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Salam Pers Mahasiswa!

Sebuah perjuangan untuk dapat melahirkan karya dalam sunyinya du-
nia kepenulisan. Di tengah kesibukan perkuliahan serta program kerja 
yang harus dituntaskan tak membuat kami berhenti mencari informasi 
demi meracik produk ini dengan apik. Demi menuliskan data sesuai 
fakta yang akurat, tidak jarang waktu kami dihabiskan berhari-hari un-

tuk menunggu respon narasumber. Kendala terbesar kami adalah konsistensi 
untuk bersama-sama berjuang menciptakan bacaan yang berkualitas sembari 
selalu melakukan evaluasi dan perbaikan. Tidak jarang konflik internal timbul 
demi mewujudkan tujuan bersama. Tidak sekali dua kali pula rasa lelah melan-
da. Oleh karena itu, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas rampungnya proses penerbitan Tabloid Solidaritas edisi pertama 2018. Ti-
dak lupa pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang 
terlibat dalam menyukseskan produk ini mulai dari kru, narasumber, serta kon-
tributor, yang atas bantuan mereka produk ini dapat dinikmati oleh pembaca.

Tabloid kali ini mengusung tema Rasamku Malang, Budayaku Hilang. 
Kata rasam sengaja kami pilih untuk mengenalkan kata lain selain adat. Tema 
ini berawal dari kegelisahan kami melihat budaya lokal yang semakin hari sema-
kin tergerus. Sudah merupakan tugas kami mengajak pembaca untuk kembali 
mempelajari budaya yang sudah hampir tidak terdengar gaungnya. Misalnya 
melalui rubrik Fokus, kami membahas Bahasa Madura, Arek, Mataram, Tapal 
Kuda (Gerbangkartasusila) untuk mengulas kembali pembagian wilayah bahasa 
di Jawa Timur. Tidak lupa kami sajikan tulisan menarik mengenai budaya-budaya 
yang tidak banyak diketahui masyarakat pada umumnya mulai dari pemilihan 
dukun di masyarakat Tengger, pelaksanaan Manten Pegon, serta sejarah kata 
jancuk.

Selain itu, Tabloid Solidaritas juga menyajikan fenomena di perguruan 
tinggi yang terangkum dalam rubrik Visi, salah satunya mengenai fenomena 
prokrastinasi. Serta tak lupa kami hadirkan opini yang merupakan tulisan dari 

kontributor yang ahli di bidangnya. Demi menghibur pembaca, di akhir karya ini 
kami sisipkan cerpen, puisi, serta foto jurnalistik yang sayang jika dilewatkan.

Pembaca yang budiman, inilah sekilas paparan mengenai Tabloid Soli-
daritas edisi pertama 2018. Harapan kami semoga tabloid ini tidak hanya men-
jadi bacaan bagi civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, namun dapat 
menjadi referensi serta evaluasi untuk kemajuan, baik lembaga maupun maha-
siswa, serta masyarakat luas untuk dapat berpikir luas dalam memandang suatu 
permasalahan.

Besar harapan kami untuk pembaca menyampaikan kritik dan saran 
demi kemajuan Tabloid Solidaritas di masa mendatang. Selamat membaca. (red)

MINKUM

“Menurut saya bukan hilang, hanya saja sudah jarang 
ditampilkan secara publik atau kurang diperkenalkan 
terutama kaum muda. Kaum muda begitu tertarik 
dengan hal yang bersinggungan dengan tren yang 
baru. Dengan internet mudah bagi mereka untuk 
mendapat informasi tentang apa yang sedang tren 

hari ini, begitupun dengan budaya yang sedang diadopsi atau di-setting untuk viral 
di dunia. Di sisi lain, budaya Indonesia kurang diekspos ke media ataupun sosialisa-
si ke masyarakat. Perlunya komunitas yang tetap ikut melestarikan kepada setiap 
generasi tentang budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, entah di desa, sekolah, 
ataupun kampus. Dan perlunya pembentukan pola pikir untuk menyayangi Indonesia 
beserta aneka ragam suku budaya serta agamanya.”

Bintang Sancaya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komuni-
kasi, semester 7

“Kurang setuju dengan bagaimana pendapat soal 
budaya Indonesia yang semakin hari semakin ter-
lupakan. Sejauh pandangan saya justru terbalik. Ban-
yak sebenarnya yang mempertahankan dan peduli 
dengan budaya Indonesia. Ada banyak usaha yang 
dilakukan pemerintah dan individu mulai dari mema-
sukkan budaya itu sebagai salah satu rangkaian wisa-

ta. Contohnya saat pemilihan duta wisata dan sejenisnya. Anak muda pun sekarang 
mulai saling terbuka dalam mempertahankan budaya. Semisal dalam pertemuan 
event nasional, internasional dengan baju adat daerah, penampilan budaya dan pen-
tas seni. Juga festival budaya dalam setiap pameran. Memang pemuda harus peduli 
dan mempertahankan budaya dengan kemasan yang kekinian dan memasukkan 
budaya Indonesia pada sektor wisata.”

Musaiyana, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 
semester 7

“Karena budaya itu sendiri otomatis akan mendapat 
tantangan dari zaman, kalau budaya itu bagus dan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, budaya itu 
pasti akan bertahan. Begitu juga sebaliknya, ketika 
budaya itu sudah tergantikan, jangan-jangan budaya 
itu sudah tidak kompatibel, tidak cocok, tidak sesuai 
dengan perkembangan zaman. Menurutku, dimulai 

dari mengangkat kembali budaya yang mulai hilang itu dan disesuaikan atau dike-
mas dengan modern.”

Rangga Prasetya Aji Widodo, Mahasiswa Psikologi Fakultas Psikologi dan 
Kesehatan, semester 7

“Budaya Indonesia semakin dilupakan? Mungkin 
karena mudahnya akses budaya yang keluar masuk 
ke Indonesia. Sebenarnya enggak dilupakan sih, tapi 
seperti kurang sosialisasi saja. Terutama bagi anak 
zaman sekarang yang lebih senang belajar teknologi 
dan bermain media sosial ketimbang belajar budaya. 
Ya memang belajar teknologi untuk saat ini adalah se-

buah tuntutan. Solusinya, mungkin budaya Indonesia bisa dikolaborasikan dengan 
teknologi terkini. Bisa juga menggalakkan program budaya Indonesia dengan pub-
likasi media sosial.”

Zahrah Nurafifah, Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Hu-
maniora, semester 7

- DARI REDAKSI -
Redaksi menerima kiriman karya berupa opini (550 karakter), 

cerpen(1000 karakter), puisi (minimal 2 puisi) dan foto jurnalistik, karya 
orisinal dan belum pernah diterbitkan di media manapun. Kirim ke 

e-mail ke redaksi.solidaritas@gmail.com
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Wajah Kearifan Lokal 
di Era Milenial

Sebagai bangsa yang terdiri dari 1.340 suku, 
Indonesia patut berbangga dengan keberag-
aman yang lahir. Kearifan lokal menjadi salah 
satu contoh konkret kekayaan Indonesia  mu-
lai dari kekayaan adat istiadat, tata aturan atau 

norma, budaya, bahasa dan kepercayaan yang dianut 
oleh masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan warisan 
leluhur yang mencerminkan ciri khas suatu kelompok 
masyarakat.

Di era milenial ini kearifan lokal menjadi topik 
yang menarik untuk dibahas, di mana kearifan lokal yang 
merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang 
kita bersanding dengan perubahan zaman dan kemajuan 
teknologi. Dalam hal ini kearifan lokal akan abadi jika ter-
implemetasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga 
mampu merespon perubahan zaman yang ada.

Para ahli mendefinisikan kearifan lokal sebagai 
pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai 
strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilaku-
kan oleh masyarakat lokal. Kearifan lokal juga digunakan 
dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan 
kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing, kearifan lokal 
sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “local 
wisdom” atau pengetahuan setempat “local knowledge” 
atau kecerdasan setempat “local genious” (Fajarini, 
2014:123).

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa 
kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan ber-
tindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan 
fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup 
dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus 
menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya 
berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan 
profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya bia-
sa-biasa saja). Berdasarkan pengertian para ahli, dapat 
kita ambil kesimpulan bahwa kearifan lokal merupakan 
gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-me-
nerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, 
norma, budaya, kepercayaan dan kebiasaan sehari-hari. 

Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat 
banyak sekali jenisnya baik itu berupa tradisi, mitos, 
norma ataupun bahasa. Salah satu contohnya adalah 
Manten Pegon, merupakan tradisi pernikahan yang 
ada di Kota Surabaya. Selain itu, ada pula kearifan 
lokal yang berupa dialek dan bahasa daerah seperti 
yang berkembang di masyarakat Jawa Timur. Ke-
arifan lokal semacam ini harus kita lestarikan. Jika 
kita tidak bisa melestarikannya, maka kearifan 
lokal akan tinggal cerita saja. 

Bahasa Jawa krama inggil menjadi 
salah satu contoh kearifan lokal yang berkem-
bang dalam masyarakat Jawa Timur, ironisnya 
hanya sebagian generasi muda saja yang ma-
sih bisa menggunakan bahasa daerah ini. Pa-
dahal jika kita amati, basa Jawa krama inggil 
mencerminkan bagaimana unggah-ungguh 
kita terhadap orang yang lebih tua. Inilah 
yang menjadi nilai luhur dari kearifan lokal, 
dimana nenek moyang kita mengajarkan 
sopan santun lewat tutur kata yang santun. 

Selain itu, kearifan lokal acap kali 
terkalahkan oleh sikap masyarakat yang 
pragmatis, yang akhirnya lebih berpihak 
pada tekanan dan kebutuhan masyarakat 

yang kemudian mengesampingkan kearifan lokal yang 
telah berkembang.Salah satu contohnya dalam ungka-
pan Jawa tradisional, mangan ora mangan waton kum-
pul (makan tidak makan yang penting kumpul dengan 
keluarga) semakin kehilangannya maknanya, banyak 
orang yang tertekan oleh keadaan ekonomi sehingga rela 
merantau hingga ke mancanegara dengan resiko terpi-
sah dengan keluarga daripada hidup menanggung kemi-
skinan dan kelaparan. 

Dalam siklus kehidupan manusia, sesuatu yang 
hidup akan mati. Hal ini bisa terjadi pula pada kearifan 
lokal apabila tidak dilestarikan. Bahkan kearifan lokal 
bisa bernasib sama dengan pusaka warisan leluhur, yang 
setelah sekian generasi akan lapuk dimakan oleh ‘rayap’. 
Maka dari itu kita harus melestarikan kearifan lokal dari 
kepunahan.

Selain itu, perkembangan zaman dan teknologi 
tidak menjamin kelestarian kearifan lokal bahkan bisa  
menimbulkan pergeseran nilai-nilai budaya yang menjadi 
salah satu pemicu lunturnya kearifan lokal. Pergeseran 
nilai-nilai budaya ini membuat generasi muda banyak 
yang berkiblat pada budaya barat dan cenderung meng-
abaikan adat istiadat dan norma yang berkembang di 
daerah sekitarnya. Dalam hal ini, seharusnya generasi 
muda bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi den-
gan  memperkenalkan kearifan lokal mereka ke kancah 
internasional, bukan malah menggeser budaya mereka 
dengan budaya asing.

*) Isna Zakiya, mahasiswi UIN Sunan Ampel 
Surabaya, salah satu anggota 
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Indonesia adalah salah satu negara terkaya 
akan budaya, mulai dari ragam seni, budaya, hingga 
bahasa. Negara dengan jumlah provinsi yang men-
capai 34 provinsi ini menjadi  tolok ukur kekayaan 
budaya. Salah satu provinsi yang terdapat di Pulau 
Jawa banyak menyimpan bahasa yang menjadi alat 
komunikasi beragam antar penduduk wilayah. Jawa 
Timur, provinsi yang terletak dibagian timur pulau 
Jawa memiliki beragam penduduk yang berbeda ras, 
suku, maupun bahasa.

Dalam provinsi Jawa Timur terdapat 12 suku 
dengan penduduk yang berbeda. Mulai dari suku  
Osingan. Masyarakat  Osing  biasanya bertempat 
tinggal di kota Banyuwangi. Mereka tetap berpegang 
teguh pada kepercayaan leluhur mereka. Salah satu 
identitas mereka yakni penggunaan bahasa  Osing  
yang masih dominan dikalangan mereka dalam berko-
munikasi sehari-hari. Selain dari sisi bahasa, mereka 
juga tetap mempertahankan kesenian yang mereka 
bawa dari Bali, seperti Gandrung, Janger, Kendang 
kempul dan lain sebagainya.

Begitupula suku Tengger yang merupakan 
penduduk asli Bali yang melarikan diri dari perang 
Bali, sehingga membentuk sebuah suku tersendiri di-
daerah Tengger. Suku Tengger hampir sama dengan 
suku  Osing  dalam sisi kepercayaan spiritualnya. 

“Sebab mereka lahir dari wilayah yang sama 
namun berbeda tempat pertumbuhannya,” jelas Nuris 
selaku Pamong Budaya Jawa Timur. 

Secara turun temurun, masyarakat Tengger 
telah memiliki ritual tersendiri yang dilakukan secara 
individu maupun komunal. Mereka tetap menganut 
kepercayaan mereka yakni animisme dan dinamisme. 
Sistem kekerabatan mereka sangat kuat dari sisi tali 
keturunan dan persaudaraanya, sebab mereka saling 
mengakui adanya garis keturunan dalam satu ikatan 
suku Tengger. Alat komunikasi yang biasa digunakan 
oleh orang-orang Tengger memiliki ciri khas yang ber-
beda dengan suku lainnya. Jika dilihat secara sekilas, 
dialek yang mereka gunakan yakni dialek Jawa 
(Kuno) namun terdapat beberapa perbedaan dari sisi 
pelafalan abjad dan juga dari sisi kata pun berbeda 
antara Tengger dan Jawa.

“Seperti kata (dara) yang dalam pelafalan 
Jawa menjadi (doro) adapun di Tengger lafal (a) tetap 
dibaca (a)” jelas Nuris sembari menirukan pelafalan 
kata.

Berbeda halnya dengan suku Madura yang 
memiliki empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sam-
pang, Pamekasan, dan Sumenep. Selain tinggal di-
empat kabupaten tersebut.

“Mereka juga bertempat tinggal di Tapal Kuda 
yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, 
Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan se-
bagian Banyuwangi,” ungkap lelaki asal Madura ini.

Seperti halnya suku Osing, suku Madura juga 
tetap menggunakan bahasa Madura sebagai alat ko-
munikasinya. Akan tetapi bahasa Madura ini domi-
nan digunakan di daerah pedesaan. Selain bahasa, 
mereka juga mempertahankan seni yang berasal dari 
suku Madura, seperti halnya Taneyan Lanjheng dan 
lainnya. Lain halnya di daerah perkotaan yang meng-
gunakan bahasa campuran untuk alat komunikasin-
ya. Meskipun di beberapa wilayah perkotaan mereka 
hidup berdampingan dengan suku Cina, Arab, atau 

yang lainnya. Mereka tetap menjaga eksistensi sikap 
toleransi antar sesama manusia.

Nilai-nilai budaya yang selalu melekat dalam 
diri setiap masyarakatnya menjadi suatu nilai tambah 
tersendiri untuk tetap menjaga budaya dan seni di 
Madura. Dalam hal kepatuhan mereka memiliki tiga 
urutan ungkapan, yakni bhuppa’, bhabhu’, ghuru, 
rato. Yakni pertama harus patuh pada orang tuanya, 
kemudian guru, dan terakhir pada pemimpinnya. Da-
lam menjaga keharmonisan antar sesama mereka 
menjunjung tinggi nilai kekerabatan yang biasanya 
muncul melalui garis keturunan. Selain itu sistem ke-
kerabatan mereka dikenal dengan tiga kategori, yaitu 
taretan dalem (kerabat inti), taretan semma’ (kerabat 
dekat), dan taretan jhau (kerabat jauh). Adapun dari 
sisi keagamaan mereka identik dengan penganut 
agama yang taat, identitas ini telah menjadi jati 
diri orang Madura.

Di samping itu terdapat suku Jawa 
di Jawa Timur. Secara umum bisa dikate-
gorikan kedalam beberapa subkultur, yakni 
Jawa Mataram, Arek, dan Ponoragan. 

“Suku Jawa Mataram biasanya ter-
dapat di wilayah Kediri, Madiun, Magetan, 
Ngawi, dan Nganjuk,” lanjut lelaki berbaju 
putih ini saat ditemui Solidaritas.

Selain itu mereka juga bertempat 
di Pandalungan Jember akibat migrasi 
pada masa kolonial Belanda. Sama sep-
erti suku lainnya yang berdialek dengan 
bahasa asli dari wilayah asalnya, suku 
Jawa tetap menggunakan bahasa Jawa 
dalam berinteraksi dengan sesama. Serta 
suku ini tidak meninggalkan kebudayaan 
tradisional mereka meskipun mereka hid-
up di zaman modern. Dalam hal kesenian 
mereka memiliki kekayaan seni yang luar 
biasa, dari beragam wayang, reog ponoro-
go, jaranan, ludruk dan lain sebagainya.

Suku Arek 
merupakan sub-
kultur terpenting di 
Jawa Timur. Budaya 
ini lahir ketika run-
tuhnya kerajaan-ker-
ajaan di Jawa Timur, 
seperti Singosari, 
Sriwijaya, Mataram 
dan lainnya. Budaya 
ini muncul pada 
abad 4 hingga 9 M. 
Budaya Arek dan 
Malangan muncul 
dengan pola kebu-
dayaan kepulauan 
yang dipengaruhi 
oleh Hindia Jawa. 
Bila ditelusuri lebih 
jauh, asal kata “Arek” 
dapat diidentifikasi 
dari beberapa per-
nyataan berikut. Arek 
berasal dari kata 
Lare (anak-anak), 
Arek mengacu pada 

arti yang lebih luas daripada sekedar anak kecil sam-
pai umur pemuda (Boedhimartono, 2003:57). 

Dalam bahasa Jawa Kuno, kata Arek beras-
al dari Ari-ka yang berarti saudara yang lebih muda 

Mengenal Budaya 
Lewat Bahasa

Solidaritas, Desember 2018
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atau disebut dengan anak. Berdasarkan perbedaan 
bahasa tersebut, kata Arek berubah lafal menjadi 
Arek yang merupakan bentuk sapaan bahasa Jawa 
baru di wilayah budaya Arek. Ideologis budaya Arek 
terletak di kota Surabaya, jauh sebelum kemerdekaan 
Republik Indonesia. Yakni ketika Surabaya dijadikan 
sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan paling 
besar di Indonesia.

Begitupun dengan suku Mataram yang dike-
nal dengan sistem kerajaan, sehingga dikenal bahwa 
keturunannya tersebar di berbagai sektor kepemim-

pinan. Keberadaan budaya Mataram memasuki 
wilayah budaya (khususnya) Arek justru mela-
hirkan perlawanan dalam berbagai aspek, baik 
bahasa, perilaku maupun keseniannya. Raja 
Mataram berhasil menaklukkan Surabaya pada 
1625 M, sehingga menimbulkan adanya keteri-
katan antar kedua suku tersebut. Dengan begitu 
meskipun suku Arek melakukan perlawanan, ia 
tidak dapat dipisahkan secara masif terhadap 
budaya Mataram karena keduanya sudah saling 
menguatkan sendi budaya Arek itu sendiri.

Tak bisa dipungkiri bahwa relasi sosial 
dapat mempengaruhi relasi budaya, sehingga 
untuk mengubah relasi budaya juga harus men-
gubah relasi sosialnya. Dari suku Jawa sendiri 
terdapat beberapa suku yakni Arek, Malangan, 
dan Mataram. Surabaya sebagai pusat ideologis 
budaya Arek dan stigma sosial. Budaya Arek se-
jatinya termasuk Malang sebagai budaya Malan-
gan. 

“Kedua kebudayaan ini tidak bisa dile-
paskan adanya konsesi budaya Mataram,” jelas-
nya saat ditemui di meja kerjanya. 

Budaya Arek dan Malangan, setali mata 
uang. Keduanya hampir memilki konsepsi yang 
sama namun terdapat titik tolak perbedaan, yakni 
diketahui bahwa Malangan lebih kompleks dalam 
sisi historinya serta dari segi kerajaan-kerajaan 
dan pertaruhan romantika sejarahnya yang 

dapat memicu lahirnya kesenian yang ber-
narasi historis dan bermakna estetis yang 
tinggi. 

Realita keberagaman suku dan 
budaya yang berkembang di Jawa Timur, 
di satu sisi sangat menguntungkan namun 
sisi lain bisa merugikan. Dapat dikatakan 
menguntungkan sebab Jawa Timur bisa 
dijadikan sebagai “laboratorium budaya” 
dimana semua ragam budaya muncul 
dan berkembang hingga dirawat dari 
arus modernisasi. Namun merugikan 
karena apabila pengelolaan terhadap 
budaya yang ada tersebut tidak baik, 
maka akan dijadikan sebagai “senjata 
politik” olek pihak-pihak tertentu untuk 
terus mengadu domba antar kelompok.

Perbedaan yang terjadi diseti-
ap suku dan budaya ditimbulkan karena 

adanya empat faktor yang meliputi, letak geograf-
isnya, iklim, hubungan sosial, dan asal wilayah 

lahirnya. 
“Mereka sama-sama memiliki 

keunikan tersendiri dari sisi bahasa maupun 
seni,” tutup Nuris. (zum/and)

Solidaritas, Desember 2018
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Dentuman waktu adalah suatu perubahan. Mengapa? Sebab, peruba-
han akan langsung menyentuh hidup manusia dan suatu bangsa. Se-
lama ini, bukan masalah berganti jam, menit atau detiknya, lebih dari 
itu tentang kehidupan yang dijalankan oleh manusia tentang buah 
kebudayaan dan peradaban, antara memelihara atau meghilangkan.

Nah, bagaimana wajah dan bentuk negeri ini setelah 73 tahun merdeka? Sekilas, 
muncul pahlawan-pahlawan bangsa dengan berbagai kisah penderitaanya demi 
mempertahankan Indonesia. Bahkan berani mempertaruhkan hal paling berhar-
ga yang dimilikinya yaitu sebuah nyawa. Generasi-generasi selanjutnya tinggal 
tertawa bangga, yang penting hidup sekarang enak dan bisa seenaknya.Tanpa 
melihat betapa banyak budaya dan kebudayaan yang dimiliki Indonesia sampai 
saat ini. Kalau melihat saja tidak, lantas bagaimana mau memeliharanya?

Kearifan lokal di tiap-tiap daerah bisa menjadi azimat yang ampuh un-
tuk menjadi pegangan bagi masyarakat Indonesia. Walaupun berbeda bahasa, 

kebiasaan, norma, dan aliran kepercayaan tetap kita harus menjunjung tinggi 
dan menjaganya karena perbedaan itulah keindahan. Sadar saja tidak cukup 
kalau tidak mempunyai kesadaran. Artinya, kesadaran berbangsa, bernegara 
dan berbudaya, tentunya tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Indo-
nesia dengan segala yang “ada”. Ada yang merusak, ada yang memperbaiki, 
ada yang mencintai, ada yang membenci, meniadakan dan mengadakan lucun-
ya lagi ada-ada saja yang dilakukan. Seperti ada aberasi yang terus tumbuh dan 
berkembang di nalar penghuninya.

Di era milenial inilah, para pemuda khususnya wilayah Jawa Timur 
(Arekan, Mataraman, Madura, dan Tapalkuda) disuguhkan berbagai menu pi-
lihan sesuai udelnya. Seakan-akan semua keinginan mereka bisa terpenuhi 
dengan gawai yang ada di genggamannya, laptop di hadapannya. Semua bisa 
dilakukan tinggal duduk manis dan klik, kecuali kalau mau buang air kencing. 

Ingin makan tinggal pesan lewat usapan layar, ingin beli barang bisa sambil ti-
duran. Belum lagi pengaruh budaya luar, lifestyle benar-benar diperhitungkan 
layaknya barang dagangan. Luar biasa memang generasi zaman now. Anak 
kecil dipaksakan remaja, yang seharusnya mengenal dan bermain tradisio- 
nal Boi-boian, Gatrik, Pletekon, Rangku Alu, Engkle, Bentengandihalaman 

rumah, lebih asyik bermain game di warung wifi berbekal uang dua ribu rupiah. 
Remaja dipaksakan dewasa, bukan dewasa secara pemikiran tetapi memuncul-
kan gagasan yang layu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat 
keadaan sekitar. Dalem, kaleresan sanget, panjenengan, kadhosmenopo,dan 
segala tetekbengeknya sudah tidak diberlakukan lagi di peradaban kaki yang 
kita injak, diganti dengan kata-kata trend idola mereka sepertiPark Shinhye, Kim 
Woo-bin, Choi Jin-hyuk, Lee Min-ho mungkin Lee Min Ndik juga termasuk, tahu 
seluk beluk kehidupan mereka, keluarganya, kebiasaanya. Namun, apakah bisa 
menjawab saat di tanya siapa Otto Iskandar Dinata, Sultan Mahmud Badarud-
din II, Moh. Hoesni Thamrin, Tjut Meutia,apa perannya? Pasti hanya segelintir 
orang yang bisa menjelaskan sepak terjangnya. Satria piningit dengan andhap 
ashornya sudah menghilang, pemuda dengan unggah ungguhnya sudah le-
nyap. Sungguh ironi.

Kebudayaan kita tidak hilang. Lebih tepat disebut ”kemandekan kebu-
dayaan”. Mudah-mudahan generasi “kids” zaman now bisa mempersiapkan mo-
mentum yang pas untuk mengembalikan budaya yang dimiliki ke dalam jati dirin-
ya. Jangan sampai datang zaman paceklik dimana yang mati akan semakin mati 
lalu menghilang dari peradaban, yang baru tumbuh akan dilibas dan diinjak-injak 
oleh kelompoknya sendiri kerena saling bersaing untuk bertahan hidup, tanpa 
mereka saling menghidupi. Budaya luar dilestarikan, budaya sendiri dilupakan. 
Anak kecil, remaja, orang tua sibuk dengan dunianya masing-masing, tidak ada 
benang merah yang mempersatukan mereka. Kesadaran individu masing-mas-
ing harus kita tumbuhkan demi menjaga kultur dan melawan segala bentuk ja-
jahan “bisirri” dari dunia luar. Melakukan hal kecil yang membuat kita berharga 
daripada melakukan hal besar namun membuat sengsara, kemajuan teknologi 
memang tidak bisa dihentikan tapi keseimbangan berbudaya harus kita terus-
kan. Mustahil memang, tapi sekali-kali harus kita lakukan. Lagu-lagu barat yang 
kita punya diganti dengan lagu daerah, video-video dance diganti dengan tari-
an-tarian daerah, koleksi baju di lemari dengan gaya luar diganti dengan batik 
dan kebaya daerah. Kalau hal kecil semacam itu saja susah untuk dilakukan, 
jangan harap kamu bisa berkenalan dengan budaya tanah kelahiranmu. Pemu-
da Indonesia boleh diam membisu, namun masih ada budaya yang bisa berbic-
ara. Sebab, selain pemuda, budaya adalah aset bangsa yang berharga. 

“Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada 
harta (kekayaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada ke- 
sendirian yang lebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-meno-
long yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi 
perencanaan (yang baik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi 
dari akhlak yang luhur. Tidak ada wara’ yang lebih baik dari menjaga diri (me-
melihara harga dan kehormatan diri), dan tidak ada ibadah yang lebih menge-
sankan dari tafakur (berfikir), serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat 
malu dan sabar”. (HR. Ibnu Majah dan Ath Thabrani).

Itulah sedikit permintaan dari anak yang matanya telah ditumbuhi ilalang 
parasut, wajahnya terbasuh dengan darah kotor bekas lukanya, kakinya yang 
berjalan tiap waktu di tebing-tebing terjal, dan tanganya masih mengait sesuatu 
yang tak perlu untuk disesali dan dikagumi, sedangkan hatinya masih bersem-
bunyi di suatu tempat bahkan sampai hatinya sendiri tak tahu di mana tempat itu. 
Aku bangga menjadi salah satu penghuni Indonesia!

*) Penulis Novel Sastra Sejarah“Pagi Berdarah, Kali Kepet”
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Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi 
manusia. Pengikatan janji suci dua sejoli di setiap 
daerah berbeda antara satu dan lainnya. Semisal 
saja tradisi Manten Pegon yang menjadi ciri khas 

Kota Surabaya. Sayangnya prosesi pernikahan yang 
satu ini, mulai tergerus di kotanya sendiri. Padahal 

Manten Pegon kerap memberi hiburan tersendiri bagi 
tamu undangan yang hadir.

Tidak ada yang tahu pasti, arti harfiah dari 
pegon itu sendiri, namun beberapa refer-
ensi sejarah mengungkapkan bahwa kata 
pegon berasal dari masyarakat pesisir un-
tuk mengistilahkan perpaduan antara bu-

daya Cina, Arab, Jawa dan Belanda. Benar, manten 
pegon merupakan hasil dari akulturasi keempat bu-
daya tersebut. Namun sepertinya, budaya tersebut 
lebih terkenal di bagian utara Surabaya. Terbukti ke-
tika masyarakat di Surabaya Selatan ditanyai apakah 
mereka pernah mendengar tradisi manten pegon, 
mereka menjawab tidak. “Itu memang berkembang 
di wilayah-wilayah utara Surabaya. Di situ ada kam-
pung Arab, ada Pecinan, ada terutama juga kota tua 
Belanda,” jelas Andri Ariyanto. Saat ini, sudah jarang 
sekali masyarakat Surabaya yang menggunakan tra-
disi tersebut untuk melaksanakan prosesi pernikahan. 
Mereka lebih sering menggunakan adat Jawa Timur. 
Padahal Surabaya mempunyai khas tradisi pernikah-
an sendiri.

Perpaduan budaya Arab, Cina, Belanda dan 
Jawa dapat diamati dari pakaian yang digunakan pen-
gantin dalam tradisi manten pegon. Warna pakaian 

dalam manten pegon hanya putih atau 
turunannya, seperti putih tulang atau kun-
ing gading. Budaya Arab dalam pakaian 
manten pegon dapat dilihat pada pria, yaitu 
pada tutup kepala dan baju model jubah. 
Mahkota yang dipakai pengantin wanita 
dan model rok panjang merupakan budaya 
Jawa. Sedangkan budaya Eropa diketahui 
dari sarung tangan dan selendang di se-
belah kiri baju. “Ada selendangnya sam-
pai dua meter, itukan Eropa banget,” ujar 
dosen FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik) UINSA tersebut saat ditemui 
Solidaritas. Sekilas terlihat mirip noni-noni 
Belanda. Dan etnis Cina berpadu di dalam 
pakaian yang berbahan sutra.

Saat ini, busana yang dipakai da-
lam tradisi manten pegon sudah banyak 
mengalami modifikasi. Namun, ada be-
berapa hal yang tidak boleh dimodifikasi 
karena bisa merusak aksen budaya atau 
karena mempunyai filosofi sendiri yang 
berarti. Seperti rok wanita yang tidak boleh 

pendek, atau hiasan kepala yang harus berjumlah dua 
belas, tujuh  menghadap ke depan dan lima mengh-
adap ke belakang. Filosofinya ialah bahwa manusia 
harus berhati-hati dalam bertindak, harus berani me-
natap masa depan dan tidak boleh melupakan masa 
lalu yang digunakan sebagai pelajaran. Prosesi dalam 
manten pegon ini cukup panjang, ada 4 tahap, yaitu: 
Pertama, tahap kenalan.Pihak laki-laki menanyakan 
apakah wanita yang ingin dipersuntingnya sudah ada 
yang mengikat atau belum

Kedua, tahap lamaran. Pihak lelaki memba-
wa barang-barang yang akan diserahkan ke pihak 
wanita yang disebut peningset, dilanjutkan dengan 
penentuan tanggal pernikahan.

Ketiga, tahap midodareni. Merupakan upaca-
ra memandikan mempelai wanita dengan kembang 
setaman. Hal tersebut menjadi tanda bahwa hari itu 
merupakan hari terakhir bagi mempelai wanita menja-
di tanggung jawab orangtuanya.

Keempat, tahap ijab kabul. Acara ini dilak-
sanakan menurut adat dan agama yang berkepent-
ingan.

Kelima, tahap temu pengantin. Merupakan 
upacara dipertemukannya kedua mempelai diawali 
dengan arak-arakan prosesi kedatangan pengantin 
pria dengan cucuk lampah (iring-iringan) yang terdiri 
dari pembawa tombak, pembawa ayam jago, dan  loro 
pangkon (kembar mayang). Pengantin pria berjalan 
menuju pelaminan diapit oleh sesepuh wanita domas, 
kedua saudara dan orang tua serta iringan musik tem-
bang jidor. Sedangkan  mempelai wanita diawali de-
ngan cucuk lampah yang terdiri dari pembawa beras 
kuning dalam bokor kencana dan pembawa kembar 
mayang. Pengantin wanita berdiri diapit kedua orang 
tua diiringi serta pembawa ancak dan bubakan. 

Sebelum mempelai bertemu, pembawa loro 
pangkon dan pembawa beras kuning bersilat lidah 
tentang ilmu kejawen dan tasawuf Islam. Dilanjutkan 
dengan adu pencak silat yang diakhiri dengan keka-
lahan dari pihak lelaki. Kemudian kedua pengantin 
dipertemukan dengan bersalaman dan di sini pe- 
ngantin pria memberikan sapu tangan (biasanya beri-
si uang atau kenang-kenangan lain) sebagai bekusut 
lalu dilanjutkan dengan sungkeman serta bubakan. 
Selesai prosesi temu pengantin dilanjutkan ramah-ta-
mah dan hiburan.

Manten Pegon, Akulturasi 
Empat Budaya di 

Surabaya

Filosofinya ialah 
bahwa manusia harus 

berhati-hati dalam 
bertindak, harus 

berani menatap masa 
depan dan tidak boleh 

melupakan masa 
lalu yang digunakan 
sebagai pelajaran.”

Oleh: Ishmatud Diniyah



SOROT8
Solidaritas, Desember 2018

Suyitno (54), dukun pandita di Desa Je-
tak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten 
Probolinggo, menjadi dukun di usia yang 
terbilang cukup muda yakni 20 tahun. 
Suyitno lahir pada tahun 1964 dan diang-

kat menjadi dukun tahun 1984 sampai sekarang. 
Dukun Pandita, sebutan bagi pelayan masyarakat 
di Tengger, atau dalam masyarakat umum biasa 
disebut Modin. Pelayan masyarakat dalam artian 
pelaksana upacara adat dan keagamaan khususnya 
agama Hindu. Dukun menjabat seumur hidup selagi 
masih mampu untuk  melayani umat.

“Pengangkatan dukun melalui beberapa 
proses, jika ada desa yang membutuhkan dukun 
maka akan dilakukan musyawarah setelah itu ada 
bakal calon yang dipilih oleh panitia termasuk paru-
man dukun (ketua dukun, red).  Siapapun bisa jadi. 
Mungkin si A atau si B, barangkali dia berkenan dan 
kita sepakat untuk dijadikan bakal calon, kemudian 
pihak yang bersangkutan melakukan ujian di Pura 
Potten Bromo,” terang Suyitno dengan penggunaan 
bahasa Indonesia yang lancar.

Setiap desa memiliki dukun yang bertugas 
untuk melayani masyarakat. Tak ada persyaratan 
khusus untuk menduduki jabatan dukun. Cukup dite 
rima sebagai bakal calon dukun dan lulus dalam ujian. 
Penerimaan bakal calon dukun diputuskan dari hasil 
kesepakatan para dukun pandita kawasan Tengger 
dengan persetujuan paruman dukun. Ujian dukun 
sendiri berupa hafalan mantra-mantra agama dalam 
bahasa Jawa kuno atau kita kenal dengan bahasa 
Sanskerta.  Ujian dukun diadakan berbarengan pada 
upacara Kasada masyarakat Tengger yang diadakan 
pada bulan ke 12 (Kasada) dalam hitungan kalender 
Tengger. Upacara ini dilakukan setahun sekali. 

Ujian dilakukan pada pagi hari. Jika calon 
dukun dinyatakan lulus, maka pada upacara terse-
but (Kasada) sekaligus dilakukan pelantikan dukun 
baru. Apabila calon dukun dinyatakan belum lulus 
ujian, maka ujian akan dilakukan tahun depan, tepat 
pada peringatan upacara Kasada. Mantra-mantra 

yang harus dihafalkan oleh calon dukun, seluruhnya 
tertera dalam satu kitab. 

“Ada kitabnya, seperti primbon Jawa,” ucap 
lelaki paruh baya tersebut.

Dukun dalam masyarakat Tengger bertugas 
memimpin setiap upacara adat dan keagamaan, di 
antaranya: prosesi pernikahan, upacara kelahiran 
bayi, copot pusar, ritual kematian, upacara Kasada, 
Karo, Entas-entas. Sebutan dukun berasal dari nama 
tokoh pelayan masyarakat pertama kali. Ia bernama 
dukun, panggilan akrabnya mbah dukun. Sampai se-
karang sebutan mbah dukun masih digunakan oleh 
masyarakat Tengger sebagai panggilan bagi pelayan 
masyarakat Tengger. 

Masyarakat Tengger sendiri berada di seki-
tar pegunungan Tengger, Provinsi Jawa Timur. Pe-
gunungan Tengger ini meliputi wilayah Semeru dan 
Bromo. Orang-orang sering menyebutnya Suku 
Tengger. “Tengger ini nama wilayah, banyak orang 
menyebut suku, tetapi sesungguhnya kami ini bagian 
masyarakat Jawa, kami ini orang Jawa, cikal bakal 
orang Jawa,” tutur Sutomo, ketua Paruman Tengger.

Tapi Sutomo juga tidak menyalahkan jika 
orang-orang menyebutnya suku Tengger, karena 
mereka menetap di suatu wilayah dan memiliki per-
hitungan tanggal sendiri. Dalam keseharian mereka 
menggunkan bahasa Jawa. Mayoritas mereka be-
ragama Hindu, tapi ada juga yang memeluk agama 
lain semisal Kristen, Budha, dan Islam. Dalam per-
ayaan upacara adat, mereka semua turut serta untuk 
memeriahkannya.

 Semua dukun pandita di kawasan Tengger 
di bawah pengawasan paruman dukun. Paruman 
sendiri dalam bahasa Bali memiliki arti musyawarah. 
Paruman dukun merupakan orang yang memimpin 
musyawarah. Ketua paruman dukun ini membawa-
hi 47 dukun yang tersebar di 33 desa di kawasan 
Tengger dalam empat kabupaten yakni 
Kabupaten Probolinggo, Kabupaten 
Lumajang, Kabupaten Pasuruan, 
da n Kabupaten Malang. Dari 47 

dukun tersebut, dua di antaranya beragama Budha, 
selebihnya beragama Hindu.

Saat ini jabatan ketua paruman dukun di-
pegang oleh Sutomo. Ia tinggal di Desa Ngadisari, 
Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Saat 
dijumpai Solidaritas di rumahnya, ia sedang men-
jamu dukun dari Kabupaten Malang. “Barusan tadi 
dari wilayah Tengger Malang. Bapak dua tadi mau 
mengadakan ritual, matur ke saya. Itu, juga dukun,” 
terang Sutomo saat ditemui di kediamannya.

 Ketika dukun pandita akan mengadakan 
sebuah ritual maka harus berpamitan pada ketua 
dukun sebagai sebuah unggah-ungguh. Itu bentuk 
kesopanan yang sudah menjadi tradisi dukun Teng-
ger dengan tujuan meminta doa restu dan semacam 
bentuk undangan untuk mengahdiri acara tersebut. 
Tetapi ketua dukun tidak harus menghadirinya jika ia 
berhalangan.

Pemilihan paruman dukun tidak jauh ber-
beda dengan pemilihan dukun pandita. Pelaksa-
naan pemilihan paruman dukun lebih sederhana 
jika dibandingkan dengan dukun pandita. “Jika 
kekuasaan ketua dukun vakum, ya mengandalkan 
pertemuan. Di situ memilih siapa, tapi berdasarkan 
musyawarah mufakat.” Ujar Sutomo.

Musyawarah mufakat adalah hasil kesepa-
katan seluruh dukun kawasan Tengger. Tidak ada 
persyaratan secara tertulis terkait syarat menjadi 
ketua paruman dukun. Lamanya menjadi dukun bu-
kan jaminan untuk menduduki kursi kosong sebagai 
ketua dukun, tetapi penunjukan ketua dukun dilihat 
dari kemampuannya.  Ketua dukun berfungsi untuk 
mengoordinasi jika ada upacara besar. Terdapat dua 
kali pertemuan dalam setahun yang sudah dipro-
gramkan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh semua 
dukun kawasan Tengger. (jhn/hmd)

Sistem Pengangkatan Dukun 
Masyarakat Tengger

Setiap desa memiliki dukun yang ber-
tugas untuk melayani masyarakat. Tak ada 

persyaratan khusus untuk menduduki jabatan 
dukun. Cukup diterima sebagai bakal 
calon dukun dan lulus dalam ujian.
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Dialek Surabaya atau bahasa Suro-
boyoan adalah sebuah dialek yang di-
tuturkan di Surabaya dan sekitarnya. 
Salah satu kata yang sering dipakai da-
lam sehari-hari oleh masyarakat Sura-

baya adalah jancuk.

Apa itu Jancuk?

“Jancuk” ialah kata makian yang sering 
dipakai seperti “fuck” dalam bahasa Inggris; mer-
upakan singkatan dari bentuk pasif “diancuk”. Ber-
dasarkan pada asal mula kata, kata jancuk atau 
cuk, berasal dari kata tak-ancuk. Kata tersebut da-
lam pengertiannya diartikan disetubuhi. 

Jancuk dan turunan katanya (dancuk, an-
cuk, jancik, ancik, cuk, jamput, damput) adalah pi-
suhan yang dapat digunakan untuk menunjukkan 
rasa keakraban. Kata ini juga digunakan untuk 
mengumpat kepada seseorang, dan sebagai se-
buah ekspresi rasa kemarahan. Kata jancuk pada 
umumnya dipahami sebagai bahasa yang kasar, 
khususnya ketika warga kampung menggunakan-
nya dalam komunikasi sehari-hari.

Kata jancuk dipahami sebagai bahasa 
yang paling komunikatif dalam mengekspresikan 
sesuatu. Pada umumnya, kata jancuk akan digu-
nakan untuk mengumpat (misuh). Selain itu, kata 
jancuk juga identik dengan makian dan dianggap 
sebagai tantangan untuk berkelahi (Sulistyo dalam 
Sugeng, 2009). Kata jancuk juga menjadi kebang-
gaan serta dijadikan simbol identitas bagi komuni-
tas penggunanya. Bahkan digunakan sebagai kata 
sapaan untuk memanggil di antara teman, untuk 
meningkatkan rasa kebersamaan.

Sejarah

Menurut versi kedatangan Arab, salah 
satu versi asal-mula kata “Jancuk” berasal dari 
kata Da’Suk. Da’ artinya “meninggalkanlah kamu”, 
dan assyu’a artinya “kejelekan”, digabung menjadi 
Da’Suk yang artinya “tinggalkanlah keburukan”.

Versi penjajahan Belanda, Menurut Edi 
Samson dalam surabayaonline.co, seorang anggo-
ta Cagar Budaya di Surabaya, Jancok atau Dancok 
berasal dari bahasa Belanda, “yantye ook” yang 
memiliki arti “kamu juga”. Istilah tersebut popular di 
kalangan Indo-Belanda sekitar tahun 1930-an. Isti-
lah tersebut diplesetkan oleh para remaja Surabaya 
untuk mencemooh warga Belanda atau keturunan 
Belanda dan mengejanya menjadi “yanty ok” dan 
terdengar seperti “yantcook”. Sekarang, kata terse-
but berubah menjadi “Jancok” atau “Dancok.”

Versi penjajahan Jepang menjelaskan 
bahwa “Jancok” berasal dari kata Sudanco.  Ber-
asal dari zaman Romusha yang artinya “Ayo Ce-
pat”. Karena kekesalan pemuda Surabaya pada 
saat itu, kata perintah tersebut diplesetkan menjadi 
“Dancok.”

Versi umpatan menurut Warga Kampung 
Palemahan di Surabaya memiliki sejarah oral 

bahwa kata “jancok” merupakan akronim dari 
“Marijan ngencuk” (“Marijan berhubungan 
badan”). Kata encuk merupakan ba-
hasa Jawa yang memiliki arti ber-
hubungan badan terutama yang 
dilakukan di luar nikah. 

Pengguna Kata Jancuk

Pertama, untuk orang 
dewasa. Kata jancuk dimak-
nai sebagai luapan emosi, 
bukan sebagai bentuk caci 
maki. Kata jancuk lebih dimaknai sebagai 
sebuh ekspresi keakraban, kedekatan, dan per-
saudaraan, khususnya mereka yang tinggal di 
wilayah kampung. Ketika mengucapkan kata terse-
but, orang dewasa mampu menempatkan secara 
tepat, baik terkait dengan waktu, tempat, dan akti-
vitas ketika kata jancuk digunakan saat berkomu-
nikasi. 

Kedua, untuk remaja. Penggunan kata 
jancuk pada remaja lebih pengaruhi oleh kelompok 
sosialnya. Ketika suatu kelompok sosial memiliki 
suatu aturan, bahwa penggunaan kata jancuk bu-
kanlah sebagai suatu bentuk caci maki, maka hal 
tersebut akan diikuti oleh anggota kelompok.

Ketiga, untuk Anak-anak. Pada anak-anak, 
penggunaan kata jancuk lebih dimaknai sebagai 
sebuah umpatan dan luapan sakit hati. Pada usia 
anak-anak sangat dipengaruhi oleh sifat egosen-
trisme. Selain itu, pada penggunaan kata jancuk 
dalam perilaku komunikasi dapat juga dipahami 
sebagai bentuk peniruan atau belajar model. 

Fungsi Jancuk

Pisuhan ini sering digunakan karena 
memiliki fungsi universal, yaitu menunjukkan keke-
salan, kemarahan, rasa menyesal, rasa terkejut, 
kekaguman, penghinaan, keakraban, ketidakper-
cayaan, sapaan, dan lain-lain. Dari hasil penelitian 
Endang Sholihatin (2013) ditemukan bahwa pisu-
han tidak hanya memiliki fungsi yang negatif tetapi 
juga memiliki fungsi positif. Pisuhan yang berfungsi 
menunjukkan identitas, jancuk atau biasa dising-
kat cuk, benar-benar diakui oleh masyarakat arek 
yang ada di kota Surabaya. Uniknya lagi, bisa juga 
sebagai alat pemersatu, terutama pada saat ngo-
brol bersama dalam suasana santai/akrab.

Hal tersebut muncul dengan latar belakang 
budaya arek yang menjunjung tinggi kesederajatan 
atau egaliter. Masyarakat arek menganggap bah-
wa pisuhan jancuk dapat membaurkan suasana 
satu sama lain. Selain itu, pisuhan tersebut juga 
mempunyai nilai tersendiri sebagai penguat atau 
pemersatu masyarakat arek yang ada di Surabaya. 
Mereka menganggap pisuhan itu adalah pisuhan 
khas yang lahir asli kota Surabaya. (dic)

Mengenal Jancuk dalam 
Bahasa Suroboyoan

• Wilayah Barat meliputi Gresik dan Lamon-
gan. 

• Wilayah Selatan meliputi Perak (Kab. Jom-
bang - bukan Tanjung Perak di Surabaya). 
Wilayah Perak Utara masih menggunakan 
Dialek Surabaya, sementara Perak Selatan 
telah menggunakan Dialek Kulonan. 

• Malang (beberapa daerah di wilayah Kabu-
paten dan Kota Malang juga menggunakan 
dialek ini).

• Wilayah Utara meliputi Madura.
• Wilayah Timur belum diketahui secara 

pasti, namun di sepanjang pesisir tengah 
Jawa Timur (Pasuruan, Probolinggo sampai 
Banyuwangi)

Batas wilayah penggunaan dialek 
Suroboyoan menurut 

indonesia.peradaban.web.id:
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Wayang Avengers: Dari Indonesia 
untuk Panggung Superhero Dunia

Siapa sangka rumah mungil di kawasan 
Krukah Selatan itu adalah tempat lahirnya 
karya unik Wayang Avengers: Infinity War 
yang beberapa waktu lalu membuat tak-
jub para tokoh aslinya. Is Yuniarto, selaku 

empunya, siang itu mempersilakan Solidaritas untuk 
berkunjung ke studionya di Jalan Krukah Selatan no-
mor 73. “Maaf ya, agak berantakan,” ucapnya ber-
kali-kali pada Solidaritas. Tokoh-tokoh pewayangan 
Jawa dalam format anime langsung menyambut be-
gitu memasuki studio yang juga merupakan rumahn-
ya tersebut.

Is yang merupakan alumni Desain Komuni-
kasi Visual (DKV) Universitas Kristen Petra Suraba-
ya mulai serius menggeluti dunia komik selepas lulus 
kuliah. “Selama SMA dan perkuliahan ya ngomiknya 
amatir, maksudnya ya kalo ada lomba bikin, kalo 
aku suka, bikin komik-komik pendek. Tapi ketika de-
but untuk karya yang serius jadi buku, professional, 
dapet duit, itu setelah lulus kuliah,” akunya.  Ia juga 
menceritakan bahwa harus menerima penolakan 
berkali-kali dari penerbit saat mengajukan submisi 
komiknya sampai akhirnya Wind Rider, komik per-
tamanya, berhasil terbit. Setelah itu terbit pula komik 
lain miliknya seperti Knights of Apocalypse, Garu-
dayana, dan The Grand Legend Ramayana, serta 
komik-komik satuan lainnya.

Sosok Wayang Avengers: Infinity War sendiri 
yang beberapa saat lalu sempat viral memang tidak 
lahir begitu saja. Is, melalui eksperimennya akhirnya 
berhasil menciptakan karakter pop superhero dalam 
bentuk wayang. Sejak kecil komikus asal Surabaya 
ini memang gemar membaca komik, mulai dari komik 
wayang karya Hadisuman dan Kosasih yang populer 
tahun 80-an, komik Amerika, komik Hongkong, komik 
Eropa hingga komik Jepang yang saat ini juga ban-
yak penggemarnya di Indonesia. Berawal 
dari hobinya menggambar sejak SD, 
pada 2009 Is mencoba ber-
eksperimen dengan mencip-
takan Garudayana. Garudayana 
sendiri adalah eksperimen 
karakter pewayangan 
yang digambar dengan 
gaya gambar anime.

Is yang tidak berpuas 
diri dengan hanya menjadikannya 
komik pun memulai eksperimen 
barunya. Kali ini ia mencoba 
membalik eksperimen sebel-
umnya. “Kalau tadi kuno dalam 
bentuk modern, sekarang aku 
balik eksperimennya, karakternya 
jadi modern tapi dalam bentuk kuno. 
Bentuk kuno ini adalah wayang, 
karakter modern (maksudnya, 
Red.) karakter pop”. Dari eks-

perimen itulah lahir tokoh-tokoh Star Wars dalam film 
Avengers: Infinity War berwujud wayang.

Sebenarnya tokoh-tokoh Avengers yang 
beberapa saat lalu menjadi perbincangan media 
bukanlah yang pertama kali ‘diwayangkan’ oleh 
Is. Ia sudah memulai kreativitas mengubah tokoh 
superhero dalam bentuk wayang sejak beberapa 
tahun lalu. Hanya saja yang kemudian viral adalah 
wayang versi Avengers miliknya. Sekian eksperi-
men yang dilakukannya akhirnya membuahkan hasil 
membanggakan. Kiriman foto di Instagramnya yang 
menampilkan sosok Black Panther versi wayang, 
berhasil menarik perhatian Walt Disney Indonesia 
untuk kemudian mengajaknya bekerja sama. Mere-
ka menawarkan Is menjadi perwakilan seniman dari 
Indonesia untuk menyiapkan sebuah ‘kenangan tak 
terlupakan’ bagi ketiga tokoh yang hadir pada acara 
launching di Singapura yakni sutradara Joe Russo, 
serta aktor Benedict Cumberbatch dan Karen Gil-
lan. Is yang kemudian tidak menyia-nyiakan tawaran 
tersebut akhirnya berangkat mencari pengrajin 
wayang. Is memang tidak membuat wayang terse-
but dengan tangannya sendiri. Ia mencari pengrajin 
wayang dan menyerahkan pembuatan fisik wayang 
tersebut dengan desain tokoh Avengers hasil cipta-
annya. “Ini sekitar satu jutaan, karena kan ini dari 
kulit kerbau asli dan pegangannya ini dari tanduk 
kerbau,” ungkapnya sembari menunjukkan duplikat 
Wayang Avengers miliknya. 

Is menambahkan bahwa sebenarnya perihal 
wayang pop seperti yang diciptakannya itu sudah 

pernah ada sebelumnya di Malaysia. Meski serupa 
namun tetap saja ada perbedaannya. Jika diband-
ingkan dengan Wayang Melayu atau disebut juga 
Wayang Kelantan, karakter Wayang Jawa jauh lebih 
unik. Wayang Melayu memiliki karakter yang leb-
ih realistis, sedangkan Wayang Jawa lebih banyak 
mendapat utak-atik pada desain karakternya seperti 
badan yang lebih ramping, hidung yang lebih maju, 
leher yang kurus serta lebih banyak menggunakan 
detail ukiran pada desainnya.

Selain disibukkan dengan pekerjaaan ko-
mikusnya, Is juga mengisi harinya dengan kegia-
tan mengajar. “Saya mengajar dulu di Delta, dulu di 
Ciputra, pernah di Petra, sekarang di STTS Ngagel. 
Tiap weekend, tiap sabtu, aku ngajar di sini. Jadi 
studio ini aku fungsikan sebagi ruang belajar untuk 
kelas drawing, khusus hari sabtu aja. Hari biasanya 
ya ngerjakan (komik, Red.) seperti biasa,” tuturnya.

Ditanya soal keinginan membuat film anima-
si dari hasil karyanya, Is menjawab jika itu adalah im-
pian semua author, baik author komik maupun novel. 
Namun mengenai bagaimana cara mewujudkannya 
adalah sesuatu yang sulit dijawab. “Komik itu bisa 
dibikin oleh satu orang, komik Jepang satu orang 
dengan asisten bisa. Tapi animasi (film anime, Red.) 
nggak bisa satu orang. Kalaupun bisa bertahun-ta-
hun,”. Is juga membagikan sedikit info mengenai 
budget yang harus dikeluarkan dalam satu produk-
si anime, “Satu anime Jepang, durasi sekitar 15-20 
menit ya, itu biaya produksinya sekitar satu sampai 
dua milyar rupiah,” begitu jelasnya.

Di penghujung wawancara, Is menyatakan 
harapan yang ia selipkan pada tokoh-tokoh ciptaann-
ya. Ia ingin mematahkan stigma bahwa wayang han-
ya menarik untuk kaum tua. Ia juga berharap melalui 
karyanya, generasi muda yang baru bisa menikmati 
wayang sebagaimana ia menikmati komik wayangn-

ya di masa kecil. “Ketika kalian ngeliat wayang-
nya Avengers serta lain-lain kalian merasa ini 

tiba-tiba menjadi keren, itu step pertama. Step 
berikutnya kalian akan merasa ingin tahu karak-

ter wayang yang asli bentuknya itu kaya apa,” 
terangnya. 

Terkait ide penjualan Wayang 
Avengers sendiri, Is tidak menampiknya. 
Ada banyak pesanan yang ia terima pas-
ca viralnya pemberitaan tentang Wayang 
Avengers miliknya. Namun Is tidak mener-
ima seluruhnya karena Wayang Avengers 

miliknya memang tidak bersifat open public. 
Di lain sisi juga dikarenakan pembuatan wayang 
yang cukup lama yakni sekitar dua minggu 
untuk yang tercepat. “Jadi kan bentuknya fa-
nart. Fanart kan memang ada yang dimassal 
(pembuatannya, Red.) misalnya pin, gan-
tungan kunci, tapi kalau yang ini nggak bisa 

di massal,” pungkasnya. Merchandise serta 
komiknya dipasarkan melalui salah satu market-
place terbesar di Indonesia dengan nama toko 
Wind Rider Shop. (sof)
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Kesusastraan Pagelaran 
Wayang Kulit

Patalon

Wening//dumling-
cengerjabang//
wruhpepadhang-
miwah sepi. Se-
belum mengu-

raikan sedikit pengetahuan saya 
tentang pagelaran wayang kulit, 
izinkan saya untuk menjelaskan 
beberapa hakikat “wayang” yang 
saya ketahui. Wayang merupa-
kan jarwadhasak dari wahyain-
ghyang. Wahya adalah wedar, 
sabda, atau firman, sedangkan 
hyang bermakna sang Pencip-
ta. Artinya, wayang memuat fir-
man-firman Tuhan sebagai petunjuk manusia (baca: 
penonton). Dengan kata lain, pagelaran wayang 
kulit, selain sebagai tontonan juga sebagai tuntunan 
terhadap masyarakat penontonnya, karena beri-
si wejangan kepada manusia agar lebih bijaksana 
menjalankan hidup.

Orang Jawa memaknai wayang sebagai we-
wayange ngaurip yang berarti bayangan hidup ma-
nusia dari lahir hingga mati. Bayangan hidup yang 
dimaksud merupakan representasi karakter manusia 
yang diletakkan dalam tokoh-tokoh wayang. Tujuan 
representasi dari karakter manusia tersebut sebagai 
media pengingat, pembelajaran, serta pendidikan 
bagi siapa saja, khususnya orang Jawa. Maka dari 
itu, ketika wayang dipentaskan, dalang dituntut 
mempunyai kemampuan secara intelektual, emo-
sional, maupun spiritual agar nilai-nilai adiluhung 
yang memuat tuntunan kehidupan dapat disam-
paikan kepada penonton dengan baik.

Wayang memang tidak hanya diceritakan 
(seperti dongeng), tetapi juga harus dipentaskan 
yang di dalamnya ada berbagai adegan dramatik 
dengan tujuan mempengaruhi penonton untuk larut 
dan hanyut dalam lakon yang dimainkan. Artinya, 
melalui lakon yang dimainkan, dalang berusaha 
menyampaikan tuntunan hidup kepada masyarakat 
yang menonton. Dalang sebagai pelaku utama beru-
saha memaparkan nilai-nilai kehidupan, ajaran-aja-
ran tentang kebaikan, norma-norma masyarakat, 
dan sebagainya. Maka, penonton harus bersinergi 
dengan dalang agar pesan yang disampaikan dapat 
diterima dengan baik serta dapat dijadikan perilaku 
sehari-hari.

Pagelaran wayang kulit memuat berbagai 
jenis karya seni untuk merangkai pergelaran yang 
utuh, antara lain, seni rupa, seni musik (karawi-
tan), seni suara, seni bahasa dan sastra, dan seni 
drama. Seni rupa dapat dilihat dari tipografi bentuk 
wayang, bentuk gamelan, dan peralatan yang men-
dukung pergelaran. Seni musik terdapat pada alunan 
gamelan. Seni suara terdapat pada olah vokal dari 
pesinden, penggerong, dan dalang. Seni bahasa dan 
sastra terdapat pada catur yang dimainkan dalang 
dan gendhing-gendhing dari pesindhen maupun 

penggerong. Sedangkan seni drama terdapat pada 
adegan-adegan (sabet).

Janturan

Swuh rep data pitana. Sastra merupa-
kan unsur dominan dalam pergelaran wayang kulit 
dan media sastra adalah bahasa. Bahasa dalam 
pergelaran wayang kulit menggunakan bahasa 
Jawa, baik Ngoko, Krama, Krama inggil, maupun 
bahasa Kawi. Bahasa Ngoko, Krama, dan Krama 
inggil digunakan untuk dialog yang dalam pergelar-
an wayang kulit disebut dengan ginem dan antawa-
cana. Bahasa Kawi digunakan untuk janturan, suluk 
dan gendhing-gendhing pengiring adegan. Dari sini 
dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan bagian 
penting dalam pergelaran wayang kulit.

Melalui bahasa, dalang menyampaikan la-
kon atau isi cerita, kritik, dan pesan kepada mas-
yarakat. Bahasa juga digunakan sebagai penguat 
suasana, penggambaran peristiwa, dan alat mem-
pengaruhi penonton. Bahasa berperan besar mem-
bentuk bangunan cerita wayang kulit semalam sun-
tuk. Maka dari itu, sebagai penonton awam perlu 
untuk mempelajari serta memahami bahasa Jawa, 
agar dapat memahami cerita secara utuh. Di sisi lain, 
unsur kesastraan juga dapat dilihat dari penyajian 
adegan, karena adegan berkaitan dengan dramati-
sasi yang memang bagian dari sastra. Dalam hal ini, 
dalang berusaha memainkan lakon wayang secara 
dramatis agar terlihat indah.

Ladrang

Bumi gonjang ganjing langit kelip-kelip. 
Seluruh perwatakan tokoh wayang kulit merupakan 
perwujudan watak manusia yang ada di dunia ini. Se-
bagai contoh, ada manusia yang berwatak licik dan 
culas yang dalam pergelaran wayang kulit digambar-
kan seperti tokoh Sangkuni. Begitu juga ada manu-
sia yang berwatak arif dan bijaksana yang digambar-
kan melalui tokoh Puntadewa. Bahkan di dalam diri 
setiap manusia terdapat watak baik dan buruk atau 
hal tersebut biasa dikatakan sebagai kelebihan dan 
keburukan. Kedua perwatakan tersebut juga melekat 

pada tokoh wayang. Misalnya, Bima 
sebagai representasi kebaikan juga 
seringkali emosional atau mudah 
tersulut kemarahan.

Selain itu, simpingan 
wayang juga dapat dikatakan se-
bagai representasi karakter manu-
sia. Simpingan ditata rapi di sebelah 
kanan dan kiri dalang. Simpingan 
sebelah kanan dalang merupa-
kan karakter-karakter representasi 
kebaikan dan simpingan sebelah 
kiri dalang merupakan gambaran 
karakter-karakter representasi ke-
burukan. Wayang simpingan se-
makin dekat dengan dalang ben-
tuknya semakin kecil. Artinya, bagi 

manusia yang semakin mempunyai watak rendah 
hati maka akan semakin dekat dengan Yang Maha 
Kuasa, yang dalam pergelaran wayang kulit dalang 
merupakan gambaran dari Yang Maha Kuasa karena 
memiliki kekuasaan memainkan tokoh wayang.

Bagian lain dari pergelaran wayang kulit 
yang berkaitan dengan sastra, yaitu pembabakan. 
Pergelaran wayang kulit sama halnya dengan dra-
ma modern yang di dalamnya terdapat pembabakan 
untuk mengatur alur cerita. Pembabakan merupakan 
bagian penting dalam sebuah drama yang di dalam-
nya memuat adegan-adegan yang saling berkaitan 
yang pada akhirnya membentuk satu cerita utuh. Da-
lam pergelaran wayang kulit babak disebut dengan 
pathet. Pergelaran wayang kulit, khususnya gaya 
Surakarta dan Yogyakarta, pathet dibagi menjadi tiga 
pembabakan besar, antara lain pathetnem, pathet-
sanga, dan pathetmanyura. Pergelaran wayang kulit 
Jawa Timuran membagi pathet menjadi empat, an-
tara lain pathetsepuluh, pathetwolu, pathetsanga, 
dan pathetserang.

Pathet dalam konteks pergelaran wayang 
dimaknai sebagai sistem pengatur pembagian waktu 
yang berkaitan dengan olahan musikal. Pathet di-
maknai sebagai sistem yang mengatur tatanan fungsi 
nada, kedudukan nada, dan wilayah nada. Maksud-
nya, tinggi rendahnya pathet digunakan untuk men-
giringi pembabakan pergelaran wayang kulit. Iringan 
gamelan pathet nem digunakan pada pathet (babak) 
nem, iringan gamelan pathetsanga digunakan pada 
pathetsanga, dan iringan gamelan pathetmanyura di-
gunakan pada pathetmanyura. Tiga pathet tersebut 
mempunyai struktur internal sama, yaitu jejer, ade-
gan, dan perang. Tiga bagian tersebut mempunyai 
struktur intern, yaitu deskripsi, dialog, dan tindakan. 
Ketiga struktur intern tersebut masih didukung unsur 
karawitan. Unsur karawitan yang dimaksud dimain-
kan sesuai keadaan dalam adegan. Unsur-unsur 
tersebut meliputi sulukan, krepyakan, dhodhogan, 
dan sabetan yang dilakukan dalang, gendhing yang 
dinyanyikan pesinden dan penggerong.

*) Pemerhati Kebudayaan Jawa

Oleh: Pana Pramulia*
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Berbicara perihal kemajuan teknologi, saat ini 
terdapat banyak sekali hasil-hasil yang didapat. 
Salah satu hasilnya adalah media sosial. Media 
sosial merupakan komunitas virtual berbasis si-
tus web yang memungkinkan untuk membuat 

profil individu maupun publik (Oberst, Wegmann, Stodt, & 
Brand: 2017). Media sosial juga memberikan ruang bagi 
seseorang untuk melakukan aktivitas komunikasi aktif 
dengan orang lain dan memudahkan dalam mengakses 
informasi baru (Burke, Marlow, & Lento: 2010).

Media sosial tak hanya memberikan kemuda-
han berkomunikasi untuk hal pribadi semata, namun juga 
memberikan kontribusi lebih untuk dunia pendidikan, 
bisnis, hingga politik sebagaimana yang dapat kita lihat 
sekarang ini. Meskipun media sosial menyimpan segu-
dang manfaat, namun ia juga menghadirkan banyak an-
caman besar bagi mental para penggunanya. Di antara 
bahaya yang mengancam ialah sindrom FoMO (Fear of 
Missing Out).

Fenomena sindrom FoMO semakin hangat 
diperbincangkan setelah JWT Intelligence menunjukkan 
hasil penelitian mereka mengenai sindrom FoMO pada 

tahun 2011. Dalam penelitian tersebut, FoMO diartikan 
sebagai sindrom berupa perasaan gelisah dan takut 
yang dirasakan oleh seseorang apabila tertinggal oleh 
teman-temannya yang sedang melakukan atau mera-
sakan sesuatu yang lebih menyenangkan dibanding 
dengan apa yang sedang ia lakukan saat ini. Bisa juga 
perasaan yang sangat gelisah yang dialami seseorang 
apabila melewatkan tren yang sedang terjadi di ke-
hidupan sosialnya.

Sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh em-
pat orang peneliti dari University of Essex, University 
of California, dan University of Rochester, yang berjud-
ul “Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates 
of Fear of Missing Out,” mengatakan bahwa sindrom 
FoMO biasanya ditandai dengan keinginan untuk tetap 
terhubung dengan media sosial secara terus-menerus 
dengan tujuan untuk mengetahui apa yang orang lain 
lakukan. Sindrom ini membuat seseorang begitu candu 
dengan jejaring sosial, dan biasanya orang yang sudah 
terkena FoMO, akan sangat sulit untuk lepas dari gawai, 
seolah-olah ia tak bisa hidup tanpanya walaupun untuk 

waktu yang singkat.
Hasil studi yang dilakukan pada Februari-Mei 

2017 oleh RSPH (Royal Society of Public Health), sebuah 
lembaga independen untuk kesehatan masyarakat di Bri-
tania Raya Inggris, menyatakan bahwa FoMO dianggap 
sebagai salah satu penyakit bagi para penggila media so-
sial. Survei tersebut menyebutkan sebanyak 40% peng-
guna media sosial mengidap penyakit FoMO. Kepala Ek-
sekutif RSPH Shirley Cramer CBE mengatakan, “Media 
sosial lebih membuat kecanduan ketimbang rokok dan 
alkohol yang merasuki kehidupan anak muda, sulit meng-
abaikan media sosial ketika bicara masalah mental anak 
muda.”

Dari hasil wawancara kru Solidaritas dengan 
dua orang mahasiswi UIN Sunan Ampel (UINSA) Suraba-
ya, mereka mengaku bahwa dirinya tidak dapat hidup tan-
pa gawai. “Tidak bisa, karena sewaktu-waktu akan perlu 
untuk menghubungi seseorang apalagi kerabat,” ungkap 
Devi Nur Meyilla, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum 
(FSH) UINSA, semester 3. Namun, dirinya mengaku bah-
wa dirinya tidak merasa gelisah apabila tertinggal berita 
atau tren masa kini. “Tidak, karena menurut saya kevi-

ralan itu bukan hanya sehari atau dua hari.” 
Senada dengan Devi, Khusnul Masrifah, Maha-

siswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINSA, semester 
3, juga mengaku bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpa 
gawai. “Ndak bisa. Karena zaman sekarang itu semuan-
ya berbasis teknologi. Apalagi saya mahasiswa. Semua 
diakses di internet,” jelasnya. Dirinya juga mengaku ser-
ing membuka media sosial, khususnya Whatsapp, mes-
ki hanya sekadar untuk chatting-an atau melihat status 
teman-temannya. Tetapi untuk masalah ketertinggalan 
berita atau tren terkini, dirinya mengaku tidak terlalu kha-
watir. Ketika ditanya apakah dirinya pernah atau sering 
memikirkan hal-hal menarik yang dialami oleh temannya, 
serta merasa gelisah karena tidak bisa hadir dalam kegia-
tan menarik tersebut, Mahasiswi Prodi Pendidikan Baha-
sa Arab ini megaku bahwa dirinya pernah merasakan hal 
itu. “Iya pernah, lebih tepatnya iri. Mereka bisa kenapa 
aku tidak?,” pungkasnya. “Pernah ada temanku satu desa 
yang studi ke Hongkong, dan kenapa aku juga tidak? Aku 
tahu karena dia abis upload status di akun Facebook-nya. 
Dan itu sungguh bikin ku iri. Ia memang benar-benar studi 

di sana dengan beasiswa, yang nambah bikin kumeng-
gerutu sendiri,” lanjutnya.

Hal ini rupanya sejalan dengan apa yang dipa-
parkan oleh Agustina Twinky, seorang Terapis lulusan 
Universitas Surabaya (Ubaya) Prodi Psikologi, tahun 
1993. Dirinya memaparkan mengenai keadaan psikis 
orang Indonesia saat ini, “Lebih baik lupa bawa dompet 
daripada lupa bawa gadget (gawai, red).”

Kerugian yang diakibatkan oleh FoMO tentu 
sangat serius; seseorang akan terlalu sibuk bergaul di 
dunia maya dan mengabaikan aktivitas pribadinya di dun-
ia nyata, atau singkatnya ia lebih memperhatikan dunia 
mayanya dibanding dengan dunia nyata. Apabila hal itu 
terjadi, manajemen waktu orang tersebut akan menjadi 
berantakan, sehingga kehidupannya menjadi kurang 
teratur. Selain itu, dampak dari sindrom FoMO ini akan 
membuat seseorang selalu terikat dengan media sosial 
yang dimiliki. FoMO juga membuat seseorang mengala-
mi kesusahan tidur. Hal ini disebabkan karena seseorang 
tersebut merasa cemas apabila orang lain sedang men-
galami peristiwa menarik, sehingga ia selalu terkoneksi 
dengan gawainya. 

Prsybylski, dkk, (2013) menemukan 
bukti tingginya tingkat FoMO berhubungan 
dengan rendahnya suasana hati dan kepua-
san akan kebutuhan dasar psikologis seseo-
rang untuk kompetensi, otonomi, dan relasi. 
Hal ini karena FoMO membuat seseorang 
tidak mampu untuk mengendalikan ketaku-
tan akan kehilangan suatu hal dalam dirinya, 
sehingga berdampak pada ketidakmampuan 
dalam emosi dan perilaku.

 Yang menyedihkan, sindrom ini ti-
dak hanya mengenai orang dewasa, tetapi 
juga anak-anak yang notabene masih dalam 
keadaan labil. Jika anak sedari kecilnya su-
dah diperkenalkan dengan gawai tanpa adan-
ya bimbingan orang tua, besar kemungkinan 
anak tersebut akan menjadi kecanduan; jika 
tidak diberi gawai, bisa tantrum, merusak ba-
rang, dan lain sebagainya. Untuk itu, peran 
dan didikan orang tua sangatlah dibutuhkan. 
Para orang tua diharapkan mampu menjalin 
komunikasi yang lebih intens dengan sang 
anak dan meluangkan waktu yang berkualitas 

untuknya. Sehingga, frekuensi kecanduan anak terhadap 
gawai bisa berkurang dan persentase ancaman sindrom 
FoMO juga menurun.

Terdapat beberapa cara bagi para pegiat media 
sosial yang telah terkena dampak sindrom FoMO untuk 
mengurangi tingkat FoMO pada dirinya, di antaranya yai-
tu, berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan 
orang lain, berlatih meditasi, kurangi intensitas bermain 
gawai atau membuka media sosial, memulai untuk lebih 
memfokuskan berkomunikasi dengan keluarga, saudara, 
dan teman, serta nikmati setiap proses yang terjadi. 

Upaya untuk mengurangi tingkat FoMO, khu-
susnya di Indonesia, tidak cukup hanya dilakukan oleh 
perseorangan. Dibutuhkan beberapa elemen untuk mem-
bantu mengurangi tingkat FoMO yang terjadi. Di antara-
nya dari kalangan pemerintah, tenaga pendidik, psikolog, 
hingga para orang tua. Mereka bisa membantu dengan 
cara memberikan edukasi atau pengarahan yang tepat 
tentang bagaimana cara menggunakan dan memanfaat-
kan media sosial dengan bijak, baik, dan sehat. (ard/ind)

FoMO: Ancaman Serius 
Bagi Pegiat Media Sosial
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Pernahkah kalian menunda atau mendahu-
lukan pekerjaan yang sebenarnya bukan 
jadi prioritas untuk dilakukan? Dengan 
berbagai alasan yang sebenarnya belum 
cukup kuat dijadikan sebagai landasan da-

lam menunda pekerjaan utama, tetap saja prioritas 
itu tertunda. Atau mungkin ketika membaca rubrik ini, 
kamu memiliki tugas yang kamu kesampingkan? Da-
lam bidang akademik misalnya, mengesampingkan 
tugas dari dosen atau bahkan menunda mencari jud-
ul proposal hingga harus menunda prosesi kelulusan 
kamu.

Sikap menunda pekerjaan atau mengesa-
mpingkan prioritas dikenal dengan “procrastination” 
dalam dunia psikologi. Dalam penjelasan lengkap-
nya, prokrastinasi adalah  menunda suatu pekerjaan 
dengan sadar dan mengetahui akibat yang akan 
ditimbulkan. “Perilaku ini dapat dialami oleh seluruh 
kalangan terlebih mahasiswa tingkat akhir atau yang 
biasa kita sebut mahasiswa tua,” terang psikolog Ra-
tih Paramitha C. di kediamannya. Mengapa demiki-
an, kita simak penjelasannya mengenai sikap yang 
biasa hinggap pada kita ini.

Dalam penjelasannya, perilaku prokrastinasi 
biasa identik dengan rasa malas mengerjakan sesu- 
atu. Tindakan menunda ini dilakukan secara sadar 
dan cenderung menghindari apa yang akan dimulai. 
Peneliti Solomon dan Rothblum berpendapat  bah-
wa prokrastinasi adalah penundaan untuk mulai 
mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang disen-
gaja. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa per-
ilaku prokrastinasi adalah perilaku yang disengaja. 
Penelitian ini dilakukan pada tahun 1984 di Univer-
sity of Vermont.

Penyebab terjadinya prokrastinasi diba-
gi menjadi 2, yakni internal dan eksternal. Untuk 
penyebab internal ada save control, motivasi, con-
sciousness. Misalnya saja prokrastinasi terjadi kare-
na perasaan jenuh dan mencari kesenangan sesaat, 
mengerjakan hal lain yang mungkin tidak berguna. 
Contoh ketika mahasiswa diminta untuk menger-
jakan skripsi cenderung menghindar karena hal itu 
monoton dimana ia membaca jurnal dan harus ber-
temu dosen. Sedangkan untuk melakukan hal ini 
yang berperan adalah motivasi dan save control in-
dividu 

Sedangkan pendorong eksternal seperti 
lingkungan sosial, dukungan orang tua, dan hal-hal 
yang dirasa menyenangkan. Rasa nyaman dengan 
penghasilan yang mereka dapatkan juga menjadi 
salah satu pengaruh, sehingga proses akademiknya 
menjadi dikesampingkan. Prokrastinasi terjadi kare-
na lagi lagi uang adalah hal yang lebih menyenang-
kan daripada harus berdiam diri di perpustakaan 
atau mencari jurnal untuk sebagian orang. Kerena 
uang dapat mengukur kinerja dan dapat dirasakan 
secara nyata wujudnya.

Apakah pacaran juga termasuk meme-
ngaruhi prokrastinasi? Pacaran adalah hal yang 
menyenangkan bagi sebagian orang. Namun ada 

tipe hubungan yang mengakibatkan seseorang-
menjadi konsen pada pasangan atau bahkan saling 
menguatkan untuk kembali pada target. Hal ini dapat 
berpengaruh pada tipe orang yang dukungan moti-
vasinya eksternal. Maka tidak bisa dikatakan bahwa 
pacaran menjadi faktor penundaan akademik.

“Biasanya prokrastinasi ini terjadi pada ma-
hasiswa semester akhir dan dalam tahap penyele-
saian skripsi. Dan saya dalam menyelesaikan tesis 
juga mengalami prokrastinasi.” Jelas wanita yang 
menjadi dosen disalah satu universitas di Surabaya. 

Setelah mengenal istilah penundaan secara 
dalam dunia psikologi, ciri-ciri dari prokrastinasi aka-
demik menurut Ferrari dan Stell adalah,

Lalu bagaimana dengan anak yang aktif 
dalam organisasi sehingga mereka berdalih tidak 
sempat mengerjakan skripsi? Hal ini kembali pada 
motivasi individu dalam proses akademik dan ber-
proses di dunia organisasi. “Saya rasa hal ini 50:50. 
Mungkin mencari pengalaman atau sebagainya. Jika 
dia memiliki motivasi yang jelas maka ia akan tahu 
porsi dalam membagi dua hal ini. Misalnya, saya ha-
rus lulus 4 tahun dan apa saja hal yang akan saya 
lakukan dalam 4 tahun ini.”

Tingkat kematangan seseorang bisa di-
ukur secara emosional, bagaimana individu mam-
pu mengelola emosinya. Sehingga mereka dapat 
mengatur diri. Namun, apakah orang yang 
seperti ini tidak memiliki sikap prokrastina-
si? Tentu saja mereka tetap memiliki rasa 
prokrastinasi namun tingkatannya ber-
beda dengan individu yang tidak 
memiliki target.

Berdasarkan survei yang 
dilakukan oleh Solidaritas kepada be-

berapa mahasiswa dengan latar belakang yang 
beragam. Ada 7 responden, 2 diantaranya lulus se-
mester 10-14, 3 responden lulus semester 8, dan 
2 responden masih menjalankan perkuliahan. 4 di-
antaranya adalah laki-laki yang menyatakan bahwa 
menunda tugas akhir mereka dengan alasan ingin 
mencari pengalaman yang tidak dapat diperoleh dari 
kelas perkuliahan semata. Sedangkan 3 mahasiswa 
yang telah menjalankan sidang ini berujar bahwa 
penundaan dilakukan dengan batasan. “Selagi saya 
bisa membagi waktu dengan baik, dan penundaan 
itu hanya terjadi sementara,” ujar Reihan, mahasiswa 
semester 8. 1 diantara responden yang mengaku ti-
dak mengikuti organisasi ekstra maupun intra juga 
mengalami prokrastinasi karena menemukan bahwa 
uang lebih menyenangkan dibandingkan dengan 
bangku perkuliahan. Ia lebih senang dengan dunia 
dagang dan mendapatkan pundi rupiah dengan hasil 
keringatnya sendiri.

Kunci keluar dari sikap prokrastinasi adalah 
time management yang diikuti dengan motivasi da-
lam diri. Dengan pengelolaan waktu yang tepat kita 
tidak akan merasa kurang terhadap jatah waku yang 
kita punya. Selanjutnya yang harus kita ketahui ada-
lah prokrastinasi tidak ada kaitannya dengan gender. 
Untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Meski per-
empuan identik dengan ketelatenan, prokrastinasi ti-
dak dapat dihindari. “Bahkan mahasiswi saya juga 
ada yang mengalami prokrastinasi. Jadi gender ti-
dak memengaruhi penundaan dalam menyelesaikan 
tugas. Hanya saja untuk penelitian khususnya saya 
belum menemukan.” Ujar Ratih pada akhir sesi wa- 
wancara. (qiq/ard)

Fenomena Prokrastinasi di 
Kalangan Mahasiswa
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Film drama biografi Indonesia berju- 
dul Wage ini bercerita tentang kisah 
nasionalisme, patriotisme dan lagu 
kebangsaan dari Negara Kesatuan-
Republik Indonesia, Indonesia Raya. 

Lagu Indonesia Raya pertama kali diperden-
garkan bersamaan dengan bergemanya ikrar 
Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Film Wage berkisah tentang perjuan-
gan Wage Rudolf Supratman, dikenal dengan 
nama W. R. Supratman yang dilahirkan pada 
tanggal 19 Maret 1903 di Somongari, Purwore-
jo. Meski terlahir di masa penjajahan Belanda, 
tidak menciutkan semangat perjuangan Wage 
untuk ikut secara langsung dalam pergerakan 
kemerdekaan di Jawa sebagai seorang jurna-
lis maupun komposer lagu yang menyuarakan 
penderitaan rakyat kecil.

Hidup dalam kemiskinan, memaksa 
ayah Wage mengabdi kepada Belanda den-
gan menjadi seorang tentara. Ketika ibunya 
wafat, Wage dibawa ke Makassar oleh kakak 
sulung perempuannya yang menikah dengan 
pemuda keturunan Belanda. Sejak saat itulah 
Wage hidup tanpa kekurangan.Sedari kecil, 
Wage dibiayai sekolah dan diajari oleh kakak 
iparnya bermain alat musik hingga ia dapat 
membuat ataupun menggubah sebuah lagu 
dengan menggunakan biola.

Saat menginjak dewasa, Wage beker-
ja sebagai pemain musik di sebuah kafe ber-
sama teman-temannya di Makassar. Hidup 
bergelimang harta, membuat Wage tersadar 
bahwa negeri yang dihuninya saat ini butuh 
perjuangan lebih untuk merdeka. Wage pun 
turut menyambangi kelompok pergerakan, 
hingga suatu malam ia dilarang masuk keda-
lam kafe tempat biasa ia manggung karena 
dianggap pembangkang dan dianggap mela-
wan pemerintah.

Dengan keyakinan dan tekad yang 
kuat, Wage meninggalkan segala kemewahan 
yang dimilikinya di Makassar dan menerjunk-
an diri secara langsung dalam membela 
pergerakan kemerdekaan di Jawa, se-
bagai seorang jurnalis yang mewakili 

rintihan penderitaan rakyat kecil.
Pada tahun 1924, 

lahirlah Lagu Indonesia 
Raya dengan tiga stan-

za saat Kongres Pemuda 
II. Semua warga Indonesia yang 
hadir dalam Kongres takjub saat 
mendengarkannya meski pemerin-
tah Belanda melarang adanya syair 
yang keluar saat permainan biola. 
Lagu Indonesia Raya mulai dikuman-
dangkan pada 17 Agustus 1945 dan 
ditetapkan sebagai lagu kebangsaan 
dengan satu stanza saja.

Perjuangan terciptanya lagu ke-
bangsaan Indonesia Raya ditampilkan cukup 
apik, bahkan Wage sempat merasa frustasi 
dalam proses pembuatan lagu tersebut. Na-
mun, semangatnya dinyalakan kembali oleh 
Salamah, pujaan hatinya. 

Film “Wage” melukiskan seorang 
rakyat pribumi yang tengah memperjuangkan 
kemerdekaan bangsanya dan melakukan per-
lawanan lewat lirik-lirik lagu. Selain padat akan 
makna kehidupan serta sejarah hidup Wage 
Rudolf Supratman yang jarang diketahui 
orang, film ini juga menggambarkan betapa 
perihnya hidup di masa penjajahan Belanda. 
Di samping itu, para pemuda Indonesia juga 
sulit dalam memperjuangkan Sumpah Pemu-
da sebagai wujud persatuan dan kesatuan 
putra-putri bangsa, sehingga film ini cocok 
sebagai tontonan wajib para pemuda sebagai 
pembelajaran akan nilai nasionalisme dan ke-
bangsaan.“Kau bisa penjarakan tubuhku, tapi 
jiwaku akan selalu bebas merdeka. Indonesia 
pasti merdeka,” ucap Wage Rudolf Suprat-
man.

Dengan Biola, Aku 
Berjuang Demi 
Bangsa

Judul Film   : Wage
Sutradara   : John De Rantau
Penulis Naskah   : Fredy Aryanto dan Gunawan BS
Tanggal rilis   : 28 Oktober 2017
Durasi    : 127 menit 
Peresensi  : Thoriqul Rizky Hidayatullah
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Aroma Karsa, Aroma menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
bau-bauan yang harum. Karsa berarti 
daya (kekuatan) jiwa yang mendorong 
makhluk hidup untuk berkehendak. Bisa 

disimpulkan Aroma Karsa ialah bau yang dapat 
mempengaruhi kehendak makhluk. Judul tersebut 
mampu mewakili keseluruhan isi cerita dalam buku.

Aroma Karsa merupakan buku ke-12 karya 
Dewi Lestari atau lebih dikenal sebagai Dee. Dee 
memberikan catatan berisi revisi, kesan dan ceri-
ta dibalik penulisan Aroma Karsa di halaman situs 
webnya. Sebelum dicetak, buku ini berupa kumpulan 
cerbung yang dirilis secara rutin sejak Januari 2018 
di sebuah grup facebook tertutup. Penulis kelahiran 
Bandung tersebut mengungkapkan adanya perbe-
daan antara versi cetak dan versi cerbung digital. 
“Saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa versi dig-
ital dan versi cetak Aroma Karsa merupakan kom-
plementer, bukan kompetitor,” ungkapnya. Terlepas 

dari penulis yang 
hanya membaca 

versi cetak, 
buku ini su-

dah mem-
berikan    

i m -

presi yang terlampau bagus. Ya, buku ini merang-
sang indra penciuman pembaca.

Aroma Karsa berkisah tentang pencarian 
sebuah bunga legenda “Puspa Karsa” mempunyai 
kekuatan untuk mengubah dunia. Puspa Karsa 
tersebut konon pernah dimiliki oleh raja Majapahit 
yang namanya hilang dari sejarah. Dee mencampur-
kan unsur fantasi dan budaya pada novel ini. Pen-
carian bunga tersebut merupakan ambisi dari Raras 
Prayagung, pemilik “Kemara”, perusahaan parfum. 
Pencarian Puspa Karsa bukanlah hal yang mudah, 
diperlukan berbagai persiapan yang bahkan mengh-
abiskan dua pertiga dari buku ini.

Kisah bunga ini berpusat pada dua orang 
yaitu Jati Wesi si Hidung Tikus dan Tanaya Suma, 
anak dari Raras. Jati adalah anak buangan yang 
tinggal di lingkungan Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA). Sesuai dengan julukannya, ia mempunyai hi-
dung yang tajam, bahkan bisa memetakan spektrum 
bau. Karakter utama ini mempunyai kebiasaan untuk 
menulis bebauan baru yang ia temukan. Mulai dari 
yang normal seperti beras, tepung sampai hal yang 
tak biasa seperti dubur ayam, zakar kuda dan perut 
ikan. Penciuman tajam tersebut dimanfaatkan oleh 
Jati dalam kehidupan sehari-harinya seperti memu-
lung, membuat ramuan parfum dan lainnya.

 Tanaya Suma juga mempunyai bakat pen-
ciuman yang tajam. Namun, berkebalikan dengan 
Jati, penciumannya malah memberikan rasa muak 
karena terlalu tajam. Suma pun menjalani berbagai 
pengobatan untuk melemahkan saraf Olfaktorin-

ya tersebut. Kemiripan penciuman inilah yang 
mengikat takdir Jati dan Suma.

Sepintas karakter Jati Wesi meng-
ingatkan penulis pada Jean Baptiste Gre-

nouille dalam novel Perfume karangan 
Patrick Suskind. Keduanya digam-

barkan sebagai karakter utama 
pendiam, berasal dari lingkungan 

yang kotor dan mempunyai 
penciuman tajam.Latar be-

lakang mereka pun mirip, ses-
ama anak yang dibuang, lalu diasuh 

oleh orang yang cukup kejam dan indra 
penciuman merupakan dunia mereka. Bah-

kan Jati dan Grenouille sama sama mempunyai 
sisi sadis yang sulit dibayangkan, seperti menciumi 

mayat. Dee pun seakan menjawab pertanyaan ini 
dengan mengembangkan karakter Jati. Ikatannya 
dengan Suma seakan menorehkan tinta warna pada 
hidupnya yang hitam putih.

Selain tiga yang disebutkan, Aroma Karsa 
masih menyuguhkan bermacam macam karakter 
yang menarik nan mempunyai peran tersendiri da-
lam cerita ini. Bahkan, dengan kelihaian penulisan 
Dee, pembaca bisa merasakan simpati terhadap 
tiap-tiap karakter terlepas dari jatah peran maupun 
watak mereka. Plot Aroma Karsa disajikan dengan 
pace yang cukup lamban. Seakan Dee mengajak 
pembaca untuk menikmati tiap-tiap partikel yang 
membangun dunia Aroma Karsa. Walaupun ter-
hitung sangat panjang untuk introduksi, pembaca 
dibuat tetap penasaran pada cerita dan tidak bosan 
membalik setiap halaman.

Hal yang paling menonjol dalam buku ini 
adalah detil aroma yang disuguhkan. Penulis tak 
sungkan untuk menjelaskan setiap partikel yang 
dicium oleh karakter. Walau terkadang menggu-
nakan bahasa ilmiah yang tak semua pembaca bisa 
mengerti, penjelasan itu dapat membuat pembaca 
seakan mencium sendiri aroma tersebut. Selain itu, 
Dee juga menggunakan bahasa Jawa kuno untuk 
membumbui suasana dalam cerita yang berlatarkan 
tanah Jawa.

World building yang indah, problem yang 
kompleks, perkembangan karakter yang tidak gagu, 
gaya penulisan yang mengendalikan imajinasi, sung-
guh terlalu banyak sisi menonjol dari novel Aroma 
Karsa ini. Sekali masuk dalam dunianya, sulit un-
tuk lepas dari perasaan seakan pembaca masih di 
Dwarapala, latar klimaks dalam novel ini.

Penggunaan bahasa ilmiah dalam buku ini 
salah satu kekurangannya. Banyak kosakata yang 
asing bagi pembaca. Kosakata tersebut bisa meny-
iratkan bahwa novel ini tidak hanya karangan kosong 
belaka, namun berdasarkan riset dalam waktu yang 
lama. Ya, sulit menemukan kekurangan dari buku 
yang membuat orang nyaman, lupa waktu dalam 
membacanya.

Hampir tidak ada celah, kesan dari buku ini 
tersampaikan dengan baik, imajinasi pembaca bisa 
terbang liar saat membaca Aroma Karsa. Sekali lagi 
Dee menunjukkan kualitasnya dalam mengotak-nga-
tik genre fantasi.

RESENSI

Belajar Mencium 
Aroma dalam 
Tulisan

Judul Buku  : Aroma Karsa
Penulis : Dewi Lestari Simangunsong (Dee Lestari)
Penerbit : Penerbit Bentang (PT Bentang Pustaka)

Jumlah Halaman : xiv + 710 hlm.
Tahun Terbit : Maret,  2018
ISBN : 978-602-2914-63-1

Cetakan : Pertama
Peresensi : Mohamad Dimas Fariz

Sebuah pencarian bunga legenda “Puspa Karsa” yang bisa 
mengubah dunia. Konon, Puspa Karsa pernah dimiliki oleh Raja 

Majapahit yang hilang dari sejarah.
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Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus 
atau Ospek merupakan kegiatan awal 
bagi setiap peserta didik yang mene-
mpuh jenjang perguruan tinggi. Ospek 
sudah ada sejak zaman kolonial. Ospek 

awalnya muncul di STOVIA atau Sekolah Pendidikan 
Dokter Hindia (1898-1927). Kemudian terus berlanjut 
pada masa Geneeskundinge Hooge School (GHS) 
(1927-1942). Di Indonesia Ospek muncul pada ta-
hun 1950. Bahkan sampai sekarang Ospek sudah 
selalu ada pada tahun ajaran baru. 

Ospek dengan seluruh rangkaian acaranya 
merupakan pembentukan watak bagi seorang maha-
siswa baru. Dengan kata lain bahwa baik tidaknya 
kepribadian mahasiswa di sebuah perguruan tinggi 
dapat terlihat oleh baik tidaknya pelaksanaan Ospek 
di perguruan tinggi tersebut. 

Pada dasarnya, Ospek merupakan pintu 
ilmu bagi mahasiswa-mahasiswi. Pintu itu akan di-
buka dan dicermati atau dipelajari secara saksama 
oleh mahasiswa-mahasiswi baru untuk memperda-
lam ilmunya. Bila dari pintunya saja sudah buruk, 
maka pola pikirnya bisa saja terus menduga bahwa 
di dalam pintu akan sama buruknya. 

Pada tingkat sekolah, umumnya SMP dan 
SMA, kegiatan yang serupa dikenal dengan Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) atau Masa 
Orientasi Siswa (MOS). 

Sebenarnya hakikat dari Ospek sendiri me- 
rupakan kegiatan untuk memperkenalkan kampus 

kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini mer-
upakan kegiatan 

institusional yang menjadi tanggung jawab universi-
tas untuk mensosialisasikan kehidupan di perguruan 
tinggi dan proses pembelajaran yang pelaksanaann-
ya melibatkan unsur pimpinan universitas, fakultas, 
mahasiswa dan unsur-unsur lainnya yang terkait. 

Ospek juga merupakan sarana untuk men-
cari bakat-bakat dari para calon mahasiswa yang 
masih tersembunyi. Selain itu, Ospek juga merupa-
kan sarana untuk saling beradaptasi agar bisa men-
gatur hidup mereka sendiri. Adapun tujuan Ospek 
adalah: Pertama, mengenal dan memahami lingkun-
gan kampus sebagai suatu lingkungan akademis 
serta memahami mekanisme yang berlaku di dalam-
nya.

Kedua, menambah wawasan mahasiswa 
baru dalam penggunaan sarana akademik yang ter-
sedia di kampus secara maksimal.

Ketiga, memberikan pemahaman awal ten-
tang wacana kebangsaan serta pendidikan yang 
mencerdaskan berdasarkan pada nilai-nilai kemanu-
siaan.

Keempat, mempersiapkan mahasiswa agar 
mampu belajar di perguruan tinggi serta mematuhi 
dan melaksanakan norma-norma yang berlaku di 
kampus, khususnya yang terkait dengan Kode Etik 
dan Tata Tertib Mahasiswa.

Kelima, menumbuhkan rasa persaudaraan 
kemanusiaan di kalangan civitas akademika dalam 

rangka menciptakan 

lingkungan kampus yang nyaman, tertib, dan dina-
mis

Keenam, menumbuhkan kesadaran ma-
hasiswa baru akan tanggung jawab akademik dan 
sosialnya sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma 
Perguruan Tinggi

Ketujuh, untuk bisa saling beradaptasi antar 
sesama mahasiswa.

Ospek merupakan kelengkapan non-struk-
tural pada kampus itu. Adapun fungsi Ospek adalah 
sebagai: Pertama, fungsi orientasi bagi mahasiswa 
baru untuk memasuki dunia Perguruan Tinggi yang 
berbeda dengan belajar di sekolah lanjutan.

Kedua, fungsi komunikatif yakni komunikasi 
antara civitas akademika dan pegawai administrasi 
kampus.

Ketiga, fungsi normatif yakni mahasiswa 
baru mulai memahami, menghayati dan mengamal-
kan aturan-aturan yang berlaku di kampus.

Keempat, fungsi akademis yakni pengem-
bangan intelektual, bakat, minat dan kepemimpinan 
bagi mahasiswa.

Seiring berjalan kegiatan Ospek, muncul 
berbagai kontroversi seperti halnya MOS di tingkat 
sekolah, kegiatan Ospek di Indonesia sering kali di-
isi oleh kekerasan dalam bentuk verbal dan bahkan 
tidak jarang terjadi kekerasan fisik (Permana, 2013). 
Dengan konsep junior harus patuh kepada senior, 
apapun perintahnya. Sehingga seringkali para pe-
serta mengenakan pakaian dan ornamen yang tidak 
wajar, 

Sejarah Orientasi Studi dan 
Pengenalan Kampus (Ospek)

TELAAH

Oleh: Siti Aisyatul Adawiyah
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terpaksa menerima hukuman fisik dari senior seh-
ingga berujung pada kematian. Para orang tua yang 
peduli, tentu sangat mengkritik kegiatan Ospek. 
Apapun dalih tujuan dari Ospek, sebenarnya tiada 
lain dari tindakan balas dendam para senior akan 
pengalamannya ketika mereka mengikuti kegiatan 
Ospek. Walaupun sebagian besar, secara resmi 
kegiatan Ospek yang negatif diberhentikan, namun 
ada saja beberapa pihak yang masih melaksanakan 
kegiatan negatif tersebut. Kekerasan dalam Ospek 
tidak dibenarkan. Ospek harus murni sesuai dengan 
tujuan dan fungsi yang ada. Berbagai elemen kam-
pus harus turut andil demi tercapainya tujuan Ospek 
yang sebenarnya. 

Istilah masa orientasi Mahasiswa telah ban-
yak mengalami perubahan nama. Dimulai dari OS-
MARU (Orientasi Mahasiswa Baru), OK (Orientasi 
Kampus), kemudian berkembang menjadi Ospek 
(Orientasi Studi dan Pengenalan Lingkungan Kam-
pus). Dalam sejarah pendidikan Indonesia, pada 
sekitar tahun 1960, masa orientasi kampus ini popu-
ler dengan sebutan Mapram (Masa Prabakti Maha-
siswa). Setelah munculnya SK Menteri P dan K ta-
hun 1970 istilah Mapram resmi diganti menjadi POS 
(Pekan Orientasi Siswa), dari POS yang dianggap 
masih banyak terjadi kekerasan, istilah kemudian 
berganti menjadi Orientasi Siswa (OS), hingga sejak 
tahun 1990-an muncul nama baru yakni Ospek. 

Kemudian yang terakhir, pada tahun 2016 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti) mengeluarkan Surat Edaran No. 
253/B/SE/VIII/2016 yang mengganti istilah Ospek 
dengan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Maha-
siswa Baru (PKK-MB).

Dalam surat edaran tersebut, tertulis penye-
lenggaraan PKK-MB difokuskan pada upaya pende-
wasaan dan pembelajaran dengan tertib dan tidak 
ada kekerasan verbal, fisik, maupun mental, dimana 
artinya PKK-MB menekankan bahwa kegiatan per-
peloncoan tidak boleh dibarengi dengan kekerasan 
yang mulanya identik di masa Ospek. Walaupun de-
mikian, nama Ospek tetap populer sebagai penyebu-
tan masa orientasi mahasiswa hingga saat ini.

Di sisi lain meskipun telah ditentukan dalam 
Surat Keputusan (SK), kenyataannya di lapangan 
perubahan nama Ospek biasanya tidak sama antar 
universitas. Misalnya saja di Universitas Hasanud-
din Makassar, dilansir dari Identitas Unhas prosesi 
penerimaan Mahasiswa di Unhas hingga tahun 2017 
lalu telah mengalami perubahan nama mulai dari 
Posma, Rimas, Pesmab, Ospek, PMB, P2MB, hing-
ga P2KBN.

Lalu, mengapa harus sampai mengubah 
nama Ospek? Tidak cukupkah hanya mengubah 
definisi, isi, dan pelaksanaan kegiatannya saja?

Tidak ada alasan konkret mengapa terjadi 
perubahan nama terhadap masa orientasi maha-
siswa ini. Namun hal tersebut bukan berarti kita tidak 
bisa berspekulasi tentang alasan perubahan nama 
Ospek. Dilansir dari blog Kompasiana, S. Munawar 
menuliskan konsep rebranding atau penamaan kem-
bali. 

Pada konsepnya, rebranding bukan han-
ya sekedar “bedak” untuk menutupi krisis reputasi, 
cacat produk/jasa, skandal, dan sejenisnya tanpa 
dibarengi dengan perubahan fundamental seperti 
kualitas, manajemen, dan pelayanan.

Maka pada kegiatan Ospek, perubahan 
nama bukan sebatas mengganti istilah yang se-
belumnya mempunyai nilai buruk saja. Perubahan 
nama harus diiringi dengan perubahan di tubuh ke-
giatan tersebut untuk memperbaiki citra Ospek di 

kalangan pelajar.
Terlepas dari perubahan nama, adanya Os-

pek seharusnya mampu membentuk karakter ma-
hasiswa sesuai dengan kepribadian bangsa juga 
tuntutan zaman. Generasi telah berganti, maka 
penyelenggaraan Ospek juga harus mengalami 
perubahan. Sebab sejujurnya perpeloncoan maha-
siswa yang terjadi di Indonesia merupakan tradisi 
buruk bangsa Belanda pada masa penjajahan.

Pricenton One, sebuah lembaga konsultan 
pengembangan karakter asal Amerika Serikat mem-
buat sebuah riset yang mengungkapkan bahwa gen-
erasi sekarang, Gen Y dan Gen Z adalah generasi 
yang lebih kreatif, memiliki kepercayaan diri yang 
baik, ambisius dan berani berpendapat secara terbu-
ka, bebas, dan fair. Hal ini secara otomatis menuntut 

perguruan tinggi untuk mengembangkan Ospek ses-
uai dengan karakter positif generasi sekarang.

Misalkan saja di Jerman, kegiatan Ospek 
dilaksanakan selama tiga hari dengan diisi penga-
rahan akademis secara umum dan touring tentang 
fasilitas kampus. Selain itu acara Ospek juga diselin-
gi dengan permainan seru dan pesta selamat datang 
yang diadakan senior kampusnya.

Contoh kecilnya di negara tetangga, Sin-
gapura, Ospek akan menjadi ajang menyebar ke-
bahagiaan kepada sekitar. Alhasil para mahasiswa 
baru berbondong-bondong melakukan kegiatan 
sosial masyarakat. Ada pula yang memberikan se-
mangat dengan ber-hi five kepada orang-orang yang 
akan berangkat bekerja.

Solidaritas, Desember 2018
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Awal Kepenulisan

Muhammad Al Fayyadl. Bagi mereka 
yang menekuni dunia tulis menulis pas-
ti sudah tidak asing dengan namanya. 
Ia sudah menerbitkan lima buku dan 
tulisan-tulisan lain yang terbit di media 

online maupun cetak. 
Walaupun sedang menempuh kuliah di luar 

negeri, tidak membuatnya lupa di mana Muhammad 
Al Fayyadl tumbuh sebagai seorang santri. Fayyadl  
dibesarkan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul 
Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo. Ia rutin 
mengikuti pengajian selama berada di Paiton. Kajian 
yang Fayyadl ikuti itu diisi oleh almarhum KH. Hasan 
Abdul Wafi, kakeknya, serta almarhum KH. Abdul 
Wahid Zaini, pengasuh Nurul Jadid saat itu. Setelah 
lulus dari MI, Fayyadl melanjutkan pendidikan tingkat 
menengahnya di Pondok Pesantren Annuqayah, Su-
menep. Saat mondok inilah, ia mulai menaruh minat 
pada tasawuf dan sastra Indonesia dari buku yang 
dibacanya. 

Fayyadl mulai membaca buku karya Ibnu 
Sina serta buku lainnya dalam dunia tasawuf sejak 
duduk di kelas 2 MTs. Selain itu, ia juga membaca 
karya-karya Imam Ghazali, seorang sufi dan seorang 
filsuf. Buku-buku sastra Pramoedya Ananta Toer juga 
dibacanya. Seperti buku Bumi Manusia dan Anak 
Semua Bangsa. Fayyadl mulai aktif menulis ketika 
akhir Tsanawiyah. Ia menulis di buletin pesantren, 
dan menulis esai merupakan kegemarannya karena 
bisa berekspresi. 

Ia pun mulai menulis di media massa sep-

erti di Jawa Pos, Kompas serta media lain. Hasil tu-
lisannya itu merupakan buah pemikirannya setelah 
bertemu dan melakukan diskusi dengan pamannya 
yaitu Abd. A’la (mantan rektor UIN Sunan Ampel).

Memasuki kelas 3 MA, Radar Madura 
menyediakan halaman opini. Fayyadl mencoba un-
tuk mengirim tulisan dan beberapa dari tulisannya 
dimuat di Radar Madura. Kebiasaannya menulis 
tersebut memudahkannya untuk menulis di Jawa 
Pos. Itu terjadi saat Fayyadl mulai kuliah di UIN Su-
nan Kalijaga (saat itu masih berstatus IAIN). 

Karya-karya Al-Fayyadl 

Buku pertama yang ditulis Fayyadl merupa-
kan kumpulan puisi yang berjudul Pertemuan Sufi. 
Buku yang terbit di tahun 2000 itu ditulis bersama 
dengan seorang temannya Faisol. Hal spesial bagin-
ya di buku itu, karena AH. Iyubenu (penyair ternama 
sekaligus pemilik Diva Pers) menulis epilog untuk 
buku pertamanya. Bukunya yang berjudul Tawashin: 
Kitab Kematian diterbitkan pada saat Fayyadl kuli-
ah di semester dua. Buku itu terjemahan dari tulisan 
seorang Al-Halaj, sufi yang tewas dibunuh. 

Derrida merupakan bukunya yang ketiga. 
Buku itu termasuk dalam kategori filsafat dan terbit 
di tahun 2005. Derrida, Jacques Derrida merupakan 
filsuf kontemporer Prancis yang dianggap sebagai 
pengusung tema dekonstruksi di dalam filsafat pas-
ca modern.

Fayyadl menerbitkan buku keempatnya yaitu 
Teologi Negatif Ibn Arabi: Kritik Metafisika Ketuhanan 
yang terbit tahun 2012. Merupakan pengembangan 

dari skripsinya di UIN Sunan Kalijaga. Buku tersebut 
memperkenalkan cara perspektif dan memperkaya 
wacana dalam cara bertuhan diperkenalkan dalam 
buku ini. 

Pada tahun 2016, Fayyadl menerbitkan 
buku kelimanya yang berjudul Filsafat Negasi. Buku 
ini berisi tentang refleksi filosofis atas sikap kita ten-
tang dunia. Sikap tentang dunia itu berarti cara kita 
“memikirkan dunia, menyikapi dunia, mengubah 
dunia”. Buku ini juga merefleksikan dunia-kehidupan 
sebagai imperatif menghadapi dunia. 

Pemikiran

Pria yang aktif di Front Nahdliyin untuk 
Kedaulatan Sumber Daya Alam ini juga aktif dalam 
menyuarakan hak-hak masyarakat. Seperti saat ter-
jadi penggusuran di Desa Glagah, Kulon Progo, DIY. 
Ia bersama rekannya datang untuk mendampingi 
warga karena hak-hak masyarakat Glagah yang ter-
tindas karena lahannya digusur untuk membangun 
bandara baru. Fayyadl memimpin doa agar penggu-
suran tersebut berhenti. Ia memikirkan di balik ban-
yaknya megaproyek infrastruktur, ada banyak lahan 
warga yang dirampas dan banyak keluarga yang ter-
usir dari tempat mereka bermukim. 

Di akun facebooknya, Fayyadl aktif menu-
liskan buah pemikirannya tentang kondisi sosial 
masyarakat, terutama masalah lingkungan. Ketika 
pilkada serentak (27/06) lalu, Fayyadl membagi sta-
tus tentang ‘ilusi spasial’ yaitu rakyat yang diberikan 
ilusi bahwa calon pemimpin dapat membereskan 
masalah tanpa keterkaitannya dengan daerah lain. 

Muhammad Al-Fayyadl: 
Pemikir yang Peduli 

Lingkungan
Nama     : Muhammad Al-Fayyadl
Tempat,Tanggal Lahir  : Probolinggo, 14 Oktober 1985
Orang Tua    : H. Malthuf Siraj dan Hj. Hami dah Wafie
Pendidikan    : - Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Mun’im
        - Pondok Pesantren Nurul Qur’an (Kraksaan)
      - Pondok Pesantren Nurul Jadid (Probolinggo)
      - Pondok Pesantren Annuqayah (Sumenep)
      - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan   
              Aqidah-Filsafat
      - Université de Paris VIII (Vincennes-Saint-De 
           nis) Jurusan Filsafat dan Kritik Kontemporer  
             Kebudayaan Pendidikan  
Karya     : - Pertemuan Sufi (2000)
      - Tawashin: Kitab Kematian (2002)
      - Derrida (2005)
      - Teologi Negatif Ibn Arabi: Kritik Metafisika  
        Ketuhanan (2012)
      - Filsafat Negasi (2016)
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Padahal banyak masalah yang sosial-politiknya ti-
dak terbatas dalam satu wilayah daerah administratif 
saja. 

Ketika Lebaran, Fayyadl menulis statusnya 
tentang Zakat Fitrah. Ketika masyarakat yang mam-
pu makan dari hasil menanamnya sendiri makin se-
dikit. Maka kapitalis pertanian membuat komodifikasi 
agar masyarakat terus membeli makanan pokok, ti-
dak berswadaya. Kapitalis ini mengendalikan harga 
makanan pokok, namun tetap membuat bahan yang 
layak pangan tadi tidak bisa diakses oleh masyarakat 
keseluruhan terutama rakyat miskin.  

Masih dari salah satu status Facebooknya, 
ia membuat status tentang kemubaziran. Negara 
disebut sebagai negara yang mubazir ketika negara 
itu menyia-nyiakan kaum tani, menurutnya. Negara 
yang punya potensi agraris yang besar namun di-
sia-siakan dengan mengimpor bahan pangan yang 
merugikan kaum tani. Kemubaziran lain bisa beru-
pa dengan menyia-nyiakan sumber daya alam juga 
sumber daya manusianya.

Fayyadl juga aktif untuk menggalang dukun-
gan berupa doa saat ia mendampingi masyarakat 
yang dirampas haknya. Tidak hanya membagikan 
di status facebook saja, ia juga aktif menuliskannya 
di blognya. Selain itu Fayyadl juga aktif menuliskan 
pemikirannya di berbagai media online. 

Dikutip dari situs islambergerak.com, 
Fayyadl menuliskan pemikirannya tentang isu yang 
banyak dibicarakan orang akhir-akhir ini, yaitu LGBT. 
Memutuskan isu LGBT merupakan isu politik atau 
isu rakyat. Ada banyak faktor seperti adanya fakta 
kultural keberadaan LGBT di tengah-tengah mas-
yarakat Indonesia, seperti di Bugis (Bissu). Bagi 
sebagian pihak, fakta kultural ingin dikonversi men-
jadi fakta politis sehingga keberadaannya mendapat 
pengakuan secara politis. Mengkonversi isu LGBT 
menjadi fakta politis dapat diartikan bahwa LGBT 
harus diartikan secara universal. Hal itu yang menja-
di adanya penolakan karena LGBT masih dianggap 
bukan termasuk sebagai fakta universal (yang harus 
dihadapi semua orang yang hidup di muka bumi ini), 
melainkan fakta lokal.

Faktor kedua bahwa masyarakat yang 
menganggap tabu hubungan sesama jenis. Banyak 
aktivis yang pro LGBT yang tidak mempertimbang-
kan fakta kultural dan mengedepankan “atas nama 
HAM”. Faktor ketiga yaitu rentannya generasi muda 
dan kelas menengah. Fayyadl menduga bahwa isu 
ini merupakan isu kelas menengah masyarakat Indo-
nesia. Kelas menengah merupakan kelas yang pal-
ing sering mengalami permasalahan orientasi seksu-
al, karena kelas menengah lebih menerima kepada 
pengaruh dari luar. 

Tentang radikalisme, Fayyadl mengatakan 
bahwa program deradikalisasi napi terorisme tidak 
akan berhasil jika mengubah pemikiran napi teror-
isme menjadi ‘normal’. Kata radikal kurang tepat jika 
disematkan pada mantan napi terorisme menurut-
nya. Radikal berasal dari kata radix dalam bahasa 
Latin yang artinya dasar. Cendekiawan muda NU ini 
berpendapat lebih cocok untuk menggunakan kata 
‘terindoktrinasi’.

Mereka yang terindoktrinasi tidak pernah 
merefleksikan keagamaannya. Agama hanya se-
suatu yang tinggal dijalankan, sedangkan mereka 
bergerak ketika yang memberi perintah sudah me-
nentukan. Melibatkan mantan napi terorisme dalam 
diskusi-diskusi terbuka merupakan salah satu cara 
agar napi tidak kembali terlibat aksi teror. 

Merespon adanya teror yang terjadi di tem-
pat ibadah lain, Fayyadl dalam postingan facebook-
nya mengatakan bahwa hukum menjaga tempat iba-
dah adalah wajib. Atau minimal fardhu kifayah, sama 
dengan wajibnya menjaga tanah air. Tempat ibadah 
merupakan simbol tanah air dan rusaknya tempat 
ibadah juga tanda kehancuran tanah air.

Fayyadl memiliki keinginan untuk berkontri-
busi pada wacana filsafat yang menurutnya belum 
mengakar. Hal tersebut sangat penting menurutnya, 
karena jika tanpa itu tak mungkin Soekarno mer-
angkai kesatuan republik ini pada 1945 lalu. Bagi 
Fayyadl, wacana kebebasan yang berkembang 
saat revolusi Prancis mempengaruhi Soekarno saat 
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. (rzk)
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Beda Tapi Damai

Secara umum dan sederhana 
paling tidak, ada dua fungsi aga- 
ma: yang pertama adalah untuk 
memberi tuntunan agar hidup 
dengan baik selama di dunia. 

Kedua, mempersiapkan kehidupan setelah 
kematian (bagi agama-agama yang percaya 
adanya kehidupan setelah kematian, yang 
sering disebut sebagai akhirat–surga dan 
neraka). Mengenai fungsi yang kedua, tiap 
agama memiliki keyakinan masing-masing 
yang sangat unik dan berbeda satu dengan 
yang lain. Mengenai bagaimana seseorang 
masuk surga dan mengapa seseorang 
masuk neraka. Bahkan dapat juga terjadi 
walaupun memeluk agama yang sama, na-
mun memiliki pemahaman teologis yang be-
raneka ragam tentang masalah kehidupan 
setelah kematian. Terhadap keanekarag-
aman ini (yang seringkali dilihat sebagai 
perbedaan) tidak jarang menyebabkan 
konflik, perpecahan bahkan permusuhan 
baik di tingkat antar maupun intra agama. 

Sedikit berbeda dengan fungsi yang 
kedua, fungsi pertama pada umumnya lebih 
banyak memiliki kesamaan. Secara umum 
dan sederhana, dapat dikatakan bahwa inti 
ajaran agama-agama dalam hubungannya 
dengan sesama adalah hidup dalam cin-
ta kasih. Pada umumnya, sekalipun tidak 
setuju terhadap keyakinan tertentu dari 
agama lain dalam mencapai surga, namun 
agama tetap mengajarkan agar mengasihi 
sesama tanpa pandang keyakinannya. Bah-
kan musuhpun harus tetap dikasihi. Apabila 
pemeluk agama memberikan penekanan 
yang kurang seimbang alias berat sebelah 
pada fungsi kedua, maka niscaya hubungan 
antar umat beragama menjadi terganggu. 
Lebih memprihatinkan lagi apabila pemeluk 
agama menghilangkan ajaran cinta kasih 
kepada yang berbeda agama demi kepent-
ingan diri sendiri.

Dalam penelitian yang pernah saya 
lakukan kepada 30 mahasiswa Muslim dan 
Nasrani di empat kota, saya menemukan 
fenomena bertumbuhnya benih-benih in-
toleransi dan diskriminasi terhadap orang 
yang berbeda agama disebabkan paling se-
dikit oleh tiga faktor: Pertama, hidup dalam 
komunitas atau masyarakat yang homogen 
agamanya. Beberapa mahasiswa sejak 
kecil hanya bertemu dan bergaul dengan 
mereka yang sama agamanya. Kedua, aja-
ran orang tua/ atau keluarga yang intoleran 
terhadap yang berbeda agama. Ketiga, pe 
-ngaruh dari komunitas/ atau organisasi 
yang memiliki ideologi eksklusif. 

Sehubungan dengan eksklusiv-
isme dan agama, pandangan pada umum-
nya menyamakan atau menyatukan antara 
eksklusifisme agama dan eksklusifisme 
sosial. Artinya bila seseorang atau kelom-
pok memiliki pandangan yang eksklusif 
terhadap agamanya (agamanya yang pal-
ing benar) dianggap pastilah juga eksklus-
if secara sosial (intoleran dan kurang mau 
bergaul dengan yang berbeda). Begitupula 
sebaliknya bila seseorang atau kelompok 
yang memiliki pandangan pluralisme agama 
(semua agama sama) maka pastilah juga 
pluralis secara sosial (toleran dan mudah 
bergaul dengan yang berbeda).

Prof. Miroslav Volf dari Yale Univer-
sity berpendapat bahwa permasalahan uta-
ma dalam perdamaian antar agama adalah 
eksklusivisme sosial, yang pada umumnya 
dipegang oleh mereka yang berideologi 
eksklusifisme agama. Dan menariknya ber-
dasarkan data survei, jumlah kelompok ek-
sklusif agama terus meningkat. Oleh sebab 
itu kunci untuk mencapai perdamaian antar 
umat beragama adalah bagaimana mereka 
yang berpandangan eksklusifisme agama 
namun bisa pluralis secara sosial. Mungk-
inkah ini terjadi? Volf memberikan beberapa 
contoh nyata dalam konteks masyarakat di 
dunia barat bahwa hal ini bisa terjadi. 

Bagi agama-agama Abrahamik 
seperti Islam dan Kristen, Volf yakin bahwa 
itu sangat mungkin terjadi karena kedua ag-
ama mengajarkan kasih sebagai inti ajaran-
nya. Ditambah pula adanya prinsip “Golden 
Rule” yang juga dipegang oleh kedua ag-
ama. Jika para pemeluk agama dengan se-
rius memegang Golden Rule niscaya mere-
ka yang berkeyakinan eksklusivisme agama 
akan mempraktikkan pluralisme sosial. Kel-
ly Clark juga berpendapat senada  bahwa  
keyakinan dasar dari agama-agama Abra-
hamik adalah toleransi yang seharusnya 
diikuti secara serius oleh kaum eksklusifis. 

Bagaimana di Indonesia? Sebuah 
fenomena menarik dari sebuah komunitas 
mahasiswa yang berbasis lintas agama, 
khususnya Islam dan Kristen, yang dikenal 
dengan Young Interfaith Peacemaker Com-
munity (YIPC). YIPC dalam pergerakannya 
ditopang oleh dua pilar yaitu pendidikan per-
damaian (peace education) dan dialog antar 
agama (interfaith dialogue). Kedua pilar ini 
bak dua sisi dari sebuah koin. Sebagai salah 
satu contoh program unggulan dari YIPC 
adalah Student Interfaith Peace Camp yang 
diadakan setiap semester di beberapa kota. 
Nilai-nilai perdamaian yang dipelajari dalam 

Peace Camp berdasar pada 2 agama: Islam 
dan Kristen, sehingga secara bersamaan 
pendidikan perdamaian dilakukan juga se-
bagai dialog antar agama. Begitu pula den-
gan dialog antar agama dilakukan dengan 
tujuan membangun perdamaian. Salah satu 
bentuk dialog antar agama yang dilakukan 
dalam Peace Camp dan juga dalam per-
temuan-pertemuan YIPC selanjutnya ada-
lah Scriptural Reasoning. 

Scriptural Reasoning adalah se-
buah dialog antar agama dengan langsung 
mengacu kepada Kitab Suci Tanakh, Alkitab 
(Injil), dan Al-Qur’an karena pada umumn-
ya ini dilakukan di kalangan agama-agama 
Abrahamik. Marianne Moyaert seorang to-
koh Scriptural Reasoning berkata bahwa 
tujuan Scriptural Reasoning adalah mem-
bangun saling menghargai walaupun dalam 
perbedaan dan ketidaksepakatan, “Scrip-
tural Reasoners believe in the power of 
serious, deep, collegial, and inter religious 
study of the texts, the aim of which is not 
so much to obtain agreement beyond differ-
ences, but to make respectful disagreement 
possible.” Walaupun awalnya Scriptural 
Reasoning dilakukan oleh para pemimpin 
agama dan dunia akademik, dialog ini dapat 
dilakukan oleh kaum awam termasuk para 
mahasiswa. Model dialog kitab suci ini co-
cok untuk menjangkau kelompok-kelompok 
eksklusif agama. Bukan hanya model Scrip-
tural Reasoning saja, tetapi seluruh kegia-
tan YIPC juga menjadi daya tarik bagi kaum 
eksklusifis karena YIPC memberi tempat 
dan sangat menghargai keeksklusifan iman 
seseorang. 

Dengan demikian YIPC mampu 
menjadi wadah dan sarana bagi mereka 
yang eksklusif dalam iman yang kemudian 
berubah dari eksklusif sosial menjadi plura-
lis secara sosial. Di sinilah YIPC telah men-
jadi salah satu gerakan perdamaian antar 
umat beragama di Indonesia. Bila pola ini 
bisa dikembangkan sebagai kegiatan maha-
siswa di setiap kampus, di mana akhir-akhir 
ini mulai banyak diwarnai oleh ekstrimisme, 
maka mahasiswa dapat menjadi agen-agen 
perdamaian bagi komunitas agama yang 
lebih luas. Amin. [ ].

*) Salah satu inisiator dan fasilita-
tor nasional Young Interfaith Peacemaker 
Community (YIPC) Indonesia. Sehari-hari 

melayani sebagai dosen dan Kepala Pusat 
Studi Agama dan Perdamaian di Universi-

tas Kristen Immanuel Yogyakarta.
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Oleh: Dr. Andreas Jonathan*
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Dewasa ini, dunia sedang menghadapi 
disrupsi, keadaan di mana perubahan dunia 
menjadi sangat cepat, sehingga dapat 
menciptakan tatanan baru dalam masyarakat. 
Disrupsi menginisasi dengan strategi lebih 

inovatif dan disruptif. Tidak diragukan lagi, disrupsi akan 
mendorong terjadinya digitalisasi dalam sistem di dunia 
pers mahasiswa yang berada di Indonesia.

Pers mahasiswa merupakan organisasi 
yang berperan sebagai pengawas, serta sarana bagi 
mahasiswa untuk menyampaikan ide kreatif melalui 
tulisan dan menciptakan pemikiran yang dapat 
mengaktualisasi diri dalam merespon permasalahan 
sekitar. Maka selayaknya pers mahasiswa menjadi 
agen perubahan dalam mengawal permasalahan-
permasalahan di tengah mahasiswa maupun 
masyarakat. Akan tetapi, diperlukan pula media bagi 
pers mahasiswa untuk menampung dan menyebarkan 
berita di kalangan mahasiswa dan sekitarnya. 

Pers mahasiswa di Indonesia sudah ada 
sejak masa Orde Lama, puluhan tahun lalu. Pers 
mahasiswa sendiri masih berada pada pengawasan 
yang sangat ketat oleh pemerintah, sama seperti posisi 
media pers non-kampus lain, yang ketika itu situasi 
pemberedelan masih menghantui semua media, mulai 
surat kabar harian, mingguan, tabloid, hingga majalah 
politik. Menurut UU No.40 tahun 1999, pers merupakan 
lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan 
menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, 
suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun 
dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media 
cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang 
tersedia.  Bahkan pada pasal 4 disebutkan bahwa 
kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga 
negara. Sedangkan mahasiswa merupakan kelompok 
masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi, disiplin 
ilmu yang jelas dan luas didapatkan selama mengikuti 
perkuliahan. Akan tetapi memiliki perlindungan yang 
sama di mata hukum, selama pers mahasiswa masih 
tetap menjalankan kegiatan berdasarkan disiplin 
pada kode etik Jurnalistik, serta sangat diharapkan 
pemerintah maupun Dewan Pers dapat terus mengontrol 
perkembangan pers mahasiswa di Indonesia. 

Di era disrupsi, media sosial telah mengalami 
konvergensi media, yang mana banyak fasilitas media 
untuk umum bisa diakses secara online. Sebuah era 
baru yang tidak bisa dihindari adalah digitalisasi pers. 
Digitalisasi pers akan mengubah kultur pers Indonesia 
baik dalam penyajian maupun persaingan antarmedia 
massa. Terbukti ketika abad ke 20, media cetak yang 
awal lahir tersaingi radio yang menyeruak ke masyarakat. 

Banyak dari kita mugkin akan merasa 

kehilangan jika tidak bersentuhan dengan internet 
maupun media sosial selama sehari.  Terbukti sekarang 
memang internet telah menjadi sebuah kebutuhan yang 
harus dipenuhi setiap harinya. Internet menjadi sahabat 
bagi masyarakat sekitar. Serta ketika internet bisa 
dinikmati secara mudah dan sangat bersahabat dengan 
dompet. Maka pers mahasiswa harus menyadari bahwa 
digitalisasi produk jurnalistk sangat dibutuhkan.

Pentingnya Digitalisasi Produk Jurnalistik Pers 
Mahasiswa

Ada hal penting yang harus diketahui oleh pers 
mahasiswa, salah satunya adalah terobosan baru dalam 
mengemas sebuah produk jurnalistik. Digitalisasi produk  
jurnalistik sangat diperlukan, karena untuk bertahan di 
era disrupsi saat ini.  Digitalisasi menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakaian sistem 
digital. Digitalisasi digunakan dalam usaha transformasi 
maupun konvergensi kedalam bentuk digital yang 
sebelumnya berbentuk cetak.

Dalam perjalanannya, pers mengikuti 
perkembangan zaman. Di mana semakin banyak pers 
menyediakan versi digital untuk produk-produknya. 
Telah terbukti media pers saat ini banyak mendigitalisasi 
semua produk jurnalistiknya, dengan beberapa 
alasan tertentu. Tidak hanya itu, pers profesional juga 
melakukan digitalisasi produknya. Salah satu alasan 
yang dapat diambil adalah mengenai pendanaan 
penjualan untuk produk cetak. 

Perpindahan ke ranah digital tidak menjadi 
hambatan bagi pers mahasiswa. Pada era modern ini, 
mahasiswa atau masyarakat sekitar telah menyukai 
kata praktis. Mahasiswa saat ini mulai memilih untuk 
mengganti produk cetak dengan satu telepon genggam 
yang bisa dibawa kemana-mana dan mempunyai koneksi 
internet. Mahasiswa dan masyarakat sekitar dapat 
mengakses kapanpun yang inginkan. Kebebasan pers 

di era digital merupakan peluang bagi pers mahasiswa. 
Pers mahasiswa tidak ingin dikatakan gaptek atau 
ketinggalan zaman. Peluang ini akan mendukung 
untuk mengembalikan eksistensi pers mahasiswa. Pers 
mahasiswa dapat memaksimalkan untuk menghasilkan 
produk-produk jurnalistik. Maka seharusnya pers 
mahasiswa mampu menciptakan produk berkualitas 
yang berguna bagi pembacanya. Banyak peluang 
tersendiri untuk pers mahasiswa, akan tetapi peluang 
tersebut jika ditelaah lebih dalam akan menimbulkan 
sebuah permasalahan, seperti tersimpul pada masalah 
sumber daya manusia, serta idealisme mahasiswa yang 
kian semakin merosot dan sulit mengembalikannya. 

Pada dasarnya, peluang di era digital 
merupakan himpitan dan ancaman pers mahasiswa. 
Berbagai permasalahan yang muncul di lembaga 
pers mahasiswa tersimpul pada masalahsumber 
daya manusia (SDM). Salah satu permasalahan yang 
dibahas dalam rubrik Lontar Tabloid Solidaritas tahun 
2017, permasalahan pendanaan yang demikian sulit 
dihindari karena pengelolaan pers kampus berada 
dalam lingkungan kampus di mana penghuninya 
bukan mahasiswa saja. Selama ini, pembiayaan pers 
kampus juga mendapat donasi dari pihak rektorat. Maka 
dengan adanya digitalisasi ini, menjadi jawaban dari 
permasalahan tersebut. Tidak hanya itu, permasalahan 
akan menjalar pada generasi selanjutnya jika tidak bisa 
menemukan solusinya. Proses digitalisasi seharusnya 
dapat dijadikan pers mahasiswa untuk menghasilkan 
produk jurnalistik yang tidak kalah dengan pers 
profesional.

Peluang pers mahasiswa di era digital akan tetap 
hidup, jika terus menerus berusaha sebagai pengawal 
dinamika intelektual mahasiswa. Sudah saatnya pers 
mahasiswa menjadi contoh bagi mahasiswa lain untuk 
mencerdaskan mahasiswa. Dengan adanya digitalisasi, 
tidak akan mengurangi kualitas dan janganhanya 
mementingkan kecepatan informasi. Pers mahasiswa 
diwajibkan kembali ke ranahnya yaitu menggunakan 
era digital untuk mengembalikan eksistensi pers 
mahasiswa tanpa menjatuhkan rezim. Serta sebagai 
pers mahasiswa harus cerdas dalam menggunakan 
medianya dalam menyebarkan informasi, karena 
informasi akan cepat tersebar dimana saja. Kecerdasan 
kita menggunakan media semakin kita butuhkan karena 
kini hidup di tengah arus informasi yang luar biasa 
derasnya. Pers mahasiswa memberi informasi sesuai 
datanya, dan jangan sampai menimbulkan hoaks yang 
justru akan menyesatkan sekitar. Maka pers mahasiswa 
tidak hanya memikirkan digitalisasi produknya akan 
tetapi juga cerdas dalam menggunakan medianya.

*) Mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi.

Digitalisasi Produk Jurnalistik, 
Solusi Pers Mahasiswa

Oleh: Wiji Agustin Sasmita*

Solidaritas, Desember 2018



22         IBROH
Budayaku, Akhir Hidupku

Namaku Intan Fajriyah, orang-orang biasa 
memanggilku Intan. Seperti yang dilihat ban-
yak orang, aku adalah anak yang pendiam, 
suka menyendiri serta selalu penasaran 
dengan hal yang unik, dan bagiku adaka-

lanya aku tidak harus memercayai sesuatu yang tidak 
sama dengan pikiranku. Kehidupanku adalah menjadi 
anak dari sepasang suami istri yang mempunyai peker-
jaan petani, setiap hari bapak dan ibuku pergi ke lereng 
Gunung Merapi demi mengais rezeki untuk kami makan. 
Itulah aku, dan keluargaku.

***
Kicauan burung merpati di sebelah pohon besar 

terdengar menderu telinga. Pepohonan hijau terombang 
ambing angin lembut, sesekali ke kanan dan sesekali 
ke kiri. Kupu-kupu mulai beraktifitas mencari makan dari 
bunga mawar, ke bunga melati, lalu menuju bunga ma-
tahari. Seluruh mahluk dan tumbuhan yang hidup sudah 
memulai cerita baru. Memberi kisah-kisah nyata dalam 
perjalanan hidup yang terkadang biru dan terkadang hi-
jau.

Pagi dengan sinar mentari yang menyirami re-
rumputan hijau telah tiba, kini waktuku untuk pergi kes-
ekolah. Yahhh, sekarang aku sedang duduk di bangku 
sekolah kelas 3 SMA. Kulangkahkan kaki, kuinjak re-
rumputan hijau di jalan setapak depan rumah. Segar, 
setelah kuhirup udara di atas rumput-rumput hijau. Per-
jalanan menuju sekolahku melewati sawah, kemudian 
menyeberangi sungai dengan jembatan yang terbuat 
dari kayu bambu. Setiap berangkat dan sepulang seko-
lah dengan riang aku selalu menyapa orang-orang yang 
ada di sawah, dan jalan raya, karena meskipun aku pen-
diam, ibuku selalu mengajarkan ramah terhadap orang 
lain.

Dan saat pulang sekolah,  sering kuhabiskan 
waktuku dengan melamun dan menulis di lereng 
gunung dekat sawah orang tuaku. Sambil melihat 
para petani, angin pegunungan yang segar, juga 
burung-burung merpati yang tiap aku kesana pasti 
menyumbangkan kicauan merdunya untuk menema-
ni kenyamananku. Hingga terkadang aku lupa waktu. 

***
Rembulan hampir purnama menemani 

malamku hari ini. Memberikan cahaya demi cahaya 
yang kemudian para bintang memamerkan keinda-
han-keindahan mereka. Aku tak sadar ternyata malam 
ini adalah malam sebelum malam purnama tiba, art-
inya besok malam akan datang malam purnama yang  
jauh lebih indah dari pada malam ini, dan aku suka 
malam purnama, sebab aku akan melihat keindahan 
Tuhan pada ciptaan-Nya bertaburan di langit angka-
sa. Aku menunggu malam besok dengan sangat ba-
hagia.

Desaku kecil sangat indah dan ramai. Mas-
yarakat sangat rukun, budaya dan tradisi tetap men-
gakar pada masyarakat. Salah satu budaya yang ada 
di desaku adalah setiap malam purnama tiba, seluruh 
warga desaku beramai-ramai menyiapkan pemujaan 
di atas gunung. Banyak hal yang di bawa ke sana, 
ada sesajen, baju baru yang belum sama sekali di 
pakai, uang, buah-buahan, makanan dan semacamn-
ya  untuk dibawa ke lereng gunung dekat jurang yang 

terjal. Masyarakat desaku beranggapan bahwa dengan 
melakukan ritual yang telah diwariskan oleh nenek moy-
ang ini maka desa akan menjadi aman, dan Gunung 
Merapi tidak akan meletus. Warga desaku dengan se-
mangat melaksanakannya.

Pada malam selanjutnya ritual pun sudah di 
mulai, semua penduduk berbondong-bondong naik ke 
Lereng Gunung membawa bawaannya masing-masing, 
termasuk kedua orang tuaku saat itu. Namun, sebelum 
kedua orang tuaku berangkat, aku sempat bertanya 
dengan pertanyaan yang sering kali aku tanyakan sejak 
aku kecil.

“Bu, siapa yang akan menikmati sesajen 
yang disediakan oleh penduduk di lereng gunung itu?” 
tanyaku dengan sangat penasaran.

Ayah dan ibuku saling menoleh, kemudian ibu 
menjawab, “Itu akan dinikmati oleh para Dewa yang 
menjaga Gunung Merapi ini, Nak.” Jawab ibu, kemudian 
meninggalkanku sendirian di rumah tanpa mengajakku. 
Karena mereka tau, percuma mengajak aku, pastinya 
aku tidak mau. Memang seperti biasanya, aku tidak per-
nah ikut campur dalam budaya ritual itu. Kurasa itu tidak 
ada gunanya, dan menurutku membuang-buang harta 
dan waktu saja.

Entah kenapa, malam itu aku terus melamun, 
tentang; untuk apa sesajen itu, bagiku, menjaga budaya 
itu ada kriterianya, salah satunya adalah harus masuk 
akal, jika tidak masuk akal lebih baik kutinggalkan saja, 
bukankah orang-orang terdahulu itu tidak berpendidikan, 
mereka tidak sekolah, lalu kenapa aku yang berseko-
lah dan berpendidikan harus meniru mereka? Menjaga 
budaya memang harus, tapi jika tidak logis maka ting-
galkanlah, karena bagiku itu pembodohan. Kemudian, 
malam itu aku tertidur dengan imajinasi yang bercerita 
tentang kebudayaan yang tak patut untuk kulakukan. 

***
Keesokan harinya, burung gagak hitam mengi-

tari rumahku.  Sesekali terbang ke sarang berbunyi den-
gar suaranya yang seram. Dan, sesekali pula ke timur 
membawa sinyal-sinyal buruk pada keluargaku. Kemu-
dian, gagak itu berbunyi nyaring di atas genting rumah-
ku, lalu berlalu terbang tinggi tak dapat kulihat lagi.

Sepulang sekolah, aku berjalan menuju jurang 
di Gunung Merapi itu, untuk melihat sesajen yang dile-
takkan oleh warga. Atas dasar rasa penasaranku yang 
menggebu. Di tengah perjalanan, kulihat gagak yang tadi 
pagi di rumah terbang di atasku, dengan suaranya yang 
menakutkan. Namun, aku tetap berjalan. Setibanya di 
sana, aku melihat banyak makanan, buah-buahan, kain 
baju, ada juga uang dan lain-lainnya. Aku melihatnya, 
seluruh penduduk desa tak pernah berani mengambil 
sesajen itu, hingga terkadang sesajen itu hilang dengan 
sendirinya, entah hilang karena di makan hewan buas, 
ataupun di makan semut-semut kecil, atau  dinikmati 
penunggu gunung ini? Aku tidak pernah percaya itu.

Kulihat dari kejauhan kemudian aku mendekat. 
Jurang itu sangat dalam dan gelap. Apakah di situ tem-
pat penunggu Gunung ini? Kalo iya, maka keluarlah, 
aku ingin menemuinya. Ujarkudalam hati. 

“Intan,” suara di belakangku memanggil. Aku-
pun menoleh.

Tak ada orang, aku mencari sumber suara itu, 
namun tak ada. “Ahhh, biarlah, mungkin aku salah men-
dengarkan,” aku meyakinkan diriku.

“Intan Fajriya,” suara itu semakin jelas, re-
mang-remang menyebut namaku dengan lengkap. Aku 
penasaran, “Siapa itu?” tanyaku berteriak, aku menoleh 
kebelakang. Dan, tak ada orang sama sekali.

Sebuah tangan menggenggam kakiku, lalu 
menariknya kedalam jurang. Sempat kulihat tangan 

itu, tapi aku tak melihat orangnya, tangannya sangat 
keras menarik kakiku. Dan, saat itu aku terjatuh keda-
lam jurang yang gelap itu. Aku berteriak “TIDAAAAAK-
KKKK, TOLOOONGGGGGGGG, TOLOOONGGGG 
AKUU,” lenyap sudah hidupku. Mati di tempat jurang 
sesajen yang sama sekali aku tak mempercayainya. 
Di dalam jurang, badanku terjatuh pada batu, keras 
sekali. Hingga, entah hewan apa yang memakan tu-
buhku, pada waktu itu aku sadar bahwa, aku telah 
mati.

Budaya dan tradisi adalah sebuah peninggalan ne-
nek moyang
Sebuah peninggalan, sepatutnya dijaga oleh para 
anak cucu
Meskipun tidak masuk akal, tentunya harus kita har-
gai dan kita jaga
Sebelum aku mati, ada satu pengetahuan yang aku 
baru ketahui, bahwa “menjaga budaya adalah ada-
lah wajib, dan meninggalkan budaya adalah MATI!!!”
[ ].

* Mahasiswa prodi Ilmu Hadis semester 3 UIN 
Sunan Ampel Surabaya.

Oleh : Moh. Syafik R.*
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Ku timang pagiku berarak
Tawar air sungai berdecak

Melolong panjang irama diam
Tak sunyi namun mencekam

Kulilit sarung kiat tak beraturan
Basuhkan muka penuh harapan
Torehan air beriak menakutkan

Sarung batik tertenun basah oleh percikan

Resah dan meresahkan
Dunia menceritakan

Pada generasi yang berkelanjutan
Gengsi yang tak berkesudahan 

Inikah yang dinamakan arus zaman
Berkata tentang kekinian 

Melupakan keabadian yang bahkan 
tak dilestarikan

Lama kududuk mencekam
Kutimang sarung yang mulai usang

Kaki lunglai berjalan
Merunduk memperhatikan

Kalian sungguh usang
Seusang lilitan kain batik yang kusampirkan

IBROH
Siapa Yang Menjadi 

Usang?

Sore datang menghampiri
Menyadarkan kesyukuran nikmat illahi

Tentang pulau yang membentang di bumi Pertiwi
Tentang ragam, suku, bahasa yang mewarnai

Gerak tari angklung elok menemani
Terdengar kabar Bali yang sering dikunjungi

Hingga rempah rendang yang memenuhi kuali 
Indonesia beragam budaya semua terikat cinta dan bakti

Namun zaman tiada berhenti
Tuk menapaki kaki

Globalisasi marak terjadi
Mengangkat tema modernisasi
Menyemarakkan westernisasi
Yang kemudian menjadi trendi

Bagian mana yang berhasil dicuri
Hingga akhlak bangsa miris terjadi

Rindu ini berbisik dalam sanubari
Pada kisah cinta pada negri.

Tuk kembali pada kisah nan kasih
Abadi damai berseri

Kembalilah

* Puisi karya 
Farah Fajriyah, Mahasiswa Prodi 

Ilmu komunikasi, Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi 

semester 3, UIN Sunan 
Ampel Surabaya

Oleh: Farah Fajriyah*

Oleh: Farah Fajriyah*

Diri ini menikmati negara Bhineka
Tengok kanan kulihat budaya

Tengok kiri kulihat budaya
Budaya, budaya, budaya dan budaya

Seseorang berkulit putih mendatangi kami
Tawanya menjajahi perayaan Markepung Bali

Terkenang dalam garis suci para petani
Mengundang syukur para petani Bali

Dugderan meramaikan Semarang disetiap tahunnya
Sorak sorai pukulan bedug dan letusan petasan

Berbunyi dug der dug der suaranya
Mengundang kebahagiaan dan kemenangan tiap 

insan. 

Lestari Budayaku
Oleh : Risky Ganesa*

*Mahasiswa Prodi Sastra Inggris, Fakultas 
Adab dan Humaniora semester 5, UIN Sunan 

Ampel Surabaya
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Seorang mahasiswi UINSA sedang mengendarai sepe-
da ontelnya (25/11). Meskipun ia memakai rok panjang, 
ia tidak tampak kesulitan dan tetap mengayuh sepedan-
ya sampai di depan kampus UINSA. Bersepeda dapat 
menjadi alternatif olahraga yang murah dan menyenang-
kan.

Suasana pagi di pasar gang Lebar. Tampak seorang 
penjual sedang membuka lapak sotonya di pinggir jalan 
(25/11). Setiap hari, lapak ini nyaris tidak pernah sepi.

Seorang warga tampak sedang mengisi angin ke ban 
becaknya di depan toko isi ulang air (25/11)

Mahasiswa UINSA memadati jalan yang ada di antara 
gedung Fahum dan Febi (25/11). Pukul 7.30 adalah 
waktu di mana kelas intensif berakhir.

Seorang pemandu kuda di Bromo sedang mengarah-
kan penumpang di depan Pura Poten Bromo (24/11). Di 
hari libur, pekerjaan seperti ini sangat menguntungkan 
bagi warga karenaberkuda menjadi kendaraan alternat-
if sekaligus hiburan menuju ke kawah Bromo. Suasana 
di sekitar Pura Poten yang ramai dikunjungi para wisa-
tawan asing maupun lokal juga sangat mendukung.

Walaupun suasana pagi di area Gang Kulit, Jemur 
Wonosari, Kecamatan Wonocolo cukup ramai dan 
para pedagang kaki lima sudah mulai membuka lapa-
knya, ada dua orang yang masih tertidur pulas dengan 
bantal seadanya (24/11).

PRETZ

Foto oleh Riski Ganesa Putri (Street Photographer)


