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Natasha lahir di Pekanbaru pada 6 Agustus 1998, sebagai anak sulung
dengan dua saudara. Ia mengenyam pendidikan di TK Happy Holy Kids,
SD Darma Yudha, SMPN 32, SMA Darma Yudha dan kini ia resmi menjadi
mahasiswi di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Sejak kecil, ia fasih menggunakan bahasa Inggris. Ia tidak mengalami
kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan orang asing, baik secara
tertulis maupun lisan. Ia juga senang mengikuti online course dimana
para tutor berasal dari berbagai universitas prestigius di dunia.

Natasha cinta menulis sejak SD. Benih cinta tersebut muncul tatkala
guru bahasa Indonesia memberi kewajiban untuk menulis buku harian.
Natasha cilik pun menumpahkan curahan hatinya, seolah-olah buku
harian tersebut memiliki jiwa dan mampu memahami apa yang ia tulis.
Ia menulis hingga jarinya kebas, hingga kantuk menyergap, atau hingga
mamanya menyuruhnya lekas makan. Saat duduk di kelas 6 SD, ia ingin
mengabadikan kenang-kenangan dengan para sahabat dalam bentuk
novel supaya dapat dinikmati. Ia menulis halaman demi halaman dengan
berapi-api.

Minat menulis Natasha menguat tatkala ia duduk di bangku SMP. Ia
berhasil memboyong piala sebagai juara pertama dalam lomba menulis
cerpen yang diselenggarakan oleh Universitas Riau. Kegemaran akan
menulis berlanjut hingga ia resmi menjadi siswi di SMA Darma Yudha. Ia
membuat blog untuk berbagi tips menulis dan menerima respon yang
cukup baik.
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Selain blog, ia juga menyalurkan bakat menulis melalui Kampus Fiksi.
Kampus Fiksi reguler diadakan tiap akhir bulan, dua bulan sekali selama
2 hari (Sabtu-Minggu) di gedung #KampusFiksi Jogjakarta. Per angkatan
terdiri dari 20 peserta. Para mentor #KampusFiksi adalah CEO DIVA
Press bersama tim yang dibentuk secara khusus. Pendaftar yang teknik
menulis cerpennya sudah masuk target minimal (lolos seleksi) akan
diundang khusus ke Jogja. Natasha mengirim salah satu karyanya, dan ia
pun lolos sebagai peserta #KampusFiksi angkatan 18.

Tak hanya menulis, Natasha juga memiliki kemampuan kreatif dalam
menuangkan ide brilian di bidang marketing. Sejak dulu ia tertarik untuk
mengetahui apa yang jadi kunci sukses bagi sebuah brand. Ia selalu
menganalisa sebuah iklan, baik dalam bentuk fisik maupun di dunia
maya. Apa yang iklan ini hendak sampaikan? Siapa pangsa pasarnya?
Apa target yang hendak dicapai pihak yang mengiklankan? Apakah iklan
ini menarik? Jika ya, mengapa dan jika tidak, mengapa? Apa yang patut ia
acungi jempol dari iklan tersebut, dan aspek mana yang perlu
diperbaiki?

Dulu ia mengira bahwa ia hanya sekedar ingin tahu, namun ia mulai
mendapat titik terang tatkala menjadi ‘tim sukses’ untuk salah satu calon
ketua OSIS di SMA. Ia mengamati kandidat yang lain, dan sadar bahwa
kampanye yang digunakan cenderung monoton yakni “Vote for (nama si
kandidat)”. Maka ia memutuskan untuk menggunakan reverse
psychology untuk menonjolkan kandidat yang diusung, sehingga ia
mencetuskan slogan ‘Don’t vote for me.’ Namun untuk menghindari
ambiguitas, ia melengkapinya menjadi ‘Don’t vote for me, vote for
happiness.’ Ia memilih kata ‘happiness’ karena ia menyadari bahwa
kebutuhan dasar dari manusia—khususnya para remaja—adalah
bersenang-senang. Mungkin terdengar sederhana, namun poster yang ia
design dimana slogan tersebut tercantum menjadi pembicaraan hangat
di sekolah.

Ia tidak ingin pembicaraan hangat tersebut ‘pudar’, sehingga ia kembali
mencari akal. Ia pun sadar bahwa kandidat lain menggunakan cara
konvensional, yakni hanya menempel poster. Padahal sosial media
menyimpan potensi yang luar biasa, mengingat mayoritas muda-mudi
menggunakannya. Ia menggarap video kampanye dan ia upload ke
Instagram pada prime time. Strategi ia berhasil, terbukti dalam waktu
yang singkat video tersebut mendapat ratusan likes dan puluhan
komentar.
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Namun ia tidak puas, sehingga ia juga fokus pada pidato calon ketua
OSIS yang ia usung. Ia prediksi bahwa kandidat lain akan cenderung
menitikberatkan pada program yang akan dilaksanakan jika terpilih
sebagai ketua OSIS. Ia ingin sesuatu yang berbeda, sehingga ia
menyiapkan pidato yang mengedepankan tantangan yang dialami siswa
dan bagaimana menghadapinya, untuk menciptakan citra bahwa ketua
OSIS adalah sahabat siswa, bukan jabatan eksklusif atau sekedar
formalitas. Supayo pidato tidak membosankan, ia juga design power
point yang unik untuk menarik audiens. Daya tarik tersebut berhasil
mengukuhkan kandidat yang ia usung menjadi ketua OSIS perempuan
pertama di SMA Darma Yudha, dengan kemenangan yang nyaris telak.

Natasha pun terkejut. Apalagi ia menyusun strategi kampanye dalam
waktu yang singkat yakni hanya 3 hari. Ia bahkan tak tahu bahwa
kemampuan yang ia gunakan adalah marketing. Ia sadar saat sahabat ia
berujar, “Secara pribadi, aku rasa kemampuanmu cenderung lebih fokus
pada cara berkomunikasi dengan orang-orang dari media yang berbeda-
beda. Aku melihat bagaimana kamu bekerja; aku melihat bagaimana
kamu mengesankan orang-orang, kerja keras untuk tiap-tiap
presentasimu, usahamu membuat presentasi itu tampak lebih menarik
dan mudah dimengerti, bagaimana kamu menghampiri orang-orang dan
caramu mengerti mereka dan apa yang sebaiknya diucapkan pada
mereka. Karena aku sudah melihat banyak orang yang berkiprah sebagai
pembicara publik dan hal-hal semacam itu, meskipun kamu kelihatan
seperti orang yang tidak suka pamer-pamer, kamu benar-benar mampu
menyampaikan apa yang kamu mau; termasuk pemikiran dan
perasaanmu. Ide-ide gila dan rencana tidak warasmu, dan sesungguhnya
membuat orang-orang mengerti maksudmu dan setuju akan tujuanmu
bukanlah sesuatu yang gampang ditemui di dalam diri orang lain.”

Natasha juga mampu untuk design layout majalah. Saat duduk di bangku
3 SMA, Natasha diberi tugas untuk mengerjakan majalah dengan tema
konflik sosial sebagai ujian praktek sosiologi. Ia memutar otak dan
tercetus ide untuk meliput konflik sosial di tiap benua, mengingat tiap
benua memiliki karakteristik budaya yang berbeda sehingga konflik yang
tercipta akan berbeda juga. Ia tak memiliki pengalaman design layout
sehingga merancang majalah dari nol merupakan sebuah tantangan
baginya. Apalagi ia juga bertanggung jawab dalam memilih konten yang
berkualitas. Namun ia tak menyerah dan mampu menyelesaikan 40
halaman dalam waktu 4 hari, dimana ia mengerjakannya dari pagi
hingga malam.
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Cintanya pada design kian bertumbuh saat ia dipercaya untuk mengelola
bidang promosi dan media sosial dari brand Etnotica, yaitu sebuah
clothing line yang memadukan kaos kasual dan batik dengan bordir. Ia
mengurus facebook fanpage, instagram, blog dan line official. Instagram
Etnotica yang hanya memiliki 100 followers kini memiliki 988 followers.
Etnotica pun mendapat sambutan yang baik dari dalam negeri maupun
luar negeri (Amerika, Rumania dan Jerman). Ia juga menciptakan 21
video singkat nan menarik sebagai showcase koleksi pakaian Etnotica
untuk pameran.

Menyadari bahwa ia memiliki passion yang kuat terhadap marketing dan
design, ia pun mantap melanjutkan jenjang pendidikan ia di Universitas
Atmajaya Jogjakarta dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Ia senang
menghadapi tantangan dan mempelajari hal-hal baru. Ia senantiasa
mengasah keterampilan dalam bidang komunikasi, kepenulisan dan
marketing strategy. Ia bersedia menerima kritik dan saran, serta bekerja
keras dengan antusias agar mampu menjadi seorang pekerja yang
handal.

***


