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AKSARA
BULETIN LPPM KREATIVA FBS UNY

Mengeja dengan Lugas dan Saksama

Indikator

Peristiwa yang terjadi saat 
parade  Ormawa, hari pertama  
Ospek UNY, Senin, 24 Agustus   

berujung  panjang. Pada saat itu, 
Ormawa  FBS tidak diperkenan
kan masuk ke dalam GOR karena 
melebihi  jumlah kuota yang disedia
kan panitia  Ospek universitas.  
Mediasi  yang dila kukan   untuk 
memfasilitasi kedua  pihak pun tidak 
mencapai  hasil yang memuaskan. 
Hingga keluar pernyataan  bahwa 
FBS tidak ikut Rema.  Hal tersebut 
diamiini  oleh Risky Ariadi, “Iya, 
betul.  Agus mengata kan tidak Rema 
saat mediasi.”

 Mengenai pernyataan bahwa 
FBS tidak ikut Rema saat mediasi, 
Agus Setiawan selaku ketua BEM 
FBS menjawab, “Itu dilema gelagat 
saja, itu kan klise selalu ada secara 
lisan. Tidak hanya saya saja yang 
memutuskan. Pernyataan itu sudah 
diaminkan temanteman waktu 

itu.” Pernyataan hampir serupa juga 
diungkapkan Mela Melinda ketua 
DPM FBS, “Itu kan hanya miss
komunikasi dan kebijakan satu 
lembaga atau golongan. Dalam hal ini 
dua golongan yaitu BEM Rema dan 
panitia Ospek,” tuturnya. Selain itu, 
Risky menyatakan bahwa masalah 
yang terjadi pada saat parade Ormawa 
itu murni masalah Ormawa FBS 
dengan BEM Rema saja. Tidak ada 
hubungannya dengan sistem Rema.

Bani Asrofudin selaku Menteri 
Karispol BEM Rema UNY saat 
konferensi pers dan pengumuman 
hasil verifikasi partai mahasiswa pada 
Senin, (16/11) menyatakan bahwa 
untuk ikut atau tidaknya FBS dalam 
Rema, duaduanya tidak ada hitam 
di atas putih. “Maka suara mahasiswa 
FBS masih berlaku,” tambahnya.

“Belum ada keputusan bulat 
yang menyatakan kita tidak ikut 
Rema. Jadi kita sampai sekarang pun 

FBS Rema: Otonomi Tanpa 
Ada Gangguan

November 2014, Konferensi 
Mahasiswa di Ruang Sidang 
Rektorat  sistem KM dirubah 

menjadi sistem Rema. Digantikannya 
sistem ini dikarenakan terjadi penu
runan kaderisasi Ormawa di UNY dan 
pasifnya partisipasi mahasiswa. Hal 
tersebut menjadi perdebatan antar ma
hasiswa UNY, baik yang pro dan kontra.

Pada saat mediasi pascakonflik 
arade Ormawa, FBS menyatakan tidak 
ikut Rema. Namun, keputusan tersebut 
belum disepakati oleh pihak BEM Rema 
karena belum disahkan secara tertulis. 
Dengan demikian, FBS masih dianggap 
bergabung dengan Rema. 

Untuk mengetahui tanggapan  
maha siswa mengenai wacana tersebut,  
tim litbang buletin Aksara menyebar  
polling  secara acak kepada 100 
responden.  Dari hasil yag didapat, kami 
memperoleh data sejumlah 36% res
ponden menyatakan tahu alasan FBS 
menolak Rema.  Sedang terdapat 64% 
responden menyatakan tidak tahu. Se
mentara itu, ketika ditanya mengenai 
setujuan FBS Rema atau tidak, terdapat 
47% responden menyatakan setuju bila 
FBS bergabung terhadap Rema dan 53% 
responden menyatakan tidak setuju.

Polling ini hanya sebagai gamba
ran dan tidak memberikan penilaian 
secara mutlak. (Litbang)
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Berita Utama

Berita Pendamping

masih mengambang tentang itu,” jelas 
Agus Setiawan. Hal ini dikarenakan 
pada saat pengambilan suara, tidak 
semua perwakilan Ormawa hadir.  
Hanya ada sepuluh perwakilan 
Ormawa yang hadir dalam FOM yang 
membahas tentang Rema. “Belum 
ada keputusan, tapi  intinya FBS tidak 
bermasalah dengan Rema, hanya 
yang bermasalah jika yang pertama 
FOM FBS dibubarkan dan  kedua 
FBS belum siap dengan sistem partai,” 
tegas Mela Melinda.

Disinggung alasan FBS tidak 
setuju dengan sistem Rema, Agus 
Setiawan menjelaskan, “Sebenarnya 
kita menolak Rema karena Rema 
itu sifatnya instruktif, dan kita tidak 
menginginkan garis seperti itu.” Ketika 

bersifat instruktif, Agus beranggapan 
bahwa nantinya mau tidak mau FBS 
harus mengikuti Rema. Sedangkan 
FBS menginginkan koordinatif, tanpa 
ada yang di atas dan memerintah yang 
di bawah. “Kita juga ingin menjaga 
marwah FBS agar tidak tercampuri 
oleh urusan politik praktis. Apalagi 
kalau Pemilwa ada kepartaian.” Agus 
menegaskan bahwa sistem kepartaian 
merupakan representatif dari gerakan 
eksternal di luar.

Mela Melinda mengungkapkan 
bahwa masalah utama menolak Rema 
dikarenakan FBS takut otonomi 
daerahnya diganggu gugat.  Padahal 
FBS mau dibelajarkan dengan 
sistem Rema asalkan jangan diusik 
kebutuhannya. “Bukan kami mau 

seenaknya sendiri, tapi memang 
kebutuhan FBS seperti itu. Jadi harus 
saling toleransi kalau menurut saya.”

Atas beberapa pertimbangan, 
FBS sempat mencanangkan untuk 
mengajukan otonomi khusus. 
Namun otonomi tersebut masih 
kabur dan sekadar wacana. “Ya, 
karena kan temanteman melihat, 
seperti Yogyakarta yang untuk 
gubernurnya tidak ada pemilihan 
dan ada kekhususankekhususan 
sendiri. Apakah ketika itu diajukan 
kepada Rema akan  diterima? Kita 
juga tidak tahu.” tutup Agus Setiawan 
mengakhiri. (Ovi)

Keraguan FBS untuk turut 
Rema atau menetap pada 
sistem KM, hingga saat ini 

belum menunjukkan tanda kepastian. 
Agus Setiawan yang menyatakan tidak 
Rema pada saat mediasi pun pada 
akhirnya menilai bahwa keputusan 
itu sekedar dilema gelagat (23/10). 
Belum ada Surat Keputusan (SK) dari 
BEM Rema UNY yang menyatakan 
bahwa FBS keluar dari sistem Rema, 
dinyatakan FBS masih menjadi bagian 
dari Rema (Baca: Berita Utama). 

Dilema ini menimbulkan 
pertanyaan mengenai kelanjutan FBS. 
“Iya, nanti kalau FBS tidak Rema 
kelanjutannya bagaimana? Belum ada 
perjelasan tentang itu,” ungkap Novita 
Patwa mahasiswa Sastra Indonesia 
2014. Senada dengan itu, lebih lanjut 
Risky Ariadi selaku Ketua AlHuda 
mengatakan “Setahu saya pada rapat 
FOM pembahasan Rema, hasilnya 
menyepakati mengirimkan dua orang 
perwakilan untuk mengisi pos DPF, 
berarti FBS sebenarnya mengikuti 
sistem Rema. Terkait kondisi 
sekarang saya tidak tahu pasti.” jelas 
Risky. Sementara itu, Agus Setiawan 
mengakui belum ada keputusan FBS 
yang disepakati oleh seluruh Ormawa. 

“Nah, ini yang dari awal kita belum 
ada prodak apa pun mengenai itu,” 
terang Agus. 

Agus Setiawan ketika ditanyai 
mengenai permasalahan yang dihadapi 
dengan Rema selama kepengurusan 
ini, ia menyatakan, “Tidak ada yang 
secara spesifik, kecuali yang kemarin 
Ospek itu. Tidak ada  masalah.” Lebih 
lanjut disinggung masalah advokasi 
dan administrasi, ia mengatakan 
bahwa sampai sekarang belum ada 
masalah.  Hal tersebut berlainan 
dengan pernyataan Mela Melinda 
ketua DPM FBS ketika ditanyai hal 
yang sama, “Ada. Kalau orangorang 
rektorat itu lebih suka semuanya 
terkoordinir dan terkumpul. Makanya 
beda tekanannya antara  teman
teman yang di universitas dan yang di 
fakultas.” 

Menurut Mela, untuk masalah 
advokasi, BEM Rema mempunyai 
poin plus untuk pengadvokasian dari 
pada BEM fakultas. “Karena yang di 
fakultas hanya bersifat mendampingi, 
sedangkan di universitas bisa punya 
daya tekan ke rektorat,” tambahnya. 
Selain itu Agus menyatakan apabila 
terjadi kesulitan administrasi dan 
advokasi, jika tidak ikut Rema, ia akan 

mengusahakan mengkomunikasikan 
dengan WD III Ibu Dr. Kun Setyaning 
Astuti, M.pd. yang bertanggungjawab 
atas mahasiswa.  

“Ya kalau memang sekarang ini 
urusannya, kenapa kita kalau nggak 
ikut dan kita nggak bisa dapat duit? 
Padahal, itukan uangnya mahasiswa 
FBS. Nah, itu kan yang kemudian ya 
masa sampai segitunya gitu. Apakah 
kita, itukan terjadi pemaksaan secara 
nggak langsung,” ungkap Agus. Jika 
proses administrasi dan advokasi 
mahasiswa FBS dipersulit, maka FBS 
akan langsung ke rektorat “Jika teman
teman Rema tidak mau menerima 
advokasi UKT dari FBS, ya kitakan 
bisa langsung masuk ke rektorat,” 
jawab Agus. Perihal pengajuan dana 
dan sejenisnya, Agus menambahkan, 
“Pun nanti kita belum tahu kita nanti 
jelantrahnya bakal kayak gimana, tapi 
yang pasti itu uang mahasiswa FBS 
dan itu digunakan untuk kepentingan 
Ormawa dan tentu mahasiswa FBS itu 
kalau bisa harus tetep bisa turun ke 
FBS.” (Upit)

FBS Tidak Rema: Sistem Abu-Abu
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Kredo Lensa

Iringiringan Kirab Budaya terlihat 
ramai mengitari daerah Karang
malang pada Jumat (6/11) pagi. 

Kirab  Budaya ini merupakan acara 
pembuka dari serangkaian Pentas 
Akhir Kepengurusan (PAK) Hima 
Jawa (Hijaw) FBS. Pemotongan 
tumpeng dilakukan oleh Dr. Suwardi 
Endraswara  usai Kirab Budaya sebagai 
tanda dibukanya  PAK.

Kirab Budaya merupakan acara  
yang baru pertama kali diadakan 
oleh Hijaw. Awalnya Hijaw sempat 
ragu untuk menyelenggarakannya, 
namun  berkat dukungan dari Prof. 
Dr. Suwardi  Endraswara, akhirnya 
dapat terselenggara. Kirab ini terbilang 
meriah, terbukti dengan bunyi
bunyian yang dihadirkan peserta. 

“Undhaking Pakaryan Ngupadi 
Kamulyan” merupakan tema yang 
diusung dalam serangkaian acara 
tersebut. Arti dari tema ini adalah 
mengangkat karya untuk mendapatkan 
kesejahteraan. Untuk mengangkat 
karya, Hijaw mempunyai 3 sanggar 
yaitu Musik Gamelan Jawa (Gandewa), 
Teater Hima Jawa (Teh Hijaw), dan 
Sanggar Tari. Ketiganya merupakan 
wadah yang disediakan Hijaw untuk 
menyalurkan dan menampung bakat 
serta karya mahasiswa PBD. 

Kirab Budaya ini diikuti oleh 
Mahasiswa  PBD mulai dari angkatan 
2012 hingga angkatan 2015. Semua 
peserta terlihat antusias mengikuti
nya. Karena masih perdana, panitia  
membebas kan kostum yang digunakan  
peserta. Panitia  hanya memberikan 
pengertian bahwa kostum yang di
gunakan dapat mewakili kebudayaan  

Jawa. “Ada beberapa  kelas yang 
menyewa  (kostum, red.), hampir 
semua kostum maskot (menyewa, 
red.). Tapi kalau pesertanya, kebanya
kan punya masingmasing,” tutur 
Bagus.  Dalam Kirab ini terlihat Rama 
Shinta, Anoman, Buto, dan maskot
maskot lain yang ikut memeriahkan. 
Sayangnya, dari Hijaw sendiri tidak 
mengeluarkan maskot. 

Kirab budaya ini diselenggarakan 
dengan tujuan agar Hijaw dikenal oleh 
masyarakat luas.. Hal tersebut menjadi 
alasan mengapa rute yang diambil 
juga di luar FBS. Kirab ini dimulai 
dari Pendopo Tedjakusuma, memutari 
Karangmalang berlanjut ke Kuningan 
hingga kembali ke tempat semula. 

Serangkaian ini tidak hanya 
selesai  di Kirab Budaya, namun masih 
ada agendaagenda lainnya. Setelah
nya, masih ada lomba panjat pinang 
dan futsal untuk mahasiswa PBD dari 
angkatan 2012 hingga angkatan 2015. 
Acara panjat pinang dilaksanakan pada 
tanggal 18 November 2015 di belakang  
Laboratorium Musik dan Tari, se
dangkan untuk Malam puncak akan 
dilaksana kan pada 30 November 2015.

Bagus mengungkapkan bahwa 
untuk kedepannya Hijaw akan lebih 
memperdalam dengan temanya. 
Sehingga Hima PBD tersebut bisa 
dimanfaatkan oleh warganya. “Tema 
yang diusung tahun ini hanya bisa 
terwujud jika para warganya mau 
menyalurkan bakat dan minat mereka. 
Untuk itulah Hijaw siap memfasilitasi 
semua mahasiswa PBD yang mau 
berkarya,” tambahnya. (Ambar)

Kirab Perdana Hijaw

Jumat (6/11) Rombongan mahasiswa PBD angkatan 2014 yang mengikuti Parade Budaya.

Dok. Panitia Kirab

Pascareformasi 98, organisasi 
intra maupun ekstra kampus 
terus melakukan upaya untuk  

memahami apa itu sebenarnya kebe
basan untuk menyampaikan pendapat 
dan kebebasan berpolitik.  Pencarian 
kebebasan ini, karena ditengarai oleh 
anggapan bahwa kampus telah dijadi
kan alat penguasa dan mahasiswa 
dipaksa untuk mengikuti aturan
aturan kaku yang ada di dalamnya. 
Berawal dari anggapan itulah , politik  
kampus (organisasi mahasiswa ) 
mulai  belajar dan menerapkan be
berapa sistem untuk mencapai tujuan 
kebebasan yang sebenarnya. Tidak 
jarang, dalam perkembangannya, 
perubahanperubahan yang dilaku
kan justru menciptakan banyak per
bedaan pendapat untuk mencapai apa 
yang sebelumnya disebut kebebasan 
bersama.

Perbedaan pandangan men
genai politik kampus, antara FBS 
dan BEM Rema UNY, bisa juga 
merupakan  akibat dari upaya yang 
dilakukan untuk mencapai apa yang 
sebelumnya disebut kebebasan ber
pendapat dan kebebasan berpolitik. 
Hal ini menjadi sesuatu  yang wajar  
dalam roda pemerintahan, tetapi 
dapat dimaklumi, apabila perbedaan  
yang terjadi turut mempengaruhi 
keberlangsungan hidup mahasiswa 
FBS, dalam hal ini masalah kebijakan. 
Bagaimanapun, fakultas merupakan 
perpanjangan tangan dari Universitas  
dalam suatu lembaga pendidikan 
perguruan tinggi. Apabila  tangan
tangan yang dimiliki enggan untuk  
berafiliasi , bagaimanakah cita
cita  untuk menerap kan kebijakan 
bersama  dapat terwujud?

Topik yang kini kembali  
muncul  ke permukaan, seiring 
akan berlangsungnya pemilwa dan 
berakhir nya kepengurusan lama 
menimbulkan banyak pertanyaan. 
Seperti apakah jalan yang akan 
ditempuh oleh BEM FBS ke depannya? 
Serta bagaimana  mereka yang saat ini 
menjabat, menjaga  kepengurusan 
pada periode selanjutnya dari apa yang 
sebelumnya mereka sebut ancaman 
politik praktis?   Mari kita kawal 
bersama jalannya pemerintahan di 
FBS. (Redaksi) 

Aneksasi FBS
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Gelanggang

Kantor Urusan 
Internas iona l 
dan Kemitraan  

(KUIK) mencoba 
menggabungkan per
tunjukkan  berbagai 
daerah di Indonesia 
dan juga luar negara 
yang dipadukan dalam 
sebuah drama. Drama  
tersebut berjudul 
“Playing  under the 
Moonlight” atau “Ber
main di Bawah Bulan”. 
Dimainkan oleh ma
hasiswa asing dengan 
menggunakan Bahasa 
Indonesia. Pertunjukan 
kesenian oleh lebih dari 
100 mahasiswa dari 30 
negara dan 20 provinsi 
di Indonesia dipentas
kan malam itu.

Terdapat beberapa daerah 
di Indonesia yang berpartisipasi 
dengan mementaskan pertunjukan 
khas daerahnya. Pertunjukan daerah 
tersebut seperti tarian dari Papua 
yaitu Tapanuli, sedangkan Sumatera 
Utara dengan tarian Sinanggar Tulo. 
Adapun tarian dari Dayak, syair 
dan nyanyian dari Padang, serta 
masih banyak lagi. Selain daerah
daerah di Indonesia, terdapat pula 
banyak negara yang mementaskan 
keseniannya. Salah satunya Laos yang 
menampilkan tarian kebahagiaan. 
Tarian tersebut biasanya dipentaskan 
dalam acara pernikahan atau acara 
yang menunjukkan rasa bahagia.

Cina pun turut memeriahkan 
pementasan keseniannya. Mereka 
bernyanyi, serta menampilkan 
berbagai macam tarian. Mulai dari 
yang klasik hingga modern, seperti 

tarian Guangdong dan He Tang Yue 
Se. Thailand tidak mau kalah, juga 
menampilkan sebuah permainan 
khas negaranya dengan iringan 
tarian dan musik serta permainan 
tangan. Spanyol, Madagaska, Jepang 
dan negara lainnya juga turut unjuk 
keseniannya, begitu pun Hungaria 
dengan pertunjukkan beladiri.

Night Fest dapat dijadikan 
sebagai sarana dalam mempelajari 
berbagai budaya dan kesenian di 
dunia. Acara ini tentunya dapat 
memberikan manfaat besar bagi 
setiap individu. Selain melestarikan 
budaya, juga hiburan bagi yang 
menontonnya.

Secara keseluruhan acara 
tersebut berjalan dengan lancar, 
menghibur, menambah pengetahuan 
dan juga menginspirasi penonton. 
“Acara ini keren banget. Lumayan 
banyak negara yang berpartisipasi. 

Hanya sayangnya informasi mengenai 
apa yang dipentaskan masih kurang. 
Ada beberapa pementasan yang 
tidak ada informasinya di LCD, itu 
kesenian apa dan dari mana, sehingga 
penonton bingung,” tutur Bekti salah 
satu penonton Night Fest.

Hingga larut malam, masih 
banyak penonton yang setia 
menikmati pementasan Night Fest. 
Pementasanpementasan yang 
menghibur membuat penonton 
selalu mengenangnya dan tentu 
ada harapan tertentu. “Semoga 
tahun depan ada lagi acara seperti 
ini, tentunya dengan acara yang 
lebih meriah,” tutup Bekti. Hingga 
akhirnya acara berakhir sekitar 
pukul 22:45 WIB. (Devy)

Kenali Dunia Melalui Night Festival

Dok. Devy

Selasa (10/11) penampilan kebudayaan Thailand pada Global Fest

“Night Festival (Night Fest) membuktikan bahwa seni dan budaya tumbuh di negeri ini. 
Merupakan salah satu rangkaian acara Global Culture Festival yang dilaksanakan pada  hari Selasa, 10  

November 2015 di Auditorium UNY.”
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Konjungsi

Historikal Perjuangan Surabaya

Untuk memperingati hari 
Pahlawan 10 November 
1945, Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Surabaya 
menggelar Parade Surabaya Juang 
yang dilaksanakan pada hari 
minggu 8 November lalu. Acara 
ini merupakan acara tahunan dan 
tahun ini telah memasuki tahun 
ketujuh yang diselenggarakan 
secara kolosal. Surabaya Juang ini 
adalah suguhan teatrikal cuplikan 
peperangan memperebutkan 
kemerdekaan. Inilah Kota Pahlawan 
di mana kemerdekaan diperjuangkan 
dengan darah dan nyawa. Parade 
ini bertujuan untuk mengingatkan 
bahwa kemerdekaan Republik 
Indonesia bukan sematamata 
pemberian dari penjajah Jepang, 
melainkan perjuangan dari arek
arek Surabaya pada masa itu. Juga 
untuk menarik perhatian masyarakat 
kota Surabaya maupun kotakota 
sekitarnya.

Parade Surabaya Juang yang 
menempuh rute historis sepanjang 
3,3 kilometer ini diikuti oleh 5000 
peserta dari berbagai kalangan. 
Sedikitnya ada 26 partisipan, mulai 
dari warga Surabaya, mahasiswa, 
pelajar, veteran, serta berbagai 
instansi dan komunitas. Komunitas 
tersebut diantaranya Komunitas 
Pecinta Sejarah Roodebrug Soerabaya 
yang akan menampilkan pertunjukan 
teatrikal, serta komunitaskomunitas 
pencinta sejarah dari Bali, Bandung, 
Jakarta, Medan, Yogyakarta dan 
beberapa kota di Jawa Timur.

Ketua Komunitas Surabaya 
Juang Herry Lentho menyatakan 
bahwa acara tersebut mendapat 
bantuan 10 kendaraan tempur dari 
Korem 084 Bhaskara Jaya, serta 
komunitas pecinta sejarah yang 
datang dari Kota Bandung akan 
membawa Tank Dino bekas penjajah 
yang telah direkondisi. Selain itu, 
akan ada pawai iringan laskar 
sepeda dan mobilmobil kuno. Dan 

untuk membakar semangat para 
peserta pawai, akan diiringi musik 
dari pasukan drum band. Selain 
menampilkan teatrikal, Komunitas 
Roodebrug Soerabaya juga akan 
menyerahkan replika plakat prasasti 
perang alunalun contong yang telah 
hilang akibat tangantangan usil 
pihak yang tidak bertanggung jawab.

Parade tersebut berlangsung 
pada pukul 14.00 WIB – 16.00 WIB. 
Para peserta tampil dengan kostum
kostum ala perang kemerdekaan 
45, mereka beriringan dengan rute 
dimulai dari Tugu Pahlawan dan 
berakhir di Taman Surya depan 
Gedung Grahadi Surabaya yang 
menjadi jalanjalan protokol di Kota 
Pahlawan tersebut. Karena dipadati 
oleh ribuan peserta dan penonton, 
maka akses menuju jalan Tugu 
Pahlawan, jalan Gemblongan, jalan 
Tunjungan, jalan Gubernur Suryo, 
jalan Yos Sudarso, jalan Jaksa Agung 
Suprapto, dan di Taman Surya 
ditutup total selama 1 jam sebelum 
pelaksanaan demi alasan keamanan.

Acara dimulai dengan 
penyerahan replika plakat prasasti 
perang alunalun contong kepada 
Pj Walikota Surabaya serta bendera 

merah putih kepada tokoh Bung 
Tomo. Dilanjutkan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya, kemudian 
pemberangkatan Parade Surabaya 
Juang oleh Pj Walikota Surabaya. 
Pawainya sendiri dimulai dengan 
teaktrikal perang di daerah Viaduk, 
berlanjut ke Tugu Pahlawan, lalu 
AlunAlun Contong, perang 
heroisme tokoh Madun di Kawasan 
Siola, dan yang paling ditunggu
tunggu teatrikal rekonstruksi perang 
10 november 1945 di depan Gedung 
Negara Grahadi. 

Teatrikal rekonstruksi perang 
10 november 1945 adalah puncak 
acara sekaligus teatrikal yang paling 
besar di parade tersebut karena 
melibatkan hingga 1.200 pemain 
untuk mementaskannya. Acara 
ditutup dengan gegap gempita dan 
menyisakan ingatan pada para 
penonton bahwa Kota Surabaya 
memang pantas disebut sebagai Kota 
Pahlawan. (Nita) 

Salah satu adegan dalam pementasan Teatrikal Parade Surabaya Juang 10 November 1945
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Opini

Delapan dekade silam, negeri 
ini memproklamirkan diri 
sebagai nasion baru. Peristiwa 

yang menjadi puncak dari akumulasi 
perjuangan panjang dalam sejarah. 
Perjuangan meraih kemerdekaan, 
ternyata belum selesai setelah negeri 
ini dideklarasikan. Pihak kolonial 
yang belum mengakui kemerdekaan 
negeri jajahannya, datang kembali 
dan melakukan agresi militer. Hal ini 
dibarengi dengan aneksasi kekuasaan 
daerahdaerah, yang ada disekitarnya. 
Sloganslogan serta manifesmanifes 
revolusioner mulai diciptakan, seperti 
“Merdeka atau mati”, “NKRI harga 
mati”, dan semboyansemboyan 
revolusioner lainnya.

Setelah peristiwa itu, Indonesia 
menjadi tonggak sejarah kemerdekaan 
bangsabangsa terjajah di seluruh 
dunia. Indonesia menjadi kiblat bagi 
negerinegeri terjajah untuk meraih 
kemerdekaan. Perjuangan bangsa 
Indonesia, telah tercatat dan menjadi 
sebuah teori perjuangan terbaik dalam 
ilmu perjuangan mutakhir pada 
masanya. Negerinegeri yang menjadi 
koloni bangsabangsa Eropa, di Afrika, 
Asia, Amerika Latin dan negerinegeri 
di sekitar pasifik satu persatu mulai 
memproklamirkan diri sebagai bangsa 
yang merdeka.

Bukan hanya itu saja, pertikaian  
antara Soviet sebagai Blok Timur, dan 
Amerika sebagai Blok Barat dalam 
perang  dingin, membuat negeri  
yang baru terbentuk ini kembali 
menunjukan  kehebatannya. Indonesia 
dengan pemimpin besar revolusinya, 
menggagas blok baru bersama dengan  
negerinegeri yang baru merdeka di 
seluruh  dunia. Soekarno, bersama 
dengan  pemimpin negaranegara 
dunia  ketiga, memproklamirkan 

konsepsi  politik yang tidak memihak  
kepada blok manapun, seperti  
kebanyakan  negaranegara Barat.

Gagasangagasan yang dimun
culkan benarbenar menunjukan 
bahwa  negerinegeri dunia ketiga 
telah memiliki kesadaran politik dan 
penting nya kebebasan tanpa intervensi  
dari bangsa manapun. Pun demikian,  
membebaskan diri dari tangan asing,  
tentu bukanlah hal yang mudah. 
Berabad abad negara Adi Kuasa 
menjelajahi dunia dan mencari negeri 
jajahan.  Tentu bukan sekadar mencari 
kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan 
(Gold, Glory Gospel). Ada semacam 
keinginan untuk menguasai dunia 
secara keseluruhan, seperti yang di
inginkan Hitler pada Perang Dunia 
II. Lepasnya negerinegeri jajahan 
mereka, membuat tujuan di atas harus 
sedikit ditunda dan memikirkan cara 
baru.

Keluarnya Indonesia dari PBB 
seolah menjadi titik temu, bahwa 
kemerdekaan dunia ketiga belum 
mencapai tujuan dalam arti sebenarnya. 
Negaranegara barat, masih begitu 
superior dalam segala keputusan 
penting di setiap sidangsidang PBB. 
Inilah yang kemudian membuat 
presiden Soekarno mendeklarasikan di 
depan ribuan rakyat, bahwa 7 Januari 
1965 Indonesia keluar dari anggota 
PBB. Satu tahun kemudian, presiden 
Soekarno lengser dan Indonesia 
kembali menjadi anggota PBB.

Sejak kejatuhan Soekarno, 
Indonesia kembali pada hakikatnya 
sebagai negeri dari dunia ketiga. 
Generasi muda mulai melupakan 
sloganslogan yang dipercayakan 
generasi tua kepada mereka. Semangat 
revolusioner yang ditanamkan kepada 
bangsa Indonesia selama dua dekade 

tibatiba hilang dan sisanya ditimbun 
dalam tiga dasawarsa kekuasaan.

Pengaruh Pendidikan
Lembagalembaga pendidik seba

gai instansi yang paling bertanggung  
jawab atas karakter bangsa, dewasa ini 
juga seolah acuh tak acuh terhadap apa 
yang mereka hasilkan.  Mereka lebih 
sibuk mengurusi bagaimana citranya 
menjadi baik di mata umum dan bukan 
memikirkan bagaimana memperbaiki 
produk yang mereka hasilkan. Mereka 
lebih sibuk mengadakan acara yang 
menghadirkan seorang motivator, 
untuk memotivasi generasi muda. 
Seolah generasi muda di sini adalah 
sekumpulan orang yang sedang 
frustasi atau gangguan mental hingga 
membutuhkan dorongan moril dari 
orang lain untuk bangkit.

Pada akhirnya, generasi muda 
menjadi sekumpulan mahkluk asosial 
dalam pengertian yang lebih halus. 
Pemuda tidak lagi mementingkan 
kelompok, tetapi lebih kepada apa 
yang bisa ia dapat. Transisi kebudayaan 
kelompok, menjadi individu, kini jadi 
rencana besar dan tanpa kerangka yang 
jelas. Kemudian, apa yang bisa kalian 
buktikan pada leluhur bangsa ini? 
Bagaimana kalian akan menjelaskan 
pernyataan, bahwa sebagian kecil 
dari generasi muda mampu berbuat 
lebih hebat dari yang sudah dilakukan 
oleh generasi tua. Benarkah sepuluh 
pemuda mampu menggoncang dunia? 
Atau pemudapemuda bangsa ini 
justru yang tergoncang akibat adanya 
dunia. (Permadi)

Sudah 80 November 
dan Dunia Masih Adem Ayem

“Beri aku seribu orang tua, niscaya kucabut semeru dari akarnya. 
  Beri aku sepuluh pemuda, akan kugoncang dunia.”

Salam Pahlawan
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Review

Keterbatasan bukan menjadi  
penghalang bagi sese
orang  untuk berkarya dan 

mengembang kan diri. Ia juga bukan   
benalu dalam hidup seseorang. 
Justru ia menjadi  kelebihan dan 
keistimewaan  yang tidak semua orang 
bisa memilikinya. Itulah yang terjadi 
pada Temple Grandin, seorang wanita  
penyandang autis yang sekarang 
menjadi  seorang Profesor di bidang 
ilmu kehewanan  dan aktivis autisme.

Sosok Temple Grandin 
direfleksikan dalam sebuah film yang 
diperankan oleh Claire Danes. Film ini 
diangkat  dari sepenggal kisah hidup 
nyata Grandin, sebagai penyandang 
autis dan dari buku berjudul 
Emergence serta Margaret Scariano,  
Thinking in Pictures karya Temple 
Grandin.  Film ini bercerita mengenai 
perjuangan Grandin menghadapi 
cemoohan orang tentang keanehannya. 
Dia didiagnosa sebagai seorang autis 
saat umurnya masih empat tahun. Di 
sana kesulitan dalam berbicara apalagi 
bercakapcakap dengan orang lain 
begitu mengganggunya.

Dokter yang menangani Grandin 
menyarankan supaya dia dibawa ke 
institusi khusus autis. Akan tetapi alih
alih dibawa ke institusi yang dimaksud, 
ibu Grandin justru merawatnya 
sendiri. Dia menyewa seorang 
pengasuh untuk mengajari Grandin 
berbicara dan segala hal yang bisa 
memicu Grandin bersosialisasi secara 
normal. Yang lebih mengherankan lagi, 
sang Ibu (Ormond) justru membawa 
Grandin ke sekolahsekolah umum. 
Pada mulanya, Grandin menolak 
untuk masuk universitas karena dia 
mengatakan bahwa dia sulit mengerti 
orangorang disekitarnya. Namun, 
ibunya terus membujuknya. Pada 
akhirnya Grandin bersedia walaupun 
dengan berat hati. 

Di awal cerita, film ini banyak  
menceritakan tentang sekolah  Grandin  
dan bagaimana ia berhadapan  dengan  
temanteman yang menganggap
nya  aneh. Bahkan mereka sering 
menganggunya. Waktu  di Boarding  

school dia bertemu dengan  Dr. Carlock  
(Strathairn) yang mendorongnya 
untuk  belajar science terutama 
matematika. Doktor itu tertarik dan 
kagum dengan kemampuan Grandin 
yang dengan cepat dapat menerima 
dan menangkap bentuk gambar atau 
visual.  Dr. Carlock mengajari Grandin  
banyak hal,  termasuk bagaimana 
menerima kenyataan ketika ada 
makhluk hidup yang mati. Grandin 
menerima pembelajaran itu dengan 
sangat bijaksana. 

Di bagian akhir cerita, banyak 
diceritakan mengenai kisah Grandin 
yang berjuang untuk mendapatkan 
izin melakukan research di sebuah 
tempat penyembelihan sapi. Film ini 
juga menceritakan bagaimana Grandin  
menciptakan suatu cara mengubah 
penyembelihan sapi. Sebab, Grandin 
tidak suka dengan cara mereka  yang 
menyembelih sapi dengan ‘paksa’. Di 

dalam research itu dia menemukan 
cara penyembelihan sapi agar tidak 
dilakukan dengan pemaksaan me
lainkan dengan membuat sapi tenang. 
Cara ini sekarang menjadi banyak di
gunakan di Amerika bagian Utara dan 
banyak menginspirasi rumahrumah 
penyembelihan lainnya. 

Saat liburan musim panas 
dia berlibur ketempat bibinya yang 
memiliki peternakan sapi. Sejak itulah 
dia mulai tertarik dengan sapi. Di sana 
ia justru menemukan alat yang bisa 
menenangkannya ketika sedang panik, 
marah, atau gugup. Alat itulah yang 
membuatnya masih bisa berinteraksi 
dengan orangorang pada umumnya. 
Alat itu bisa memberikan sensasi 
‘pelukan’ yang tidak bisa dirasakan 
oleh anak autis, karena notabene 
mereka menjauhi sentuhan dengan 
manusia.

Sensasi pelukan adalah alternatif 
lain untuk menenangkan diri selain 
spinning. Di tempat dia mengambil 
gelar sarjana, Franklin Pierce 
University, alat tersebut dimusnahkan 
oleh pihak institusi karena mereka 
mengira bahwa alat tersebut digunakan 
untuk ‘kegiatan seksual’. Sampai 
akhirnya Grandin mengadakan sebuah 
penelitian untuk membuktikan bahwa 
alat tersebut digunakan sebagai terapi. 
Research tersebut berhasil dan dia 
boleh menyimpan alat tersebut. 

Karakter Temple Grandin 
digambarkan dengan sangat luar 
biasa  oleh Danes, sehingga penonton  
benarbenar bisa menangkap kesan 
‘aneh’ sebagai autis dalam diri Temple.  
Semuanya hampir digambarkan 
dengan  sempurna. Layaknya film 
biografi  yang lain, kita sebagai 
penonton kebanyakan bisa menebak 
alur ceritanya akan berakhir seperti 
apa. Hanya saja kisah dan tokoh yang 
berbeda. Sebagai penonton film ini, 
kita bisa meramalkan alur ceritanya, 
tetapi secara garis besar detaildetail 
adegan membuat film ini menjadi 
menarik. Selain itu banyak sekali 
pesan moral yang bisa diambil dari 
film ini. (Henggar) 

Temple Grandin: Keterbatasan Bukan Penghalang

 Judul   : Temple Grandin 
 Sutradara  : Mick Jackson 
 Tahun  release : 10 Februari 2010
 Durasi   : 107 menit 
 Asal Negara  : United State 
 Distributor  : HBO film
 Bahasa (asli) : Inggris (US) 
 Genre   : Biografi tokoh 

“Nature is cruel, but we don’t have to be.”
Sumber: Google Images
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Soliloqui

Apa yang dicari dalam 
kehidupan  ini? Mengapa 
makhlukmakhluk dilahirkan 

bila akhirnya harus mengalah pada 
kematian? Untuk apa manusia hidup, 
hanya sekadar  makan dan  beranak 
di dunia? Kelahirankelahiran dalam 
wujud yang baru terus berdatangan, 
tapi kematiankematian itu selalu 
menanggalkan rupa yang sama. Ke
bahagiaan dan kesenangan manusia 
terus bertambah, dalam pengertian 
yang berubahubah. Sementara duka 
dan derita masih bersenandung dalam 
suara yang sama, selanjutnya di teng
gelamkan oleh air mata. Hujan turun 
menyenandungkan nyanyian sunyi 
anak sungai yang kering. Mengganti 
musim, yang mulai kadaluarsa.

Sebenarnya, apa yang berganti? 
Benarkah sang waktu telah melahirkan 
kebahagiaankebahagiaan baru untuk  
menggantikan kebahagiaan lama 
yang kurang menyenangkan? Atau 
manusia yang mentransformasikan 
keadaankead aan tak bermakna men
jadi peristiwa  yang kemudian di namai 
kebahagiaan? Sementara duka cita se
lalu hadir dalam wujud yang sama dan 
tidak pernah berubah. Pende ritaan 
adalah bayi haram kehidupan. Kelahi
ran penderitaan harus dicegah untuk 
hadir di dunia ini, bagaimananpun 
yang terjadi.

Perlahanlahan orang mencoba 
untuk menciptakan dunia baru 
yang di dalamnya berisi keindahan 
fatamorgana. Penderitaan dibunuh. 
Pada kenyataannya, kematian yang 
diharapkan tidak pernah terjadi. 
Laksana angsa yang disembelih 
dengan keriskeris yang dianggap 
sakti, pembunuhan yang dilakukan 
pada penderitaan, justru melahirkan 
pesakitan baru dalam dunia 
kebahagiaan yang sedang di bangun.

Manusia tidak bisa menciptakan 
dunia baru yang di dalamnya berisi 

keindahan. Manusia hanya bisa 
menciptakan penjara baru, yang 
akan mengurung dirinya pada maya. 
Penjarapenjara yang pada masa 
sebelumnya telah dihancurkan dan 
dikubur bersama kehidupan masa 
silam. Sekarang dibangun kembali 
dan manusia serempak berlomba. 
Berlomba untuk menemukan sangkar
sangkar tanpa nama untuk kemudian 
diberi label keindahan. Sangkar
sangkar yang kemudian dipakai untuk 
mengurung diri sendiri. Barisan remaja 
dungu yang melihat sangkar berlabel 
keindahan mencoba mengurung 
diri di dalamnya. Keindahan adalah 
pengertian huruf yang menyusun 
kata, bukan wujud materi yang disebut 
dalam kata. Kata, kata, kata, seberapa 
pun panjang huruf yang ia susun, 
kata tiada pernah bisa menghadirkan 
keindahan.

Lalu mereka yang mengaku 
paham dengan keadaan dan juga 
peduli pada kehidupan ini, justru pergi 
atau membubarkan diri. Membiarkan 
manusiamanusia dungu ini, dibodohi 
oleh kata yang menyusun hurufhuruf 
bergambar keindahan fatamorgana. 
Apakah hidup sebegini tidak penting? 
Sampai orang seolah tidak peduli 
dengan apa yang terjadi. Tidak peduli 
dengan apa yang seharusnya dibangun 
dan dijaga. Apakah manusia harus 
menjaga dan membangun keindahan? 
Lalu untuk apa semua ini? Jika pada 
akhirnya semua akan dilupakan.

Orang akan pergi, zaman akan 
berubah. Begitu juga keindahan. 
Peradaban Agung yang sebelumnya 
dibanggakan, akan dihinakan oleh 
zaman. Semua hanya menjadi 
prasasti purba yang pelanpelan akan 
dilupakan. Bahkan ia yang menjadi 
jejak dari keindahan masa silam tidak 
mampu mengingat siapa yang pernah 
menanggalkannya. Dunia baru, 
perjalanan baru, kehidupan baru. 

Semua hanyalah tipu muslihat dari 
kehidupan purba yang mulai amnesia.

Memang tiada satu peristiwa 
yang terlupakan, yang ada hanya benar 
dilupakan. Manusia yang bermimpi 
untuk mencapai Nirwana, bahkan lupa 
dengan tujuan dan waktu memulai. 
Atau bahkan manusia tidak mengerti 
bahwa ia harus berdiri di satu titik 
untuk memulainya. Manusia adalah 
makhluk praktis yang menganggap 
segala tujuan dapat ditemukan di 
tengah jalan. Pada akhirnya, mereka 
yang tidak terbiasa berdamai dengan 
kenyataan dipaksa untuk menerima 
keadaan. Setelah kematian, segala yang 
dilupakan akan menggauli perjalanan 
selanjutnya. Kematian menjadi titik di 
mana manusia harus menerima bahwa 
dalam dirinya tiada lagi yang terus. 
Perjalanan telah usai, meski tiada 
satupun tujuan yang dicapai. Langit 
makin meninggi, sedang Engkau 
masih angkuh dengan kerendahanMu 
di bumi.

Gerobaggerobag membawa 
kelahiran baru dalam karungkarung 
bekas. Pemulung memunguti Arca 
sejarah yang menyumbat jalan air di 
selokan. Para penggali kubur sibuk 
menanam hari esok, sedang pengepul 
keindahan, tertatihtatih mendapati 
dirinya tersungkur di rawarawa dan 
segera menjadi rumah bagi siput. 
(Tama)

Waktu Terus Berjalan dan Pelan-Pelan 
Dilupakan
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