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AKSARA
BULETIN LPPM KREATIVA FBS UNY

Mengeja dengan Lugas dan Seksama

Sarana prasarana meru pakan salah 
satu hal yang penting untuk kegiatan 
perkuliahan. Kurangnya fasilitas dapat 

menggangu mahasiswa dalam berkarya, 
seperti yang dirasakan m ahasiswa Pendi
dikan Seni Musik FBS UNY. Ma  hasiswa 
mulai mengeluh dengan fasilitas yang 
dise diakan fakultas untuk keg iatan mere
ka, terutama ke giatan di luar perkuliahan. 
 “Kekurangan alat musik, nyata
nya kalau konser kita harus pinjam alat ke 
march ing band,” terang Muham mad Sin
ang mahasiswa seni musik angkatan 2014. 
Ma hasiswa musik masih ber tanyatanya 
mengenai  pen gadaan alat baru. Menurut 
Latiano Kristanto, dulu per nah ada kasus 
pengadaan alat musik oleh fakultas. Na
mun, pengadaan alat ini tidak diketahui 
oleh ju rusan. Sehingga, alat yang dibeli ti
dak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 
 Dari pihak fakultas menyatakan 
bahwa akan ada pengadaan alat baru. 
Penga daan alat ini terutama untuk men
gisi kekosongan alat di gedung baru, 
sehing ga dapat cepat digunakan. Pen
gadaan alat didapatkan melalui lelang 
yang rencananya akan dilaksanakan bulan 
Juli mendatang. Sedangkan untuk target 

 pen ga     daan alat, fakultas mena   rgetkan pal
ing lambat akhir tahun ini. Hal ini diper
tegas dengan pernyataan Mudaqir, S.I.P, 
“Ada, ini kita danadana fakultas itu ada, 
kemudian yang dari IDB sama ini kita su
dah rencana bulanbulan besok sekitar bu
lan Juli mau up load untuk lelang alatnya.” 
 Selain fasilitas kampus, mahasiswa 
juga mengeluhkan jam malam yang ditentu
kan oleh fakultas hanya sampai pukul 22.00 
WIB. Sedangkan mahasiswa perlu waktu 
latihan yang lama terutama ketika akan ada 
event penting untuk anak musik. “Waktu
nya juga dibatasi dengan jam malam yang 
hanya sampai pukul sepuluh malam. Pada
hal menurut kami, kalau cuma dari jam tu
juh sampai jam sepuluh itu masih kurang.” 
jelas Lareza Saputra selaku ketua Himasik. 
 Beberapa mahasiswa  juga mem
pertanyakan p erawatan alat musik. Pasal
nya peralatan musik sudah mulai rusak 
dan tidak layak digunakan. “Perawatan alat 
itu kurang, jadi banyak yang rusak,” papar 
Aldo Ahmad mahasiswa seni musik 2011. 
 Tetapi, pihak fakultas sendiri, 
dalam hal ini Tata Usaha, menyatakan 
pihaknya sudah berusaha melengkapi 
peralatan musik untuk mahasiswa, tetapi 

Himasik: Alat Musik Kurang, Kami Harus Pinjam

Kredo

Fasilitas di Perguruan Tinggi meru
pakan sarana yang penting untuk 
diperhatikan. Pasalnya, keberadaan 

sarana dan prasarana ini akan menunjang 
kegiatan akademik dan nonakademik ma
hasiswa dalam mewujudkan proses belajar
mengajar.
 Selain itu, fasilitas juga menjadi 
salah satu penunjang prestasi bagi maha
siswa. Jika fasilitas yang didapatkan ma
hasiswa sudah memadai, pasti kegiatan 
perkuliahan akan berjalan lancar. 
 Keberadaan fasilitas pun harus di
imbangi dengan peran aktif dari berbagai 
pihak. Selain mahasiswa dan dosen yang 
harus mengoptimalkan penggunaannya, 
juga perlu adanya perawatan baik maupun 
pembetulan alatalat yang memang sudah 
sewajarnya untuk diperbaiki. Tujuannya 
dapat membantu kelancaran proses bela
jarmengajar dan juga agar tetap kondusif. 
 Namun, bagaimana jika fasili
tas kampus masih kurang memadai dan 
kurang menunjang kegiatan perkuliahan? 
Apalagi jurusan yang memang harus didu
kung dengan adanya fasilitas, khususnya 
Jurusan Seni Musik? 
 Tidak dapat dipungkiri, kelu
han dan kesulitan mahasiswa Seni Musik 
menge nai sarana dan prasarana yang mere
ka butuhkan pun terjadi. Haruskah maha
siswa selalu meminjam alat ke luar dari 
sarana prasarana yang disediakan fakultas? 
Lalu bagaimana dengan kekurangan tem
pat untuk kegiatan pembelajaran Seni 
Musik? 
 Sudah memadaikah tempat yang 
disediakan bagi mahasiswa Seni Musik? 
Sebagai fakultas yang berbasis kesenian su
dah selayaknya memberikan fasilitas yang 
baik bagi mahasiswanya.  

(Redaksi)

Pentingnya Fasilitas 
untuk Menunjang 

Pembelajaran

Ilustrasi: Kuki
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Erau merupakan sebuah tradisi yang 
berpusat di kota Tenggarong, Kutai 
Kartanegara, Kalimantan  Timur. 

Tradisi ini dilakukan setiap satu tahun 
sekali. Istilah Erau diambil dari bahasa 
Kutai. Erau berasal dari kata eroh  yang be
rarti ramai, riuh, suka cita. Suasana   yang 
ramai, riuh rendah suara tersebut  dapat 
diartikan seb agai banyaknya  ke   g  ia         tan 
sekelompok orang yang mempunyai  
hajat dan mengundang makna baik 
bersifat sakral, ritual, maupun hiburan.
 Upacara Erau dimulai dari 
 se  buah legenda seorang lakilaki ber
nama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dia 
merupakan keturunan Dewa yang memi
liki  wajah  san   gat tampan dan cerdas. Aji 
Batara Agung tumbuh dan berkembang di 
 lingkungan suku bangsa Tenggarong     Kutai. 
Sebagai keturunan Dewa, ia tidak boleh 
diper lakukan seperti halnya seorang anak 
ma nusia biasa. Oleh karena itu, sejak kecil 
ia dirawat dan dibesarkan dengan baik dan 
hatihati oleh petinggi Dusun Jaitan Layar. 
 Ketika masih bayi, Aji Batara 
Agung Dewa Sakti tidak boleh diletak
kan di atas tikar, akan tetapi selama em
pat puluh hari empat pu luh malam ha
rus dipangku secara bergantian oleh kaum 
kerabat sang Petinggi. Selain itu, ia tidak 
boleh diman dikan dengan air biasa me
lainkan harus dengan air bunga. Ketika 
Aji Batara Agung Dewa Sakti telah beru
sia lima tahun, ia mulai berkeinginan 
bermain diluar rumah be    rsama teman
teman sebayanya. Namun, sebelumnya 
memenuhi permintaan tersebut, Petinggi 
harus mengadakan upacara Erau terlebih 
dahulu seperti yang diperintahkan oleh 
Dewa. Upacara tersebut berlangsung se
cara empat puluh hari empat puluh malam.
 Ketika itulah upacara Erau 
 di         la   k                          s    anakan untuk pertama kalinya. 
 Upacara tersebut dilakukan setelah upacara 

Tijak Tanah dan Mandi ke Tepian. Tradisi 
Erau juga dilaksanakan ketika Aji Batara 
telah dewasa dan diangkat menjadi Raja 
Kutai Kartanegara yang pertama (1300
1325). Sejak saat itu, tradisi Erau dijadikan 
seba gai upacara penobatan RajaRaja Kutai 
Kartanegara. Seiring perkembangan za
man, tradisi Erau tidak hanya digunakan 
sebagai upacara penobatan Raja, namun 
juga digunakan untuk pemberian gelar 
kepada tokoh atau pemuka masyarakat 
yang dianggap berjasa terhadap Kerajaan. 
Pemberian gelar ini dilakukan oleh Raja.
 Upacara Erau dilakukan oleh 
kerabat Keraton/Istana dan mengundang 
seluruh tokoh pemuka masyarakat yang 
mengabdi kepada kerajaan. Mereka datang 
dari seluruh pelosok wilayah kerajaan 
dengan membawa bekal bahan makanan, 
ternak, dan buahbuahan. Mereka juga 

biasanya membawa seniman dari daerah 
mereka masingmasing. Dalam upacara 
Erau ini, rakyat akan mendapat jamuan 
makan dengan pelayanan sebaikbaiknya. 
Jamuan ini dilakukan Sultan sebagai tanda 
terima kasih atas pengabdian rakyatnya.
 Setelah berakhirnya masa 
pemerin tahan Kesultanan Kutai Karta                                  nega
ra                     pada tahun 1960, wilayahnya menjadi 
daerah otonomi yakni Kabupaten Kutai. 
Tradisi Erau tetap dipelihara dan dilestari
kan sebagai pesta rakyat dan festival buda
ya. Tradisi ini dijadikan agenda rutin oleh 
pemerintah kabupaten Kutai dalam rangka 
memperingati hari jadi kota Tenggarong, 
pusat pemerintahan Kesultanan Kutai 
Kar tanegara sejak tahun 1782. (Ambar) 

Konjungsi
memang usia peralatan tersebut sudah 
tua sehingga banyak yang telah rusak. Na
mun, untuk masalah perawatan mereka 
menegaskan sudah dilakukan perawatan 
oleh pihak kampus. “Mungkin sudah tiap 
hari diadakan perawatan, paling tidak ya 
pengecekan, tapi yang jelas perawatan 
itu sudah dilaksanakan,” terang Mu
daqir S.I.P. selaku kepala Tata Usaha FBS. 
 Tetapi pihak fakultas menegaskan 
bahwa fakultas memang tidak bisa me
nyediakan ruang kuliah hingga lebih dari 
pukul 22.00 WIB, tetapi ada pengecualian 
untuk kegiatan seperti pentas atau ujian. 
“Untuk jam malam hari kita tidak bisa, jam 
kerja kok 24 jam, untuk pemakaian dalam 
ruangan kita batasi sampai jam sepuluh 
malam kecuali untuk beberapa kegiatan 
yang besar seperti pentas atau ujian.” 
 Keberadaan gedung baru yang 
belum dapat digunakan pun membuat 
mahasiswa harus kuliah di tempat ber

beda  dengan jarak yang tidak dekat. Wa
laupun sudah ada penggantian ruang, 
tetapi mahasiswa masih merasa kesulitan 
untuk kegiatan di luar kuliah. “Dan juga 
untuk bikin event kemarin untuk pentas, 
ruang untuk latihan  kita terbatas”. Un
tuk masalah gedung baru, pihak fakultas 
menginformasikan gedung baru tersebut 
selesai waktu pemeliharaannya hingga 
tanggal 30 Juni 2015. Namun untuk peng
gunaannya sendiri masih menunggu ke
lengkapan alat dalam gedung baru tersebut. 
 Lebih lanjut pihak fakultas 
menga takan,  penambahan alat untuk 
gedung baru, dananya didapatkan dari 
dua sumber yaitu Badan Layanan Umum 
(BLU) dan dari Islamic Development Bank 
(IDB) itu sendiri. Sementara itu fakultas 
masih bersedia memberikan izin bagi 
mahasiswa yang akan menggunakan ge
dung untuk keperluan tertentu dengan  
waktu terbatas dan alasan yang jelas. 

 Mahasiswa berharap ada komu
nikasi yang baik antara mahasiswa dengan 
pihak fakultas. Mereka berharap fakultas 
menyediakan wadah diskusi untuk maha
siswa dan pihak fakultas agar dapat saling 
berkomunikasi secara langsung. Sehingga 
kedepannya tidak ada lagi miss komuni
kasi baik mengenai alat atau pun halhal 
lain yang berkaitan dengan kegiatan ma
hasiswa. Mahasiswa juga mengharapkan 
adanya pengertian dari pihak kampus 
akan kegiatankegiatan yang diadakan 
oleh mahasiswa, karena selama ini maha
siswa menganggap bahwa fakultas kurang 
menaruh perhatian atau seolah tidak mau 
tahu akan kegiatan di luar kuliah maha
siswa. Dengan adanya saling pengertian 
antara pihak satu dengan yang lain, maka 
kegiatan mahasiswa pun tidak akan ter
bentur dengan kendala fasilitas. (Henggar)

Lensa

Mutter Courage 
Und Ihre Kinder

Berita Utama

Pringgitan pendopo Tejakusuma di
penuhi oleh antrian orangorang 
yang akan masuk ke dalam Stage Tari 

Tejakusuma. Senin 25 Mei 2015 malam, 
mahasiswa Pendidikan Bahasa Jerman 
kelas A 2012 menampilkan sebuah teater 
dalam rangka memenuhi ujian mata kuliah 
Literatur 2. Teater ini merupakan bentuk 
ujian mata kuliah Literatur 2  yang dipi
lih mahasiswa, antara ujian teater dengan 
ujian teori. Teater ini disutradarai oleh Yogi 
Swara Manitis aji. Acara baru dibuka pukul 
19.00 WIB, padahal seharusnya dimulai se
jak pukul 18.30 WIB.
 Acara teater ini dibuka dengan 
sambutan dari Ema Safitri, selaku Pim
pro teater jurusan Pendidikan Bahasa Jer
man kelas A 2012. Dilanjutkan dengan 
sambutan dari Wakil Dekan III, Dr. Kun 
Setyaning  Astuti. Kemudian sambutan 
terakhir dari Isti Haryati, M.A. dan Yati Su
giarti, M.Hum., selaku penasehat. Setelah 
pembukaan tersebut selesai, kemudian 
teater dimulai. Kelas tersebut menampil
kan teater yang mengadopsi naskah drama 
dari Bertolt Brecht yang berjudul “Mutter 
Courage Und Ihre Kinder”. Ema Safitri 
menjelaskan secara singkat garis besar ceri

ta tersebut, “Teater itu menceritakan ten
tang seorang ibu dengan tiga anaknya yang 
hidup di tengah  perang antara katolik dan 
kristen abad ke17”.
 Proses persiapan acara teater kelas 
jurusan Pendidikan Bahasa Jerman ini di
lakukan selama satu semester. Namun, lati
han rutin baru dilakukan tiga bulan terak
hir. “Teater ini dipersiapkan sejak semester 
lima dengan membentuk kepanitiaan, tapi 
kalau latihan rutinnya selama tiga bulan 
ini.” Tegas Ema. Ia juga menjelaskan bahwa 
selain untuk memenuhi ujian mata kuliah 
Literature 2, teater tersebut juga bertujuan 
untuk mencari pengalaman baru serta me
nyuguhkan sesuatu yang luar biasa bagi 
orang tua mahasiswa jurusan Pendidikan 

Bahasa Jerman kelas A 2012. 
 “Teater tersebut menarik, apalagi 
ketika di tengah cerita terdapat adegan 
perang yang memunculkan suarasuara 
mengejutkan, entah memakai apa, tapi 
itu berhasil mena rik perhatian penonton,” 
terang salah satu penonton, Intan Kusuma 
Dewi, mahasiswi Bahasa dan Sastra In
donesia 2013. Tim teater kelas ini berha
sil membuat sebuah kejutan sebagai inti 
penarik perhatian yang telah dipersiapkan 
secara matang dan menga gumkan. Secara 
keseluruhan acara teater kelas jurusan Pen
didikan Bahasa Jerman kelas A tersebut 
berlangsung secara meriah hingga akhir. 
(Nurul)

-Senin, 25 Mei mahasiswa Pendidikan Bahasa Jerman sedang menampilkan teater berjudul Mutter Courage 
Und Ihre Kinder
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http://ceritarakyatnusantara.com/id/
folklore/14-asal-mula-erau 

 PRESENSI online yang mulai digunakan di FBS masih kurang efektif. Ketika kelas saya menggunakan presensi on-
line, komputer yang digunakan sering macet. Sehingga malah mengurangi waktu belajar dan menghambat proses perkulia
han. Presensi yang diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan perkuliahan malah justru menghambat kegiatan perku
liahan tersebut. Saya berharap fakultas dapat membenahi lagi sistem presensi agar proses perkuliahan lebih optimal.

Putri Wening Sarwiendah
Bahasa dan Sastra Indonesia A 2014

Presensi Online Kurang Efektif
Surat Pembaca

Adat Erau Kalimantan, Peringati  Raja Kutai

-Suasana upacara adat Erau di kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
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CANDIK ALA 1965: SUDUT PANDANG   KELAM DARI MATA       
SEORANG ANAK

Kepolosan dan keluguan dari seorang 
anak merupakan suatu hal yang 
menarik. Masa anakanak yang 

penuh d engan keingintahuan menjadi 
suatu yang dapat dikatakan sebagai ciri dari 
masa anakanak. Melalui novel Candik Ala 
1965, Tinuk R. Yampolsk y memaparkan 
peristiwa menakutkan yang terjadi pada ta
hun 1965 dari sudut pandang seorang anak.
 Tahun 1965 menjadi sebuah ta
hun yang sangat kelam bagi  ra k                       y     a    t In
donesia. Seperti yang kita ket  ahui, tapi 
jujur saja setelah membaca novel ini, 
saya baru mengetahui apa yang ter
jadi pada tahun 1965. Pencidukan dan 
penum pasan para anggota PKI atau ok
numoknum yang diduga terlibat dalam 
g erakan PKI terjadi pada tahun 1965. 
 Peristiwa pencidukan para ang
gota PKI dalam novel ini dipaparkan me
lalui sudut pandang seorang anak kecil 
yang bernama Nik. Peristiwa pencidukan 
itu terjadi di kota Solo tempat tinggal Nik 
dan keluarganya. Nik masih berusia 7 ta
hun, ia menjadi saksi mata peristiwa kelam 
tanpa menge tahui persisnya apa yang se
dang terjadi. Yang dik etahuinya hanyalah 
para tentara menciduk tetanggatetangga
nya satu per satu dan akhirnya mende ngar 
bahwa akhirnya mereka dibunuh. Ia pun 
mendengar kabar kalau salah seorang te
mannya yang bernama Sarjono dijauhi dan 
disingkirkan oleh te mantemannya, kare
na keluarg a Sarjono terlibat dalam PKI. 
 Ketidaktahuan Nik yang masih 

polos terhadap peristiwa penumpasan ang
gota PKI tersebut ternyata terbawa hing
ga ia dewasa. Lambat laun Nik akhirnya 
mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam 
peristiwa penumpasan anggota PKI 
pada waktu ia masih kecil. Peristiwa 
kelam yang dialaminya pada waktu ke
cil digambarkan seperti candhik ala  di 
senja hari di mana ada rasa sedih dan sepi.
 Candhik Ala adalah  un  g  ka pan 
Jawa yang berarti la   ngit kuning ke
merahan menjelang senja. Judul ini 
seakan ingin me  ngatakan bahwa ta
huntahun itu langit pun ikut memerah 
karena di bumi banyak darah tertumpah.  
 Menggunakan sudut pan dang 
seorang anak kecil yang ma sih sangat po
los dan tidak mengerti apa yang sebenar
nya terjadi, menjadi sebuah keunggulan. Isi 
cerita menjadi lebih nyata dan apa  a d a    nya. 
Apa yang dirasakan dan dialami oleh 
seorang anak kecil lebih menggambarkan 
kelamnya situasi saat itu, ada ketakutan, 
kecema  s an, kebencian dan ketidakbebasan.
 Novel ini ditulis menggunakan  
bahasa yang halus, jelas, sederhana dan 
mudah dipahami. Pilihan kata yang 
dipakai  dalam novel ini sangat menarik 
pula. Latar belakang penulis sebagai orang 
Jawa mendorong adanya menggunakan 
istilahistilah dalam bahasa Jawa. Penggu
naan bahasa Jawa dalam novel ini mendu
kung latar tempat cerita di Solo. Namun, 
dalam novel ini tidak dilengkapi dengan 
catatan kaki yang men unjukkan definisi 

dari istilahistilah Jawa tersebut. Hal ini 
membuat para pembaca non Jawa kesulitan 
untuk memahami isi novel ini. (Ovityas)

Judul          : Candik Ala 1965 
Penulis          : Tinuk R. Yampolsky
Penerbit           : KataKita
Tahun Terbit     : Cetakan pertama Juni 
2011
Tebal halaman  : 222 halaman
ISBN                : 978-979-3778-66-2 
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