekeloa 
adalah bertemu teman-teman yang suka 
ngariung sambil heureuy. Sebelum masuk 
ruang kuliah, ngariung. Bubar kuliah, ngariung. 
Menunggu dosen yang tak kunjung datang, 

ngariung. Tanpa disadari budaya ngariung itu menyimpan energi lho, 
yaitu semangat bersama dan bahagia! Jika dahulu usia kami rata-rata 
18 tahun, sekarang lansia 60 tahun, dan budaya ngariung itu tidak 
berhenti.

Lewat media sosial Facebook, saya tahu teman-teman Fikom Unpad 
’82 masih rutin ngariung. Ngumpul kopi darat, reuni maupun secara 
daring via WA group dan zoom meeting. Superrrr. Dari mbah Google, 
saya juga tahu banyak teman Fikom ‘82 yang sudah jadi “orang”. 
Di bidang pendidikan, ada Engkus Kuswarno yang Rektor Uninus, 
Dadang Sugiana yang Ketua Prodi S-3 Fikom. Di bidang politik, ada 
Irma Bastaman yang Caleg DPR dan Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah 
Jawa Barat. Di dunia jurnalis, Adhi Kusumaputra wartawan Kompas 
dan penulis biografi tokoh-tokoh top. Saya tak punya kontak Engkus, 
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Dadang, Irma, Adhi Ksp, dan selepas dari Sekeloa tak pernah berjumpa 
mereka, tapi tahu kok kabar mereka. Pada zaman serba digital ini, 
mudah menelusuri eksistensi seseorang, buka Google ketik namanya, 
jika kurang lengkap kepoin akun Facebook atau Instagramnya. Lalu, 
apakah teman-teman Fikom ’82 yang sukses duniawi itu gegara dahulu 
suka ngariung? Hmm entahlah. 

Pergaulan ala Fikom Unpad angkatan ’82, menurut saya, sangat 
kompak dan natural, apa adanya. Antarjurusan meskipun ada geng-
geng tapi tidak saling sirik dan anti-bully. Selain bergaul dengan anak 
Jurnalistik, Diny Supardini dan Tasya Prayana Satyawarti, saya juga 
bergeng dengan teman Jurusan Humas seperti Nani Cahyani, Wiwien, 
Wiwie Heriatun, Wiwi Fadjarsari, Julisa Pratiwi, dan Yuliati Rasyid. 
Geng kami terikat semata karena kecocokan berteman. Tidak ada yang 
sok borju, sok cantik, sok pintar. 

Angkatan 82 Fikom seringkali tur bareng dan buka bersama 
(bukber) di rumah teman. Saya ingat pernah tur bareng ke Dufan Ancol 
naik mobil jip Budi Darmawan. Pulang pergi 10 jam Bandung-Jakarta. 
Dahulu belum ada Tol Cipularang, kami berangkat subuh, pulang dini 
hari. Hati riang meski esoknya masuk angin berat dan puasa karena 

“Ngariung” ketika menjadi mahasiswa Fikom Unpad
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uang saku habis buat beli tiket! Itulah salah satu prinsip anak Fikom 
’82, makan tak makan, yang penting ngariung! Paling senang jika ada 
undangan bukber di rumah teman, apalagi buat anak kos seperti saya, 
selain bahagia bisa hahahihi, juga makan enak perbaikan gizi.

Jika harus mengingat nama teman Fikom ‘82, tidak banyak yang 
bisa saya mention: Enung, Enok, Tanti, Ade Maria, Wilma, Irma, 
Riyodina, Poppy Mpoy, Rita, Yani, Anne, Anhar, Rudi Antoro, Engkus, 
Toto, Mesak, Budi Bubu, Boe, Teddy, Suganda, Asep. (punten teman-
teman yang terlewat). Masa sih saya cuma ingat segitu padahal teman 
seangkatan di Fikom 82 lebih dari 80 orang, kan? Jawabannya, mungkin 
karena saya tidak (mau) ikut WA group dan tidak pernah ikut reuni 
pula, hihihi.. Sombong? Bukan sama sekali. Saya tipe orang yang anti-
WA group dan anti-reuni. Di handphone saya hanya ada satu WA group, 
itu pun grup keluarga, tidak ada WA group dari teman sekolah, teman 
kuliah ataupun rekan kantor. Antisosial? Nah, yang ini mungkin, hahaha. 

Daripada membahas Ima Hardiman yang antisosial, lebih baik saya 
bercerita kisah kasih zaman baheula di Kota Kembang tempat saya 
menimba ilmu. 

Mengapa Memilih Publisistik Unpad?

Tahun 1982. Mengapa saya memilih kuliah di Publisistik Unpad? Tahun 
1981 lulus dari SMA Santa Ursula Jakarta saya lulus tes masuk Seni 
Rupa ITB dan memilih jurusan desain interior. Saya memang suka 
menggambar, waktu SMA pun selalu ditunjuk jadi seksi artistik. Tapi di 
Seni Rupa tiap hari berkutat di belakang meja gambar mengulik desain 
interior terasa agak menyiksa. 

Muncullah dorongan jiwa, keinginan yang belum tersalurkan, 
apakah itu? Selain hobi gambar, sejak SMP saya juga suka mengarang, 
tulisan saya kerap dimuat di Majalah Kawanku dan HAI. Saya suka 
menulis tentang realita sekitar dan memublikasikannya menjadi berita 
aktual, tajam, tepercaya. Jiah, ini mah slogan Liputan 6. Nah, keinginan 
untuk menyalurkan hobi menulis itu mendesak saya mencari tahu di 
mana bisa belajar tentang publikasi. 

Dahulu boro-boro ada Google. Saya lupa dari mana tahu tentang 
Fikom Unpad yang sebelumnya bernama Fakultas Publistik. Tahun 
1982 saya ikut Sipenmaru lagi dan lulus pilihan pertama, Publisistik 
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Unpad, yeay! Jadilah saya kuliah rangkap, hampir setiap hari bolak-
balik kampus Fikom Sekeloa dan kampus ITB Tamansari. Risiko kuliah 
dobel adalah ada beberapa mata kuliah yang jamnya sama alias bentrok 
sehingga naluri curang muncul. Saya terpaksa minta tolong teman 
untuk nitip tanda tangan kehadiran di lembar absensi. Hal ini terjadi 
di dua-tiga semester pertama. Pada tahun kedua, barulah waktu kuliah 
lebih longgar sehingga kecurangan sistemik ini tidak berlarut. 

Dijambret, Kehilangan Motor, Gadaikan Mesin Ketik

Tahun 1983-1985. Saya ingat banyak waktu luang saat memasuki 
semester keempat di Kampus Sekeloa. Seringkali kuliah pagi dosen 
tidak hadir, dan kuliah selanjutnya baru ada sore harinya (Ya, 40 tahun 
lalu sudah terjadi kelangkaan tenaga dosen sehingga dosen pun rangkap 
mengajar di universitas lain). Bagi anak kos seperti saya, pantang 
pulang kos sebelum malam. Mengisi jam kosong ala mahasiswa tahun 
1980-an tidaklah banyak yang bisa dilakukan. Jika bosan nongkrong di 
kampus, cuci mata keliling kota Bandung yang kala itu masih sepi, tak 
ada macet. 

Kafe dan mal belum ada, restoran bisa dihitung jari. Satu restoran 
yang setiap kali lewat bikin saya ngiler namanya Tizi Pizza karena tidak 
pernah punya duit untuk makan di situ. Tahun 1985-an belum ada 
Bandung Indah Plaza (BIP) apalagi Paris van Java (PVJ). Bioskop ber-AC 
kalau tidak salah cuma di Majestic Braga. 

Nah, saya mengalami insiden tak terlupakan, sepulang nonton 
bioskop di Mayestic sekitar pukul 22.00, sendirian berkendara sepeda 
motor. Di jalan sepi dekat Gedung Sate, tetiba dari samping dua pemotor 
menjambret tas bahu saya. Belum hilang syok, esoknya, sepeda motor 
saya yang baru dua bulan dibelikan ortu dicuri tepat di depan kamar 
kos. Ngeri, begal di Bandung sudah ada sejak 40 tahun lalu. 

Jika ditanya apakah uang saku bulanan saya sebagai anak kos cukup 
untuk tur, nonton, makan-makan? Meski sudah berhemat sehari makan 
1-2 kali, terkadang tidak cukup. Pernah saya terpaksa menggadaikan 
mesin ketik di Pegadaian untuk ongkos pulang ke Jakarta. Lain waktu 
tanpa malu pernah menjual baju di pasar loak Cihapit untuk bisa makan 
beberapa hari. Belum ada ATM sehingga tiap dua minggu saya pulang 
ke Jakarta untuk mengambil uang saku. 
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Tinggalkan Seni Rupa ITB, Fokus di Fikom Unpad 

Tahun 1986. Setelah empat tahun lebih kuliah di ITB Seni Rupa, apakah 
saya bisa menyelesaikan sarjana? Tidak. Di semester IX, karena gagal 
di tugas akhir mata kuliah Desain Furnitur, saya memutuskan berhenti. 
Sepertinya passion saya bukan di desain interior. (Dalam perjalanan 
hidup kemudian, pekerjaan saya selama 33 tahun pun ternyata di dunia 
komunikasi). 

Pada tahun yang sama, kuliah di jurnalistik Fikom memasuki tahap 
penyusunan skripsi. Bab ke-1 dan ke-2 lancar, bab ke-3 mulai alot 
karena Ibu Betty, dosen pembimbing, sangat sibuk sehingga untuk 
asistensi harus janji ketemu itu pun di rumahnya di kawasan Dago. 
Ini periode yang memusingkan karena masalah datang bertubi. Ada 
masalah pribadi, putus dengan pacar, putus kuliah Seni Rupa ITB, 
ditambah putus asa skripsi di Fikom yang entah kapan selesainya. 
Dalam keadaan seperti layangan putus, iseng saya kirim lamaran kerja 
ke majalah Femina di Jakarta, dan puji Tuhan diterima. Goodbye Sekeloa. 

“Femina” dan Matari, Kawah Candradimuka

Dengan status baru sebagai reporter di majalah (wanita) paling ngetop, 
susahnya menjadi mahasiswa bertahun-tahun terbayarkan. Bayangkan, 
belum sarjana, tanpa pengalaman, tidak punya portofolio, bisa diterima 
sebagai karyawan di gedung megah. Punya meja dan mesin ketik 
sendiri (iya belum ada komputer saat itu), ke mana-mana diantar 
mobil operasional atau naik taksi diganti kantor. Selain itu dengan gaji 
pertama (cuma) Rp 275.000, saya bisa hidup mandiri secara finansial. 
It’s my dream. Enam bulan bekerja di Majalah Femina ibarat kawah 
candradimuka, yang menempa saya menjadi kuat di kemudian hari. Oya 
pada masa itu, tim reporter Femina sebagian besar lulusan dari FISIP 
UI dan Fikom Unpad. Senior saya, Nining Aris (Jurnalistik, L-81), sudah 
masuk lebih dulu.

Tahun 1987. Hanya enam bulan di Femina, saya dinyatakan tidak 
lulus probition oleh Ibu Pemred. Katanya, “Kamu tidak cocok bekerja 
di Femina, lebih cocok di Tempo.” Hmm, itu alasan teknis yang panjang 
ceritanya, alasan nonteknis sepertinya karena saya tidak bergaul 
dengan staf senior lain yang kebanyakan emak-emak, he-he. 
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“Ngariung” di rumah Ima.



256  | 40 TAHUN ALUMNI FIKOM UNPAD ANGKATAN 1982

Hanya butuh seminggu untuk merenungi nasib, kemudian saya 
diterima di advertising agency Matari Inc milik Pak Ken Sudarto. Ini 
kawah candradimuka kedua. Dari jurnalis menjadi staf komunikasi 
usaha. Tugas saya di Matari membuat program komunikasi untuk klien 
korporat. Jika sewaktu jadi jurnalis tidak kenal target duit, di biro iklan 
semua bekerja mengejar profit yang dibayar oleh klien. 

Pada tahun ini, papa saya meninggal. Saya harus 
memenuhi keinginannya sebelum wafat, yaitu lulus 
sarjana. Untung Pak Ken baik hati, ia mengizinkan 
saya cuti untuk kembali ke Bandung. Ibu Betty 
Soemirat juga baik hati, hanya dalam waktu dua 
bulan skripsi di-acc dan saya langsung mengikuti 
sidang skripsi. Tuhan Maha Baik, memudahkan jalan 
saya sehingga bisa diwisuda bersama teman-teman 
seangkatan 1982.

Demikianlah sepenggal kenangan sebagai mahasiswa (sambil 
bekerja) Fikom Unpad 1982-1987. Cerita ini cuma sepersepuluh bagian 
dari perjalanan hidup saya.

Oya selama bekerja kantoran, ada pertemuan kembali dengan 
teman seangkatan maupun kakak dan adik kelas. Baik sebagai teman 
sekantor, ada juga yang sebagai klien. Di BCA, saya satu bagian dengan 
Rini Rismarini dan Dinar Alexandra (Humas, ‘85?). Di SCTV, saya satu 
bagian di Divisi PR dengan Budi Darmawan, Gina Soepardi (Humas ’83), 
Haryanto, Adhityawati (Humas, ‘90?). Saya pun pernah bekerja sama 
dengan Wiwien Wicahyani yang saat itu bekerja di Merpati menggelar 
seminar tentang penerbangan, saya selaku EO (event organizer) dan 
Wiwien bos atau klien.

Itulah hidup, seru, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, 
bukan? 
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SEKILAS TENTANG PENULIS 

Ima Hardiman panggilannya Ima, lahir di Surabaya 20 Februari 1963. Anak kedua dari enam bersaudara. Hobi di 
masa kecilnya membaca komik, waktu SD tiap minggu puluhan judul komik silat Ganes TH dan Hasmi dilalapnya. 
Gemar mengarang dan menggambar sejak SMP, tulisannya kerap dimuat di Majalah Kawanku dan HAI. Tahun 
1981 kuliah di Seni Rupa ITB jurusan Desain Interior sampai tingkat akhir, dan lulus sarjana dari Fikom Unpad 
Jurusan Jurnalistik tahun 1987. 

Selama 20 tahun berkarier, 5 kali berpindah tempat kerja. Di Majalah Femina sebagai jurnalis (1987), Matari Inc 
sebagai staf komunikasi usaha (1987-1989), Fortune PR sebagai publishing supervisor (1990-1992), BCA sebagai 
kepala bidang Humas (1993-1995), SCTV sebagai PR officer (1996-2007). ya orang kantoran, ya entreprenuer. 
Pada tahun 1996 -2012, Ima juga mengelola usaha sendiri bernama Gaul Production yang bergerak di bidang 
publishing dan special event. 

Tahun 2007-2019, kegiatannya sebagai penulis lepas dan imprint untuk Gramedia Pustaka Utama. Menulis 
sekitar 40 judul buku dengan nama pena Gagas Ulung, buku-buku Ima bertema traveling dan gaya hidup. 
Sebagai dedikasinya kepada pekerjaannya, pada 2007 Ima menulis dan menerbitkan sendiri tiga judul buku yaitu 
Istilah PR Media & Periklanan, Karier PR, dan Inhouse Magazine. Saat ini Ima dapat dihubungi melalui akun IG @
ima_hardiman, dan surel gagasulung@yahoo.com.

Ima Hardiman (kedua dari kanan)
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Memori Singkat  
“Si Mehong dari Timtim”

Minszenti Arnoldus

B
ahagia bercampur malu setelah 
mengetahui bahwa aku adalah anak L-82 
Fikom Unpad yang “ditemukan” kembali 

setelah 40 tahun menghilang. Setidaknya 
itu kata sohibku “wong kito” Adhi Ksp dan 
saudariku “si lincah” Wilma. Memang, aku malu 
karena ramalan Pak Dekan pada hari pertama 
Ospek bahwa aku pasti tidak butuh waktu lebih 
dari empat tahun. “Umurku” di kampus boleh 

jadi yang tersingkat di L-82, dua semester, alias swa-DO!
Meski begitu, hatur nuhun Wilma karena sudah membangkitkan 

ingatanku lagi. Jujur, aku bahagia meski seumur abu Galunggung di 
Dipati Ukur. Tetapi hari-hariku saat itu kuakui tetap ikut mewarnai 
lukisan perjalanan hidupku, bahkan hingga saat ini. Sampai-sampai 
beberapa kelumit peristiwa masih jelas berkelebat, meronta-ronta, 
berebut ingin menjelma menjadi jalinan kata buat dibaca saudaraku 
semua, biar bisa ikut dikenang (tapi teuteup era ditulis semua di sini). 

“Mehong”, Kosakata Sunda Pertama yang Diingat

“Mehong, mehong, kamu, yang pake baggy! Mehong, iya, kamu L-82082, 
maju!” Ha-ha-ha, ternyata itu julukanku sejak hari pertama Ospek dari 
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Kang Wan Abbas (L-76), dan menjalar ke semua anggota panitia dan 
rekan-rekan lainnya. Kata mehong sekaligus menjadi kosakata bahasa 
Sunda pertama yang mengisi perbendaharaan kamus Sundaku di 
kampus Unpad. Meski sedikit geram ketika tahu apa artinya dari guru 
bahasa Sundaku Kang Engkus Kuswarno, si langsing tinggi berkumis 
tipis dan berkaca mata tetapi tetap membahagiakan karena aku 
merasakan sebagai sapaan akrab saudara-saudara baruku. 

Terbukti pada hari-hari selanjutnya, aku diterima 
di mana-mana dengan panggilan baruku itu. Hatur 
nuhun, Kang Profesor Engkus sudah menjadi sahabat 
dan guru bahasa Sundaku, 100 persen masih kuingat! 
Dan tak disangka, metode automatisasi ala Kang 
Engkus mengajariku bahasa Sunda setiap hari kupakai 
juga saat ini di kelas-kelasku.

Selanjutnya, A-Z rutinitas dua semesteranku di Kampus Dipati 
Ukur mematri kemampuan dasarku berkomunikasi, meski cuma level 
pengantar. Semua “sabda” beberapa dosen favoritku seperti Bapak 
M.O Palapah, Jalaluddin Rakhmat, Atang Syamsuddin, Poespoprodjo 
terus kuterapkan dan bagikan ke siswa-siswaku hingga saat ini. Bahkan 
sesekali masih kucari buku-buku mereka. Tidak itu saja. Pengalamanku 
“berselancar” di perpustakaan fakultas dan universitas, klub basket 
setiap Jumat (aku pernah ikut bertanding basket antarfakultas vs 
Kedokteran Gigi), juga ikut kegiatan paduan suara dan teater. 

Dan the last but not least adalah kehidupan harianku bersama 
saudaraku semua sejak hari pertama kita “dipelonco” baik di kampus 
maupun di perkebunan teh di Sukabumi yang membekas, sangat 
berharga buat mempererat persaudaraan kita hingga hari-hari kita 
selama dua semester.

Aku tak tahu karena tak ambil bagian dalam perjalanan studi kalian 
selanjutnya di Kampus Dipati Ukur dan Sekeloa, ataupun karier dan 
hidup kalian hingga saat ini, tetapi satu hal pasti, kalian sangat berarti 
bagiku! 
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Di hatiku tetap ada Adhi Ksp yang bak saudara menemaniku di 
setiap kesempatan diskusi, yang mengajariku berhemat saat berkunjung 
ke “Gratia”; Wilma and the gang yang kelihatan cuek, tetapi ternyata 
sangat ramah; Kang Teddy, “Pak Atang” si jago gambar; Kang Anhar 
si kampiun debat, Neng Yeti si ceria; senyuman kol bungkus Monalisa. 
Meski aku cuma dua semester di Fikom Unpad, aku bangga, saudaraku, 
guru bahasa Sundaku, Kang Engkus Kuswarno menjadi profesor. O ya, 
aku bukan dari Timor Timur (Timtim), tetapi dari Maumere, Flores, 
Nusa Tenggara Timur. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Minszenti Arnoldus sempat tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran dengan NPM 
L-82082. Meski kuliah hanya dua semester, kehadiran Arnoldus terasa berbeda, terutama karena dia dijuluki 
“Si Mehong dari Timtim”. Arnoldus sebenarnya berasal dari Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat ini 
dia berdomisili di kota kelahirannya, ditemani seorang istri dan dua putrinya, berprofesi sebagai guru Bahasa 
Jerman di SMA Katolik Frateran Maumere. 
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Dorongan Ibu Nenah  
Mengembangkan Potensi Diriku

Nita Puspitawati 

B
erhasil diterima di Fakultas Publisistik 
(sekarang: Fikom) Universitas Padja-
djaran pada tahun 1982 merupakan satu 

hal yang membanggakan bagi saya, walaupun 
itu bukan sebagai pilihan utama.

Namun ketika harus memilih jurusan, jujur 
saya bingung. Jika memilih Jurusan Jurnalistik, 
saya tidak tertarik dengan kewartawanan dan 
kurang berminat dengan tulis-menulis. Jika 

memilih Jurusan Humas, saya merasa kurang pandai berkomunikasi. 
Akhirnya pilihan jatuh pada jurusan yang tersisa, yakni Ilmu 
Penerangan.

Awalnya saya masih belum yakin, tepatkah pilihan ini? Setelah 
dijalani beberapa waktu, ternyata jurusan ini cukup menyenangkan. 
Banyak hal baru yang bisa dipelajari, dan memberikan keluasan 
wawasan. Teman-teman satu jurusan pun saling mendukung.

Singkatnya saya lulus tahun 1987, dan dua tahun kemudian, 
alhamdulillah, diterima sebagai PNS di Departemen Penerangan/
Deppen, dan ditempatkan di Purwakarta. Cocok bukan dengan jurusan 
yang saya pilih? Suatu takdir yang saya syukuri saat itu.



262  | 40 TAHUN ALUMNI FIKOM UNPAD ANGKATAN 1982

Pada 1994, saya pindah ke Kabupaten Bandung, dan di sinilah saya 
mendapatkan pengalaman luar biasa yang tak terlupakan. Bahkan bisa 
mengubah mindset dan pandangan saya, atas sesuatu yang sebelumnya 
tidak saya minati, bahkan mengubah alur karier saya.

Ketika itu, atasan meminta saya membuat tulisan tentang apa saja, 
untuk mengisi tabloid yang diterbitkan Deppen Kabupaten Bandung 
saat itu.

Mendengar permintaan itu saya sangat terkejut, dan spontan 
menolak. Saya merasa sama sekali tidak tertarik dan tidak memiliki 
kemampuan membuat tulisan untuk dibaca banyak orang. Walaupun 
saya suka menulis puisi sejak SMP, tapi itu berbeda dan hanya untuk 
diri sendiri.

Saat itu saya berpikir, saya kan tidak mengambil jurusan Jurnalistik 
karena tidak suka menjadi wartawan dan dunia tulis-menulis. 
Saya malah diminta untuk menulis sesuatu yang mungkin bahkan 
mengharuskan saya menjadi wartawan dadakan. Waduh, benar-
benar saya merasa tidak percaya diri dan tidak yakin akan mampu 
mengerjakan itu.

Tapi atasan saya saat itu, Ibu Nenah, sepertinya tidak putus asa, 
terus mendorong dan berkali-kali memotivasi dan meyakinkan bahwa 
saya mampu. Lalu saya bertanya, atas dasar apa Ibu mengatakan bahwa 
saya mampu menulis? Beliau menyimpulkan bahwa saya mampu, dari 
laporan-laporan yang secara rutin saya buat. Menurutnya, tulisan saya 
dalam setiap laporan sangat sistematis dan enak dibaca. Saya heran, 
mengapa hanya dari laporan saja beliau bisa seyakin itu?

Suatu ketika terjadi bencana longsor di dua kecamatan sekaligus, 
di wilayah Kabupaten Bandung yang memakan korban jiwa cukup 
banyak. Beliau kembali meminta saya untuk menuliskan berita tentang 
peristiwa itu. Beliau meyakinkan berkali-kali bahwa saya mampu. 
Akhirnya saya mulai mencoba menulis.

Dengan berbekal informasi hasil liputan dari rekan yang terjun ke 
lokasi bersama para pejabat Kabupaten Bandung saat itu, mulailah 
saya menulis. Awalnya keraguan itu masih terus membayangi. Namun 
ternyata saat mulai menulis, dan ketika sudah mendapatkan kata 
pembuka, sepertinya dengan sendirinya kata-kata lain pun mengalir 
begitu saja, memenuhi otak saya, meminta untuk dituangkan menjadi 
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tulisan. Sehingga akhirnya jadilah sebuah tulisan berita, press release 
tentang peristiwa bencana longsor.

Saat itu saya masih ragu dan belum yakin tulisan saya dapat diterima 
redaksi. Namun atasan saya terus meyakinkan dan mendukung, bahkan 
meminta saya untuk menulis lagi artikel khusus sebagai pendalaman 
berita tentang peristiwa tersebut, didukung referensi yang relevan. 
Anehnya, saya mulai bersemangat dan menikmati saat menulis artikel 
tersebut.

Ketika kedua tulisan itu rampung, dengan hati berdebar karena 
masih tidak percaya diri, saya sampaikan ke redaksi. Esoknya, salah satu 
tim redaksi tabloid itu mendatangi saya dan mengatakan bahwa tulisan 
saya tidak ada koreksi dari pimpinan, bahkan menilai baik artikel yang 
berisikan pendalaman berita dengan menyertakan kondisi wilayah 
Kabupaten Bandung dan gambaran geografis yang bisa menyebabkan 
longsor, serta berbagai langkah pencegahan agar tidak terjadi lagi 
bencana seperti itu.

Saya sangat terkejut dan tentunya sama sekali tidak menyangka, 
saat kedua tulisan pertama saya diterima dan dimuat di Tabloid 
Kabupaten Bandung. Lebih mengejutkan lagi, saya langsung ditarik ke 
Bidang Penerbitan, sebagai staf redaksi Tabloid Kabupaten Bandung. 
Ini pengalaman yang luar biasa dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi 
saya, yang sebelumnya sangat tidak percaya diri, merasa tidak mampu 
dan enggan untuk menulis. Ternyata atasan yang memotivasi saat itu 
mempunyai intuisi yang baik. Saya bersyukur kepada Allah dan sangat 
berterima kasih kepada Ibu Nenah, yang begitu gigih mendorong saya 
untuk menulis. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Aamiin.

Sejak itulah saya dipercaya untuk menjadi tim redaksi, 
sebagai peliput, penulis dan editor, tidak hanya untuk 
tabloid, tapi juga Majalah Pemkab Bandung, dan tetap 
dipercaya sampai Deppen dibubarkan dan kemudian 
menjadi Badan.

Saya juga diminta Bappeda untuk ikut serta dalam tim redaksi 
Majalah PPK-IPM, yang merupakan majalah khusus untuk pemberitaan 
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bantuan PPK-IPM dari Gubernur saat itu, dan tentunya mendapat honor 
yang lumayan.

Dalam perjalanan karier, saya sempat mutasi ke Bagian Perencanaan 
dan Program di Kantor Kecamatan. Namun kemudian takdir kembali 
membawa saya ke urusan komunikasi dan informasi di Dinas Kominfo 
Kabupaten Bandung, serta dipercaya mengelola tidak hanya majalah, 
tapi juga media sosial dan radio Pemerintah Kabupaten Bandung, 
hingga di ujung bakti saya pada negeri tercinta ini, Senin, 31 Januari 
2022. 

Tulisan ini saya buat tidak lain hanya untuk berbagi pengalaman, 
dan semoga bisa diambil hikmahnya. Bahwa, sebenarnya setiap orang 
itu memiliki potensi, namun seringkali tidak menyadarinya, dan itu 
sangat mungkin karena tidak adanya dukungan atau kesempatan untuk 
mengembangkan potensinya.

Berikanlah dukungan, motivasi, dan kesempatan pada orang-orang 
di sekitar kita yang mungkin sebenarnya memiliki potensi, namun 
masih ragu bahkan tidak percaya diri. Dukungan dan motivasi sangatlah 
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berperan, tentunya disertai kemauan diri untuk mengembangkan 
potensi itu.

Terima kasih untuk mau meluangkan waktu membaca tulisan 
receh dengan bahasa yang sangat sederhana ini, semoga masih ada 
manfaatnya dan menginspirasi.

Aamiin.

SEKILAS TENTANG PENULIS 

Nita Puspitawati mengenyam pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Penerangan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas 
Padjadjaran Bandung angkatan 1982 dan lulus tahun 1987. Selama 1989 sampai 2022, Nita mengabdikan 
dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Departemen Penerangan (Deppen) yang mengakhiri tugas di Dinas 
Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bandung. 

Mengawali kariernya sebagai staf Deppen di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung, Nita pernah 
menjadi staf Badan Pengembangan Informasi Daerah (BPID) dan Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan 
Sistem Informasi (Bapapsi) Pemkab Bandung. Setelah itu di Pemkab Bandung, Nita menjabat Kasubag Program 
Kecamatan Bojongsoang, Kasie Pengelolaan Media Publik Diskominfo, Kasie Penyelenggaraan Informasi Publik 
Diskominfo, dan Pranata Humas Diskominfo. 
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Dari Sekeloa  
ke Tepian Sungai Elbe

Retno Goemelar

Kuliah di Dua Kampus Berbeda

F
ikom Unpad adalah kampus keduaku. 
Hal ini tak sedikit pun terbayangkan 
sebelumnya bahwa aku kuliah di dua 

kampus berbeda. Kampus pertama adalah 
Institut Teknologi Tekstil milik Departemen 
Perindustrian, yang di kemudian hari berganti 
menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, dan 
sekarang Politeknik Tekstil. Karena orang tua 

resah dan khawatir kuliahku bakal lama selesai, kuputuskan untuk 
mengambil jurusan yang berbeda. Jadilah kucoba lagi ikut Sipenmaru, 
istilah dari ujian penerimaan mahasiswa baru zaman itu. Karena 
sudah merasakan kuliah jurusan teknik, kuputuskan untuk mengambil 
jurusan sosial.

Pilihan pertama, Sastra Inggris. Bingung juga memutuskan pilihan 
kedua, tetapi akhirnya kucantumkan saja Publisistik, yang sekarang jadi 
Fikom. Alhamdulillah diterima, namun konsekuensiku adalah kuliah di 
dua kampus, dua jurusan, dan dua fokus studi yang berbeda dengan 
berbagai dilemanya. Yang paling nyata adalah aku menjadi super sibuk 
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dan pusing ketika harus wirawiri ke dua tempat berbeda. Belum lagi jika 
ada waktu kuliah dan ujian bersamaan waktunya. Masalah manajemen 
waktu ini dialami juga oleh sahabat-sahabat seangkatan yang kuliah di 
dua kampus seperti Rudi Antoro, Endah Pamularsih, dan Ima Hardiman. 
Merasa senasib dan saling tergantung dengan masalah absen ketika ada 
kuliah yang bentrok, maka aku, Endah dan Rudi kompak saling support 
satu sama lain. Simbiosis mutualisme. 

“Jurit Malam” di Ospek

Masih selalu teringat pengalaman saat Ospek, orientasi mahasiswa 
baru, saat itu ada acara jurik (hantu) malam. Satu persatu mahasiswa 
dan mahasiswi baru diminta oleh para senior yang menjadi panitia 
untuk berjalan melewati jalan setapak yang gelap. Saat terdengar 
salah seorang teman menjerit ketakutan, hati jadi ciut dan deg-degan 
tidak karuan menanti giliran. Saat aku mulai berjalan, entah kenapa di 
tengah perjalanan aku dihentikan oleh salah seorang anggota panitia, 
disuruh duduk dan menunggu. Di situ sudah ada Ade Maria. Tidak lama 
kemudian terdengar teriakan teman yang lain yang sibuk mencari kami 
berdua, si anak hilang.

Duuuh kasihan juga rasanya, jadi merasa bersalah, eh yang salah 
panitia. Wong kami diminta diam saja. Saat kami sudah ‘ditemukan’, 
ah, jadi terharu, plus tak enak hati juga, karena teman-teman memeluk 
kami berdua, duuuh, maaf, karena sebetulnya kami berdua diumpetin 
panitia. Kasihan juga Rudi Antoro, dikerjai panitia untuk mencari anak 
hilang sambil berteriak-teriak. Aku berpikir, sebetulnya apakah ada 
manfaat acara itu? Yang ada ngerjain orang, jadi berani juga enggak, 
yang penakut malah keluar aslinya, yang ada jadi bahan buat lucu-
lucuan dan ngerjain angkatan baru. Ah, EGP, udah lewaaaat! 

UHU, Menwa, dan Tenis 

Saking sibuknya kuliah di dua tempat, interaksiku dengan teman-teman 
sekampus relatif sedikit. Waktu luangku biasanya digunakan untuk 
sekadar melepas stres dengan banyak ikut kegiatan olahraga seperti 
Unit Hockey Unpad (UHU), Menwa, dan tenis. 



268  | 40 TAHUN ALUMNI FIKOM UNPAD ANGKATAN 1982

Dari kegiatan ekstrakurikuler ini, aku berkenalan dengan mahasiswa 
dan mahasiswi lain lintas fakultas. Senangnya masih bisa bareng dengan 
Nani Cahyani, yang juga aktif di UHU. Di sini, selain berolahraga, juga 
banyak pikniknya. Nah, ini bagian pentingnya. Aku senang bisa ikut 
bertanding mewakili Hockey Unpad. 

Aku juga aktif dalam unit tenis dan ikut bertanding ketika digelar 
kompetisi antaruniversitas. Di kemudian hari, setelah selesai dan lulus 
kuliah, ini menjadi salah satu hobiku. 

Tenis menjadi faktor pendukung mendapat pekerjaan karena ada 
request khusus selain sarjana, perempuan harus bisa main tenis. Pak 
Boss yang hobi bermain tenis berambisi agar unit yang dipimpinnya 
menjadi juara pada pertandingan tenis antarunit yang diselenggarakan 
pada setiap peringatan 17 Agustus. Dengan tambahan dua poin dari 

Dari kiri ke kanan: yulli Rasyid, Retno Goemelar, Ima Hardiman, Tasya, Heriatun, Enung Effendie. Foto: dokumentasi 
Wiwie Fs
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tunggal putri dan ganda campuran, alhamdulillah waktu itu unit kami 
menjadi juara. 

Kuliah Pak Poespo dan Pak Jalal, serta Dukungan Teman-teman 

Kuliah Filsafat dan Psikologi Pak Poespoprodjo serta kuliah Pak 
Jalaluddin Rakhmat, menjadi favorit dan paling kusuka karena 
dibawakan dengan menarik. Sayangnya, walau aku rajin ikut kuliah 
kedua dosen tersebut, pada saat ujian, aku hanya mendapat nilai pas-
pasan.

Jika jadwal kuliah bentrok, ada beberapa mata kuliah yang jarang 
diikuti. Aku sempat kaget ketika sekalinya masuk kuliah, ternyata 
harus ngumpulin paper kelompok. Di luar dugaan, ketika hati masih 
bingung dan galau, ada “peri cantik” dan baik hati, Ade Maria, spontan 
menambahkan namaku di paper kelompoknya, hu...hu terharuuuuuu, 
kebaikanmu, Ade, nggak akan terlupakan. Juga ketika ada tugas 
kelompok paper yang lain, aku diajak Ade Maria bermalam di rumahnya 
di Jalan Ciwulan untuk menyelesaikan makalah bersama-sama. 
Malamnya kami membeli nasi goreng di Jalan Mangga, makan lumpia 
yang enaknya kebangetan. Tidak terasa ngobrol ngalor ngidul sampai 
di penghujung malam, Ade mulai bercerita tentang pengalamannya saat 
sebelum dan pasca operasi. Terus bikin paper-nya kapan? “Sudah beres 
saudara-saudara,” kata Ade. Ini kejutan kedua dari Ade. Mungkin Ade 
Maria sendiri sudah lupa, tapi kebaikannya masih terus kuingat. 

Tanpa bantuan dan support teman-teman yang baik hati—tidak 
bisa sebutkan satu per satu—serta tentu saja mantan pacarku tercinta 
yang sekarang menjadi suami, yang setia mengantar nge-print skripsi 
di rumah teman yang memiliki printer, aku agak sulit untuk menjalani 
kuliah di dua tempat. Aku ingat belajar bareng saat menghadapi ujian, 
menginap di rumah Nani Cahyani, juga bikin tugas dan belajar bareng 
di rumah Endah Pamularsih, yang juga kuliah di IKIP Matematika. 

Senangnya kalau bikin tugas di rumah Endah karena di rumahnya 
ada usaha atau jasa fotokopi sehingga kami tidak perlu jauh-jauh 
mencari. Juga ada suguhan makan lagi, bikin happy anak kos. Selain 
itu, karena kuliah banyak bolongnya, aku pun bersyukur punya 
teman seperti Riyodina Pratikto yang rajin, baik hati dan tidak pelit 
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meminjamkan catatannya yang komplet, rapi jali, dan tulisannya bagus. 
Ah, catatanmu juga sangat berjasa untuk melengkapi dan mengejar 
ketinggalan di ruang kelas, Riyodina. 

PNS di Departemen Perindustrian

Lulus sarjana dari kampus pertama, aku langsung bekerja sebagai PNS 
di Departemen Perindustrian, sambil menyelesaikan skripsi di Fikom 
Unpad. Perjuanganku harus wirawiri Jakarta-Bandung 

Saat weekend, aku membuat janji terlebih dahulu dengan 
pembimbing untuk berkonsultasi. Tentu ini pun tidak selalu berjalan 
mulus, kadang skripsi belum selesai diperiksa, atau hanya ditemui 
pembantu lewat pintu samping. Kecewa? Tentu saja, tapi berusaha 
positive thinking karena weekend dosen pembimbing mungkin sudah 
punya kesibukan lain atau ingin beristirahat.

Mungkin juga salah timing. Waktu konsultasi hanya bisa kulakukan 
pada weekend karena aku sudah bekerja. Ini menjadi pembelajaranku 
secara pribadi, saat kemudian sudah berada di posisi sebagai dosen, 

Retno Goemelar saat mahasiswa. Foto: dokumentasi Yeti Imanilah 
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aku berusaha menepati dan menyediakan waktu sesuai kesepakatan 
yang sudah ditentukan dengan mahasiswa-mahasiswi bimbingan. 
Dengan berbagai usaha dan tekad menyelesaikan skripsi, alhamdulillah 
akhirnya aku bisa ikut wisuda.

Ijazah sudah kudapat, dilengkapi dengan ijab sah. Hanya dua tahun 
di Jakarta, kemudian aku pindah tempat kerja ke Kanwil Perindustrian 
Jawa Barat karena ikut suami yang bekerja di Bandung. 

Kuliah S-2 di Manchester

Masih lekat dalam ingatan, sejak kecil aku senang naik pohon dan 
sampai di atas aku memandang ke seberang lautan, bercita-cita suatu 
saat ingin ke negeri seberang lautan (benua). Kesempatan itu datang 
di kemudian hari ketika ada tawaran beasiswa untuk melanjutkan 
S-2 dan S-3 di luar negeri. Aku lolos seleksi berbagai tahap dan cukup 
melelahkan karena saat itu aku kembali harus bolak-balik Bandung-
Jakarta mengikuti berbagai kursus sebagai persiapan dan ujian masuk 
universtas di luar negeri. Saat persiapan itu, aku sempat bertemu lagi 
dengan Harri, suami Wilma Widyastuti.

Harri melanjutkan S-2 ke Amerika Serikat, sedangkan aku 
mendapatkan kesempatan melanjutkan S-2 di Manchester University, 
Britania Raya. Itu terjadi setelah aku berkeluarga dan memiliki anak 
usia 5 tahun. Alhamdulillah, aku diizinkan suami untuk kuliah lagi.

Aku memulai lagi rutinitas kesibukan kuliah yang padat dari pagi 
sampai sore, membuat paper, praktikum. Jurusan yang aku ambil di 
pendidikan S-2 pun tidak berkaitan dengan kuliah S-1.

“Pollution and Environmental Control Study”

Masalah ini menarik karena selama bekerja di Kanwil Perindustrian 
Jabar, aku sering mengunjungi pabrik, melihat bagaimana perusahaan/
pabrik mengolah limbahnya (waste water treatment), mengambil 
sample untuk selanjutnya dites di laboratorium rujukan. Selain itu, 
beberapa kali tugas dari kantor untuk mengikuti berbagai kursus yang 
berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Senang sekali 
rasanya mendapat kesempatan mengikuti materi yang diberikan oleh 
Prof Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup waktu itu.
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Beruntung sekali aku mendapat pembimbing atau supervisor kuliah 
S-2 yang sangat baik dan banyak membantu ketika aku mengambil 
topik yang berkaitan dengan masalah radioaktif Radon (Rn) di beberapa 
lokasi sumber mata air panas di Inggris.

Selama kuliah S1, mana ada pembimbing yang 
bertanya, “Ada yang bisa saya baca atau periksa hari 
ini? Kamu perlu apa lagi?” Sampai program untuk 
pengolahan data statistik tesis pun dibantu diunggah 
oleh pembimbing ke laptop. Ini pembelajaran lagi 
untuk diambil hikmahnya, ketika kita mendapat 
perlakuan yang sangat baik dan sangat dibantu oleh 
pembimbing.

Setelah selesai kuliah S-2 di Inggris dan kembali ke Indonesia, ada 
penawaran untuk menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil 
yang masih dalam naungan Departemen Perindustrian. Meskipun tetap 
sebagai PNS, aku pindah kerja lagi. Sayang aku hanya sempat tiga tahun 
menjadi dosen di sana karena aku harus mengikuti suami ke tempat 
lain. Keputusan ini memaksaku untuk mengundurkan diri dari PNS dan 
menjadi ibu rumah tangga. 

Pindah ke Jerman

Tahun 2002, suamiku memutuskan untuk pindah dan bekerja di salah 
satu industri pesawat di Munich, Jerman, kemudian pada tahun 2003 
kami pindah ke Hamburg dekat tepian sungai Elbe.

Hamburg, kota pelabuhan dengan kesibukan hilir mudiknya kapal 
kontainer maupun kapal pesiar, serta transportasi umum di Sungai 
Elbe, adalah tempat kami tinggal hampir 20 tahun terakhir ini. Tidak 
terasa, selama itu kami sudah merantau. 

Enak hidup di luar negeri? Enak kalau jadi turis! Yang pasti, aku 
sering kangen kuliner Indonesia karena seleraku selera Nusantara. 
Selama di Jerman, aku banyak belajar masak, saking rindunya dengan 
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masakan Indonesia yang kaya rempah. Apalagi tidak ada penjaja 
keliling dan kuliner Indonesia tidak mudah didapat setiap saat. 

Setiap berhasil mencoba resep atau membuat makanan khas 
Indonesia sendiri, seperti bakso atau siomay, aku langsung menulis dan 
menyimpan resepnya di blog supaya tidak lupa. Juga agar resep itu bisa 
dimanfaatkan oleh orang lain. 

“Sajian dari Kedai Hamburg”

Bagaimana ceritanya dari seorang yang bukan ahli masak bisa 
bikin buku masak? Ini semua tidak lepas dari andil Ima Hardiman. 
Saat media sosial mulai ramai, ada keinginan untuk membukukan 
hasil karya di blog. Kesempatan ini tiba ketika aku disapa Ima 
Hardiman. Singkat cerita, editor PT. Gramedia Pustaka Utama, Intarina 
Hardiman menghubungiku untuk menyiapkan buku resep. Merupakan 
kebahagiaan tersendiri, ketika buku resep yang kutulis itu merupakan 
resep Indonesia populer pertama yang diterbitkan dalam dua bahasa, 
Indonesia dan Jerman. Anak pertama saya, Adrian Janitra Putra, 
menjadi penerjemah ke dalam bahasa Jerman. 

Ilmu yang didapat selama kuliah di Fikom Unpad sekarang dapat 
dituangkan dalam buku ini. Karena selain menjadi penulis buku, aku 
merangkap juga sebagai fotografer dan food stylist. (Out of context, 
sampai sekarang aku masih bertanya-tanya mengapa uang praktikum 
di Fikom Unpad kala itu sama dengan Fakultas Kedokteran, padahal 
untuk praktikum fotografi, praktik dan mencetak foto di kamar gelap 
hanya sekali selama kuliah. Ya, tanyakan saja sama rumput yang 
bergoyang, hahaha). 

Pada tahun 2015, resep masakan dan foto hasil jepretan di blog 
pribadiku www.kedaihamburg.blogspot.de bisa diterbitkan ke dalam 
dua bahasa Indonesia-Jerman berjudul Sajian dari Kedai Hamburg 
. Retnos INDONESISCHE Köstlichkeiten. Buku ini berisi 54 resep 
masakan Indonesia pilihan. Aku ikut bahagia ketika buku ini bisa ikut 
berpartisipasi dalam acara Frankfurt Book Fair tahun 2015, di mana 
Indonesia menjadi guest honour pameran buku bergengsi di Jerman 
tersebut.

Selain itu, aku senang sekali bisa berjumpa dengan para pakar 
dan chef terkenal dari Indonesia, mulai dari alm. Bondan Winarno 
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yang terkenal dengan istilah Mak Nyuusss, William Wongso, Ibu Sisca 
Soewitomo yang sering menjadi tontonan favorit dalam acara-acara 
demo masaknya di TV. 

Dari kebutuhan, mencoba, kemudian menjadi hobi, dan juga bisa 
menghasilkan untuk mengisi waktu luang, mengapa tidak? Selama 
tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, dan bisa memberikan manfaat 
bagi orang lain, kegiatan ini merupakan kebahagiaan tak ternilai 
bagiku. Salah satu contoh yang tidak terduga adalah ketika dari buku 
masakan tersebut sudah meluluskan dua mahasiswi Sastra Jerman dari 
Universitas Indonesia. 

Selain itu, alhamdulillah, aku bersyukur sekali dari racikan di dapur 
yang sederhana ini, di antaranya bisa menjadi menu favorit warga 
Indonesia yang tinggal di Hamburg dan sekitarnya. Termasuk salah 
satunya ketika memenuhi permintaan Konsulat RI Hamburg untuk 
menyiapkan ayam cabut tulang (ayam kodok) sebagai buah tangan 
untuk (alm) Bapak B.J. Habibie. Malamnya aku mendapat telepon dari 
pejabat KJRI. Aku langsung nervous, “ada apa dengan makanan itu?” 
Ah ternyata, beliau suka dan minta dibikinkan lagi untuk dibawa ke 
Munich.

Merupakan kehormatan tersendiri bagiku ketika diberi kepercayaan 
untuk mempersiapkan sajian untuk tamu-tamu VIP dari Indonesia, 
mulai dari Menteri sampai dengan Presiden (RI 1), pada saat G20 
digelar di Hamburg. Suka-duka di balik itu semua tentu saja banyak, 
apalagi dengan keterbatasan tenaga dan kemampuan yang ada, hanya 
berbekal semangat dan berusaha mempersiapkan yang terbaik. Jika 
orang lain puas dan senang, rasanya hilang semua lelahku. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Retno Goemelar, lahir 1 Oktober 1962 di Tanjung Pandan – Belitung, Indonesia. Lulus S1 dari Fakultas Ilmu 
Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat di Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 1987 dan Institut Teknologi 
Tekstil (sekarang Politektenik Tekstil) di Bandung pada 1986. Retno melanjutkan pendidikan S-2, Pollution and 
Environmental Control di University of Manchester, United Kingdom (Inggris) tahun 1994-1995.

Retno pernah bekerja selama 13 tahun sebagai PNS di Departemen Perindustrian Jakarta, Kanwil Perindustrian 
Jawa Barat, dan dosen pada Sekolah Teknologi Tekstil di Bandung. Sejak tahun 2002 sampai sekarang, dia 
mengikuti tugas suami ke Jerman dan sekarang tinggal di Hamburg.
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Untuk Segala Sesuatu,  
Ada Waktunya, Tak Ada  

Kata Terlambat!

Rita Hargita

“Wek-Wek L-82”

K
enangan indah semasa kuliah yang 
saya ingat adalah saat pekan pelonco 
mahasiswa-mahasiswi L-82; saya, Tanti 

dan Yanny Sarwan dipanggil oleh para senior 
pelaksana pelonco agar berdiri di depan 
ruangan dengan alasan kami bertiga memakai 
“pemerah bibir” (lipstik). 

Saya menyampaikan alasan kepada para 
senior pelaksana pelonco, sementara Tanti dan 

Yanny Sarwan memilih diam. Alhasil, saya digiring masuk ke ruang lain 
yang kosong dan mendapat ‘tambahan pelonco kata-kata’ dari sang 
penggiring senior wanita. 

Tiba saat acara Jurit Malam L-82 di Goalpara, Sukabumi; para senior 
pelaksana pelonco memanggil teman-teman untuk berdiri berkelompok 
lalu mereka diperintahkan menjelajahi jalur Jurit Malam di tengah 
kegelapan. 
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Kelompok demi kelompok dipanggil untuk menjelajah jalur itu. Tiba 
saatnya para senior pelaksana pelonco memanggil nama saya untuk 
berdiri. Saya menunggu nama-nama L-82 lainnya dipanggil tapi tidak 
ada nama lain karena para senior tersebut meminta saya menjelajahi 
jalur sendirian di malam gelap. 

Berbekal “doa ayat-ayat andalan” akhirnya penjelajahan seorang 
diri di jalur Jurit Malam yang gelap, menegangkan berhasil dilalui dan 
saya tiba kembali ke base camp.

Pekan pelonco mahasiswa-siswi L-82 selesai dan saya dinobatkan 
sebagai “Wek-Wek L82”.

Bimbingan Skripsi di Sela-sela Bekerja di Jakarta 

Pada masa akhir penulisan mata kuliah skripsi, dosen Pembimbing 
I wafat (almarhum Bapak Suhadi). Hal ini membuat saya harus 
menunggu lebih dari satu semester untuk mendapatkan penggantinya.

Selama masa penantian pengganti dosen Pembimbing I, saya 
mendapat pekerjaan di satu hotel berbintang empat di Bandung; tak 
lama pihak manajemen hotel menugasi saya untuk bergabung dengan 
tim sales & marketing di kantor Jakarta.

Tugas itu tidak dapat ditolak walau terasa berat karena diperkirakan 
akan berpengaruh terhadap waktu, pengaturan, dan proses bimbingan 
skripsi saya.

Sebelum pindah tugas ke Jakarta, saya mendapat kabar gembira 
bahwa Bapak Soleh Soemirat menjadi pengganti dosen Pembimbing I 
dan Ibu Mien dosen Pembimbing II skripsi saya.

Di kantor Jakarta, jam kerja pukul 08.30-17.30. Setelah jam kantor, 
saya menggarap skripsi menggunakan komputer kantor, kadang hingga 
pukul 23.00, saya baru pulang ke tempat kos.

Hari Sabtu jam kerja pukul 08.30-14.00. Setelah itu saya bergegas 
ke stasiun kereta menuju Bandung agar dapat melakukan bimbingan 
skripsi dengan para dosen pembimbing sesuai jadwal yang ditentukan 
pada Sabtu malam atau hari Minggu supaya pada Senin subuh, saya 
dapat mengejar kereta untuk kembali ke Jakarta. Dari Stasiun Gambir, 
saya langsung menuju kantor.

Pada tahun 1990, saya mengikuti sidang skripsi dan diwisuda 
di kampus Universitas Padjadjaran di Jatinangor; cukup tertinggal 
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waktunya jika dibanding kebanyakan teman seangkatan yang sudah 
lebih dahulu diwisuda. 

Harus Tetap Tersenyum Ramah

Waktu berjalan dan saya mendapat pekerjaan baru di hotel berbintang 
lima di Jakarta, kemudian di dunia periklanan dan event organizer. Baik 
bidang perhotelan, periklanan, dan event organizer menuntut dedikasi 
jam kerja panjang (long hours work), kerja gerak cepat (high speed- 
high pace), tekanan mental tinggi (high mental pressure) dengan segala 
kerumitan intrik-intrik namun harus tetap tersenyum dan ramah.

Ketiga bidang pekerjaan yang saya geluti di atas banyak berkaitan 
dengan mata kuliah yang saya pelajari sewaktu di Fakultas Ilmu 
Komunikasi, yaitu: Dasar Periklanan, Hubungan Masyarakat (Public 
Relations), Public Speaking, Penulisan Artikel, Press Release, Press 
Conference, Logika, Psikologi Komunikasi, Komunikasi Antar Manusia 
( Interpersonal Communication ), Manajemen, Fotografi, Komunikasi 
Grafis, Hubungan Media (televisi, cetak, radio, media luar ruang, dsb), 
Komunikasi Sosial-Komunitas, dan Bahasa Inggris.

Saya sudah selesai dengan jam kerja panjang, kerja gerak cepat, 
dan tekanan mental tinggi beserta kerumitan intrik-intriknya. Saya 
tetap menjaga hubungan baik dengan beberapa mantan kolega 
yang menjadikan saya sebagai personal advisor untuk hal pekerjaan, 
khususnya dalam berdiskusi. “Untuk segala sesuatu ada waktunya, tak 
ada kata terlambat!” 

Dukungan Sahabat

Saya haturkan banyak terima kasih kepada teman-teman L-82 Fikom 
yang telah memberi perhatian dan turut andil membangun kepribadian 
serta mempersiapkan mental saya untuk menghadapi tantangan-
tantangan pasca-masa kuliah: Enok Komariah, teman kos yang rajin 
membuat masakan untuk makan bersama dan merawat saya saat sakit; 
para sahabat yang bersedia mendengar curhatan saya saat putus cinta 
(Daisy, Tasya, Poppy); geng main-belajar kelompok-makan bareng di 
kantin “Gratia” dan “Bakmie Yu” (Ade Maria, Wilma, Mbak Ully, Daisy, 
Riyodina, Budi, Boe, Agus Toto dan almarhum Mesak); Engkus Suwarno 
dan Suwandi yang memberi masukan dalam penggunaan metoda 
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penelitian untuk melengkapi skripsi dengan bukti analisis responden; 
teman-teman pulang kampung bareng (Budi, Rudi, Agus Toto). Kalian 
semua tersimpan di hati saya.

Tentu teman-teman L82 lainnya yang tidak dapat saya sebut satu 
per satu juga meninggalkan kenangan tersendiri bagi saya.

Tak lupa ucapan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada para 
dosen terhormat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 
dan khususnya bagi Bapak Soleh Soemirat, dosen Pembimbing I, dan 
Ibu Mien, dosen Pembimbing II.

SEKILAS TENTANG PENULIS

Rita Hargita lahir di Bandung, 20 Agustus 1962, mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjadjaran Bandung angkatan 1982. Rita mengejar keterlambatan, sampai akhirnya diwisuda pada 
tahun 1990 di kampus Universitas Padjadjaran. Keterlambatan lainnya juga pernah terjadi saat Sekolah Dasar 
ketika dia ikut orang tua angkat yang bertugas ke luar negeri. Di sana, dia harus mengulangi kelas 6 (CM 2) 
setingkat SD, serta harus mengulangi kelas I SMA setelah kembali ke Indonesia.

Rita mengawali kerja di hotel-hotel berbintang (jaringan hotel Perancis ) selama tiga tahun, kemudian berlanjut 
selama 27 tahun menapaki kerja di dunia periklanan dan event organizer dalam tim Brand Management & 
Communication - Clients Servicing (Kelola & Komunikasi Merek Dagang – Pelayanan ke Klien) dan event organizer 
di perusahaan periklanan Amerika, Jepang, dan Indonesia. “Untuk segala sesuatu ada waktunya, tak ada kata 
terlambat!”

Rita Hargita (kedua dari kiri) bersama Budi Darmawan, Rudi Antoro, Gina Soepardi, Agus Manurung. 
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Suka Duka Anak Dosen

Riyodina G. Pratikto

S
aya menyelesaikan pendidikan SMA yang 
tidak mudah. Saya sering sakit setelah 
pada saat SMP terjatuh dari motor dengan 

luka yang cukup lebar di bagian belakang 
kepala mendekati ubun-ubun kiri sehingga 
membutuhkan 18 jahitan. Di tengah proses 
penyembuhan, karena kurang sabar, saya 
sudah bermain bulu tangkis, tapi ternyata itu 
membuat luka yang masih basah sobek kembali, 

sehingga luka di kepala harus dijahit ulang. 
Peristiwa yang saya anggap kecelakaan biasa saja itu justru 

membawa cerita yang penuh kenangan, baik suka maupun duka, 
sampai akhirnya saya memilih kuliah di Fikom (sebelumnya bernama 
Fakultas Publisistik), yang awalnya tidak pernah terpikirkan. Sedari 
kecil, yang ada di benak saya hanyalah ingin menjadi dokter. Tetapi 
melihat orang luka dan berdarah saja, saya bisa ngibrit lintang pukang, 
bagaimana bisa menjadi dokter? 

Awal masuk Fakultas Publisistik, saya malas-malasan. Saya 
masih menyesali nasib, sampai suatu hari saya mengikuti acara 
yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fikom, yang saat itu 
ketuanya adalah Mbak Ea (almarhumah) yang bernama lengkap Nur 
Akhirul Laela. Saya suka dengan sosok Mbak Ea, sosok kakak panutan. 
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“Menjadi dokter itu bisa macam-macam. Sekarang juga Iyod sudah 
menjadi dokter, yaitu dokter masyarakat, melalui komunikasi, Iyod 
bisa sampaikan berbagai pesan yang bermanfaat,” kata Mbak Ea. Saya 
pikir benar juga. 

Pendek cerita, jadilah saya mahasiswa Fikom Unpad angkatan 1982 
dengan kebanggaan penuh. Setiap hari, saya berangkat kuliah dengan 
penuh semangat. Ketika itu, rumah saya masih di wilayah Karapitan, 
persisnya di Jalan Haji Nawawi No 13, berdekatan dengan Ully Alysha, 
dan bersahabat dengan Daisy (nChie). Kami sering berangkat bersama 
ke kampus, dan nongkrong di rumah nChie ataupun Ully. 

Pada awal-awal kuliah, tidak banyak teman yang tahu bahwa saya 
anak dosen Fikom Unpad, Riyono Pratikto. Pada masa itu, ayah saya 
dosen favorit sebagian besar mahasiswa. Bapak saya sangat rendah 
hati, sangat halus, bicaranya pelan, selalu tersenyum. Jam berapa 
pun mahasiswa menghubunginya atau datang ke rumah, Bapak tidak 
pernah menolak.

Mulailah babak penuh cerita lucu, menggemaskan, ataupun 
menjengkelkan. Yang jelas, kalau nilai saya bagus, pasti komentar 
teman-teman, “Ya iyalah, anak dosen masak tak bisa.” Nah giliran nilai 
saya biasa-biasa saja, komentar pedas berhamburan, “Gimana sih anak 
dosen kok malu-maluin.” Saya berpikir, lha yang dosen kan ayah saya. 
Saya kan mahasiswa? 

Riyodina Praktikto (mengenakan ikat kepala) di antara sahabat Fikom Unpad 1982. Foto dokumentasi Wilma
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Bapak saya dosen teladan, sejak awal saya kuliah sampai lulus tidak 
pernah membicarakan tentang profesinya. Kalau sedang mengoreksi 
pekerjaan mahasiswa, Bapak selalu di ruang kerjanya dan saya tidak 
boleh masuk. Jadi kadang saya bete juga kalau ada beberapa teman yang 
mendekat hanya karena ingin dekat dengan Bapak. Mereka tidak tahu 
Bapak saya tidak mempan dibaik-baikin kalau sudah menyangkut nilai 
ujian. Juga tak ada gunanya juga mendekati saya untuk memperoleh 
bocoran nilai maupun soal ujian. 

Pernah suatu hari saya membolos bersama beberapa teman tidak 
mengikuti kegiatan perkuliahan. Alamaaak, berita ini langsung sampai 
ke telinga Bapak. Setelah pulang dari kampus, saya “disidang” oleh ibu  
yang supertegas, mendidik dengan keras dan tidak suka anaknya neko-
neko yang negatif. Saya bingung dari mana ibu dan bapak tahu bahwa 
saya tidak kuliah. Ternyata ada kawan yang “kreatif”, menandatangani 
presensi. Saya pikir itu “bunuh diri massal” karena dosen yang 
mengajar mata kuliah itu adalah tetangga sebelah rumahku di Cigadung, 
Perumahan Dosen Unpad. Saya tidak pernah terpikir untuk titip tanda 
tangan. Saya tak pernah mencontek, tak pernah pura-pura kuliah kalau 
tidak kuliah. Kalau bolos, ya bolos saja, ngapain berbohong? Kalau tak 
bisa menjawab ujian, ya apa boleh buat. Karena menurut pemahaman 
saya, kalau saya mencontek, itu sama dengan berbohong dan itu berarti 
membohongi diri sendiri. Alhamdulillah, nilai ujian saya tidak pernah 
membuat malu Bapak. IPK saya hampir mendekati 4. 

Saya mempunyai dua kakak sepupu yang menjadi kebanggaan dan 
inspirasi saya. Pakde saya tokoh ekonomi nasional dan pernah menjadi 
Dekan Fakultas Ekonomi Unpad dan putri Pakde kini menjadi Profesor. 
Kakak sepupu saya juga berkiprah di bidang pendidikan, sempat 
menjadi dirjen di kementerian. 

Bapak Saya Difitnah

Dari semua kenangan indah saat kuliah di Fikom Unpad, yang paling 
menyedihkan adalah ketika menjelang saya mengerjakan tugas akhir. 
Begini ceritanya. 

Bapak saya bila membimbing skripsi mahasiswa sangat sabar dan 
sangat halus. Sejak usia 13 tahun, Bapak sudah menjadi tulang punggung 
keluarga. Eyang kakung (ayah Bapak) adalah komisaris besar polisi di 
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Ambarawa,  Jawa Tengah, yang meninggal diculik pasukan Cakrabirawa 
dan makamnya tidak diketahui. Sejak kehilangan ayahnya, Bapak 
otomatis menjadi tulang punggung keluarga. Bapak menulis banyak 
cerita pendek, beberapa cerita terjemahan, dan selebihnya karya Bapak 
sendiri. Itu yang menjadikan Bapak saya salah seorang sastrawan 
Indonesia. Saya ikut bangga menjadi anak sastrawan Indonesia. Saya 
sering ikut Bapak menghadiri pertemuan sastrawan. Selain itu, Bapak 
mulai produktif menerbitkan buku-buku ilmu komunikasi. 

“Bencana” datang. Melalui buku kesusasteraan 
Indonesia tulisan Ajip Rosidi, Bapak dituduh dan 
difitnah sebagai anggota PKI. Pada masa pemerintahan 
Orde Baru, berbicara tentang PKI sangat tabu. (seperti 
di film Harry Potter, tak boleh bilang Voldemort). 
Menurut saya, ini andil kesalahan Om Ajip yang 
mengategorikan Bapak saya sebagai penulis Lekra 
(Lembaga Kesenian Rakyat), onderbouw PKI. Tulisan 
Om Ajip ini dijadikan “senjata” untuk menjatuhkan 
Bapak dengan melaporkan bahwa Bapak adalah 
seorang PKI. 

Hilang sudah keceriaan saya menjadi mahasiswa Fikom Unpad. 
Ketika saya mengerjakan tugas akhir, status Bapak dipecat dengan 
tidak hormat karena dianggap sebagai anggota PKI. Ketika dipecat 
dari PNS, Bapak sedang kuliah S-3. Karena dianggap mampu, Bapak 
tidak harus melalui S-2. (Saya merasa proses inilah yang menyebabkan 
Bapak menjadi sasaran fitnah). Hingga akhir hayatnya, Bapak tidak 
pernah sempat membersihkan nama baiknya, sekaligus tidak dapat 
menuntaskan gelar S-3-nya.

Alhamdulillah Allah Maha Baik. Ada beberapa mantan mahasiswa 
Bapak dari Malaysia datang ke Indonesia untuk menemui Bapak, 
meminta naskah buku-buku komunikasi maupun buku-buku cerpen 
Bapak untuk diterbitkan di Malaysia. 
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Bimbingan skripsi saya sempat tersendat. Tetapi saya bersyukur 
memiliki Ibu Betty Soemirat, saat itu Pembantu Dekan I Bidang 
Akademik; Ibu Mien ‘Emak’ Hidayat; Ibu Yayuk yang membantu 
saya menyelesaikan bimbingan skripsi. Terima kasih Ibu Betty dan 
Ibu Yayuk. Saya bersyukur, di kala saya terpuruk, mereka tetap 
mendampingi saya. Alhamdulillah, saya lulus dengan sangat 
memuaskan. Saya pulang dengan berbagai rasa campur aduk menjadi 
satu. Kesal mengingat suasana di dalam ruang sidang, bahagia karena 
bisa sedikit membahagiakan ibu dan bapak, terutama bapak yang 
terzolimi. Saya pulang diantar oleh Ade Maria dan Wilma ke rumah 
Cigadung di Jalan Sosiologi Nomor 18, rumah penuh kenangan, hingga 
akhir hayat bapak dan ibu. Kini rumah itu hanya tinggal kenangan 
karena sudah berpindah kepemilikan.

Sekarang saya diizinkan Allah untuk melanjutkan pendidikan 
S-3. Semoga saya diberi kelancaran untuk mencapai gelar tertinggi 
dalam keilmuan. Bukan masalah gelarnya, tetapi ini janji saya kepada 
ibu dan bapak almarhum. Semoga ibu dan bapak bahagia di surga-
Nya. Juga buat Mas Nang tersayang, kakak yang semasa kuliah selalu 
setia mendampingi ke mana pun saya pergi, bahkan saat KKN di 
Saguling Cililin, Mas Nang ikut menginap di desa karena merasa harus 
bertanggung jawab terhadap adik perempuan satu-satunya dalam 
keluarga Riyono Pratikto.

Saya rindu masa-masa kuliah, berkumpul bersama para sahabat. 
Kini 40 tahun kemudian, kita berkumpul kembali, bertukar cerita. 
Salam sehat. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Riyodina Pratikto adalah dosen tetap di Fikom Universitas Budi Luhur (sekarang berganti nama menjadi Fakultas 
Komunikasi dan Desain Kreatif – FKDK). Sebelumnya dia bekerja sebagai desainer grafis di beberapa biro desain, 
dan mengajar di beberapa perguruan tinggi. 

Lahir di Bandung, 30 Oktober 1963 sebagai putri ketiga, dan satu-satunya perempuan dari empat bersaudara. 
Dina sangat suka makan tahu bandung. Sayangnya, hobi makan tahu itu terhenti semenjak harus tinggal di 
Jakarta. Masa kecilnya dihabiskan di Karapitan Bandung. Senang bermain warna, bermain dan koleksi spidol, 
sekaligus mewarnai cicak. Dia pernah berangan-angan punya rumah colorful, tapi apa daya hanya bisa mewarnai 
rumah kos. Domisili terakhirnya sekarang di Jakarta.
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Antara Dua Kampus

Rudi Antoro

Antara ATPU dan Publisistik Unpad

W
aduh, jadwal bentrok. Itulah yang 
terlintas dalam benak saya ketika 
memasuki awal semester tahun 1982. 

Bentrok atau jadwal kuliah bersamaan waktu 
saya alami ketika awal masuk kuliah di Fikom 
Unpad. Ya, ketika itu saya memang masih kuliah 
di Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU) 
dan memasuki semester lima. Pada masa itu 

perkuliahan sudah tidak sebanyak semester-semester sebelumnya yang 
padat. Keluangan waktu itu saya manfaatkan untuk menimba ilmu lain 
selain ilmu yang saat itu tengah digeluti. 

Pilihan jatuh pada ilmu sosial yang saya anggap tidak terlalu 
memeras otak seperti ilmu eksakta. Di ATPU saya mendalami ilmu 
Geodesi, yakni ilmu yang terkait dengan pemetaan dan pengukuran 
bumi. Banyak angka dan rumus-rumus yang perlu dikuasai sehingga 
saya pikir perlu penyeimbangan otak di kepala ini dengan ilmu sosial. 
Di samping itu program studi di akademi hanya sampai jenjang sarjana 
muda, sementara tuntutan zaman ke depannya tenaga sarjana akan 
sangat diperlukan.
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Untuk merealisasikan tekad saya itu, saya memutuskan untuk 
mengikuti lagi Sipenmaru (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) 
tahun 1982. Tes seleksi saya lalui dengan lancar hingga tiba waktunya 
pengumuman kelulusan melalui surat kabar. Saat pengumuman yang 
sibuk mencari surat kabar adalah adik saya yang ketika itu juga 
mengikuti Sipenmaru. 

Setelah dicermati satu demi satu nama kami, ternyata nama adik 
saya dan nama saya berhasil ditemukan di deretan ribuan nama lain 
yang lulus bersaing dengan puluhan ribu peserta yang tidak lolos. 
Alhamdulillah. Saat itu yang masih saya ingat adalah rasa gembira 
ibu dan bapak yang mengetahui dua anaknya bisa lulus seleksi masuk 
perguruan tinggi negeri. Suasana haru masih dapat saya rasakan jika 
mengingat suasana saat itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang 
telah memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami.

Awal masuk di Universitas Padjadjaran, sebagaimana masuk 
perguruan tinggi lainnya, semua mahasiswa baru dikumpulkan dan 
mendapat arahan dari para mahasiswa senior melalui kegiatan yang 
dikemas dengan istilah Bimbingan Mahasiswa Baru atau Bimaba. 
Namun ketika itu, apa pun namanya apakah itu Bimaba atau orientasi 
mahasiswa baru atau nama lainnya, unsur perpeloncoan masih terasa 
kental. Inilah yang kurang saya sukai, sehingga saya hanya mengikuti 
masa Bimaba di tingkat universitas satu hari saja yakni pada hari 
pertama. Saya pikir saya sudah mengalami Bimaba yang lebih berat 
secara fisik ketika masuk kuliah di ATPU. 

Seminggu berselang baru saya hadir lagi langsung mengikuti 
acara di tingkat fakultas yang ketika itu bernama Fakultas Publisistik. 
Namun ternyata di fakultas pun diselenggarakan lagi masa orientasi. 
Akhirnya dengan terpaksa saya ikut masa Bimaba dengan harapan tidak 
ada lagi perpeloncoan. Dan nyatanya Bimaba di Fakultas Publisistik 
lebih diarahkan kepada pengenalan program studi dan kegiatan 
kemahasiswaan, kecuali acara jurit malam di Sukabumi. 

Titip Absensi

Masa perkuliahan khususnya di Fikom sejak 1982 hingga lulus 
Desember 1987 bukanlah waktu yang singkat, lebih dari 5 tahun. 
Tentunya banyak kenangan yang bisa diingat dan melekat hingga kini. 
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Selama mengikuti masa perkuliahan di Fapub yang kemudian berganti 
nama Fikom, banyak hal dan pengalaman menarik dan masih terkenang 
hingga saat ini. Rupanya tidak hanya saya saja yang mengambil kuliah 
di tempat lain. Awal-awal perkuliahan saya mengenal teman bernama 
Retno yang juga kuliah di ITT (Institut Teknologi Tekstil), Endah, dan 
Hadiat yang juga kuliah di IKIP, serta beberapa rekan seperti Fin Rian 
(PAAP), Tanty (ABA), Anne (Akubank YPKP), Imawani (Seni Rupa ITB). 
Namun seingat saya hanya tiga orang yang saya sebutkan pertama yang 
melanjutkan kuliahnya di dua tempat, yang lainnya memutuskan hanya 
kuliah di Fikom Unpad. 

Kuliah di dua tempat ternyata membawa keunikan tersendiri, 
seperti adanya jadwal yang bentrok. Namun bukan mahasiswa jika 
tidak punya siasat menghadapi keadaan ini. Jadwal bentrok sering 
saya siasati dengan menitip absen kepada teman lain yang sudah kita 
kenal dekat. Saya sering kali menitip absen kepada Retno dan Endah, 
demikian juga mereka saya absenkan kalau kebetulan tidak masuk 
kuliah karena kesibukan di kampus lain. 

Tidak jarang pula waktu antara perkuliahan di ATPU sangat 
berdekatan dengan jadwal di Fikom, sehingga begitu selesai kuliah 
di satu tempat langsung saya memacu si Honda bebek C70 merah 
yang setia menemani saya menuju kampus Unpad. Tahun 1984 saya 
berhasil menyelesaikan kuliah di ATPU, dan sejak itu waktu saya bisa 
sepenuhnya difokuskan pada perkuliahan di Fikom Unpad.

Pertemanan

Dalam setiap aktivitas dan interaksi dengan sesama, saya selalu 
menganggap pertemanan merupakan hal penting. Sedari zaman sekolah 
dan selama kuliah saya selalu berupaya untuk menjalin persahabatan 
dengan semua teman. Ada ungkapan dunia ini sempit. Awal kuliah di 
Fikom tak disangka saya bertemu teman ketika duduk di bangku SMP 
Purwakarta, namanya Sri Rahayu. Walaupun dia masuk tahun 1980 
namun karena masih ada mata kuliah yang belum lulus, dia satu kelas 
bersama saya pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Baginya 
mata kuliah ekonomi merupakan mata kuliah yang sulit karena banyak 
hitungan yang terasa rumit baginya. 
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Sedangkan bagi saya yang banyak bergelut dengan angka ketika 
kuliah di ATPU, mata kuliah PIE jadi terasa tidak terlalu sulit. Nah, tiba 
saat ujian kawan SMP saya ini minta saya untuk duduk berdekatan 
supaya dia bisa bertanya jawaban soal ujiannya. Ujian yang berlangsung 
di Ruang I Kampus Dipati Ukur pun berjalan lancar, termasuk “bisik-
bisik” kami pun luput dari pengawas. Alhasil, ketika tiba waktu 
pengumuman hasil ujian, kawan saya ini terlihat sangat senang 
karena akhirnya setelah menunggu dua tahun dapat nilai yang di luar 
dugaannya.

Kuliah Pak Papasi 

Kuliah di Ruang I memberikan kenangan pula bagi saya. Untuk pertama 
kalinya selama kuliah dan bahkan sejak sekolah di sekolah dasar, saya 
dikeluarkan dari kelas. Ceritanya diawali ketika angkatan L82 sedang 
kuliah mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan dosen Pak Papasi. 

Dari kanan ke kiri: Rudi Antoro, Asep Sutresna, Wilma Widyastuti. Foto: dokumentasi Wilma

sss
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Saya tidak ingat pastinya, tetapi ketika itu dosen menjelaskan 
sesuatu hal yang membuat para mahasiswa bereaksi atas ucapannya. 
Ketika itu Wilma duduk di depan saya, dia memberi komentar sambil 
menengok ke arah saya yang duduk persis di belakangnya. Saat itu pula 
sang dosen melihat ke arah kami dan mengira kami sedang mengobrol 
dan tidak memperhatikan dosen. Langsung Wilma ditunjuk dan disuruh 
keluar, sedangkan saya merasa tidak bersalah sehingga saya diam saja. 

Rupanya saya ditunjuk juga supaya keluar. “Saya pak?” ujar saya 
sambil mengangkat jari telunjuk. “Iya saudara, jangan pura-pura tidak 
tahu,” jawabnya. Kontan saya pun berdiri dan keluar kelas. Setiba di 
luar kelas saya dan Wilma pun sama-sama tertawa. 

Cerita tentang Motor yang Dipinjam 

Mengenang kampus Sekeloa, ingatan kembali teringat kejadian lucu. 
Suatu ketika rekan kita Syafnijal meminjam sepeda motor saya untuk 
memfotocopy berkas di sekitaran Jalan Dipati Ukur. Kunci motor pun 
saya berikan dan dia langsung pergi. Beberapa saat kemudian saya 
melihat di tempat parkir terdapat kerumunan beberapa orang yang 
tampaknya membicarakan hal yang serius termasuk penjaga parkir 
yang kita kenal dengan panggilan Mang Udin. Karena penasaran saya 
pun menghampiri kerumunan tersebut. 

Usut punya usut, ternyata Kang Herlan (Suherlan, angkatan ‘81) 
sedang kebingungan karena sepeda motornya tidak ada di tempat 
semula dia parkir. Informasi dari Mang Udin, ada yang keluar 
menggunakan motor bebek merah. 

Saya langsung teringat rekan yang tadi meminjam sepeda 
motor saya. Langsung saya cek ke tempat saya memarkirkan motor 
sebelumnya. Ternyata sepeda motor saya masih ada di tempatnya 
semula. Saya langsung berkesimpulan, yang membawa motor Kang 
Herlan adalah Syafnijal. 

Benar saja, setelah kami tunggu dia kembali dengan tenangnya 
menggunakan motor yang dikira motor saya. Rupanya kunci motor 
saya bisa juga digunakan di motor milik Kang Herlan yang warna dan 
jenisnya sama. Kecemasan Kang Herlan pun berakhir dengan kelegaan 
dan kita semua saling tertawa dibuatnya.
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Pangandaran dan Tangkuban Parahu

Beberapa perjalanan wisata yang belum hilang dalam ingatan saya 
semasa kuliah di Fikom Unpad di antaranya, ke Pantai Pangandaran dan 
ke Gunung Tangkuban Parahu menggunakan Toyota Kijang milik Mira, 
perjalanan ke Lembang menggunakan mobil Mitsubishi minicab milik 
Imawani, perjalanan ke Dunia Fantasi saat bulan Ramadhan naik mobil 
Budi Darmawan, dan yang mengesankan adalah perjalanan petualangan 
saya bersama Budi Darmawan ke Bali. 

Perjalanan dilakukan hanya berdua, naik kereta hingga Banyuwangi, 
dilanjutkan menyeberang ke Pulau Bali dengan bus PJKA. Saya masih 
ingat harga tiket saat itu Rp 14.000 dari Bandung hingga kota Denpasar. 
Berbekal uang Rp 120.000, saya bisa menjelajahi Pulau Bali selama satu 
minggu. 

Ikrar Bertemu pada Januari 2000

Di pengujung masa perkuliahan, tepatnya Oktober 1987, saya dan para 
sahabat mengikat janji dan berikrar untuk dapat bertemu kembali pada 
tanggal 1 Januari 2000. Ikrar dibuat tertulis layaknya sertifikat dan 

Rudi Antoro (kanan bawah) bersama sahabat angkatan 1982 di Tangkuban Parahu. Foto: dokumentasi Tasya
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kami masing-masing membubuhkan tanda tangan disertai foto kami 
bersama di Kampus Fikom Sekeloa. 

Kami berlima, saya, Anhar, Tono, Pribadi, dan Fakih, saat itu tidak 
lama lagi segera berpisah karena kami akan merampungkan studi. 
Saat itu ada rasa berat untuk berpisah setelah bertahun-tahun kami 
kuliah bersama, main bersama, bersenang-senang bersama, serta 
kebersamaan lain yang tidak mudah dilupakan. 

Kami memilih tahun 2000 karena rasanya saat itu, tahun 2000, 
masih jauh, masih lama dan merupakan tahun yang unik yang 
merupakan pergantian milenium sehingga kami anggap waktu yang 
tepat untuk bertemu kembali. Kami membayangkan kami-kami sudah 
banyak berubah, sudah berkeluarga, sudah mapan, dan yang pasti 
sudah menua. Bertahun-tahun kemudian kami pun disibukkan dengan 
kegiatan dan aktivitas masing-masing dan jarang berkomunikasi. 
Karena memang saat itu sarana komunikasi pun belum semudah 
sekarang. 

Mendekati tahun 2000, kami semakin jarang berkomunikasi, 
mungkin sebagian dari kami sudah tidak ingat ikrar kami untuk 
berjumpa pada awal 2000. Dengan sarana yang ada, termasuk fasilitas 
telepon kantor, kami gunakan untuk menghubungi teman-teman yang 
berikrar. Namun tidak semua bisa dihubungi, sehingga ikrar untuk 
bertemu hanya dihadiri oleh saya dan Anhar yang datang bersama 
keluarga, serta Sutartono. Pertemuan berlangsung di rumah Pribadi 
(alm). Sedangkan Sheiful Yazan dan Mohamad Fakih tidak dapat hadir. 
Pertemuan tidak tepat dilaksanakan tepat 1 Januari 2000, namun 
terpaut beberapa hari kemudian.

“Sapu Nyere Pegat Simpay”
Kemajuan teknologi informasi sangat terasa menguntungkan bagi 
kita, pertemanan kita bisa lebih dekat lagi karena kemajuan teknologi 
komunikasi ini. Saat aplikasi WhatsApp baru kita kenal di saat pamor 
BBM mulai surut, saya membuat WhatsApp Group Fikom82. 

Suatu ketika di bulan Februari 2014, tepatnya tanggal 24. Saat itu 
terlintas dalam benak saya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi 
untuk menyatukan kembali alumni Fikom Unpad 82 yang saat itu belum 
saling terhubung dengan baik. “Sapu nyere pegat simpay” demikian 
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ungkapan dalam bahasa Sunda untuk menggambarkan ikatan kawan-
kawan Fikom Unpad 82 yang selama masa perkuliahaan terikat dalam 
kesatuan sebagai mahasiswa kemudian saling berpisah karena sudah 
menyelesaikan masa kuliah. 

Melalui media WhatApp Goup ini diharapkan kita yang sudah 
berpisah dapat disatukan kembali. “Paturai patepang deui”. 
Alhamdulillah saat ini sebagian besar teman-teman alumni Fikom 
Unpad ‘82, bahkan seorang teman bernama Minszenti Arnoldus yang 
tidak sampai setahun kuliah di Fikom Unpad pun dapat bergabung 
menjadi anggota grup kesayangan kita ini. Melalui WAG kita ini kita 
dapat saling menyapa, bercanda, berbagi rasa dan berbagi informasi 
serta berdiskusi. Melalui WAG ini pula kita bisa beberapa kali 
merancang pertemuan reuni, bisa merancang penyusunan buku ini. 

Biro Humas Kementerian LHK

Pendidikan dan pengalaman saya di Fikom Unpad mengantarkan 
saya bekerja di Biro Humas Kementerian Kehutanan yang kemudian 
berganti menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
hingga memasuki masa pensiun Juli 2019. Terima kasih kepada semua 
pihak dan teman yang telah menyertai perjalan hidup saya di Fikom 
Unpad. 

Masa depan kita merupakan rahasia Tuhan. Tidak pernah 
terbayangkan sebelumnya bahwa saya berjodoh dengan mahasiswa 
Unpad juga, dia kuliah di Fakultas Pertanian. Dari pernikahan kami, 
alhamdulillah dikaruniai dua anak laki-laki yang tidak disangka juga 
kuliah di Unpad. Jadi kami sekeluarga satu almamater, kami semua 
alumni Universitas Padjadjaran. Dengan demikian kami melakukan 
“reuni” setiap hari.***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Rudi Antoro lahir di Bandung, 21 Juni 1961, mengenyam pendidikan dasar di Purwakarta, Jawa Barat, menengah 
pertama di Surakarta, Jawa Tengah, dan menengah atas di Cibinong, Bogor. Rudi sempat menekuni pendidikan 
di Akademi Teknik Pekerjaan Umum (1980-1984) sampai sarjana muda, dan menyelesaikan pendidikan tinggi 
di Fikom Unpad 1982-1987. 

Rudi bekerja Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta 1988-2019. Setelah purnabakti, 
Rudi kini tinggal bersama keluarganya di Pamulang Indah, Tangerang Selatan.
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40 Tahun Rahasia  
“Si Tambuah Ampek”

Sheiful Yazan

M
enjadi bagian angkatan 1982 Fikom 
adalah anugerah yang paling amazing 
bagiku. Tujuhpuluhan kawan di kelas 

L-82 adalah mozaik lengkap Indonesia dari 
semua sisi. Si Padang satu ini dengan cepat 
melupakan sebuah institusi megah lain yang 
ditinggal sepenggal jalan begitu saja, dengan 
segerobak pertanyaan dan gerutuan dari 
saudara, guru, teman, bahkan dari orang tua di 

kampuang nan jauah di mato.
Jujur, sebenarnya aku melarikan diri dari kepengapan sebuah 

racing, pacu kuda yang melelahkan, ya fisik, ya ekonomi, ya pikiran. 
Si anak bungsu tolol ini ternyata masih kanak-kanak, yang mencari 
“tempat bermain menyenangkan” di usia yang sudah 22 tahun. Dan 
Fikom 82 memberikan tempat itu! Gila!

Tidak ingin sebenarnya aku membongkar kebodohan ketika 
menganggap institusi hebat itu gersang, pengap, dan melelahkan. Tapi, 
itulah kenyataannya: aku menganggap (ketika itu) di sana aku hanya 
dipersiapkan jadi …entahlah. Dan aku lari ke sebuah ruangan yang 
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meriah dengan senyum para gadis, dengan materi kuliah apa adanya, 
dan hehe, dosen-dosen yang (semula) kuanggap orang-orang panggung 
yang pintar bercerita. Dan, last but not least, aku menemukan sebuah 
pasukan hebat!

itulah kawan. Aku merasa amazing, merasa memasuki arena luar 
biasa! Tempat bermain dengan teman-teman yang menyenangkan. 
Aku bertandang ke hampir semua tempat kos teman baru, dengan 
obrolan dan cerita, yang ampuuun, semua tidak berkaitan dengan 
perkuliahan. Hal yang tidak pernah kurasakan di institusi sebelumnya, 
yang penuh dengan tugas-tugas, tugas, dan tugas, dari dosen yang 
hanya bertemu sekali dua dalam satu semester, sementara segerobak 
tugas diberondongkan melalui asistennya atau asisten labor. Bedaa 
pisan euy.

Di Fikom ini rasanya semua perkuliahan sangat mudah 
dicerna, ini sebuah ketololanku yang lain. Tidak ada 
kalkulus dan rumus-rumus, tidak ada statistik dan 
gerombolan angka-angka memuakkan. Semua cerita 
dan cerita. Dan para pencerita (dosenku, maafkan 
aku) itu rata-rata menarik karena nyaris tidak ada 
tugas dengan deadline ketat dari asisten galak, seperti 
di kampus sebelumnya.

Ketololan itu baru kusadari ketika dua semester lewat, ternyata 
nilaiku paling tinggi hanya 7. Rata-rata nilai 6 atau 6,5. Bahkan 
beberapa hanya 5 koma 6. Hanya sekedar lulus minimal (yang ketika 
dikonversi ke bentuk huruf, semuanya C). Walah. Ternyata ilmu sosial 
ini bukan sesuatu yang remeh Bung! Tidak bisa hanya dengan rentetan 
kata-kata seperti cerita. Mampus gue!

Sudah terantuk baru menengadah. Begitu kata pepatah. Aku malu 
dengan diriku sendiri yang telah dengan jumawa membuang sebuah 
institusi hebat seperti buang kulit kacang di jalanan. Aku mulai serius 
mendekati dan belajar dengan teman-teman yang serius. Walaupun 
tidak juga menghentikan kesenangan menghabiskan waktu berjam-jam 
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dan bermalam-malam di berbagai tempat kos teman semula, dengan 
“Pasukan Rahasia”.

Begitulah. Aku menikmati kehidupan mahasiswaku di Fikom 
82, lebih banyak di luar kampus, di tempat-tempat kos teman, di 
berbagai kegiatan mahasiswa, jalan-jalan keliling tanah Pasundan 
dengan berbagai acara, dan wisata kuliner, yang murah meriah, tentu. 
Pertemanan, yang nyaris menyerupai geng anak-anak kecil (setengah) 
nakal, “barudak bangor”, tersebut menjelma menjadi sebuah pasukan. 
Pasukan Rahasia. Pasukan yang melakukan banyak perangai yang 
nyaris nakal, seperempat nakal, setengah nakal, dan mungkin 99 persen 
nakal. Kisah-kisah yang sulit diceritakan disini, saking bangornya. 
Hanya mungkin dikenang, atau dibahas ulang di ruang rahasia pula.

Tapi, satu kisah rahasia, dalam kelompok rahasia itu, ingin 
kubongkar kali ini. Bagaimanapun, tetap saja si Padang satu ini sering 
kangen dengan masakan kampung halamannya. Maka, suatu kali 
diajaknyalah pasukan rahasia itu mencoba nasi Padang. Aha, terjadilah 
peristiwa dahsyat itu.

“Tambuah ampek, Da!” teriakku, sesaat piring-piring kecil berisi 
berbagai gulai Padang berbaris di atas meja di depan kami. Tangan 
belum dicuci. Sendok belum dipegang. Piring nasi belum disentuh. Tapi, 
sudah datang permintaan tambah nasi empat piring lagi. Tentu saja 
para anggota pasukan rahasia itu terkesima.

“Aku nggak Pul. Lu ajah!”
“Aku juga nggak. Satu ini juga cukup.”
“Lah. Belum makan kok sudah mintak nambah?”
Para anggota barisan terkesima dan melancarkan protes berat.
Aku hanya tersenyum. Sampai acara penting itu selesai, semua 

anggota pasukan hanya dapat menatap tak berkedip, melihat keempat 
piring nasi tambah itu bergantian menyerbu piringku seorang. Ya, 
tambuah empat yang kuminta memang untukku. Kalau saja urat maluku 
punah, mungkin aku masih ingin nambah. Aku memang balas dendam, 
karena sudah lama tidak makan kenyang, apalagi makan nasi padang. 
Dan piring nasi tambahan itu juga sebenarnya tidaklah besar-besar 
amat. Hanya satu setengah suap tiap piringnya.

Tapi, peristiwa yang amat biasa bagiku itu, ternyata sangat dahsyat 
di mata anggota pasukan. Entah bagaimana ceritanya, minggu besoknya, 
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dan bulan besoknya lagi ada saja anggota lain yang, mungkin iseng, 
mungkin kasihan, mentraktir aku pergi membalas dendam. Mungkin iba 
dengan anak rantau melarat yang sering makan sepiring nasi berteman 
bakwan dan segenggam cabe rawit, di restoran paling terkenal, “Gratia”. 
Atau, hanya sekadar membuktikan dan menikmati bagaimana si Ipul 
minta “Tambuah ampek!”

Begitulah, gelar kehormatan Si Tambuah Ampek itu menyebar di 
seantero anggota pasukan khusus, dan segelintir teman di fakultas lain, 
ada juga keluarga anggota pasukan: Ibu, abang, kakak, adik, bahkan 
tetangga. 

Hampir empat puluh tahun kemudian, seorang anggota pasukan 
berbincang, tentang aku, dengan adiknya, seorang direktur jendral 
sebuah kementerian.

“Masih ingat si Ipul?” 
“Ipul mana, ya?”
“Itu, yang orang Padang.”
“Ooo. Tambuah ampek. Ya, ingatlah!”
“Hahaha….”

 
Begitulah ceritanya. ***

Mengenang alm Pribadi Soetedjono,  
salah satu anggota Pasukan Rahasia.

SEKILAS TENTANG PENULIS

Dr Sheiful Yazan, M.Si, anak bungsu dari empat bersaudara ini lahir hari Minggu, 2 Oktober 1960, mengenyam 
pendidikan dasar dan menengah di kampungnya di Bukittinggi, Sumatera Barat. Sheiful yang akrab dipanggil Ipul 
ini sempat kuliah enam semester di jurusan Planologi ITB, lalu melenggang kangkung, kuliah lagi dari awal di 
Fikom Unpad. Ipul kini mengabdi sebagai tenaga pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Imam Bonjol 
Padang sampai sekarang. Dia dianugerahi dua putri dan tiga putra. Di kampungnya, Ipul diberi tugas sebagai 
pimpinan adat dengan gelar Tuanku Mangkudun. Gelar itu dipakainya sebagai akun youtubernya: TM Channel: 
Channel Tuanku Mangkudun yang diisinya dengan ceramah dan kajian adat dan budaya Minangkabau. ***
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Salam Kangen dari Bu Guru

Sri Endah Pamularsih

S
etelah lulus SMA, aku bingung kampus 
mana yang akan aku pilih untuk 
melanjutkan pendidikan tinggi. Pada 

1982, aku diterima di dua perguruan tinggi, 
yaitu IKIP (sekarang Universitas Pendidikan 
Indonesia/UPI) Bandung melalui Perintis IV 
dan Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui 
Perintis I. Aku memilih IKIP karena Jurusan 
Matematika sesuai pelajaran yang aku sukai. 

Tetapi kuliah di Fikom Unpad pun, aku pikir keren. 
Akhirnya aku memberanikan diri meminta izin ke orang tua untuk 

mengambil keduanya. Bapakku bertanya tentang kesanggupanku 
kuliah di dua tempat mengingat lokasi kedua kampus tidak berdekatan, 
sementara aku ke kampus menggunakan kendaraan umum. Dengan 
tegas aku menyatakan sanggup meski dalam hati mah kumaha engke. 
Alhamdulillah, bapak dan ibuku menyetujui.

Tahun pertama tahun terberat. Aku harus menyesuaikan waktu 
kuliah yang sering kali bentrok. Begitu sulitnya mengatur waktu 
kuliah, kadang selesai kuliah di Fikom, aku harus segera ke kampus 
IKIP. Untung banyak temanku yang membantu mengantarkan aku ke 
kampus IKIP di Setiabudi, atau paling tidak, mengantarkan sampai 
angkot terdekat. 



SALAM KANGEN DARI BU GURU |  297

Bagaimana mengatur waktu saat ujian? IKIP dan Unpad adalah 
perguruan tinggi negeri sehingga jadwal ujian hampir bersamaan. Kalau 
itu yang terjadi, ujian di IKIP terpaksa “dikalahkan” karena prosedur 
susulannya lebih mudah. Hasil ujiannya? Pas-pasan. Ngelesnya sih 
kuliah di dua kampus padahal emang belet. Tetapi, alhamdulillah, aku 
lulus dari Fikom Unpad pada 19 Desember 1987.

Sejak dulu aku dipanggil “Bu Guru”, bahkan sampai sekarang tetap 
dipanggil yang sama. Mungkin karena aku kuliah di IKIP atau juga 
karena penampilanku yang formal dibandingkan teman-temanku yang 
tampil kasual. Rupanya panggilan “Bu Guru” adalah doa karena sampai 
sekarang aku memang menjadi Guru Matematika di SMP Madinatul 
Hadid Cilegon, Banten. Kadang ada yang bertanya kok kuliah di Fikom 
ngajar Matematika? Setelah aku menjelaskan bahwa selain di Fikom, 
aku juga kuliah di IKIP, sang penanya baru mengerti. 

Banyak momen yang hilang karena aku kuliah di dua tempat. Kalau 
aku lihat foto-foto zaman kuliah dulu yang beredar di WAG Fikom, 
jarang banget muncul fotoku. Namun saat reuni, aku sering muncul 
dalam foto-foto. Bila ada reuni, aku mengusahakan datang dari Cilegon. 
Reuni yang pernah aku hadiri di antaranya ketika ngumpul di Bogor di 
rumah Nani Cahyani; saat di Bandung di rumah Imo (Irma Bastaman); 
dan di rumah Anne di Cimahi. Ketika Retno Goemelar datang dari 
Jerman, kami ngumpul di Café Bali. Juga saat reuni di rumah Kang Bubu 
di Jakarta, dan di kampus Fikom di Jatinangor. Bahkan aku pernah ke 
Bali, main ke villa Boe. Senangnya bertemu teman-teman zaman kuliah 
sambil bernostalgia. Aku ikut bahagia mendengar banyak teman sukses 
di bidang masing-masing. 

Acara reuni memang ditunggu-tunggu karena di sanalah kami bisa 
melepas rindu, ngobrol ngalor ngidul, makan-makan, seuseurian, dan 
melupakan rutinitas. Salam kangen dari “Bu Guru”.

SEKILAS TENTANG PENULIS

Sri Endah Pamularsih lahir di Temanggung, Jawa Tengah, 3 Agustus 1963 adalah alumnus Fikom Unpad 
angkatan 1982. Saat ini Endah yang mengabdikan diri sebagai Guru Matematika di SMP Madinatul Hadid di 
Cilegon, Banten. Dua dari tiga anaknya sudah menikah dan menganugerahinya dua orang cucu.
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Angkatan 1982,  
Buku, dan Kang Jalal

Teddy Kurnia Wirakusumah

Tulisan ini didedikasikan untuk mengenang guru terbaik, 
Dr. Jalaluddin Rakhmat,. M.Sc. 

yang pada hari Senin, 15 Februari 2021 
wafat karena Covid-19, 

menyusul istrinya yang terlebih dahulu dipanggil
pada hari Kamis, 11 Februari 2021

K
ami tercatat sebagai mahasiswa Fakultas 
Publisistik Unpad (sekarang Fikom 
Unpad) angkatan 1982. Saat mendengar 

kabar Kang Jalal wafat, kami salah satu angkatan 
yang merasa paling kehilangan, khususnya 
Prodi Manajemen Komunikasi (dulu namanya 
masih Jurusan Penerangan). Karena jurusan 
kami paling kenyang bertemu dan berbagi ilmu 

dengan Pak Jalal. 
Saat kami masuk menjadi maba (mahasiswa baru) beliau baru 

menyelesaikan S-2 di Iowa State University di Amerika Serikat. Saat 
kami memasuki semester III, beliau menjadi Ketua Jurusan Penerangan, 
dan selama tiga semester berturut-turut kami mendapatkan tujuh mata 
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kuliah. Empat di antaranya adalah Retorika, Dasar-Dasar Penerangan, 
Psikologi Komunikasi, dan Metode Penelitian Komunikasi disampaikan 
sendirian, tanpa asisten dan tak pernah absen. Sebagian perkuliahan 
tersebut kami dapatkan ketika kampus Fikom Unpad masih berlokasi 
di Jalan Dipatiukur sebelum pindah ke kampus Sekeloa. 

Sedangkan tiga mata kuliah lainnya, yaitu Analisis Sistem Informasi, 
Kampanye Komunikasi, Komunikasi Persuasif disampaikan saat beliau 
mulai sibuk. Walau tetap dominan, jadwal mengajar di kelas adakalanya 
mulai berbagi dengan asisten. 

Mata kuliah Retorika adalah perkuliahan pertama kami. Pertemuan 
awal begitu memukau. Kami merasa seperti menonton pertunjukan 
daripada perkuliahan. Bahkan kami sempat terkesima saat Pak Jalal 
menirukan Hitler berpidato dalam bahasa Jerman. Kami merinding 
padahal tak tahu artinya. Tapi beliau segera menerjemahkan. Isinya 
kurang lebih tentang “gerakan besar di dunia ini digerakkan bukan 
oleh orang jago menulis, tapi oleh orang yang pandai berbicara”. 
Walau kemudian beliau mengoreksi bahwa untuk bisa berbicara baik 
seseorang harus mampu menulis dengan baik. Pidato yang berkesan 
selalu butuh persiapan. Salah satu pesannya yang tak terlupakan, “Jika 
Anda naik mimbar tanpa persiapan, maka bersiaplah untuk turun tanpa 
kehormatan.”

Lewat pertemuan demi pertemuan di perkuliahan Retorika, kami 
akhirnya menyadari bahwa beliau tidak sekadar mengajarkan retorika, 
tapi sekaligus mempraktikkan dan memberi contoh nyata bagaimana 
berbicara yang baik. Sepanjang perkuliahan, ia hanya mengeluarkan 
sebuah spidol dari tasnya. Terkadang hanya dipegang tanpa pernah 
digunakan. Semua uraian mengalir begitu saja, runut, mudah dipahami, 
dan bernas tentunya. 

Begitu menariknya penyampaian, banyak hal penting luput 
terekam dalam catatan. Untungnya menjelang akhir perkuliahan, beliau 
memperlihatkan sebuah buku. “Buku ini belum lama terbit,” ujarnya. 
Buku tersebut berjudul “Retorika Modern”. Sebuah buku tipis sebanyak 
81 halaman yang diterbitkan CV Akademika Bandung pada 1982. 
Rupanya dengan sengaja beliau tidak memperlihatkan buku tersebut di 
awal perkuliahan karena khawatir dianggap mau “berjualan”. Sebagian 
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besar isi buku tersebut merupakan materi yang disampaikan dalam 
perkuliahan. 

Buku tersebut sebelumnya adalah sebuah diktat kuliah yang 
ditulis saat beliau masih menjadi asisten dosen untuk mata kuliah 
Retorika, sebelum menempuh studi S-2 dengan beasiswa Fullbright di 
AS tahun 1979. Lewat buku terbitan pertamanya, kami kemudian tahu 
bahwa Pak Jalal bukan sekadar pandai berbicara, tapi ia pun terampil 
dalam menulis. Materinya terstruktur dan terorganisasi dengan baik 
Tulisannya enak dibaca dan mudah dicerna. 

Kemampuan menulis identik dengan kebiasaan membaca. Pak 
Jalal gemar dan rajin membaca itu kami kenali dalam perkuliahan 
berikutnya, Psikologi Komunikasi. Agak berbeda dengan saat mengajar 
Retorika, beliau tak sekadar hanya menggenggam sebuah spidol. 
Kehadirannya menuju kelas, khas. Datang tergopoh-gopoh, sambil 
mengapit 5 sampai 10 buku. Setiap pertemuan sebagian bukunya 
berganti. Semua buku yang dibawa diletakkan di atas meja, dan tanpa 
basa-basi beliau mulai memberikan materi. Biasanya penyampaian 
dilakukan sembari duduk, dan sesekali berdiri jika perlu menuliskan 
sesuatu di papan tulis.

KH Jalaluddin Rakhmat. 

SUMBER FOTO: NU.OR.ID
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Seingat saya, beliau tak pernah menggunakan overhead projector 
(OHP), media bantu yang saat itu populer. Materi dibawakan seperti 
sedang bercerita, sambil diselingi membaca kutipan dari buku yang 
ia bawa dan sepertinya sudah ditandai. Kutipan berbahasa Inggris, 
Jerman, dan Perancis dibacakan secara fasih (menurut pemahaman 
kami) dan langsung diterjemahkan. Kami, tentunya, hanya mencatat 
terjemahannya. Kami tak pernah meminjam buku-bukunya untuk 
difotokopi. Tak pernah terpikirkan. Fotokopi di awal tahun 80-an 
sangat mahal. Jangankan mengkopi buku, “mengkopi catatan teman” 
pun tak pernah kami kenal. Yang biasa kami lakukan adalah meminjam 
untuk “menyalin catatan teman”. Kebutuhan fotokopi hanya untuk 
menyalin surat-surat penting seperti ijazah. 

Yang menarik, fenomena “meminjam catatan teman” pada 
perkuliahan Pak Jalal agak berbeda. Dalam mata kuliah lain, meminjam 
catatan teman lazim karena ketidakhadiran dan untuk keperluan bahan 
belajar saat ujian. Sedangkan meminjam catatan teman saat kuliah Pak 
Jalal, bisa saja sebenarnya sama-sama hadir dalam pertemuan, karena 
kebutuhan untuk saling membandingkan, saling melengkapi, saling 
mengoreksi karena khawatir ada informasi terluput dan tidak terekam 
dalam catatan. Tumbuh semacam kesepakatan bahwa setiap informasi 
yang meluncur dari mulut Pak Jalal merupakan sesuatu yang berharga 
dan sayang kalau terlewatkan begitu saja.

Dari setiap pertemuan perkuliahan, memang kami merasa 
mendapatkan sesuatu yang baru. Begitu banyak teori diperkenalkan. 
Lewat penjelasannya, teori yang biasanya tampak rumit, menjadi 
begitu terang benderang. Mindset kami berubah, teori bukanlah lagi 
semata ‘menara gading”, tapi menjadi pisau analisis untuk membedah 
fenomena keseharian. Kami diajak percaya, bahwa kualitas hidup kita 
dan hubungan dengan sesama dapat ditingkatkan dengan memahami 
dan memperbaiki komunikasi yang kita lakukan. Terus terang kami 
merasa ilmu yang kami pelajari menjadi sangat istimewa setelah 
melewati perkuliahan Psikologi Komunikasi bersama Pak Jalaluddin 
Rakhmat.

Dua tahun setelah perkuliahan, pada 1985, terbitlah buku “Psikologi 
Komunikasi”. Yang luar biasa, itu adalah isi catatan materi perkuliahan 
psikom kami dalam versi yang lebih rapi, utuh, dan lengkap. Rupanya 
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sambil memberikan materi perkuliahan, Pak Jalal pun menyusun 
bahan-bahan tersebut untuk menjadi sebuah buku rujukan. Hal ini 
perlu digarisbawahi karena bagi siapa pun yang pernah membaca buku 
“Psikologi Komunikasi” yang melegenda dan menganggap buku tersebut 
bagus, mungkin bisa membayangkan bagaimana berkualitasnya 
pertemuan perkuliahan yang berlangsung. Mungkin menjadi tak sulit 
pula membayangkan mengapa perkuliahan Pak Jalal di masa tersebut 
mampu merebut perhatian dan membuat banyak orang ikut gandrung.

Di saat itu, sekat antarjurusan dan angkatan nyaris tiada. Mahasiswa 
Fikom Unpad tak sebanyak sekarang. Jumlah mahasiswa per 
angkatan tidak mencapai 100 orang. Siapa pun yang rajin ke kampus 
saling mengenal. Keriangan mendapat pengajaran yang demikian 
mencerahkan begitu cepat menyebar. Kelas kecil jadi sesak, mahasiswa 
bukan peserta kuliah resmi pun ikut hadir. Tatkala kelas berpindah 
ke ruang yang lebih lega tetap saja urung tak cukup menampung. 
Mahasiswa lama yang jarang datang mulai bermunculan ikut nimbrung 
bergabung. Karena saat itu masih berlaku mahasiswa abadi, banyak di 
antaranya berusia tidak terpaut jauh dengan Pak Jalal. Mereka menyapa 

Dari kiri: Teddy K. Wirakusumah, Wilma Widyastuti, yulli Rasyid, Adhi Ksp. 

FOTO DOK KSP
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Pak Jalal dengan panggilan “Akang”. Sebutan Kang Jalal pun menjadi 
lazim dan ikut menular pada setiap orang.

Mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi (MPK) kiranya pantas 
mendapat catatan khusus. Perhitungan dan rumus-rumus yang kami 
peroleh di mata kuliah Statistika yang bikin pusing dan stres baru kami 
pahami dan bermanfaat justru di mata kuliah MPK. Penjelasan beragam 
fenomena sosial menjadi konsep, konstruk dan variabel terukur terasa 
demikian mudah dipahami dan dipraktikkan. Berbagai alat uji hipotesis 
seperti chi kuadrat, uji t, rank spearman, r pearson, anova dll berikut 
prasyarat penggunaannya mulai mewabah. Penelitian skripsi yang 
sebelumnya melulu deskriptif, mulai bervariasi dan berkembang ke 
arah korelasional bahkan eksperimen. 

Terlebih kemudian materi kuliah tersebut mewujud menjadi dua 
buku yaitu Analisis Isi dan Metode Penelitian Komunikasi. Mahasiswa 
serasa mendapat kepastian rujukan dan terhindar dari kekeliruan 
akibat kesalahan menuliskan catatan di kelas. Iklim akademis di 
kampus berubah bergairah. Berbagi pengertian dan pemahaman dalam 
diskusi kelompok-kelompok kecil menjadi pemandangan biasa. Tradisi 
positivistik tumbuh subur. Bahkan kemudian, pada masa tersebut 
menjadi penciri khas yang membedakan antara tradisi penelitian 
komunikasi di Unpad dan komunikasi di UI. 

Keberadaan Kang Jalal memberi kontribusi berarti bagi keberadaan 
Fakultas Publisistik yang kemudian berganti nama menjadi Fakultas 
Ilmu Komunikasi. Jejaknya mengubah tradisi tak tertolak dan menjadi 
titik awal yang penting bagi perkembangan kampus dan keilmuan 
berikutnya yang penuh dinamika. Tentu saja, Kang Jalal tidak berjalan 
sendirian. Banyak nama lain yang layak disebut, namun sebagai aktor 
yang berperan besar, kehadirannya memang cukup menonjol.

Saat menjadi Ketua Jurusan Penerangan, kesederhanaan dan 
kejujuran menjadi hal yang selalu beliau ajarkan. “Berterus teranglah 
agar Terang Terus”, bahkan menjadi slogan jurusan sebelum Jurusan 
Penerangan berganti nama menjadi Manajemen Komunikasi. Selama 
menjadi ketua jurusan, sosoknya bukan saja sebagai pencerah, tapi 
sekaligus pemberi inspirasi dan keteladanan. 

Bayangkan saja, mahasiswa angkatan 1982 yang aktif sekitar 
60 orang, 12 orang di antaranya adalah adalah mahasiswa Jurusan 
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Penerangan. Dari 12 orang, 8 di antaranya mengikuti jejak Kang Jalal 
menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi. Mereka adalah Sheiful 
Yazan di UIN Imam Bonjol Padang, Iwan Sukoco Akhmad di FISIP 
Unpad, Omod Hasbiansyah di Universitas Islam Bandung (pernah 
menjabat Dekan Fikom Unisba), Engkus Kuswarno (pernah menjabat 
Rektor Universitas Islam Nusantara dan Wakil Rektor Universitas 
Padjadjaran), Dadang Sugiana (pernah menjabat Wakil Dekan Fikom 
Unpad), Asep Suryana, Slamet Mulyana, dan Teddy K. Wirakusumah 
senantiasa berbagi bersama dengan Kang Jalal di Prodi Manajemen 
Komunikasi Fikom Unpad hingga beliau pensiun. 

Selain itu, angkatan 1982 lainnya yang berkiprah 
menjadi dosen adalah Suwandi Sumartias dan Iriana 
Bakti di Prodi Hubungan Masyarakat Fikom Unpad, 
Nani Cahyani di Universitas Djuanda Bogor, Riyodina 
Praktikto dosen dan kandidat Doktor di Universitas 
Budi Luhur Jakarta, dan Poppy S Tadjuddin, Doktor di 
Universitas Sahid Jakarta.

Demikian kisah singkat tentang Pak Jalal yang demikian berkesan. 
Semoga dengan mengamalkan ilmu yang kami dapatkan menjadi amal 
jariah bagi beliau. Kang Jalal, selamat jalan. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Dr. Teddy K Wirakusumah, M.I.Kom lahir 16 Januari 1964 adalah tenaga pengajar di Universitas Padjadjaran 
(Unpad) Bandung. Mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad angkatan 1982, melanjutkan 
pendidikan Pascasarjana Unpad tahun 2005 dan diwisuda pada 2010.
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27

Semula Tidak Disukai,  
Memberi Manfaat  
di Kemudian Hari

Wiwi Fadjarsari

F
akultas Ilmu Komunikasi bukanlah pilihan 
pertama saat aku harus menentukan skala 
prioritas bidang studi apa yang aku minati. 

Aku lebih menyukai ilmu-ilmu eksakta atau 
ilmu yang berhubungan dengan angka-angka 
atau logika, bukan ilmu sosial.

Tapi arah hidupku ternyata cenderung ke 
sana. Aku diterima di Fakultas Publistik (belum 
bernama Fikom pada waktu itu) Universitas 

Padjadjaran Bandung.
Aku jalani saja alurnya walaupun setengah hati. Jangan sampai 

mengharap burung terbang, punai di tangan dilepaskan. Hari demi hari, 
aku jalani perkuliahan. Ada mata kuliah yang membosankan tapi ada 
juga yang menyenangkan.

Ternyata hikmah di balik perkuliahan ini, aku mendapati beberapa 
teman yang ternyata ”satu frekuensi”. Dengan mereka, aku semakin 
dekat dan bersahabat. Merekalah yang menjadi alasanku bertahan di 
fakultas ini.
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Singkat cerita, kuliah berakhir dan kemudian kami diwisuda. Begitu 
euforia wisuda selesai, tantangan kembali muncul. Ultimatum dari 
orang tua bahwa ”biaya hidup diberikan hanya sampai dengan selesai 
kuliah, setelah itu berusahalah sendiri” terngiang-ngiang.

Aku harus mulai dari mana? Peluang karier yang ditawarkan 
sebagai sarjana komunikasi adalah sesuatu yang bukan gue banget. 
Talk active, pandai bicara, pandai berdebat, bertolak belakang dengan 
aku yang introvert.

Tapi aku bertekad “aku pasti bisa”. Walaupun cukup stres, aku 
mencoba beberapa pekerjaan, yaitu menjadi sekretaris, bekerja di 
perusahaan ekspor-impor, dan perusahaan fashion merchandiser.

Dua profesi pertama adalah pekerjaan yang cukup dikerjakan 
dengan duduk manis di belakang meja, namun yang terakhir menuntut 
sebaliknya. Ini sungguh menantang. Ternyata pekerjaan seperti ini jauh 
dari rasa boring karena berhubungan dengan banyak orang. 

Wiwi Fadjarsari (paling depan) bersama sahabat-sahabat angkatan 1982. 

FOTO DOKUMENTASI PRIBADI WIWI FS.
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Apabila teman-teman suka berbusana merek Adidas, Speedo, Calvin 
Klein, HNM, Hugo Boss dll, teman-teman sedang menikmati sebagian 
hasil karyaku, yang made in Indonesia. Atau jika teman-teman sering 
berbelanja di Amazon, Sears, Kmart, HNM, Target, banyak produk 
busana yang dihasikan oleh desainer dan menchandiser Indonesia.

Merchandiser adalah profesi sebagai penghubung pihak supplier 
dengan customer dari luar negeri. Untuk mendapatkan pesanan 
dari customer, kita harus memaksimalkan kemampuan dalam 
communication tools yang tepat. Komunikasi persuasif diaplikasikan 
untuk menghubungkan keduanya. Cukup sulit pada mulanya, tapi aku 
menikmatinya. Sayang, pekerjaan ini harus terhenti karena pandemi 
Covid-19.

Sejak itu aku pun memutuskan lebih fokus untuk 
membantu pemasaran produk home industry milik 
keluarga. Aku membuka online shop dan memanfaatkan 
media sosial untuk memasarkan kue jahe produk 
usaha kami. Hasilnya lebih efektif dibandingkan 
pemasaran secara offline dan konvensional sehingga 
penjualan naik secara signifikan dari waktu ke waktu.

Aku ingin mengakhiri tulisan ini dengan kesimpulan bahwa sesuatu 
yang semula tidak kita sukai ternyata sangat memberi manfaat di 
kemudian hari. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Wiwi Fadjarsari lahir di Sukabumi, 17 November 1963, sebagai anak kelima dari enam bersaudara. Mengenyam 
pendidikan dasar dan menengah di tempat kelahirannya, Wiwi kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di 
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung jurusan Public Relations tahun 1982 dan lulus pada 
1988. 

Wiwi pernah bekerja di sejumlah perusahaan internasional di bidang perdagangan pakaian (apparel trading) dan 
manufacturer di Jakarta dan sekitarnya, di antaranya Sioen Indonesia (perusahaan Belgia), Soliver Indonesia 
(perusahaan Jerman), Prefash Wears Cemerlang (perusahaan Hongkong), Dossan Group (perusahaan Korea 
Selatan), dan Busana Perkasa Garment, Texmaco Group (perusahaan India). Saat ini Wiwi menggeluti bidang 
pemasaran di market place untuk produk kue dan produk konsumer (online dan offline shop). 
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28

“Mona, Semoga Kau  
Baik-baik Saja”

Wicahyani Suryanti 

S
eumur hidupku sampai saat ini, hanya 
sekali bertemu dan berteman dengan 
seseorang yang bernama Monalisa dan itu 

terjadi selama kuliah di Unpad. Sebelumnya, 
nama itu kutahu hanya dari lukisan Leonardo 
da Vinci ataupun dari lagu kesukaan ibu yang 
dinyanyikan Nat King Cole. Temanku Monalisa, 
yang biasa dipanggil Mona, seorang keturunan 
Tionghoa yang lahir dan besar di Surabaya 

berpetualang ke Bandung untuk meneruskan kuliah di Fikom Unpad 
Jurusan Humas. Bagi yang mengenal dekat Mona, día sangat humoris, 
murah senyum, ramah, selalu menegur di mana pun bertemu dengan 
dialek Surabaya-nya yang kental. Dia pandai bermain gitar.

Mona kos di paviliun rumah besar yang asri di Jalan Imam Bonjol. 
Kamarnya cukup besar dan nyaman, leluasa menampung enam orang 
untuk ngobrol-ngobrol santai. Karena letaknya yang sangat strategis 
dekat dari kampus Dipati Ukur, kami (Wiwien, Yeti, ‘Wiwie’ Heriatun 
Wiratmini, Enok Komariah, Enung Effendie, dan Wiwi Fadjarsari) sering 
nebeng menghabiskan waktu menunggu perkuliahan siang. 
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Saat awal-awal semester, jadwal kuliah sangat “tidak bersahabat”, 
antara satu dan yang lainnya jedanya sangat lama. Kuliah pagi biasanya 
dimulai jam tujuh dan kuliah mata pelajaran berikutnya siang hari. 
Sehingga bagi yang tinggalnya jauh dari kampus, malas utuk pulang ke 
rumah. Karena selain membuang-buang waktu juga berat di ongkos. 
Syukurlah, Mona tidak keberatan kami menunggu di tempatnya, 
Padahal dengan adanya kami di situ yang hampir setiap minggu sangat 
mengganggu dan menyita waktu istirahatnya. Bahkan tidak jarang kami 
disuguhi cemilan khas dari Surabaya sambil mendengarkan Mona main 
gitar dan bersenandung. 

Tahun-tahun berikutnya apalagi setelah pindah kampus ke Sekeloa, 
kami tidak pernah lagi ngumpul di kos Mona. Interaksi kami pun 
jarang sekali karena Mona semakin sibuk dengan kegiatan ekstra. Dia 
sangat aktif ikut kegiatan di gerejanya. Dia mengambil kursus lain yaitu 
sekolah jurusan Sekretaris. Karena kesibukannya, boleh dibilang Mona 
jarang sekali ikut acara kumpul-kumpul angkatan. Kalaupun kuliah, dia 
tak akan berlama-lama di kampus Sekeloa. Kami pun berkomunikasi 
seperlunya, hanya hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran ataupun 
tugas-tugas kelompok. 

Saat terakhir bertemu dengan Mona adalah beberapa minggu 
setelah wisuda 16 April 1988. Dia datang ke rumah sambil membawa 
álbum foto-foto wisuda, dan kami saling bertukar foto. Cukup lama kami 

Monalisa (kedua dari kiri) dan Wicahyani Suryanti (ketiga dari kiri) ketika diwisuda pada 16 April 1988. 

SUMBER FOTO: DOKUMENTASI WIWI FADJARSARI
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mengobrol, namun yang sangat disesalkan tidak sekali pun terlintas di 
pikiranku untuk mencatat alamat dan nomor teleponnya di Surabaya. 
Sayang sekali, sampai saat ini tak seorang pun tahu keberadaan Mona.

Tahun ini genap 40 tahun perjalanan angkatan 82, 
kenangan selama perkuliahan satu persatu mulai 
bermunculan meskipun dengan ingatan yang terbatas 
karena saking lamanya. 

Bagiku, salah satu kenangan yang berkesan dan tak terlupakan 
adalah kebaikan Mona yang selalu dengan tangan terbuka menerima 
kami. Masih terasa aroma khas kamarnya dan sayup-sayup terdengar 
suara Mona bersenandung “Today”, lagu yang dipopulerkan John 
Denver. …….Today while the blossoms still cling to the vine, I’ll taste your 
strawberries, I’ll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass 
away, ‘ere I forget all the joy that is mine, today……

Mona, semoga kau baik-baik saja.

SEKILAS TENTANG PENULIS

Dra Wicahyani Suryanti, M.M yang biasa dan senang dipanggil Wiwien, lahir di Bandung 17 Mei 1964. 
Wiwien mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Cimahi sebelum pindah ke Bandung saat 
sekolah menengah atas. Dia melanjutkan kuliah di Fikom Unpad Jurusan Hubungan Masyarakat, dan sempat 
mengambil Diploma Human Resources Management dari Bow Valley Colege, Kanada dan menyelesaikan Magister 
Manajemen di IPMI Business School.

Wiwien mengawali kariernya sebagai praktisi Humas di PT Merpati Nusantara Airlines (1991-2008). Penugasannya 
tidak saja di bidang Humas. Wiwien pernah menjadi Manager di Corporate Branding, Ketua Tim Corporate Culture, 
dan sebelum mengundurkan diri, dia menjabat sebagai Kepala Unit Change Management. Sekarang Wiwien 
tinggal di Calgary, Kanada, bersama suami dan ketiga anaknya menikmati masa pensiun.
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Semua Dimulai dari Sana

Wilma S. Widyastuti

S
ejak kecil aku selalu berkhayal 
men jadi pramugari supaya bisa 
keliling dunia. Aku sama sekali 

tidak bercita-cita menjadi sarjana. Saat 
duduk di kelas II SMA, cita-cita itu 
pun berubah. Aku jadi tertarik untuk 
menjadi war tawan! Mengapa? Karena 
kupikir itu akan menjadi karier yang 
sangat menarik dan bisa membawaku 

ke berbagai tempat menarik di dunia dan bertemu banyak orang 
istimewa. Itu semua berubah karena pengaruh tanteku di mana aku 
sempat menetap.

Begitu bersemangatnya ayahku akan cita-citaku, beliau sampai 
menawari aku untuk kuliah di Amerika Serikat dan mendaftarkan aku 
di departemen jurnalistik melalui kenalannya.

Lulus SMA, karena iseng, aku ikut-ikutan teman-teman sekelas 
untuk mencoba tes masuk Perguruan Tinggi Nasional yang saat 
itu bernama Perintis. Walaupun bukan karena niat untuk kuliah di 
Indonesia, ternyata aku berhasil diterima di Fakultas Publisistik Unpad 
Bandung yang merupakan pilihan pertamaku. Selain bangga luar biasa 
(karena banyak temanku gagal), aku pun bingung untuk memilih 
antara Unpad dan tawaran ayahku. Akhirnya atas seizin orang tua, 
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aku mencoba kuliah di Bandung selama setahun sebelum berangkat 
ke Amerika.

“Sang Pocong” Terkena Tendangan Taekwondo

Babak baru dalam hidupku dimulai di suatu hari yang gelap tanpa 
sinar matahari pengaruh debu volkano Gunung Galunggung yang 
baru meletus. Hari itu aku melakukan registrasi mahasiswa baru 
Universitas Padjadjaran tempat aku akan kuliah selama setahun ke 
depan. Saat itulah aku berjumpa dengan teman-teman pertamaku 
sesama mahasiswa Fakultas Publisistik. Yulliaty Supartin Rasyid, Rudi 
Antoro, Retno Goemelar, Budi Darmawan, Monalisa, Harri Hermawan, 
dan Pribadi karena kami mengantre berdekatan. Nomor Mahasiswaku 
L 82053, dan nomor mereka tidak jauh dari nomorku. Resmi sudah aku 
menjadi mahasiswi Universitas Padjadjaran Fakultas Publisistik.

Masa orientasi Bimaba (Bimbingan Mahasiswa Baru) membuat 
kami satu angkatan semakin akrab satu sama lain. Acara puncak 
diadakan di sebuah perkebunan teh di Sukabumi, berangkat dengan 
kendaraan truk tronton dan tidur dalam satu tenda terbuka beramai-
ramai. Ada beberapa drama terjadi saat acara “Jurit Malam” di mana 
kami dilepas di pepohonan gelap tanpa sinar sama sekali. 

Drama dua teman perempuan yang “hilang diculik” hingga kami 
panik meneriakkan nama mereka dalam kegelapan, drama teriakan 
histeris seorang teman bagai kesurupan karena ketakutan, sampai 
“tragedi” dada senior berkostum pocong yang terkena tendangan 
taekwondo sampai harus ditolong temannya.

Harri Hermawan, oknum pelaku tragedi tendangan taekwondo di 
dada senior saat acara Jurit Malam Bimaba di Sukabumi hanya kuliah 
1 tahun di Fikom karena pada tahun 1983 dia diterima di Fakultas 
Ekonomi.

Semua dimulai dari Bimaba, lalu tumbuh keakraban, keterbukaan, 
rasa persaudaraan L-82, angkatan baru untuk Fakultas Publisistik 
Unpad. Masa kuliah semakin indah walaupun harus menghadapi 
berbagai model dosen baik atau galak. Salah satunya Pak Papasi 
mengusirku keluar ruangan karena dianggap ngobrol. Waktu itu, kami 
kuliah di ruang I Dipati Ukur yang bentuknya seperti bioskop dengan 
panggung tinggi.
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Dosen favoritku adalah Pak Riyono Praktikto yang sangat baik 
hati dan sabar, juga Ibu Betty Soemirat yang murah senyum. Saat itu 
salah satu dosen killer adalah Pak Poespoprodjo yang mengajar mata 
kuliah Logika dan Filsafat. Begitu killer-nya seringkali membuat tegang 
mahasiswa setiap kuliah yang dibawakannya. Dasar “rezekiku”, Pak 
Poespo ikut menjadi salah satu dosen penguji saat sidang skripsiku 
dan beliau sengaja menyuruhku menggunakan bahasa Inggris selama 
tanya jawab. Untungnya, aku tidak sampai harus ke toilet karena saking 
tegangnya.

Selain mengalami perubahan nama dari Fakultas Publisistik menjadi 
Fakultas Ilmu Komunikasi, angkatanku juga mengalami pindahnya 
kampus dari kampus Dipati Ukur ke Sekeloa. Gedung yang masih 
setengah jadi dan halaman yang sangat becek kalau hujan itu menjadi 
tempat penuh memori bagiku.

Aku bergabung dalam Senat Mahasiswa Fakultas selama beberapa 
periode sejak awal masuk kuliah, kemudian mengikuti praktik kerja 
menjadi wartawan di Harian Pikiran Rakyat, dan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) di Desa Cangkorah, desa yang tertutup air Waduk Saguling di 
Batujajar, sebelum menyusun skripsi sangat memperkaya kehidupanku

Terima kasih untuk teman-temanku L-82 yang selalu mau 
mengajakku bergabung dalam kegiatan seni Sunda walaupun aku tidak 

Wilma ketika KKN di Desa Cangkorah
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memiliki latar belakang Jawa Barat sedikit pun. Semua dimulai di sana 
saat aku mengerti artinya persaudaraan satu Tanah Air.

Sebagai anak Jakarta yang tidak punya siapa-siapa di Bandung, 
aku sangat beruntung punya teman-teman asli Bandung yang banyak 
membantuku, mulai mencari kamar kos, membeli motor seken, bahkan 
menjahit baju. Kamar kosku yang pertama kudapat dari sobatku Ade 
Maria. Kamar kecil 2 meter x 2 meter yang lembab, ngepas tak bersisa 
untuk sebuah tempat tidur kecil serta lemari plastik, menjadi lokasi 
awal perjalanan hidupku sebagai anak kos.

Menjadi anak kos sangat kunikmati walaupun harus pandai 
mengatur uang kiriman orang tua. Seringkali kalau kondisi sudah 
“bokek” atau “tongpes”, sementara wesel pos belum juga tiba, mau tak 
mau aku harus memutar otak untuk bisa kecipratan traktiran teman 
atau makan gratis di rumah teman. 

Bertemu Jodoh 

Saat ujian semester II pada bulan Juni 1983, aku harus kehilangan 
ayahku tercinta yang wafat karena serangan jantung. Kepergian yang 
sangat mendadak membuatku sangat terpukul dan sulit percaya. Tetapi 

Wilma Widyastuti (tengah) bersama Budi Darmawan (kedua dari kiri) dan Lodewijk Mesak Nakbena alm (kanan), 
Lita (Fikom 1983), kedua dari kanan). 

FOTO DOKUMENTASI 
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yang pasti kepergian beliau membuat 
babak baru dalam hidupku, yaitu 
aku melanjutkan kuliah di Bandung, 
tidak ke Amerika Serikat, dan terus 
menjadi mahasiswa Fikom Unpad!

Di saat itulah komitmenku untuk 
menyelesaikan kuliah di Fikom 
semakin besar, sebagai bukti janjiku 
untuk orang tuaku terlebih karena 
aku sangat menyukai ilmu yang 
kudalami dan akan menjadi Sarjana 
Ilmu Komunikasi.

Di Bandung aku tidak hanya 
mendapatkan gelar sarjanaku, tapi 
juga mendapatkan jodoh yang Tuhan 
sediakan bagiku. 

Dia adalah Harri Hermawan yang 
hanya kuliah satu tahun di Fikom. 
Kami bersahabat dengan beberapa 
lainnya sejak tahun pertama dan 

melanjutkan hubungan lebih serius pada tahun-tahun berikutnya. 
Bahkan gara-gara dia sudah menyusulku menulis skripsi dan akan 
segera maju sidang, maka akhirnya aku pun berusaha kebut supaya 
bisa sama-sama maju sidang skripsi. Pada April 1988, kami pun wisuda 
bersama, termasuk bersama sobatku, Ade Maria. 

Semua dimulai dari sana, di Bandung, di Fikom Unpad. 

Andara, 0222

SEKILAS TENTANG PENULIS

Wilma Sri Widyastuti Adnan yang akrab dipanggil Wilma lahir di Surabaya, 9 Februari 1964, sebagai anak 
bungsu dari empat bersaudara ini, mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Padjadjaran Bandung. Tahun 1990, Wilma menikah dengan Harri Hermawan, yang pernah sama-sama kuliah di 
kampus Fikom pada satu tahun pertama. Harri kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Unpad. 

Wilma pernah bekerja di perusahaan swasta pada 1989-2019, sekarang tinggal di Depok, Jawa Barat. Pasangan 
ini memiliki dua putra, satu di antaranya masih menyelesaikan Ph.D di Northwestern University di Illinois, AS, dan 
seorang lagi baru menjalani semester kedua FMIPA Biologi Universitas Indonesia. 

Wilma Widyastuti (kanan) dan suaminya Harri saat 
diwisuda, April 1988
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Rasanya Sesuatu Banget! 

Yeti Imanilah

B
erada jauh dari orang tua bukan hal 
yang baru bagi saya. Namun ketika saya 
harus melangkahkan kaki, meninggalkan 

rumah untuk melanjutkan kuliah di Bandung, 
terasa sangat berbeda. Kali ini saya benar-benar 
tinggal sendirian, di sebuah kota yang masih 
terasa asing. Bak si Kabayan saba kota, cuang 
cieung, lieuk deungeun lieuk lain. Nunggeulis 

hirup di pangumbaraan.
Saya sangat bersyukur ketika her-registrasi, berkenalan dengan 

Atty Nuryaty. Paling tidak, ada teman di lingkungan yang asing. Masa-
masa posma yang lumayan ‘horor’ dengan aneka macam tugasnya 
dapat kami lalui bersama.

Seiring berjalannya waktu perkuliahan, bertambah pula jaringan 
pertemanan. Pada akhirnya terjalin chemistry persahabatan di antara 
kami, sesama penyuka Batagor Isan. Tiga di antara kami (saya, 
Wiwi Fadjarsari, Enok Komariah) adalah perantau, dan biasa disebut 
‘kontraktor’ atau pengontrak rumah. Empat lainnya adalah Wicahyani 
Suryanti (Wiwien), Heriatun Wiratmini (Wiwie), Enung Effendie, dan 
Atty Nuryaty penduduk asli Bandung. 
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yeti Imanilah (kiri, bawah) bersama sahabat-sahabat 
Fikom Unpad 1982. 

FOTO DOKUMENTASI yETI

yeti Imanilah (kedua dari kiri, atas) bersama sahabat-
sahabat Fikom Unpad 1982.

FOTO: DOKUMENTASI yETI

yeti Imanilah (berpakaian adat Sunda) di tengah sahabat Fikom Unpad 1982. 

FOTO DOKUMENTASI RIDWAN W
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Nah, kombinasi yang serasi ini banyak mendatangkan 
berkah bagi kami. Khususnya yang saya rasakan. 
Acapkali kami main ke rumah Wiwie di Jalan Rajawali, 
menikmati lezatnya gudeg dan kue nastar yang lembut 
dan enak buatan ibunya. Atau berkunjung ke rumah 
Enung di Kopo, menyantap kue putri salju yang manis 
lembut serta goreng oncom gurih crispy hasil karya 
mamah.

Yang paling sering, kami berkumpul di rumah Wiwien di Jalan 
Terusan Cisokan. Bahkan sering pula kami menginap di sana. Sambutan 
yang hangat penuh kekeluargaan dari seisi rumah membuat kami 
betah tinggal berlama-lama, bahkan tak jarang kami mengadakan 
acara masak-masak atau nonton bersama. Kalau sudah ada acara 
masak-memasak, Enok-lah yang biasa turun tangan. Di antara kami, 
dialah yang paling pandai memasak saat itu, bahkan mungkin sampai 
sekarang.

Bagi saya sebagai seorang ‘kontraktor’, sambutan hangat keluarga 
sahabat-sahabat, serta jamuan makan yang disajikan, di tengah-tengah 
uang saku yang mulai menipis, rasanya sesuatu banget karena itu 
semacam perbaikan gizi dan ‘penyambung nyawa’.

Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat terkasih atas keber-
samaan kita. Doa saya, apa pun kebaikan yang saya terima, semoga 
Allah membalas berkali lipat kepada sahabat semua. Aamiiin. ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Yeti Imanilah lahir dan menempuh pendidikan dasar sampai menengah atas di Subang, Jawa Barat. Setelah 
lulus kuliah di Fikom Unpad, mengambil jurusan Humas, yeti menikah dengan Bambang Hartoyo, dan dikaruniai 
tiga orang anak, dua putra satu putri. Saat ini mereka tinggal di Kota Tangerang Selatan.

Sebelum memutuskan untuk fokus mengurus rumah tangga, yeti pernah beberapa tahun bekerja pada dua 
perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa dan Pedagang Besar Farmasi (PBF). Sejak tahun 2016 
sampai sekarang, yeti aktif membantu mengajar membaca anak-anak pada sore hari.



OBITUARI
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Obituari Lodewijk Mesak Nakbena

 Naik Vespa Temani Saya  
Sebar Kuesioner 

Budi “Bubu” Darmawan

P
ada sekumpulan orang, yang outstanding-
lah yang lebih mudah dikenali. Itulah 
yang terjadi dengan salah seorang 

anggota keluarga besar Mahasiswa Fikom 
Unpad Angkatan 1982. Lelaki yang memiliki 
jenis rambut yan berbeda dengan lainnya itu 
bernama lengkap Lodewijk Mesak Nakbena, 
dengan nama panggilan Mesak. Rambut 
tergolong kribo, kulit agak gelap dengan tinggi 
tak lebih dari 160 cm (tapi kalau rambut 

kribonya disasak dengan sisir khusus, bisalah lebih, tapi dikit doang). 
Jenis keriting kecil Mesak memang lucu. 

Pembawaannya riang, mudah bergaul, jarang menampakkan 
wajah sangar, padahal bisa banget disetel mode wajah sangar. Meski 
perawakannya bukan seperti kebanyakan urang Bandung, Mesak 
ternyata USA (baca Urang Sunda Asli), maksudnya sehari-hari ya 
berbahasa Sunda karena sejak kecil sudah di Bandung. Di rumahnya 
pun, komunikasi di keluarganya ya campuran bahasa Indonesia dan 
Sunda. Langgamnya Sunda asli. Mesak secara ideologis orang Sunda, 
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Dari kanan ke kiri: Budi Darmawan, Lodewijk Mesak Nakbena (alm), Lita Dewi (Fikom 1983), Wilma Widyastuti. 

FOTO DOKUMENTASI WILMA

Lodewijk Mesak Nakbena (alm). 

SUMBER FOTO: DOKUMENTASI WILMA WA
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tapi secara biologis ayah dan ibunya berasal dari daerah Timor, Nusa 
Tenggara Timur. Mesak menjadi salah satu teman bermain sehari-hari 
semasa kuliah dan berlanjut setelah lulus. Kerap kali saya bermain ke 
rumahnya di bilangan Jalan WR Supratman (lupa euy tepatnya jalan 
apa). Rumahnya di dekat salah satu Pusat Pendidikan TNI Angkatan 
Darat. Sedikit masuk ke dalam gang, yang cukup leluasa dilalui oleh 
Vespanya. 

Mesak tidak berumur panjang karena sekitar tahun 2000-an ajal 
menjemputnya, setelah terbaring sakit cukup lama. Selama sakit, 
praktis pekerjaannya di salah satu tambang batu bara di Kalimantan 
ditinggalkannya. Beberapa kali saya menjenguknya. Mesak hanya 
bisa terkulai lemah di atas pembaringan, namun dia masih mampu 
berkomunikasi, masih bercanda, dan tertawa renyah. Terakhir 
menjenguknya, saya ingat menghadiahkan topi SCTV tempat saya 
berkarier. Topi sebagai simbol kepulihan sehingga bisa beraktivitas 
lagi meski di terik matahari. Namun Tuhan lebih menyayanginya, rest 
in peace, Mesak.

Naik Vespa Bersama Mesak, Menyebarkan Kuesioner 

Pergaulan dengan Mesak selain di perkuliahan juga pada kegiatan dan 
kepanitiaan di kampus. Vespanya sama seperti Land Rover tunggangan 
saya, menjadi kendaraan inventaris Senat Mahasiswa, bisa dipakai 
untuk kepentingan kepanitiaan.

Salah satu kenangan dengan Mesak adalah saat menyusun skripsi 
termasuk menyebarkan kuesioner. Soal menyebarkan kuesioner ini, di 
antaranya saya diantar oleh Mesak dengan Vespanya. Kami mendatangi 
rumah pelanggan Telkom yang pernah mengajukan keluhan kepada 
Telkom mengenai keberatan jumlah tagihan. Soal skripsi ini, Mesak 
menjadi salah satu saksi betapa kecewanya saya karena keinginan 
untuk ikut wisuda bulan April 1988 gagal karena dosen pembimbing 
menilai ada kekurangan dalam skripsi saya sehingga harus diperbaiki. 

Kekecewaan bisa dilampiaskan dengan cara apa pun. Apa yang saya 
lakukan adalah mengajak Mesak jalan-jalan berkeliling Bandung sambil 
berteriak di motor. Ha..ha.. gelo siah. Jiga jelema bener wae. 

Mesak sangat memahami kekecewaan saya. Mesak memang teman 
yang baik. Kekecewaan saya selesai hari itu juga karena besoknya 
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saya sudah membuka lembaran baru. Terima kasih Mesak. Memang 
maneh mah gelo tapi bener. (Silakan kenang bagaimana Mesak tertawa, 
berbicara, dan becanda). 

Al Fatihah juga untuk sahabat 82, Kang Pribadi dan Kang Djaka yang 
sudah mendahului kita. 

SEKILAS TENTANG PENULIS

Budi Darmawan, anak sulung dari tiga bersaudara, lahir di Bogor, pada Sabtu dini hari 22 Juni 1963, 
menghabiskan masa kanak-kanak hingga remaja di Bogor. Selepas SMA, Budi yang akrab dipanggil dengan 
nama Bubu ini memilih jurusan Hubungan Masyarakat. Di sela-sela kuliah, kesibukan berorganisasinya tetap 
berjalan. Budi menjabat Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fikom Unpad (1984–1985), Ketua Senat 
Mahasiswa Fikom Unpad (1986–1988). Dia didapuk para ketua senat se-Unpad untuk menjadi Ketua Panitia 
Ospek Tingkat Unpad pada 1987. 

Mesak (kiri) dan Vespanya. 

SUMBER FOTO: DOKUMENTASI WILMA WA.
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Obituari Pribadi Soetedjono

Fikom Unpad 82,  
Kalian Memang Hebat! 

Camellia Salhuteru1

S
aya tidak tahu persis 
tahun berapa Kang Anhar, 
salah satu sahabat dari 

almarhum Pribadi Soetedjono, 
datang dari jauh ke rumah 
kami saat itu. Yang pasti, Mas 
Pri sudah menderita gagal 
ginjal yang mengharuskannya 
selalu menjalani tindakan 

hemodialisa atau cuci darah sejak tahun 2010, setelah selama lima 
tahun menderita diabetes.

Sungguh luar biasa ikatan batin antara almarhum dan sahabatnya 
di Fikom Unpad 1982 ini. Mas Pri sangat ingin bertemu dengan 
sahabat-sahabatnya dan saya tidak tahu persis bagaimana Kang Anhar 
bisa menemukan rumah kami sehingga keinginan almarhum itu bisa 
terwujud.

1 Istri Pribadi Soetedjono.
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Tidak banyak memang pengetahuan saya tentang almarhum dengan 
sahabat-sahabat dan teman-temannya saat Mas Pri kuliah di Fikom 
Unpad karena almarhum adalah orang yang tidak banyak bicara.

Dalam sakitnya, sangat sulit bagi almarhum mencoba bangkit dari 
keterpurukannya karena dengan kondisinya saat itu pada tahun-tahun 
awal divonis sebagai penderita gagal ginjal dengan perubahan fisik 
yang sangat luar biasa berubah, Mas Pri sama sekali tidak mau bertemu 
dengan orang luar, selain dengan orang-orang yang serumah. Mas Pri 
menutup diri dan melarang kami memberitahukan kepada siapapun 
bahwa dia sakit. 

Kami senantiasa memberikan pengertian kepada Mas Pri bahwa 
memberitahukan kondisi sakitnya kepada saudara-saudara, sahabat, 
dan teman-temannya bukan sesuatu yang memalukan, justru kita bisa 
meminta doa dari siapa pun agar diberi keajaiban untuk sembuh, diberi 
kekuatan, kesabaran dalam menjalani semua takdir ini, karena kita 
tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan Allah SWT.

Alhamdulillah, lambat laun, Mas Pri bisa menerima 
takdirnya dengan ikhlas dan akhirnya sadar bahwa 
ada rencana Allah yang lebih baik lagi, salah satunya 
Allah memberikan almarhum dengan penderitaan ini 
sebagai pengikis dari dosa-dosanya. 

Suatu ketika saya bertemu dengan Teh Ully yang meminta saya 
masuk ke dalam WhatsApp Group (WAG) Fikom Unpad 1982. Awalnya 
saya berkeberatan karena saya tidak banyak mengenal teman-teman 
suami saya.

Luar Biasa. katanya justru supaya teman-temannya di Fikom bisa 
tahu perkembangan Mas Pri. Ini sungguh membuat saya merasa diberi 
semangat baru. Walaupun Pri belum mau bergabung dalam WAG itu, 
tapi saya sampaikan dan saya melihat dia menangis. Sejak sakit, Mas 
Pri mudah sekali menangis.

Ya, lambat laun akhirnya Mas Pri mau bergabung ke WAG di mana 
ada sahabat-sahabatnya yang mendoakan dan memberi semangat 
untuknya. 
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Selalu ada cerita yang Mas Pri sampaikan sesudah membaca 
postingan di WAG itu. Sungguh ini membuat hatinya senang.

Sampai satu saat ketika Mas Pri minta tolong untuk mengambil 
tas dokumennya dan dia mengambil satu lembar kertas yang berjudul 
“Ikrar dan Keinginan Bersama” yang ditandatangani oleh 6 orang, yaitu 
Kang Anhar Ramli, Kang Sutartono, Kang Sheiful Yazan, Kang Fakih 
Ibrahim, Kang Rudi Antoro, dan almarhum Pribadi.

Kesempatan yang bagus ini saya pakai untuk menyuapi makannya 
karena saat itu dia sedang susah sekali makan. Mas Pri mulai bercerita 
banyak tentang apa-apa saja yang dialaminya dengan teman-temannya. 
Dia pun makannya banyak sekali. Alhamdulillah. Ini bukti bahwa dia 
bersemangat. 

Dalam menjalani semua ini, sering sekali Mas Pri dirawat di rumah 
sakit, tetapi sejak bergabung di grup Fikom Unpad selalu saja sahabat-
sahabatnya hadir menjenguknya. Saya tahu persis ini membuatnya 
bahagia dan bersemangat lagi.

Sampai di hari-hari terakhirnya, sahabat-sahabatnya datang 
menjenguk dan setelah itu kesadarannya mulai berkurang, hilang 

Dari kiri ke kanan: Agus Manurung, Sheiful yazan, Anwar Mustofa, Pribadi Soetedjono (alm), Sutartono, Rudi 
Antoro, Engkus Kuswarno. 

FOTO DOKUMENTASI RUDI 
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timbul, bicaranya mulai melantur sampai dua hari menjelang 
kepulangannya, Mas Pri menyampaikan permintaan maafnya kepada 
saya, anak-anak, dan keluarga juga kepada semua yang menjenguknya. 
Rupanya almarhum ingin pulang tanpa beban dan ingin meninggalkan 
hal-hal baiknya. 

Mas Pri meninggalkan kami pada 1 September 2018. Perjuangannya 
sudah selesai. Mas Pri bahagia karena dia menemukan orang-orang baik 
seperti sahabat dan teman-temannya di Fikom Unpad 1982 ini. 

Dalam kesempatan ini, saya dan keluarga ingin menyampaikan 
permohonan maaf atas kesalahan dan kekhilafan almarhum Pribadi 
Soetedjono semasa kuliah dulu dan terima kasih yang sebesar-besarnya 
atas semua yang sudah diberikan. Sampai saat ini, walau almarhum 
sudah tiada, saya masih ada di grup Fikom Unpad 1982. Pengakuan dan 
penghargaan yang luar biasa.

Fikom Unpad 1982. Kalian memang hebat! ***

SEKILAS TENTANG PENULIS

Camellia Salhuteru lahir di Bandung 8 Januari 1961 dari seorang ayah yang berasal dari Ambon dan ibu dari 
sunda. Alumni Akademi St. Angela Bandung jurusan   Management, bekerja di PT.Dwipajana Graha, sebuah 
perusahaan konsultan perencanaan di Bandung.  Tahun 1989, Lia  mendirikan organisasi otomotif  Ikatan Motor 
Indonesia Jawa Barat dan menjabat  sebagai Bendahara sampai dengan tahun 2001. Ibu paruh baya berdarah 
Ambon ini terakhir tercatat   sebagai   Konsultan perencana pada «8Designdicate“ di Bandung. Lia menikah 
dengan Pribadi Soetedjono (alumnus Fikom angkatan 1982) pada tahun 1993. Mereka dikaruniai dua orang anak.

Pribadi Soetedjono lahir di Bandung, 23 April 1961, mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Bandung, 
melanjutkan pendidikan tinggi ke Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad angkatan 1982. Pri, panggilan akrabnya, 
pernah bekerja di PT Margahayu Raya (1992-1994). Setelah itu Pri memimpin perusahaan “Pitstop”, workshop 
bodypaint and repair di Bandung (1994-2009). Pribadi Soetedjono meninggal di RS Hasan Sadikin Bandung pada 
1 September 2018 karena sakit. 
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Obituari Djaka Mulyana

Dari “Hiking” di Jayagiri sampai 
Mendengarkan Lagu-lagu Queen

Eppy Noviar

“Hiking” ke Jayagiri

M
asa awal kuliah di Publisistik 
Unpad sesuatu yang men-
debarkan. Perkuliahan 

lebih sering di ruang I di gedung 
Unpad, Jalan Dipati Ukur. Saya 
kurang ingat bagaimana asal mula 
terjadi persahabatan antara kami: 
Nita Puspitawati, Elvi Hendrani, 
Asep Sutresna, Ridwan W, Djaka 

Mulyana, dan saya Eppy Noviar. Saya merasa paling dimanja karena 
satu-satunya anak kos dari luar kota dalam pertemanan ini. Saya selalu 
dibantu dalam berbagai hal, baik yang berhubungan dengan kuliah 
ataupun hal di luar urusan kuliah.

Yang paling saya ingat adalah karena kami sama-sama menyukai 
lagu-lagu grup band Queen. Dalam setiap kesempatan berkumpul di 
rumah salah seorang di antara kami, pasti kami mendengarkan lagu-
lagu tersebut, baik ketika sedang mengerjakan tugas-tugas kuliah atau 

Eppy Noviar dan (alm) Djaka Mulyana
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ketika sedang mengobrol. Pada masa itu, mendengarkan musik belum 
banyak pilihan seperti sekarang. Meski hanya mendengarkan lagu 
melalui radio atau kaset, itu sudah membuat kami gembira.

Petualangan kami yang paling luar biasa adalah ketika kami 
hiking ke Jayagiri, Situ Lembang, dan turun di daerah Cisarua, Cimahi. 
Mengapa luar biasa untuk saya? Karena itu merupakan perjalanan jauh 
yang memberi tambahan pengalaman.

Menurut Ridwan dan Asep yang sudah sering melewati jalur 
tersebut, banyak cerita seram yang terjadi, baik yang masuk akal 
maupun yang sama sekali di luar logika. Sepanjang jalan, kami 
mendengar berbagai versi cerita yang lucu dan juga yang seram. 
Suasana bertambah seram ketika turun hujan besar dan kami harus 
berlari ketika melewati padang rumput. Ketika hujan turun dan petir 
menyambar, menurut dongeng yang beredar, tampak harimau jadi-
jadian dari masa Kerajaan Siliwangi yang berteduh. Tentu saja semua 
cerita itu membuat kami lebih bersemangat untuk berlari lebih cepat, 
melintasi padang rumput.

Setelah melewati hujan besar, baju kami semua basah. Beruntung 
semua membawa baju ganti dan kami mengganti kostum di barak-
barak kosong dekat Situ Lembang. (Di kemudian hari, saya mendengar 
bahwa di barak-barak kosong itu pun sering terjadi peristiwa ganjil). 

Kami berjalan lagi menuruni bukit. Suasana masih agak pekat sisa 
hujan besar tadi, padahal saat itu belum sore hari. Kemudian Ridwan 
yang selalu berjalan paling belakang menginstruksikan untuk berjalan 
lebih cepat. Saat itu kami belum tahu sebabnya tapi kami menuruti 
instruksinya untuk berjalan lebih cepat, namun kali ini tidak sambil 
bergurau seperti pagi hari sebelumnya. Suasana sepi, sampai akhirnya 
kami tiba di perkampungan penduduk. 

Seperti mendapat bisikan hati masing-masing, kami lebih lega 
setelah masuk tempat-tempat yang terlihat banyak rumah. Kami 
mencari kendaraan untuk pulang ke Bandung.

Baru di dalam kendaraan angkutan desa yang melaju, Ridwan 
bercerita bahwa dia “mendengar” ada yang terus-menerus berbisik 
supaya kami melangkah lebih cepat dan meninggalkan daerah yang tadi 
kami lalui. Mendengar cerita itu, tentu saja kami semua kaget dan takut. 
Alhamdulillah, kami tidak mendapat “gangguan” lain.
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Hari itu dilalui dengan bahagia meski kami mendengar segala cerita 
tentang “hantu”. Kami semua pulang dengan selamat.

Cerita tentang Rok dan Ditabrak Motor

Perkuliahan terus berlanjut, kami tetap sering berkumpul, biasanya 
di perpustakaan Unpad dan tetap sambil sekali-kali menyanyikan 
lagu-lagu Queen. Pada masa itu sukar untuk membawa alat pendengar 
musik. Kami menyanyi dengan suara sumbang masing-masing seolah-
olah hidup kami tiada hal yang menyurutkan semangat, selalu gembira 
dan bahagia.

Suatu hari, kalau tidak salah hari Senin, ada mata kuliah Filsafat dari 
dosen Pak W. Poespoprodjo. Semua mahasiswi diwajibkan mengenakan 
rok. Hari itu, kami bermaksud menjenguk Ridwan yang sakit di 
rumahnya di Jalan Pelanduk. Kali ini saya dibonceng oleh Asep Sutresna 
dengan motor barunya. Untunglah saat itu saya mengenakan rok, 
duduk dengan manis. Di perempatan Jalan Panatayuda, motor Asep 
ditabrak dengan kencang dari samping kanan belakang. Motor itu 
berikut pengendaranya terpental sangat jauh meninggalkan saya, jatuh 
di tengah Jalan Surapati dengan kepala berdarah. Si penabrak langsung 

Eppy Noviar, Asep Sutresna, Ridwan W., dan (alm) Djaka Mulyana.
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kabur. Tapi saya tetap bersyukur karena saya mengenakan rok atas 
instruksi Pak Poespoprodjo sehingga kaki kanan saya masih “utuh”. 
Bayangkan jika saya memakai jins. 

Dibonceng Djaka, Menengok Ayah yang Kritis

Di hari lain, seingat saya Sabtu, 5 November 1983, ada kuliah siang hari 
dengan mata kuliah MKDU, tetapi sebelumnya kami merayakan hari 
lahir Ridwan di Jalan Pelanduk. Alasan utama belajar bersama, tapi 
nyatanya kami hanya berkumpul dan bergembira. 

Dari Jalan Pelanduk, kami berenam menuju Jalan Dipati Ukur, 
dan memulai kuliah (saya lupa mata kuliah apa). Ketika di tengah 
perkuliahan di pintu ruangan, Yenny (Fikom 81) melambai-lambaikan 
tangannya ke arah saya, dan saya izin ke luar ruangan. Ketika itu Yenny 
memberi kabar bahwa ada telepon dari Bogor ke telepon rumah Nita 
di Jalan Nakula bahwa ayah saya kritis dan saya harus segera pulang. 

Karena pada masa itu belum ada HP apalagi WhatsApp, berita 
melalui jalur yang panjang sampai ke telinga saya. Tidak seperti zaman 
sekarang, segala kabar bisa tersampaikan dengan supercepat. Ketika 
saya menceritakan kepada lima orang kawan yang lain tentang itu, saya 
lupa bagaimana terjadinya tapi akhirnya saya diantar Djaka menuju 
Bogor, naik motor milik kakaknya yang kebetulan sedang dipinjamnya. 

Kami berangkat setelah pulang ke rumah kos untuk mengganti 
pakaian. Kami berangkat dengan modal nekad dengan prediksi, Sabtu 
siang jika kami naik kendaraan umum atau kendaraan roda empat, 
kemungkinan akan terjebak macet. Saya akan terlambat tiba di Rumah 
Sakit di Cisarua Bogor. Pada masa itu penggunaan helm belum 
diwajibkan. Kami hampir saja mengalami kecelakaan di Rajamandala, 
beradu dengan truk dan bus yang melaju kencang di jalan yang lurus 
itu. Alhamdulillah, kami masih selamat. 

Kami tidak terlambat, dan sempat bertemu dengan ayah saya 
yang mengembuskan napas pukul 02.15 dini hari. Innalillahi 
wainnaillahiroojiun.

Kiriman Nasi dan Ayam Goreng dari Djaka

Sejak itu, Djaka lebih sering datang ke tempat kos saya pada malam 
hari hanya untuk mengirim nasi dan ayam goreng. Di kemudian hari, 
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barulah saya tahu bahwa nasi dan ayam yang selalu dikirim Djaka 
malam itu sebenarnya jatah makannya. Djaka disuruh oleh ibunya atau 
salah satu kakaknya untuk membeli nasi dan ayam goreng untuk makan 
malam keluarga.

Kapan Djaka mengikat hati saya? Saya lupa persisnya, 
tetapi saya serius untuk menerima Djaka ketika 
melihat dia sedang terbaring di RS Immanuel karena 
kecelakaan di Tanjakan Emen di Subang. 

Tiba pada masa penjurusan. Seperti halnya kehidupan, berkembang 
dan tumbuh ke arah yang berbeda. Nita dan Djaka mengambil Jurusan 
Penerangan, Elvi dan saya masuk Jurusan Humas, sedang Asep dan 
Ridwan masuk Jurusan Jurnalistik. Kuliah kami mulai tidak bersamaan 
waktunya.

Karena ayah sudah meninggal, kami memutuskan untuk pindah 
domisili ke Bandung. Saya bukan lagi anak kos. Kami sengaja membeli 
rumah di dekat kampus Sekeloa, dan rumah itu bisa dijadikan tempat 
kos-kosan.

Jarak yang dekat ternyata tidak menjadikan kami sering bertemu, 
biarpun saya yakin dalam hati kami masih saling merindukan. Saya 
masih tetap mendengarkan musik-musik yang biasa kami nyanyikan.

Dalam perjalanan waktu, akhirnya kami berenam menjadi tiga 
kelompok kecil yang kemudian dikumpulkan lagi ketika masing-masing 
menikah, dan lebih dieratkan lagi ketika telepon seluler memudahkan 
komunikasi kami.

Menyebarkan Angket Saat Hamil Besar

Hubungan saya dan Djaka sangat panjang dan berliku sampai akhirnya 
kami menikah sebelum lulus dari Fikom. Saya meneruskan skripsi 
dan sambil hamil besar menyebarkan angket di daerah penelitian 
saya di Tajur, Bogor. Perjalanan Bogor-Bandung yang waktu itu masih 
melewati Puncak dilakukan setiap Sabtu. 

Sampai pada satu ketika mungkin karena capek, saya mengalami 
kontraksi di atas mobil Elf yang sedang melaju dari Cianjur menuju 
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Bandung. Untunglah kami duduk di kursi depan dan tidak duduk 
berdesakan di belakang sehingga yang tahu hanya Djaka (suami) dan 
sopir Elf. Alhamdulillah, karena memang tanggal lahiran masih lama, 
saya tidak melahirkan di atas Elf. Saya berpikir kalau saja hari itu saya 
melahirkan, nama anak kemungkinan akan dinamai Elepia oleh Djaka,  
yang idenya selalu banyak dan nyleneh. 

Anak saya lahir dan diberi nama Prizka (ide saya dari Prize: hadiah) 
Maulidya Airianiain. Sampai sekarang, saya tidak tahu arti nama 
belakang karena itu ide Djaka dan dirahasiakan. Menurut Djaka, itu 
singkatan dari nama-nama kedua pasang orang tua kami yang tetap 
tidak sesuai menurut kalkulasi pikiran saya.

Anak itu sekarang sudah besar, sudah menjadi Insinyur IT, sudah 
menikah dan namanya sering dijadikan ajang perlombaan siapa yang 
bisa menyebutkan dan menuliskan dengan cepat tanpa salah oleh 
teman-teman di sekolah dan kuliahnya.

Saya dan Djaka masih tetap fans berat Queen meski kemudian kami 
berdua saling menyesuaikan karena saya fans berat segala lagu lama, 
dan Djaka juga pendengar Deep Purple dan Rolling Stones. Akhirnya 
kami mendengarkan semua lagu, dan anak kami yang semata wayang 
juga hapal semua lagu-lagu itu.

Kehidupan rumah tangga kami seperti banyak pasangan normal lain 
naik turun diterjang banyak badai. Tetapi kami tetap bersama, malah 
dalam segala rintangan kehidupan, termasuk dari sisi sosial ekonomi  
tidak pernah sekalipun membuat kami bertengkar. Kami menikah 
setelah menjadi sahabat yang relatif lama sehingga kami masing-masing 
tahu persis bagaimana berdamai dengan pasangan. 

Saya kemudian mengalami PHK, dan beberapa tahun kemudian 
Djaka pensiun dini. Namun, kami tetap kompak menjalani hidup, 
menyesuaikan dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami bisa 
tetap bersama sampai ajal menjemput salah satu dari kami.

Dengan lindungan dari Allah SWT, kami tinggal berdua yang 
menyanyikan lagu-lagu Queen bersama. Karena dengan berlalunya 
waktu, tugas kami sudah selesai mengantarkan anak selesai kuliah, 
bekerja dan kemudian menikah. We were still the champions.

Pada tahun 2022, dua tahun setelah Djaka meninggal pada 8 Januari 
2020, sebelum wabah pandemi Covid-19 melanda Indonesia, saya 
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mengurangi mendengar semua lagu yang biasanya saya dengarkan dan 
nyanyikan bersama Djaka, meski lagu-lagu itu penuh entakan nada. Bagi 
saya, lagu-lagu itu hanya membuat hati saya menangis.

Semoga Djaka yang lebih dahulu dipanggil Illahi mendapatkan 
segala nikmat kubur dan keselamatan dan kami dipertemukan kembali 
di jannah Allah SWT. In Syaa Allah.

Akhir kata, saya dan alm. Djaka mengucapkan ribuan terima kasih 
atas segala rasa kasih, rasa pertemanan dari segenap angkatan 1982, 
baik ketika kami masih menjadi mahasiswa, ketika sudah berpencar 
jauh dan sulit untuk saling berhubungan, juga ketika suami saya 
meninggal. Kalian semua wahai para L-82 tetap mengingat kami dan 
memberi segala belaian dan ucapan, bahkan puluhan doa untuk kami 
sekeluarga. Terima kasih. Hanya Allah SWT-lah yang bisa membalasnya 
dengan jutaan lipat kali kebaikan untuk kalian. Aamiin Allohumma, 
aamiin.

SEKILAS TENTANG PENULIS

Eppy Noviar lahir di Bogor, 11 November 1962, mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi 
Unpad Jurusan Humas. Suami Eppy, Djaka Mulyana (alm), adalah teman seangkatan di Fikom Unpad Jurusan 
Penerangan. Eppy bekerja sebagaui karyawati swasta pada 1990-1998. Setelah itu, dia memutuskan untuk 
berwiraswasta dari rumah, sambil membesarkan anak semata wayangnya hingga mandiri. 
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Foto: Teddy Kurnia Wirakusumah
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40
TAHUN ANGKATAN 1982

Alumni Fikom UNPAD

Buku “40 Tahun Alumni Fikom Unpad Angkatan 1982” ini memperkaya bacaan tentang 
ilmu komunikasi, teori dan aplikasinya — yang ditulis para alumni yang berkarya sebagai 
dosen di dunia pendidikan, beberapa di antaranya profesor dan doktor; dan para praktisi 
komunikasi yang rata-rata berpengalaman dalam dunia kerja profesional lebih 30 tahun.

Buku ini memuat 58 artikel yang terdiri dari 25 tulisan di Bagian Pertama dan 33 tulisan 
di Bagian Kedua — tiga di antaranya catatan pribadi untuk mengenang  tiga alumni yang 
telah “pergi” mendahului. Buku karya bersama angkatan 1982 ini ditulis oleh 41 alumni, 
plus satu istri alumnus. Di bagian akhir buku, dimuat foto-foto kenangan semasa kuliah 
di kampus Dipati Ukur dan kampus Sekeloa, serta foto-foto reuni.

Teknologi digital telah mengubah perilaku manusia, termasuk cara kita berkomunikasi, 
berinteraksi, bahkan bertransaksi. Saat ini komunikasi menjadi bodyless di mana 
tubuh kita dapat hadir secara digital, dan borderless karena komunikasi yang kita 
lakukan berpotensi melewati lintas batas global. Tren komunikasi digital ini tentu 
menghasilkan perubahan-perubahan fundamental bagi praktik-praktik maupun  
teori ilmu komunikasi sendiri. Kondisi ini menjadi sangat relevan bagi pengembangan 
ilmu komunikasi sebagai respon kritis terhadap elevasi digital yang semakin tak 

terelakkan. Merespon hal tersebut, saya menyambut baik gagasan penulisan buku 40 Tahun 
Alumni Fikom UNPAD Angkatan 1982. Buku yang ditulis sejumlah alumni Fakultas Ilmu Komunikasi 
UNPAD Angkatan 1982 ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan menjadi referensi 
teoretis maupun praktik bagi perkembangan ilmu komunikasi saat ini. Latar belakang penulis yang 
sebagian besar telah menempuh 30 tahun pengalaman kerja di bidang masing-masing menjadi 
nilai tambah bagi buku ini.

Johnny G. Plate 
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Sebagai pimpinan Universitas Padjadjaran saya menyambut baik penerbitan buku 
40 Tahun Alumni Fikom UNPAD Angkatan 1982. Inisiatif menerbitkan buku dalam 
sebuah momen tertentu adalah ide yang sangat baik. Di samping menjadi sebuah 
kisah inspiratif, juga dapat menjadi referensi yang dapat dimanfaatkan oleh para 
pembacanya. Empat puluh tahun bukanlah sebuah perjalanan singkat. Saya bangga 
alumni Fikom UNPAD angkatan 1982 dapat tetap kompak. Bahkan dapat membuat 

sebuah karya secara bersama-sama. Harapan saya, semoga seluruh alumni UNPAD dapat 
memberikan manfaat maksimal bagi almamater dan masyarakat sesuai profesinya masing masing. 
Sekali lagi, selamat menikmati kebersamaan dalam persahabatan dan kreativitas. Salam.

Prof Dr Rina Indiastuti, S.E., M.SIE
Rektor Universitas Padjadjaran
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