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Robin Vanhotten

“Kenali potensi diri, baru beraksi, karena 
progres itu ada pada tiap-tiap proses”. Begit 
ulah motto hidup yang selalu dipegang oleh 
Robin Vanhotten, mahasiswa asal Sumatera 
Selatan yang kuliah di Universitas Mercu 
Buana Yogya ini. Pemuda ini memiliki hobi 
menulis dan membaca buku. Kecintaannya 
pada dunia fiksi maupun non fiksi diwu
judkannya dengan melahirkan sebuah ma
jalah yang ia beri nama Mata Media.

Mata Media, adalah organisasi yang 
bergerak di media cetak, seperti Lembaga 
Pers Mahamsiswa (LPM) kalau di kampus. 
Bedanya, menurut Robin, Mata Media ti
dak di bawah naungan kampus mana pun 
alias berdikari. Anggota Mata Media untuk 
saat ini terdiri dari beberapa kampus sep
erti UMBY, UNY, UIN, UGM, UMY, STTP, 
dan tidak menutup kemungkinan nanti 
akan bertambah.

Menurut Robin, Mata Media sebagai 
wadah penyediaan dan penyampaian infor
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Yang Muda, Yang Berkarya
masi yang mendalam, matang, dan lengkap. 
Keberadaan Mata Media akan berkontri
busi dalam memenuhi kebutuhan informasi 
di kalangan civitas academica. Majalah den
gan tagline “Generasi Muda Menginspirasi” 
ini terdiri dari cakupan informasi 60% 
akademik dan mendidik, sementara 40% 
berisi informasi-informasi menarik, unik 
dan informatif.

Mengapa ia tertarik mendirikan Mata 
Media? “Pada dasarnya Mata Media adalah 
sebuah wadah bagi siapa saja yang passion- 
nya di dunia tulis-menulis, sehingga sangat 
tebuka bagi yang ingin bergabung. Bagi 
yang ingin bergabung atau berbagi artikel, 
bisa dikirimkan ke email matamedia.ri@ 
gmail.com. Informasi selebihnya bisa diak
ses di Instagram dengan nama Mata Me
dia” tutur Robin.

la bercerita bahwa awal mula terben
tuknya Mata Media ini karena kecintaanya 
pada dunia jurnalistik. “Awal mula gagasan

tentang Mata Media lahir sejak awal tahun 
2014, dan terbentuk menjadi gagasan yang 
utuh, tepatnya tanggal 20 Februari 2014. 
Menjadi leader terkadtng tidak selamanya 
berjalan mulus. Banya < kesulitan-kesulitan 
yang dihadapi, tapi in! lah yang harus di
buktikan dan diperju; lgkan untuk dile
wati,” jelas Robin.

Baginya, kesulitan c alam mencari teman 
yang sama-sama Sukaj tulis-menulis dan 
mau diajak bekerjasar ia menjadi salah satu 
kendala, karena tidak femua orang suka. 
Tetapi dengan niat dan tekad kuat, tepat 
pada tanggal 21 April 2014 majalah Mata 
Media terbit untuk pertama kalinya, dan 
beredar di beberapa kampus yang ada Yo
gyakarta.

Robin menambahkan, visi dan misi Mata 
Media sendiri sebenarnya sederhana, “Ingin 
menjadi sebuah rumah penerbitan maha
siswa yang menginformasikan berbagai 
macam informasi di berbagai kampus di

sharing

Yogyakarta,”
“Pada pertengahan Februari 2017 ini 

rencananya Mata Media akan menerbitkan 
majalah untuk keduanya kalinya. Walaupun 
masih terbilang baru, tapi melihat antusias 
dan respon positif pembaca pada edisi per
dana membuat optimis bahwa Mata Media 
akan terus eksis,” jelas Robin.

Mata Media, merupakan majalah anak 
muda yang digarap juga oleh anak muda. 
“Terdapat beberapa rubik yang sangat me
narik, seperti profile mahasiswa dan dosen, 
referensi buku, cerpen, photo locker, dan 
sebagainya,” ungkap Robin.

Robin berharap, Mata Media bisa berkon
tribusi bagi mahasiswa, mampu membuat 
sebuah karya jurnalistik yang bersifat aka
demik, mendidik, menambah wawasan, 
mendalam, matang, lengkap, menarik dan 
menginspirasi bagi yang membacanya.
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