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salam
redaksi.
Selamat bersuara lagi para pembaca se a
Intuisi di tahun 2017 !
Kami segenap redaksi Majalah
Intuisi mengucapkan puji syukur kepada Tuhan
YME atas izinnya pada penerbitan kelima di
tahun 2017, meski sempat vakum satu tahun.
Meskipun banyak majalah bacaan, kami op mis
akan mendapat tempat di ha warga ISI
Surakarta, pecinta perpustakaan, dan para
sahabat yang se a mendukung.
Pada kesempatan ini kami akan
membahas pemuda yang berkreasi. “Ah sudah
biasa”, “temanya itu-itu saja”. Dont judge book
by it’s cover dulu kawan, tema ini memang dak
akan digerus zaman dan akan selalu dipakai
kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun.
Termasuk kami yang akan mengulas pemuda di
era “Kids Jaman Now” ini.
Saat ini “Kidz Jaman Now” memiliki tantangan
sendiri. Justru tantangan zaman sekarang
sangat kompleks. Pertama, pemuda dituntut
untuk krea f terhadap perubahan zaman yang
semakin dak karuan. Harus pandai
m e n ye s u a i k a n d i r i d e n g a n p e r u b a h a n
lingkungan yang terus berubah sepanjang
waktu. Kedua, pemuda dituntut menemukan ja
diri dengan menunjukkan kepeduliannya
terhadap permasalahan sekitar.
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Ins tut Seni Indonesia
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copyright 2017

Masih Rancunya julukan “Kidz Jaman
Now” ini dihuni oleh generasi Y atau Z, Forbes
mendeﬁsnikan bahwa Generasi Z adalah mereka
yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010, Nielsen
menyebut Generasi Z mereka yang berada pada
rentang usia 10 hingga 19 tahun saat ini,
sementara BBC menulis bahwa Generasi Z yang
termuda lahir pada 2001 atau berusia 16 tahun per
tahun 2017 ini. Mereka menguasai 30 persen
populasi di Indonesia, atau sekitar 80 juta orang.
Internet menjadi gairah hidupnya. Hanya itukah?
Seper apa generasi yang memilih makan kuota
daripada makan nasi ini? Benarkah mereka dak
peduli?
Masih usia belasan tahun, mau nakal
dulu ah, mumpung masih muda!. Kalimat “Ah,
mumpung masih muda” malah menjadikan
mo vasi tersendiri bagi pemuda-pemuda keren
ini untuk berguna bagi dirinya sendiri dan
sekitarnya. Dalam kesempatan kali ini Majalah
Intuisi akan mengulik pemuda-pemuda yang
berusaha menjadikan dirinya ada, tak ter nggal
eksistensi namun tetap bermanfaat bagi
sekitarnnya.
Baca dan ambil sebanyakbanyaknya nilai posi fnya, kami berusaha
menuliskan dengan sangat sederhana. Akhir kata
dari kami m Redaksi Intuisi “Manusia tak bisa
menemukan Samudra baru sepanjang dia dak
punya keberanian untuk memalingkan pandangan
matanya dari Pantai, Andre Gide”. Terimakasih dan
selamat membaca.
Penulis,
LPM INTUISI/Majalah Intuisi /Salam redaksi/i

m
redaksi.

da ar
isi.

da ar isi

Pimpinan Umum
Yulia Susan

03
1000 Guru solo,spirit of sharing

07
Solusi krea f penanggulangan
limbah plas k

Pimpinan Redaksi

Redaktur Pelaksana

Editor

Helvana D.Yulian

Ni’matul Faiza

Helvana D.Yulian

Layouter
Feri S
Fatah Amana

Ilustrator
Vicky Tito Guizar

Fotografer
Yulia Susan
Ra h Purwansih

Reporter
Ni’matul Faizah
Apriani D.R
Yulia Susan
Fitria D.Arista
Reno Abdurrahman
Bagus M. Ma’ruf

13
Komunitas jagalan

22
brand Hola2nd

27
PKM dalam anak
berkebutuhan khusus 27

25
TTS & Cerpen

17

Hanan Syahrazad
Shany Fella
Imariyan
Mia Ulfa M.

Naaﬁ Nur Rohma

25
Galeri mural GATOT SUBROTO

29
Puisi & Komik

25
Portofolio Karya

LPM INTUISI/Majalah Intuisi /Daftar Isi/ii

LPM INTUISI/Majalah Intuisi /Tim Redaksi/iii

“Merupakan kumpulan berita
yang sedang menjadi bahan perbincangan
yang hangat pada waktu itu dan menjadi
sorotan utama publik saat itu”

topik
utama.
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Keterangan :
“ Ke s e r u a n Pro g ra m 1 0 0 0 Gu r u
mengajar yang dilakukan oleh salah
satu pengajar bernama kak Valdo dalam
m e n g a j a r i s a l a h s at u m u r i d S D
bernama Indra “

topik
utama.
1000 Guru
Solo, Spirit of
Sharing 03

Dokumentasi :
Resmiya

‘Dengan kecerdasan jiwalah, manusia menuju kesejahteraan.’

“ Dengan kecerdasan
jiwalah, manusia menuju
kesejahteraan, ”
(Ki Hajar Dewantara )

Dokumentasi :
Ni’matul Faizah
Resmiya

& Apriani Dwi
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Kata-kata dari Bapak Pendidikan Nasional, Ki
Hajar Dewantara, ini seper nya cocok untuk dihubungkan
dengan komunitas 1000 Guru yang mulai dibentuk pada 22
Agustus 2012. Kepedulian akan potret ke mpangan dan
kesejahteraan pendidikan di pedalaman yang awalnya hanya
lewat jejaring sosial membuat komunitas yang dibentuk oleh
Jemi Ngadiono, mulai melakukan aksi nyata di tahun 2013
untuk membantu pendidikan di pelosok negeri secara
konsisten. Kemudian, 1000 Guru mulai mempunyai banyak
peminat, tak terkecuali di Solo. Komunitas 1000 Guru
Regional Solo akhirnya dibuat dan diresmikan pada 20
Desember 2015 oleh Jemi Ngadiono.
“Target wilayah untuk kegiatan dari 1000 Guru
Solo adalah sekolah-sekolah ter nggal di wilayah eks
Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Kegiatan yang kami
adakan terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan untuk
sekolah ter nggal di wilayah eks karesidenan Surakarta.”
Ungkap Decy Permatasari, mahasiswa ISI Surakarta yang juga
anggota dari Komunitas 1000 Guru Solo.
Lebih lanjut Decy menjelaskan bahwa 1000 Guru Solo
mengangkat jargon Spirit of Sharing yang terinspirasi dari
jargon Kota Solo, Spirit of Java. Diharapkan dengan jargon
tersebut, 1000 Guru Solo dapat menjadi komunitas yang
memiliki semangat untuk berbagi demi meningkatkan
pendidikan di daerah Solo dan sekitarnya.
“Untuk sistem keanggotaan, 1000 Guru Solo mempunyai m
dan juga volunteer. Untuk m yang sekarang ada 30 orang.
Ada ketua regional, sekretaris, bendahara, dana usaha, m
media, survei, krea f dan humas. Untuk recruitment anggota
kita gak tentu, kalau anggota masih cukup, ya kita nggak buka
open recruitment. Untuk volunteer, kita (1000 Guru Solo:red)
mengadakan open recruitment dan seleksi melalui instagram
1000 Guru Solo,” imbuh Decy.

Ni’matul Faizah

& Apriani Dwi

Decy juga menjelaskan jika
dana untuk membiayai kegiatan yang
diadakan Komunitas 1000 Guru Solo murni
dari relawan atau donatur. Sebagai contoh,
BEM FSRD ISI Surakarta di tahun 2016
pernah bekerja sama dengan 1000 Guru
untuk membuat kegiatan 1000 Buku.
Se ap front oﬃce di ap gedung Kampus II
ISI Surakarta diberi box untuk mahasiswa
yang berniat menyumbang uang atau buku.
Di tempat terpisah, wartawan
LPM Intuisi juga menemui Ari Fatoni,
mahasiswa ISI Surakarta sekaligus m
media bagian dokumentasi dari 1000 Guru
Solo. Ari berbagi cerita tentang kegiatannya
di 1000 Guru Solo dan bagaimana ia bisa
masuk komunitas itu. “Saya bergabung di
komunitas ini sejak produksi dokumenter
bareng Decy, waktu saya semester lima.
Kalau Decy ikut sejak awal berdirinya 1000
Guru Solo. Selama mengiku 1000 Guru
Solo saya sudah mengiku kegiatan di ga
tempat. Dua tempat di Boyolali, yang satu
lupa. Di Boyolali salah satunya di SDN 2
Klakah, Selo.” Ungkap Ari

LPM INTUISI/Majalah Intuisi /1000 Guru Solo,spirit of sharing/4

06

Dokumentasi : Ni’matul Faizah & Apriani Dwi Resmiya

“Foto bareng para pengajar dan
murid-murid SD dalam
Program 1000 Guru Mengajar “

Keterangan :
‘Metode krea f yang
diterapkan oleh anak-nak SD
sebagai bahan penguji daya
tangkap materi terhadap apa
yang diajarkan oleh pengajar
dari program 1000 guru
Mengajar

”

Ari menjelaskan bahwa kegiatan yang diselenggaran oleh 1000 Guru Solo terdiri dari Teaching & Traveling (TNT) dan Traveling and Giving
(TNG). Hingga kini, TNG sudah terlaksana sebanyak enam kali sedangkan TNT sudah dua kali. Untuk kegiatan TNT yang dilaksanakan
selama ga hari dua malam mengikutsertakan volunteer. Sedangkan untuk kegiatan TNG hanya dilaksanakan oleh m 1000 Guru Solo
saja.
“Untuk TNG, kami (1000 Guru Solo:red) memberikan mo vasi dan semangat untuk adik-adik sekolah dasar. Lalu mengenalkan bahwa
belajar dak harus memalui buku. Tak lupa juga memberikan donasi untuk sekolah dasar tersebut. Kemudian di hari terakhir, kami
melakukan traveling bersama. Sedangakan untuk TNG, m 1000 Guru Solo hanya datang dan memberikan donasi,” ujar Ari.
Ari pun menjelaskan kembali, bahwa komunitas yang saat ini diketui oleh Rasta Andhika se ap waktu mengadakan open donasi. Donasi
bisa berbentuk uang maupun barang. Adapun bentuk open donasi yang dilakukan melalui instagram, contohnya seper open donasi Rp.
10.000 untuk TNT ke-6 di SDN IV Suci Wonogiri.
“Untuk donasi ke sekolah-sekolah dasar, kami juga melihat situasi dulu. Contohnya seper SDN 2 Klakah Selo, kami memberikan donasi
dalam bentuk atap dikarenakan sekolah tersebut pernah diterjang badai yang mengakibatkan hilangnya atap ruang kelasnya. Lalu, untuk
SDN IV Suci Wonogiri, kami memberikan donasi dalam bentuk papan tulis. Dikarenakan black board yang digunakan sekolah tersebut
sudah dak layak digunakan,” jelas Ari.
Walaupun awal bergabungnya dengan 1000 Guru Solo karena tugas produksi ﬁlm dokumenter. Namun, hal tersebut membuat Ari
merasakan perbedaan dari dirinya yang dulu. Ia merasa menjadi lebih berempa ke ka melihat pendidikan yang ter nggal. Baginya, hal
tersebut dikarenakan tempat-tempat ter nggal itu masih membutuhkan uluran tangan dari orang yang berpendidikan lebih.
Berbeda dengan Ari, Decy yang bergabung lebih awal di 1000 Guru Solo mempunyai alasan sendiri. “Karena suka main sama anak kecil,
terus hobi juga traveling. Eh, ternyata ada komunitas ini (1000 Guru Solo:red), apalagi komunitasnya tentang kepedulian terhadap anakanak pedalaman. Jadi, aku ikut di komunitas ini. Aku juga bikin dokumenter tentang 1000 Guru Solo.”
Kata Ki Hajar Dewantara di awal kalimat, telah diwujudkan komunitas 1000 Guru Solo lewat semangat berbagi melalui program TNT dan
TNG. Lewat wawancara singkat, Ari dan Decy menjelaskan jika komunitas ini tak hanya tentang memberi. 1000 Guru Solo juga ikut
memo vasi anak pelosok negeri untuk tetap semangat mencari ilmu di tengah keterbatasan.
(N/ADR)

Dokumentasi : Ni’matul Faizah & Apriani Dwi Resmiya
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topik
utama.
Ecobrick
Sampah
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Dokumentasi : Yulia Susan & Fitria D .Arista.

S eringkali kita mengabaikan bekas sampah
plas k makanan atau minuman. Apalagi jika
bungkus makanan plas k sudah berada di
tempat sampah, tentu kita hanya akan berjalan
melewa nya. Coba kita pikirkan jika bungkus
plas k tersebut kita simpan. Pas sebagian dari
kita berpikir untuk apa menyimpan sampah
plas k? Iya kan?, tapi bagaimana sampah plas k
jika kita sulap menjadi karya seni yang bernilai
jual?

“Solusi Krea f
Penanggulangan Limbah
plas k”

Dilansir oleh Solopos.com (12/3),
Ivan Andimuhtaro memaparkan data dari
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo
Solo yang menyatakan bahwa jumlah sampah
pada tahun 2017 meningkat sekitar 10-20 ton
perhari dibandingkan tahun 2016. Masyarakat
kurang menyadari sampah yang mereka hasilkan
telah menggunung.
Melihat sedemikian banyaknya jumlah sampah,
Zulfana Amalia salah satu mahasiswa di
Surakarta berinisia f melakukan
penanggulangan. Bersama segelin r temannya
ia membuat bank sampah di dalam kampus.
Berangkat dari aksi kecilnya memilah sampah
yang disetorkan ke pengepul sampah, dan rasa
priha n terhadap jumlah sampah di Surakarta
yang dak sebanding dengan penangannanya.
Zulfa Amalia dan Faisal Adam pengurus Kresek
kota Kudus membentuk Komunitas Kresek di
Solo.

Komunitas Kresek Solo terbentuk pada 9
April 2016 dan kini memiliki 60 anggota.
Bukan tanpa tujuan Kresek menjadi nama
komunitas mereka. ”Nah kita dapat nama
Kresek yang kemudian kita kembangkan
namanya menjadi Kreasi Sampah
Ekonomi Kota. Jadi bukan hanya menjaga
lingkungan, juga membangun ekonomi
masyarakat dari kreasi-kreasi yang sudah
dibuat dari sampah tadi,” papar Fajar.
Adanya Kresek Solo ditengah masyarakat
yang kurang sadar terhadap kepedulian
lingkungan akan sangat tepat. Karena
persoalan sampah dak hanya menjadi
tanggung jawab Pemerintahan,
masyarakat juga harus ikut andil walaupun
hanya dengan aksi kecil. Kresek Solo
menunjukan aksi nyata kepedulian
sampah.
Kresek Solo menunjukan eksistensinya
dengan menggelar berbagai kegiatan di
Car Free Day (CFD) Solo. Mahasiswa
menjadi sasaran utama komunitas
tersebut, namun tak menutup
kemungkinan mengajak anak-anak ikut
serta dari hal yang sederhana seper
memanfatkan kardus untuk

Dokumentasi :
Yulia Susan & Fitria Dewi Arista
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keterangan :
“Kemerihaan yang dilakukan oleh
Ko m u n i t a s K re s e k S o l o d a l a m
memsosialisasikan limbah plas k pada
murid SMAN 6 Surakarta “

Komunitas Kresek Solo berkerjasama dengan perusahaan Solo Expert Asosia on
(SEA). Keduanya bekerja sama dalam pendampingan sosialisasi pemanfaatan limbah plas k pada
masyarakat yang nggal di lingkungan industri. “Selain itu kita juga bekerjasama dengan Marimas
Group untuk mensosialisasikan ecobrick ke dua puluh sekolah di kota Solo,” imbuh fajar ke ka di
temui wawancara di SMAN 6 Surakarta.
Ecobrick menjadi alterna f pengolahan sampah plas k yang digunakan komunitas ini. Ecobrick
sendiri merupakan metode mengurangi sampah dengan media botol plas k yang diisi sampah
anorganik hinga padat dan mengeras. Metode yang diciptakan Russel Maier dari Kanada dapat
dikreasi menjadi meja, kursi bahkan tembok dan barang kesenian lainnya. Cara pembuatannya
rela f mudah, hanya butuh botol plas k bekas yang diisi sampah plas k sampai padat. Botol
berukuran 600 milimeter dapat diisi 250 gram sampah plas k yang setara dengan 2500 bungkus
makanan bekas.
Untuk dijadikan kursi penciptaannya sangat mudah, seper yang disosialisasikan Kresek Solo
pada sekolah SMAN 6 Surakarta. Beberapa botol yang sudah terisi sampah yang padat dilekatkan
satu sama lain menggunakan lem, disusun hingga membentuk segi enam. Setelah lem telah
mengering, ecobrick yang disusun tadi dapat diduduki sehingga menjadi kursi. Begitulah kreasi
sederhana yang bisa meminimalisir sampah.
Ecobrick menjadi pilihan karena sampah plas k jika dibakar akan hancur dan
menjadi par kel kecil, sehingga air, udara dan tanah bisa tercemar. Tidak menutup kemungkinan
par kel tersebut masuk kedalam tubuh manusia maupun hewan. Akan sangat bahaya bahan kimia
masuk kedalam tubuh makhluk hidup.Melalui aksi kecil membuat ecobrick, Kresek Solo berharap
mampu membantu impian Indonesia bebas sampah plas k tahun 2025. Diketahui Indonesia
sebagai penghasil sampah plas k terbanyak kedua setelah China.

Dokumentasi : Yulia Susan & Fitria D .Arista.
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”
proﬁl dan
berita inspirasi.
Merupakan kumpulan berita yang berisi tentang proﬁl suatu tempat,organisasi yang menjadi
sorotan pada waktu itu dan termasuk orang-orang yang menginspirasi pembaca.
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proﬁl dan
berita inspirasi

M a s Wa h y u , b e g i t u p a n g g i l a n
akrabnya,adalah seorang arsitek yang berupaya
untuk membangun lingkungan tempat nggalnya di
kampung Jagalan, Solo. Beliau mulai melakukan
sesuatu untuk lingkungannya pada tahun 2001.
Berawal dari kesenangan Wahyu menggambar, dolan
dan berkumpul, rumah Wahyu akhirnya menjadi
basecamp untuk teman-teman arsitektur. Jaringan
komunikasi yang dimiliki Mas Wahyu saat itu banyak
mahasiswa dari berbagai latar belakang jurusan
pendidikan dan universitas yang berbeda ikut
bergabung di dalamnya. Mereka menyebut diri
mereka Komunitas Jagalan.
Setelah banyak melakukan hal-hal
proﬁt dan mendapat masukan dari masyarakat untuk
membuat kegiatan yang dak sekedar basar dengan
permainannya pada waktu itu, mereka pun
mempunyai inisia f untuk membuat dan
m e n g a d a k a n s e b u a h ke g i a t a n y a n g d a p a t
memanfaatkan ruang kampung untuk berkesenian
bersama, yakni Pameran Fotograﬁ dan Kesenian yang
melibatkan seluruh elemen masyarakat pada saat itu.
Tidak ingin dikatakan muluk-muluk, akhirny Wahyu
dan kawan-kawan berkegiatan dengan
memanfaatkan jalan kampung sebagai galeri dan
panggung kesenian. Dari berkegiatan bersama itulah
mampu membangun kemistri dengan masyarakat
sehingga secara dak langsung Wahyu mulai
melakukan pergerakkan secara bersama-sama
dengan karang taruna dan masyarakat Jagalan.
Setelah membuat berbagai kegiatan dikampung
Jagalan dan sekitarnya, nama Wahyu dengan cepat
dikenal oleh Kelurahan. Dari mulai diajak berkegiatan
hingga Wahyu diberi amanah untuk menghandle
sebuah kegiatan besar.
Lulusan arsitektur UNS yang memiliki
nama lengkap Dwi Wahyu Paryanto mulai
membangun kampungnya secara ﬁsik pada tahun
2008, bermula dari kepriha an Wahyu melihat WC
umum yang masih ak f dan terletak di tepi sungai
belakang rumahnya, dengan kondisi WC umum
tersebut dak beratap, dinding yang mulai ambruk
dan tanpa pintu terlihat sangat mengenaskan, WC
umum tersebut masih sering digunakan oleh warga
yang nggal di kontrakan petak, dan dak memiliki
toilet di dalamnya.

Komunitas
Jagalan
Solo

“Komunitas Jagalan
(Berkesenian dalam tata
kelola kota Solo )”

keterangan :
“Suasana hiuk piuk di pinggir kali jagalan
setelah proses tata kelola kota yang
diramaikan dengan Bazar “

Dokumentasi :
Hanan & Fella
Dokumentasi : Hanan & Fella
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“..bayangkan, dengan kondisi WC
yang seper itu, warga masih saja
menggunakannya, ya mau gimana
lagi, saat itu belum ada MCK yang
memadai.” Kata Wahyu sambil
menunjukan dokumentasi
keadaan WC tersebut.
Tidak hanya WC yang menjadi
kepriha nan beliau, namun juga
bantaran sungai Mboro yang yang
membelah dan melintasi kampung
Jagalan dan sekitarnya. Kedepan
beliau ingin orang dak jauh dari
sungai. Gagasan tersebut yang
melatar belakangi keinginan
beliau untuk membuat selasar
budaya yang nan nya
memanfaatkan ruang lingkup
kampung dan sungai. Dengan
segela konsep yang dibuat, Pria
kelahiran 14 Januari tahun 1979
ini memiliki dedikasi untuk
merealisasikan konsep dan ide
tersebut.

Karena beliau dan teman-teman dari basic ilmu arsitektur, konsep yang
dibuat mengedepankan mul fungsi dan este ka. Dengan
memperhitungkan biaya dan bahan, awalnya desain yang dibuat sangat
sederhana.
Ke ka sekitar 2 bulan proses perencanaan, Wahyu dan temantemannya mendengar informasi tentang lomba menata kampung
perkelurahan ngkat Kota Solo. Setelah itu, desain yang telah dibuat
diikutkan lomba dan pada waktu pengumuman lomba, Tim Wahyu berhasil
meraih juara pertama. Dengan proses yang panjang, dana dari pemerintah
cair setelah tahun ke ga berjalan, namun dari pemerintah mengajukan 1
syarat bahwa pencairan dana hanya dapat diterima oleh lembaga atau
kelompok yang telah memiliki legalitas, dan dak boleh perseorangan.
Akhirnya, dana tersebut diterima oleh LPMK dan Kelurahan. Namun setelah
dana diterima oleh lembaga tersebut, segala konsep yag dibuat oleh Wahyu
dan teman-teman diubah secara sepihak oleh lembaga tersebut. Konsep
masih digunakan sebagaian yang dirasa bisa menambah este ka, namun
dari segi material dan bahan jalas sudah diubah dan ditetapkan secara
sepihak oleh lembaga dan pani a yang menerima dana tersebut.
Karna tak inngin banyak perdebatan, akhirnya Wahyu
merelakan desain tersebut sedikit diubah, Namun disisi lain Wahyu tetap
melibatkan masyarakat dalam pembangunan bantaran sungai tersebut. Kini
bantaran sungai Mboro telah disulap menjadi bantaran yang lebih tertata
dan fungsional sebagaimana desain yang dibuat Wahyu dan teman-teman,
jika ada kesempatan lebih Wahyu ingin kembali berkegiatan dengan
masyarakat dan merealisasikan konsep dan idenya yang dulu sempat
terhen karena Wahyu sendiri mempunyai keluarga yang pada saat itu
peran ayah dan suami sangat dibutuhkan. Namun hasrat untuk berkegiatan
kini muncul kembali, dan beliau sedang mencari rekan untuk bersama-sama
membuat kegiatan lagi. (hanan/fella)

LPM INTUISI/Majalah Intuisi /komunitas jagalan solo/15

keterangan :
“Suasana hiuk piuk di pinggir kali jagalan
setelah proses tata kelola kota yang
diramaikan dengan Bazar dan kegiatan
kesenian “
Dokumentasi : Komunitas Jagalan

keterangan :
“Suasana hiuk piuk di pinggir kali jagalan setelah proses tata kelola kota yang
diramaikan dengan Bazar dan kegiatan kesenian “
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proﬁl dan
berita inspirasi
Nggambar Dulu,
Nggambar Lagi,
Nggambar Terus

17

“Naaﬁ Nur Rohma
,kreator muda alumni
ISI Surakarta prodi TVF
)”
Dokumentasi :
-
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Naaﬁ Nur Rohma adalah alumni Ins tut Seni
Indonesia Surakarta prodi Televisi dan Film, yang kini menjadi
dosen di Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS). Selain
menjadi dosen DKV (Desain Komunikasi Visual) di STTS,
Naaﬁ juga bekerja sebagai ilustrator lepas dan wirausaha. Di
usianya yang tergolong muda, karya Naaﬁ sudah mendunia.
Untuk mencapai
k yang sekarang memang tak mudah.
Bahkan sempat ada keraguan dari orang tua. Ini berawal dari
Naaﬁ kecil yang meminta les menggambar, tetapi dak
diijinkan. “Saya sempat ngambek beberapa hari,” kenang
Naaﬁ. Akhirnya ibunya luluh, dan mengijinkan Naaﬁ untuk les
menggambar. Tetapi sang ibu menawarkan kesepakatan; les
menggambar dak boleh menurunkan nilai akademik. Dan
sejak saat itulah, Naaﬁ yang masih kelas 5 SD ikut les
menggambar di sebuah sanggar lukis di daerah Sriwedari.
Setelah sekitar dua minggu belajar di sana, Naaﬁ mengiku
lomba menggambar ngkat SD di Museum Radyapustaka.
Tak disangka, ia mendapat juara II di lomba pertamanya. Dari
situlah orang tua Naaﬁ mulai mendukungnya untuk
menekuni hobi menggambar. Sampai saat ini, Naaﬁ sudah
mengumpulkan 50 piala dari lomba yang diiku nya.
Selepas SMA dan ingin melanjutkan kuliah,
konﬂik dengan orang tua terjadi lagi. Naaﬁ yang ingin
menda ar di jurusan Seni Rupa, dak diijinkan oleh orang
tuanya dengan berbagai alasan. “Kan sudah pernah les
menggambar, lalu kuliah di Seni Rupa untuk apa? Lulusan Seni
Rupa mau jadi apa?” ucap Naaﬁ yang meniru perkataan orang
tuanya. Lalu Naaﬁ mencoba menda ar di berbagai kampus di
Yogyakarta yang menyediakan beasiswa, tapi hasilnya nihil.
Belum menyerah, Naaﬁ menda ar di jurusan Desain
Komunikasi Visual (DKV) Universitas Sebelas Maret.
Kesulitan di ujian tulis, akhirnya Naaﬁ dak diterima. Setelah
gagal berkali-kali, akhirnya ia diterima di ISI Surakarta, prodi
Televisi dan Film.
Di bangku kuliah, hobi menggambar sempat
vakum. Naaﬁ fokus menulis. Di semester akhir, Naaﬁ kembali
ak f menekuni hobinya. Ia mulai meningkatkan skill,
menyusun portofolio, dan melamar pekerjaan. Mendeka
ujian pendadaran, Naaﬁ diterima di penerbit Indiva Media
Kreasi sebagai ilustrator. “Di situlah jalan saya mulai terbuka
di bidang ilustrasi,” ucapnya. Di waktu luang, Naaﬁ browsing
di internet untuk mencari komunitas ilustrator. Kemudian ia
menemukan Kelir Circle, komunitas ilustrator khusus buku
anak. Dari komunitas itu, ia mendapatkan banyak informasi,
seper harga ilustrasi di Indonesia dan lowongan ilustrator
lepas. Proyek ilustrasi buku anak pertamanya berasal dari
sebuah penerbit di Bogor. Waktu itu Naaﬁ dibayar dengan
harga di bawah standar.

keterangan :
“Salah satu karya oleh Naaﬁ dalam media Tote Bag
yang dilukis dengan style yang dimilikinya “
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Ti k
Terang.

Naaﬁ suka mengunggah karyanya di internet. Suatu saat, karyanya yang diunggah di grup buku anak
menarik perha an Alika Turner, seorang penulis asal Georgia. Kemudian mereka berkolaborasi, dan lahirlah sebuah buku
yang berjudul June Peters, You Will Change The World One Day. Ini adalah buku anak pertama yang ditulis Alika, dan
pertama kalinya Naaﬁ membuat ilustrasi untuk buku luar negeri. Di dalam buku terdapat biograﬁ penulis dan ilustrator.
Dari situlah Naaﬁ mulai dikenal oleh penulis dan ilustrator lain di luar negeri. “Saya lebih dikenal di luar daripada di sini
(Indonesia--red),” ungkap Naaﬁ. Sampai sekarang, Naaﬁ dan Alika masih sering berkolaborasi dalam pembuatan buku
anak.
Selain buku untuk luar negeri, saat ini Naaﬁ tengah mengerjakan proyek buku dari Gramedia dan buku
pribadi. “Ke ka kalian memutuskan untuk memilih satu pilihan, maka tekunilah pilihanmu itu,” pesan Naaﬁ. Untuk kalian
yang ingin mengenal sosok Naaﬁ lebih jauh, atau sekedar lihat-lihat karyanya, kalian bisa bertegur sapa lewat surel
naaﬁnurrohma@gmail.com, facebook dengan nama Naaﬁ Nur Rohma,
lewat instagram @naaﬁnurrohmaillustra on, atau mengunjungi laman web
www.pinupinapple.wixsite.com/pinupinapple. (mrf)
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ar kel
ilmiah
& wawancara.

03
Merupakan kumpulan berita yang berisi tentang info-info
berbau dengan peneli an ,observasi dan semua yang berbau
formalitas .PKM (Program Krea ﬁtas Mahasiswa )yang salah
satunya menjadi pokok utama pembahasan kali ini.

Manfaatkan Ilmu Kuliah dalam Berbisnis ala Hola2nd
Hola2nd merupakan brand yang menjual sepatu second Converse
original. Holan2nd dikelola oleh Arthur Pratama Wicaksono,
mahasiswa Desain Komunikasi Visual ISI Surakarta angkatan
2014. Penasaran dengan seluk beluk perdagangan sepatu bekas?
Simak wawancara reporter Intuisi Magz dengan pemilik Hola2nd.
Kapan mulai dagang sepatu?
Oktober tahun lalu, jadi baru setahun. Udah setahun, ding.
Awal ide dagang sepatu darimana?
Pertama dagang sepatu itu karena hobi. Awalnya koleksi, saya
pakai ke kampus kok banyak yang naksir. Harga cocok saya lepas.
Terus keterusan, deh.

Brand lokal
Hola2nd
(Manfaatkan Ilmu Kuliah
dalam Berbisnis ala
Hola2nd
wawancara dengan pemilik brand
Hola2nd

Awal mulai koleksi sepatu sudah sepatu second?
Pertama koleksi itu masih sepatu baru. Tapi karena barang yang
pengen dikoleksi sudah deadstock atau nggak dibikin lagi, nggak
ada yang baru, jadinya ambil second.
Berar malah jadi nemu peluang bisnis waktu cari itu?
Iya, lagipula kondisi barang second nggak selamanya jelek. Banyak
juga yang justru like new. Seper barang koleksi yang karena sama
yang punya dieman-eman, dirawat betul, akhirnya justru sepeer
barang baru.
Menariknya barang second juga, kalau orang mau beli sepatu atau
barang lain dan di toko harganya enam ratus ribu sedangkan aku
punya barang yang kondisinya kaya baru, aku cuma ngejual 350,
kan lumayan sisanya bisa buat yang lain.
Kalau barang-barang second itu didapat dari mana?
Barang second dulu pertama kali hun ng ke pasar. Karena capek
hun ng, saya coba aja cari ke luar kota. Sama juga sih aslinya ke
pasar. Di sana justru ketemu sama orang-orang yang cari barang
kaya saya. Akhirnya saya ambil sepatu dari dia, sampai sekarang
justru malah disetori terus. Kadang juga saya hun ng sendiri, tapi
kalau koleksi yang agak susah ya cari di Ebay.
Kalau yang beli dari Hola2nd rata-rata peminatnya kalangan seper
apa?
Kalau yang beli sepatu itu dari anak SD, SMP, SMA, sampai kuliah
ada. Bapak-bapak yang udah tua juga ada. Polisi, orang kantoran
juga ada. Soalnya dari desainnya sendiri kalau Converse kan
memang macem-macem dan target selera yang juga beda-beda.
Anak sekolah biasanya ambil yang basic, yang hitam pu h biasa
itu.
Dulu ada anak SMP yang beli. Dia rela nabung, saya jual harganya
ga ratus, dan itu semuanya duit lima ribu, sepuluh ribu, dua puluh
ribu. Terus ada juga anak SD yang mau beli dan ngajak ibunya,

ar kel
ilmiah Hola
& wawancara. 2nd

karena takut ke pu.
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GALERI MURAL GATOT SUBROTO
Kenali solo lewat seni mural

Kalo nggak enaknya jualan sepatu?
Nggak ada sih, soalnya menurut saya jualan sepatu itu
investasi. Jadi semakin banyak saya punya barang, uang saya
semakin banyak. Apalagi sekarang didukung bisnis-bisnis
saya yang lain. Ya sudah, saya mbunin aja. Kalau lagi butuh
uang, baru dijual. Kalau nggak butuh, ya sudah jadi koleksi
saja.

Merespon Ruang Kota Melalui Keindahan
Malam pun datang, jam menunjukkan pukul 21.00
WIB. Toko-toko di kawasan Jalan Gatot Subroto dan
sekitarnya telah tutup. Dimana hal yang ditunggu
pemuda – pemudi untuk meluncurkan aksinya itu ba.
Ratusan pemuda itu sudah siap dengan kuas, pilox dan
kaleng-kaleng catnya. Mereka pun segera memulai
aksinya ditempat masing- masing. Tangan-tangan
terampil itu langsung mencorat-coret pintu pertokoan
yang ada kawasan Jalan Gatot Subroto. Tenang, aksi
mereka tersebut bukanlah sebuah vandalisme,
melainkan kegiatan seni mural dan graﬁ yang sudah
mendapatkan izin legalitas.
Para ar s mural tersebut sedang mempersiapkan
sebuah persembahan untuk kotanya di hari Sumpah
Pemuda. Event yang sudah berlangsung selama 2 hari
sejak tanggal 28 – 29 Oktober 2017 ini merupakan
serangkaian dalam program Solo is Solo. Tidak hanya
dengan mural, dalam kegitan tersebut juga digelar
performing art, workshop stencial art dan diskusi
mengenai seni urban di perkotaan dengan narasumber
Prof Sadono W. Kusumo yang merupakan pengagas
program solo is solo dan salah satu guru besar di
Ins tut Kesenian Jakarta serta sejarawan Solo Heri
Priyatmoko.
Program ini pun akan terus berlanjut, dak hanya pada
event Sumpah Pemuda kemarin saja. “Kalau solo is
solo kan sifatnya program, bukan event. Jadi program
yang itu akan berlanjut terus, berlanjut terus dengan
merespon banyak konsep – konsep baru juga
nan nya. Baik konsep ar s k maupun konsep
este knya. Konsep ar s knya bisa pengembangan,
perkembangan mural itu sendiri kan banyak. Bisa dari
segi tema juga nan dikembangkan, este kanya juga
bisa,” papar Irul Hidayat selaku ketua pelaksa dari solo
is solo yang saat ditemui m Intuisi tengah berkumpul
dengan para ar s mural di basecamp anak-anak mural.
Seniman, Pemerintan, dan Warga
Lebih dari 100 ar s mural dan graﬁty di Solo Raya ikut
berpar sipasi dalam kegitan melalui undangan yang di
b e r i k a n o l e h p e n g e l o l a . S e a p ke l o m p o k
mendapatkan satu space di jalan gatsu tersebut,
sedangkan untuk ar s mural yang perseorangan,
mereka dapat melakukan kolaborasi. Setelah
mendapatkan space, para seniman dak serta merta
langsung melakukan mural dispace yang sudah
disediakan tersebut.

Pembeli sendiri bisa tau ada stok barang baru bagaimana?
Pertama kan pas saya mbun dulu, nggak saya keluarin.
Lalu saya foto yang nggak begitu detail, terus saya upload
di instagram story, "Bakal ada barang baru nih.". Nan pas
langsung banyak yang nge-line.
Yang bikin saya bingung, sebelum saya jualan udah banyak
banget yang jualan Converse di Solo. Tapi, alhamdulillah
ilmu branding dari kuliah jadi terpakai.
Memang ilmu branding seper apa yang di dapat di
kuliah, boleh cerita?
Ya tentang gimana kita mengemas produk kita dengan
citra tertentu, supaya kuat merk yang kita punya.

Kenapa Hola2nd banyak pakai sosial media?
Nggak harus nunggu lapak. Cuma modal kuota
atau numpang hotspot, kirim, COD, beres.
Banyak juga yang jual sepatu second di Solo, apa
yang spesial dari Hola2nd?
Kalau di Solo sendiri banyak yang jual lebih
murah, tapi di Hola2nd kualitas pas ada, karena
saya nggak ambil barang yang kondisinya di
bawah 80 persen. Hola2nd juga pakai plas k zip
yang ada sablonnya, ada s cker, jadi lebih
terkonsep brandingnya.
Walaupun saya juga jual barang-barang yang
biasa, tapi saya lebih fokus ke barang-barang
yang sifatnya rare. Seri band lama, seri DC
Comic, yang bener-bener nggak mungkin keluar
lagi di pasaran.
Dari dagang sepatu apakah kemudian muncul
peluang-peluang usaha yang lain?
Iya, kaya kerajinan an ng kalung dari tanduk.
Cewek saya juga jadi tergerak untuk jual bajubaju vintage untuk perempuan.
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Mereka melakukan komunikasi dan interaksi
dengan si pemilik toko. Interaksi tersebut
dilakukan berulang – ulang sampai mereka
menemukan kesepatan tentang tema dan
konsep mural yang akan dilakukan. Hal tersebut
yang menjadi pembeda kegiatan ini dengan
fes val – fes val yang lain. “Ini yang menjadikan
pembeda dengan fes val – fes val mural pada
umunnya yang lebih banyak sifatnya itu ke party.
Datang – datang nggal gambar ora gagas kiwo
tengen e. Pen ng gambar iki, wong liyo seneng
ora, seng nduwe nggon (tempat) kuwi seneng
ora kuwi ora urusan, jadi lebih ke ego,” papar Irul
Hidayat. Dalam hal ini para ar s mural diberikan
wadah untuk mengekspresikan karya-karya
mereka untuk lebih serius dan memahami ar
dari seni publik. Karena pengelola ingin
mengedukasi banyak hal melalui kegiatan ini.
Edukasi pada pengelola itu sendiri, edukasi bagi
para ar s mural, edukasi pada publik.
P e m k o t ( P e m e r i n t a h Ko t a ) S o l o j u g a
berpar sipasi penuh dalam penyelengaaraan
kegiatan ini. Pemkot begitu total dalam
membantu event ini. Diluar kota solo, pemkot
hanya sekedar memberikan legalitas lokasinya
saja dak sampai terjun bersama untuk
mewujud karya mural. Tetapi pemkot solo
sangat ak f terlibat, bahkan sampai dalam segi
teknis melibatkan dinas – dinas terkait untuk
membackup. Dinas pariwasata yang paling
bertanggung jawab kerena berhubungan
dengan des nasi wisata. Kemudian Dinas
pekerjaan umum membackup untuk pengadaan
dan pemasangan lampu – lampu spot. Dinas
Perhubungan kaitannya dengan pengadaan
kegiatan di koridor Gatsu yang sesuai dengan
konsep. Pada program solo is solo inilah terjadi
ke r j a s a m a ya n g b a i k a nt a ra s e n i m a n ,
pemerintah kota, dan warga solo dalam
megembangkan des nasi kota solo.
Solo is solo bisa diterjemahkan solo ya solo
ar nya ini menjadi karakter bagi kota solo
sendiri untuk berbeda dengan kota lainnya.
Kedua solo is solo itu sebuah rangkuman dimana
solo ini banyak melahirkan pribadi – pribadi yang
mempunyai kekuatan dan karakter yang kuat
disegala bidang, termasuk dalam bidang seni.t

tpa putri cempo solo

Galeri Mural dan Seni Publik
Mural yang masuk kedalam bidang urban art sendiri merupakan mural
yang dak hanya menggambar ditembok yang dinikma sendiri.
Tetapi menjadi bagian juga dalam seni publik. Pada jaman revolusi
kemerdekaan, mural juga digunakan sebagai media propaganda
untuk perjuangan. Tetapi sekarang di jaman 2000an mural menjadi
lifestyle bagi anak –anak muda. Para pengamat menyimpulkan kalau
serkarang ini merupakan periodenya street art. Jadi jika mural menjadi
karya seni publik ar nya itu ada kaitannya juga dengan
perkembangan kota dan efek – efek sosial yang nan akan
di mbulkan. Seni publik ini sudah lintas disiplin dan mural menjadi
bagian dari itu. Hasil dari respon dinamika kota solo yang terus
berkembang ini berkaitan dengan kesenian – kesenian kontemporer.
Jadi dak hanya kesenian tradisi adiluhur saja yang tumbuh tetepi
kesenian populer yang disukai anak muda juga tumbuh. Seni publik
sifatnya adalah karya – karya seni diruang publik yang itu hasil karya
dari interaksi antara seniman dan publik. Pengelola ingin kegiatan ini
dak hanya sekedar mural, tetapi menajadi bagian dari karya – karya
seni publik.

“masih mau buang sampah sembarangan ? “
Dokumentasi oleh : Yulia Susan
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Pela

han KUPELUK DIA

Tahap ke ga peserta melukis menggunakan teknik

menggunakan Metode Ekspresi Bebas, yaitu metode

sungging diatas kanvas berukuran 20x20 cm sesuai imajinasi

dimana peserta bebas untuk bereksplorasi dan

peserta. Para peserta membuat sketsa di atas kanvas menggunakan

bereksperimen dalam melukis sesuai keinginan dan

pensil,

cara mereka sendiri. Pelaksanaan pela han

menggunakan kuas dan cat acrylic. Tujuan mela h melukis di atas

KUPELUK DIA dibagi menjadi empat tahapan diiku

kanvas yaitu supaya peserta mampu mengaplikasikan berbagai

12 peserta penyandang tuna rungu dan tuna grahita

tahapan dalam melukis menggunakan teknik sungging mulai dari

siswa-siswi SLB Panca Bhak Mulia Surakarta. Tahap

menggambar sketsa,

pertama peserta diajarkan

dasar

bersamaan. Koordinasi antara mata sebagai sumber informasi, otak

k. Para peserta

sebagai pusat berpikir, mengolah informasi dan berimajinasi, serta

diajarkan menggambar garis dan bidang secara

tangan sebagai motor penggerak hasil berpikir akan berjalan

teratur dan berulang-ulang menggunakan pensil di

dengan op mal sesuai tujuan pela han.

nirmana berupa garis dan

A nak

ﬁsik, mental, intelektual, psikologis, sosial dan
neurologis. Anak Berkebutuhan Khusus kategori B
(tuna rungu/wicara) dan kategori C (tuna grahita) perlu
dila h untuk mengembangkan kemampuan motorik
terutama kemampuan motorik halus yang
berhubungan dengan keteli an, fokus, dan pikir untuk
pemecahan masalah. Kesulitan yang mereka alami
disebabkan ke dakmampuan mereka dalam menyerap
informasi secara cepat dan

dak mampu

m e n e r j e m a h ka n ra n g s a n ga n s e n s o r i k i n d ra
penglihatan dan pendengaran ke dalam ak vitas
motorik halus secara sempurna. Misalnya ke ka ingin
menggambar garis lurus di atas kertas, garis yang
mereka buat dak stabil sehingga menjadi garis
melengkung

tak

beraturan.

Ke ka

mereka

memegang pensil, jari mereka dak mampu memegang
erat dan pensil sering terlepas. Hal tersebut
membuk kan bahwa fokus, keteli an, dan koordinasi
antara mata dan tangan dengan syaraf mororik mereka
kurang sempurna. Oleh sebab itu diperlukan pela han
yang tepat untuk terapi motorik halus supaya mereka
bisa melakukan ak vitas dan memecahkan suatu
permasalahan dengan baik dan sempurna.

mulai

mewarnai

dengan

ngkatan

warna

mencampur warna, dan melukis secara

selembar kertas ukuran A4. Pela han menggambar

Tahap keempat para peserta melakukan ﬁnishing hasil lukisan.

menggunakan nirmana garis sebagai salah satu

Lukisan yang sebelumnya belum selesai disempurnakan dalam

dasar teknik sungging secara teratur dan berulang-

pertemuan ini, yaitu dengan menambahkan outline/garis tepi

ulang berujuan untuk mela h koordinasi antara otak,

gambar dan

Alterna f pemecahan masalah terkait upaya

mata, dan tangan supaya bisa fokus dan teli dalam

selesai dibuat diberi lapisan semprotan clear supaya cat

meningkatkan kemampuan motorik halus peserta didik SLB Panca

menggambar. Dengan menghasilkan pola gambar

mengelupas dan mampu bertahan lama.

Bhak Mulia Surakarta yaitu melakukan pela han melukis dengan

yang teratur maka peserta mulai bisa mengendalikan

Hasil pela han KUPELUK DIA yaitu peserta mampu

teknik sungging. Pela han yang dirin s oleh mahasiswa Prodi Desain

emosi serta koordinasi mata dan tangan dengan baik.

memegang pensil, mencampur cat, menggores kuas, dan melukis

Komunikasi Visual, Fakultas Seni rupa dan Desain, Ins tut Seni

Tahap kedua peserta diajarkan cara

menggunakan teknik sungging dengan baik dan harmoni, sehingga

Indonesia Surakarta angkatan 2013 sebagai perwujudan Program

mengolah warna dan melukis di atas kertas. Para

motorik halusnya menjadi berkembang. Dalam perkembangannya

Krea vitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-M)

peserta mencampur warna primer menggunakan cat

KUPELUK DIA menjalin kerja sama dengan Yayasan Penyandang

Kemenristekdik tahun 2016 ini bernama KUPELUK DIA (Komunitas

acrylic berupa warna dasar pu h, hitam, merah, biru,

Anak Cacat (YPAC) dan Gerakan Peduli Indonesia Inklusi (GAPAI)

Pelukis Difable Indonesia) dengan Bayu Asri sebagai ketua sekaligus

dan kuning yang menghasilkan warna sekunder

untuk melaksanakan terapi motorik halus dengan media melukis.

mentor, Jaka Triwiyana dan Muhammad Vicky Solihin sebagai mentor

yaitu hijau, ungu, jingga, merah muda, dan

Luaran yang dihasilkan yaitu karya lukisan dipamerkan di pameran

dan Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn, sebagai dosen

cokelat. Warna hitam dan pu h digunakan sebagai

DKV ACT 2016 di Taman Budaya Jawa Tengah dan ar kel ilmiah

pembimbing. Sungging merupakan jenis teknik dalam mengolah

campuran sehingga menghasilkan ngkatan warna

yang diunggah di jurnal ilmiah Humaniora Universitas Negeri

warna yang mempunyai ciri khas yaitu penerapan beragam warna

gelap dan terang sesuai dengan pola dasar ngkatan

Yogyakarta berjudul “Terapi Motorik Halus Dengan Sungging”.

dengan susunan warna ber ngkat atau bergradasi dari warna muda

warna teknik sungging. Tujuan mela h mengolah

Dengan adanya KUPELUK DIA, diharapkan mampu mengangkat

ke tua, warna ringan ke berat, warna terang ke gelap, dan sebaliknya.

warna yaitu merangsang kepekaan

akan warna

kaum difable supaya bisa berkreasi dan meningkatkan taraf

Dalam penerapannya sebagai terapi motorik halus, teknik sungging

dasar dan takaran sehingga menghasilkan warna

ekonomi di bidang seni lukis. Pelukis difable mampu

memenuhi berbagai aspek pengembangan motorik halus. Membuat

baru dan ngkatan warna yang harmoni. Dengan

mempromosikan

cara ini peserta mampu cermat, peka dan teli

Indonesia ke mancanegara yang siap bersaing di era industri kra f

dalam

dan MEA.

Berkebutuhan Khusus (ABK)

merupakan anak yang mengalami kelainan gangguan

menggambar

lalu

ngkatan gradasi warna memerlukan fokus, keteli an dan
kecermatan dalam

mencampur dan menggores cat untuk

menghasilkan warna yang harmoni. Menggambar garis dan

mencampur warna sehingga

koordinasi

k pola

antara mata, otak, dan tangan akan menghasilkan

secara teratur menggunakan pensil untuk mela h ketangkasan, fokus

warna yang pas. Mentor juga mengajarkan cara

dan keteli an. Mengolah campuran warna dengan cat sehingga

memegang kuas dengan benar saat menggoreskan

menghasilkan berbagai warna untuk mela h

dan

cat yang bertujuan untuk mela h jari dan tangan

kecermatan. Menggores kuas saat melukis untuk mela h

supaya kuat dan terampil dalam memegang benda-

imajinasi, krea ﬁtas, serta koordinasi antara mata dengan gerakan

benda kecil.

tangan.

kepekaan

k-

k sesuai dasar teknik sungging. Lukisan yang

lukisan

teknik

sungging

dan

dak

budaya

Konten Krea f :
Puisi.
TARIAN SETAN
DAN
NYANYIAN ANJING

PESAN SEORANG PEREMPUAN
UNTUK KEKASIHNYA

puisi oleh : Wahyu Eko Prasetyo

puisi oleh : Wahyu Eko Prasetyo

Kepada kekasihku, pemilik mata sayu.

Bolehkah aku menarikan tarian
yang mereka sebut tarian setan
Tapi katanya Tuhan dak suka tarian murahan
Yang lahir dari manusia di luar gerombolan

Di sela-sela masa muda kita
Aku berharap pikiran dan perasaan kita tumbuh menjadi
benteng kokoh
yang se a pada alam raya

Bolehkah aku menyanyikan lirik
yang mereka sangka keluar dari mulut anjing pengusik
Tapi katanya Tuhan melarang nada-nada tengik
Yang keluar dari mulut siapa saja yang dak sembahyang dengan baik

Tak membiarkan angin menggoyahkan impian-impian.
Lalu masa muda kita akan menjadi cambuk agar tak
membiarkan ja diri luntur dimakan zaman.
Kekasihku,
Di sela rindu kita pada kampung halaman

Kalau nan aku hen napas

Kita akan menyulam remah-remah kenangan yang harum dan

Aku dak ingin ke mana-mana

ranum

Aku ingin tetap di sini, di tanah ini, di sela

Sulaman pertama kita lilitkan benang

dongeng-dongeng ini,

berupa dongeng-dongeng penghantar lelap

di bawah gemericik sungai-sungai ini, di atas

yang tak pernah lekang oleh pertumbuhan teknologi digital

syukur karena telah lahir dan ma di sini.

Sulaman kedua kita siram bunga-bunga matahari
yang berceloteh tentang riangnya masa kanak-kanak
Tentang renyahnya tawa di balik petak umpet dan bola kas
yang dak tergan kan oleh permainan-permainan instan
Kekasihku, pereda luka

Bolehkah?
Tak kudengar jawabmu,
hanya suara usut-mengusut dalam kabut kemelut
Sementara mereka beradu mulut,
aku lebih suka melumat bibirmu dengan khusyuk
hingga mabuk
Nan mereka akan lelah dan remuk oleh kantuk
Bolehkah aku berdoa dengan bibir tertutup
yang mereka anggap apa s dan atheis
Bolehkah aku menaruh Tuhan di tempat paling gelap
Agar mereka tak bisa mencurinya saat aku lelap
Karena hari ini, Tuhan adalah barang berharga
Dan agama adalah profesi yang tepat untuk menjualnya

Kalau aku terlalu sibuk di depan meja kerja
Ingatkan padaku bahwa kita perlu berjalan-jalan untuk
menyapa gunung dan laut
Gan kan suara riuh kota di otakku dengan gemericik air
sungai yang tenteram damai
Kalau aku banyak meracau tentang keadaan-keadaan,
Suapkan padaku puisi-puisi tegas dan utuh hingga aku
berhen mengeluh
Dan dihimpitan problema era
Ingat harap-harap kita
Agar mentas dari perkara-perkara

Di tengah kemelut yang carut aku bingung Tuhan ada di mana
Barangkali ia sedang duduk tenang menikma camilan ditemani sinetron
kesayangan

Konten Krea f :
s berhadiah

Konten Krea f :
cerpen
PROSA

Nafas yang terengahengah, kaki pun melangkah sambil
menyepaki sampah kaleng diatas
aspal, keningku mengkerut, bibir
mulai ngoceh sana sini. Ha masih
sangat menolak dengan keputusan
aya h ya n g m e n e m p a t k a n k u
disebuah kota yang tak pernah ku
duga, akupun harus menempuh
beberapa kilo dengan
menggunakan kaki saja menuju
kampus baru. ”hah” ingin berteriak
kencang, namun ku malu dengan
orang disekeliling. Di kota macam
ini rasanya tak berselera untuk
menulis. Yah aku akan menulis kisah
gadis yang terbuang, seper judul
sinetron. Makin tak berselera
dengan pemandangan orang gila
entah berteriak apa disebrang jalan
sana. “huh” menghela nafas lagi.
Hingga sampai di kampus ha ini
masih bergumam ingin pulang.
Hari-hariku dikota ini sama, sangat
hambar. Dan aku mulai tak rajin
menulis puisi di Blog. Pagi ini aku
mengirim pesan ke ayah “Zahra
ingin pulah yah” ku kirim pesan itu
berulang kali, beberapa menit
kemudian ayah membaca pesanku.
Ku tunggu balasannya sambil
menyiapkan barang yang harus ku
bawa untuk kebutuhan kuliah. Ku
lirik ponsel ku tetap tak ada
balasan. Tak sabar ha ku telfon
saja ayah. Nampaknya ayah sengaja
dak mengangkatnya. Kemudian
Ku tengok jalanan yang dipada
kendaraan dari balik jendela, sambil
mengumpulkan niat untuk
menempuh perjalanan.
“

aku minta sepeda saja dari ayah, dari pada aku jalan se ap hari, be sku
bisa bengkak” gumamku didalam ha . Aku mulai melewa jembatan
sungai yang cukup bagus untuk selﬁ. Segera kuambil ponsel, dan segera
pula aku upload di Instagram, ku sertai cap on bahagia, tepatnya purapura bahagia. Aku mendengar suara dari sebrang, nampaknya suara
orang gila yang berteriak se ap pagi. “apa dia berpidato, hem… dia gila
mungkin karena terobsesi ingin menjadi pejabat, entalah banyak orang
yang gila kehormatan” kataku nyinyir. Kulihat jam tangan menunjukkan
pukul 08.30, seper nya aku akan terlambat. “aduh.. harus lari nih”.
Secepat mungkin kakiku melejit.
***
Mengguling kekanan kekiri, menutup kepala dengan bantal. Masih saja
suara nyaring dari sebelah kamar kosku terdengar, ga perempuan yang
membicarakan cowok paling keren diangkatan mereka sambil tertawa
lepas. Segera kuambil jaket dan beranjak dari kamar. Aku masih ingat
pesan ayah untuk menghindari angin malam, seper nya aku akan
mengabaikan pesannya, kecuali ga perempuan tadi telah lenyap dari
muka bumi. Aku menuju jembatan sungai yang biasa aku lewa , disana
aku bisa melihat lampu kota.
Semilir angin menerpa wajahku. “jika malam hari kota ini tak terlalu
buruk”kataku. Hanya saja malam ini nampaknya awan mendung, tak ada
bintang satupun. Dingin semakin menusuk kulitku. Kulihat orang gila
disebrang jalan dur pulas diatas kardus seadanya, rasanya ia telah
bersahabat dengan angin malam.
***
Baru saja ku keluar dari kos, beberapa tetes air mengenai pipiku. Ku lihat
kearah langit kutemui kabut awan yang petang. Pagi ini ku terjang
gerimis dengan berlari lagi.
“aish “ kuhen kan langkahku. Orang gila disebrang jalan kali ini berada di
jalan yang biasa kulewa . Kulihat dari kejauhan ia berteriak sambil
mengangkat tanggannya. Suaranya tak terlalu jelas, terhalang suara
kendaraan. Kudekatkan diriku. Ku tersentak dengan apa yang
diucapkannya. Mataku tak berkedip menatap pria kurus dengan pakaian
compang camping itu. Hujan mengguyur tubuhku, namun aku masih
berdiri terperanggah. Namaku Prosa panggil saja Osa, ia selalu sebut di
sepenggal puisinya dengan nada khas. Sebagai mahasiswa Sastra
Indonesia ku akui dia memang gila, segila puisinya. Ku lihat rambut
gimbal yang hampir menutupi wajahnya, hanya nampak jelas bibirnya
gemetar mengeluarkan kata sesukanya. “siapa dia” aku keheranan.
Mendengarkan Osa bersyair se ap pagi menjadi hobby baruku.
Terhitung lima hari ini aku selalu rajin melihat Osa beraksi, berkat ini
hariku membaik. Andai orang-orang yang lalu lalang melewa Osa
menyadari bahwa syairnya indah. Tiba- ba tercetus dipikiranku untuk
menulis puisi Osa. Hari berikutnya ku tulis perkata yang keluar dari
mulut Osa, hingga hari selanjutnya. Ku salin di kertas yang lebih bagus,
sedikit ku beri hiasan, agar nan nya terlihat apik ke ka ku tempel di
mading kampus.

Aku sengaja sembunyi-sembunyi menempelnya,
d e n g a n h a ra p a n b a nya k o ra n g ya n g a k a n
membacanya, diakhir puisi kutulis nama penanya
Prosa.
“sayang sekali puisi seindah ini, hanya aku saja yang
menikma nya” kataku sambil memandangi puisi
yang tertempel dimading terakhir persis samping
kan n kampus.
***
***
Menempel puisi Osa di mading sudut kampus se ap
minggu juga menjadi hobbyku selain mendengar Osa
bersyair se ap pagi. Hari ini tepat minggu ke delapan
aku menjadi anak rantauan. Dan mulai ada pengun t
yang memergoki ku menempel puisi itu.
”apakah kau tak suka pujian, banyak orang yang
membicarakan puisimu, tapi kau lebih memilih cara
ini agar puisimu dibaca” ucap pria nggi entah siapa
namanya yang ba- ba muncul dari balik tembok.
Aku hanya memalingkan wajah padanya dan
beranjak dari sana.
“jadikan buku saja dan bawa ke penerbit” teriaknya
dari depan ruang kuliah. Aku menoleh dan
mengangkat kedua tanganku serta kedua alisku
menandakan aku tak pas melakukannya.
“nama ku Dika, aku orang pertama yang akan
membeli bukumu nan ” tersenyum. Ku
membalikkan badan dengan sedikit tersenyum dan
m e r a p i k a n p o n i k u . Ke m u d i a n l a n g k a h k u
menjahuinya.
***
Osa membangun selera menulisku kembali. Walau
malam ini hanya ditemani cahaya lilin dan sorotan
layar laptop, dengan senang ha aku merangkai
k a l i m a t . M a l a m p u s e ke l u r a h a n s a n g a t
menguntungkan ku, ga perempuan penggosip itu
jadi lebih tenang. Rasanya aku tak tenggelam dalam
kesunyian, terdengar suara clakson mobil dari
imajinasiku, dan membayangkan Osa bersyair,
suaranya berasa tepat disamping telingaku.
Kemudian aku penasaran dengan pemandangan
dibalik kelambu kamar. Perlahan ku buka sambil
meraba-raba. “wah terang sekali bulannya” terlintas
dipikiranku bagaimana keadaan Osa diluar sana.
Lampu mulai menyala satu persatu, menjadi
pemandangan yang menarik. Giliran kamarku
menyala. Lalu ku ambil ponsel dan menelfon ayah,
cepat sekali ayah mengangkatnya.
“bagaimana disana tak kalah bagus kan dengan
kampus di Jakarta”
“ayah betul aku hanya perlu belajar bahasa Jawa
supaya menyesuaikan dengan kawan disini” sambil
kudekap boneka minion kado ayah sepuluh tahun
lalu.
“ayah tunggu buku baru Zahra, di sana pas banyak
ide kan”
“tunggu saja yah” jawabku singkat.
Suara ayah mulai terdengar putus-putus. Ku tutup
telfonnya. Lalu melanjutkan menulis. Tak lama ku
tutup tulisan yang ini, karna baru saja aku
mendapatkan ide menulis beberapa bait puisi.
***

Terik matahari cukup menyengat. Aku memakai topi
biru untuk melindungi wajahku dari panasnya
matahari. Ku berdiri dengan meletakkan kedua
tanganku di dalam saku jaket abu-abu yang ku pakai
sambil mendengarkan Osa. Sempat aku sedikit takut
Osa akan marah kemudian mengejarku, karena hari
ini aku akan membalas puisinya.
Ia terdiam melihatku bersyair dengan puisi yang
kubuat semalam. Osa melihat kearahku. Namun ia
tak melakukan apapun sampai aku membaca puisi di
bait terakhir. Dan Aku semakin takut, ia tak berhen
menatapku, segera aku melewa nya dengan
berjalan cepat. “bagus puisimu” ucap Osa lirih. Aku
terkejut mendengarnya segera ku menoleh ke
arahnya, namun ia membelakangi ku. ”apa aku salah
dengar” sambil kugaruk keningku. “hei kau tak gila
kan” tanyaku. “Namamu Osa bukan, hei kau tak
benara-benar gila kan” ucapku lagi. Ia masih
membelakangiku dan tak mengatakan apapun.
***
Aku duduk di antara tumpukan buku. Ku buka
beberapa koran terbitan hari ini. Disana aku
menemukan berita mencopotan gelar doctor karena
plagiat. Kemudian datang lima perempuan yang
menyoro satu diantaranya.
“selamat ya alma puisimu memang pantas menang”
ucap temannya
”nasional cuy, trak ran dong” saut yang lain.
Aku ikut tersenyum dengan kabar gembira mereka
tadi, walaupun aku tak mengenalnya satupun. Lalu
datang pria bernama Dika, aku ingat betul wajahnya,
ku tutupi wajah ku dengan koran yang ku pegang.
Ternyata dia masih mengenal ku. Dengan santai ia
duduk disampingku sambil menyodorkan ponselnya.
”kau minta nomorku” tanyaku
”iya situ tau” meringis
Aku hanya menatapnya
“coba kau baca ini” menyodorkan ponselnya
Aku baca dengan cepat, rupanya aku mengenal puisi
itu
“itu salah satu puisimu kan” tanyanya sambil
mendekatkan wajahnya
Aku baru ingat itu adalah puisi Osa yang kutempel di
mading beberapa hari yang lalu
“kau kenal alma seangkatan dengan kita Sastra
Indonesia, ia memenangkan kompe si bahasa
Indonesia nasional karena puisi ini”
“ah.. dia mencuri puisi Osa” aku geram “perempuan
yang ku puji tadi rupanya” gumamku didalam ha
lagi. Sentak aku memikirkan ucapan Dika ke ka kita
pertama bertemu. Lalu kita saling bertatap muka,
dan memikirkan hal yang sama.
***

***
Tiga bulan lamanya aku malakukan hal yang sama, yah menulis puisi Osa, tertumpuk sudah lembaran coretan
yang akan aku ke k satu per satu. Aku tak sabar untuk segera menyelesaikannya, liburan nan aku ingin buku ini
sudah masuk di percetakan. Kusempatkan memotret Osa dari jauh untuk diselipkan di halaman terakhir buku ini
nan . Butuh waktu satu bulan aku menyelesaikan buku yang ku beri judul Prosa ini, kumpulan puisi milik Osa
dan Zahra Ramadi, iya aku sendiri. Dan masih dengan semangat aku memasukannya ke penerbit sampai
menunggu di cetak. Em.. sedikit meleset dari target, buku ini di distribusikan ke ka aku menginjak di semester
dua. Dan cetakannya semakin diperbanyak, kali ini lebih laris dari novelku sebelumnya.
***
Hari ini minggu pertama semester baruku, aku masih melihat Osa yang sama. Memandangnya tertawa sendiri.
Seseorang yang mampu menginspirasiku, yah sosok yang kulihat disebrang sana. Malamnya aku sengaja
mengunjungi Osa yang dur pulas tanpa selimut. Aku menatapnya cukup lama sambil bertanya-tanya siapa
sebenarnya orang hebat ini. Puisinya mampu meluluhkan ha gadis angkuh seper ku. Ku letakkan bukunya di
samping kepalanya. Anggap saja sebuah kejutan, ke ka pagi nan ia akan melihatnya dan menyapaku, seper
kala itu, ia memuji puisiku. Aku yakin Osa hanya dianggap gila. Ku meninggalkannya dengan doa semoga
kebaikan menyertainya.
Pagi ini aku bersemangat untuk mendengarkan Osa bersyair, segera kuangkat kaki ku dan melaju. Namun tak ku
temui dia disana. Mataku menyorot kemana saja, tak ku temui Osa ditempat biasanya. Keesokan harinya masih
sama tak ku temui ia di jembatan sungai itu. Besoknya lagi ku lihat seseorang duduk dengan membawa kaleng,
namun ia bukan Osa, hanya pengemis. Hingga hari selanjutnya, dan seterusnya aku tak pernah melihat Osa lagi,
hanya ada potongan kardus bekas yang terbawa angin. Aku buka ponsel ku yang ada foto Osa didalamnya.
” ap pagi biasanya kau berdiri di sini” ucapku sambil memandangi foto Osa.
Malam itu menjadi pertemuan terakhir ku dengan Osa. Aku jadi rindu dengan teriakan orang gila itu disebrang
jalan. Banyak orang yang mengirim email kepada ku, yang biasa memuji karya ku, kali ini mereka menanyakan
penulis bernama Osa yang berkoloborasi dengan ku. Kini banyak orang yang mengenal tulisannya, walau mereka
tak pernah tau bagaimana wujud Osa, sosok Prosa secara lansung. Syairnya se ap pagi semakin aku rindukan.
“Seper namamu Prosa, dimanapun kau bersembunyi, akan selalu ada orang yang tau keberadaanmu, walau kau
tak pernah menyadari sepasang mata yang menatapmu silau, karena kau terlalu terang.”
Aku setuju dengan penyataan Pramoedya Ananta Toer “orang boleh pandai se nggi langit, tapi selama ia dak
menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah.” (SAN)

Konten Krea f :
karya seni

Judul Karya : Baru Klin ng
Ukuran : 70 X 50 cm
Bahan : Kayu Ja

Tahun : 2016
Seniman : Pendi Puji Nugroho
Mahasiswa Kriya Seni

karya kriya
Judul Karya : High Hills
Tahun : 2012
Warna : Coklat
Seniman : Awal Mahmudriyanto
Bahan : Tanah Liat Eartenware
Mahasiswa Kriya Seni
Teknik Pembuatan : Slab dan Pilin
anyam

karya kriya
Judul Karya : High Hills
Tahun : 2012
Warna : Hitam
Seniman : Awal Mahmudriyanto
Bahan : Tanah Liat Eartenware
Mahasiswa Kriya Seni
Teknik Pembuatan : Slab dan Pilin
anyam

Judul Karya : Vas bunga Angsa
Ukuran : 30 X 25 cm
Bahan : Tanah liat stoneware
Teknik Pembuatan : Slab dan pilin

Tahun : 2017
Seniman : Awal Mahmudriyanto
Mahasiswa Kriya Seni

karya kriya
Judul Karya : Tempat Sayur
bentuk Kacang
Tahun : 2013
Seniman : Awal Mahmudriyanto
Bahan : Tanah Liat stoneware dan
glasir
Mahasiswa Kriya Seni
Teknik Pembuatan : pinch

karya kriya
Judul Karya : tenggok
bentuk Kacang
Tahun : 2017
Seniman : Awal Mahmudriyanto
Bahan : Tanah Liat stoneware dari
jepang
Mahasiswa Kriya Seni
Teknik Pembuatan : slab

