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Pendidikan Komunikasi Visual
Konsep Edukasi

Sejak kecil kita dididik dengan model studi yang mengutamakan hafalan dan teori-teori. Konsep edukasi ini dibentuk di
ratusan tahun lalu di Prussia untuk mempersiapkan tentara dan masyarakat pekerja untuk mengikuti sistem yang sudah
terbentuk. Pendidikan model ini hanya sesuai untuk 30% masyarakat. Sisanya akan tereliminasi dan dianggap sebagai siswa
yang kurang pandai. Kenyataan membuktikan bahwa mereka yang sukses di lingkungan akademis belum pasti sukses di
dunia kerja atau sebaliknya.

Istilah genius (baca: genie-in-us) yang digunakan untuk menandai seseorang dengan talenta cemerlang bukan
diperuntukkan bagi mereka yang memiliki tingkat memori tinggi, tetapi ditujukan untuk seseorang yang mampu
mengeluarkan keajaiban dari dirinya sendiri. Tugas guru bukanlah untuk memasukkan informasi sebanyak-banyaknya ke
dalam otak siswa, tetapi adalah mencari dan mengembangkan potensi siswa karena istilah edukasi (mendidik) ternyata
berasal dari bahasa Latin educare yang berarti draw out the genius, bukan cram the information in.

Bakat dan Kecerdasan
Ada beragam intelegensia yang didefinisikan oleh Howard Gardner di dalam bukunya Frames of Mind, yakni: verbal-

linguistik, numerik, spasial, interpersonal, intrapersonal, fisik dan environmental. Seseorang yang memiliki kecerdasan spasial
memiliki bakat artistik yang lebih dibanding yang lain. Tetapi untuk menjadi seorang desainer profesional, tidak hanya
dibutuhkan kecerdasan spasial saja. Makin tinggi kompleksitas pekerjaan dan jabatan, makin dibutuhkan kecerdasan di
seluruh aspek. Tugas-tugas yang diberikan di dalam ruang lingkup akademis seharusnya membuat siswa menggali seluruh
potensi kecerdasannya. Jadi meskipun seorang siswa punya kecerdasan spasial lebih tinggi, bisa jadi di akhir masa studi
hasilnya tidak sebagus siswa lain yang mampu menggali beberapa potensi kecerdasannya sekaligus.

Faktor kecerdasan yang disebut sebagai IQ (intelligence quotient) adalah umur mental dibagi umur kronologis dan dikali
100. Seorang anak yang memiliki kemampuan mental 18 tahun dengan umur 10 tahun akan memiliki IQ180 (18 dibagi 10
dikali 100). Seseorang memiliki IQ tinggi di masa mudanya bisa menurun jika ia tidak mengasah potensinya dan sebaliknya.

Kesimpulannya adalah bakat dan kecerdasan seseorang harus dikembangkan potensinya dan untuk terjun ke dunia
komunikasi visual, semuanya bisa dipelajari.

Memilih Bidang Studi yang Tepat
Bertingkah, berulah, tidak bisa tinggal diam adalah sedikit gambaran mengenai hal yang mungkin kita lakukan saat kita

berada dalam kondisi bosan dan tidak menyenangkan. Sebaliknya, asyik, tekun, seru merupakan pilihan sikap saat
mengerjakan hal yang memang kita sukai. Bayangkan jika Anda melakukan hal yang membosankan dan tidak Anda sukai
seumur hidup, tidak menyenangkan bukan? Sebaliknya, bayangkan betapa menyenangkannya jika Anda mendapatkan
keamanan finansial sambil menyalurkan hobi. Ini adalah sikap hati yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang ingin terjun ke
dunia komunikasi visual. Pastikan Anda memilih dunia ini karena merupakan dunia yang amat menarik, bukan sekedar
faktor finansial. Just follow your heart.

Proses Pemahaman
Data -->Informasi --> Pengetahuan --> Hikmat (wisdom)

Ambil contoh demikian, pengumpulan data penjualan menunjukkan grafik yang terus meningkat ke akhir tahun.
Informasi ini menjadi pengetahuan bahwa kecenderungan belanja meningkat di akhir tahun. Untuk menyiasatinya, maka
setiap di awal tahun diberikan tambahan discount sehingga mendorong grafik penjualan yang stabil. Contoh ini juga relevan
di dunia komunikasi visual, sebagai contoh adalah perusahaan A ingin memperkenalkan jenis makanan baru dengan target
market anak muda yang tingkat sosio ekonominya menengah ke atas. Data menunjukkan bahwa para anak muda ini
memiliki daya beli yang cukup tinggi dan menyukai Internet, game, MTV, dll. Informasi yang didapat dari fakta tersebut
diwujudkan melalui kampanye kreatif dengan TV komersial yang visualisasinya diendorse oleh remaja berpakaian warna
yang sedang bermain game di Internet.

Pengetahuan dan hikmat diberikan oleh pendidik dan dicoba untuk dicerna oleh siswa. Siswa kemudian menerimanya
sebagai teori yang perlu dihafalkan dan diterapkan di kemudian hari. Saat menghadapi masalah baru, siswa yang tidak
pernah mengalami proses pengumpulan data hingga mendapatkan pengetahuan dan hikmat pasti akan merasa kebingungan.
Oleh karena itu lingkungan akademis punya tanggung jawab membentuk perilaku siswa yang mampu menjalankan
rangkaian proses di atas secara independen sehingga mereka menjadi lifetime learner.

Pelajaran berenang tidak dimulai dengan teori berenang, tetapi dimulai dengan mencoba untuk tidak tenggelam di air
yang dangkal. Perlahan-lahan, diajarkan teori berenang yang kemudian dicoba dipraktekkan. Setelah merasa nyaman, siswa
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dibawa ke air yang lebih dalam, dan seterusnya.
Lingkungan akademis harus mensimulasi model ini, tidak sekedar teori dan hafalan. Siswa harus dibawa ke kondisi di

mana ia harus menemukan gagasan, mencoba dan mengambil kesimpulan sendiri, sehingga pengetahuan dan hikmat yang ia
dapatkan akan benar-benar diingat.

Proses Belajar
Disuapin, makan sendiri, mencari makan sendiri dan memberi makan orang lain

Proses di atas merupakan tahapan yang dilalui seorang manusia di dalam hidupnya. Nilai kedewasaan tidak diukur dari
umur, tetapi dari besarnya tanggung jawab. Tahapan kedewasaan seseorang di dalam ilmu juga diukur dari proses tersebut.
Sekolah sebagai bagian dari proses studi hanya berada dalam tahapan menyuapi ilmu kepada para siswanya. Proses mencari
makan sendiri dilalui seseorang dengan bekerja di lapangan dan mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya. Untuk
menjadi praktisi yang baik, ia perlu mencari pengetahuan tambahan melalui penggalian pengalaman, studi literatur, diskusi
dengan rekan sejawat dan berusaha untuk mencari formula atau konsep kerja sehingga tercapai tingkat konsistensi kualitas
kerja. Langkah akhir yang membuat seorang praktisi menjadi seorang ahli adalah membagikan kemampuannya kepada
generasi penerus.

Kesenjangan yang terjadi antara dunia akademis dan praktis terjadi karena proses di atas tidak dipraktekkan dengan
benar. Cukup banyak para guru, dosen dan instruktur yang langsung masuk kepada tahap menyuapi ilmu kepada generasi
muda padahal mereka tidak pernah mengalami tahapan sebagai seorang praktisi. Akibatnya adalah kualitas pendidikan yang
ada tidak akan pernah sesuai dengan kebutuhan industri. Sebaliknya kalangan praktisi tidak mau mengajar dengan alasan
bahwa mereka tidak punya waktu, tidak tertarik atau yang paling menyedihkan adalah mereka tidak ingin membagikan
ilmunya karena takut akan munculnya saingan.

Untuk mengisi gelas yang penuh, kita harus menuangnya dulu dan baru mengisinya lagi. Begitu pula dengan ilmu, semakin
banyak diberikan kepada orang lain, akan makin banyak pula seseorang dapat menyerap hal-hal baru. In order to be great,
you have to make others become good. Dengan mendidik dan membagikan ilmunya, seorang praktisi malah bisa menjadi
seorang ahli. Kedengarannya sulit dipercaya, tetapi kenyataan membuktikan bahwa semua artis besar membagikan ilmunya
secara rutin kepada publik, contoh: Steven Spielberg (sutradara), Frank Lloyd Wright (arsitek), David Carson (desainer
grafis) dan masih banyak lagi. Proses membagian ilmu ini tidak hanya bisa dilakukan dengan mengajar, tetapi juga dengan
menulis artikel, membuat buku atau memberikan seminar-seminar atas apa yang sudah diketahuinya.

Mana Dulu, Teori atau Praktek ?
 Ambil contoh resep masakan. Resep tidak bisa dibuat tanpa ada orang yang melakukan percobaan baik sengaja ataupun

tidak sengaja. Dari sini resep diformulasikan dan dicoba. Jika terjadi deviasi, maka resep tadi diperbaiki sehingga begitu resep
dipublikasi, maka setiap orang dapat mencobanya dengan tingkat repeatability yang konsisten. Demikian halnya dengan
dunia ilmu yang awalnya bermula dari pengalaman atau fenomena. Dari sini, dibuat suatu formula agar pengalaman serupa
dapat diikuti orang lain selama dalam kondisi yang sama.

Dengan alasan ini maka sebenarnya yang lebih dulu adalah praktek. Proses belajar yang demikian seharusnya diadopsi
dalam ruang lingkup akademis. Siswa diajak untuk menjalankan proses dan memahami proses untuk mendapatkan
kesimpulan. Ini menjawab kenapa acara Galileo di Indosiar mendapat tempat yang baik di kalangan pemirsa. Kita melihat,
memahami dan kemudian mengambil kesimpulan. Eksperimen yang dilakukan sambil bermain akan lebih diingat siswa
daripada berusaha menghafalkan teori-teori yang membingungkan tanpa tahu sebabnya.

Model Pendidikan
Dalam salah satu seminarnya, Jaya Suprana pernah mengatakan bahwa model pendidikan terbaik adalah sistem appren-

tice seperti halnya cerita Yesus dengan keduabelas muridnya, atau bagi yang melihat film Star Wars adalah Obi-wan Kenobi
dengan Anakin Skywalker. Model pendidikan ini tidak dilakukan dengan menyampaikan teori dan siswa menghafalkan apa
yang sudah dipelajarinya. Pendekatannya adalah metode learning by doing, guru memberi contoh dan murid mengikuti,
begitu seterusnya. Sekolah art yang sukses dengan pendekatan seperti ini adalah Bauhaus di Jerman yang ditutup oleh Hitler.
Sekolah ini menjadi living laboratory dan di situ praktisi-pengajar tingkat dunia seperti Walter Grophius, Johannes Itten,
Mies van der Rohe, Marcel Breuer dan Laszlo Moholy-Nagy memberikan kuliahnya. Sumbangan teori arsitektur, warna,
tipografi dan desain produknya hingga saat ini masih dijadikan panduan di seluruh dunia.

Problem awal di mana guru tidak pernah menjadi praktisi akan menghantui model pendidikan semacam ini. Bagaimana
bisa memberikan contoh jika ia sendiri tidak pernah melakukan.

Murid Indonesia punya kecenderungan untuk takut bertanya, kurang partisipatif dan sangat tidak interaktif. Ini
disebabkan oleh lingkup pendidikan yang cenderung satu arah, baik di sekolah ataupun di rumah. Akar budaya kolonialisme
yang otoriter sedikit banyak membawa dampaknya hingga saat ini, bahwa otoritas yang lebih tinggi cenderung selalu benar.
Akibatnya adalah generasi muda selalu punya masalah dengan otoritas. Mereka mengajukan pertanyaan bukan dengan
maksud ingin tahu, tetapi menggoda, menguji atau menantang.
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Perbedaan mengajar antara mahasiswa tingkat awal dan akhir sungguh berbeda. Di tingkat awal, masih banyak sifat
kekanak-kanakan untuk selalu minta disuapi. Di tingkat akhir, sikap ini perlahan-lahan berubah seiring dengan makin
banyaknya tugas yang lebih independen dalam bentuk diskusi, seminar dan studi literatur. Ada baiknya pula model
pengajaran seperti ini diterapkan tidak hanya pada tingkat mahasiswa, tetapi dimulai dari pendidikan dasar.

Kreativitas, Perlukah Itu ?
Untuk belajar mengemudi selalu dimulai dengan praktek mengendarai. Langkah berikutnya adalah mematangkannya

dengan melakukan secara rutin. Setelah sekian lama, orang tersebut menyadari bahwa ada seni mengemudi dan ia mampu
berimprovisasi pada berbagai kondisi jalanan atau cuaca. Demikian halnya dengan yang disebut kreativitas, ada sebagian
orang yang memiliki bakat lebih dalam hal ini, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap orang memilikinya, yakni dengan
menjalankan proses yang serupa dengan belajar mengendarai mobil.

Salah seorang psikolog terkemuka Kathy Kolbe merancang suatu indeks yang berguna untuk mengukur kemampuan
seseorang berdasarkan action modenya dan dibagi menjadi Fact Finder, Follow Thru, Quick Start dan Implementor. Tinggi
rendahnya indeks selalu punya kelebihan dan kekurangan pada aspek-aspek yang berbeda, sehingga kuncinya bukan pada
seberapa tinggi atau rendahnya indeks, tetapi pada apa tanggung jawab yang diembannya dan siapa saja yang menjadi bagian
dari tim untuk melengkapi kuadran indeks. Orang-orang kreatif punya kecenderungan nilai Quick Start yang tinggi,
sehingga kemampuan improvisasinya tinggi tetapi kemampuan stabilasasinya rendah. Kemampuan ini harus didukung oleh
rekan lain yang punya indeks yang berbeda, sehingga solusi yang ditawarkan akan menjadi sempurna.

Freemand Patterson di dalam buku Photography and the Art of Seeing menawarkan teknik untuk mendapatkan inspirasi
dan kreativitas melalui proses berpikir lateral yang disebut sideway thinking dan berpikir secara rileks yang disebut relaxed
attentiveness. Pada metoda pertama, kita diajak untuk bereksplorasi dengan melihat dari perspektif baru, bereksperimen,
mendorong terjadinya chance (kebetulan) melalui perilaku yang berbeda dari kebiasaan. Pada metoda kedua, dilakukan
teknik kontemplasi, abstraksi gagasan dan membuat tubuh dalam keadaan rileks sebelum memulai satu pekerjaan. Hasilnya
menunjukkan bahwa karya yang muncul seringkali tidak terduga dan memberi kesempatan pada eksplorasi lanjutan.

Prinsipnya adalah kreativitas itu bisa dipelajari, melalui proses, pembentukan sikap dan dengan dukungan
pengetahuan, wawasan dan apresiasi yang luas.

Wawasan & Apresiasi
Disney menghasilkan karya animasi yang dikenang sepanjang masa. Meskipun demikian, pada masa itu sama sekali tidak

ada pendidikan resmi untuk menjadi seorang animator sel. Memahami hal ini, Disney membuat sistem pendidikan internal
yang ternyata mampu menghasilkan artis-artis kartun terbaik di dunia. Caranya adalah dengan learning by doing dan setiap
artis dibuka wawasannya baik terhadap kartun ataupun bidang-bidang kesenian yang lain, seperti film, arsitektur, fine art,
fotografi. Jadi ada baiknya seorang artis untuk membuka wawasan dan melakukan apresiasi secara rutin terhadap bentuk-
bentuk seni yang demikian beragam melalui pameran, pertunjukan, diskusi dan lain sebagainya. Satu keuntungan generasi
sekarang adalah tersedianya Internet yang merupakan sumber informasi yang sangat luar biasa. Fasilitas yang tersedia di
antaranya adalah website dan mailing list. Jika website memberikan informasi bagi setiap orang untuk berkunjung dan
mengumpulkan informasi, maka mailing list seperti Yahoogroups (www.yahoogroups.com) menyediakan beragam komunitas
pertukaran informasi atau berdiskusi melalui email seperti indo-graphic untuk graphic design, toekangweb untuk web
design, indo3D untuk animasi 3D dan kritik-iklan untuk diskusi mengenai iklan.

Selain itu juga tersedia kelompok-kelompok kegiatan dan apresiasi seperti Animator Forum (www.animatorforum.org),
IWWF (www.iwwf.org) atau Indonesian Web Worker Forum dan Graphic Designer Forum. Melalui ajang seperti ini,
para senior bisa membagikan ilmunya sambil memperluas komunitas dan generasi muda bisa menggali ilmu baru.

Tidak Sekedar Indah, tetapi Apa Pesannya
You cannot not communicate adalah jargon yang dipercaya merupakan misi dari setiap desainer profesional. Maknanya

adalah setiap membuat suatu karya, kita tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi. Jangan sampai suatu karya dibuat tanpa
tujuan atau karena demikian asyik, tujuan awal dilupakan malah dilupakan saat membuat karya.

Satu analogi yang baik adalah seorang wanita memiliki gaun yang sangat indah dipandang tetapi digunakan untuk pergi
ke pasar. Dalam hal ini unsur indah tidak sesuai dengan kebutuhan kepraktisan. Jika publik tidak lagi bisa melihat pesan
yang ditujukan di awal yakni ‘keindahan’, maka pesan yang kemudian muncul di benak publik mungkin adalah ‘keanehan’,
‘ketololan’ atau pemikiran negatif lainnya. Malah bisa jadi dalam kasus ini tidak diperlukan keindahan sama sekali.

Cukup banyak karya dibuat dengan menggunakan batasan ‘eksperimental’ untuk melindungi ketidakmampuan
pembuat karya menyampaikan komunikasi kepada publik. Sekedar lain, nyeleneh dan mungkin tidak berguna. Tidak berarti
seluruh karya esperimental tidak bagus, sebaliknya dari sini didapatkan pelajaran berharga yang nantinya bisa diaplikasikan
pada karya-karya yang lebih komersial. Yang perlu dipertanyakan dari eksperimen adalah apa yang dipelajari dari proses
eksperimen tersebut, atau pengetahuan atau hikmat apa yang didapatkan.

Otak kiri manusia berpikir secara rasional dan otak kanan secara emosional. Seorang desainer memerlukan keduanya.
Tanpa intuisi, karya-karyanya akan menjadi kering, tetapi tanpa rasio, karya tersebut tidak berkomunikasi sebagaimana yang
diharapkan. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan.
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Kebutuhan Industri
Dalam bukunya Computer Animation, Dale K. Myers menyebutkan bahwa untuk sukses di industri diperlukan 3 hal,

speed (kecepatan), talent (talenta) dan attitude (perilaku/sikap). Seperti halnya seorang pemain piano yang benar-benar
hafal semua tuts piano, demikian pula seorang artis computer graphics. Pemahaman dan penguasaan hardware maupun
software sudah harus mencapai tahapan otomatis, di mana tidak diperlukan lagi proses mencari-cari tombol atau fungsi
tertentu. Untuk mencapai tahapan ini, siswa digembleng dengan intensitas kerja yang memaksa mereka menggunakan
perangkat yang sama dengan apa yang dibutuhkan oleh industri minimal 1 jam setiap harinya. Dengan latihan ini, siswa bisa
mencapai kecepatan ideal dalam waktu 3 hingga 6 bulan saja.

Talenta merujuk pada kemampuan dasar atau bakat yang dimiliki oleh seseorang. Banyak orang beranggapan bahwa
talenta memegang peran sangat penting, di mana individu yang tidak berbakat tidak akan mampu menjadi seorang artis.
Anggapan ini tidak seluruhnya tepat. Memang orang yang memiliki talenta mempunyai start awal yang jauh lebih baik
daripada mereka yang tidak. Bagi mereka yang merasa talentanya kurang, ternyata mereka mampu mengejar ketinggalannya
melalui kerja keras atau bahkan melebihi mereka yang punya talenta tetapi bermalas-malasan. Mereka yang sukses seringkali
bukan bersandar pada talenta, tetapi pada kerja keras, apalagi mereka yang memiliki talenta dan bekerja keras.

Yang terakhir dan yang paling penting adalah perilaku atau sikap. Sebagai contoh, Indonesia sangat kurang menghasilkan
karya-karya besar yang membutuhkan kolaborasi banyak orang. Banyak judul komik kandas di edisi-edisi awal karena
pertentangan ego artis. Belum pernah ada karya animasi seperti Bugs Life (karya Pixar) atau Nien Resurrection (karya para
animator muda Malaysia). Studi banding menunjukkan bahwa banyak profesional lokal yang secara individual memiliki
kemampuan di atas para animator muda penghasil animasi ini. Pepatah sederhana bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
merupakan bukti dari kedangkalan perilaku atau sikap sebagian para artis. Masih sulit untuk menggabungkan kepala dan
tenaga untuk menghasilkan karya-karya besar.

Perlu dibedakan antara proses mengajar dan mendidik. Seorang pengajar bertanggung jawab untuk menyampaikan
ilmu, tetapi seorang pendidik menunjukkannya melalui perilaku yang tepat. Kemampuan menepati deadline (tenggat
waktu), disiplin, hormat kepada atasan dan kemampuan teamwork harus dibentuk melalui pendidikan, bukan sekedar
pengajaran ilmu. Profesionalisme bukan hanya diukur dari kemampuan memberikan solusi kreatif, tetapi juga dari perilaku.
Solusi kreatif yang hanya muncul jika ada mood tidaklah menunjukkan sikap profesional.

Semakin tinggi jabatan, makin tinggi pula tanggung jawab yang diemban seorang karyawan. Tidak sekedar tanggung
jawab pribadi, tetapi meningkat pada tanggung jawab koordinasi, yang hanya bisa dikuasai oleh seseorang yang punya
kualitas perilaku yang baik. Prestasi tim jauh lebih diperlukan daripada prestasi pribadi. Jadi yang membuat seseorang
menduduki posisi puncak bukanlah kecepatan atau talenta, tetapi sikap. Sayangnya, ini sering sekali diabaikan di dalam
ruang lingkup akademis.

Portfolio, Portfolio, Portfolio!
3 hal terpenting untuk masuk ke industri adalah Portfolio, Portfolio dan Portfolio. Desainer adalah profesi ketiga

setelah dokter dan pengacara yang tidak bisa diiklankan di media untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Profesi
semacam ini memiliki unsur kepercayaan tinggi dan hanya melalui portfolio, seseorang membuktikan bahwa ia mampu.

Sepanjang proses belajar, setiap karya siswa harus memiliki standar kualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan di lapangan
karena ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan portfolio. Tidak ada bad assignment, yang ada hanyalah bad designer.
Tidak peduli seberapa tinggi nilai akademis, yang dilihat saat proses rekrutmen adalah portfolio. Setiap detail berbicara,
karena di sini membedakan antara desainer biasa dan desainer berkualitas. God is in the detail - Mies van der Rohe. Orang
yang dianggap ahli adalah mereka yang memiki kemampuan untuk membuat finer distinction (perbedaan kecil yang berarti)
Untuk mencapai 90% pekerjaan itu tidak sulit, tetapi hanya orang tertentu mampu membedakan dan mendapatkan 10%
sisanya.

Durasi Studi
Di negara-negara maju, pendidikan setingkat strata 1 (tingkat Bachelor) ternyata bisa diselesaikan dalam durasi 3 tahun,

sedang di Indonesia, mahasiswa hanya bisa menyelesaikannya dalam waktu 4 sampai 5 tahun. Untuk strata 2 (tingkat
Master) dibutuhkan waktu tambahan sekitar 1 hingga 2 tahun. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa gelar
tersebut tidak diikuti dengan kesiapan bekerja. Hal ini terjadi karena adanya gagasan bahwa S1 di Indonesia sebenarnya
merupakan gabungan S1 dan S2 di negara lain, di mana ilmu dipelajari secara luas melalui demikian banyak teori.

Kesiapan kerja bukan ditunjukkan oleh seberapa banyak teori yang diketahui siswa, tetapi pada seberapa praktis
pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini yang menyebabkan maraknya model pendidikan
singkat dan praktis. Vancouver Film School dan Sheridan College di Canada memiliki waktu studi 1 dan 2 tahun untuk
bidang-bidang film, visual effects, 3D animation dan classsical animation (kartun). Intensif dan praktisnya pendidikan
dibuktikan dengan banyak lulusan mereka yang langsung diserap industri. Begitu pula sekolah Billy Blue di Australia
menerapkan metode yang sama untuk desain grafis. 1 tahun cukup untuk mereka yang ingin terjun ke industri desain dan
tahun kedua (Advanced Diploma) ditujukan untuk mereka yang ingin mempelajari desain web dan multimedia.
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Masih cukup banyak orang yang masih tergila-gila pada gelar. Kenyataannya, untuk masuk industri computer graphic
arts bukan gelar yang dijadikan prasyarat, tetapi portfolio atau karya. Selama menjalani proses studi yang intensif, siswa
menjalani proses yang sama dengan praktisi di lapangan, yakni menghasilkan karya yang bersandar pada deadline dan bukan
menghafalkan teori.

Perbedan Program Pendek dan Panjang
Bagi yang menyelesaikan masa studi dalam waktu 1 hingga 2 tahun, materi yang intensif dan spesifik terhadap

kebutuhan pasar memberikan kesempatan untuk langsung terjun di lapangan. Sementara mahasiswa D3 dan S1
menghabiskan waktu dan biaya di sekolah untuk mempelajari hal-hal yang belum tentu digunakan di lapangan, lulusan
program pendek sudah mulai mendapat pengalaman dan pendapatan. Setelah siswa D3 atau S1 lulus, lulusan D1/D2 sudah
punya pengalaman 1 atau 2 tahun sebagai praktisi. Dari nilai jual, tentu saja pengalaman dan portfolio jauh lebih tinggi
nilainya dibanding mereka yang hanya memiliki gelar saja.

Meskipun demikian, ternyata masih cukup banyak pula lulusan S1 yang tidak puas dan melanjutkan studi S2 dengan
harapan nilai jualnya bisa lebih tinggi saat lulus nanti. Setelah 2 tahun terbuang, terbukti lagi bahwa lulusan S1 yang
langsung bekerja dan memiliki 2 tahun pengalaman memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding lulusan S2 yang hanya
pernah tahu teori.

7 days in the field is better than 7 months in school. Idealnya adalah lulusan sekolah untuk terjun ke lapangan dan berusaha
mendapat pengalaman sebanyak mungkin. Pengalaman ini akan menjadi bekal saat ia memiliki waktu atau dana untuk
melanjutkan studi. Di sini ia benar-benar akan memanfaatkan waktu studinya dengan lebih baik karena ia sudah sadar nilai
edukasi dan memilih bidang studi yang memang ingin digelutinya.

Cukup banyak mahasiswa Indonesia di luar negeri yang dikenal karena kemampuannya membuang uang, khususnya
untuk lulusan SMU yang masuk ke jurusan S1. Tidak demikian halnya dengan para mahasiswa S2, banyak di antara mereka
yang sudah sadar nilai edukasi dan memanfaatkan waktunya secara optimal, apalagi jika mereka sempat mengenyam
pengalaman bekerja sebelum melanjutkan studi.

Sebaliknya, nilai positif yang dipetik oleh lulusan S1 saat terjun ke industri daripada lulusan program pendek adalah
sikap yang lebih dewasa, tanggung jawab yang lebih besar, serta pola pikir yang lebih konseptual daripada lulusan program
pendek. Oleh karena itu, industri di Amerika masih mempertahankan lulusan S1 sebagai prasyarat untuk masuk ke dunia
profesional, khususnya pada bidang-bidang yang sudah mature seperti Graphic Design. Bidang animasi dan new media yang
selalu mengalami quantum leap dari tahun ke tahun tidak begitu menuntut prasyarat ini karena jika demikian apa yang
dipelajari siswa di tahun pertama pasti sudah ketinggalan saat mereka lulus.

Dengan materi dan durasi pendidikan di Indonesia, lulusan S1 sebenarnya diharapkan untuk langsung mampu bekerja
sebagai art director yang akan membawahi dan memberikan arahan pada beberapa desainer. Masalahnya adalah seperti
seorang kepala koki yang hanya tahu teori memasak disuruh untuk memimpin para tukang masak. Kurangnya pengalaman
dan jam terbang akhirnya hanya mengizinkan mereka untuk duduk di bangku desainer.

Pada program pendek, siswa mendapatkan pengetahuan dari pengajar dan menguji pengetahuan tersebut melalui proses
berkarya. Pada studi panjang, siswa punya kesempatan untuk melakukan proses mendapatkan data, mentabulasinya menjadi
informasi dan mengolahnya menjadi pengetahuan, sehingga keuntungan lain studi panjang adalah kemampuan untuk
menjadi lifetime learner karena yang dibentuk bukan sekedar pengetahuan dan keahliannya, tetapi perilakunya.

Sekolah sebagai Investasi
Tidak banyak siswa yang memiliki logika finansial yang baik di dalam membantu mereka menentukan pilihan hidup.

Dalam hal ini kita harus melihat secara jangka panjang di dalam memilih studi. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah
berapa dana dan waktu yang perlu diinvestasikan untuk kembali modal secara finansial.

Di dalam era globalisasi semacam ini, pengetahuan akan obsolete (kadaluarsa) dalam kurun waktu yang pendek, sehingga
untuk tetap mempertahankan competitive edge, seorang desainer harus menjadi lifetime learner melalui diskusi, seminar, buku
atau studi lanjut. Desainer juga harus tetap meningkatkan daya saingnya sesuai perkembangan klien. Makin lama akan
makin dibutuhkan wawasan di luar desain yang harus dipahami oleh desainer jika ia ingin tetap melayani klien yang menjadi
makin besar juga.

Memilih Program & Sekolah yang Tepat
Cukup banyak sekolah-sekolah yang menyediakan pendidikan di dunia komunikasi visual. Faktor yang perlu

dipertimbangkan di dalam memilih program dan sekolah adalah:
• Portfolio

Bagaimana kualitas portfolio yang dihasilkan oleh kebanyakan siswa? Apakah karya-karya tersebut sesuai dengan standar
kebutuhan di industri?

• Kurikulum
Kecepatan berkembangnya teknologi mendorong perubahan kurikulum yang cukup drastis dari tahun ke tahun untuk
mengantisipasi kebutuhan industri. Apakah sekolah tersebut memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan?
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• Pengajar
Siapa pengajar dan bagaimana track record mereka? Apakah para pengajar tersebut praktisi atau seorang akademisi murni?

• Durasi Studi
Jika siswa ingin terjun langsung ke industri dalam waktu singkat, program pendek adalah pilihan yang baik. Tetapi jika
ingin untuk membentuk pola pikir konseptual, program S1 adalah pilihan yang sesuai.

Memilih Bidang Studi yang Tepat
• Graphic Design & Advertising

Publikasi buku, majalah, tabloid dan surat kabar membuka peluang bagi mereka yang ingin meniti karir di bidang desain
editorial. Bidang ini memberikan jaminan masa depan yang cukup mapan. Tersedia pula kesempatan bagi mereka yang
lebih ingin tertantang dari sisi kreativitas untuk terjun ke perusahaan penyedia jasa graphic design dan advertising. Selain
itu dengan tumbuhnya jumlah stasiun televisi, ada peluang bagi desainer yang ingin mengembangkan kemampuan di
bidang motion graphic.

• Digital Imaging & Photography
Teknologi fotografi digital akan mendorong lonjakan kebutuhan di bidang fotografi dan pengolahan citra secara digital
secara luas di tahun-tahun mendatang.

• Web Design
Trend dot com kini diikuti oleh dot bam (brick and mortar) dimana perusahaan-perusahaan konvensional memanfaatkan
web untuk E-commerce dan membutuhkan cukup banyak tenaga di bidang ini. Sementara itu media konvensional seperti
radio dan TV juga mulai memanfaatkan web sebagai infrastruktur broadcast yang membutuhkan pengetahuan di bidang
streaming media.

• Broadcast, Video & Film
Maraknya industri pertelevisian di Indonesia mendorong pertumbuhan dunia advertising, production dan post production
house yang membutuhkan SDM yang cukup banyak.

• 3D Animation
Selain mendukung kebutuhan production dan post production lokal, 3D Animation saat ini secara global adalah bagian
dari industri entertainment (game, televisi dan film) yang mulai banyak diproduksi di Asia dan Australia. Kesempatan
untuk masuk dan bersaing di pasar ini adalah penguasaan teknis dan artistik dengan standar internasional.

Peran Industri, Media dan Asosiasi
Tingkat perpindahan tenaga-tenaga kreatif ternyata cukup tinggi dibanding yang terjadi di industri lain. Hal ini terjadi

karena cukup sulit untuk mencari orang-orang yang kompeten, akibatnya pelaku industri mengambil jalan pintas dengan
cara membajak pekerja kreatif yang sudah matang. Secara jangka panjang, cara ini kurang baik karena akan meningkatkan
standar gaji pada tahap yang tidak masuk akal.

Tingginya permintaan pekerja kreatif tidak diimbangi oleh jumlah lulusan yang kompeten. Agar ketidakseimbangan ini
tidak berlarut-larut, pelaku industri perlu:
• Mempromosikan

Untuk menarik minat orang untuk terjun ke dunia komunikasi visual, perlu adanya promosi mengenai dunia ini.
Contoh kasus yang baik adalah dengan adanya acara TV yang didedikasikan untuk proses pengerjaan iklan. Selain itu
promosi juga bisa dilakukan dengan kunjungan ke sekolah-sekolah.

• Mengajar dan Mendidik
Para praktisi harus mulai membagi waktunya untuk mengajar di lingkungan akademis karena hanya dari mereka, siswa
punya kesempatan untuk memahami studi kasus yang nyata. Selain itu, menulis, menyampaikan seminar dan
memimpin diskusi merupakan alternatif yang baik di dalam proses mengajar atau mendidik.

• Menjalin Kerjasama dengan Dunia Akademis
Masukan-masukan rutin dari industri sangat dibutuhkan oleh lingkungan akademis di dalam memperbaiki
kurikulumnya dari tahun ke tahun. Vendor-vendor harus mengedukasi siswa dengan teknologi dan perangkat terbaru.
Keuntungannya akan dinikmati oleh kedua belah pihak, lingkungan akademis mendapat sumbangan perangkat dan
vendor dikenal siswa yang nantinya akan menjadi pengguna produk.

• Menyediakan Tempat Magang
Kesempatan terlibat di dalam proyek sesungguhnya menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para siswa yang
nantinya akan terjun ke dunia industri.

Untuk memberikan kritik, saran, umpan balik ataupun pertanyaan, silakan mengemail ke andisb@cbn.net.id
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