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Lampion

Lampion-
lampion yang 
bergelantungan 
menghiasi acara 
Festival Kesenian 
Yogyakarta (FKY) 
yang diadakan 
pada tanggal 
9 September 
2014 di Ngasem, 
Yogyakarta.

Ramai

Penonton 
memenuhi 
tempat duduk 
di amphiteater 
Pasar Ngasem, 
Yogyakarta, di 
acara Festival 
Kesenian 
Yogyakarta (FKY), 
9 September 
2014, menunggu 
penampilan 
berikutnya di 
acara tersebut.

Mata Lensa

Jajak Pendapat

Foto dan teks: Agung Prastistha Surya



3Indikator
NOVEMBER 2014

Segalanya Mungkin Saat Malam 
 
Di malam yang terang lagi muram.  
Akankah kesetiaan dinilai dari sepi.  
Dan kelap-kelip lampu taman kota.  
Menerka apa hidup pantas untuk ditunggui.  
Kita bergumul lewat rasa, cinta, dan nalar yang beradu.  
Tapi kita lupa induk segala hasrat yang mengurung logika. 
 
Cintaku, sepadat apa pun udara malam.  
Tetap tidak akan mampu menepis mimpi-mimpi buruk.  
Rokok yang kau habiskan, hanya pengantar deru-deru impian.  
Yang merangkak lewat nadi, denyut jantung setiap pasang mata.  
Yang menyaksikan tingkah kita menghadapi malam,  
penuh liku seperti anak kecil nan manja. 
 

Yogyakarta, tanpa tahun 

 

Suguhan Akhir Tahun

Inilah terbitan kami yang sedikit keluar dari  
          pakem pers mahasiswa.

Tak meributkan kampus. 
Karena selama setahun ini kami telah 

berusaha berdialektika dengan Fisipol tercinta 
melalui rangkaian acara pemutaran film, diskusi, 
dan pelatihan jurnalistik. Tulisan-tulisan kami 
telurkan dalam dua edisi Silet dan unggahan-
unggahan website. Kami juga mencoba menyentil 
para pembaca yang cukup peka untuk melihat 
sekilas dan mencerna tempelan-tempelan nyinyir 
SinBok di sudut-sudut kampus. 

Tak cukup dengan sekedar menyertai masa 
2014 penuh dinamika ini. Sebagai kado akhir 
tahun, Sintesa menunaikan kewajiban dengan 
terbitan premium, Indikator. 

Edisi ini berawal dari potret euforia di kota 
Jogja yang penuh gemerlap acara, penuh histeria 
anak muda di linimasa, serta agenda-agenda yang 
diisi rencana untuk datang ke sebuah event pada 
akhir pekan. Mungkin pembaca adalah salah satu 
dari yang menikmati kesenangan itu.

Di balik itu semua, ada tarikan panjang 
peristiwa mulai dari perjuangan sebagian 
masyarakat Yogyakarta untuk mengukuhkan 
keistimewaan daerahnya. Kemudian efek di balik 
pengesahan Undang-Undang Keistimewaan 
yakni Danais yang datang bak durian runtuh.  
Efek dari Danais yang berujung banyaknya event 
di Jogja semakin menambah semarak kota yang 
memang tak pernah sepi hiburan ini. Orang-orang 
tua muda berbondong-bondong datang. Untuk 
menerjemahkan respon sebagian khalayak, kami 
membuat sebuah jajak pendapat untuk memotret 
perilaku mahasiswa Fisipol yang haus hiburan 
namun tetap mampu berapresiasi.

Hal-hal yang ada di ‘belakang panggung’ 
itulah yang coba dirangkum oleh awak Sintesa 
dan kini tersaji di tangan pembaca yang budiman. 
Selamat membaca!

Pemimpin Umum SekretarisRani Eva Dewi

U Rmum Pemimpin edaksiAnnisa Nur Indah S.

Odilia Enggar Fahmi Rijalul F.,Staff Redaksi

Yesandia O. Utomo, Desra Israyana, Umaruddin

Wicaksono, Clara, Intan Nur Ulfa, Triyanto

Prabowo, Isrotul Qomaria OdiliaWebmaster

Enggar Irene TantriKepala Litbang Staff

Litbang Agga Arista B., Isa Elfianto, Intan

Ravanza, Andriyan Yuniantoko, Agung Hidayat

Pemimpin Perusahaan Clara MariaArtistik

Rena, Zulfi AgungLayouter dan Fotografer

Prastistha Surya Elizabeth,Awak Magang

Manggiasih, Mega, Novi, Rani, Ivan, Alfian, Fajar,

Jefri, Roby, Kiki, Dyah, Zulfi

Sekretariat Redaksi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UGM, Jalan Socio Yusticia 1, Bulaksumur,
Yogyakarta 55281 @Email lppmsintesa gmail.com
Website lppmsintesa.fisipol.ugm.ac.id Twitter
@lppmsintesa
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Tepat di penghujung bulan Agustus tahun 
2012 lalu, presiden Indonesia keenam, 
Susilo Bambang Yudhoyono, menutup 

polemik status keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta dengan menandatangani 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 
tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) . Hal ini 
mengakhiri perjuangan sebagian masyarakat 
Yogyakarta, dalam mempertahankan status 
keistimewaan daerahnya.

Perjuangan masyarakat dalam 
mempertahankan keistimewaan DIY didasari 
oleh keinginan untuk mempertahankan 
trah Kraton sebagai penguasa DIY yang 
sah menurut Undang-Undang dan tradisi. 
Sebagian besar masyarakat Yogyakarta 
menghendaki posisi gubernur dan wakil 
gubernur DIY otomatis diduduki Sri Sultan 
dan Paku Alam yang bertahta, atau istilahnya 
menggunakan sistem penetapan. Di sisi 
lain ada pihak yang meyakini bahwa sistem 
penetapan tidak sesuai dengan konstitusi 
Indonesia sebagai negara demokratis. Namun 
pada akhirnya setelah UUK disahkan, pihak 
pro-penetapanlah yang menang.

Kini sudah lebih dua tahun setelah UUK 
DIY disahkan. Berkat perjuangan masyarakat, 
Sultan HB X masih bertahta sebagai Raja 

sekaligus Gubernur DIY. Namun, status 
keistimewaan yang disandang DIY ternyata 
membawa konsekuensi –konsekuensi lain yang 
mungkin tak diduga sebelumnya oleh sebagian 
besar masyarakat. Sebelum melanjutkan 
pembahasan ini, ada baiknya kita memahami 
terlebih dahulu apa saja sebenarnya yang 
membuat Yogyakarta istimewa.

‘Jogja Istimewa’, Apa dan Mengapa?
Dalam Bab Ketentuan Umum yang 

tertera di UUK DIY  tertera bahwa DIY memiliki 
keistimewaan dalam kedudukan hukum 
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul untuk 
mengatur beberapa kewenangan istimewa. 
Sedangkan yang dimaksud kewenangan 
istimewa tersebut adalah kewenangan tambahan 
selain dari kewenangan pemerintah daerah 
setempat yang diatur oleh undang-undang. 
Singkatnya, yang memiliki wewenang di DIY 
bukan hanya pemerintah daerah setempat, 
tapi juga pihak lain, dalam hal ini Kesultanan 
Nyayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten 
Pakualaman.

Menurut Sambodo, Sub Bagian Program 
Dinas Kebudayaan DIY, terdapat empat 
aspek yang menjadikan Yogyakarta istimewa 
dibandingkan dengan daerah lainnya. Keempat 

Oleh: Fahmi Rijalul Fikri & Odilia Enggar

Dana Istimewa dalam 
Tanda Tanya

“Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang 
bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari 

Negara Republik Indonesia”

Amanah Sri Sultan HB IX 5 September 1945
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aspek tersebut ialah; penetapan kepala daerah, 
pertanahan, tata ruang, serta kebudayaan.

Dalam aspek penetapan kepala daerah, 
pemilihan Gubernur DIY tidak dilakukan 
berdasarkan Undang-Undang Pilkada. Sultan 
yang berkuasa otomatis ditetapkan sebagai 
Gubernur dan Adipati Pakualaman sebagai Wakil 
Gubernur.

Aspek kedua adalah tata ruang. Yogyakarta 
dikatakan istimewa juga karena memiliki 
keistimewaan tata ruang secara historis. Konon 
selain Yogyakarta, tidak ada kota di Indonesia 
yang dibangun berdasarkan prinsip tata ruang 
sebelum jaman Belanda. Tata ruang disini 
bukan hanya dari segi fisik, namun juga dari segi 
filosofis. Yogyakarta mengenal filosofi seperti 
Catur Gatra, juga penamaan jalan yang memiliki 
makna tersendiri.

Dari segi pertanahan, jika di daerah lain 
tanah yang tidak dimiliki oleh rakyat dimiliki 
oleh Negara, di Yogyakarta hak milik atas tanah 
Kraton Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten 
Pakualaman masih diakui. Maka dalam UUK 
DIY terdapat adanya pengakuan Kasultanan 
Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman 
sebagai subjek hukum hak atas tanah. Istilah 
ini lebih dikenal sebagai Sultan Ground (SG) dan 
Paku Alam Ground (PAG). 

Lalu aspek keistimewaan terakhir yaitu 
budaya. Tidak dapat dipungkiri, banyak kalangan 
mengakui kebudayaan Jawa yang mendominasi 
kebudayaan Indonesia berasal dari Yogyakarta. 
Kebudayaan tersebut bukan hanya berupa 
seni pertunjukan, tapi juga kuliner, kerajinan, 
arsitektur tradisional, cagar budaya, upacara 
adat, dan lain-lain. 

Keempat aspek tersebut merupakan bukti 
bahwa Yogyakarta berbeda dengan daerah 
lainnya di Indonesia. Belum lagi jika dikaji secara 
historis, DIY di bawah kepemimpinan HB IX 
adalah daerah yang tidak hanya secara sukarela 
bergabung dengan NKRI, tetapi juga berjasa 
besar dalam memperjuangkan kemerdekaan 
NKRI.

Dana Keistimewaan
Aspek-aspek keistimewaan DIY ternyata 

membawa konsekuensi yang cukup berpengaruh 
di tatanan pemerintah daerah usai UUK disahkan. 
Dengan mengesahkan UUK, pemerintah pusat 

memiliki kewajiban untuk mengucurkan Dana 
Keistimewaan atau danais. Danais ini menurut 
Sambodo berbeda dengan dana outsource 
di Papua atau Aceh dalam hal kuota dan 
batas waktu. Danais milik DIY tidak ada batas 
waktu dan plafonisasi nominal. Besaran dana 
ditentukan berdasarkan program kegiatan yang 
diusulkan oleh pemerintah daerah dan disetujui 
oleh pemerintah pusat. 

Dari beberapa aspek keistimewaan yang 
telah disebutkan, urusan kebudayaan (meliputi 
Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas 
Pekerjaan Umum, dan Dinas Pariwisata) 
mendapatkan porsi danais paling besar. Pada 
tahun 2014, urusan kebudayaan mendapatkan 
porsi 90% dari danais.  Sementara 10% sisanya 
untuk hal-ihwal seperti penetapan kepala daerah, 
tata ruang dan pertanahan, serta kelembagaan 
pemerintahan daerah. Pentingnya urusan 
kebudayaan sebagai aspek utama keistimewaan 
DIY ini diamini oleh Sambodo. “Kalau di daerah 
lain budaya itu hanya sebagai tempelan, di DIY 
budaya itu sebagai paradigma pembangunan,” 
paparnya. 

 Seperti dilansir dari Kompas 15 Oktober 
2014, tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan 
danais sebesar Rp 523 miliar. Dinas Kebudayaan 
mendapat jatah paling besar yakni Rp 375 miliar, 
disusul Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, 
Energi, dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 
123 miliar, dan Sekretariat Daerah sebesar Rp 25 
miliar.

Besarnya dana yang didapat sayangnya 
belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. 
Minimnya angka serapan danais sendiri 
sejak tahun 2012 hingga kini masih menjadi 
masalah. Menurut data dari Bappeda DIY 
tahun 2014, realisasi anggaran pada tahun 2013 
hanya mencapai 23,45% dari total anggaran 
keistimewaan tahun tersebut. Dana yang 
dikhususkan untuk kebudayaan juga hanya 
berhasil terealisasi sebesar 22,57%. Sedangkan 
pada tahun 2014 seperti dilansir Kompas, 
Danais yang berhasil dicairkan baru 130 milyar 
atau 25% dari total anggaran setahun. Itu pun 
penyerapannya baru sekitar 56% yakni sebesar 73 
milyar. Minimnya penyerapan terkendala proyek-
proyek pembangunan fisik yang gagal lelang, 
termasuk untuk urusan kebudayaan.
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Pemanfaatan Danais Belum Ideal
Salah satu penyebab minimnya serapan 

danais adalah karena pengelolaannya belum 
melibatkan masyarakat. Ketua Paguyuban 
Dukuh Se-DIY, Semar Sembago Sukiman 
Hadiwijoyo seperti dilansir Kompas, 15 Oktober 
2014, mengatakan hal serupa. ”Mana mungkin 
penyerapannya maksimal kalau lapisan 
masyarakat terbawah tidak bisa mengakses dana 
itu?” ujarnya. 

Di sisi lain, Dinas Kebudayaan sebagai 
pengelola dana terbesar belum mampu 
merumuskan konsep kebudayaan yang mampu 
memberikan pengaruh signifikan terhadap 
kualitas Yogyakarta sebagai daerah istimewa. 
Alih-alih membuat konsep besar dengan 
kerangka kebudayaan untuk kesejahteraan 
masyarakat, kebudayaan DIY masih 
dimanifestasikan sebagai acara-acara atau event 
belaka. 

Aprinus Salam, Kepala Pusat Studi 
Kebudayaan UGM yang juga konsultan 
kebudayaan di Pemda DIY mengungkapkan 
pendapat serupa. “Dana besar tapi Yogyakarta 
tidak berubah banyak kecuali adanya event-
event seni dengan orientasi pariwisata. Tapi 
itu permukaan sebetulnya. Saya kurang setuju 
dengan konsep kebudayaan yang orientasinya 
justru sebagai proses-proses kesenian, seolah-
olah kebudayaan adalah kesenian. Kebudayaan 
adalah proses bagaimana memperjuangkan 
kehidupan menjadi lebih mulia sebetulnya,” 
papar Aprinus.

Menurut situs resmi Dinas Kebudayaan 
DIY, tercatat sejak Juli 2012 ada peningkatan 
cukup signifikan jumlah event seni budaya yang 
diadakan oleh Pemerintah Daerah baik yang 
bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan maupun 
Dinas Pariwisata. Pada tahun 2012 dari bulan 
Juli-Desember tercatat ada 7 event. Jumlah itu 
meningkat pada tahun 2013 yakni sebanyak 28 
event. Sedangkan pada tahun 2014 tercatat 
hingga 39 event. 

Dari puluhan event tersebut hampir 
semuanya mengangkat seni budaya tradisional 
seperti  Festival Ketoprak, Pagelaran Wayang 
Kulit, Festival Bentara Upacara Adat, Festival 
Njeron Beteng, Festival Desa Budaya di berbagai 
kabupaten, dan lain-lain. Di sisi lain, ada pula 

event seni yang lebih kontemporer dan cukup 
populer di kalangan anak muda, antara lain 
acara tahunan FKY, Jogja International Street 
Performance dan yang terbaru adalah Jogja 
Percussion Festival.  

Selain acara yang dikelola oleh Dinas 
Kebudayaan, sebenarnya banyak event 
seni budaya lain di Yogyakarta yang lebih 
kontemporer dan diprakarsai oleh pegiat seni di 
Yogyakarta. Beberapa yang telah populer dan 
terbukti berpotensi menarik animo publik adalah 
Ngayogjazz, Asia Tri, Bedog Arts Festival, Festival 
Gamelan Yogyakarta, dan Festival Musik Tembi. 
Namun sayangnya karena perencanaan alokasi 
danais yang masih bersifat top down dan juga 
prosedur birokrasi yang ketat, banyak acara yang 
diadakan oleh para seniman sebagai masyarakat 
sipil belum mendapat bantuan dari alokasi 
danais.

Sambodo mengungkapkan ketatnya 
prosedur merupakan konsekuensi dari peraturan 
pemerintah pusat. Untuk bisa mengakses 
danais, ada beberapa kriteria administrasi yang 
harus dipenuhi. Kriteria-kriteria tersebut antara 
lain: suatu acara harus diadakan oleh sebuah 
organisasi yang minimal telah berdiri selama 
3 tahun, berdomisili di DIY, memiliki nomor 
induk organisasi yang disahkan oleh kabupaten/
kota,  memiliki NPWP serta akta notaris. Selain 
itu masih ada juga persyaratan teknis yang 
disesuaikan dengan acaranya. “Kita memiliki 
prinsip kehati-hatian, karena tidak hati-hati 
sedikit saja urusannya hukum,” papar Sambodo.

 Berbagai kendala dalam pemanfaatan 
danais menunjukkan bahwa pemerintah 
DIY sebenarnya belum siap dengan segala 
konsekuensi yang timbul sejak disahkannya 
UUK DIY. Buktinya, dana besar yang sebenarnya 
merupakan peluang luar biasa bagi masyarakat, 
khususnya yang bergelut di bidang kebudayaan, 
malah menimbulkan masalah akibat minimnya 
angka serapan. Hal ini disebabkan oleh minimnya 
program yang dibuat karena pemerintah belum 
memiliki sistem yang bisa bersinergi dengan 
seluruh masyarakat. Ke depan, realisasi danais 
akan kembali kurang optimal bila pemda masih 
gagal menjalin kerjasama dengan masyarakat 
sipil. 
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Baru-baru ini, logo Kota Yogyakarta yang 
dimodifikasi menimbulkan kontroversi 
tak mengenakkan. Menurut pemberitaan 

di berbagai media, dana senilai Rp 1,5 milyar 
yang  diambil dari alokasi Dana Keistimewaan 
atau danais digelontorkan untuk rebranding 
logo komersial Jogja. Logo yang sebelumnya 
berwarna hijau diganti dengan logo baru 
berwarna merah berupa tulisan “Jogja” yang 
dikecam oleh banyak orang Yogyakarta karena 
memiliki desain garis yang malah terbaca 
“Togua”. Publik menyayangkan mengapa uang 
sebanyak itu dihabiskan untuk hal yang tak 
mampu membuat orang Jogja berbangga. Kini 
patut dipertanyakan, apakah pemerintah provinsi 
hanya membuang alokasi danais sekenanya 
supaya Yogyakarta tetap istimewa?

Besarnya persentase danais terhadap 
pembangunan kebudayaan tak sebanding apa 
yang dihasilkan. Orientasi penyelenggaran 
event kesenian untuk daya tarik pariwisata 
menghasilkan carut-marut pada bidang birokrasi. 
Meski melahirkan event-event kenamaan yang 
berjejal, di baliknya masih banyak pula yang tak 
menikmati istimewanya danais. Proses yang 
“ngang-nging-ngung” untuk melamar danais 
tersebut menjadi permasalahan baru. Karenanya, 
banyak yang bekerja untuk pengembangan 
kebudayaan malah tak terakomodasi dengan 
baik. Beberapa yang tak terakomodasi di 
antaranya adalah mereka yang berada di ranah 
kesenian kontemporer. 

Pitra Ayu, salah satu pekerja seni 
kontemporer yang juga bekerja di IVAA 
(Indonesia Visual Art Archive), mengkritik 

kebijakan Dinas Kebudayaan DIY dalam 
menentukan kebijakan terkait danais. “Kalau 
dibilang sistemnya belum jelas memang selalu 
kabur karena tidak ada takaran tertentu 
apakah sebuah lembaga itu layak untuk 
mendapatkan dana itu atau tidak,” ungkap 
Pitra saat ditemui (31/10) lalu. Menurutnya, 
sistem birokrasi yang ada saat ini tidak 
begitu jelas, pun membuat mereka yang 
ingin melamar danais tersebut kebingungan. 
Ia menyayangkan tindakan Dinas 
Kebudayaan yang terkesan asal comot dalam 
pengembangan kebudayaan. Buktinya, IVAA 
pernah memiliki pengalaman buruk bekerja 
sama dengan Dinas Kebudayaan. “Rancangan 
proyek kami di-copypaste oleh dinas terkait 
(Dinas Kebudayaan-Red.) tanpa melibatkan 
kita. Yang diambil adalah event yang memang 
bisa ada ‘bunyinya’ (menarik publik-Red.),” 
ungkapnya.

Selain para perupa, mereka yang 
berkecimpung di dunia tari kontemporer juga 
mengalami nasib yang hampir sama. Selain 
sedikitnya pemain yang berada dalam area 
ini, kontribusi pelestarian tari kontemporer 
oleh pemerintah masih dirasa kurang. 
“Pemainnya (pelaku tari kontemporer) tidak 
banyak. Ini berkaitan dengan hukum pasar. 
Ketika peminatnya sedikit, maka ruangnya 
jadi sedikit,” ucap Bambang Paningron selaku 
penggerak festival tari Asia Tri ini. Hal ini pula 
yang pantas mendapat perhatian lebih karena 
ruang yang sedikit ini juga akan berpengaruh 
pada hak danais yang bisa diperoleh. 
Lebih lanjut, Bambang juga meminta agar 

Penetrasi Dangkal 
Dana Keistimewaan

Oleh: Yesandia O. Utomo
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pemerintah tetap memperhatikan dan memberi 
dorongan pada seni tari kontemporer. “Paling 
penting itu dorongan, karena membuat 
pementasan sendiri terlalu mahal, namun ketika 
mereka mendapatkan ruang, free, kadang 
mereka mendapat bantuan dana. Hal tersebut 
menjadi semangat bagi mereka yang tertantang 
akan gagasan-gagasan baru,” lanjutnya.

Penggunaan Danais Terlalu Event Oriented?
Akhir-akhir ini publik Yogyakarta banyak 

disuguhkan pergelaran kesenian—entah itu 
yang bermutu atau hanya sekadarnya saja. 
Banyaknya penyelenggaraan itu tak bisa 
disalahkan karena kebutuhan Dinas Kebudayaan 
untuk menghabiskan uang danais yang tanpa 
plafon tersebut. Namun, sangat disayangkan 
ketika uang ratusan miliar hanya habis untuk 
pengembangan kebudayaan jangka pendek. 
Jarang sekali melihat program-program yang 
mendatangkan keuntungan pada jangka waktu 
yang panjang; misal pengembangan sumber daya 
manusia, program pendidikan kebudayaan, dan 
lain-lain.

Hal ini yang mendapat kritikan dari Anggi 
Minarni, Direktur Lembaga Kebudayaan Karta 
Pustaka. “Sangat disayangkan kalau danais 
hanya digunakan untuk membuat event-event 
kesenian yang kini sudah terlalu banyak dan 
terlalu sering, sampai membuat orang-orang 
kurang tertarik lagi,” kata Anggi. Jika melihat 
kenyataannya sekarang, perkataan Anggi ini 
memang ada benarnya. Selalu berjejalnya event 
yang kini tak hanya hadir di akhir pekan, memberi 
efek sederhana: kebingungan mendatangi 
pertunjukkan seni. Atau efek paling parahnya 
memang menimbulkan kejengahan bagi publik. 
Tentunya, kritik Anggi perlu mendapat perhatian 
dari pemerintah. Selain memberikan jangka 
waktu yang tetap dan kontinyu untuk sebuah 
event, ia mengusulkan untuk membangun SDM 
kebudayaan. “Sebaiknya danais digunakan 
untuk investasi peningkatan kualitas sumber 
daya manusianya, tidak melulu dihabiskan 
untuk  membuat hal yang tampak fisik saja, 
misalnya sertifikasi seniman dan membuat sistem 
pendidikan yang lebih istimewa,” ujarnya.

Sebelumnya, atas mandat Sultan 
Hamengkubuwono XI sendiri, prosedur untuk 
mengakses danais memang harus melalui satu 

jalur. Untuk itu, dibentuklah asosiasi-asosiasi 
yang akan menaungi seniman berdasarkan suatu 
bidang yang digeluti. Kemudian para pekerja seni 
yang berjejaring tersebut menggunakan asosiasi 
untuk menghubungkan antara pemerintah 
dan para seniman. Namun, terjadi banyak 
kebingungan yang dialami oleh para seniman. 
“Misalnya kelompok-kelompok yang sifatnya 
milik kampung dan milik warga. Yang kita 
bingungkan apakah nanti ketika kita melamar, 
dianggap mengambil jatah orang atau tidak,” 
kata Pitra mempertanyakan kebijakan ini.

Berbeda dengan beberapa seniman di 
atas, ada Joned Suryatmoko yang berasal dari 
paguyuban teater, mampu mengakses danais 
tersebut. Buktinya, asosiasi teater ini merupakan 
satu-satunya kelompok seniman yang mampu 
mendapat suntikan dana dari Dinas Kebudayaan. 
“Hal ini menjadi potensi yang sangat bagus 
bagi kesenian teater karena belum pernah kami 
berhadapan dengan negara dalam kondisi seperti 
ini. Kami bisa membuktikan bahwa kelompok 
seniman bisa membuat rancangan keuangan 
yang transparan dan akuntabel,” ujarnya ketika 
ditemui (30/10). Dalam prosesnya Joned juga 
mengakui bahwa rancangan program yang 
memiliki nilai sebagai event lebih diunggulkan 
dibandingkan kegiatan non-event seperti 
penyusunan buku. Setelah proposal pengajuan 
dana dari asosiasi teater disetujui Dinas 
Kebudayaan, ia mendapat instruksi bahwa dana 
yang diberikan semua harus dialokasikan untuk 
event. “Dana yang kami terima tahun ini sebesar 
Rp 750 juta digunakan untuk pertunjukan-
pertunjukan dan satu seminar,” ujarnya.

Beberapa bukti di atas memang 
menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi 
pada pembagian danais. Penetrasi danais masih 
dangkal dan belum menjangkau semua ranah. 
Selain itu, danais masih terkesan dihamburkan 
untuk menunjukkan Yogyakarta sebagai kota 
event semata. Sangat disayangkan apabila 
Yogyakarta sebagai kota kebudayaan hanya 
mementingkan pergelaran semata tanpa 
membangun sumber daya manusia sebagai aset 
masa depan. Atau memang pemerintah hanya 
berorientasi pada uang yang akan dihasilkan dari 
pembuatan event?
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Pada akhir masa jabatan, DPR-RI periode 
2009-2014 telah mempersiapkan produk 
rancangan undang-undang tentang 

kebudayaan. Undang-undang tersebut berisi 
antara lain definisi tentang kebudayaan, hal-hal 
yang akan diatur dalam bidang kebudayaan, 
serta institusi yang bertanggung jawab mengatur 
urusan kebudayaan Indonesia. Selain wacana 
pembentukan Kementerian Kebudayaan, ada 
institusi lain yang disebut Komisi 
Pelindungan Kebudayaan. 
Namun hingga masa jabatan 
DPR periode lalu berakhir 
dan DPR baru telah dilantik, 
RUU ini masih belum 
disahkan, bahkan 
terancam batal.  

Menurut RUU 
Kebudayaan, definisi 
kebudayaan adalah 
keseluruhan  
gagasan, perilaku, 
dan hasil karya 
manusia dan/
atau kelompok 
manusia yang 
dikembangkan 
melalui proses 
belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya 
yang berfungsi sebagai pedoman untuk 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Senada dengan definisi tersebut, 
menurut Prof. Dr. Selo Soemardjan dan 
Soelaiman Soemardi, budaya adalah  sarana 
hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Definisi 
tersebut sangat luas bila diaplikasikan ke 
kehidupan nyata. Dan menilik sifat akal budi 
manusia yang terus berkembang, kebudayaan 
adalah sesuatu yang mustahil dipatok di ranah 
tertentu.

Namun manifestasi kebudayaan menurut 
RUU itu masih sempit, kebanyakan membahas 
mengenai adat dan seni. Di tingkat pusat, 
urusan kebudayaan disandingkan dengan 

pendidikan dalam satu kementerian yakni 
Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah 
dan Kebudayaan yang berada di bawah 
koordinasi Menko Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan. Namun di banyak daerah, 
urusan kebudayaan justru disandingkan 
dengan pariwisata dalam lembaga Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata tingkat propinsi 
maupun kabupaten. Di tingkat bawah, 

kebudayaan memang seolah 
diperlakukan sebagai industri 

yang menunjang eksotisme 
suatu daerah. Jadi tak 

heran bila kini kita 
meyakini bahwa budaya 

paling dekat kaitannya 
dengan warisan 
artefak dan seni-seni 
tradisi. 

Di balik 
pemaknaan yang 
salah kaprah 
tersebut ada 
penjelasan yang 
cukup logis 
mengapa dalam 
masyarakat kita 
terkonstruksi 

bahwa budaya identik dengan karya seni, 
sesuatu yang bisa dinikmati keelokannya 
menggunakan pancaindra manusia. 
Dalam salah satu tulisannya, Umar Kayam 
memaparkan bahwa masyarakat agraris 
Indonesia yang tradisional mengganggap 
seni, khususnya seni pertunjukan sebagai 
wahana ekspresi yang efektif dan fungsional 
sekali, bahkan berguna untuk menjaga 
keseimbangan masyarakat. Peran seni rakyat 
yang sangat besar di masa lalu inilah yang 
membuat pemerintah membuat program-
program kebudayaan yang berorientasi 
pelestarian.

Padahal, seiring waktu, kebudayaan yang 
bersifat tradisional mendapatkan banyak 

Ilustrator: Zulfi

BUDAYA ≠ SENI
Oleh: Andriyan Yuniantoko, Odilia Enggar, dan Umarudin Wicaksono
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pengaruh. Ragam kebudayaan di masa sekarang 
dapat dipahami dalam empat kategori seperti 
yang diungkapkan oleh budayawan Aprinus 
Salam dalam salah satu artikelnya.  Dalam artikel 
tersebut tertulis bahwa sesuai dengan muatan 
ideologinya, budaya bisa dibagi menjadi budaya 
lokal, budaya agama, budaya massa/populer, 
dan budaya nasional. Budaya lokal atau budaya 
tradisional adalah budaya yang lahir bersama 
pengertian manusia tentang estetika alam raya. 
Budaya agama muncul dalam bentuk hubungan 
antara manusia dengan Tuhan, manusia dan 
alam menuju alam pasca-duniawi. Sementara 
budaya nasional lahir bersama dengan kesadaran 
berbangsa menjaga kesatuan dan persatuan. 
Sedangkan budaya populer muncul akibat atas 
dasar logika pasar, untung atau rugi, bisa dijual 
atau tidak, menghibur atau tidak.

Keempat bentuk budaya di atas tadi 
termanifes dan dapat ditemui di Yogyakarta. 
Lapis-lapis kebudayaan sejak masa purbakala 
hingga masa kini bisa ditemui di daerah yang 
telah dideklarasikan sebagai daerah istimewa 
ini. Yogyakarta sebagai ruang telah diisi oleh 
harmoni dari perjanjian manusia dengan alam 
atau pun sebaliknya. Harmoni atau keserasian 
tersebut terbentuk karena rasa cinta yang telah 
bersinergi dari keduanya. Tak  heran daerah yang 
dianggap pusat kebudayaan Jawa ini kaya akan 
warisan-warisan sarat filosofi. Pun sebagai kota 
yang terus berkembang, Yogyakarta juga sangat 
terbuka akan hal-hal baru yang memperkaya 
ranah budayanya. Selain mewarisi budaya 
adiluhung yang bersifat high-culture warisan 
kerajaan, Yogyakarta juga memiliki keistimewaan 
di aspek lain dari budaya, yakni pendidikan. 
Banyaknya pusat pendidikan dengan beragam 
orientasi menjadikan Yogyakarta sebagai tempat 
bertemunya orang-orang dari berbagai penjuru 
dan latar belakang. Terakhir, aktivitas kesenian 
dari seniman-seniman tradisional maupun 
kontemporer juga menjadi nilai tambah bagi 
kebudayaan Yogyakarta yang begitu kaya, unik, 
dan dinamis.

Bahkan karena budaya, Yogyakarta 
menjadi daerah yang mengampu kebijakan 
otonomi khusus. Dalam studi hubungan pusat 
dan daerah ada lima aspek yang dapat menjadi 
prasyarat hadirnya otonomi khusus. Kelima 
aspek itu antara lain, konflik, sejarah dan budaya, 

daerah perbatasan, ibukota negara dan pusat 
pengembangan ekonomi. Yogyakarta memenuhi 
salah satu aspek dari kelima aspek tersebut 
yakni sejarah dan budaya. Identitas kebudayaan 
Yogyakarta itu telah diperjelas melalui 
Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Yogyakarta. Melalui UU itu pula, 
aktivitas seni dan budaya yang merupakan 
identitas Yogyakarta terjamin. 

Sayangnya, tidak sedikit yang salah 
memaknai kegiatan kebudayaan dengan masing-
masing bentuknya dianggap sebagai sekadar 
pertunjukkan seni. Sehingga yang ada hanyalah 
penilaian secara estetik tanpa memperhatikan 
muatan ideologi dan nilai moral yang terkandung 
di dalamnya. Lebih jauh lagi, kaitan antara 
budaya dan pariwisata justru mengubah yang 
tadinya adalah budaya rakyat menjadi budaya 
komersial. Orientasi pariwisata memang 
menciptakan kesadaran bahwa kebudayaan, 
khususnya yang tradisional, sebagai sesuatu yang 
eksotis. Eksotisme inilah yang kemudian dikemas 
melalui pertunjukan-pertunjukan maupun festival 
seni. 

Meski keistimewaan budaya di Yogyakarta 
telah diakui bahkan diberi dana untuk 
pengembanganya, implementasi konsep budaya 
di Yogyakarta masih harus diperhatikan.  Perlu 
pemahaman  yang lebih kompleks terhadap 
budaya dan seni mulai dari pemahaman akan 
ragam budaya, muatan ideologi, nilai-nilai 
yang terkandung, juga aspek estetika untuk 
menjadikan budaya tersebut sebagai sarana 
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan 
demikian, kelak tak ada lagi pemahaman sempit 
terhadap budaya yang berujung aktivitas-
aktivitas bersifat permukaan seperti pertunjukan 
dan pameran. Julukan Yogyakarta sebagai kota 
budaya semoga tidak luntur menjadi sebatas 
kota event.

Rujukan:
Dardias, B. 2012. Desentralisasi Asimetris di 

Indonesia.  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Kayam, Umar. 1981. Seni, Tradisi, Masyarakat. 

Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
Salam, Aprinus. 2013. Kontestasi Janji 

Budaya. Kedaulatan Rakyat: 3 Juni 2013
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Bandung, Serang, Semarang,

Makassar, Palembang, Sidoarjo,

Pekalongan, dan Medan.
Pada tahun 2008 sekitar

duapuluh ribu buruh melakukan

longmarch menuju Istana Negara pada

peringatan 2008 di Jakarta.May Day

Aksi ini dilakukan oleh berbagai

organisasi buruh yang tergabung

dalam aliansi Buruh Menggugat dan

front perjuangan rakyat serta

organisasi lainnya. Sedangkan pada

tahun 2010 peristiwa yang sama juga

teradi. Mereka meuntut akan jaminan

sosial bagi  buruh sebab masih dirasa

terdiskriminasi, terbatas dan

berorientasi keuntungan. Hal yang

sama juga terjadi pada tahun 2011

mereka turun lagi ke jalan untuk

menyerukan kepastian jaminan sosial

bagi buruh di Indonesia sambil

meneriakan perjuangan hidup dan hak

buruh menuju istana merdeka.
Menanggapi aksi-aksi yang

terjadi, presiden SBY terpaksa berjanji

untuk membuat sebagai hariMay Day

libur nasional pada tahun depan. Di

samping itu, presiden juga memaksa

diri bertemu dengan para petinggi

serikat buruh untuk memenangkan

mereka dalam berbagai janji. Hal ini

menunjukan bahwa kelas penguasa

mengalami kekhawatiran akan

kekuatan buruh yang semakin hari

semakin besar. ()

Ike Astriningtyas (Pemimpin Umum 2013)
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Selamat Lulus!

FX Aditya Rinaldhi (Kepala Litbang  2012)

Irene Tantri (Kepala Litbang  2014)
Lalu Rahadian (Staff Redaksi 2010-2013)
FX Aditya Rinaldhi (Kepala Litbang  2012)

Syarifah Rahmawati (Sekretaris Umum 2013)

Oleh: Zulfi

Karikatur
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Daerah istimewa tampaknya memang 
pantas disematkan kepada Yogyakarta. 
Banyak acara (event) bertajuk seni 

dan budaya tersaji masif di provinsi yang 
berpenduduk sekitar 3.514.762 ini. Yogyakarta 
menawarkan pagelaran seni, seperti 
pameran, festival, parade, hingga beragam 
lomba kesenian yang diadakan baik instansi 
pemerintah maupun swasta. Munculnya 
acara-acara tersebut menunjukkan betapa 
istimewanya provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Bahkan, Yogyakarta dapat diberi 
predikat sebagai kota one stop event.

Pemerintah provinsi DIY memiliki 
peran penting mendorong kemunculan 
acara-acara kebudayaan. Apalagi, semenjak 
adanya undang-undang keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta, poster-poster 
acara kesenian dapat dengan mudah kita 
jumpai di pinggir-pinggir jalan. Acara-acara 
kebudayaan dapat menyerap wisatawan 
lokal dan mancanegara sehingga turut 
serta meningkatkan pendapatan daerah. Di 
Yogyakarta terdapat acara-acara kebudayaan 
yang ramah bagi semua kalangan umur, 
seperti Festival Kesenian Yogyakarta, ArtJog, 
Sekaten, dan Pasar Kangen menciptakan daya 
tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Salah satu penikmat event kebudayaan 
adalah kalangan pemuda. Kalangan ini 
cukup antusias mengunjungi acara seni-
budaya yang digelar selama ini. Pelajar dan 
mahasiswa merupakan representasi kalangan 
pemuda yang banyak ditemui di Yogyakarta. 
Antusiasme dari kalangan pemuda ini 
membuat Sintesa tertarik untuk menelisik 
beragam alasan mereka datang ke acara 
tersebut.

Sintesa melakukan penyebaran angket 
dengan sasaran mahasiswa Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah 
Mada. Sejumlah 143 responden didapat dari 
penyebaran angket tersebut. Berdasarkan 
hasil penyebaran angket, pelbagai alasan 
pun mencuat dari mahasiswa terkait 
ketertarikannya terhadap acara kebudayaan 
yang ada di Yogyakarta. Dari 143 responden, 

58% mengungkapkan ketertarikannya karena 
konsep acara, sedangkan responden yang 
memilih jawaban karena acara tersebut 
dapat menjadi sarana rekreasi sebanyak 27%. 
Sisanya, sebanyak 15% tertarik mengunjungi 
acara tersebut karena sedang populer. Meski 
persentasenya paling sedikit, kepopuleran 
suatu acara baik melalui perbincangan di antara 
mahasiswa maupun karena banyak mendapat 
sorotan media membuat mahasiswa merasa 
perlu untuk tahu apa yang sedang menjadi 
hot topic saat ini. Hadirnya mahasiswa dalam 
acara-acara tersebut bisa jadi juga sebagai ajang 
pembuktian bahwa  dirinya adalah pemuda masa 
kini, yang cukup update tentang hal-hal terbaru.

Keberadaan merupakan pembuktian 
bagi seseorang terhadap sesuatu yang ada 

untuk tahu apa yang sedang menjadi hot topic saat ini. Hadirnya mahasiswa dalam acara-acara 

tersebut bisa jadi juga sebagai ajang pembuktian bahwa  dirinya adalah pemuda masa kini, yang 

cukup update tentang hal-hal terbaru. 

 

Keberadaan merupakan pembuktian bagi seseorang terhadap sesuatu yang ada di 

sekitarnya. Berfoto merupakan salah satu cara pembuktian keberadaan. Aktivitas jeprat-jepret ini 

dapat kita temukan dengan mudah di hampir semua tempat. Tak kurang, hal ini pula yang 

dilakukan banyak mahasiswa manakala mengunjungi acara seni budaya, bahkan singkatnya, 

aktivitas itu sudah menjadi kebiasaan. Seakan dengan berfoto telah mendeskripsikan keberadaan 

individu. Setidaknya terdapat 20% responden menentukan pilihan kebiasaan utamanya saat acara 

kebudayaan dengan berfoto. 

Konsep Acara
58%Sedang 

Populer
15%

Sarana 
Rekreasi

27%

Ketertarikan Mengunjungi Acara 
Seni-Budaya

 

Apapun aktivitas yang dilakukan oleh individu pastinya memberikan dampak tersendiri 

pada manusia tersebut. Apalagi setelah mengunjungi acara bertemakan kebudayaan. Pastinya 

pelbagai pengalaman didapat setelah mengikutinya. Wawasan baru, hiburan, dan teman baru 

merupakan beberapa hal yang diperoleh setelah mengunjungi acara kebudayaan. Terutama 

hiburan, seakan hiburan menjadi salah satu efek yang banyak didapatkan. Sebanyak 66% 

responden pun menyetujui bahwa hiburan sebagai sesuatu yang utama selepas mengunjungi 

acara kebudayaan. Ini menunjukkan bahwa setelah event kebudayaan berakhir, suasana rekreasi 

masih mengisi keadaan para pengunjung. 

Media Sosial
90%

Media Cetak
10%

Media 
Elektronik

0%

Informasi Acara Seni Budaya

Mahasiswa dan Event Kebudayaan
Oleh: Tim Litbang Sintesa Penulis: Isa Elfianto
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di sekitarnya. Berfoto merupakan salah satu 
cara pembuktian keberadaan. Aktivitas jeprat-
jepret ini dapat kita temukan dengan mudah 
di hampir semua tempat. Tak kurang, hal 
ini pula yang dilakukan banyak mahasiswa 
manakala mengunjungi acara seni budaya, 
bahkan singkatnya, aktivitas itu sudah 
menjadi kebiasaan. Seakan dengan berfoto 
telah mendeskripsikan keberadaan individu. 
Setidaknya terdapat 20% responden menentukan 
pilihan kebiasaan utamanya saat acara 
kebudayaan dengan berfoto.

Informasi yang disebar secara masif 
memberikan daya tarik tersendiri bagi 
mahasiswa. Informasi mengenai event 
kebudayaan acap kali membuat mahasiswa 
ingin mengunjungi acara tersebut. Penyebaran 

informasi tentang acara kebudayaan dapat 
tersiar melalui pelbagai media, antara lain: media 
sosial, media cetak, dan media elektronik. Bagi 
mahasiswa, kebanyakan informasi mengenai 
acara kebudayaan mudah didapatkan melalui 
media sosial, seperti facebook, twitter, 
instagram, dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya 90,2% responden memilih media sosial 
sebagai sumber informasiuntuk mengetahui 
event kebudayaan.

Media sosial erat kaitannya dengan internet, 
ini menunjukkan bahwa ada kemudahan akses 
internet bagi mahasiswa. Hampir setiap fakultas 
atau pun tempat-tempat umum di universitas 
menyediakan area internet nirkabel (wifi area). 
Selain adanya akses internet yang mudah, 
intensitas penggunaan internet, khususnya 
media sosial juga memberikan efek signifikan 
dalam penerimaan informasi. Informasi 
yang didapat akan berbanding lurus dengan 
intensitas dalam mengakses sosial media. Hal ini 
dikarenakan informasi di media social berputar 
dengan cepat. Melihat pada hasil angket yang 
telah didapat, media sosial menempati peringkat 
nomor satu dan diikuti media cetak di nomor 
dua sebanyak 10%. Sedangkan media elektronik 
menempati urutan terakhir dengan persentase 
sebanyak 0%.

 Apapun aktivitas yang dilakukan oleh 
individu pastinya memberikan dampak 
tersendiri pada manusia tersebut. Apalagi 
setelah mengunjungi acara bertemakan 
kebudayaan. Pastinya pelbagai pengalaman 
didapat setelah mengikutinya. Wawasan baru, 
hiburan, dan teman baru merupakan beberapa 
hal yang diperoleh setelah mengunjungi acara 
kebudayaan. Terutama hiburan, seakan hiburan 
menjadi salah satu efek yang banyak didapatkan. 
Sebanyak 66% responden pun menyetujui bahwa 
hiburan sebagai sesuatu yang utama selepas 
mengunjungi acara kebudayaan. Ini menunjukkan 
bahwa setelah event kebudayaan berakhir, 
suasana rekreasi masih mengisi keadaan para 
pengunjung.

 

Informasi yang disebar secara masif memberikan daya tarik tersendiri bagi mahasiswa. 

Informasi mengenai event kebudayaan acap kali membuat mahasiswa ingin mengunjungi acara 

tersebut. Penyebaran informasi tentang acara kebudayaan dapat tersiar melalui pelbagai media, 

antara lain: media sosial, media cetak, dan media elektronik. Bagi mahasiswa, kebanyakan 

informasi mengenai acara kebudayaan mudah didapatkan melalui media sosial, seperti facebook, 

twitter, instagram, dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya 90,2% responden memilih 

media sosial sebagai sumber informasiuntuk mengetahui event kebudayaan. 

Media sosial erat kaitannya dengan internet, ini menunjukkan bahwa ada kemudahan 

akses internet bagi mahasiswa. Hampir setiap fakultas atau pun tempat-tempat umum di 

universitas menyediakan area internet nirkabel (wifi area). Selain adanya akses internet yang 

mudah, intensitas penggunaan internet, khususnya media sosial juga memberikan efek signifikan 

dalam penerimaan informasi. Informasi yang didapat akan berbanding lurus dengan intensitas 

dalam mengakses sosial media. Hal ini dikarenakan informasi di media social berputar dengan 

cepat. Melihat pada hasil angket yang telah didapat, media sosial menempati peringkat nomor 

satu dan diikuti media cetak di nomor dua sebanyak 10%. Sedangkan media elektronik 

menempati urutan terakhir dengan persentase sebanyak 0%. 

Berfoto
20% Jajan

6%
Melihat 

Pertunjukan 
Kebudayaannya

74%

Hal Utama yang Dilakukan saat Mengunjungi 
Acara Seni-Budaya

 

Referensi: 

Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan 

http://jogja.tribunnews.com 

http://tempo.co 

http://eventjogja.com 

Wawasan 
Baru
32%

Hiburan
66%

Teman Baru
2%

Hal Utama yang Diperoleh setelah 
Mengunjungi Acara Seni-Budaya

Mahasiswa dan Event Kebudayaan
Oleh: Tim Litbang Sintesa Penulis: Isa Elfianto
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Menikmati Yogyakarta malam hari 
salah satunya bisa dilakukan dengan 

berkunjung ke event seni gratis yang sering 
cukup sering diadakan di kota ini. Baik itu 
festival tingkat kabupaten/kota sampai 
yang bertaraf internasional, Yogyakarta tak 
pernah kekurangan daya tarik bagi mereka 
yang menyukai panggung kesenian. Salah 
satu festival seni yang telah cukup menyedot 
perhatian masyarakat adalah festival tari 
internasional Asia Tri. Pada 30 September-2 
Oktober lalu, festival Asia Tri ke-9 kembali 
diadakan di Yogyakarta, tepatnya di 
Kabupaten Sleman.

Asia Tri merupakan pertunjukan seni 
tari kontemporer yang diprakarsai oleh 
empat seniman dari tiga negara yakni Yang 
Hye Jin (Korea), Soga Masaru (Jepang), 
Bimo Wiwohatmo dan Bambang Paningron 
(Indonesia). Festival ini diadakan pertama 
kali di Korea Selatan pada tahun 2005. Lalu 
sejak 2006, Indonesia menjadi tuan rumah 
Asia Tri. Festival akbar namun bersahaja ini 
sejak 8 tahun lalu selalu dipanggungkan 
di Yogyakarta, 7 kali di Sleman dan 1 kali di 
Bantul.

Menurut Bambang Paningron, pada awal 
diadakan, animo dari penampil dan penonton 
Asia Tri tidak terlalu besar. “Awalnya hanya 

dihadiri oleh beberapa penampil dan penonton 
juga tidak terlalu banyak, sekitar 50 orang,” 
papar Bambang saat ditemui Rabu, (1/10) 
lalu .  Namun, dari tahun ke tahun festival ini 
semakin  menunjukkan eksistensinya di kalangan 
seniman dunia. Saat ini banyak seniman dari 
berbagai negara yang sangat tertarik untuk bisa 
berpartisipasi. Bahkan mereka rela menanggung 
biaya transportasi sendiri untuk datang ke 
Yogyakarta. Jumlah penonton yang datang untuk 
mengapresiasi dari tahun ke tahun juga semakin 
meningkat. 

Festival ke-9 yang diadakan tahun ini 
dimeriahkan oleh 20 seniman dari 6 negara yakni 
Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Spanyol, 
dan Kanada. Selama tiga hari pertunjukan, 
yakni pada 30 September di Lapangan Pemda 
Kabupaten Sleman dan 1-2 November di  
Omah Petruk Karang Klethak Hargobinangun, 
Sleman, penonton selalu ramai. Tampilan yang 
disuguhkan mampu memukau sebagian besar 
penonton untuk tak beranjak hingga akhir acara.

Meski bertaraf internasional, perhelatan 
ini jauh dari kesan mewah. Bahkan di 
Hargobinangun, penonton rela duduk beralaskan 
pasir ataupun berdiri untuk menikmati 
pertunjukan dari panggung yang didesain 
sangat minimalis. Namun suasana malam 
yang hening dengan tata cahaya yang apik 

ASIA TRI:
Cermin Kesederhanaan Festival Dunia
Oleh: Desra Israyana
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berhasil menunjang menonjolkan keelokan para 
penampil. Dan justru karena konsep panggung 
yang sederhana inilah beberapa penari cukup 
berani dalam berinteraksi dengan penonton yang 
duduk mengelilingi panggung. Ada kedekatan 
yang coba dibangun di sana.

Menurut pemrakarsa festival ini, tujuan 
utama Asia Tri adalah sebagai media silaturahmi 
bagi seluruh seniman tari bukan hanya di 
Asia, tetapi juga dari benua lainnya. Adanya 
pertemuan yang intens antara para seniman 
diharapkan akan membentuk solidaritas antar 
bangsa nantinya. “Karena yang terpenting di 
sini adalah interaksi, bukan pertunjukannya. 
Pertunjukan hanya sebagai media untuk 
mempertemukan mereka,” ujar Bambang. 
Selain itu, hal yang diutamakan adalah 
berbagi pengalaman budaya, baik di kalangan 
seniman penampil maupun masyarakat yang 
mengapresiasinya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Rina 
Takahashi, salah seorang penampil yang berasal 
dari Jepang. “Saya merasa sangat senang 
berbagi kebudayaan dan tarian kami. Saya 
belajar banyak hal dari seniman-seniman di Asia 
Tri. Suatu kehormatan bagi saya berada di sini 
bersama seniman dan berbagai negara dan juga 
orang-orang Indonesia,” ujarnya.

Bukan hanya seniman saja senang dengan 
festival ini. Masyarakat termasuk mahasiswa 
juga sangat menikmati suguhan di Asia Tri meski 
terkadang susah menangkap makna tarian yang 
disuguhkan. Hal senada dikatakan Hendra (21), 
seorang mahasiswa 21 tahun sebuah institut 
swasta di Yogyakarta.  “Hanya sedikit dari gerak 
gerik mereka yang saya pahami, tetapi mereka 
sangat bagus dan layak untuk dikatakan seniman 
dunia,” ujarnya. Sebagai bentuk apresiasi, ia 
mengaku akan terus menonton pertunjukan Asia 
Tri di waktu yang akan datang. 

Selain penonton dari kalangan penikmat 
seni, pelajar, maupun mahasiswa, Asia Tri 
kemarin juga diramaikan oleh penduduk sekitar 
tempat penyelenggaraan. Penampilan seni tari 
kontemporer yang sebenarnya kurang akrab 
bagi masyarakat lokal Yogyakarta ternyata bisa 
dinikmati pula oleh khalayak setempat mulai 
dari usia kanak-kanak sampai lansia. Maka tak 
heran pada hari kedua dan ketiga pertunjukan, 
tempat terpencil di Hargobinangun tersebut 

menjadi magnet bagi banyak orang. Hal ini 
turut menggerakkan perekonomian setempat 
dengan hadirnya penjaja makanan dan jasa parkir 
kendaraan di sekitar tempat pertunjukan.

Sayangnya, jerih payah dari penyelenggara 
dan antusiasme dari seniman penampil serta 
khalayak tidak dibarengi dengan dukungan 
yang memadai dari pemerintah setempat. Asia 
Tri dari tahun ke tahun telah menjadi daya tarik 
wisata di Kabupaten Sleman. Namun tahun ini 
pihak Pemda Sleman, tepatnya Badan Promosi 
Pariwisata Sleman (BPPS) hanya memberikan 
bantuan dana sekadarnya dan tidak terlibat 
dalam perencanaan acara ini. Padahal festival 
seni tingkat internasional ini kemarin tak 
mendapat sponsor perusahaan yang mendukung 
pendanaan, hanya ada bantuan publikasi dari 
sebuah media. Jadi, bisa dikatakan bahwa 
keberhasilan festival ini masih banyak bertumpu 
perjuangan mandiri para seniman, panitia, 
komunitas, volunteer atau relawan dari kalangan 
mahasiswa yang terlibat, serta dukungan 
masyarakat setempat. 

Berkaitan dengan status keistimewaan 
DIY yang telah disahkan, sebenarnya festival-
festival seni yang diprakarsai oleh para seniman 
Yogyakarta seperti Asia Tri kini memiliki 
kesempatan untuk makin berkibar dengan 
adanya Dana Keistimewaan atau danais. Apalagi 
ada kecenderungan besar penggunaan danais 
untuk pembiayaan event kesenian. Namun, 
menurut Bambang yang juga turut mengikuti 
proses perencanaan danais, pengalokasian dana 
tersebut masih belum jelas. “Perencanaan dana 
keistimewaan belum cukup matang. Penggunaan 
dana keistimewaan tersebut juga langsung 
diawasi oleh KPK sehingga sangat ketat. 
Berbagai alasan tersebut yang menyebabkan 
sulitnya akses untuk mendapatkan bantuan 
termasuk Asia Tri,” jelasnya.  

Namun nyatanya masalah dana bukan 
menjadi penghambat keberhasilan Asia Tri. Meski 
bisa disaksikan secara gratis, kualitas event ini 
sudah dipercaya oleh masyarakat Yogyakarta. 
Seniman-seniman tari dunia pun telah 
mendengar gaungnya. Lewat semangat gotong 
royong dan kerelaan berbagi dari banyak pihak, 
tahun demi tahun festival seni internasional nan 
bersahaja ini semakin eksis di jagad kesenian 
Indonesia.
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Mochtar Pabottingi pernah mengatakan 
bahwa demokrasi tanpa semangat 

kebangsaan akan menjadi medan para 
garong. Sementara semangat kebangsaan 
tanpa demokrasi hanya menjadi gelanggang 
para diktator. Lalu, apa relevansinya dengan 
novel karangan George Orwell ini?

Dunia yang didikte oleh seseorang 
dengan hasrat kuasa sewenang-wenang 
tanpa mau sedikit pun dikritik adalah 
sesuatu yang menyeramkan. Hal tersebut 
digambarkan cukup apik oleh seorang 
dengan nama pena George Orwell—bernama 
asli Toni Blair—dalam novelnya, Nineten-
Eighty-Four atau 1984. Novel ini ditulis oleh 
Orwell tujuh bulan sebelum ia meninggal 
dunia pada bulan Juni 1949. Tepat pada tahun 
yang sama saat ia meninggal dunia novel ini 
pun terbit. 

Orwell bertutur tentang kehidupan di 
Inggris pada tahun 1984 melalui pemuda 
bernama Winston Smith yang menjadi 
tokoh utama dan protagonis dalam novel 
ini. Inggris dalam 1984 dipimpin oleh 
seseorang yang disebut Bung Besar atau 
The Big Brother. Orwell juga menyajikan 
jargon-jargon menarik antara lain: Perang 
ialah Damai, Kebebasan ialah Perbudakan, 
Kebodohan ialah Kekuatan, atau Bung Besar 
Mengawasi Saudara. Ada juga istilah populer 
yang berlaku dan sering digunakan untuk 

menggambarkan kediktatoran, yakni 2+2=5. 
“Kebebasan ialah kebebasan untuk 

mengatakan bahwa dua tambah dua sama 
dengan empat. Jika itu dijamin, semua yang lain 
mengikuti.”

Bagi sebagian orang, novel ini dianggap 
omong kosong karena setiap detail cerita tidak 
terjadi pada tahun tersebut. Tetapi ada pula yang 
menyebut muatan cerita di dalam novel ini cukup 
relevan dengan kondisi sekarang.

Inggris adalah Indonesia?
Orwell menggambarkan suatu pemerintahan 

dengan model kepemimpinan yang otoriter. 
Negara mengintervensi dan mengontrol 
kehidupan sehari-hari warganya. Mulai dari 
makanan yang diatur sesuai dengan standar gizi 
negara, penulisan ulang sejarah, berita di masa 
lalu yang dimanipulasi, penggunaaan teleskrin 
(semacam kamera pengawas) untuk mengawasi 
warga negara di setiap sudut tempat, hingga 
penyajian berita sehari-hari yang baik adanya.  
Bahkan, untuk bercinta dengan kekasih hati pun 
harus bergerilya.

Bagi mereka yang menentang secara terang-
terangan kebijakan negara akan dihilangkan. 
Bahkan, sekadar berpikir untuk menentang 
atau berprasangka buruk terhadap kebijakan 
negara saja dianggap kejahatan pikiran dan 
bisa berurusan dengan Polisi Pikiran untuk 
kemudian dihilangkan, atau istilah dalam novel 

Judul Asli  : Nineten-Eighty-Four (1984)
Pengarang : George Orwell
Penerjemah  : Landung Situmorang
Penerbit : Bentang Pustaka
Tahun Terbit : 2003
Tebal  : 585 halaman+sampul

Nineten-Eighty-Four (1984):  Dongeng 
tentang Masa Depan yang Memilukan

Oleh: Andriyan Yuniantoko
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ini, “diuapkan oleh negara”. 
Bagi masyarakat Indonesia, cerita Orwell 

tentang kediktatoran dan cara negara digerakkan 
dalam sistem otoriter bukan merupakan sesuatu 
yang asing. Entah kebetulan atau tidak, Indonesia 
pada masa Orde Baru pernah mengalami 
kejadian yang begitu mirip dengan diceritakan 
oleh Orwell dalam novelnya, yakni pada masa 
yang juga ia sebut Orde Baru (New World Order). 

Seperti yang diketahui bersama, kehidupan 
pada masa Orde Baru adalah kehidupan yang 
penuh dengan kontrol atas nama stabilitas 
umum. Kontrol negara ketika itu begitu kuat 
dari level atas hingga level akar rumput. Sejarah 
disusun ulang dan dimasukkan ke dalam 
kurikulum sekolah kemudian dijadikan standar 
bahan ajar, doktrin-doktrin yang mistifikatoris 
tentang segala hal berbau komunis dan rezim 
sebelumnya (Sukarno) dilancarkan, penghilangan 
orang yang vokal terhadap kebijakan pemerintah 
dilakukan, dan akses terhadap informasi tidak 
mudah. Lebih jauh lagi, negara telah melakukan 
penetrasi hingga ke dalam ranah privat 
warganya. Contoh, negara mengatur aktivitas di 
atas ranjang dan jumlah keturunan yang ‘pantas’ 
dimiliki dalam satu keluarga. Berdasarkan 
kejadian-kejadian tersebut maka sah-sah saja 
menyebut Inggris yang digambarkan Orwell 
pada tahun 1984 merupakan distopia nyata di 
Indonesia periode tahun 1966 hingga 1998.

Siapa Pemegang Kontrol atas Individu?
Meski terkesan visioner, novel ini juga 

mendapatkan kritik. Bagi pengamat budaya, 

Hikmat Budiman, Orwell meleset tentang 
instansi yang melakukan kontrol.  Aldous Huxley 
juga memiliki gagasan yang sama dengan Orwell. 
Bedanya, Huxley meramalkan kontrol atas 
individu tidak dilakukan oleh negara melainkan 
pasar melalui teknologi informasi. Risalah Huxley 
dinamai Brave New World. Sehingga ada dua 
bentuk pandangan antara Orwellian dengan 
Huxleian.

Bagi kalangan yang tidak sepakat dengan 
Orwell menganggap pendapatnya tentang 
Bung Besar hanya fantasi. Bung Besar—dengan 
kontrolnya melalui negara—tidak akan hadir 
di negara yang demokratis atau liberal. Sebab, 
meyakini gagasan tentang Bung Besar di negara 
seperti itu akan mematikan kesadaran atas 
kontrol pasar.

Terlepas dari perbedaan pandangan yang 
ada, Orwell tetap harus diapresiasi. Pembaca 
boleh saja menganggap novel ini sebagai 
ramalan usang, kisah picisan, dan cerita fiksi 
omong kosong. Namun Orwell dengan novelnya 
telah menyampaikan pesan bahwa kemerdekaan 
individu dapat terenggut oleh apa, siapa, dan 
bagaimana, salah satunya oleh kediktatoran.

Novel ini merupakan novel yang populer 
dan langka keberadaannya di Indonesia. 1984 
layak dibaca bagi mereka yang berjiwa muda, 
revolusioner, dan gandrung terhadap setiap 
produk budaya massa. Bagi yang menyebut 
diri hipster atau anak anti-mainstream, selamat 
membaca! Selamat menjadi pemegang kontrol 
atas diri sendiri!

 Unduh versi PDF

lppmsintesa.fisipol.ugm.ac.id
dan baca artikel-artikel kami di
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Deretan rumah atas air, jalan dari 
susunan papan kayu ulin, serta 
pemandangan laut yang terhampar luas 

mewakili keunikan tempat ini. Itulah Bontang 
Kuala, salah satu destinasi wisata paling dicari 
wisatawan domestik maupun mancanegara 
kala melancong ke Kota Bontang. Sekaligus 
tempat bagi kami, delapan belas mahasiswa 
Universitas Gadjah Mada mengabdi selama 
kurang-lebih dua bulan masa KKN-PPM ini.

Memasuki Bontang Kuala, kawasan 
wisata di atas laut tersebut, tiap orang 
dihadapkan pada dua pilihan: berjalan kaki 
atau mengendarai kendaraan bermotor. 
Bila memilih moda transportasi beroda dua 
tersebut, siapkan telinga untuk disambut 
gemuruh suara papan kayu penyusun jalan. 
Mulanya kami pun tidak terbiasa dengan suara 
tersebut. 

 Di sisi lain, berjalan kaki menjadi 
rutinitas tersendiri bagi pendatang maupun 
kami yang tinggal sementara di sana. Tak 
hanya berjalan, mata akan dimanjakan oleh 
pemandangan alam dan budaya di Bontang 
Kuala. Tengoklah ke kiri-kanan, melihat 
tampilan rumah panggung yang khas milik 
warga, puluhan ikan dan rumput laut yang 
dikeringkan di jalan, hutan bakau, perahu-
perahu  ketinting milik nelayan yang sedang 
ditambatkan, serta pemandangan laut lepas 
di anjungan. Menikmati matahari terbit 
atau terbenam sembari duduk di kafe dekat 
anjungan dan menunggu gammi (sambal)  dan 
ikan bawis datang menjadi pilihan lain. Bila 
terlalu menikmati, sepertinya para pelancong 
akan terbawa pada suasana Venezia, namun 
khas dengan nuansa Indonesia.

 Penduduk di tempat ini pun sangat 
ramah, seperti umumnya masyarakat 

Indonesia. Tawa dan canda tidak pernah lepas 
dari keseharian mereka. Entah bagaimana, setiap 
kali kami bertamu ke rumah warga, selalu ada 
hal yang dibicarakan oleh mereka. Tentu dengan 
dan kegembiraan, seolah tanpa beban. Rutinitas 
kesibukan khas masyarakat kota mendadak 
hilang karena sebagian besar masyarakat di 
tempat ini sebagai nelayan. Sedangkan para ibu, 
menjadi ibu rumah tangga maupun pedagang 
yang menjual olahan hasil laut.

Di Bontang Kuala, beberapa acara juga 
sering diadakan. Pada saat-saat tersebut, para 
tetangga saling membantu mempersiapkan. Di 
antaranya membuat gammi beramai-ramai. Tentu 
dengan cerita-cerita lucu yang mewarnai. Acara 
yang sedemikian banyak ini membuat kami tidak 
habis pikir, bagaimana mereka bisa hidup seolah 
tanpa beban. Meskipun kami tahu, kebanyakan 
masyarakat di daerah ini termasuk dalam 
golongan ekonomi menengah ke bawah.

 Kami para pendatang, benar-benar 
merasakan betapa eratnya kekeluargaan di 
pemukiman ini. Tawa yang selalu hadir dalam 
kehidupan mereka menjadi pelajaran tersendiri 
bagi kami, masyarakat kota. Masyarakat yang 
menganggap diri modern dan seringkali tak acuh 
terhadap sekitar. Bahkan untuk sekadar berbagi 
kebahagiaan dengan orang lain.

Kaki-kaki kami di sana yang tiap hari berjalan 
mengelilingi rumah penduduk serta menikmati 
pemandangan matahari terbit atau terbenam, 
hal itu menjadi kenangan tersendiri. Di Bontang 
Kuala, bahagia itu sederhana. Cobalah berjalan 
kaki, menyapa, dan tertawalah bersama 
penduduk. Bila belum ada dana ke Venezia, 
maka berkunjung ke Bontang Kuala bisa menjadi 
pilihan. Mungkin terdengar berlebihan, namun 
Bontang Kuala pun akan membuat penduduk 
Venezia penasaran.  

Bontang Kuala, Venezia dengan Tawa
Oleh: Clara
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Mantra Rajawali Cakar Merah

Rajawali cakar merah
Terbang meruyak angkasa
Dalam langit merah
Singgasana para raja yang cinta
Darah serta meluapkan dusta

Seribu dengki seribu muslihat
Biarlah untuk hukuman para bejat
Dengkikanlah orang yang lembut
Hati dan tafsirnya biarlah hidup
Berbuat muslihatlah pada orang-orang
Yang beri izin retak kaca tetangganya

Wahai rajawali cakar merah
Sangkutkan cakar tajammu
Pada yang mengaku alim dan alimah
Buang di sudut dunia paling jauh
Beri mereka istana dan seteguk anggur
Buang hingga mereka lupa surga dan lumpuh! 
Puh!

Pikgondang, Maret 2o14
Agung Hidayat

18 Juli 2014
Di Kandar (rumah Bapak Halirat), pukul 00.17 WIT

Perawan

Lantunan itu masih terdengar di sini
Halus, lembut, merdu saling bersahut
Malu-malu, seakan tak rela terentuh atau 
disentuh
Seperti kuning yang hitam

Ada yang menguntit di belakang
Suatu kuasa yang asing dan tak kenal diri
Yang asam pada akhirnya manis
Dan yang segar akan selau ranum setelahnya 
membusuk

Celah-celah di sini tak tampak
Sungguh, pun dinding ini tak retak
Apa yang layak dipahami ketika hidup menunggu 
untuk dijalani
Yang ada jalan setapak

Banyak yang rela mati untuk bersama
Ada pula yang mati demi mencinta
Hiduplah mereka di antara yang mati dan yang 
lahir

RM
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sa

Jajak Pendapat

Ilustrator: Maria Rena
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“Rin, mau hadiah apa?”
“Hadiah? Untuk apa, Bu?” 
“Besok Rin akan ulang tahun. Rin mau 

dibelikan apa sama Ibu?”
“Oh ya? Asyik sekali. Rin mau dibelikan 

buku cerita saja, Bu”
“Buku? Itu agak mahal, tidak bisakah yang 

lain saja?”
“Hmm.. Terserah Ibu saja kalau begitu.” 
Besoknya aku mendapatkan boneka 

beruang besar. Mungkin untuk menjagaku 
kala terlelap.

--
Saat ini aku kelas dua SD. Ibu memang 

tidak pernah membeli buku untukku selain 
buku pelajaran. Mungkin karena buku agak 
mahal dan masih banyak hal lain yang bisa 
dibeli, begitu kata ibuku. Akhirnya aku hanya 
bisa menggambar jika sudah bosan membolak-
balik buku pelajaran. 

Sekolahku memiliki sebuah perpustakaan 
baru. Perpustakaan berada tepat di sebelah 
kelasku. Bukunya lumayan banyak namun 
tidak sebanyak di toko buku. Hari ini, anak 
kelas dua baru boleh meminjam. Aku senang 
sekali, karena boleh meminjam secara gratis. 
Aku berjalan di sela-sela lemari buku untuk 
memilih buku apa yang akan aku pinjam. 
Akhirnya aku menjatuhkan pilihan pada Alice 
di Negeri Ajaib. Gambarnya bagus sekali. Ibu 
pasti senang.

Setiap pulang sekolah, Ibu biasanya 
bertanya tentang Pekerjaan Rumah (PR) 
dan pelajaran sekolahku. Mungkin Ibu curiga 

jika aku tidak memperhatikan guru. Jadi, aku 
memastikan setiap pelajaran dapat dipahami dan 
tidak lupa membuat catatan tentang PR.  

Seperti biasa, hari ini Ibu menunggu di ruang 
depan rumah sambil minum teh saat aku pulang 
sekolah. Ibu bertanya tentang pelajaran dan 
tugas PR. Aku tidak sabar menceritakan kepada 
Ibu tentang Perpustakan, tapi biarlah Ibu selesai 
memeriksa isi tasku terlebih dahulu. 

“Ini buku apa, Rin?” Akhirnya Ibu melihatnya 
juga, pikirku. Ibu membaca judulnya sambil 
mengerutkan kening, kemudian berkata dengan 
tegas, “Besok kembalikan buku ini dari manapun 
Rin meminjamnya. Ini bukan buku pelajaran dan 
ini cerita yang tidak menyenangkan.”

Aku terkejut. “Tapi Bu, ini gratis dan aku 
hanya meminjamnya. Ini dari buku perpustakaan 
jadi aku boleh meminjamnya. Ibu guru juga bilang 
ini boleh dibaca oleh Rin.”

“Tapi Ibu tidak suka, buku ini hanya omong 
kosong saja. Mana ada negeri ajaib. Tidak ada 
yang seperti itu. Besok Ibu akan ikut ke sekolah 
dan mengembalikan buku ini. Buku ini biar ibu 
yang simpan saja.” Ibu kemudian masuk ke 
kamarnya.

Aku tidak menyangka Ibu akan marah. 
Mungkin aku belum boleh membaca buku seperti 
itu. Tapi mengapa Bu Guru memperbolehkannya? 
Mungkin Bu Guru lupa aku masih kelas dua. 
Besok aku kan meminjam buku lain saja. 

--
Besoknya, Ibu benar-benar datang ke 

sekolah. Ibu kemudian berbicara kepada Bu 
Guru. Entah apa yang dibicarakan, aku tidak tahu, 

Rin
(Ibu Hanya Ingin yang Terbaik)
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yang pasti setelah itu aku tidak diperbolehkan 
meminjam buku lagi kecuali buku pelajaran. Tapi 
hanya aku saja, teman yang lain boleh meminjam 
apa saja.

Akhirnya, aku memberanikan diri bertanya 
pada Bu Guru.

“Bu, mengapa saya hanya boleh meminjam 
buku pelajaran saja?”

“Bu Guru sebenarnya juga bingung harus 
bagaimana, tapi Ibumu memohon kepada Bu 
Guru. Jadi Bu Guru hanya bisa melakukan sesuai 
permintaan Ibumu, Rin.”

Seharian itu, aku tidak mendengarkan 
pelajaran. Lagi pula, aku sudah memahaminya 
di rumah. Aku hanya ingin cepat pulang dan 
bertanya kepada Ibu. 

--
“Mengapa Ibu melarangku meminjam buku 

cerita?”
“Itu tidak berguna. Lagi pula, apa untungnya 

membaca buku seperti itu bagimu.”
“Tapi teman-temanku yang lain boleh 

meminjamnya. Mengapa Rin tidak boleh?”
“Itu bukan urusan Ibu. Rin yang menjadi 

urusan Ibu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk 
Rin. Percayalah pada Ibu.”

Aku terdiam. Mungkin Ibu benar juga. Hanya 
Ibu yang tahu hal terbaik buat Rin.

“Baiklah, Bu. Rin tidak akan bertanya lagi.”
--
Rara kembali ke kelas dengan wajah yang 

riang. Rara membawa buku yang kemarin ingin 
aku pinjam, Alice di Negeri Ajaib. Aku sudah 
berusaha berpura-pura melihatnya. Aku jadi 
teringat kata-kata ibu, Ibu hanya ingin yang 
terbaik untuk Rin jadi aku memalingkan wajahku. 

“Rin tidak meminjam buku?” kata Rara
“Tidak, Ra. Ibuku bilang buku selain buku 

pelajaran tidak berguna.” 
“Oh ya? Ibuku bilang membaca itu baik. 

Buku adalah jendela dunia. Semua buku itu baik.”
“Itu Ibumu. Ibuku berbeda, Ibuku hanya 

ingin yang terbaik buatku. Jadi mungkin yang 
terbaik bagi kita itu berbeda.”

“Benarkah? Aneh sekali. Mungkin aku 
akan bertanya pada Ibuku. Apakah Ibuku 

menginginkan yang terbaik buatku?”
“Cobalah, Ra. Jangan-jangan Ibumu lupa.”
“Baiklah, terima kasih Rin.”
Aku senang sekali. Ibuku sangat sayang 

padaku. Rara pasti sangat iri padaku.
--
Esoknya di sekolah, Rara langsung 

menghambur ke arahku.
“Rin, aku sudah bertanya pada Ibuku.” 
“Apa Ibumu benar-benar menginginkan 

yang terbaik untukmu, Ra?” 
“Iya, Rin. Ibuku bilang, setiap Ibu pasti 

menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi, 
membaca buku selain buku pelajaran itu salah 
satu hal yang mungkin terbaik untukku.”

“Oh ya? Mungkin kita memang berbeda.”
“Tapi..Ibuku bilang, Ibu tidak seharusnya 

melarang anaknya membaca buku selain buku 
pelajaran, Rin. Membaca itu menyenangkan, 
tahu.”

“Aku tidak peduli. Aku percaya pada Ibuku.” 
Aku pun pergi meninggalkan Rara. Seharian, 

aku tidak ingin berbicara dengannya. Aku tidak 
percaya dengannya. Ibuku tahu yang terbaik 
untukku.

--
Aku sering bermain sendiri di halaman 

belakang. Aku senang memperhatikan kupu-
kupu yang terbang atau belalang yang suka 
melompat. Seperti sore ini, aku sedang mengejar 
kupu-kupu yang cantik berwarna kuning. Aku 
terus mengejarnya, tapi kupu-kupu itu terbang ke 
arah gudang. Aku tidak boleh bermain di daerah 
itu. Ibu bilang, di sana banyak tikus. Ibu tidak 
mau aku digigit tikus.

Tapi kupu-kupu itu cantik sekali. Aku tidak 
peduli jika tikus menggigitku. Aku kuat berlari. 
Jadi, aku terus mengejar kupu-kupu itu.

Kupu-kupu itu masuk lewat lubang udara ke 
gudang. Aku kemudian menerobos masuk lewat 
pintu gudang. Anehnya, aku tidak melihat kupu-
kupu itu lagi. Aku cari di setiap bagian gudang, 
tidak ada. Saat aku ingin keluar, aku melihat 
sesuatu. 

Ada buku Alice di Negeri Ajaib di rak 
buku dan banyak buku lainnya. Mengapa Ibu 
menyimpan buku di sini? Ini buku siapa? Aku 
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melihat namanya Roni Yapfelli. Bukankah ini 
nama kakak? Ternyata Ibu membelikan buku 
yang banyak untuk kakak. Mengapa aku tidak? 
Mengapa Ibu tidak meminjamkan buku ini 
padaku.

Saat aku berbalik ingin keluar, Ibu sudah 
di depan gudang. Wajah ibu menyeramkan. 
Ibu menarikku keluar tanpa berkata apa-apa. 
Tanganku sakit, tapi aku menahannya. Ibu 
kemudian mengurungku di kamar. Aku menangis 
dalam diam. 

“Kakakmu suka membantah. Itu karena 
apa? Dia membaca buku. Dia selalu meminta 
buku. Setahu Ibu, buku itu jendela dunia. Jadi 
Ibu belikan saja. Tapi lihatlah sekarang. Kakakmu 
meninggalkan kita. Kakakmu tidak mau ikut kata 
Ibu. Dia berkata hal-hal yang aneh sebelum pergi. 
Hanya dia yang dapat memilih kebenarannya 

sendiri. Hanya dia yang tahu apa yang terbaik 
baginya. Lantas dia memilih untuk meninggalkan 
Ibu denganmu. Dia memilih mengejar yang tidak 
pasti ke tempat yang jauh. Dia memutuskan 
segalanya sendiri. Ibu tidak mau itu terjadi 
denganmu,” ibu berkata dari luar sambil 
menangis.

Aku mendengar dalam diam. Jadi semua ini 
karena kakak. Jadi ibu tidak memperbolehkanku 
membaca karena kakak. Aku menghapus air 
mataku dalam diam. Aku sudah tahu apa yang 
harus dilakukan agar aku boleh membaca.

Aku akan meminta kakak pulang. 

Tapi kakak dimana?

-Rani Eva Dewi-
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