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Di sebuah kafe di bilangan Tebet, Jakarta, 
sekelompok remaja bercengkerama dalam tawa 
renyah. Bahasa mereka begitu terbuka dan 

mengalir, untuk tidak mengatakan ketidakteraturan 
istilah dalam bahasa Indonesia yang baik. Kata-kata 
Inggris bercampur aduk dengan pengucapan Betawi, 
atau yang biasa dikenal dengan sebutan slang. Di mana 
anak muda kita? Di mana bahasa Indonesia? 

Di tempat lain, ada sekelompok anak muda yang 
melestarikan bahasa ibu dalam kehidupan bersekolah 
dan bergaul, tidak canggung belajar bahasa dan aksara 
daerahnya. Mereka pun beraktivitas positif dalam klub-
klub karya ilmiah, sinema, dan gerakan literasi di suatu 
daerah yang jauh dari bayang-bayang kota. 

Kawan-kawan Nuansa, sikap berbahasa adalah pilih-
an, tetapi juga suatu sikap yang patut diperjuangkan. 
Bukankah akan lebih hebat jika menjadi remaja berpiki-
ran dunia, tetapi tetap mempertahankan kecerdasan ber-
bahasa Indonesia dalam hilir mudik komunikasi?

Nuansa edisi ini akan mengajak kalian untuk 
memahami kembali pentingnya mengelola sikap 
berbahasa: kapan waktunya berbahasa Indonesia secara 
formal dan informal, kapan saatnya tetap berbahasa 
daerah, dan kapan kalanya berbahasa Inggris atau 
bahasa asing lainnya. Artikel jelajah dan feature menarik 
lain tentang gaya hidup anak remaja juga kami suguhkan 
untuk kalian.
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teman-teman Mu’in masih berbahasa ibu, 
bahasa Jawa. Kebanyakan, dalam register 
ngoko itu pun sering diselingi kata-kata 
Indonesia, istilah Inggris, atau bahkan kata-
kata gaul.

Lain halnya, bila Mu’in mengucapkannya 
dalam versi ini, “Berjalan berjajar dua 
berdatangan dalam jumlah besar itu yang 
disebut pengiring perjalanan atau putri 
dhomas... lebih-lebih para cowok jomblo 
yang terpesona melihatnya hingga bilang 
gini: “Wah cewek kok cantik banget sih. 
Kapan nih aku punya gebetan yang kayak 
pengantin itu?”

Ya, jangankan bahasa tingkat tinggi 
(umumnya pada bahasa daerah yang 
punya register berbahasa atau tingkatan 
berbahasa), bahasa daerah atau bahasa 
ibu keseharian pun banyak dipakai dengan 
campuran istilah, baik dalam bahasa 
Indonesia, asing, maupun ungkapan gaul. 

Teman-temannya nggak paham 
apa yang diucapkan mahasiswa Jurusan 
bahasa dan sastra Jawa Unnes itu.

‘’Padahal ini bahasa Jawa yang 
biasanya diucapkan pranatacara atau 
pewara loh,’’ ujar cowok yang akrab 
disapa Mu’in itu kepada teman-temannya 
yang memang beretnis Jawa.

Mu’in maklum, kata-kata yang dia 
hafalkan saat latihan pranatacara itu 
termasuk kata-kata tinggi. Maksudnya, 
bahasa Jawa dengan register krama 
inggil yang sering diselipi bahasa Kawi 
(Jawa Kuno). Tentu saja dalam keseharian 

Ketika teman-temannya sedang santai di tempat 
kos, Miftahul Mu’in komat-kamit dan mengucapkan, 
“Lumaksana jajar kalih dhampyak dhampyak punika 
ta warnanira para warara pangaraking lampah 
ingkan asring kacandra pindo putri dhomas... 
langkung-langkung para jejaka ingkang humiyat kami 
tenggengen, palucitaning wardya bilih kawedar ing 
lathi: Adhuh-adhuh putri kok endah endahing warni, 
kapan ya aku metik sawiji kaya sri penganten iki?”

Sampai Kapan
Bahasa Ibu Bertahan?

Jendela Jendela
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Nggak cuma yang berbahasa ibu, bahasa 
Jawa, kecenderungan itu ditemukan di 
hampir semua wilayah. Ni Ketut Sudarmi, 
pelajar SMA di Denpasar, mengatakan 
dalam keseharian dia berbahasa Bali dengan 
teman-teman. Ia menyelipkan istilah atau 
kata-kata bukan bahasa Bali, termasuk kata 
gaul. “Namanya juga anak muda,” ujarnya.

Paling susah ketika dia harus berbicara 
dengan orang yang lebih tua yang disarankan 
memakai bahasa Bali halus. Dia mengatakan, 
“Kalau ada orang yang lebih tua, aku bingung 
kalau harus pakai yang halus. Jadi, ya pakai 
bahasa Indonesia.”

Upaya mempertahankan
Kecenderungan itulah yang sejak 

beberapa tahun ini jadi perhatian para 
pemerhati bahasa. Mereka mencemaskan 
bahasa ibu yang terus menghilang. Banyak 
banget upaya yang sudah dilakukan untuk 
mempertahankan bahasa ibu. Bahkan, 
Unesco sejak 1999 telah menetapkan 21 
Februari sebagai hari Bahasa Ibu sedunia. 
Unesco memandang penting bahwa setiap 
bangsa menanamkan kesadaran pendidikan 
bahasa ibu kepada generasi penerusnya. Di 
sisi lain, Unesco menangkap keprihatinan 
dunia yang terus kehilangan bahasa-bahasa 
ibunya. Badan PBB itu memperkirakan sekitar 
3000 bahasa akan punah pada akhir abad 
ini. Hanya separuh dari jumlah bahasa yang 
dituturkan oleh penduduk dunia saat ini yang 
masih akan eksis pada tahun 2100 nanti. 

National Geographic bahkan merinci bahwa 
ada satu bahasa ibu di dunia yang punah setiap 
14 hari. Di banyak tempat di dunia, bahasa ibu 
sedang berjalan menuju ke kepunahannya. 
Indonesia yang punya banyak bahasa ibu juga 
terancam. Lihat saja, data Unesco  memaparkan 
12 bahasa daerah di Indonesia yang telah 
punah adalah Hukumina, Kayeli, Liliali, Mapia, 

Moksela, Naka’ela, Nila, Palumata, Piru, Tandia, 
Te’un, dan Tobada’. 

Pemerintah Indonesia yang menerapkan 
materi muatan lokal berupa bahasa daerah 
dalam pelajaran di sekolah dapat dikatakan 
merupakan upaya bagus untuk menangkal 
semakin hilangnya penggunaan bahasa ibu 
di kalangan generasi muda.

Hanya saja, pelajaran bahasa daerah 
bukan termasuk mata pelajaran yang 
disenangi para siswa. Beberapa siswa dari 
beberapa sekolah di Yogyakarta yang 
ditemui Tim dari Badan Bahasa Jakarta 
mengatakan bahwa siswa tidak begitu 
menyukai pelajaran bahasa daerah (bahasa 
Jawa) di sekolah mereka. Alasannya macam-
macam, diantaranya adalah bahasa Jawa 
sulit dipahami dan cara mengajar guru 
yang kurang nyaman hingga sulit diterima 
siswa-siswi.

 Annisa Rositasari dari SMA 10 Yogyakarta 
dengan malu-malu mengaku, “Sudah dua 
kali aku bolos saat pelajaran bahasa Jawa. 
Soalnya nggak ngerti sih pelajarannya.”

Lebih ekstrem lagi, Rofifah Qurotu’ain yang 
asli Yogya. Dia mengaku tidak lancar berbahasa 
Jawa. “Ya di rumah pakai bahasa Indonesia 
sejak kecil. Kalau ada orang ngomong bahasa 
Jawa, tahu sih, tapi ngomongnya sendiri susah,” 
tandas siswi SMA 5 Yogyakarta itu.

Positif
Sebenarnya ada banyak fakta yang 

menunjukkan bahwa bahasa daerah atau 
bahasa ibu dapat menjadi sesuatu yang 
menarik bagi remaja dan kalangan muda. 
Banyak dari mereka yang berkarya dengan 
memakai bahasa ibu, terutama yang 
berkiprah di bidang kesenian.

Di beberapa kampus di Jawa Tengah, unit 
kegiatan mahasiswa (UKM) yang berkaitan 
dengan bahasa Jawa selalu tidak pernah sepi 

Jendela Jendela
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Astari berkata dalam bahasa Jawa dalam 
register krama inggil yang kalau diterjemahkan 
begini: “Karena sudah selesai, saya memohon 
izin masuk ke kelas lagi.” 

Maklum, hari itu Kamis. Pada hari itu, 
seluruh siswa dan guru yang ada di sekolahnya, 
SMA 3 Semarang, dianjurkan untuk berbahasa 
Jawa krama. Program pembiasaan bahasa ibu 
itu disebut Dinten Basa Jawi.

Tidak hanya berkomunikasi dengan guru 
saat Dinten Basa Jawi, cewek yang masih 
duduk di kelas XI MIA-9 ini juga membiasakan 
diri menggunakan bahasa Jawa krama dengan 
teman sekelasnya. 

“Awalnya sih aku canggung banget. 
Misalnya, saat masuk kelas atau bertemu 

dari peminat. Sebut saja UKM Pranatacara 
Kridhamadu dan UKM Ketoprak di Unnes 
yang membelajarkan anggotanya untuk 
terampil sebagai pranatacara di Unnes dan 
piawai bermain ketoprak berbahasa Jawa.

Festival Monolog Berbahasa Jawa yang 
memberi kesempatan kepada peserta untuk 
tampil di panggung memainkan drama 
berbahasa Jawa dengan dialek masing-
masing juga sudah kerap diselenggarakan. 
Peminatnya pun selalu banyak.

Di bidang musik, banyak anak muda yang 
mengembangkan musik hiphop dengan lirik 
lagu berbahasa daerah. Sebut saja kelompok 
Yogya Hip-hop Foundation di Yogyakarta 
yang berbahasa Jawa, Kojek di Jakarta yang 
berbahasa Betawi, Sundanis di Bandung yang 
berbahasa Sunda, dan banyak lagi lainnya.

Tidak sedikit film pendek, dialognya 
memakai bahasa daerah. Bahkan, film cerita 
panjang yang komersial pun memakai 
bahasa Jawa sebagai medium bahasa 
filmnya. Contohnya, film Punk in Love (2009) 
karya Sutradara Ody C. Harahap memakai 
bahasa Jawa dialek Arek (Malang) sebagai 
bahasa filmnya.

Jadi, sebenarnya masih ada harapan 
bahwa bahasa ibu itu dapat bertahan. Untuk 
kalangan remaja dan anak muda, pemer-
tahanan bahasa ibu itu dapat dilakukan 
dengan medium yang mereka sukai seperti 
film, musik, atau pertunjukan teater. Intinya, 
bagaimana menyadarkan mereka bahwa 
bahasa daerah atau bahasa ibu mereka itu 
ekspresif, dapat dipakai sebagai bahasa 
gaul, komunikatif, dan keren. (*)

Tim PeliPUTan Jendela
SARONI ASIKIN | IKE PURWANINGSIH| NONI 
ARNEE | DEVI LUTFIAH | TAMAM  HARAHAP| 
EFGENI | MALEM PRATEN | LINTANG HAKIM

Belum Berjalan Lancar, tapi...?
Hari Berbahasa Jawa

Begitu urusannya selesai, Astari Dwi Hardini berkata 
kepada gurunya, “Amargi sampun rampung, kula 

nyuwun izin kagem mlebet kelas malih.” 

guru harus menyapa, ‘Sugeng enjang, Ibu... 
Bapak...’. Tapi beberapa minggu kemudian ya 
terbiasa. Saya juga sering kok pakai bahasa 
Jawa krama pas kirim SMS,” ujar gadis asal 
Solo yang sehari-harinya berbahasa Jawa 
krama inggil dengan keluarganya. 

Benar sih, ketika SMA 3 Semarang 
menerapkan pemakaian bahasa Jawa 
krama inggil dalam berkomunikasi pada 
hari Kamis, banyak yang mengalami 
kesulitan, terutama para siswa. Mereka 
nggak terbiasa. Dalam pergaulan sehari-
hari, mereka memang memakai bahasa 
Jawa, tapi itu dalam register ngoko. 

Jendela Jendela
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Perlu diketahui, bahasa Jawa merupakan 
bahasa yang memiliki register. Register 
adalah variasi linguistik yang disesuaikan 
dengan konteks pengguna bahasa. Itu 
artinya bahasa yang akan digunakan akan 
berbeda-beda bergantung pada situasi. 
Dalam bahasa Jawa, percakapan dengan 
orang sebaya akan berbeda dengan 
percakapan dengan orang-orang yang 
tidak sebaya. Ada tiga register penggunaan 
bahasa Jawa, yaitu Jawa ngoko, Jawa krama 
madya (biasanya hanya disebut krama), dan 
Jawa krama inggil.

Hanya saja, dalam pergaulan sehari-hari 

sekarang ini, umumnya hanya bahasa Jawa 
ngoko yang dipakai. Itu sebabnya banyak 
siswa mengalami kesulitan berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan bahasa krama, lebih-
lebih krama inggil. Jadi, Dinten Basa Jawi 
diakui tidak berjalan lancar.

“Nggak mudah hingga kami pernah 
saling tunjuk untuk cari yang bisa jadi juru 
bicara ketika berbicara dengan guru,” jelas 
Abdul Rahman Rosyid, siswa kelas XI IS-2.

muatan lokal
Budaya Jawa merupakan satu di antara 

beberapa muatan lokal yang dikembang-
kan di sekolah. Selain mata pelajaran Bahasa 
Jawa, untuk meningkatkan kemampuan dan 
kemahiran berbahasa Jawa secara lisan, 
SMA 3 Semarang juga menambah muatan 
lokal dengan memberlakukan hari berba-
hasa Jawa atau Dinten Basa Jawi Menurut 
Drs Rosikin, Wakil Kepala Sekolah Bidang ko-
munikasi dan Kerja Sama SMA 3 Semarang, 
pe makaian bahasa Jawa diterapkan untuk 

menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 430/9525 terkait peng-
gunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan.

Program itu membiasakan anak me-
makai bahasa Jawa untuk menguri-uri ba-
hasa yang mulai asing bagi generasi muda. 
Hanya saja, penerapan aturan itu masih jauh 
dari ideal karena kekurang mahiran ber-
bahasa Jawa. Paling 
tidak hanya 20 persen 
siswa yang paham ko-
sakata krama inggil. 
Kalau ngoko rata-rata 
bisa  karena itu bahasa 
keseharian mereka.

Prinsipnya, pada 
Dinten Basa Jawi in-
teraksi dengan ba-
hasa Jawa krama ing-
gil diterapkan untuk 
semua warga sekolah ketika berada di ling-
kungan sekolah. 

“Biasanya kami laksanakan sejak briefing 
pagi pukul 06.45 WIB sebelum kegiatan 
belajar dimulai. Hanya saja kami lebih banyak 
memakai pakai ngoko karena para siswa 
sering tidak paham apa yang diucapkan 
guru,” ujar Achmad Fauzan, guru mata 
pelajaran Matematika di SMA 3 Semarang.

Menurut dia, alasan ketidaklancaran 
meng gunakan bahasa Jawa disebabkan karena 
kekurangmahiran berbahasa dalam register 
yang dianjurkan. Guru dan siswa masih men-
campur bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. 
Apalagi, anak-anak dari luar Jawa, tentu 
saja mereka memilih menggunakan bahasa 
Indonesia.

Itu seperti yang dialami Cyrose 
Narawangsa. Siswa berdarah Kupang 
itu mengaku meski sudah cukup lama 
tinggal di Semarang, dia kerap kesulitan 
beradaptasi dengan bahasa Jawa karena 
dalam kesehariannya dia menggunakan 
bahasa Indonesia.

“Kalau ikut dan berbicara dengan ba-
hasa Jawa kayaknya masih terasa aneh dan 
lucu. Nggak pas, jadi nggak maksimal saat 
berbicara dengan guru,” ujar siswa kelas XI 
IS-1 yang menggunakan bahasa campuran 
antara bahasa Jawa dan Indonesia.

Meski ada anggapan bahwa bahasa 
daerah tidak menjadi pri oritas karena me-

lihat keguna annya, 
Hari Berbahasa Jawa 
tetap positif sebagai 
pengingat para siswa 
pada bahasa ibu dan 
akar leluhurnya yang 
berasal dari Jawa 
yang mulai terkikis 
oleh budaya populer 
dan globalisasi. 

“ K e b a n y a k a n 
siswa mengangap 

bahasa Jawa lebih sulit dari bahasa Inggris 
dan pada masa depan nggak akan dipakai 
lagi. Tapi sebenarnya, kalau mau belajar, ya 
bisa. Itu kan bagian dari kebudayaan. Kalau 
kita tidak melestarikan maka siapa lagi?” 
tandas Abdul Rahman Rosyid.

Tidak hanya di Kota Semarang saja 
penerapan muatan lokal berbahasa Jawa 
sebagai sarana komunikasi lisan di sekolah, 
tapi juga disekolah-sekolah yang ada di 
Jawa Tengah. Pelaksanaannya memang 
sama dengan yang di SMA 3 Semarang: 
masih jauh dari sempurna. 

Meski begitu, pembiasaan berbahasa Jawa 
yang beregister yang dianjurkan dalam Surat 
Edaran Gubernur Jateng itu patut diapresiasi.

“Membiasakan berbahasa Jawa dengan 
baik dan benar juga termasuk pelajaran 
pendidikan karakter anak. Kendalanya, 
aturan ini masih sangat lentur sehingga 
tidak semua sekolah memberlakukannya,” 
Ani Faiqoh, pengampu pelajaran bahasa 
Jawa SMK 4 Kendal yang juga menerapkan 
Hari Berbahasa Jawa. (*)

Jendela Jendela
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“Seharusnya nggak saya saja dari 
kampung ini yang bisa mengenyam 
pendidikan dan mengasah wawasan,” 
kenang Heri yang kala itu melihat anak 
muda di kampung halamannya tidak 
mendapat pendidikan yang layak. 

“Goethe” 
dari 
Medini
Oleh noni arnee

Heri Candra SantoSa

Kegelisahan memikirkan kampung 
halamannya di Boja, kota kecil di Kabupaten 
kendal, Jateng, itulah yang selanjutnya 
mendorong Heri Candra Santosa membuat 
gebrakan. Langkah awalnya dia lakukan 
pada medio 2006. Bareng Sigit Susanto, 
seorang pegiat sastra asal Boja yang tinggal 
di Swiss, dia menggagas perpustakaan atau 
pondok baca. Itu dijadikan sarana ruang 
belajar untuk anak-anak kampung.

Pucuk dicinta ulam tiba, begitu kata 
pepatah. Kebetulan, Heri dan Sigit punya 
hobi sama: membaca karya sastra. “Saya bikin 
Pondok Baca Ajar dan Mas Sigit buka Pondok 

Heri, kehadiran buku 
di lingkungan kam-

pungnya penting banget 
sebagai pintu per tama 
untuk masuk ke banyak hal.

Syukurlah, upayanya 
mendapat respons baik 
dari warga sekitar. Ini 
terlihat dari semakin 

sOsOk sOsOk
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Maos Guyub. 
Klop banget. Ya, 
kami bikin ruang 
tamu jadi ruang 
perpustakaan.” 

K e i n g i n a n n y a 
melakukan sesuatu untuk 
kampung halaman dijawab 
dengan buku. Hmm, gagasan 
yang positif banget, kan? Bagi 

meningkatnya kunjungan anak-anak dan 
warga ke pondok baca buatan mereka. 
Menurutnya, selain membaca buku, hal 
yang tidak kalah penting adalah adanya 
beragam aktivitas pendukung sebuah untuk 
perpustakaan.

“Setelah itu, kami berpikir, gimana 
kalau bikin kelompok diskusi. Nggak 
hanya numpuk buku saja di perpus, tapi 
juga mendiskusikan isi buku-buku itu. 
Diskusi kayak gitulah yang jadi cikal bakal 
terbentuknya Komunitas Lereng Medini,” 
ujar cowok yang jadi koordinator Komunitas 
Lereng Medini yang pada 2013 meraih 
penghargaan dari Astra Internasional dan 
Tempo Institute untuk kategori Pendidikan.

Tahu tidak, Komunitas Lereng Medini 
yang lahir 3 Agustus 2008 selanjutnya 
menjadi tempat para anggota untuk 
menempa diri dalam bidang penulisan, baik 
karya sastra maupun tulisan lain. Siapa saja 
boleh masuk dan ikut aktif. 

Mengapa namanya Komunitas Lereng 
Medini? Heri memang ingin membangkitkan 
semangat anggotanya yang kebanyakan 
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remaja itu untuk mau mengangkat potensi 
dan kearifan lokal di wilayah sekitar Lereng 
Medini. Kawasan lereng itu meliputi 
Kecamatan Singorojo, Limbangan, dan 
Boja, di Kabupaten kendal. Dan, lereng itu 
pulalah yang dijadikan ikon atau simbol dari 
komunitas.

“Wilayah kami itu di sebelah barat 
Medini, kawasan perkebunan teh di Gunung 
Ungaran. Wilayah itu penting banget 
secara emosional buat kami. Jadi, pantaslah 
dijadikan ikon.”

inspirasi dari eropa
Menurut Heri, tidak adanya perhatian 

dari pemerintah dalam menggaungkan 
literasi di sektor informal menjadi kunci 
pengembangan Komunitas Lereng Medini. 
Caranya adalah dengan memadukan 
pengalaman Sigit Susanto yang sudah 
berkeliling dunia. 

sOsOk sOsOk
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“Kata Mas Sigit, gerakan literasi di 
Eropa bagus banget. Di sana itu buku 
murah, melimpah, dan pemerintah serius 
mendukung. Coba lihat di sini, buku itu barang 
yang mewah banget. Mahal. Kami mencoba 
menjembatani itu dengan menyediakan 
akses bahan bacaan. Ini kegiatan sosial dan 
menjadi ruang kegiatan bersama.”

Tidak mudah merealisasikan gerakan 
alternatif literasi di sektor informal melalui 
Komunitas Lereng Medini. Sampai tahun ketiga, 
sejak didirikan komunitas selalu mengalami 
persoalan. Kendalanya justru muncul dari 
pemerintah desa yang tidak mendukung. Itu 
lantaran mereka tidak paham sisi positif dalam 
semua kegiatan komunitas. 

“Mereka menganggap kami melakukan 
provokasi. Bahkan, bantuan rak buku dari 
Perpusda Jateng ditahan di balai desa 
hingga setahun lamanya. Tapi, itu justru jadi 
tantangan,” imbuh Heri yang kini memiliki 
15 orang sukarelawan itu.

Selain dari donasi, untuk 
menghidupkan komunitas, 
Heri dan para pegiat 
komunitas harus rela keluar 
kocek sendiri. Tidak masalah 
bagi mereka lantaran mereka 
ingin sekali agar anak-anak 
kampung mau menyukai 
sastra dan belajar menulis. 

Mau tahu kegiatan 
apa saja yang dilakukan 
komunitas agar anak-
anak kampung menyu-
kai sastra? Komunitas 
Lereng Medini mem-
buat grup kecil yang 
diberi nama reading 
group. Itu merupakan 
aktivitas membaca dan 
mendalami karya sastra 
bersama-sama yang di-
lakukan dengan santai. Ada 
juga acara hajatan bahasa dan 
sastra, apresiasi seni, workshop 
penulisan, penerbitan buku hingga 
parade obrolan sastra. Banyak sekali sas-
trawan nasional yang pernah mengisi 
Parade Obrolan Sastra. Mereka adalah 
Ahamad Tohari, Remy Silado, Iman Budi 
Santosa, Martin Aleida,  Korrie Layun 
Rampan, Putut EA, dan Wayan Sinarta. 

Tidak tanggung-tanggung pula komu-
nitas berhasil menerbitan delapan buku 
yang berupa antologi cerpen, puisi, dan 
aktivitas komunitas. 
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“Kami menghargai proses, bukan hasil. 
Jadi, dalam reading group, kami juga nggak 
menarget harus kelar dalam jangka tertentu. 
Contohnya saat kami bikin reading group 
untuk novel The Old Man and The Sea karya 
Ernest Hemingway. Butuh waktu tiga tahun 
untuk kelar, loh.  Kini kami masih membaca 
novel Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad 
Tohari,” imbuh cowok yang tinggal di Dusun 
Selamet, Meteseh, Boja.

buku nggak asing lagi
Upaya Heri bersama komunitas tidak 

selalu berjalan lancar. Namanya juga 
komunitas yang diisi para sukarelawan, jadi 
proses regenerasi sering tidak lancar. Dan, 
memang, tidak mudah mencari sukarelawan 
yang konsisten. 

Di sisi lain, Heri mengaku mulai 
merasakan “warna” yang beda di kam-
pungnya. Itu tampak ketika buku su-
dah tidak asing lagi bagi masyarakat di 
sekitarnya. “Sebelumnya, anak hanya 
kenal buku di sekolah yang isinya pela-
jaran saja. Sekarang, buku sudah jadi ba-
gian dari rumah dan keluarga mereka. 
Menggembirakan banget.”

Tidak hanya itu, masyarakat menjadi 
semakin sadar mengenai pendidikan. Kini, 
sudah banyak warga kampungnya yang 
lulusan SMA dan perguruan tinggi. 

“Saya nggak bilang ini berkat gerakan 
kami di komunitas. Tapi secara pribadi saya 
merasakannya. Yang penting, masyarakat 
mulai kenal buku,” ujar anak bungsu dari 
empat bersaudara ini.

Heri memang bukan Johann Wolfgang 
von Goethe, pengarang dan negarawan 
Jerman yang hidup dari 28 Agustus 1749-
22 Maret 1832. Namun, ada yang mirip 
dari yang dilakukan Heri dengan Goethe. 
Dengan Komunitas Lereng Medini, dia 
menjadikan Boja yang sepi jadi ramai oleh 
kegiatan literasi dan sastra. 

“Kami ini masih komunitas dengan 
manajemen kekeluargaan. Saya ingin 
komunitas ini jadi lebih tertata dalam 
semua kegiatannya,” tandas cowok yang 
diganjar penghargaan Prasidatama 2014 
dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah 
untuk kategori Pegiat Bahasa dan Sastra. 
(nOni arnee)

FOTO-FOTO
NONI ARNEE | KOMUNITAS LERENG 
MEDINI
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Lebih-lebih lagi, dia tidak berhenti di 
situ saja. Heri tidak lelah-lelah mengger-
akkan anak-anak dan masyarakat di seki-
tarnya dengan berbagai aksi kreatif seperti 
mendirikan Komunitas Sanggar Hati, mem-
bangun rumah pohon untuk menaungi po-
tensi dan bakat anak-anak kampung untuk 
berani tampil dan mengekspresikan diri.

Ada hal yang masih menjadi angan-
angannya. Dia ingin komunitasnya menjadi 
lembaga dengan gerakan literasi budaya 
yang lebih tertata, lebih sistematis yang 
dikelola dengan baik. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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Ya Berwisata,
Ya Bertualang

Setelah ambil tas, cepat-cepat aku meninggalkan 
hotel dan jalan kaki ke Komtar. Cuaca yang 
panas dan lembab banget nggak kuhiraukan. 

Setiba di Komtar, kucari konter bus yang ke Terminal 
Sungai Nibong. Bertanya ke orang-orang, tapi nggak 
ada dari mereka yang tahu. Agak panik aku. Tapi mau 
gimana lagi, rasa letih yang terakumulasi dari hari 
pertama perjalanan membuatku nggak berdaya....

“

”

Kisah itu hanya merupakan salah satu 
bagian kecil dari pengalaman Anissa Sifa Adriana 
waktu backpacker-an seorang diri ke beberapa 
negara di Asia. Sebelumnya, ia melakukan 
perjalanan gila-gilaan dengan sepeda motor 
dari Da Lat ke Saigon sepanjang 320 kilometer. 
Ia menempuhnya selama delapan jam nonstop. 

Apa yang dialami perempuan yang masih 
menjadi mahasiswi Universitas Presiden 
Jakarta selama backpacker-an itu tidak 
selalu menyenangkan. Namun, pengalaman 
heboh dan gila itulah yang membuatnya 
ketagihan melakukan perjalanan dengan 
gaya petualang para backpacker.

“Pokoknya sulit dipercaya deh aku 
motorbiking selama lima hari dengan 
menempuh jarak 900 km. Tangan terbakar 
matahari, sakit punggung dan paha, pikiran 
lelah. Tapi pengorbanan ini layak. Vietnam itu 
istimewa,” jelas gadis yang hanya berbekal 
ransel kapasitas  25 Liter. 

Anissa sengaja memilih gaya backpacker 
sendirian untuk menguji nyalinya 
menghadapi tantangan di berbagai kondisi 
yang dia hadapi. “Memang sendirian pas 
jalan, tapi aku menemukan banyak keindahan 
yang mungkin nggak bisa kurasakan jika ikut 
perjalanan dalam grup.”

Itu berbeda dengan Formas Juitan yang 
mengaku sebagai pejalan sosial. Baginya, 
pergi dengan teman atau grup terasa lebih 
menyenangkan daripada sendirian. “Kalau 
bareng-bareng, kita punya teman berbagi 
selama perjalanan,” ujanya.

Sebenarnya untuk apa banyak melaku-
kan backpacker atau melakukan perjalanan 
dengan menyandang tas berat di pung-
gung? Untuk apa capai-capai, bermodal 
cekak, harus mikir ngirit biaya, dan  seb-
againya dengan cara backpacker?

Kebanyakan, yang suka backpacker-an 
menjawab, semua berasal dari rasa ingin 
tahu pada kehidupan dan kebudayaan di 
tempat lain. 

“Ya kita bisa belajar berdisiplin dan 
memahami orang lain. Aku selalu ingin tahu 
kebudayaan banyak masyarakat. Dan, selalu 
menarik bila kita menemukan hal baru,” kata 
cewek yang lahir di kota kecil di Nias ini.

Perjalanan ramai-ramai juga lebih 
dinikmati Ainal Fitri, mahasiswi asal Aceh 
yang mengenyam pendidikan di Semarang. 
Keinginannya untuk berlibur muncul ketika 
ia merasa jenuh sama rutinitas kampus. 
Tujuannya adalah ingin mencari suasana 
baru. “Yang penting bisa meluangkan waktu 
pergi ramai-ramai. Itu lebih seru dan pikiran 
menjadi segar kembali,” tandasnya.

Liburan  memang bisa menjadi sarana 
penyegaran dari kepenatan dan rutinitas 
ketegangan di sekolah, kampus, atau tem-
pat kerja. Menghabiskan waktu liburan pun 
banyak pilihan. Dari menikmati paket wisata 
ke luar negeri, ke objek wisata seperti Bali 
dan Lombok, atau justru memilih berpe-
tualang ala backpacker.

lebih diminati
Seiring dengan kemajuan ekonomi 

dan teknologi informasi, perjalanan untuk 
berlibur atau biasa disebut travelling kini 
bukan lagi barang mewah. Namun, daripada 
travelling bersama group tour, model 
menggelandang gaya backpacker justru 
lebih diminati dan kini menjadi gaya hidup 
anak muda dan orang tua. 

Liburan seperti backpacker lebih banyak 
menjadi pilihan. Pergi ke suatu tempat tanpa 
mengeluarkan dana khusus yang menguras 
kantong. Banyak cara yang dapat dilakukan. 
Mulai dari merancang rute perjalanan 
termurah, berburu tiket promo, sampai 
dengan berpikir mencari penginapan murah, 
bahkan jika bisa yang gratisan. 

“Aku berburu tiket promo dan 
homestay untuk perjalanan enam bulan ke 
depan. Lumayan, dengan dana minim bisa 
merasakan petualangan ke kota Ho Chi 

GAYAhidUP GAYAhidUP
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Minh. Bawa backpack saja agar simpel. Lebih 
gampang kalau ingin pindah-pindah lokasi.,” 
ujar Tival Godoras, mahasiswa Geologi 
Universitas Padjadjaran yang memilih 
travelling ala backpacker karena ingin 
mendapatkan pengalaman lebih daripada 
paket-paket wisata yang ditawarkan kepada 
turis. 

“Ya, kalau mau refreshing kan nggak 
harus mahal. Jalan ke objek wisata dalam 
kota juga bisa menjadi wisata alternatif 
yang murah. Bahkan, juga ikut kegiatan 
para backpacker meski bukan anggota pun 
tetap asyik dan seru,” lanjut Ainal yang juga 
memilih mencari liburan yang praktis dan 
ekonomis. 

Baginya, kebersamaan dengan teman 
atau orang baru membuat dirinya menikmati 
suasana saat melakukan perjalanan. Jika 
dibandingkan dengan gaya lainnya seperti 

flashpacker (perjalanan kilat dua atau tiga 
hari) dan liburan ala koper, backpacker dapat 
dikatakan gaya liburan yang paling sering 
dilakukan anak muda. Jauh dari kenyamanan 
dan bahkan hanya mengandalkan peta 
digital atau bertanya meminta petunjuk 
tidak masalah bagi mereka. 

“Saya pernah naik kereta ekonomi, 
eh nggak dapat tempat duduk, jadi dari 
Jakarta-Semarang harus berdiri atau 
nggelesot di lantai kereta,” kenang Formas. 

Tidak hanya itu, satu hal yang membuat 
liburan ala backpacker ini menarik karena 
sensasi dan tantangan-tantangannya. Mulai 
dari mengelola waktu dan uang dengan 
baik, menghargai orang lain, serta sederet 
masalah lainnya yang melatih kemampuan 
untuk survival. Semuanya jadi pengalaman 
yang tidak dapat dilupakan. 

“Waktu backpacker ke 
Lombok,  aku dan ketiga teman 
memilih tidur di Pantai Gili 
Trawangan, membuat api unggun 
dan menunggu boat pertama 
ke pelabuhan. Perjalanan ke 
lokasi pun dengan kereta 
ekonomi dan bus yang murah. 

1

2

Tapi, ini justru membuat kami ingin kembali 
lagi,” ujar Formas, perempuan mungil yang 
juga pernah menjejakkan kaki ke Singapura, 
Thailand, dan Filipina. 

Seorang backpacker harus siap tidak 
nyaman, punya fisik prima, dan dapat 
berkompromi dengan segala kondisi. Capai? 
Tentu saja. “Iya capailah ke mana-mana bawa 
tas punggung, “ ujar Tri Anjani yang pada 
awal 2015 telah melakukan solo travelling ke 
Jakarta, Bogor, dan  Bandung.

Cewek kelahiran Sleman, 13 Juni 1995 
yang masih kuliah di Universitas Islam 
Indonesia (UII) Yogykarta itu sempat bosan 
saat melakukan perjalanan seorang diri 
dengan naik bus. “Kalau kita solo travelling, 
ya kesepian juga. Bayangkan, naik bus 13 
jam tanpa mengobrol. Kan nggak  mungkin 
selama itu dipakai untuk tidur melulu?”

Kesiapan menghadapi segala situasi 
bagi seorang backpacker mutlak diperlukan, 
termasuk cara mengatasi kemungkinan 
buruk kayak kecopetan, penipuan, atau 
bahkan kecelakaan. “Waktu memasuki 
pasar tradisional di Mataram, kakiku terkilir. 
Yang membuat terharu, warga setempat 
dengan sigap membantu memapah hingga 
mencarikan obat. Bahkan, menawarkan 
bermalam di salah satu rumah warga 
hingga kondisiku membaik. Itu luar biasa,” 
tambah Formas.

Ya, seorang backpacker adalah indepen-
dent traveller. Sepertinya memang sepele, 
tapi di balik perjalanan itu, banyak sekali pe-
lajaran hidup yang bisa diambil.

“Saya jadi mengenal lebih dekat negeri 
saya ini,” kata Abdurrahman Huseini, cowok 
kelahiran Bekasi, 15 Juni 1995 yang sempat 
backpacker-an ke wilayah timur Indonesia.

Mirip dengan Abdurrahman, Dzikri Arij 
Firdaus pun mendapat banyak hal positif 
dengan backpacker-an. “Saya bisa lebih 
dekat dan berbaur dengan masyarakat 
yang daerahnya saya datangi.  Bisa menilai 
langsung budayanya sekaligus menikmati 
pemandangan alam tanpa mencemari 
lingkungannya.” 

Yang pasti, liburan yang selalu identik 
dengan biaya ekstra itu hanya “mitos” untuk 
mereka. Siapa pun tetap dapat menikmati 
liburan yang seru tanpa harus menguras 
tabungan. (*)

Teks dan FOTO: NONI ARNEE
rePOrTer: IKE PURWANINGSIH | 
DEVI LUTFIAH | TAMAM HARAPAP | EFGENI
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http://www.hipwee.com/travel/11-perbedaan-krusial-antara-kamu-yang-traveling-ala-backpacker-dan-ala-flashpacker/
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Tri Anjani, teman satu per-
guruan tinggi Abdurrahman, juga ber-
pendapat begitu. Akan tetapi menurut 
Abdurrahman Huseini, juga satu univer-
sitas dengan mereka, backpacker itu se-
seorang yang mencintai alam atau ling-
kungan. Ia adalah pejalan yang memilih 
cara berbeda dengan jenis perjalanan 
lainnya. Namun, dia juga sepakat, perjala-
nan seperti itu berbiaya murah.

Backpack merupakan istilah bahasa 
Inggris yang artinya tas yang digendong 
di belakang, atau Pengindonesiaan Kata 
dan Ungkapan Asing (terbitan Pusat 
Bahasa Jakarta, 2006), backpack adalah 

Abdurrahman bahkan pernah mengga-
daikan komputer pangku alias laptop-nya 
agar bisa pergi ke Flores. “Bulan berikut-
nya aku ikhlas mengangsur agar laptop itu 
kembali.”

Anjani juga melakukan hal serupa. 
“Waktu di jalan kehabisan, terpaksa deh 
telepon orang tua minta ditransferi duit,’’ 
ceritanya. 

Karena hanya berbekal ransel, para 
backpacker memang harus pintar sekali 
dalam memilih barang yang dibawa. “Aku 
sih hanya bawa lima baju karena kan bisa 
mencuci di tempat tujuan. Selain itu, bawa 
bawa tenda, kantung tidur, obat-obat 
pribadi, alat makan, pisau, dan kompor atau 
nesting. Dan, jangan lupa kamera, charger 
telepon seluler, dan powerbank,” saran 
Dzikri. 

Tips Backpackeran
Baik Dzikri, Abdurrahman, maupun 

Anjani sepakat bahwa yang paling penting 

Sebenarnya apa sih 
backpacker itu? Kata Dzikri 
Arij Firdaus, kawan kita dari 
Universitas Islam Indonesia, 
backpacker itu kata lain dari 
traveller atau pejalan yang 
membawa banyak bawaan 
menggunakan backpack 
(tas ransel) yang besar. 
Perjalanan ini menyesuaikan 
keadaan. Maksudnya, setiap 
kegiatannya menyesuaikan 
dengan medan yang 
ditempuh dengan biaya 
seminimal mungkin. 

dalam backpacker-an adalah pergi dengan 
menyesuaikan bujet.  

Abdurrahman menambahkan, “Tentukan 
daerah yang akan dituju lalu cari informasi 
medan, perjalanan, dan anggaran. Yang  
tidak kalah penting adalah persiapan mental. 
Berdasarkan pengalaman pribadi, jika 
singgah ke terminal atau tempat yang rawan 
kejahatan, jangan berlaku seperti orang 
kebingungan. Carilah tempat aman atau 
bertanya kepada orang di luar area tersebut.”

Intinya, karena backpacker adalah 
perjalanan mandiri, kesiapan melakukan 
semuanya sendiri menjadi hal yang paling 
utama. Itu juga pelajaran lain yang bisa di-
petik dari jenis perjalanan ini. (*)

Teks: IKE PURWANINGSIH
rePOrTer: DEVI LUTFIAH | 
TAMAM HARAHAP | EFGENI 

Keliling Jawa Hanya
rp 800 ribu

tas punggung. Jadi, backpacker adalah 
orang yang menyandang tas punggung 
atau dikenal sebagai ransel untuk tujuan 
berjalan-jalan atau berwisata.

gadaikan barang
Berwisata ransel umumnya mem-

butuhkan biaya yang tidak banyak. 
Kebanyakan, backpacker ini mempelajari 
rancangan perjalanan dari cerita orang, 
blog, dan lain-lain untuk menentukan kisa-
ran biaya perjalanan ditambah uang jajan 
dan uang cadangan.  Abdurrahman, misal-
nya, hanya menghabiskan biaya kurang dari 
satu juta ketika backpacker-an ke Gunung 
Rinjani, Gili Trawangan, Lombok.

‘’Biaya perjalanan paling murah, ya 
sekitar Rp800 ribu saat aku keliling Pulau 
Jawa dengan naik motor dari Jogja ke 
Malang, Bromo, Madakaripura, Taman 
Nasional Baluran, Ijen, Pantai Sukamade, dan 
Jember. Bawa kompor untuk masak, tidur di 
tenda atau di pom bensin, juga menginap di 
rumah kerabat,’’ cerita Abdurrahman.

Meski murah, namanya anak muda, 
mereka harus esktraketat dalam pengeluaran. 
Rata-rata mereka menyisihkan uang saku 
bulanan demi bisa berjalan-jalan, sekaligus 
berwisata. Dzikri harus rela menyisihkan 
Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. 

“Kalau sudah terkumpul, berangkatlah,” 
ujar Dzikri riang, “Kalau masih kurang, 
ya menggadaikan barang. Buatku, mem-
perjuangkan sesuatu yang disukai memang 
butuh pengorbanan.”
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Yang Muda
Yang Ngetoprak
Oleh dhoni Zustiyantoro

kaTa siapa kawula muda apatis pada kesenian tradisional? 
Di Pati, Jawa Tengah, sekumpulan orang yang tergabung 
dalam Persaudaraan Masyarakat Pati (Permapi) yang didukung 
akademisi Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri 
Semarang (Unnes) mengajak murid-murid SMA untuk ikut 
bermain kesenian ini dalam program Ketoprak Goes to School. 
Hasilnya tidak mengecewakan. Siswa berbaju abu-abu putih 
itu bermain ketoprak, dan penonton pun merasa suka.

eksPresi eksPresi

Gelaran pertama diselenggarakan di 
SMA 1 Pati, pertengahan Mei 2015, dan 
bakal dilanjutkan di sekolah-sekolah lain di 
Pati. Pertunjukan perdana dapat dikatakan 
menarik sekali. Pertunjukan itu diawali dengan 
pementasan fragmen ketoprak yang berjudul 
Mangir Wanabaya yang juga melibatkan 
murid SMA1 Pati, Ketoprak Goes to School 
ingin mengajak kawula muda untuk ikut 
menggeliatkan seni drama Jawa tradisi ini. 

Kata Sabrina Aulia Nurul Hidayah, 
murid kelas X yang terlibat pementasan 
itu, pementasan ketoprak di sekolah sangat 
membantu dalam meningkatkan apresiasi 
murid terhadap kesenian tersebut. Meskipun 
begitu, Sabrina mengatakan bahwa 
sebenarnya dirinya dan kawan-kawannya 
sudah sering menonton ketoprak. Maklum, 
Pati memang terkenal sebagai daerah 
ketoprak. Masyarakat di kota itu sering 
menanggap ketoprak untuk memeriahkan 
berbagai acara. “Pentas ketoprak di sekolah 
berguna banget untuk kami. Kalau bisa, 
diselenggarakan secara rutin deh. Setiap 
tahunnya, desaku saja dua kali nanggap 
ketoprak. Itu belum ditambah kalau ada 
orang yang punya hajat,” kata gadis asal 
Soko, Kecamatan Gabus, Pati ini. ”Aku juga 
nggak cuma ingin jadi penonton tok, tapi 
juga bisa makin memahami cerita dan ikut 
main di atas panggung,” lanjutnya.

Seusai pementasan yang berlangsung 
satu jam itu, beberapa murid antusias 
menanyakan sejumlah hal terkait ketoprak 
sebagai salah satu khazanah drama. Misalnya, 
mereka menanyakan bagaimana membuat 
pementasan ketoprak supaya berjalan 
baik, apa yang harus dilakukan supaya bisa 
berperan secara maksimal, sehingga kendala 
yang mungkin dihadapi dapat diselesaikan.

bahan belajar 
Alasan yang sedikit berbeda tentang nilai 

penting murid sekolah mengenal ketoprak, 

diutarakan murid lainnya, Ravi Maulana. 
Menurutnya, seni pertunjukan ini dapat 
menjadi salah satu alternatif pembelajaran 
sejarah. ”Dengan memahami ketoprak, kita 
jadi paham sejarah. Jadi, belajar sejarah bisa 
lebih mengasyikkan. Nggak harus melulu 
menghafalkan nama-nama tokoh, tempat, dan 
tahun dari buku yang kita baca, tetapi bisa dari 
menonton ketoprak,” tutur murid kelas X ini.

Yang menarik lainnya, menurut Ravi, 
ketoprak kerap menyuguhkan lawakan-
lawakan segar di tengah pementasan. Ravi pun 
berharap agar hal yang sama dapat diterapkan 
pada materi lain dalam pelajaran sejarah. ”Jadi, 
bukan hanya cerita rakyat saja,” kata dia. Hal 
yang sama diungkapkan Moh Athoillah.

Ketoprak, bagi murid kelas XI ini, menarik 
karena menyuguhkan pelajaran dan hiburan 
sekaligus. Ketika bermain peran, para pemain 
memang dituntut menguasai undak usuk 
bahasa, yakni tata bahasa sekaligus ragam 
bahasa Jawa yang sesuai. ”Jarang sekali murid 
seolah main ketoprak. Yang main kebanyakan 
sudah tua. Kelak siapa yang menggantikan 
kalau yang muda nggak bisa main?” kata 
Athoillah, yang mengaku gemar menonton 
ketoprak semenjak duduk di bangku TK ini.

Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa 
Unnes, Sucipto Hadi Purnomo yang menjadi 
salah seorang narasumber dalam dialog 
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Banyak Banget 
Manfaatnya
Para pemain ketoprak 

harus latihan serius supaya 

sukses bermain peran di atas 

panggung. Itu diakui Ristya 

Nurharisa, murid kelas XI SMA1 

Pati yang ikut bermain dalam 

fragmen Mangir Wanabaya.

“Ternyata nggak gampang. Aku harus 
banyak belajar, mulai dari menghafal dialog, 
peran, sampai mimik wajah. Aku benar-benar 
sadar bahwa bermain ketoprak butuh latihan 
serius,” kata Ristya, seusai turun panggung. 

Ristya mengaku ingin mendapat 
kesempatan lagi supaya dapat bermain 
lebih baik. “Mau main secara lebih 
profesional, tapi harus didukung dengan 
latihan yang maksimal,” kata gadis asal 
Kedalon, Kecamatan Batangan, Pati. 

Baginya, ketoprak juga perlu dikemas 
semenarik mungkin agar remaja seusia dirinya 
tertarik untuk ikut ambil bagian. Kepala 
SMA 1 Pati, Drs Sumaryo MPd, mengatakan 
keikutsertaan beberapa muridnya bermain 
ketoprak dapat memotivasi murid lain untuk 

peperangan. Ketoprak di daerah ini juga tidak 
menggunakan bahasa lain, tetapi bahasa 
yang akrab digunakan masyarakatnya 
sehari-hari.

“Itu semua membuat ketoprak makin gaul 
tur kemedol (gaul dan menjual),” ujar penulis 
buku Ketoprak: Siasat Hidup di Antara Tradisi 

dan Modernitas (2012) ini. Upaya regenerasi 
pelaku ketoprak, ujar pria kelahiran Pati ini, 
bukan menjadi tanggung jawab seniman 
semata, tetapi juga sekolah dan segenap 
pemangku kepentingan. ”Seniman bersama 
sekolah, masyarakat, dan pemerintah perlu 
membangun ruang apresiasi sekaligus 

iklim regenerasi ketoprak. Dengan begitu 
kawula muda kelak bukan hanya menjadi 
penonton, tetapi juga sebagai pelaku 
yang menghidupi seni yang sarat nilai dan 
muatan hidup ini.” (*)

FOTO-FOTO: DHONI ZUSTIYANTORO

seusai dengan pementasan, mengatakan 
ketoprak di Pati dapat terus bertahan dari 
gempuran zaman karena memiliki formula 
khas. Selain menampilkan adegan yang 
ramai dengan banyak sisipan humornya, 
ketoprak Pati selalu menyuguhkan 
gandrungan (adegan percintaan) dan 

ikut serta. Bermain ketoprak, menurutnya, 
berguna untuk membentuk perilaku dan 
menjadikan mereka lebih berkarakter. 
“Dalam ketoprak banyak makna filosofis yang 
jika dipahami menjadikan kita lebih beretika. 
Karena itu saya sangat mendukung saat 
mengetahui acara ini akan diselenggarakan 
di sekolah kami,” kata dia.

Pelawak yang juga pemimpin Ketoprak 
Konyik Pati, Markonyik, menyatakan kepri-
hatinannya terhadap regenerasi pemain. 
Meski di Pati saat ini tak kurang dari 50 ke-
lompok ketoprak masih bertahan, dia men-
gatakan, 90 persen pemainnya didominasi 
pemain tua. “Itu juga terjadi di basis wilayah 
yang ramai kelompok ketoprak, seperti Jawa 
Timur, Solo, dan Yogyakarta. Dan, ini sangat 

mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup 
ketoprak,” kata Markonyik.

Salah satu kendala regenerasi, menurutnya, 
adalah karena seni tradisi yang dipandang 
sebelah mata, terutama oleh mereka yang 
semakin tinggi tingkat pendidikannya. Untuk 
itu, ia terus mendorong seniman untuk 
berinovasi agar ketoprak dimiliki oleh segala 
usia dan tingkat pendidikan, terlebih pada era 
selfie seperti sekarang. Menurutnya, bermain 
ketoprak mengajarkan banyak hal, mulai dari 
kedisiplinan, tanggung jawab, mengasah 
kepekaan, dan belajar berbahasa Jawa dengan 
baik dan benar. Jadi, jangan ragu bermain 
ketoprak...(*)

Teks: DHONI ZUSTIYANTORO
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“Saya memang sudah memilih dunia 
kepenyairan sebagai jalan hidup saya. Karena 
itu, saya akan selalu mencoba setia dengan 
dunia ini sampai kapan pun,” ujar Leak. 

Lelaki pemilik nama asli Sosiawan Budi 
Sulistyo yang akrab dipanggil Leak ini tentu 
saja sudah mempertimbangkan masak-
masak ketika memilih penyair sebagai jalan 
hidupnya. Apalagi, perkenalannya dengan 
dunia puisi sudah berlangsung lama dan 
bukan tiba-tiba. Dia yang lahir di Solo 23 
September 1967 sudah mulai menulis puisi 
sejak tahun 1987. Hebatnya, begitu menulis 
langsung bisa dimuat di media massa.

“Saya ingat betul, judul puisi pertama 
saya adalah ‘Melati di Dada’. Puisi itu dimuat 
di sebuah koran harian. Waktu itu saya dapat 
honor Rp15.000,” ujarnya mengenang kali 
pertama mendapat honor dari menulis puisi. 

Sejak itu, semangat menulis Leak 
menjadi-jadi. Namun demikian, dia juga 
tidak ingin melupakan studinya. Terbukti 
pada tahun 1994, dia bisa menyelesaikan 
studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. Keberhasilan studinya itu 
kemudian kian melecut kreativitas ber-
karyanya di dunia puisi hingga semakin 
produktif dan berkualitas apalagi setelah tiga 
antologi puisinya bersama Gojek JS dan KRT 
Sujonopuro diterbitkan secara khusus oleh 
Yayasan Satya Mitra Solo. Inilah momentum 
yang membuatnya kian teguh memilih jalur 
penyair sebagai jalan hidupnya. 

“Selain itu, saya juga semakin men-
dapatkan banyak pengalaman berkarya 
setelah melakukan kerja keliling di berbagai 
wilayah di Nusantara. Di antaranya saya bisa 
ikut terlibat bersama dengan WS Rendra,” 
terangnya. 

Selain kian teguh mendalami dunia puisi, 
Sosiawan kemudian juga banyak melakukan 
kerja seni yang lain. Dia mulai tertarik dengan 
dunia teater yang kemudian membuatnya 

bergabung dengan kelompok teater Gidag 
Gidig Solo pada tahun 1987. Sebelum 
kemudian dia memelopori pembentukan 
kelompok teater Klosed (singkatan dari 
Kloewarga Sedjahtera) yang kini masih eksis 
dengan 60-an produksi teaternya. 

“Sejak itu saya juga sering menulis 
berbagai naskah drama untuk kebutuhan 
kelompok teater saya. Jadi, ketika saya 
berada di dunia teater, sesungguhnya juga 
masih dekat dengan dunia menulis sebagai 
mana saya di dunia puisi,” tandasnya. 

Begitulah, dunia puisi dan teater yang 
sebenarnya juga dekat dengan dunia 
kepenyairan telah dipilih sebagai jalan hidup 
Leak. Dan, itu bukan merupakan pilihan 
yang keliru, ketika sekarang dia benar-benar 
mendapatkan tempatnya di dunia tersebut. 
Dia benar-benar menjadi penyair yang 
dikenal luas. Bahkan, sebagai penyair, dia 
telah melanglang buana ke sejumlah negara 
di dunia. 

Dia telah diundang di sejumlah festival 
sastra internasional, seperti “Festival 
Puisi Internasional Indonesia 2002” (Solo, 
Indonesia), “Poetry on the Road” 2003 
(Bremen, Jerman), “Ubud Writers & Readers 
Festival” 2010 (Ubud, Bali, Indonesia), 
“Jakarta Berlin Arts Festival” 2011 (Berlin, 
Jerman), “Program Pertukaran Budaya 
Indonesia-Korea” di Hankuk University of 
Foreign Studies 2012 (Seoul, Korea), “Asean 
Literary Festival 2014” (Jakarta). 

Dia juga melakukan poetry reading 
di Universitas Passau (2003), Universitas 
Hamburg (2003 & 2011), Deutsch 
Indonesische Gesellschaft (2011), Kedutaan 
Besar Indonesia di Berlin, Jerman (2011), 
Korea Broadcasting System (KBS) Seoul, 
Hankuk University of Foreign Studies-Seoul 
dan Hwarang Park 667 Ansan City (2012).

Tidak ketinggalan pula Leak melakukan 
program apresiasi sastra Indonesia-Jerman 
di Indonesia secara periodik sejak 2006 

sOsiaWan leak. Menyebut 
nama itu, dunia puisi akan 
menyambutnya dengan gegap 
gempita. Sosok itu berikut 

karya-karyanya, baik dalam 
wujud teks maupun performa 
panggungnya ada di mana-mana. 
Ingin bukti? Cobalah buka laman 

Google. Di sana sepak terjang 
penyair itu ditulis di berbagai situs 

atau blog. Di luar itu, jangan lupakan 
sepak terjang lain yang terabadikan. 

Sosiawan 
Leak

Dunia puisi ibarat napas baginya. 
Sementara menjadi penyair adalah 

takdir (tentang) jalan hidupnya. 

Takdir Penyair
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hingga 2010 bersama Martin Janskowski 
(Berlin, Jerman) dan Berthold Damhauser 
(Bonn, Jerman).

Inilah bukti eksitensi Sosiawan Leak di 
dunia puisi yang sudah dipilihnya.

Ciri khas
Eksotika kepenyairan Sosiawan Leak 

sesungguhnya tidak hanya terletak pada 
karya teks dan performanya yang terkadang 
liar dan nakal itu. Atau, juga dari sosoknya 
yang memiliki ciri khas pada rambut 
gondrongnya. Bahkan, pada rumahnya 
juga sudah memberi tengara tentang dunia 
penyair. Ada semacam sentuhan teatrikal 
yang unik pada bentuk arstitekturalnya. 
Hingga tanpa melihat nomor rumah yang 
berada di Jalan Pelangi Utara III Kelurahan 
Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota 
Surakarta, seseorang akan dapat dengan 
mudah menemukannya.  

Belakangan, rumah tersebut harus sering 
ditinggalkan oleh Sosiawan Leak. Apalagi 
setelah tahun 2013, semenjak dia ketiban 
sampur menjadi Koordinator Gerakan Puisi 
Menolak Korupsi. Dalam gerakan tersebut, 
dia bertugas mengurusi dan mengeditori 
penerbitan Antologi Puisi Menolak Korupsi. 
Mulai dari Antologi Puisi Menolak Korupsi 
Jilid 1 dan 2 (Forum Sastra Surakarta, 
2013), Antologi Puisi Menolak Korupsi Jilid 3 
(Forum Sastra Surakarta, 2014), dan Antologi 
Puisi Menolak Korupsi Jilid 4 (Forum Sastra 
Surakarta, 2015). 

“Yang semakin menyita waktu karena 
gerakan puisi menolak korupsi itu kemudian 
juga menyelenggarakan road show di 
berbagai kota bersama ratusan penyair 
Indonesia. Tapi saya senang bisa terlibat, 
karena saya benar-benar menikmati kerja 
seni ini,” kata dia.

Waktunya semakin bertambah sibuk 
ketika sejak 2014 Sosiawan Leak didaulat 
menjadi Koordinator Penerbitan Memo 

untuk Presiden (Forum Sastra Surakarta, 
2014) yang merangkum karya 196 penyair 
dari seluruh Indonesia. Gerakan yang 
secara moral nyaris serupa dengan Gerakan 
Puisi Menolak Korupsi ini kemudian juga 
menyelenggarakan peluncuran dengan 
berkeliling ke berbagai kota dan daerah di 
Indonesia. Sebagai seorang koordinator, 
tentu Sosiawan Leak harus mengoordinasi 
pengumpulan, penerbitan, dan peluncuran 
Memo untuk Presiden. 

“Yah lumayan menyita waktu. Tapi lagi-
lagi saya tetap menikmati dengan senang 
hati. Karena sekali lagi, saya senang dengan 
kerja kesenian yang sekaligus menjadi 
gerakan moral ini,” kata dia.  

Sungguh sebuah perjalanan menarik 
dari Sosiawan Leak dalam mengarungi dunia 
puisi. Sebagai seorang penyair, dia tidak 
hanya peduli dengan persoalan estetika 
kata, tapi lebih dari itu, dia juga peduli 
dengan persoalan kehidupan manusia. 
(krisna deWa)

Demi Film,
Jual awul-awul 
pun JaDi

KOMUNITAS MULTICINEMA 
SMK 4 SEMARANG

TOKOH

“Indonesia bukanlah sebuah kata yang 
kosong, karena ada kita di dalam kata 

Indonesia...,” ujar Sinta mendeskripsikan 
tentang Indonesia di depan kelas dan 
disambut tepuk tangan dari teman 
sekelas yang menggema di ruangan.

KOMUNITAS

30 | NUANSA NUANSA | 31
No.1 Tahun 2015No.1 Tahun 2015      



32 | NUANSA NUANSA | 33
No.1 Tahun 2015No.1 Tahun 2015      

KOMUNITAS KOMUNITAS

Itu petikan dalam film pendek Sang 
Patriot Cilik karya siswa SMK 4 Semarang. 
Tidak hanya di dalam film, tepukan juga ter-
dengar di panggung penghargaan Festival 
Film Pelajar Batavia Insomnia 2015, di 
Jakarta beberapa waktu lalu. Ajang itu dii-
kuti 94 karya film pendek dari 59 sekolah di 
Indonesia.

Dalam ajang penghargaan film 
pelajar tingkat nasional dengan tema 
“Cinta Negriku Lestari Budayaku” yang 
diselenggarakan SMA 60 Jakarta ini, film 
fiksi Sang Patriot Cilik yang berdurasi 10 
menit itu menyabet lima penghargaan, 
yakni Film Terfavorit, Aktris Terbaik (Bella 
Rahma Erdina), Penata Kamera Terbaik 
(Tholud Aprilian), Penyunting Gambar 
Terbaik (Fahmi Risaldi Anwar), dan Desain 
Poster Terbaik (Aldy Abiyasa).

Sang Patriot Cilik yang dirilis 9 
November 2014 di situs berbagi video 
YouTube hanyalah satu dari belasan 
karya film pendek dari Multi Cinema. Itu 
komunitas film yang digagas para pelajar 
Jurusan Multimedia SMK 4 Semarang.

Komunitas yang baru eksis tiga tahun 
terakhir ini merupakan “anak” dari Multi Act 
Project yang digawangi siswa SMK 4 yang 
telah lulus. 

“Awalnya kakak kelas mengajak syuting 
film pendek. Itu yang membuat kami tertarik 
untuk membuat karya sendiri,” kenang Fajar 
Achmad, anggota Multi Cinema.

Karya pertama mereka adalah film 
pendek berjudul Jomblo Itu... yang 
kemudian diikutsertakan dalam festival film 
pendek di SMK 11 Semarang dan berbuah 
nominasi.

Prestasi itu membuat mereka semakin 
ketagihan untuk melahirkan karya 

meskipun tanpa kemampuan sinematografi 
yang memadai. Semua dipelajari secara 
autodidak. Maklum,  di Jurusan Multimedia 
sekolah tersebut tidak ada mata pelajaran 
sinematografi. Yang dipelajari adalah desain 
dan Web.

“Tapi itu justru kami jadikan dasar untuk 
sinematografi. Apalagi, Pak Ardi Kurniawan, 
pembimbing dan  guru multimedia, juga 
mendukung aktivitas di luar sekolah ini,” 
imbuh Fajar.

Fahmi Rizaldi mengatakan, untuk 
memperdalam kemampuan sinematografi, 
para anggota Multi Cinema mengikuti 
berbagai workshop dan festival film, baik 
tingkat lokal maupun nasional. Selain untuk 
belajar produksi film hingga screening, 
juga menjadi sarana untuk membuktikan 
bahwa karya mereka nggak kalah dengan 
komunitas film anak muda di kota lain. 

Memang mereka sudah menunjukkan 
prestasi. Sebut saja, Festival Film Pelajar 
Jogja V, Udinus Fest, Jambore Film Pelajar 
Tingkat Nasional 2014,  LKS Animasi Kota 
Semarang 2014, LKS Industrial Control 2014. 

“Di Jambore Film Pelajar di Solo, kami 
kirim lima orang dan waktu awarding dua 
perwakilan dari Multi Cinema mendapat 
predikat sutradara terbaik.”

Karya mereka nggak hanya berupa film 
pendek fiksi dan dokumenter tetapi untuk klip 
video. “Kebetulan itu juga tugas dari sekolah. 
Jadi belajar sekaligus mengasah skill. Selain 
proses pengerjaan lebih cepat, juga nggak 
sesulit mencari talent,” ujar Munroh Sasmita, 
yang menjadi sutradara untuk klip video.

beli alat sendiri
Tidak hanya kejelian mencari talent 

yang sesuai dengan cerita, menurut Alif 

Maulana Putra, anak-anak Multi Cinema 
juga menemui banyak kendala dalam proses 
produksi karyanya, dari mengatur waktu 
antara sekolah dan kegiatan komunitas, 
peralatan yang masih terbatas, hingga 
masalah pendanaan.  Selain menggunakan 
sarana dari sekolah, anggota Multi Cinema 
juga rela membeli peralatan sendiri dengan 
memotong uang sakunya. Bahkan, juga 
tidak segan-segan mereka iuran untuk 
mendanai projeknya.

“Kami biasa mencari talent yang rela 
nggak dibayar, makanya cari orang terdekat 
saja. Jadi, kalau bikin proyek film, ya harus 
keluar dana dari kantong sendiri,” ujar 
cowok yang lebih sering menjadi talent ini. 

“Kami memanfaatkan kamera dari 
sekolah. Namun, kadang butuh peralatan 

lain. Sebagian besar juga menggunakan alat 
sendiri,” Tholud Aprilian, sang kameraman

Haris Yulianto, yang kerap menjadi 
sutradara juga menjelaskan ketika 
memproduksi film Sang Patriot Cilik, dia 
harus mengambil lokasi di empat tempat 
yakni Semarang, Ungaran, Grobogan, dan 
Bali. Waktu penyelesaiannya pun lima 
bulan. Lebih-lebih lagi, proyek film itu 
bukan tugas dari sekolah sehingga dia dan 
timnya harus sering izin dari gurunya.

“Sebisa mungkin, semua syuting di 
luar jam sekolah. Tapi kami juga punya ego 
tinggi. Misalnya, sering berdebat dalam 
angle kamera. Solusinya mengambil gambar 
dari semua angle dan nanti diseleksi mana 
yang bagus,” jelas Haris yang ingin film 
karyanya bisa diterima di masyarakat. 
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Setiap senja tiba
dan cenggeret bermain terompet

di daun-daun mangga,
“Bisakah kaucipta lalu

tentang alam hijau
dan kota-kota impian

Putri dalam dongeng ibu?”

Cenggeret masih berbunyi
Aku juga bernyanyi

lagu-lagu Suju
sampai lupa

senja sudah berlalu

Dulu gambarku dua gunung
di tengah-tengah matahari

dan pohon-pohon merimbun
di tepian jalan

Kini kugambar rumah-rumah kotak
berhimpitan sesak

dan awan selalu warna hitam
dan di jalanan kendaraan berlarian

Di kotak krayon
warna hijau telah hilang

Bagaimana bisa aku menggambar pohon

Fajar menambahkan, “Untuk meng-
hidupkan Multi Cinema, nggak hanya di-
lakukan dengan regenerasi anggotanya, 
tetapi juga membuat perhelatan tahunan di 
sekolah “From Lesss To You (FLTY)”  dengan 
menggelar workshop tentang sinematografi 
dan produksi film dalam sehari.”

“Ya, kami menggandeng adik kelas un-
tuk membuat proyek film atau produksi 
bareng untuk menyebar virus sinematografi 
agar ada regenerasi. Semua dana kami usa-
hakan sendiri meski harus iuran dan jualan 
awul-awul,” ujarnya tertawa.

Tri Wibowo, juga dari Jurusan 
Multimedia mengatakan, “Kesenangannya 

membuat film disinergikan dengan 
pelajaran di sekolah.”

“Kebetulan juga ada tugas membuat 
Iklan Layanan Masyarakat. Saya membuat 
tentang kekerasan seksual. Ketika ikut lom-
ba di Pemkot Solo  dapat Juara 1,” imbuh Tri. 

Multi Cinema dapat menjadi wadah 
untuk mencari bibit-bibit sineas mudah.  
Oleh karena itu, mereka berharap, meskipun 
sudah lulus, renjana (passion) membuat film 
tetap berjalan.  (ike PUrWaningsih)

FOTO-FOTO: IKE PURWANINGSIH & 
KOMuNITAS MuLTI CINeMA

Senja Sudah 
Berlalu

Gambar Dulu 
dan Sekarang
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Ada kembang kecil
di antara rerimbun perdu
belakang rumahku
warnanya ungu

Kadang-kadang kumbang datang
Kudengar kepak sayap mereka
berdendang-dendang
Mereka beterbangan
di antara perdu
lalu menghilang
“Oi, kumbang-kumbang
tak cukup indahkah
kembang kecil yang sendirian?”

Aku tak mau
esok hari ia layu

Ayo Nak bernyanyilah
lagu para pahlawan
Kau bisa mengenang
saat mereka meneriakkan kemerdekaan

Maaf Pak Guru
Saya lupa liriknya
Di saluran televisi mana
saya bisa menontonnya
Bolehkah wahai Pak Guru
saya nyanyi lagu Korea

Maka Pak Guru sedih
Hatinya merintih
“Duh...,” keluhnya lirih

Kubangun istana
dari pasir pantai
menaranya kuhias
pecahan karang mati
kelabu dan putih

Teman-teman bersorak
hore istana sudah berdiri
siapa mau jadi Rapunzel?

Bibir ombak menjilati istana
Buihnya putih dan kelabu
Teman-teman bersorak
hore dari pasir jadi pasir lagi
dan masih bisa istana
dibangun lagi

Kembang 
Kecil

Istana Pasir

Pak Guru
Lirih 
Mengeluh

PUISI PUISI
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CeRPeNCeRPeN

Dalam waktu yang tidak lama, semua 
tribun di stadion itu penuh, seperti tidak  
ada yang tersisa sama sekali. Pantaslah, para 
penonton tidak hanya suporter dua sekolah 
yang sebentar lagi bertanding. Suporter 
yang kesebelasan SMA-nya sudah gugur di 
babak sebelumnya masih setia menonton. 
Namun warna biru mendominasi sebagian 
besar tribun penonton. Itu pasti para 
pendukung SMA Tunas Raya yang memang 
memakai jersey kebanggaan warna biru. 
Kota Salatiga memang menjadi tuan rumah 
turnamen tahun ini. 

Pertandingan belum dimulai. Para 
pemain dari kedua tim itu baru memasuki 
lapangan. Namun, di tribun penonton, suara 
para suporter telah begitu riuh. Tidak henti-
hentinya terdengar teriakan, nyanyian, dan 
yel-yel. Beberapa dari mereka memukul 

tambur kuat-kuat: dung, dung, derrrr. Dung 
dung derrrr. Meriah, meriah banget.

Itu masih ditambah dengan kibaran 
spanduk yang bertuliskan kalimat-kalimat 
pemberi semangat. ‘’Biru, bulatkan tekadmu, 
kalahkan musuhmu, kami dibelakangmu’’, 
‘’Forza Biruku!’’, ‘’Gak Biru Gak Seru’’. 

Setelah seremoni perkenalan dan saling 
bersalaman antarpemain, ke-22 pemain itu 
mengambil posisi. Wasit dan dua hakim 
garis pun begitu. Anton Saputra dan Imam 
Syahrial dari SMA Tunas Raya segera 
menghadapi bola di titik tengah lapangan. 
Wasit Amruzaman terlihat sudah mulai 
memasukkan ujung peluit ke mulutnya. 
Lalu, Priiiiiit! Kick off: SMA Tunas Raya versus 
SMA Pahlawan. Tepuk tangan bergemuruh 
dari semua tribun. Pendek saja, Imam 
menyodorkan bola ke Anton Saputra. Cowok 
dari kelas XI MIA-6 itu menggeser arah bola 
ke samping. Selanjutnya, ke-22 pemain mulai 
memperebutkan bola itu.

Seharusnya, aku ada di antara mereka. 
Seharusnya, aku ada di tengah-tengah 
lapangan. Berlari, merebut bola dari kaki 
lawan, men-dribel, melakukan sundulan, 
mengumpan, menendang keras, syukur-
syukur mencetak gol. Tubuhku seharusnya 
berkeringat dan adrenalinku terpacu. Tapi, 
nyatanya nggak. Aku masih saja duduk di 
sini. Di bangku cadangan, tercenung dan 
malas-malasan melihat aksi kawan-kawanku 
bertanding. Sejak turnamen bergulir, belum 

CerPen bUdi PraJamUkTi

Cukup 10 Menit Saja, CoaCh
‘’ BIRU, BULATKAN TEKADMU,

KALAHKAN MUSUHMU,
KAMI DI BELAKANGMU ’’

langiT cerah sekali sore itu. Di pintu 
masuk Stadion Wijaya Sakti, penonton 

yang antre mirip rombongan semut 
yang bergerak menuju ceceran 

gula. Kebanyakan, mereka masih 
memakai seragam SMA. Maklum, 

sebentar lagi pertandingan 
semifinal Turnamen Sepak Bola 

antar-SMA se-Jateng antara SMA 
Tunas Raya dari Kota Salatiga dan 

SMA Pahlawan dari Jepara.
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satu kali pun aku diturunkan di lapangan. 
Sejak Pak Burhan Baharuddin menjadi 
pelatih SMA Tunas Raya, tidak sekali pun aku 
diturunkan dalam pertandingan. Di antara 
tujuh teman yang selalu menjadi cadangan, 
akulah yang bernasib paling sial. Nggak 
sekalipun bermain. Jangankan 15 menit, lima 
menit pun belum pernah.

Jenuh? Jangan tanya dong. Bosan dan 
marah? Rasanya nggak bisa kutanggung 
lagi. Marah sama siapa? Sama pelatih? 
Dia kan punya hak memilih pemain. Atau, 
jengkel sama diri sendiri? Rasanya aku sudah 
berlatih keras banget. Atau jengkel dan iri 
pada Galih Purnawan? Konyol benar. Cowok 
dari kelas XI IS-3 itu sudah diakui sangat 
bagus. Berkualitas. Dia selalu dimainkan. 
Nggak mengecewakan memang lantaran 
hingga masuk ke semifinal turnamen ini, 
kontribusi Galih untuk tim sungguh besar. 
Dia pencetak gol terbanyak di tim juga dari 
semua yang ikut turnamen. Ya, pencapaian 
SMA Tunas Raya ke semifinal boleh dibilang 
karena kontribusi dirinya yang besar. Sial 
banget mungkin karena posisiku sama 
dengan posisinya.

Pernah juga sih aku berharap si Galih 
cedera atau kurang fit sehingga aku bisa 
mengambil posisinya di starting line-up. 
Atau, ada keluarganya di Jakarta yang 
meninggal dunia sehingga dia harus pulang. 
Atau mendadak performanya menurun 
sehingga pelatih nggak puas. Atau… ah, 
apa sajalah asal dia nggak bisa main dan 
aku bisa menggantikan posisinya. Memang 
buruk sekali ya berpikir seperti itu? Kejam 
dan nggak profesional. Masak kawan satu 
tim satu sekolah didoakan begitu? Apalagi 
si Galih sebenarnya baik banget sama aku 
setiap kami bersama, baik saat latihan, 
menjelang pertandingan atau setelah 
pertandingan. Dalam suasana santai pun dia 
selalu baik padaku. Bahkan sering sekali dia 
memberi semangat padaku. ‘’Budi,  nggak 

usah stres ah. Santai saja, Bro. Kamu masih 
punya kesempatan.  Jangan nyerah. Latihan, 
latihan, pokoknya serius latihan.”

Hmm, sama orang yang selalu memberi 
semangat, selalu baik, kok tega-teganya aku 
berdoa sejahat itu.

Galih ini memang pemain yang istimewa. 
Jujur saja, menurutku sih begitu. Dia dipuja, 
tapi nggak sombong. Dia salah seorang dari 
sedikit teman satu tim yang mau berbicara 
denganku. Tapi kalau kamu ada di posisiku, 
posisi orang yang hanya jadi bayang-bayang 
kebesaran cowok itu, berani taruhan, kamu 
pasti pernah berpikiran buruk seperti aku. 
Ya, apa sih enaknya jadi bayang-bayang?

Konyol memang kalau harus berdoa 
yang buruk-buruk untuk orang yang sudah 
baik banget terhadapku seperti Galih. 
Kalau dibandingkan dengan teman-teman 
lainnya yang soknya minta ampun, Galih 
memang istimewa. Aku kadang juga jengkel 
sama sikap kawan-kawan yang soknya gila-
gilaan. Seolah-olah mereka sudah sehebat 
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne 
Rooney. Apalagi sehabis memenangkan 
pertandingan, ya ampun seolah-olah mereka 
itu pesepak bola top dunia. Mereka bikin 
pesta. Ya meskipun hanya di kantin sekolah, 
tapi suasana jadi ribut banget. Nganggu 
yang lain. Aku selalu muak melihatnya

Sebenarnya apa sih salahnya bergembira 
dengan cara seperti itu? Jangan-jangan 
kejengkelanku ini muncul lantaran aku iri 
sama mereka. Mereka punya nama yang 
disebut-sebut dengan histeris oleh suporter, 
baik di tengah atau di luar lapangan. Mereka 
selalu dikerubuti cewek-cewek satu sekolah, 
bahkan cewek dari sekolah lain.  Sementara 
aku? Nggak satu cewek pun memberi 
perhatian padaku. Uh, jengkelnya jadi 
seorang pecundang.

Ya, jangan-jangan kejengkelanku ini lahir 
karena aku nggak pernah mereka anggap 
menjadi bagian mereka. Jangan-jangan 

kejengkelanku karena selalu dianggap 
nggak lebih dari anak ingusan yang belum 
sanggup membesut ingus sendiri, anak 
kemarin sore yang baru belajar menendang 
bola. Sungguh nggak menyenangkan selalu 
menjadi orang yang nggak dianggap dalam 
sebuah tim. 

Sebagai pemain sepak bola, meskipun 
amatiran, tempatku bukan di bangku 
cadangan terus. Tapi kadangkala aku 
berpikir: aku masih punya kesempatan 
merebut tempat di tim. Itu juga yang selalu 
diucapkan Pak Burhan. ‘’Bud, asal kamu 
serius berlatih, pasti kamu dapat tempat.” 

Huh, sampai bosan aku mendengar 
janji-janjinya itu. Mendapat tempat apa? 
Kalau mendapat satu tempat dalam daftar 
nama pemain setiap pertandingan sih iya. 
Tapi satu menit bermain pun nggak pernah 
dia kasih.

kembali ke lapangan, aku melihat 
Galih berhasil merebut bola dari kaki 
Zulkarnain dari SMA Pahlawan. Sambil 
membawa bola, dia merangsek maju. Dua 
pemain lawan membayang-bayanginya. Dan 
sebelum memasuki garis 16 meter, syuuut… 
dia menendang bola itu keras-keras dengan 
kaki kirinya. Sayang banget, bola melesat 
jauh di atas mistar gawang. (Untung saja 
tendangannya nggak akurat. Kalau gol, dia 
bakal semakin dipuja suporter dan aku bakal 
semakin tenggelam di mata mereka, para 
pemain lain, dan pasti Pak Burhan. Jujur saja, 
itu kata hatiku, hati orang culas yang nggak 
pernah diberi kesempatan bermain.)

Pertandingan sudah berjalan 33 menit. 
Dari sayap kiri, gelandang kiri SMA Pahlawan 
Amir Salim berlari kencang sambil membawa 
bola. Cara larinya mirip ular gurun pasir 
yang lincah dan cepat. Dua kawannya sudah 
merangsek ke kotak penalti menungu Amir 
memberi umpan crossing. Yap, dia benar-
benar melakukan itu. Bola melesat dan jatuh 

di kaki Sugiyanto, penyerang bertubuh besar 
dari SMA Pahlawan. Dengan sekali kontrol 
dan satu gerakan mengelabuhi Prasetyo, 
bek SMA Tunas Raya, dia menendang keras 
banget. Sangat keras hingga nggak mampu 
diadang kiper Erik. Bola bersarang di pojok 
kanan gawang. Gooool! Hanya ada sedikit 
suara di bagian selatan tribun. Merekalah 
suporter yang datang dari Jepara. Sebagian 
besar penonton yang tampaknya memang 
pendukung SMA Tunas Raya terdiam 
menyaksikan teriakan riang Sugiyanto dan 
beberapa kawannya yang memburu dia 
untuk melakukan selebrasi.

Aku terkesiap. Juga enam pemain lain di 
bangku cadangan. Juga semua ofisial. Pak 
Burhan terdengar mengumpat. Di lapangan, 
aku melihat Erik memarahi para bek. Anton 
sang kapten bertepuk tangan memberi 
semangat teman-temannya. Galih? Oh 
dia hanya menggeleng-gelengkan kepala 
seperti nggak percaya. Wajar memang kami 
sedang gencar-gencarnya menekan lawan 
sebelum gol musuh itu tercipta. Ya, hanya 
lewat sebuah serangan balik yang cepat, tim 
kami kebobolan. O-1 untuk tim lawan. Tapi 
pertandingan masih lama. Bola disepak-
sepak lagi dari tengah lapangan. Aku masih 
juga di sini menjadi penonton yang kecewa. 
Sampai peluit akhir babak pertama, timku 
nggak mampu menyamakan kedudukan.

di ruang ganti, Pak Burhan marah-
marah. Kata-katanya sangat bikin kuping 
jadi panas. Dia menyalahkan barisan 
pertahanan yang katanya kurang koordinasi. 
Dia menyalahkan Imam Syahrial yang 
katanya nggak mampu membuka ruang 
permainan di kotak penalti lawan. Dia 
memarahi Anton habis-habisan. Katanya dia 
kurang dalam melakukan penyeimbangan 
permainan. Sebagai gelandang bertahan, 
Anton memang didaulat sebagai jangkar 
di lapangan tengah sekaligus kapten tim. 

CeRPeNCeRPeN
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Tapi mana omongan menyalahkan Galih? 
Nggak ada sama sekali. Pak Burhan bahkan 
memujinya, ‘’Galih, akselerasi kamu sudah 
bagus. Cuma jangan terlalu lama pegang 
bola. Kasih ke Anton atau Imam. Nah, inilah 
soalnya Imam harus aktif membuka ruang.’’ 
Lalu pada Imam dia bilang, ‘’Kamu kan tahu 
si Anton di-marking ketat. Kamu yang jadi 
alternatif. Jangan nggantungin pada Galih 
saja. Kayak gak ikut main aja. Kalau begitu 
terus, kutarik kamu keluar nanti.’’ Imam 
hanya menggelengkan kepala tanda nggak 
puas. Wajahnya memias pucat. Kasihan 
benar.

Aku tentu saja terbebas dari omelan 
nyinyirnya. Harus kusyukuri? Tentu saja 
nggak. Lebih enak dimarahi tapi punya 
kesempatan bermain. Tapi kalau mendengar 
evaluasinya selama turun minum itu, evaluasi 
yang memarahi hampir semua pemain selain 
Galih dan Anton, bermain di babak kedua 
pada pertandingan kali ini sepertinya nggak 
mungkin banget buatku. Lihat saja, nggak 
ada cacat sedikit pun pada Galih sepanjang 
babak pertama. Huh, sebal! Coba kalau 
banyak kesalahan dilakukan dia, kan aku 

punya kesempatan turun.
Babak kedua dimulai. Ketinggalan satu 

gol sebagai tuan rumah turnamen dan 
didukung suporter di hampir sebagian besar 
stadion itu sama artinya menciprati muka 
sendiri dengan telur busuk. 

Sejak kick off babak kedua, kesebelasan 
kami menekan SMA Pahlawan dengan 
bertubi-tubi. Tapi Ali, kiper lawan begitu 
jempolan sore itu. Paling nggak, empat 
penyelamatan gemilang dia lakukan selama 
10 menit babak kedua berlangsung. Dua 
tendangan keras Anton Saputra. Satu 
heading Imam menyambut tendangan sudut 
Galih, dan satu tendangan Galih dari luar 
kota penalti. Ali berhasil menepis semua bola 
yang mengarah ke gawangnya secara ajaib. 
Jangan-jangan Ali itu jelamaan gurita yang 
bertangan banyak. Seolah-olah tangannya 
ada di mana-mana untuk menghalau bola.

Aku melihat kawan-kawanku mulai 
frustrasi. Tempo permainan melambat. 
Beberapa pemain jadi sering melakukan 
salah umpan atau melakukan tackling yang 
nggak perlu. Kami telah menerima tiga kartu 
kuning untuk Anton, Imam Syahrial dan 
Basuki. Pertandingan jadi membosankan 
banget, dan menjengkelkan! Lebih-lebih 
lagi, para pemain SMA Pahlawan seperti 
total bertahan. Agaknya mereka ingin 
mempertahankan keunggulan. Dan kalau 
main seperti itu, siap-siaplah kami menelan 
kekalahan yang menyakitkan dan gagal ke 
final. Itu akan jadi ironis banget. Lah, kami 
ini bermain di kota sendiri, didukung satu 
sekolah, juga sekolah lain yang satu kota. 
Nggak gampang cari dukungan dari sekolah 
lain. Mereka sebelumnya adalah lawan 
sekolah kami dalam turnamen antarsekolah 
se-Kota Salatiga hingga akhirnya kamilah 
yang mewakili daerah kami dalam turnamen 
tingkat provinsi. Gimana bila kami kalah? 
Dan itu kayaknya sudah tampak jelas banget 
di lapangan.

Ya, mencari hasil draw saja sulit banget 
kayaknya. Sialnya Pak Burhan belum mau 
mengganti pemain. Kalau ada pergantian 
dan pemain pengganti ditugasi untuk 
menciptakan perbedaan permainan, pasti 
bukan aku yang akan dipilih Pak Burhan. Toh 
di bangku cadangan masih ada Sentot dan 
Dhika Mardika. Dan tentu saja ada aku juga.

Sudah memasuki menit ke-65, kedudukan 
masih 0-1 untuk SMA Pahlawan dari Jepara. 
Pak Burhan masih terus berteriak-teriak 
marah dari pinggir lapangan. Sesekali dia 
melihat arloji di tangannya. Gelisah banget. 
Kami yang berada di bangku cadangan 
nggak kalah hebat kegelisahannya.

‘’Galih, cari ruang ke kiri. Ton, Anton, 
rebut bola, jangan melongo kayak sapi aja 
lu!’’ teriak Pak Burhan. Wuih, kalau dia sudah 
marah, sesekali binatang sering keluar dari 
kandang mulutnya. ‘’Ayo, masih 25 menit 
lagi. Gila, kalian! Gila!’’

Aku tentu saja gelisah banget. Meskipun 
nggak pernah main, kesebelasan SMA Tunas 
Raya tetap timku. Kalau kalah, itu berarti juga 
aku ikut kalah. Mataku nanap melihat papan 
skor. SMA Tunas Raya 0 SMA Pahlawan 
1. Penonton terus-menerus membuat 
keributan dengan suara mereka. Nada kesal 
menjadi koor kemarahan yang hebat banget. 
Aku sudah merasa kesebelasan kami bakal 
kalah kali ini. Memalukan memang. Main 
di kandang tapi seperti didikte permainan 
lawan. Ironis.

Aku masih berharap Pak Burhan 
memasukkan aku ke lapangan. 

Tapi Galih Purnawan masih terlihat buas 
di lapangan. Permainannya masih tetap 
ciamik. Kebugarannya pun tampaknya masih 
oke untuk melanjutkan sisa pertandingan. 
Jadi aku harus siap ikhlas: nggak bisa 
bermain pada pertandingan sore itu.

Aku melihat lagi ke lapangan. Anton 
berhasil merebut bola dari Zulkarnain. 
Dia mendribel sebentar sebelum meliuk 

ke kiri dan menyodorkan bola pada Galih. 
Dengan akselerasi bagus, Galih membawa 
bola memasuki kotak 16 meter. Anton dan 
Imam Syarial sudah menunggu di kotak 
penalti. Cowok yang juga terkenal jago 
silat itu nggak segera mengumpan kepada 
mereka. Alih-alih mengumpan, dia malah 
menembak dengan kaki kirinya. Keras sekali. 
Bola melesat ke gawang. Tapi cekatan benar 
Ali si kiper SMA PAhlawan itu. Bola dia tepis 
dan melenting ke atas sebelum jatuh ke 
belakang mistar. Corner kick.

Enam pemain kami maju ke kotak penalti. 
Aku melihatnya dengan penuh pengharapan. 
Dari sudut, Subadri menendang bola. 
Bola jatuh di kepala Galih yang segera 
menyundulnya dengan keras. Lagi-lagi Ali 
dengan cekatan menghantam bola yang 
hendak menukik ke sudut kanan gawangnya. 
Gila benar kiper SMA Pahlawan itu. Bola 
bergulir ke depan kotak 16. Anton menerima 
bola rebound itu. Dia menyodorkannya ke 
kaki Galih yang segera mengontrol dan 
mendribel sebentar. Dia melihat kanan 
kiri sebelum berlari ke depan. Kaki kirinya 
sudah siap menendang ketika Zulkarnain 
menebas kakinya. Galih terhuyung dan jatuh 
bergulingan. Penonton bergemuruh. Wasit 
meniup peluit dan memberi kartu kuning 
untuk Zulkarnain. Galih masih terbaring 
kesakitan. Pertandingan dihentikan sesaat 
dan tim medis merangsek ke tengah 
lapangan. Para pemain mengerubungi Galih. 
Dari tengah lapangan, seorang anggota tim 
medis memberi isyarat untuk mengganti 
Galih. Pak Burhan mengumpat sembari 
membanting puntung rokok. Aku melihat 
sebuah kesempatan. Apakah aku akan 
diturunkan? Pak Burhan melihat ke arah kami 
di bangku cadangan. Aku, Sentot, atau Dhika 
yang bakal dipilihnya. Satu detik aku berdoa 
memohon pada Tuhan agar yang dilihat Pak 
Burhan cuma aku.  Ya, ini memang satu-
satunya kesempatan buatku. Posisi Galih di 

CeRPeNCeRPeN

Aku tentu saja terbebas dari 
omelan nyinyirnya. Harus 
kusyukuri? Tentu saja nggak. 
Lebih enak dimarahi tapi punya 
kesempatan bermain. Tapi kalau 
mendengar evaluasinya selama 
turun minum itu, evaluasi yang 
memarahi hampir semua pemain 
selain Galih dan Anton, bermain di 
babak kedua pada pertandingan 
kali ini sepertinya nggak mungkin 
banget buatku. Lihat saja, nggak 
ada cacat sedikit pun pada Galih 
sepanjang babak pertama. 
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lapangan adalah posisiku juga. Kecuali kalau 
Pak Burhan mau menerapkan pola berbeda 
di sisa waktu pertandingan. Mungkin dia 
akan memilih Sentot yang jadi penyerang 
sehingga kami akan bermain dengan tiga 
penyerang untuk menambah daya dobrak. 
Kalau Dhika, barangkali Pak Burhan ingin 
menambah kesolidan lapangan tengah 

Dengan gaya angkuhnya, Pak Burhan 
berteriak, ‘’Bud!’’

Ah, akhirnya.
Ya, akhirnya aku punya kesempatan 

main. Aku buang perasaan cemas. Aku lepas 
jaket dan bersiap berdiri di tepi lapangan. 
Pak Burhan memberi instruksi singkat 
padaku. ‘’Bud, buka ruang di kiri. Jangan 
lama-lama kalau bawa bola, langsung kirim 
ke Anton atau Imam.’’ 

Wasit keempat menyalakan tanda 
pergantian pemain. 10 merah 17 hijau. Ya, 
pada menit 78, akhirnya aku bisa bermain 
setelah hampir seluruh turnamen hanya 
menjadi bayang-bayang Galih. Cowok 
yang kugantikan ditandu keluar dan aku 
masuk. Pak Burhan memberi instruksi lagi 
dengan nada mengancam, ‘’Kamu kuberi 
kesempatan, Bud. Kamu harus sebagus 
Galih. Ambil ruang kiri. Ingat, kiri!’’

Aku hanya mengangguk-angguk. Aku 
merasa kakiku tertanam di lumpur yang 
hanya pekat banget, tapi panasnya gila-
gilaan. Berat banget rasanya ketika wasit 
memberi isyarat agar aku masuk. Para 
penonton berteriak-teriak marah. Mereka 
memang nggak pernah menyukai aku. 
Sempat kudengar beberapa orang berteriak, 
‘’Burhan bodoh! Kenapa anak ingusan yang 
dimasukkan?’’ Aku semakin grogi tapi juga 
marah mendengar reaksi penonton. Seolah-
olah aku ini baru belajar bermain sepak bola. 

‘’Wuuuuh!’’ gemuruh penolakan 
terhadap aku semakin sering terdengar. Aku 
terganggu juga dan menjadi sangat nervous. 
Dengan sebuah tarikan napas panjang, aku 

berusaha berkonsentrasi pada permainan.
Anton telah siap melakukan tendangan 

bebas dari luar kota penalti. Bola deras 
meluncur melewati pagar betis pemain 
lawan. Tapi lagi-lagi Ali begitu sigap 
menangkap bola yang hendak masuk ke sisi 
kiri gawangnya.

Mungkin kurang 10 menit lagi 
pertandingan bakal berakhir dengan 
kekalahan kami. Sejak dimainkan dua 
menit lalu, aku belum mendapat bola 
sama sekali. Teman-temanku memang 
agak kurang memercayai aku. Ketika 
seseorang membawa bola dan aku berada 
di dekatnya, nggak sekalipun dia mau 
menyodorkan bola itu kepadaku. Aku 
geregetan. Pada satu serangan balik lawan, 
aku memburu Zulkarnain yang sudah 
sampai di daerah sayap kiri kami. Aku 
membayang-bayanginya, lalu kaki kananku 
berhasil mencuri bola itu. Teriakan dan 
siulan mengejek masih kudengar dari tribun 
penonton. Aku berusaha bikin kupingku 
tertutup, nggak dengar apa-apa. Aku 
mendribel sebentar sebelum berlari dengan 
sebuah akselerasi cepat ke arah kiri. Dua 
pemain lawan mencegat gerakanku. Dalam 
satu sentuhan kecil, aku membuang bola ke 
ruang kosong sebelum aku memburunya 
lagi. Aku berlari lagi menyusuri tepi kanan 
pertahanan lawan. Pada mataku yang terlihat 
cuma gawang lawan dan Ali. Memasuki 
kotak 16, aku belok ke kiri lagi, mengambil 
ancang-ancang untuk menendang 
langsung. Tapi aku melihat Anton berdiri 
bebas di pertahanan kiri lawan. Dengan satu 
cocoran lemah, bola bergulir ke arah Anton 
yang dengan first time menendang bola 
ke gawang. Ali nggak berkutik. Goooool! 
Seluruh stadion bergemuruh. Anton berlari 
ke sudut kiri gawang lawan merayakan gol. 
Teman-temanku memburu dia. Aku hanya 
berdiri di tempat tadi aku memberi assist. 
Cukup dengan merentangkan tangan ke 

udara, aku sudah puas. Nggak masalah aku 
nggak diberi ucapan selamat meskipun 
aku yang memberi umpan untuk gol Anton 
itu. Ya, hanya Mirza, bek tengah kami yang 
merangkul aku. Tapi aku harus bangga 
sebab paling nggak Pak Burhan tahu bahwa 
aku bisa diandalkan. Lebih-lebih para 
penonton yang membenciku itu. Satu asisst-
ku untuk Anton seharusnya bisa menjadi 
lap penyumpal mulut mereka yang selalu 
meneriaki aku. Hebatnya, itu terjadi ketika 
aku baru bermain sekitar empat menit.

SMA Tunas Raya 1 SMA Pahlawan 1. 
Pertandingan masih akan berjalan delapan 
menit lagi. Cemoohan terhadapku mulai 
berkurang dari tribun penonton. Ketika 
Anton membawa bola dari tengah lapangan, 
aku berlari ke sisi kiri. Aku berharap dia 
memberiku umpan sehingga aku bisa 
melakukan crossing. Dengan berteriak dan 
mengangkat tangan meminta bola, aku 
memberi isyarat agar Anton mengumpan 
bola itu. Dia malah menyerahkan bola ke 
belakang pada Prasetyo yang ikut maju 
melakukan penyerangan. Agak jengkel aku. 
Sebab, posisiku bebas dan nggak seorang 
pun yang me-marking aku. 

Akhirnya bola kudapat juga dari 
Prasetyo. Sebentar aku menyusuri tepi 
kiri lapangan. Dua pemain SMA Pahlawan 
membayang-bayangi aku sehingga aku 
kesulitan melakukan crossing. Kudengar 
Anton sudah berteriak-teriak meminta 
aku mengumpan bola ke kotak penalti 
lawan. Tapi kedua pemain lawan itu nggak 
memberiku kesempatan mengumpan. 
Selanjutnya dengan sebuah gerak tipu, 
aku meluncurkan bola di antara kaki dua 
pemain yang me-marking-ku. Bola bergulir 
liar mendekati garis kotak penalti. Seorang 
bek SMA Pahlawan memburu bola itu, tapi 
aku lebih cepat. Aku mengontrol bola itu 
sebentar sebelum lari beberapa langkah 
masuk ke kotak penalti. Ali mengambil 

posisi menutup pergerakanku. Dua bek 
tengah lawan menutup pergerakanku. Pada 
saat itu, aku merasa harus menendang 
bola ke gawang sekeras-kerasnya. Ini 
sebuah spekulasi. Meskipun sempat cemas 
juga bakal digerutui kawan-kawan, juga 
penonton, kalau aku gagal menendang 
bola ke gawang. Sepersekian detik aku 
merasa harus menendang bola itu. Ya, 
kutendang bola itu keras-keras dengan 
kaki kiri. Spekulatif banget. Bola meluncur 
deras menghantam bagian dalam tiang 
gawang sebelah kiri Ali. Dan bola bergulir 
cepat ke dalam gawang. Gooool! Stadion 
bergemuruh. 2-1 untuk SMA Tunas Raya. 

Aku berteriak keras. Ketika itu aku merasa 
langit stadion seperti penuh bintang yang 
menyala terang. Teman-teman merangkulku. 
Pertandingan tinggal tersisa dua menit. Aku 
jadi sangat yakin kami bakal menang. Dan 
akulah pahlawan kemenangan itu. 

Huh! Aku melihat ke arah Pak Burhan. Dia 
bertepuk tangan. Aku mengepalkan tangan 
dan mengacungkannya ke udara. Rasanya ingin 
berteriak pada penonton, ‘’Jangan cemooh 
aku terus! Kalian telah lihat kehebatanku.’’ 
Pada Pak Burhan rasanya aku ingin berteriak, 
‘’Cukup, Coach, beri aku sepuluh menit saja. 
Cukup sepuluh menit, Coach!’’ (*)

CeRPeNCeRPeN

Sepersekian detik aku merasa 
harus menendang bola itu. Ya, 
kutendang bola itu keras-keras 
dengan kaki kiri. Spekulatif 
banget. Bola meluncur deras 
menghantam bagian dalam tiang 
gawang sebelah kiri Ali. Dan bola 
bergulir cepat ke dalam gawang. 
Gooool! Stadion bergemuruh. 2-1 
untuk SMA Tunas Raya. 
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Benar, Karangasem yang dikenal 
pula dengan sebutan Amlapura itu unik 
dan menarik banget. Ini daerah satu-
satunya yang punya penampakan alam 
pegunungan dan laut sekaligus. Benarlah, 
kabupaten itu punya gunung tertinggi 
di Bali, yakni Gunung Agung, juga pura 
(tempat suci agama Hindu) yang amat 
terkenal. Namanya Besakih.  Itu masih 
ditambah dengan pantai yang kondang, 
Pantai Amed. 

Salah satu daerah di Karangasem 
dengan potensi alam dan kekayaan kultural 
yang layak disinggahi adalah Budakeling. 
Desa ini berjarak kurang lebih 83 kilometer 
dari pusat kota Denpasar atau sekitar dua 
jam perjalanan. Meskipun harus menempuh 
rute yang panjang dan jalur berliku, siapa 
pun akan merasa lega dan impas begitu 
memasuki wilayah penuh hamparan sawah 
dan perbukitan nan asri. Sungguh, sebuah 
lokasi yang tepat untuk menghilangkan 
kepenatan rutinitas sehari-hari, terlebih 
bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar 
seperti Jakarta. 

Wisatawan yang datang ke Budakeling 
umumnya berasal dari Eropa, seperti Prancis, 
Belgia, Swiss, dan beberapa negara lainnya. 
Dukungan prasarana yang baik, bersih, dan 
rapi, sangat memudahkan pewisata yang 
ingin berkunjung.

Datang ke daerah ini, pelancong dapat 
menikmati beragam paket wisata unik. Mulai 
dari trekking di kawasan persawahan dan 
perbukitan yang masih alami, perjalanan 

keliling desa untuk mengenal bagaimana 
kehidupan masyarakat lokal, pergi ke 
pemandian umum, tempat pengrajin besi 
dan perak, hingga turut bercocok tanam 
dan memanen padi. Selain itu, terdapat 
pula paket tur yang menawarkan kunjungan 
ke pasar tradisional, memasak bersama di 
rumah penduduk, termasuk melihat proses 
pembuatan upacara keagamaan. 

Sayang sekali, untuk menjangkau 
Budakeling, pewisata harus memanfaatkan 
kendaraan roda dua dan mobil pribadi 
atau melalui tur travel sebab tidak banyak 
kendaraan umum (bemo) yang melintas. 
Selain itu, memang belum ada jalur khusus 
untuk angkutan umum dari dan ke daerah ini. 

Pelancong juga tidak perlu khawatir 
karena Desa Budakeling juga sudah memiliki 
homestay yang terdiri atas 21 kamar dengan 
kapasitas 50 orang. Dengan harga yang 
terjangkau, homestay ini juga cocok untuk 
para backpacker. Jaraknya hanya 200 meter 
dari pusat pemerintahan desa. Uniknya, 
homestay ini tidak mempunyai karyawan 
tetap, dan dikelola oleh community base yang 
beranggotakan masyarakat setempat. 

Selain homestay, terdapat pula beberapa 
pilihan kuliner yang menggugah selera. Perlu 
kamu ketahui, pada 1970-an nasi sela sempat 

populer dan menjadi makanan pokok 
masyarakat setempat karena pada saat 
itu beras sangat langka di Bali sehingga 
penduduk memanfaatkan sela (ketela/
ubi) sebagai alternatif bahan campuran 
nasi, gaplek, atau bahan makanan lain.

Wisata sastra dan harmonian 
“nyame selam” 

Bagi kamu para pecinta seni, 
Budakeling dapat menjadi salah satu 
alternatif kunjungan wisata riset 
kesusastraaan, seni rupa, hingga religi. 
Sejarah mencatat, Budakeling adalah 
salah satu desa yang memiliki kisah 
panjang dalam perkembangan ajaran 
Siwa-Budha di Bali. 

Dari sebuah tempat bernama Geria 
Budakeling, kita dapat merunut kembali 
sejarah dan muasal desa ini. Bermula 
sekitar abad XV, pada masa pemerintahan 
Dalem Sri Waturenggong yang bertakhta 
di Gelgel, Budakeling masih berupa hutan 
yang tidak jadi ditempati penduduk. 
Seorang pandita Budha, Dang Hyang 
Astapaka, berasal dari Keling (Kalingga) 
yang kali pertama menemukan dan 
membangun pesraman di daerah tersebut 

Kamu, para pencinta wisata yang sering ke Bali, pasti 
tidak asing lagi dengan Kuta, Nusa Dua, Tanah Lot, Lovina, 
Sanur, Ubud, atau Sukawati. Iya, kan? Namun, bagaimana 
dengan Karangasem, kabupaten paling timur Pulau Bali?  

JELAJAH JELAJAH

1

2
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hingga kemudian berkembang menjadi desa. 
Di Budakeling  ini pulalah diyakini tersimpan 
kitab kuno Sutasoma gubahan Mpu Tantular. 

Berkat sejarah panjang itu pulalah, 
di daerah ini lahir sejumlah nama besar 
sulinggih (pendeta), budayawan hingga 
sastrawan Bali modern seperti Ida Pedanda 
Istri Mas, Ida Wayan Padang, Ida Wayan Oka 
Granoka,  Cok Sawitri, hingga seniman art 
brut, Ni Nyoman Tanjung.

Perlu kamu ketahui, dramatari gambuh 
merupakan kesenian yang sangat tua dan 
klasik, bahkan seringkali dianggap sebagai 
ibu dari segala jenis gerak tari yang dikenal 
di Bali hingga sekarang. Gamelan Gambuh 
juga menginspirasi perkembangan jenis-jenis 
gamelan di Bali. Kini pementasan Gambuh 
sudah jarang dijumpai. Budakeling adalah 
satu-satunya tempat yang masih melestarikan 
dan meneruskan tradisi dramatari tersebut. 

Ni Nyoman Tanjung (94) adalah seorang 
seniman art brut yang karya-karyanya 
pernah dipamerkan dan dikoleksi pula di 
Museum Collection d’Art Brut, di Lausanne 
Swiss, serta disandingkan di berbagai ajang 
internasional bersama perupa art brut 
lainnya seperti Gustav Mesmer, Giovanni 

Bosco, Antonio Roseno de Lima, Monsieur 
Kashinath, dan Ezekile Messou.

Ni Tanjung diperkirakan lahir 
sekitar tahun 1920-an, dan mendapat 
pengalaman traumatis semasa pen-
dudukan Jepang di Bali (1942-1945), 
yakni dipaksa meninggalkan kampung 
halaman untuk kerja paksa. Pada tahun 
2012 Ni Tanjung bersama dengan 
sembilan seniman terpilih lainnya 
menerima Anugerah Budaya dari 
Bentara Budaya. Para maestro tersebut 
adalah Anak Agung Ngurah Oka 
(Seniman Keramik Klasik Bali), Pang 
Tjin Nio (Sinden Gambang Kromong 
Jakarta), Rastika (Pelukis Kaca,  Cirebon), 
Sitras Anjilin (Seniman Wayang Orang, 
Merapi Magelang), Sulasno (Tukang 
Becak dan Pelukis Kaca, Yogyakarta), 
Mardi Gedek (Dalang Wayang Klithik, 
Bojonegoro Jawa Timur), Dirdjo Tambur 
(Pemain Ketoprak Senior, Yogyakarta).

Yang jelas, apa yang dilakukan 
kedua orang ini inspiratif banget dan 
menjadi pelengkap khazanah budaya 
yang dimiliki Budakeling. (ni WaYan 
idaYaTi)

Dua Seniman yang Menginspirasi

Tentu saja, nama-nama lain seperti 
Nyoman Tusthi Eddy, IBW Keninten, IDK Raka 
Kusuma, Komang Berata dan Wayan Arthawa 
yang juga berasal dari Karangasem layak 
pula dicatat.  Salah satu keistimewaan lain 
Desa Budakeling adalah akulturasi budaya 
Jawa, Islam, dan Bali yang harmonis hingga 
kini. Masyarakat Islam di daeran ini memiliki 
sebutan khusus, yakni Nyame Selam atau 
saudara Islam. Hal ini menunjukkan tenggang 

rasa dan semangat persaudaraan yang tinggi 
antaragama dan budaya yang berbeda. 

Selain terkenal dengan tradisi unik 
seperti megibung, hingga kesenian 
cakepung, gambuh, parwa dan tari api, 
di Budakeling juga dapat kita temukan 
seni kolaborasi yang menggabungkan 
seni Burdah dari masyarakat Jawa dengan 
seni Cekepung, Bali, serta Tari Rodat yang 
mengunakan silat sebagai gerakannya, 

dipadukan dengan musik kendang dan 
lantunan Syair Arab.

Nah, tunggu apa lagi? Budakeling 
dapat menjadi salah satu pilihan wisata 
yang komplet bukan? Dapat menikmati 
suasana alam pedesaan, tradisi kultural 
hingga keharmonian dalam keberagaman. 
Sangat pas untuk anak muda atau remaja 
yang suka backpacker-an. (ni WaYan 
idaYaTi)

Ida Wayan Padang, lahir tahun 1915, 
itu tokoh sulinggih sekaligus pelaku seni 
tradisonal Bali yang mumpuni. Sedari 
usia 10 tahun, dia telah bersentuhan 

Siapa yang tidak kenal 
Ida Wayan Padang dan 
Ni Nyoman Tanjung? Dua 
seniman Bali berasal dari 
Budakeling yang top dan 
banyak memberikan inspirasi.

dengan Tari Gambuh, Topeng, Arja, 
Prembon dan Calonarang. Ketika meng-
injak 15 tahun, dia sudah menjadi penari 
yang tersohor dan digandrungi para 
pencinta tari tradisional Bali hingga 
melalang buana ke pulau seberang, yaitu 
ke Kecamatan Monjok di Lombok Barat. 
Hingga kini, dia menjadi salah seorang 
sesepuh kesenian gambuh di Bali. 

1

2

3
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Cin, ketemuan di 
TKP biasa. Jam 16. 
Ada suprise cetar 
membahana badai 
nih. Bakal bikin 
termehek-mehek. 
C U yah

Pesan Singkat
EVI 1

INCOMING CALLEVI

Bu Evi, maaf 
saya tidak bisa 
latihan drama 
karena agak 
meriang tubuh 
saya.

Pesan Singkat
EVI

TUT TUT

KLIK!

LA LA

TUT...

SALAH
KIRIM

BEL SEKOLAH BERDERING. TANDA SEKOLAH TELAH USAI.

SETELAH
MENGIRIM

PESAN 
SINGKAT
DARI EVI.

ADI SEGERA
MENUJU 
TEMPAT

YANG TELAH
DITENTUKAN

TIBALAH
ADI SORE

ITU 
DI KAFE

MBAK SAYA
PESAN JUS
JERUK YA

...

KEMANA SIH NIH
EVI DITELPON

NGGA NGANGKAT
...

KAU MAU BERI
KEJUTAN APA
UNTUK IBU?
YANG CETAR
MEMBAHANA

...

ADI
TERCENUNG
MENYADARI

TELAH
SALAH

MENGIRIM
SMS

...

COBA CEK
SMS KAMU.

DAN ADI,
SARAN IBU,

LATIHANLAH PAKAI
BAHASA INDONESIA

YANG BENAR
MESTI ITU

SMS

HALO!

WOI VI...
DIMANA

LO?

LOH KOK
IBU TAHU...?
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Kemiskinan dan kebodohan  yang 
tergambar pada kebanyakan penduduk itu 
membuat hati Tjokro yang merupakan sosok 
rendah hati, peduli, dan hormat dengan 
siapa pun itu berkobar. Dia menginginkan 
perubahan dan itu diwujudkan dengan 
pendirian Sarekat Islam (SI). Organisasi itu 
dibentuk untuk meningkatkan harkat dan 
martabat rakyat Indonesia.

Hampir semua adegan tergambar apik 
dalam film Guru Bangsa: Tjokroaminoto. Film 
drama biopik besutan sutradara Garin Nugroho 
yang dirilis 9 April 2015 itu mengisahkan 
tokoh sejarah Indonesia bernama HOS 
Tjokroaminoto. Film ini menitikberatkan 
kehidupan dan perjuangan Tjokro.

Film dimulai dengan mengisahkan 
masa kecil Tjokro (dimainkan aktor reza 

rahardian) yang  mengalir indah. Apalagi, 
di film ini penonton juga diajak “melihat” 
perjuangan Kusno atau Soekarno (Deva 
Mahendra), Hadji Samanhudi, Agus Salim 
(Ibnu Jamil), Semaoen (Tanta Ginting), dan 
Musso (Ade Firman Hakim).

Memang, alur cerita film berdurasi dua 
jam lebih yang berloncatan membuat film 
ini kehilangan mata rantai kehidupan Tjokro 
dan membingungkan penonton awam. 
Contohnya, ketika Tjokro hijrah ke Semarang 
dan Surabaya, ia meninggalkan istrinya yang 
sedang hamil di rumah orang tua sang istri. 
Film mendadak menggambarkan bahwa 
Tjokro sudah menjadi tokoh kondang.  

Tidak ada gambaran mengenai per-
juangan Tjokro yang membangun organisasi 
dan melayani rakyat sehingga jadi sangat 

PelaJaran 
naSionaliSme dari Film

Guru Bangsa: Tjokroaminoto

Pada masa kolonialisme Belanda terutama selepas masa Tanam 
Paksa sekitar tahun 1800 penderitaan rakyat tergambar begitu 
jelas. Namun, gambaran itu seakan-akan tidak tampak pada 
pemuda bangsawan Oemar Said Tjokroaminoto (Tjokro). Dia hidup 
nyaman. Dengan tubuh berbalut beskap dan kain sarung batik, 
dia benar-benar tampil tidak seperti rakyat kebanyakan.

RESENSI FILM RESENSI FILM
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terkenal hingga mendapat julukan raja tanpa 
mahkota. Bahkan, cerita mendamaikan 
krisis rasial 1912 antara warga asli dan 
keturunan Tionghoa kelihatan samar-samar 
penyebabnya. 

Di sisi lain penonton tidak perlu menge-
renyitkan dahi. Meskipun bermuatan sejarah, 
film ini adalah sejarah dalam teropong 
nonformal. Perpaduan gaya Indonesia dan 
Hollywood sengaja dikemas untuk merebut 
simpati pasar dan penonton.

Garin Nugroho berani menyuguhkan 
pelajaran sejarah melalui filmnya di tengah-
tengah gempuran film-film Hollywood 
yang menyuguhkan kehebatan efek visual 
canggih dan tampilan fantastis. 

inpirasi dan Teladan
Sebenarnya, film Guru Bangsa: 

Tjokroaminoto tidak jauh berbeda dengan  
film yang berkisah tentang sejarah pada 
umumnya. Namun, bisa jadi tokoh ini 
diangkat ke layar lebar untuk mengingatkan 
masyarakat bahwa Indonesia memiliki 
pejuang sejati dan generasi penerusnya bisa 
belajar dari mereka.

Inspirasi dan teladan. Mungkin itu 
pula yang membuat para sineas kemudian 

membungkus perjalanan hidup para tokoh 
dan menghidupkannya ke layar lebar. 
Contohnya adalah kisah KH Ahmad Dahlan 
dalam Sang Pencerah, tokoh Muhammad 
Syafi’i Maarif dalam Si Anak Kampoeng, tokoh 
Katolik Mgr Soegijapranoto dalam Soegija yang 
sarat dengan nilai pluralisme, atau film Sang 
Kyai tentang tokoh NU Kyai Hasyim Asy’ari 
dan Soekarno yang mengisahkan perjuangan 
Bapak Proklamator Republik Indonesia.

Sosok itu diangkat agar generasi muda 
mengenal dan memahami perjuangan 
mereka untuk bangsa, siapa dan bagaimana 
pemikirannya. 

Memang, menonton “Guru Bangsa: 
Tjokroaminoto” seperti sedang belajar 
sejarah. Menontonnya ibarat melihat remah-
remah masa lampau yang ada di masa kini. 

“Guru Bangsa: Tjokroaminoto” bukanlah 
sekadar judul. Karakter Tjokroaminoto 
yang berjuang menghimpun, mendidik 
dan menjaga keharmonisan rakyat dengan 
mengorbankan kepentingan pribadinya jelas 
patut ditiru generasi muda Indonesia. Oleh 
karena itu, film ini tetap layak untuk ditonton 
karena memberi pelajaran nasionalisme, 
khususnya untuk kalangan remaja dan anak 
muda. (narni sUdanar)

Judul :
Semua untuk Hindia 
Penulis :
Iksaka Banu 
Penerbit : 
Kepustakaan Populer 
Gramedia 
Cetakan :
I, Mei 2014 
Tebal :
153 hlm 
isbn :
978-979-91-0710-7

PelengKaP 
KiSaH 
SeJaraH
Buku ini berisi 13 cerpen 
yang diceritakan dengan 
setting Indonesia saat 
bernama Hindia Belanda. 
Setiap cerpen adalah karya 
yang lepas, tapi kalau 
disusun alurnya,  kisah 
bermula dari kedatangan 
Cornelis de Houtman 
pada 1596 hingga masa-
masa awal Kemerdekaan 
Indonesia. Yang unik, 
setiap cerita dikisahkan 
oleh masing-masing tokoh 
utama yang beragam 
dengan sudut pandang 
“aku”. Ada wartawan perang, 
polisi, tentara, pastor, 
administratur perkebunan 
tembakau, dokter tentara, 
hingga seorang Nyai.
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Meskipun tidak saling berkaitan, 
konflik yang terjadi dalam cerita ada 
hubungannya dengan peristiwa-peristiwa 
dan tokoh-tokoh sejarah yang pernah ada 
semasa kolonialisme Belanda. Memang 
Iksana Banu sebagai penulis tidak 
memfokuskan cerpennya pada tokoh-
tokoh besar dalam sejarah. Kalaupun ada, 
tokoh-tokoh itu cuma disinggung dalam 
bagian kecil cerita kayak tokoh Untung 
Surapati dalam “Penunjuk Jalan”. Bahkan, 
Pangeran Diponegoro benar-benar 
sekilasan diceritakan dalam “Pollux”.

Peristiwa sejarah yang diungkap juga 
bukan peristiwa yang umum diketahui 
atau masuk dalam buku pelajaran sejarah. 
Sebut misalnya kisah pencurian beras di 
Stasiun Cilacap (“Gudang No 012B”). Atau, 
juga pemberontakan di kapal sekunar 
Belanda Noordster yang dipimpin tentara 
berpangkat letnan dalam “Pollux”.

Peristiwa besar seperti Perang 
Puputan di Bali diceritakan dalam cerpen 
“Semua untuk Hindia” yang dijadikan judul 
buku ini. Itu pun dengan tokoh utama 
wartawan De Locomotief. Atau, kisah yang 
berkaitan dengan tentara NICA setelah 
kemerdekaan ada dalam cerita “Selamat 
Tinggal Hindia”. 

Tentu saja, sebuah cerita pendek itu kisah 
fiktif. Namun, Iksaka Banu menyajikan “data” 
sejarah dengan tingkat keilmiahan tersendiri 
seperti dinyatakan oleh Nirwan Dewanto 
yang memberi pengantar buku ini. Hanya saja, 
semua kisah tetap harus dipelakukan sebagai 
kisah fiksi. Dan, untuk mengemas cerita 
atau data sejarah sebagai fiksi, pengarang 
kumpulan cerita ini patut diapresiasi. Lebih-
lebih tidak banyak pengarang Indonesia 
yang piawai mengemas sejarah ke dalam 
karya fiksi seperti yang dilakukan Pramoedya 
Ananta Toer.

Dapat dikatakan, membaca semua 
cerita ini, pembaca disuguhi remah-remah 

kisah sejarah yang kemungkinan tidak 
tertulis dalam buku sejarah yang dikenal 
publik. Hal itulah yang jadi keistimewaan 
buku ini. Apalagi, dengan sudut pandang 
tokoh “aku” pada semua cerpen, cerita 
menjadi asyik dinikmati, menghanyutkan, 
dan tentu saja menegangkan pada adegan 
konflik. Apalagi, bahasa yang digunakan 
adalah kata-kata sederhana yang dikemas 
secara apik dalam struktur kalimat yang rapi.

Buku ini layak dibaca siapa pun, 
termasuk kalangan remaja. Buku ini 
bisa disandingkan sebagai pelengkap 
buku pelajaran sejarah yang diajarkan di 
sekolah-sekolah, tentu saja dengan tetap 
memperlakukannya sebagai karya fiksi.   
(r darana)
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