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Sapa
Redaksi

Selamat bertemu lagi
di Majalah Intuisi!

Sahabat Intuisi, walaupun belum genap 
setahun berlalu namun akhirnya 
Majalah Intuisi edisi ke tujuh hadir 

kembali dipenghujung tahun ini. Pada 
kesempatan kali ini, Majalah Intuisi sedang 
berusaha membawakan tema yang berbeda 
dari tahun - tahun sebelumnya, dengan  
mengangkat tema berjudul "Masyarakat 
Kampus Seni", Majalah Intuisi kali ini 
ingin mencoba mengajak pembaca untuk 
menambah pandangan mengenai karya, 
kegiatan, kabar alumni serta beragam cerita 
di balik kampus seni tercinta ini. Tentunya 
banyak kisah yang dapat dipetik dari Majalah 
Intuisi, yang diharapkan dapat menjadi 

motivasi hingga inspirasi bagi 
masyarakat kampus seni. 

 Di samping itu, Majalah Intuisi 
edisi ke tujuh kali ini hadir dengan tampilan 
dan gaya kepenulisan yang baru pula. Hal 
ini kami lakukan untuk meningkatkan 
kualitas dalam berliterasi, yang tentunya 
masih berpegang pada ilmu kejurnalistikan. 
Pada terobosan barunya, Majalah Intuisi 
juga menambahkan beberapa rubrik baru. 
Salah satunya seperti rubrik Tulisan Bebas, 
yang dapat diisi oleh para pembaca maupun 
penulis di luar sana. 
    Adapula rubrik yang kami beri 
nama Surat Pembaca, dengan maksud 
menyalurkan curhatan hingga pesan dan 
kesan sebagai mahasiswa seni. Untuk 
menyegarkan pikiran, Majalah Intuisi edisi 
ke tujuh ini sengaja menghadirkan beragam 
karya sastra, seperti puisi, karya visual 
desain poster, dan ilustrasi, serta masih 
banyak hal baru yang kami suguhkan di 
dalam Majalah Intuisi kali ini. 
      Semoga dengan hadirnya Majalah intuisi, 
pembaca dapat lebih bersemangat lagi untuk 
melestarikan budaya menulis dan membaca 
khususnya di kampus seni ini. Kami segenap 
tim penyusun Majalah Intuisi Edisi ke 
tujuh, mengucapkan terimakasih kepada 
semua pembaca yang telah setia membaca 
majalah dari LPM Intuisi ini. Sebab tidak ada 
yang lebih menyenangkan bagi karya kami, 
selain untuk dibaca dan dikritisi. Akhir kata, 
selamat membaca dan menikmati.

 
Salam Budaya,

Pemimpin Redaksi
LPM Intuisi
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Surat
Pembaca

Martga Andreansa Dewa, TVF ’18

Saya mahasiswa seni tapi tidak pernah ikut 
aksi demo yang mengatasnamakan embel-
embel "Seniman Terancam", mungkin 
karena saya  masih kuliah seni, belum jadi 
seniman.

Lucky Berliana Yusika,  TVF ’17

Menjadi mahasiswa seni itu cenderung 
santai, santai di dalam kegiatan tapi di otak 
kerja terus.

Pradina aja,  DKV ‘17

Yang katanya sekolah seni cuma modal 
passion sama bakat . Nyatanya kalau gak 
dibarengi jiwa kerja keras dan mau belajar 
sama aja kayak tanaman yang gak pernah 
disiram.

Noname,  Desain Interior ’15

Dulu pas jadi Maba ISI Surakarta, pasti 
ada-lah shock culture. Apalagi yang lulusan 
SMA, terus dari luar kota. Pasti di awal ada 
timbul pertanyaan "Kenapa sih kampus 
kita tradisional banget? Kenapa nggak 
kayak kampus lain yang kontemporer, 
kekinian, teknologi maju, dan lain - lain?" 
Makin kesini makin tau, betapa luar 
biasanya negara Indonesia ini. Banyak 
teman-temanku di kampus lain rata-rata 
pada pengen pindah dari Indonesia, sudah 
nggak kuat sama kondisi Indonesia. Tapi 
aku masih bertahan dengan Indonesia dan 
segala kekayaan budayanya. Biarin aja yang 
lain mau pindah ke luar, tapi aku akan di 
sini mempertahankan tradisi yang luhur 
dan mewariskan ke generasi selanjutnya.
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Surat Pembaca

T.Obat,  Tari  ‘18

Semoga pembagian jadwal mata kuliah 
bisa lebih diperhatikan lagi. Rasanya setiap 
hari Rabu dan Kamis ingin berkata kasar! 
Full praktik, pulang maghrib, lemes, dan 
kalau bisa mata kuliah praktek yang berat 
jangan dijadikan satu dengan mata kuliah 
yang berat pula. Supaya injeksi yang kami 
dapat tidak double. Kakiku sudah ngapal, 
mlenthung, pincang.

Anonim,  TVF ‘17

Banyak stereotip negatif masyarakat 
mengenai mahasiswa seni. Mahasiswa 
urak-urakan, tak bisa diatur, dan sepenak 
udel e dewe. Stereotip negatif datang dari 
pihak keluarga awalnya ada yang kurang 
setuju saat mendengar saya akan terjun 
menjadi ‘mahasiswa seni’. "Nanti mau 
jadi apa?", tanya seseorang yang masih 
terngiang dengan jelas kata - katanya. 
Rasanya telinga ini memerah panas, 
mendengar ocehan pedas, ingin sebenarnya 
bibir dia kuremas. Walau saya anak seni, 
saya tahu diri, Mas. Gak hanya bisa coret 
sana-sini dan minum miras, saya berusaha 
dan berpikir keras serta berusaha keras 
menggapai cita-cita saya yang ganas.

Isirfrisi, TVF ‘16

Jadi mahasiswa seni itu, gak pernah 
kebayang sih sebelumnya, dulu mikirnya 
gak akan seasik itu dan kadang memang 
gak asik sih, hehe.
Asiknya bisa ketemu orang dengan 
berbagai macam kepribadian (gak ganda 
ya untungnya), bisa lihat style mahasiswa 
nyeni yang kadang suka out of the box, 
acara seninya juga asik,  acara band-
bandnya apalagi. Belum lagi kalau ada mas 
- mas anggota band yang ganteng ya kan. 
Mulai yang awalnya takut kalo ada mas 
mas yang bawa siyu (nama minuman), 
sampe akhirnya jadi biasa aja karena tiap 
acara selalu ada. Dulu mikirnya mahasiswa 
seni kebanyakan bar-bar atau nakal tapi 
ternyata mereka punya kemampuan juga 
yang bikin nakalnya jadi bisa dimaklumi.
Jadi mahasiswa seni juga kadang gak 
gampang, walaupun kalo diliat orang apa 
yang kita pelajari itu bisa dicari di youtube 
atau di platform online lainnya tapi tenan 
nde mumet asline.

Terima kasih salam Mahasiswa!

Ilustrasi oleh: Fahmi



8 Intuisi - E7 2019

Topik Utama

Oleh: Sigit Kurnia Nur Santoso

Pemimpin Penelitian dan Pengembangan 
LPM Intuisi

Esensi
Mahasiswa Seni

Membahas mahasiswa seni tentu 
berbeda dengan mahasiswa 
pada umumnya. Bukan hanya 

dari mata kuliah dan kegiatannya saja 
melainkan dari cara berpikir dan cara 
bersosialisasi pun juga berbeda. Bila 
dilihat dari unsur yang membentuk, 
mahasiswa seni mencakup dua hal, 
yakni mahasiswa dan seni. Namun 
keberlangsungannya tidak dapat 
diartikan secara terpisah baik sebagai 
mahasiswa maupun sebagai seniman 
saja.
 Institut Seni Indonesia (ISI) 
Surakarta memang sudah dikenal 
menghasilkan seniman dengan 
kekaryaannya. Namun penerapan 
teori belum berlangsung dengan baik, 
penyampaian materi dan pemilihan 
dosen mata kuliah teori sering kali 

hanya menjadi pelengkap saja. Padahal 
hal tersebut memiliki pengaruh besar 
dalam pengimplementasiannya 
terhadap status mahasiswa seni 
baik dari segi akademis maupun segi 
kekaryaan.
 Sejauh ini, mahasiswa seni lebih 
condong memperlihatkan sisi kesenian 
ketimbang sisi akademisnya. Di ISI 
Surakarta tidak banyak mahasiswa 
berperan sebagai akademisi meskipun 
berstatus sebagai mahasiswa. Ironisnya, 
kebanyakan mahasiswa seni selalu 
beranggapan bahwa menjadi akademisi 
seni kelak akan menjadi praktisi seni, 
contoh saja di antara teman-teman 
saya kebanyakan kelak berkeinginan 
menjadi fotografer padahal banyak 
profesi lain yang dapat dilakukan dari 
ilmu yang didapat saat mengenyam 
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pendidikan fotografi. Bukan berarti 
saya memberikan stigma tak baik 
menjadi fotografer, namun profesi 
tersebut sudah terlalu banyak digeluti 
oleh sarjana lain yang tak mengenyam 
pendidikan fotografi secara formal. 
Selain itu seharusnya sebagai ilmuwan 
fotografi kita bisa melakukan hal yang 
berbeda dari kebanyakan fotografer, 
seperti menjadi kurator pameran, 
kritikus foto, wartawan, dan masih 
banyak lagi.
 Pekerja seni dan ilmuwan seni 
pun nantinya akan menghasilkan 
karya. Tapi, di ISI Surakarta masih 
rendah kesadaran perihal Hak Atas 
Kekayaan Intelektual (HaKI). Contoh 
saja, masih ada teman saya yang 
memakai karya orang lain (temannya) 
untuk dipamerkan sebagai tugas akhir 
semester. Padahal terdapat mata kuliah 
HaKI dan Etika Jurnalistik yang dalam 
teorinya menjelaskan tentang hak cipta 
dan hak moral. Akan tetapi penerapan 
praktiknya tidak berlangsung baik oleh 
mahasiswa seni. Bagaimana hal ini bisa 
terjadi? Jika akademisi seni saja masih 
belum bisa menerapkan penggunaan 
hak cipta dan kekayaan intelektual, 
lantas bagaimana dengan akademisi 
lain?
 Teringat kata dosen saya dalam 
suatu kelas, "Seharusnya populasi 
seniman dan ilmuwan itu seimbang." 
Namun kenyataannya tidak demikian 
karena masih sedikitnya kurator dan 
kritikus dari lulusan seni di negeri ini. 
Keberlangsungannya sering diambil 

alih oleh orang-orang dari luar seni. 
Lihat saja di rubrik media massa, jarang 
sekali gagasan pemikiran mengenai 
seni dituliskan oleh mahasiswa seni. 
Rubrik itu didominasi oleh mahasiswa 
non seni. Bukan bermaksud besar 
kepala, saya sebagai promotor 
mahasiswa seni yang menulis di media 
mengajak mahasiswa lain untuk 
berlomba-lomba bersaing menulis di 
media massa. Apalagi media sekarang 
ini sudah banyak bentuknya. Jadi tak 
ada alasan lagi untuk tidak menulis.

Topik Utama

"Seharusnya
populasi seniman

dan ilmuwan
itu seimbang."

 Peran Institusi dalam 
menyiapkan mahasiswa seni untuk 
terjun ke dunia sesungguhnya 
belum dikelola dengan baik. Bila 
saja perguruan tinggi lain berlomba-
lomba membangun stakeholder 
dengan berbagai instansi terkait, lalu 
bagaimana dengan ISI Surakarta? 
Lulusannya dibiarkan bertarung sendiri 
menghadapi dunia sesungguhnya. 
Kata-kata klise yang sering diucapkan 
pejabat birokrat, "Ya, harap maklum 
kami ini masih satuan kerja jadi masih 
terbatas anggaran dananya," begitu 
terus jawabannya seolah terbatas dana 
adalah dalih tanpa beban.

9Intuisi - E7 2019
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 Semua permasalahan ini juga 
tidak bisa dibebankan sepihak saja, 
entah kepada mahasiswa sendiri 
ataupun kampus sebagai penyedia 
layanan. Masalah ini harus dihadapi 
bersama, dicarikan solusi terbaik agar 
mahasiswa seni bisa berperan sebagai 
akademisi seni. ISI Surakarta memiliki 
pegawai dan staf yang luar biasa, namun 
belum memiliki sistem yang pas dalam 

Topik Utama

mengelola institusi seni yang ideal 
dan cocok untuk diimplementasikan 
masyarakat. Sampai mana esensi 
mahasiswa seni itu bermuara? Tentunya 
ada di benak pembaca masing-masing. 

 Selamat berimajinasi, Salam 
Mahasiswa Seni! Salam Intuisi!

10 Intuisi - E7 201910 Intuisi - E7 2019

Ilustrasi oleh:
Reka, Irmo, Diky
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Topik Utama

Hak Kekayaan Intelektual atau yang 
biasa dikenal HaKI merupakan hak 
yang berasal dari hasil kegiatan 

intelektual manusia yang memiliki 
manfaat ekonomi. Karya intelektual 
tersebut meliputi banyak bidang, seperti 
sains, seni, sastra, dan teknologi. Kekayaan 
intelektual dihargai karena lahir dari 
pengorbanan pikiran, energi, waktu, dan 
biaya. Pengorbanan tersebut membuat 
karya yang dihasilkan memiliki nilai. Selain 
itu, bila ditambah dengan manfaat ekonomi 
yang dapat dinikmati dari kekayaan 
intelektual maka nilainya menjadi semakin 
bertambah.  Dalam dunia bisnis, karya 
intelektual adalah aset perusahaan yang 
berharga. Pada sebuah karya seni sehingga 
peran HaKI menjadi penting sekali karena 
seni sudah menjadi industri, oleh karena itu 
untuk melindungnya harus ada pengakukan 
hak, walaupun secara moral hak tersebut 

melekat pada penciptanya. Legalitas 
pencatatan atau pendaftaran diperlukan 
dalam transaksi seni, apabila karya seni 
tidak didaftarkan HaKI tidak ada masalah 
apabila karya tersebut berupa karya cipta, 
karena secara moral karya tersebut melekat 
pada penciptanya saat dipamerkan/
disiarkan/dipentaskan. Namun, apabila 
ingin secara legal dapat memanfaatkan sisi 
ekonominya harus didaftarkan HaKI.
 Menurut Taufik Murtono, Dosen 
Desain Komunikiasi Visual, di Institut Seni 
Indonesia (ISI) Surakarta sudah mulai 
berkembang kesadaran akan pentingnya 
HaKI, sebagian dosen sudah paham 
pentingnya melindungi karya ciptanya. 
Mahasiswa juga sudah mulai mendaftarkan 
karya seninya melalui pusat layanan haki di 
LP2MP3M (Lembaga Penelitian, Pengabdian 
Masyarakat, Pengembangan, Pembelajaran, 
dan Penjaminan Mutu) ISI Surakarta.

Topik Utama

Oleh: Agnes Septiana

Pemimpin Perusahaan LPM Intuisi

Hak Kekayaan 
Intelektual 
Karya Seni



12 Intuisi - E7 2019

 Pemaparan mengenai HaKI 
didapatkan oleh mahasiswa saat 
menempuh mata kuliah HaKI, sehingga 
mahasiswa diharapkan sudah mengerti 
pentingnya HaKI bagi suatu karya. Di dunia 
pendidikan pendaftaran HaKI sangat 
penting, selain sebagai suatu perlindungan 

terhadap aset yang dapat berdampak 
ekonomi, juga menjadi sebuah capaian 
kinerja. Saat ini apa yang dicapai para 
mahasiswa seperti berapa jumlah sertifikat 
HaKI dari karya mahasiswa menjadi bagian 
yang dinilai dalam akreditasi program 
studi.

Topik Utama

Ilustrasi oleh: Agung
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Kabar Intuisi

Oleh: Apriani Dwi Resmiyati

Pemimpin Umum LPM Intuisi

Periode 2019

Intuisi Menuju 
Sewindu

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) 
Intuisi merupakan satu-satunya pers 
mahasiswa di lingkup ISI Surakarta. 

Semoga saja fakta tersebut menjadi 
hal yang spesial bagi kami. Beda halnya 
dengan kampus sebelah yang memiliki pers 
mahasiswa hampir di setiap fakultasnya. 
Bahkan lembaga pers tingkat universitasnya 
pun sudah berusia seperempat abad. Kami 
dibentuk oleh beberapa mahasiswa yang 
merindukan pers mahasiswa di kampus 
seni. Kemudian disahkan pada tanggal 
30 Maret 2012 menjadi sebuah organisasi 
mahasiswa (ormawa) di tingkat institut, 
sejajar dengan BEM Institut.
 Di usia yang ke-7, Intuisi masih 
merangkak menjadi lembaga pers 
mahasiswa di kampus seni. Tidak mudah 
perjalanan kami. Dikenal oleh beberapa 
masyarakat kampus saja sudah mengucap 
syukur. Mungkin penduduk kampus belum 

Kabar Intuisi
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tahu menahu mengenai ormawa atau 
memang eksistensi kami yang masih 
kurang. Pengurus Intuisi beberapa kali 
mengeluh ketika sehabis bertugas mencari 
berita, "Tadi aku wawancara Bapak X, eh 
beliau malah tanya LPM Intuisi itu apa...?". 
Begitu pula di kalangan mahasiswa, 
"Kancaku takon LPM Intuisi kui opo e?, trus 
kegiatan e opo wae?...". Dengan sabar kami 
mengenalkan Intuisi kepada masyarakat 
melalui produk-produk kami.
 Kami menyadari bahwa lembaga 
pers memang dikenal dengan produk-
produknya, seperti majalah atau buletin. 
Akan tetapi tanpa didukung kondisi 
internal organisasi yang baik, produk-
produk tersebut tidak mampu terbit dan 
terdistribusi dengan baik. Oleh karena 
itu beberapa tahun belakangan ini kami 
menitikberatkan pada perbaikan internal 
organisasi. Akhirnya, kami menemukan cara 
untuk memperbaiki internal organisasi, 
salah satunya dengan berjejaring dengan 
LPM dari kampus lain. Berjejaring membuat 
kami perlahan-lahan mampu memperbaiki 
dan membangun internal organisasi 
Intuisi. Internal organisasi yang kami 
maksud adalah manajemen alur kerja dan 
meningkatkan kemampuan jurnalistik 
sumber daya manusia yang kami miliki. 
Hal tersebut bertujuan untuk menerbitkan 
produk-produk yang berkualitas.
 Pada Musyawarah Besar (re: 
berubah menjadi Musyawarah Lembaga) 
2018 banyak perubahan dari struktur 
organisasi kepengurusan. Kini Intuisi 
tidak hanya terdiri dari Badan Pengurus 
Harian (BPH) dan Bidang Keredaksian saja. 
Muncul dua bidang baru, yaitu Bidang 
Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 
dan Bidang Perusahaan. Bidang Litbang 
hasil pemekaran dari Divisi Litbang di BPH. 
Awalnya Litbang hanya dijabat oleh satu 
orang saja, kini terdiri dari beberapa divisi 
dan staf. Kemudian Bidang Perusahaan 
hadir untuk melengkapi Bidang Keredaksian 
dan Bidang Litbang. Dengan adanya tiga 

bidang yang dibawahi oleh BPH, alur kerja 
di Intuisi menjadi lebih mudah. Karena 
seluruh bidang dipimpin oleh pemimpin 
bidangnya masing-masing.

Kabar Intuisi

 Menuju sewindu, Intuisi satu-
satunya ormawa tingkat institut yang belum 
juga mempunyai rumah. Biasanya kami 
kamisan, rapat mingguan Intuisi, di salah 
satu ruang kelas di Kampus I ISI Surakarta, 
ditemani dengan suara-suara tabuhan 
gamelan. Kamisan di ruang kelas tidak 
begitu kondusif, vibes yang ditimbulkan 
layaknya sedang melakukan kegiatan 
perkuliahan. Hal tersebut membuat 
pengurus yang mengikuti kamisan menjadi 
bosan dan mengantuk. Tidak adanya 
sekretariat juga membuat antar personal 
pengurus tidak begitu dekat, karena tidak 
adanya tempat untuk bersinggah bersama 
atau sekedar untuk mengobrol. Berusaha 
mencari jalan keluar dengan mencoba 
mengajak pengurus-pengurus untuk 
nongkrong di daerah kampus.
 Salah satu imbas yang kami rasakan 
karena ketidakadaan kesekretariatan 
juga sempat dibahas dalam rubrik Opini 
Intuisi Pos edisi 23. Pengarsipan kami 
belum terkelola dengan baik, sangat chaos. 
Dari arsip softcopy hingga hardcopy. Dari 
arsip dokumentasi foto hingga arsip 
produk-produk yang sudah diterbitkan. 
Karena sering kali arsip-arsip dari periode 
sebelumnya tidak diturunkan ke pengurus 
selanjutnya. Alhasil, sejak periode 2018 
kami mulai mencoba pengarsipan melalui 
daring dengan menggunakan google drive. 

"Dengan sabar kami 
mengenalkan Intuisi kepada 

masyarakat melalui
produk-produk kami."



15Intuisi - E7 2019

 Dari tahun 2015, beberapa kali kami 
pernah memperjuangkan sebuah ruang, 
salah satunya ruang koperasi mahasiswa 
(kopma) di Kampus I ISI Surakarta. Kini 
ruang tersebut resmi menjadi Ruang Pusat 
Informasi Bisnis dan Kewirausahaan. 
Kemudian di tahun 2018, kami dipinjami 
sekretariat ISBI, namun statusnya masih 
sementara. 
 Sama halnya dengan ormawa 
lainnya, permasalahan Intuisi masih 
dengan minat pengikut yang tergolong 
rendah. Bahkan di open recruitment tahun 
2016, anggota magang yang terdaftar 
tidak mencapai 10 mahasiswa. Lalu hanya 
tersisa 2 pengurus dari 10 pengurus. 

Pengikut Intuisi mulai membludak di open 
recruitment tahun 2017, angkanya mencapai 
kurang lebih 50 peserta, namun perlahan-
lahan mulai berkurang, biasa disebut 
seleksi alam.
 Permasalahan yang masih kami 
alami hingga saat ini yaitu kekurangan 
sumber daya manusia (SDM) dalam 
bidang kepenulisan. Kami sudah mencoba 
membekali anggota magang dengan 
Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar (PJTD). 
Tapi beberapa kali hasilnya tidak sesuai 
ekspektasi. Kebalikan dengan lembaga pers 
kampus lain, kami lebih unggul dengan SDM 
ilustrator dan layouter. Maklum, lembaga 
pers di kampus seni.
 Hasil dari memperbaiki dan 
membangun internal organisasi Intuisi 
menjadi lebih baik sejalan dengan 
hasil produk-produk kami. Kami mulai 
memperbaiki konten dan visual dari Intuisi 
Pos dengan membuat sebuah pakem di 
periode 2018. Dari ketentuan layout halaman 
hingga ketentuan tulisan tertulis di pakem 
tersebut. Di tahun ini juga kami mencoba 
memperbaiki Majalah Intuisi. Banyak 
yang kami rombak. Semoga hasil keringat 
pengurus Intuisi memperjuangkan sebuah 
majalah ini membuahkan hasil yang bagus.
 Kami selalu berjuang menjadi 
sebuah lembaga pers sebagaimana 
mestinya. Kami juga berusaha membuat 
produk-produk yang berkualitas dan dikenal 
oleh seluruh elemen kampus, diiringi 
dengan kondisi internal yang solid, tidak 
remuk. Menjadikan Intuisi  tidak hanya 
sebuah organisasi, akan tetapi menjadi 
sebuah keluarga bagi pengurusnya. Salam 
Persma! Salam Intuisi!

Kabar Intuisi

Ilustrasi oleh:
Reka, Irmo, Diky
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Sentana Art:
Instrument 

Music Maker

Dwi Nugroho atau lebih akrab disapa Idud 
adalah Founder dari Sentana Art Music 
yang merupakan instrument music 

maker atau pembuatan alat musik. Workshop 
Sentana Art Music Art sendiri bertempat di Jl. 
Anggrek Raya, RT.4, RW.1, KP Kajen, Grogol, Solo 
Baru, Sukoharjo.
 Anak kedua dari empat bersaudara 
ini, sudah memulai membuat alat music gitar 
listrik sejak ia duduk dibangku SMP. Saat 
membangun Sentana Art dengan keadaan yang 
serba pas-pasan, membuatnya harus memutar 
otak dan memanfaatkan bahan seadanya pada 
pembuatan alat musik guna menekan biaya 
produksi. Meski dengan biaya  yang cukup minim, 
ia tetap harus mengutamakan organologi agar 
mencapai bentuk dan suara yang indah dalam 
sebuah alat musik buatannya. 
 Alumni Kriya Seni Institut Seni Indonesia 
Surakarta ini, juga gemar membaca buku-buku 
organologi dan akustika. Salah satunya, seperti 
buku berjudul Musical Instrument of The World  
merupakan buku yang menginspirasinya dalam 
proses pembuatan alat - alat musik. Ia selalu 

bersemangat dan tertantang saat bereskperimen 
dengan konsep dan bentuk alat-alat musik 
garapannya. Di tahun 2008 Idud ikut serta dalam 
beberapa pameran alat-alat musik, salah satu 
karyanya adalah “Goud“ yang merupakan alat 
petik asal Timur Tengah dengan mencampurkan 
unsur-unsur gitar folk berbahan oud. 
 Baginya orang-orang di luar sana banyak 
yang terkenal akan sejarah para pendahulunya. 
Namun tidak dengannya, ia membangun sejarah 
melalui dirinya sendiri. Melalui karya-karya 
idealisnya ia harus mampu berinovasi agar 
hasil karyanya dapat menghasilkan karya yang 
terbilang high quality.
 Karya-karya yang dihasilkan Idud 
bukanlah karya biasa, ia mempertimbangkan 
beberapa faktor yang memungkinkan untuk 
karyanya dapat menghasilkan kualitas yang 
bagus. Hal ini bersangkutan dengan bagaimana 
kinerja alat musik itu sendiri, seperti kelarasan 
sound system saat alat musiknya dipergunakan. 
Kemudian tentang ergonomi, hal ini sangat 
berkaitan dengan kenyaman produk saat dipakai 
atau digunakan. Baginya mengenai artistika 

Kabar Alumni

Dok. Pribadi
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sebuah karya, khususnya alat musik tidak hanya 
unuk dimainkan saja namun siapapun dapat 
memilikinya. Bahkan orang yang tidak dapat 
memaikan alat musikpun dapat membelinya 
sebagai penghias ruangan atau bisa dikatakan 
home décoration dan lain sebagainya. Idud 
sendiri tidak hanya mahir membuat alat musik, 
namun ia juga pernah membuat musik untuk 
sebuah soundtrack film, seperti film Laskar 
Pelangi, Ketika Cinta Bertasbih dan masih 
banyak lainnya. 
 Ada lagi kesibukan Idud selain 
berhubungan dengan musik, ia juga disibukkan 
dengan pembangunan pendopo miliknya untuk 
dijadikan Yayasan Jagad Sentana Art. Yayasan 
ini membuka pintu untuk siapa saja yang ingin 
belajar alat musik tradisi seperti gamelan, dan 
juga rekaman penciptaan musik yang tentunya 
melalui tahap kuratorial. Siapa saja dapat belajar 
di sana dengan gratis, namun prinsipnya ingin 
anak-anak muda sekarang mau mempelajari 
akan musik tradisi gamelan agar mereka dapat 
terus melestarikan dan meneruskan kepada 
generasi penerus mereka kelak.

 Pameran  nasional  maupun 
internasional juga pernah ia ikuti, antara lain  
Phillippe Janssens Museum 2015, California. 
"The Art of Making and Music Concert" di Bentara 
Budaya Jakarta 2014. "Ubud Village Jazz festival 
2013, 2014, 2015" di Ubud Bali. "Bamboo Biennale 
2014" Surakarta. Kedutaan Besar Republik 
Indonesia Harare, Zimbabwe, Africa. "Greenhost 
Hotel 2014" Yogyakarta. "Pekan Komponis 
Indonesia 2013" di Gedung Kesenian Jakarta. 
Alat-alat musik buatan Sentana Art juga menjadi 
koleksi di kantor-kantor kedutaan Indonesia 
di luar negeri. Ada pula alat musik duplikat 
biola WR Soepratman projek (Museum Sumpah 
Pemuda Jakarta). Jaya Giri Jaya Bahari ProjeK 
2015 (Kompas dan Bentara Budaya Jakarta). King 
Lear director by Ong Keng Sen, 2015 Singapore & 
Paris. Opera Jawa, sutradara Garin Nugroho dan 
komposer Rahayu Supanggah, World Festival 
of Sacred Music Los Angeles, kolaborasi Los 
Angeles Electric 8 USA. Improvisation Ensemble 
"Susan Allen, Roman Stolyar dan Peni Candra Rini 
di California, USA. Harare International Festival 
of the Arts Zimbabwe Africa 2012. "Ontosoroh" 
OzAsia Festival 2013. Adelaide, Australia. CINARS 
Biennale 2014, Canada. Kyai Kanjeng Pimpinan 
MH Ainun Najib, dan masih banyak lagi karya-
karya yang Ia salurkan."

(Ari Aryani-Benny Suryo Pratomo)

Kabar Alumni

"Ia selalu bersemangat dan 
tertantang saat bereskperimen 
dengan konsep dan bentuk alat-
alat musik garapannya."
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Dok. Pribadi
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Kalis Saraswati: dari Boyolali 
hingga ke Luar Negeri

Kalis Saraswati mengaku mudah bosan 
dengan kegiatan yang berulang. Oleh 
karena itu dirinya berusaha mencari 

cara agar tidak mengikuti pelajaran 
sehingga harus memutar otak dan memilih 
untuk mengikuti kegiatan di luar kelas, 
yang akhirnya mengantarkannya dengan 
meraih prestasi. 
 Gadis kelahiran Boyolali, 12 
November 1997 ini tinggal bersama orang 
tuanya di Jalan Tentara Pelajar, No. 6 
Badran Rejo, Methuk, Mojosongo, Boyolali. 
Mengawali pendidikan di TK Pertiwi 1, yang 
masih satu kelurahan dengan tempat 
tinggalnya. Kemudian melanjutkan jenjang 
sekolah dasar di SDN 2 Methuk. Lalu SMPN 

3 Mojosongo dan kemudian melanjutkan 
pendidikannya di SMAN 2 Boyolali. Dan saat 
ini sedang menempuh pendidikan strata 
satu di Institut Seni Indonesia Surakarta 
jurusan Teater.
 Putri kedua dari pasangan 
Suparman dan Sri Suyamtini ini dari SD 
sudah mulai mengikuti lomba-lomba 
dengan adiknya yang hanya berjarak satu 
tahun dengannya. Kemudian di bangku 
SMP, Kalis sangat aktif berorganisasi, mulai 
mengikuti ekstrakulikuler PMR, pramuka, 
bahkan dirinya juga menjadi ketua osis. 
Karena totalitasnya dalam kegiatan dapat 
memenangkan lomba mulai dari tingkat 
kabupaten sampai tingkat nasional.

Profil Mahasiswa

Dok. Pribadi
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 Prestasinya dimulai bersama 
dengan tim pramuka yang lolos dalam 
Jambore Nasional diadakan di Ogan 
Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kemudian 
Kalis mencoba mengikuti ajang Karya 
Ilmiah Remaja, meskipun ditentang oleh 
guru dan membuatnya terpaksa mengikuti 
gurunya. Namun Kalis dinyatakan lolos 40 
besar nasional yang mengantarkannya ke 
Kalimantan dan dinyatakan sebagai juara 3 
tingkat nasional. 

"Sekolah di dunia seni itu tidak 
hanya belajar tentang ilmu seni, 
namun bagaimana dia dapat 
melihat sebuah kehidupan"

 Tak hanya kegiatan keorganisasian 
sejak dari SD hingga SMP, Kalis juga aktif 
mengikuti banyak lomba seperti lomba 
baca puisi. Memasuki SMA, dirinya tak lagi 
aktif dalam berorganisasi, meski demikian 
Kalis mencoba mengikuti seleksi duta seni 
pelajar Boyolali ke Amerika dan Kanada, 
sesuai cita-citanya sejak kecil untuk bisa 
pergi keluar negeri, meskipun awalnya ragu 
namun pada hari terakhir pengumpulan 

berkas dirinya berubah pikiran untuk 
mengikuti kompetisi itu berkat dukungan 
dari ibunya, Kalis berhasil dan lolos yang 
kemudian berangkat ke Kanada. Dalam 
kegiatan ini Kalis dibimbing sangat keras.
 Ketika SMA dirinya juga dinobatkan 
sebagai lulusan terbaik. Setelah lulus SMA, 
ia kembali  mengikuti duta seni pelajar dan 
dewi fortuna pun juga berpihak padanya, 
membuatnya berangkat ke Dubai. Kendati 
demikian perjalanan hidup Kalis tidak 
semulus ceritanya pada reporter LPM 
Intuisi, Setelah lulus SMA harus sempat 
berhenti satu tahun dikarenakan ayahnya 
tidak setuju jika dirinya berkuliah di ISI 
Surakarta. Ayah Kalis menuntut untuk 
masuk ke vokasi UGM, menurut sang 
ayah masa depannya lebih terjamin. Kalis 
sangat terpukul dan bingung. Hingga pada 
akhirnya, saat hari terakhir tes masuk UGM, 
ayahnya berkata bahwa ia boleh kuliah di 
ISI.
 Menurut Kalis, sekolah di dunia 
seni itu tidak hanya belajar tentang ilmu 
seni, namun bagaimana dia dapat melihat 
sebuah kehidupan. Bagaimana cara belajar 
kehidupan dalam sebuah kehidupan yang 
itu dia temukan di dalam jurusan yang ia 
pilih. Selama kuliah, prestasinya juga tidak 
berhenti, ia juga berhasil memenangkan 
juara 2 mata lomba monolog peksiminas 
(pekan seni mahasiswa nasional) dan 
menjadi jawara dalam pilihan mahasiswa 
berprestasi (pilmapres) tahun 2019 dalam 
tingkat institut. 

(Aqsal Bayu Arbima)

Profil Mahasiswa

Dok. Pribadi
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Hasan, Sempat Tak Direstui 
Kini Borong Medali 

Menyukai bela diri sejak SD, pria 
kelahiran Pasuruan, 08 Oktober 
1999 ini mengaku dirinya sempat 

tak diizinkan orang tua mengikuti 
latihan bela diri. Kendati demikian, tanpa 
sepengetahuan orang tuanya, Hasan mulai 
aktif berlatih pencak silat ketika mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler Persaudaraan 
Setia Hati Teratai (PSHT) sewaktu SMP.
 "Orang tua sempat khawatir karena 
latihan sampai malam, kadang sampai 
pagi takutnya nanti menggangu sekolah, 
tapi berhubung hobi dan selagi positif saya 
jalani saja," tuturnya pada reporter Intuisi.

 Awalnya, Hasan latihan sembunyi-
sembunyi dari orang tuanya. Tapi karena 
dia akan mengikuti kejuaraan dan merasa 
perlu meminta restu orang tuanya, Hasan 
mulai memberanikan diri untuk terus 
terang. Di luar dugaan, orang tuanya justru 
mulai tidak mengkhawatirkan kegiatannya. 
Menurutnya berkat restu tersebut ini 
ia kerap membawa pulang medali dari 
berbagai macam kejuaraan baik di tingkat 
lokal, nasional, maupun internasional.
 "Kalau diawal dikhawatirkan 
orang tua terkait kegiatan, saya ingin 
membuktikan bahwa apa yang saya lakukan 

Profil Mahasiswa

Dok. Pribadi
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positif, dan insyaallah bisa membanggakan 
orang tua," papar ketua unit kegiatan 
mahasiswa Pencak Silat ISI Surakarta saat 
ditanyai bagaimana kiatnya.

 Berikut catatan pestasi yang pernah 
diraih:

1.  Juara II Tunggal Putra Remaja
      Tingkat Kabupaten Mojokerto
      Dandim Cup       Tahun: 2016
2. Juara III Tanding B Putra Remaja
     Tingkat Kabupaten Mojokerto
     Dandim Cup       Tahun: 2016
3. Juara III Tunggal Putra Remaja
     Tingkat Jawa-Bali – (UIN Malik Ibrahim
     Malang) Tahun: 2017
4. Juara II Tanding B Putra Remaja
     Tingkat Jawa-Bali – (UIN Malik Ibrahim
     Malang) Tahun: 2017
5. Juara III Tanding A Putra Dewasa
     Tingkat Jawa Tengah
     Transmart Cup (Solo)      Tahun: 2018 
6. Juara I Tunggal Putra Dewasa
     Tingkat Asia & Eropa
     Pakubumi Open VI   Bandung Tahun: 2019
7. Juara II Tanding A Putra Dewasa
     Tingkat Asia & Eropa
     Pakubumi Open VI   Bandung Tahun: 2019
8. Juara I Tanding A Putra Dewasa
     POM Rayon II Surakarta Tahun: 2019
9. Juara II Tunggal Putra Dewasa
     POM Rayon II Surakarta Tahun: 2019
10. Juara II Tanding A Putra Dewasa
      Bali International Championship
      Tahun: 2019
11. Juara II Tunggal Putra Tangan Kosong
      Bali International Championship
      Tahun: 2019
12. Juara II Tunggal Putra Bersenjata
      Bali International Championship
      Tahun: 2019
13. Juara III Ganda Putra
      Bali International Championship
      Tahun: 2019

Profil Mahasiswa

"Terus berusaha dan berdoa, 
yakin pasti bisa"

 Perjuangannya berbuah manis, tak 
hanya medali dan piagam yang didapatkan 
melainkan ia juga berkesempatan bertemu 
dengan atlet-atlet timnas yang diidolakan 
bahkan ada beberapa yang ia miliki 
kontaknya. Dirinya juga mengatakan "Terus 
berusaha dan berdoa, yakin pasti bisa," 
ucapnya saat ditanyai perihal moto hidup
 Bukan hanya piawai dalam bela 
diri, putra sulung dari pasangan Fauzi dan 
Chunapa itu juga pandai dalam membagi 
waktu. Terbukti selain disibukkan dengan 
rutinitas latihan pencak silat prestasi 
akademisnya tetap stabil, bahkan alumnus 
SMA Negeri 1 Mojokerto ini juga sempat 
mengambil pekerjaan part time atau paruh 
waktu di wedangan belakang Balai Kota 
Surakarta.
 Mahasiswa Desain Interior ini 
berpesan, jika kalian punya hobi atau 
keinginan sendiri lebih baik dimaksimalkan, 
jangan terpengaruh dengan perkataan 
orang, orang tua mungkin hanya 
mengarahkan tapi hati tetap kalian sendiri 
yang mengerti. 

(Sigit Kurnia Nur Santoso)
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Peni Candra Rini, begitulah perempuan 
kelahiran Tulungagung ini dinamai. Peni 
lahir pada 22 Agustus 1983 di sebuah 

desa di daerah Tulungagung, Jawa Timur. 
Tepatnya di Desa Ngentrong. Ia berasal dari 
keluarga yang mencintai serta melestarikan 
kesenian tradisi. Kakek buyutnya, Seran, 
adalah seorang pemain musik gender 
tersohor di daerahnya. Begitu pula ayahnya, 
Wagiman, merupakan seorang dalang yang 
bergelar Ki Wagiman Gandha Carita. Kakak 
kandungnya, Siswondo mewarisi bakat 
sang ayah menjadi dalang. Sedangkan 
kakak perempuannya, Sukesi Rahayu, 
menjadi pesinden terkenal sekaligus dosen 
Pedalangan di Institut Seni Indonesia (ISI) 
Surakarta. 
 Dalam prosesnya, Peni selalu 
memegang teguh wejangan dari sang ayah, 
bahwa ia sudah berada di jalur yang benar 
untuk tetap melestarikan budaya tradisi. 
Tak heran, dimasa sulit sekalipun ia tetap 
bertahan dan terus berproses dalam seni 
karawaitan. Ditambah lagi  sejak belia Peni 
sudah belajar tembang Jawa dari sang 
ayah sehingga ia cukup sering mengikuti 

pentas dan perlombaan. Setelah lulus SMP, 
Peni pindah ke Surakarta dan meneruskan 
pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan 
Indonesia (SMKI) yang kini menjadi Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) 8 Surakarta. 
Kemudian, ia melanjutkan kuliah sarjana 
dan pascasarjana Penciptaan Seni di 
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
 Suatu waktu ia melihat penampilan 
kelompok Sono Seni Ensemble (SSE), 
sebuah kelompok seni bentukan I Wayan 
Sadra. Ia lantas memilih bergabung dengan 
mereka. Dari sanalah ia mulai menekuni 
bidang penciptaan musik. Setelah 
bergabung dengan kelompok SSE tersebut, 
Peni mendapatkan workshop, pentas di 
berbagai festival, sekaligus "belajar" sebagai 
komponis. Hingga ia mampu melahirkan 
komposisi berjudul "Bramastha".
 Kemudian, Peni pernah menjadi 
pesinden untuk karya-karya Rahayu 
Supanggah bersama kelompok Garasi Seni 
Benowo (GSB). Sosok Sadra dan Supanggah 
sangat mempengaruhi Peni untuk 
mendalami dunia musik. Tak hanya sampai 
di sana, sejak kecil Peni telah menorehkan 

Komponis Perempuan
yang Mendulang 

Prestasi

Profil Dosen

Dok. Pribadi
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berbagai prestasi, mulai dari perlombaan di 
tingkat sekolah hingga meraih Silver Medal 
For The Best Vocal Performance pada The 
Spring Friendship Art Festival, Pyongyang, 
Korea Utara, 2008.
 Tahun 2008 pula, Peni 
merampungkan studi magisternya dengan 
menampilkan karya ""Bramara" dengan 
komposisi "An-nahl Brengengeng", "Sekar", 
"Madusari", "Entup", dan "Tilar". Judul 
"Bramara" berasal dari kamus Bahasa Kawi 
seratan C.F. Winter dan R. Ng. Ranggawarsita 
yang berarti lebah dalam Bahasa Indonesia. 
Karya ini terinspirasi dari dengung 
suara lebah dan filosofi hidup. Karya 
ini menjadikan Peni sebagai komponis 
perempuan yang patut diperhitungkan. 
Tahun 2013, Peni meraih Hibah Seni 
Kelola kategori Karya Inovatif untuk karya 
"Ontosoroh".

 Peni juga kerap tampil dalam 
berbagai pegelaran seni di dalam dan luar 
negeri. Bahkan, ia didaulat menjadi maskot 
Solo International Performing Arts (SIPA) 
2016. Selain aktif sebagai komponis dan 
pesinden, kini Peni mengajar komposisi di 
ISI Surakarta.
 Beberapa komposisi musik yang 
pernah dihasilkannya adalah "Bramastha" 
dan "Bramara". Karya-karya tersebut 
menjadikannya sebagai komponis 
perempuan muda yang beberapa kali 
diundang dalam forum Internasional 
seperti:

1. Gamelan Festival Amsterdam, Belanda,  
    2007

2. Jakarta Art Festival, 2007

3. Solo International Ethnic Festival, 2010 

4. Asia Pasific Performance Exchange,  
    Bali,2010

5. Harare International Festival of the Arts,
     Zimbabwe, Africa, 2011 

6. Malay Gamelan Festival, Trengganu,
    Malaysia, 2011

7. World Festival of Sacred Music
    di Los Angeles, Oktober 2011.

(Ari Aryani)

Profil Dosen

"ia sudah berada di jalur yang 
benar untuk tetap melestarikan 
budaya tradisi"

Dok. Pribadi
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Hidup adalah 
Tentang Seni

"Saya menyadari bahwa hidup adalah 
tentang seni. Kita dapat melihat seni 
dalam banyak aspek kehidupan kita, 
dan dengan melihat seni, kehidupan 
menjadi diperkaya oleh perspektif

yang berbeda."
 

– Theresia

Tere, begitulah ia biasa disapa teman 
dekatnya. Namun jika mengisi kolom 
nama dengan versi panjangnya, 

ia akan mengisi dengan nama Theresia 
Agustina Sitompul. Itu nama yang diberikan 
oleh kedua orang tuanya saat ia lahir pada 
5 Agustus 1981. Tere memulai pendidikan 
seni dari tingkat sarjana (1999-2007) 
hingga master (2009-2011) di Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta.
 Sekarang Tere adalah seorang dosen, 
ibu rumah tangga dan tentunya seniman. 
Dalam berkesenian, terutama karya-karya 
sebelumnya, Tere menempatkan fokus pada 
printmaking (seni grafis). Media seni grafis 
masih ia gunakan sampai hari ini, termasuk 
etching yaitu teknik menggunakan media 
tembaga sebagai pembuat klise, memakai 
asam nitrat yang bersifat korosif. Lalu ia 
juga menggunakan teknik drypoint yaitu 
dengan membuat lekukan atau torehan-
torehan dibuat langsung di atas pelat 
seng atau tembaga dengan menggunakan 
jarum baja berujung runcing. Proses 
pengerjaannya seperti orang sedang 
menulis dan teknik cetak karbon. Tere 
sebagai seniman dengan penguasaan yang 
baik dari cetakan grafis, tetapi yang lebih 
penting, hal itu menunjukkan kekuatannya 
dalam menyajikan ide kompleks dalam hal 
tema dan bentuk.
 Setelah kuliah, karya Tere mulai 
berkembang dengan keterlibatan patung, 
media campuran, dan juga disajikan dalam 
bentuk instalasi. Seiring dengan transisi 
ini, ia juga mengalami perubahan besar 
dalam kehidupan pribadinya. Apalagi 
setelah Tere menjadi ibu. Pengalaman 
pribadi yang dibebankan secara emosional 
ini telah mulai memengaruhi tema penting 
dari pekerjaannya, yang awalnya dimulai 
sebagai upaya untuk menemukan jawaban 
terhadap masalah emosional lainnya. 
Tere mulai menyelidiki seluruh rentang 
emosi pribadi dan pikiran yang ada dalam 
hubungan dekat ibu dan anak seperti yang 

Profil Dosen

Dok. Pribadi
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terlihat dalam sebagian besar karyanya 
disajikan dalam pameran Solo di 2009: 
Confessions (of an artist as a young mom).
 Karya Tere berurusan dengan 
masalah pribadi, memori, identitas dan 
menulis ulang sejarah dalam perspektif 
yang intim dalam rangka untuk membaca 
konteks sosial. Jadi, objek visual hanya 
perwakilan dari ingatannya dalam narasi 
tertentu yang telah diambil begitu saja 
sebagai kebenaran dalam kehidupan 
sehari – hari. Dengan menciptakan objek, 
dirinya ingin menjembatani dialog antara 
ingatannya dengan kehidupannya yang 
nyata. "Saya mengambil inspirasi dari hal 
yang sederhana dalam hidup. Kehidupan 
sehari-hari saya, hubungan dengan sisi 
pribadi saya, religius, termasuk dilema 
yang kompleks, identitas saya sebagai 
seorang wanita, seorang ibu, dan tentang 
nilai dalam kehidupan yang saya anggap 
sebagai kebenaran tertentu." ungkapnya.
 Pada tahun 2000 pertama kali 
karya Tere dipamerkan dalam sebuah 
pameran bersama di Sanggar Caping, 
UNNES, Semarang. Tahun 2004, karyanya 
dipamerkan di luar negeri pada pameran 
bersama "Guest Country Lessedra 3rd 
Annual Mini Print" di Sofia, Bulgaria. 
Pada tahun yang sama, beliau menggelar 
pameran tunggal dengan judul "Yearning" 
di Via-Via Café Yogyakarta. Pameran tunggal 
selanjutnya antara lain : "Confession" di 
Vivi Yip Art Room, Jakarta dan Richard Koh 
Fine Art, Kuala Lumpur, Malaysia (2009); 
"Happyartland" di ViviYip Art Room 2, Jakarta 
dan S Bin Art Plus, Singapura (2010); "Spirit 
of Noah" di Bentara Budaya, Yogyakarta 
(2011); "Prints the Book of Genesis: Seeds of 
Peace" di Lawang Wangi, Bandung (2012); 
dan "Pada Tiap Rumah Hanya Ada Seorang 
Ibu (within each house there is only a 
mother)" di Bentara Budaya, Jakarta, Bali, 
Solo, Yogyakarta merupakan Tour Solo 
Exhibition dari tahun 2014 hingga 2015.

 Tere telah beberapa kali mendapat 
penghargaan, antara lain : "Nominee of 
Prudential Eye Art Award, Emerging Artist 
using Sculpture " (2015); "The Winner of 
Young Artist Award, ArtJog 2013 ",Yogyakarta, 
Indonesia dan "Finalist of the 2012 & 2013 
Sovereign Asian Art Prize ", Espace Louis 
Vuitton Island Maison and W.Hotel, at 
Korea and Singapore (2013); " Finalists of 
Indonesian Art Awards Ideolect" , Galeri 
Nasional Indonesia (2013); "The 3rd Winner 
Indonesia Triennal Prinmaking " IV (2012); " 
The 1st Winner Belanja Grosir sambal Plesir, 
Mural Competition ITC ", Surabaya (2005)
 Karya Tere telah mendunia, tapi 
bukan berarti tanpa tantangan. "Tantangan 
dalam berkarya bagi saya ialah bagaimana 
dapat mempertanggungjawabkan karya 
yang telah dibuat kepada publik dan karya 
menjadi bagian dari pengetahuan." Ujar 
Tere. Seni rupa dalam dunia merupakan 
motivasi baginya dalam berkarya dan rasa 
syukur menjadi hal utama baginya untuk 
menuju gerbang keberhasilan seperti saat 
ini. "Yang pasti mensyukuri segala yang 
ada itu yang paling utama, tekun dalam 
menjalani profesi." ucap Tere

(Zalna Gina Sonia)

Profil Dosen

Dok. Pribadi
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Refleksi

Minat baca di kampus seni Institut 
Seni Indonesia (ISI) Surakarta 
sempat mengalami penurunan, 

disebabkan seiring perkembangan 
teknologi internet dan mahasiswa belum 
bisa memanfaatkanya dengan baik, namun 
berselangnya waktu, sedikit demi sedikit 
sudah mengalami peningkatan. Menurut 
Slamet MD, Ketua LP2MP3M (Lembaga 
Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, 
Pengembangan Penalaran dan Penjaminan 
Mutu) ISI Surakarta, minat baca mahasiswa 
di kampus seni sebelumnya hanya 50-70% 
dan sekarang menjadi 80%. Peningkatan ini 
bisa dilihat dari hasil prestasi karya ilmiah 
mahasiswa. Adanya penekanan dari dosen 
dan program pemerintah mengharuskan 
ada karya ilmiah dan menulis jurnal. Tidak 
hanya mahasiswa, kurangnya minat baca 
terjadi pada dosen terutama dalam bidang 
penelitian belum mengalami peningkatan. 

Karena kurangnya minat baca dari dosen 
dan tidak adanya tugas yang merujuk 
untuk membaca membuat mahasiswanya 
menjadi malas membaca, datang ke 
perpustakaan kampus bukan karena 
kebutuhan dan pengalaman, melainkan 
mengerjakan skripsi atau tugas akhir, itu 
pun menjiplak bisa dilihat dari hasilnya.
 Slamet memberi penekanan kepada 
dosen dengan mewajibkan melakukan 
penelitian, menulis buku dan jurnal, bila 
tidak, akan mendapatkan sanksi berupa 
ditutupnya sertifikasi dosen (serdos). Perlu 
adanya meningkatan minat baca di kampus 
seni, karena akan menambah informasi, 
ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas 
dan mutu mahasiswa, salah satunya 
bagaimana menjadikan buku dan majalah 
kampus sebagai refrensi. Disajikan tulisan-
tulisan semi ilmiah supaya memberikan 
gambaran menuju suatu pengalaman 

Budaya Literasi di Kampus Seni

Ilustrasi oleh: Raihan
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berkesenian, dengan adanya penekanan itu 
berharap mahasiswa sadar bahwa seorang 
mahasiswa seni itu juga akademisi dan 
ilmuan bukan hanya seniman meskipun 
kuliah di kampus seni. Membaca tidak 
harus buku fisik, seiring perkembangan 
zaman buku bisa dibaca dan diakses 
melalui gawai. Sekarang apakah bisa 
majalah itu bukan hanya sekedar terbit, 
lalu bagaimana majalah itu bisa memberi 
peluang atau memberi gambaran kita 
mahasiswa perlu menulis dan membaca, 
itu tugas mahasiswa." ujar Slamet.

 Dharsono mengungkapkan bahwa 
perpustakaan di ISI Surakarta sedang 
berbenah untuk menjadi perpustakaan 
yang dapat menunjang kegiatan civitas 
akademika. Mereka berharap mahasiswa 
mulai membudayakan membaca, bukan 
hanya tulisan melainkan bagaimana 
membaca lingkungan dan situasi, adanya 
majalah kampus bisa di jadikan wadah 
menampung inspirasi mahasiswa dalam 
mengekspresikan gagasannya berupa 
tulisan ilmiah serta menjadi media 
informasi kampus dan mahasiswa.

(Sigit Wicaksono)

"Bagaimana majalah itu bisa 
memberi peluang atau memberi 
gambaran kita mahasiswa perlu 
menulis dan membaca, itu tugas 

mahasiswa"

“Dengan menulis
kita akan mencari

literatur dalam buku itu”

 Menulis dan membaca merupakan 
langkah awal memasuki dunia akademisi. 
"Sebetulnya yang saya kembangkan di 
sini dengan mahasiswa saya yaitu budaya 
menulis, dengan menulis kita akan mencari 
literatur dalam buku itu. Beda antara 
membaca untuk mengerti dan membaca 
untuk sangat mengerti," ungkap Prof. 
Dharsono.
 Menerapkan pendidikan demokrasi 
di kampus seni mungkin bisa membantu 
meningkatkan minat baca mahasiswa, 
sebuah pembelajaran antara dosen dan 
mahasiswa mencari materi, namun 
sebelumnya dosen harus bisa menguasai 
metode dan materi, karena nantinya 
akan meluruskan apa yang dicari oleh 
mahasiswanya sebelum dipresentasikan. 

Menurut Prof. Dharsono ketika data-data 
pustaka dijadikan sebuah tulisan belum 
bisa menjadi sebuah artikel hanya bisa 
untuk makalah, makalah belum bisa dipakai 
untuk jurnal internasional dan sebagainya 
karena perlu dirangkai, dipadu atau 
diinteraksikan dengan data lapangan yang 
nantinya bisa menjadi karya ilmiah. Dari 
situ seorang mahasiswa juga mempunyai 
kewajiban membuat jurnal internasional. 
Demi meningkatkan minat baca di kampus 
seni tentu perlu adanya perpustakaan yang 
menunjang. 
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Tips dan Trik

Tips Menjadi Mahasiswa Seni
Menjadi mahasiswa seni tentu memiliki cara tersendiri ketimbang mahasiswa lainnya. 
Dalam artikel ini akan membahas apa saja yang perlu dilakukan sebagai mahasiswa yang 
sedang menempuh pendidikan di kampus seni.

1. Sering melihat pertunjukan atau pameran
 Menambah pengetahuan tidak hanya 
didapat dari pembelajaran di kampus saja 
tapi dapat juga diperoleh dari menonton 
sebuah pertunjukan atau melihat pameran 
akan sangat membantu ketika proses 
pembuatan karya karena banyak inspirasi 
yang akan didapat setelah melihat pameran 
atau pertunjukkan.
 Ketika menonton sebuah pagelaran 
seni/pameran, mahasiswa akan secara 
langsung merasakan suasana atau emosi 
yang dibangun di dalam pagelaran itu, jika 
mahasiswa sering melihat pagelaran seni 
maka mereka akan banyak memiliki referensi.

2. Bergaul dengan lintas Prodi
 Bergaul dengan lintas prodi juga 
berguna untuk mendukung dalam proses 
berkarya, pada saat bergaul dengan lintas 
prodi akan menghasilkan sebuah simbiosis 
mutualisme antara mahasiswa dari prodi 
A dan prodi B akan bisa saling membantu 
dalam membuat sebuah karya sesuai dengan 
keahliannya masing-masing.
 Selain itu juga akan menambah relasi 
dan juga pengetahuan baru yang mungkin 
tidak didapat dalam prodi, keseruan mungkin 
akan tercipta dalam melakukan eksperimen 
disaat bekerjasama dalam membuat karya, 
rasa rasa penasaran yang akan semakin 
mendorong untuk terus berkarya lebih baik 
lagi.

3. Bersaing dengan idola
 Setiap orang pasti memiliki idola 
atau panutan. Belajar di dunia kesenian, idola 
menjadi seseorang acuan untuk berkarya. Hal 
inilah mendorong mahasiswa untuk membuat 
karya semakin lebih baik.
 Bersaing dengan idola akan membuat 
semangat berkarya akan semakin terpacu, 
mahasiswa akan semakin melakukan 
eksplorasi hingga karyanya seperti karya sang 
idola, dari situlah mahasiswa akan memiliki 
karya yang berkarakter tersendiri meskipun 
dia memiliki acuan sang idola.

4. Berlatih
 Berlatih dengan sering juga akan 
membuat kita semakin memahami apa yang 
telah dipelajari dari mulai kekurangan hingga 
kelebihannya, akan ada inspirasi atau hal-hal 
baru yang kemungkinan tidak direncanakan 
atau tidak terpikirkan sebelumnya, hal ini 
akan membuat semakin penasaran apa yang 
akan muncul sehingga mahasiswa akan 
semakin bereksplorasi.

5. Searching dengan menggunakan bahasa 
asing
 Mencari pokok bahasan dengan 
menggunakan bahasa asing ini sangat 
membantu dalam menemukan pokok 
bahasan secara luas, hal ini karena bahasa 
yang digunakan skalanya internasional.

(Hema Kusuma Sandi)

Ilustrasi oleh: Deta
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Asadha Puja
Intuisi foto/Pashadeno Senja

Tradisi Sewu Kupat di Gunung Muria
Intuisi foto/ Ramadhan Aryo
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Galeri
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Galeri
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Tari Topeng Priangan Tiga Watak
Intuisi foto/Aldo



31Intuisi - E7 2019

Galeri
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Tari Bedhaya Pangkur
Intuisi foto/Aldo
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Dalang dan Wayang
Intuisi foto/Aldo

Contemporary Dance (Pixel Strecth Effect)
Intuisi foto/Sigit Wicaksono

Galeri
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Ekspresi - Karya

Banyumili Art Performance

Megatruh Banyumili atau lebih 
dikenal dengan Megatruh, lahir 
di Bantul Yogyakarta 4 Maret 

1998. Mahasiswa semester tujuh program 
studi Seni Tari Institut Seni Indonesia (ISI) 
Surakarta. Alasan ia memilih berkuliah di 
ISI Surakarta bukan lain untuk menjadikan 
dirinya sebagai seorang koreografer tari 
profesional. Seorang koreografer pasti 
butuh penari-penari profesional, di ISI 
Surakarta ia dapat bertemu dengan penari-
penari profesional serta berkualitas. 
 Megatruh adalah founder Banyumili 
Art Performance yang berdiri di Yogyakarta 
tahun 2014. Mahasiswa seni sekaligus 
perintis wadah seni ini, menuturkan 
jika seni adalah suatu sesuatu hal yang 
menyenangkan, melalui seni kita bisa bebas 
berbicara dan itu dianggap sesuatu yang 
indah. Selain itu ia juga turut berpartisipasi 
dalam kepenulisan buku bertajuk "Daya 
Tari", yang mencakup 17 koreografer muda 
berpotensi di Indonesia. Pengantar bukunya 
ditulis oleh Maria Darmaningsih, salah satu 
koreografer terkenal di Indonesia sekaligus 
Director Indonesian Dance Festival, dan 

Megatruh adalah partisipan termuda 
diantara penulis lainnya.
 Seperti diketahui, seni sifatnya 
multitafsir, jadi cukup sekali kita kasih 
percikan bagi penonton atau pengamat itu, 
otomatis mereka bisa berimajinasi sangat 
banyak. Menurutnya seni muncul berangkat 
dari audience, karena mereka memahami 
sesuatu dengan persepsi mereka masing-
masing, dan seni yang indah bukan 
berangkat dari peristiwa yang ada, tapi seni 
bisa menciptakan sebuah peristiwa atau 
tragedi,“ ujar Megatruh.
 Menjadi mahasiswa seni pasti 
memiliki perbedaan yang sangat mendalam 
dibandingkan dengan mahasiswa lain yang 
hanya menjadikan seni sebagai sebuah 
outfit atau gaya hidup mereka. Mahasiswa 
seni pasti memiliki tanggung jawab yang 
lebih, dibandingkan mahasiswa pecinta 
seni. Mengapa, karena masyarakat umum 
akan mengira bahwa mahasiswa seni 
pandai dalam segala bidang seni. Perspektif 
masyarakat umum bahwa mahasiswa seni 
pasti bisa menari, menggambar, mengukir 
dan lainnya. Padahal tidak demikian, hal 
ini juga disampaikan oleh Megatruh selaku 
founder Banyumili Art Performance.
 Membahas tentang Banyumili 
Art Performance, yang dulunya memiliki 
nama Banyumili Art Pro, tercetus nama 
Banyumili didukung oleh teman-teman 
komunitasnya karena yang memiliki ide 
untuk membentuk komunitas ini adalah 
Megatruh sekitar tahun 2014, komunitas ini 
hadir bertujuan untuk menampung pelaku 
seni khususnya seni pertunjukan dari 
multidisipliner yang berasal dari berbagai 
kalangan, pada dasarnya mereka adalah 
orang-orang yang suka terhadap seni dan 
menyuarakan isi hati mereka. Kemudian, 
menciptakan karya dari berbagai sudut 
pandang multidisipliner tersebut.

Dok. Pribadi
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 Pertunjukan yang disuguhkan 
berbagai macam bentuk mulai dari 
gabungan pertunjukan tari dengan film, 
teater hingga performance art. Karya yang 
ditampilkan mayoritas tidak lebih dari 40 
menit, karena ia ingin menunjukan sesuatu 
yang hanya sebentar namun tetap bisa bikin 
nagih para penontonnya. Konsep kekaryaan 
Megatruh juga mengambil konsep-konsep 
idealis, yang mana kebanyakan karyanya 
memiliki tujuan tertentu untuk mengkritik 
suatu masalah yang ada. Karya yang telah 
dibuat oleh Banyumuli Art Performance 
sekitar 40 karya dan hampir semua tidak 
memiliki judul. Kemudian ada pula, karya - 
karya yang memiliki judul seperti, AKU (TARI 

DAN ART PERFORMANCE), dan juga karya 
yang bisa dibilang lumayan baru yaitu S.O.S 
(Space Of Silence). Masing-masing karya 
memiliki makna idealis tersendiri, bahkan 
bisa dibilang aneh dan tidak wajar bagi 
orang awam. Namun menurut Megatruh 
karya yang indah adalah karya yang 
akan memunculkan banyak pertanyaan-
pertanyaan bagi audiencenya. Terakhir 
yang ingin disampaikan oleh Megatruh 
bagi mahasiswa seni ialah "Jadilah dirimu 
sendiri, jangan mau disamaratakan."

(Benny Suryo Pratomo)

"Jadilah
dirimu sendiri,
jangan mau
disamaratakan."

Dok. Pribadi
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Bermodal Photogram dan Plastik Sukses 
adakan Pameran Tunggal

Menyandang gelar mahasiswa 
adalah suatu kebanggaan bagi 
sebagian besar orang. Berbagai cara 

dilakukan untuk masuk perguruan tinggi 
yang diinginkan sesuai passion masing-
masing. Namun dibalik kebahagiaan dan 
rasa bangga mereka, di sisi lain terdapat 
tantangan yang sangat besar dan tanggung 
jawab yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti 
halnya masyarakat yang terlanjur melabeli 
Agent of change, yang mana label tersebut 
cukup melekat bagi mahasiswa. Masyarakat 
percaya bahwa mahasiswa merupakan 
kaum terpelajar, serta  diharapkan mampu 
memberikan perubahan dalam kehidupan 
dimasa mendatang.
 Seperti halnya Bimo Wisnu Atmojo, 
mahasiswa program studi fotografi tahun 
2014, pria kelahiran Probolinggo tahun 1996 
ini menceritakan perjalanannya selama 
menjadi mahasiswa fotografi, yang ia 
pergunakan untuk mempelajari berbagai 
hal yang belum diketahuinya dalam lingkup 
fotografi. Bagi Bimo, memperbanyak relasi 
pertemanan juga membantunya dalam 

Dok. Pribadi
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menemukan tambahan ilmu yang bahkan 
belum diajarkan dalam perkuliahan. Seperti 
halnya photogram, merupakan salah satu 
teknik yang ia dapatkan diluar perkuliahan. 
Bimo sendiri mulai mengenal dan tertarik 
dengan photogram karena dikenalkan oleh 
Catur kakak tingkatnya dan Anin Astiti, 
Dosen fotografi di kampusnya.
 Mahasiswa yang telah 
menyelesaikan tugas akhirnya berbentuk 
karya foto digital imaging 2 dimensi 
ini, sempat memperdalam mengenai 
teknik photogram yang akhirnya mampu 
mengantarkannya menjadi pameris 
tunggal pada tahun 2018. Pameran tunggal 
photogram ini merupakan pameran tunggal 
pertamanya yang diselenggarakan oleh 
Kelas Pagi Kediri yaitu suatu komunitas 
fotografi serta bekerjasama dengan 
Sekolah Korius yaitu komunitas pendidikan 
berbasis foto. Tidak hanya sukses menggelar 
pameran tunggal, pada tahun 2015 Bimo 
pernah mendapat undangan dari salah 
satu perusahaan rokok untuk mengadakan 
pameran dan menjadikannya sebagai artis 
tunggal dalam pameran tersebut. Dalam 
pameran ini ia menampilkan karya - karya 
yang telah dibuat secara konvensional, 
kurang lebih 10 sampai 12 karya hitam putih. 
Tak hanya sampai disana, perusahaan 
pun juga memintanya untuk menjadi 
narasumber diskusi karya saat itu.
 Ditahun 2019 ini, Bimo menjadikan 
plastik sebagai tema utama dalam 
pemeran tugas akhirnya, tema tersebut 
sengaja diangkat sebagai ide pokok. Karya 
tersebut  menerapkan visual perkotaan, 
pemandangan alam bahkan pegunungan 

yang terbuat dari bahan plastik. Dia ingin 
menggiring opini masyarakat bahwa 
bagaimana jika seluruh fasilitas kehidupan 
tercipta dan tersusun dari plastik. 
Sebelumnya Bimo melihat tumpukan 
sampah plastik yang menggunung dan 
ketika berjalan kemana pun pasti terdapat 
adanya plastik. Hal itu yang melatarinya 
memilih plastik sebagai tema, karena 
plastik sendiri merupakan objek yang 
paling bisa mewakili sebagai interpretasi 
benda apapun yang bervariatif, yang pasif. 

 Di dalam karyanya Bimo ingin 
menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya 
plastik itu buruk, pada kenyataannya 
plastik tetap dipakai oleh banyak kalangan. 
Pada karya tersebut mahasiswa kelahiran 
Probolinggo ini ingin menyampaikan pesan 
tersirat yang membebaskan penikmat 
karyanya menyimpulkan sendiri baik 
dan buruknya plastik bagi mereka. Bimo 
juga memberi pesan dan tips untuk 
menghasilkan karya, supaya tidak takut 
mencoba hal yang baru dan mulai belajar 
dari apa yang tidak disukai, karena dari 
belajar dapat menunjukkan eksistensi diri 
serta harus mengapresiasi dan tidak acuh 
tak acuh dengan karya apapun.

(Adhitio Nugroho)

“Bahwa tidak sepenuhnya 
plastik itu buruk, pada 

kenyataannya plastik tetap 
dipakai oleh banyak kalangan”
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Dalam Perjalanan
Oleh: Putri Fatin Afifah

Ilustrasi oleh: Greencattea

Dalam perjalanan, 

Kulihat mata-mata yang kelelahan,

Tetesan keringatnya kulihat bercucuran, 

Raut-raut wajah yang sudah dimakan zaman, 

Terkena debu-debu yang beterbangan.

Pencari nafkah di sepanjang perjalanan,

Mengayuh dan terus mengayuh, 

Badan tua bungkuk yang terlihat rapuh, 

Mengharap penumpang yang terlihat jauh.

Ekspresi - Puisi

Pencari nafkah di sepanjang perjalanan,

Menyorot tajam penuh pengharapan, 

Melihat mengiba menatap dermawan, 

Menengadahkan tangan mengharap pemberian.

Pencari nafkah di sepanjang perjalanan,

Menjual suara di sepanjang lampu merah, 

Memetik gitar demi keluarga di rumah, 

Lambaian tangan adalah hal yang lumrah.

Pencari nafkah di sepanjang perjalanan,

Menaruh harap di atas keadaan, 

Menjadi manusia di dalam peradaban, 

Menjejakkan langkah demi sebuah suapan.
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Pengais Ilmu
By : Lappalipulla

Telapak tangan mengait kata
Jari kaki menumpu langkah
Kata berkata tidak putus asa
Permai nun jauh di ujung mata

Hari demi hari mengais ilmu
Merajut kata makin sendu
Timur ke barat melaju
Berbalik membekas di kalbu

Wahai rupawan dunia
Wahai para pemegang cakra
Tuntaskan beban di dada
Tuk menyongsong hidup
yang kian mendera

Mendaki gunung membelah lautan
Tanpa kata perpeloncohan

Ekspresi - Puisi

Ilustrasi oleh: Greencattea
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Selendang Kuning
Oleh: Yongi

Rininta duduk menatap pantulan 
wajahnya di cermin gelisah. Wajahnya 
yang cantik sudah dipulas bedak 

tipis dan gincu berwarna cerah, namun tak 
senada dengan raut mukanya yang muram. 
Ia mendesah pelan lalu kemudian beranjak 
dari kursi rias,menyambar tasnya cepat, 
dengan tergesa berjalan menuju kampus 
yang jaraknya hanya beberapa puluh meter 
dari indekos yang ia tinggali. Langkahnya 
tambah berat ketika memasuki gerbang dan 
semakin mendekati gedung jurusan tari di 

mana ia menimba ilmu,dan makin berat 
taktala suara iringan gamelan tedengar lirih 
dari luar gedung. Duduk merenung lama di 
depan cermin tadi ternyata menyita banyak 
waktu, karena kelas menari sudah dimulai 
sejak setengah jam yang lalu. Sambil 
memantapkan hati Rininta melangkah 
memasuki gedung.

Tidak apa,Ita! Hanya sebentar, kamu bisa 
melaluinya

Ekspresi - Cerpen

Ilustrasi oleh: Fahmi
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 Ruangan itu besar dan luas tanpa 
sekat karena memang diperuntukkan 
bagi mahasiswa jurusan tari untuk kelas 
menari. Mata Rininta melirik sekilas ke 
pojok ruangan,menatap sosok laki-laki 
tinggi paruh baya yang dengan genitnya 
melingkarkan lengan ke pinggang salah 
satu mahasiswi. 
 "Sampur-mu ini kurang kencang 
ikatannya,kalau begini pas kamu nari 
di depan banyak orang terus lepas 
bagaimana?" Ujar laki-laki tersebut seraya 
mengencangkan ikatan selendang kuning 
di pinggang. Gadis berselendang kuning itu 
hanya menunduk patuh, namun tangannya 
yg mengepal gemetar tetap tertangkap 
mata Rininta. Dia bergegas ke pojok ruangan 
lain, cepat-cepat meletakkan tasnya, 
mengambil selendang kuning dari tas lalu 
mengikatnya kuat-kuat di pinggang. Dia 
tidak ingin selendangnya dibenahi seperti 
temannya tersebut. Dengan cekatan dia 
menelisip bergabung di antara barisan 
mahasiswa yang sedang menari. Namun 
ia tak bisa fokus menari, fokusnya masih 
tertuju pada lelaki tadi yang kini telah 
berkeliling mengamati gerakan tarian para 
muridnya. Hatinya makin tak karuan kala 
lelaki tersebut mendekat.

 "Kamu terlambat sekali,Ita!" 

Seketika Rininta menghentikan gerakannya, 
ketakutan terbesar yang sedari pagi 
membuatnya gelisah mendekat sambil 
menebarkan senyum memuakkan.

 "Nggak, bapak nggak akan marah 
kok," ujar laki-laki itu sambil berpindah 
posisi ke belakang badan Rininta, 
lalu meraba pinggangnya. "Ini posisi 
kamu kurang rendah, kaki juga kurang 
terbuka,"  tangannya berpindah. Rininta 
menggenggam kuat kuat ujung selendang 
kuningnya, gemetar. Anak anak yang lain 
tak peduli,tetap melanjutkan gerakan 
seperti tak terjadi apapun. Entah tak peduli 
atau takut latihan siang malam mereka 
dihadiahi nilai rendah jika berani ikut 
campur. Dosen tersebut memang sudah 
jadi rahasia umum sering melakukan 
pelecehan baik verbal maupun fisik, 
namun mereka tak berdaya. Pernah sekali 
ada yang berani mengadu, namun balik 
dipermalukan karena dosen tersebut amat 
pandai memutar fakta dengan bilang 
bahwa gadis itulah yang menggodanya. Tak 
ada yang berani mengadu lagi sejak saat 
itu. 
 Ia mengepal tangan marah dan 
takut, membiarkan tangan dosen itu 
membenarkan posisi badannya lalu 
menghela nafas lega saat pak dosen 
berpindah tempat dan membenarkan 
posisi badan mahasiswi yang lain. Rininta 
menyapukan pandangannya ke sekeliling, 
melihat raut-raut takut temannya 
gemetar menahan tangis. Dilihatnya 
kembali selendang kuning yang melilit di 
pinggangnya dengan benci.

Ekspresi - Cerpen
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Idealis
Oleh: segelasberdua

Awan memiliki fungsi sebagai 
penghalang radiasi matahari 
secara eksplisit ke bumi. Terpantau 

dari bumi sudah tiga hari hanya ada 
beberapa gelintir awan tipis bernaung di 
langit. Tiga hari sudah panas memayungi 
malam. Kemarau tak hanya singgah di 
tiga malam lalu. Rupanya kemarau juga 
sedang menggerogoti hidupku. Merasuk 
dengan rasa tandus. Tak ada motivasi. Tak 
bersemangat.
 Dua putung rokok mengkerdil 
dimakan abu api. Rasanya aku sedang 
berpikir. Namun pikiranku tanpa rasa. 
Aku membiarkan rokok ketigaku di antara 
jari tengah dan telunjuk terhisap angin-
angin tandus. Memejam, kelopak mataku 
menutup manik di dalamnya pelan. 
Menghela napas panjang, meresirkulasi 
oksigen dalam rongga hidung. 

Memaksanya menemukan jalan melalui 
saraf-saraf memasuki otak. Oxygen, fill my 
brain, please!
 Aku pusing bukan kepalang. Ingin 
kubenturkan saja kepalaku ke palang. Lalu 
yang kuinginkan lebih dari memar ungu. 
Ingin sampai kepalaku berdarah dan benyu. 
Menumpahkan kerak-kerak dungu. Dan 
akan kuisi mengenai ide-ide cemerlang 
yang baru. I imagined what would happen. 
I didnt really dare. Sudah kudoktrin diriku, 
Aku tak boleh tersungkur lemah hanya 
karena masalah ini. 
 Aku membuka mata malas. 
Menjatuhkan rokok ketiga berbaur dengan 
tanah bersama dua putung lain. Menekan 
knop power di lingkar kanan gawai 
sekenanya. 
 23:58. Lapar dan jenuh. Dua kata 
bersimponi mengitari perut serta sebuah 

Ekspresi - Cerpen
Ilustrasi oleh: Garis Koordinat
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benda putih-lunak yang terdapat di dalam 
rongga tengkorak dan menjadi pusat saraf; 
benak.
 Mendengus. Memungut kotak 
cigarette tersisa. Mendorong kursi. Memberi 
celah diri sendiri untuk berdiri dengan 
tidak tegapnya. Memasukan gawai ke 
saku. Melingkarkan tali totebag hinggap di 
pundak kanan. Menutup mac hingga lampu 
logonya meredup. Menenteng begitunya 
begitu saja. Mengangkat kaki terlampau 
malas. Berjalan gontai menuju warung 
indomie terdekat.
 "Mang. Indomie rebus telurnya dua." 
Aku memesan. Hingga ujung kalimat aku 
pasrah. Lapar, tapi seperti tak ada semangat 
mengisi perut dengan amunisi sebelum 
kembali ke medan.
 Lemas iya. Malas iya. Dua kata 
bertautan. Lemas sudah dua belas jam 
lebih tak memberi pundi-pundi asupan 
pada tubuh keringku. Malas juga makan 
untuk kembali pada kenyataan yang belum 
terselesaikan.
 "Mangga." Sebuah kata 
mempersilahkan diikuti sepasang 
mangkuk mie dengan uap panas baru 
matang di hadapanku. Sebelum mie mekar, 
kujejalkan paksa mereka beserta uap panas 
yang masih berkecamuk menggelut tali-tali 
mie. Penting, lambung terisi. Hingga-hingga 
tak kupersilahkan kuncup rasa di pori-pori 
lidah dan atap mulut bahkan tenggorokan 
mendapatkan peranan ikut menjamah rasa 
mie. Kubiarkan mie-mie ini terjun bebas 
melandas di lambung.
 Raib sekejap dua mangkuk 
indomie telur rebus beserta kuahnya tak 
tersisa. Diakhiri sendawa, ditutup dengan 
menyebat batang terakhir yang tersisa. 
Hingga seorang gadis kukenal tiba-tiba 
datang. Duduk dikursi kosong dihadapanku. 

Matanya berusaha menatap manikku yang 
sejurus kemudian tengah fokus pada layar 
beradiasi—gawai. "Ngapain dalem banget 
liatinnya?" Aku berucap, "Gak boleh?", 
tanyanya. "Gak bolehlah." Aku kembali 
berkutik dengan my cigarette, "Kenapa?", 
Tanyanya kedua kali. "Ya entar kamu suka 
sama aku."
 Ia bergeming. Tak mengindahkan 
ucapanku.
 Sepersekian detik setelahnya, 
"Kalau udah terlanjur suka?". Otot jemari-
jemariku membeku, bukan karena dingin 
malam. Bukan.
 Aku tertawa kaku. "Janganlah." She 
was frontal confessed to me?. Lalu, tawa 
kakunya dilontarkan sebagai jawaban. 
Neira namanya.
 Neira berdiri memesan, lalu kembali 
duduk dihadapanku. Dia diam. Tapi sejenak 
kemudian berucap kembali,"Lagi sibuk 
nyekripsi? or are You still idealistic with 
‘mahasiswa tv film ya TAnya bikin film’ like 
another people?".

 "Yes, I’m idealistic."

 "Oh, jadi ini yang bikin kamu lama 
dan betah di kampus dengan julukan 
mahasiswa abadi?" Aku tertawa kecil.

 Ia melanjutkan, "Bodoh ya. Sebagian 
besar orang menganggap mahasiswa abadi 
sebelah mata. Yang ada, kamu kan sedang 
berusaha ngumpulin duit buat bikin film TA 
kan?."
 "Semangat ya." Kata terakhirnya, Ia 
tersenyum, jantungku mengudara.

Ekspresi - Cerpen
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Ilustrasi
Ilustrasi oleh: Rizky
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Komik

Ekspektasi

Komik oleh: Nurul Izza
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Resensi

Film tugas akhir karya Dimas 
Dwi Wardhana mahasiswa 
Televisi dan Film angkatan 2013, 

mendapat berbagai penghargaan 
antara lain: pemenang kategori 
umum Resonance 2019, special 
mention anugerah rasa karsa UI Film 
Festival 2019, GUFA (Global University 
Film Awards) Short list  tahun 2020.
Mole bercerita tentang Surip (12) yang 
berkeinginan membasuh kaki Ibu 
dengan baskom blirik yang dibawa 
dari pesantren menjelang Hari Raya 
Idul Fitri. Setibanya di rumah, ia 
terpaksa menanti kepulangan Ibu 
dan mengantarkan kepulangan 
Bapaknya.
 Kisah sendu dalam film ini 
semakin kuat didominasi warna 
kuning dan biru yang cerah namun 
kalem. Perpaduan kuning juga 
mendominasi pada film ini seperti 
warna truck ayah surip yang kuning 
dengan garis garis biru, warna pintu dan 
jendela rumah Surip yang kuning dengan 
Korden biru.
 Pemilihan kostum juga tepat untuk 
menjadikan Surip menjadi point on interest 
pada scene pengajian di masjid pondok, 
santri lain yang mengenakan pakaian 
nuansa krem ke arah coklat namun surip 
mengenakan jaket berwarna kuning. 
Pemeran terkesan natural dengan sesuai 
karakter. Ayah surip misal, seorang supir 
truk yang ditinggal istrinya penampilan 
yang seadanya dengan keadaan yang 
sedikit berantakan cukup menggambarkan 
keadaannya. Penampilan Surip sendiri 
sangat khas dengan penampilan anak 
pesantren yang mengenakan peci dan 
jaket. Bahasa yang digunakan dalam film 
adalah bahasa asli latar tempat tersebut 
yaitu Lumajang.

 Natural, sendu, akhir yang 
mengejutkan. Tiga hal tersebut cukup 
menggambarkan tentang film Mole. Shot 
yang dihadirkan juga memengaruhi mood 
penonton. framing, movement dan detail 
yang dihadirkan mendukung jalannya 
cerita di film ini. Unsur pembangun suasana 
lainnya yaitu suasana di pangkalan yang 
khas yaitu musik dangdut. Pemandangan 
alam juga turut serta membangun mood 
dalam film ini.
 Selama film, penonton akan 
dibawa iba kepada kepolosan Surip. 
Surip merupakan gambaran dari korban 
perpisahan orang tua yang diakibatkan 
oleh perselingkuhan. Isu tersebut memang 
sedang marak terjadi di daerah Lumajang. 
Film ini menawarkan alur yang cukup 
mengejutkan.

(Agnes Septiana)

Resensi Film Mole
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Kelompok Seni

Penari
Cross Gender
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Kelompok Seni

Dalam sebuah tarian biasanya tari 
laki-laki ditarikan oleh laki-laki dan 
tarian perempuan ditarikan oleh 

perempuan, namun ternyata juga ada 
penari cross gender yaitu seorang laki-laki 
yang berdandan perempuan dan menarikan 
tarian perempuan atau sebaliknya. Hal 
itu dilakukan supaya menarik perhatian 
penonton. Di zaman yang modern ini tarian 
sudah berkembang dan penari harus 
mengikutinya, ditambah lagi penari cross 
gender kini sudah tidak bisa diremehkan. 
Beberapa penari cross gender bahkan 
kini sudah terkenal. Rizky salah seorang 
penari lebih memilih menjadi penari cross 
gender ketimbang penari biasa karena 
dia menganggap selama ini dirinya lebih 
diminati saat menjadi penari cross gender 
daripada yang biasa. "Anak tari biasanya 
mencari hal yang baru, jadi kita harus keluar 
dari zona aman dan berani mengambil apa 
yang dikira orang salah dan itu belum tentu 
salah," terangnya.
 Beragam tarian terdapat pada seni 
tari, seperti contoh Tari Gambyong Jreng 
yang sekarang sedang laris di pasaran. 
Gambyong Jreng merupakan Tari Gambyong 
yang banyak menambahkan gerak atau 
mimik muka lucu dan lagu yang digunakan 
sebagai iringan bukan murni lagu 
iringan Tari Gambyong, melainkan sudah 
dimodifikasi. Rizky dan kelompok tarinya 
tidak selalu menarikan tarian Hip Hop atau 
Gambyong Jreng, mereka juga menarikan 
tari tradisional seperti Tari Bedhaya atau 
Tarian Keraton. Biasanya mereka sebelum 
menarikan Tari Bedhaya, terlebih dahulu 
meminta izin kepada pihak keraton, apabila 
diperbolehkan oleh keraton mereka akan 
membawakannya. Menengok ke belakang Dok. Pribadi
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Kelompok Seni

dulunya Tari Bedhaya merupakan tarian 
sakral dan hanya bisa dipentaskan di dalam 
tembok keraton tetapi sekarang sudah 
diperbolehkan ditarikan di luar keraton. 
Akan tetapi Tari Bedhaya merupakan tarian 
perempuan, jadi jika ingin menarikan 
Tari Bedhaya, grup cross gender mereka 
harus izin dulu kepada keraton. Rizky yang 
sekarang sedang menempuh semester 
tujuh, ingin membawakan tari Bedhaya 
yang dibawakan penari cross gender untuk 
tugas akhirnya.
 Laki-laki yang memiliki nama 
panjang Rizky Sanjaya ini waktu kecil 
tinggal di lingkungan mayoritas penari 
perempuan, sehingga secara tidak 
langsung kebanyakan yang diajarkan 
di lingkungannya adalah tarian 
perempuan.

 Berawal dari situ dia ingin lebih 
mendalami tarian perempuan dari pada 
tarian pria. Dia menambahkan di ISI 
Surakarta sendiri diajarkan tiga jenis tarian 
yaitu gagah, alus dan putri, tetapi dia sendiri 
lebih condong pada jenis tari alus dan putri.    
 Ke depannya ia berharap, penari 
cross gender tidak dianggap sebelah 
mata, ia juga ingin menampilkan yang 
terbaik kedepannya. "Tarian cross gender 
dipersembahkan untuk menghibur, bukan 
untuk merusak tarian, sebab pada saat 
kami menari, kami juga ada aturan dan 
tidak seenaknya," ungkapnya.

(Ahmad Nur Yahya)

Dok. Pribadi
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Pengrajin Muda Asal Klaten: Eksplorasi 
Material Kayu Kelapa 

Pohon kelapa merupakan tanaman 
yang memiliki berbagai kegunaan dan 
manfaat, karena seluruh bagian dari 

pohon ini dapat dimanfaatkan mulai dari 
akar hingga ujung daunnya. Pohon kelapa 
juga disebut sebagai pohon kalpataru 
atau kalpawreksa seperti yang disebut 
dalam kitab regwenda yang berarti pohon 
kehidupan. Selain itu pohon kelapa juga 
banyak ditemukan di wilayah Indonesia 
dengan berbagai macam jenisnya, hal 
ini dikarenakan Indonesia merupakan 
negara kepulauan yang memiliki lebih dari 
90.000 km garis pantai dan dilewati garis 
khatulistiwa sehingga mendapat sinar 
matahari sepanjang tahunnya.

 Hal itu didukung juga dengan 
kandungan tanah di Indonesia khususnya 
di Pulau Jawa, memiliki kandungan zat yang 
mendukung pertumbuhan kayu kelapa. Jika 
melihat pohon kelapa dari manfaatnya, 
pohon ini memiliki banyak potensi yang 
dapat digunakan masyarakat untuk 
memperoleh keuntungan. Bagian buahnya 
dapat diambil daging dan airnya untuk 
dikonsumsi, bagian batok kelapa dapat 
dimanfaatkan untuk membuat kerajinan 
tangan, daun kelapa dapat dianyam untuk 
membuat atap rumah, dan masih banyak 
lagi potensi dari kayu kelapa yang dapat 
dimanfaatkan. 

Tulisan Bebas

Dok. Pribadi
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 Potensi melimpah dari pohon 
kelapa ini di sadari oleh Rizal Gani Iswari, 26 
tahun. Pemuda yang biasa disapa, Mas Rizal 
ini berasal dari Klaten. Ia mendirikan badan 
usaha yang bergerak dibidang pengolahan 
handycraft dan furniture yang berbahan 
dasar kayu kelapa,  yang olehnya diberi 
nama Origin Coconut Wood yang bertempat 
di desa Karanganom, kecamatan Klaten 
Utara, kabupaten Klaten, Jawa Tengah .
 Awal mula  usaha kayu kelapanya 
ini berawal pada tahun 2015, berbekal 
dari membaca buku dan pengetahuan 
kayu dari ayahnya ia memberanikan 
diri untuk mengikuti berbagai lomba 
dan seminar kewirausahaan. "Awalnya 
bapak udah punya usaha kayu kelapa, 
cuma pemanfaatannya masih untuk 
rangka bangunan dan rangka atap," ujar 
pemuda yang mengenyam pendidikan S1 
Bisnis Manajemen Telekomunikasi dan 
Informatika, Universitas Telkom Bandung.
 Ia juga tak menyangkal awal 
keberaniannya untuk membentuk 
usahanya ini adalah dengan mengikuti 
berbagai lomba. Menurutnya dari mengikuti 
berbagai lomba selain mendapatkan ilmu, 
ia juga mendapat jaringan pertemanan 
yang sangat berguna bagi perkembangan 
usahanya tersebut. Pada saat bersamaan 
ia juga melakukan beberapa trial kepada 
material kayu kelapa guna memahami 
karakteristik kayu kelapa itu sendiri. 
"Karakteristik kayu kelapa itu unik, jenis 
seratnya dan coraknya  yang tak akan bisa 
ditemukan dikayu manapun," ujar Rizal. 
Namun disisi lain ia juga menyadari akan 
kekurangan kayu kelapa itu sendiri dan 
mulai mencari cara agar dapat mengolah 
kayu kelapa dengan maksimal. Setelah 
ia melakukan beberapa percobaan dan 

sempat mengalami beberapa kali trial error 
ia pun yakin untuk menggunakan material 
kayu kelapa sebagai bahan dasar usahanya. 
Adapun produk yang dihasilkannya ialah 
berupa  berbagai macam furniture seperti 
kursi, lemari, meja, ia juga memproduksi 
produk pengisi ruang lainnya seperti side 
table lamp, tempat pensil, sampai pada 
berbagai peralatan dapur sekalipun. 

Pemberdayaan 
 Tahun 2016 ia mengunjungi para 
petani kelapa di Kabupaten Wonosobo, di 
sana ia mengamati bagaimana cara para 
petani kelapa mulai dari menanam, merawat 
hingga memanen tanaman kelapa tersebut. 
Pada akhirnya ia meminta salah satu petani 
terkemuka disana untuk mengkoordinir 
lima puluh bibit kelapa yang ia hibahkan 
untuk proses peremajaan tanaman kelapa 
di sana, yang pada akhirnya ia sendiri yang 
akan membeli kayu-kayu kelapa dari para 
petani  yang ia hibahkan bibit tanaman 
kelapa tadi. Ia memiliki sebuah idealisme 
bahwa untuk menjalankan sebuah usaha 
dan mengeksplorasi material maka yang 
dipikirkan bukan hanya keuntungan 
yang didapat saja, tapi bagaimana ia 
menjalankan serta memberdayakan  
ekonomi masyarakat dan bagaimana 
usahanya itu tidak mengeksploitasi alam 
secara berlebih. 
 Selain memberdayakan para 
petani dan orang-orang disekitarnya ia 
juga sempat beberapa kali diundang untuk 
mengisi materi dibeberapa workshop dan 
seminar, bahkan pernah diundang ke acara 
talkshow di stasiun televisi swasta. Setelah 
itu banyak media yang ingin mewawancarai 
Rizal, usaha kayu kelapanya banyak 
dimuat sebagai materi diberbagai 
media cetak. Walaupun usaha kayu 

Tulisan Bebas
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kelapanya sudah melanglang buana bahkan 
sampai keluar negeri, namun ia mengaku 
masih dalam tahap start up atau masih 
dalam tahap permulaan. Ia juga sangat 
optimis bila usaha kayu kelapanya akan 
terus berkembang, "Saya yakin usaha kayu 
kelapa ini akan dapat bersaing di pasar 
bebas Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ), 
apalagi sekarang orang-orang sudah mulai 
berbondong-bondong mencari material 
pengganti kayu pada umumnya," ujar Rizal.   

Keuntungan dan tantangan 
 Keuntungan usaha yang didapat 
Rizal dari usaha kayu kelapanya bisa 
mencapai lebih dari 30 juta rupiah 
perbulannya. Namun, hal ini ia sadari 
sebagai nilai yang fluktuatif karena tiap 
bulannya pesanan kadang naik dan 
kadang turun, "Namanya juga usaha, 
dalam perjalannya pasti menemui banyak 
rintangan dan segala kemungkinan," 

ujarnya. Ia memberi pesan kepada para 
mahasiswa yang ingin memulai ataupun 
yang sedang menjalankan bisnis agar 
menjaga komitmen dalam setiap langkah 
usahanya. Menurutnya membangun sebuah 
usaha itu memerlukan suatu pengorbanan 
terlebih dahulu, jika kita ingin menuai 
keuntungan pada nantinya. 
 Mas Rizal melalui usaha kayu 
kelapanya ini, memberikan pesan kepada 
kita khususnya kaum muda agar tetap 
berkarya dan jangan malu - malu ataupun 
sungkan untuk memberikan sumbangsih 
terbaik kita bagi bangsa, sekaligus 
memberikan suntikan semangat untuk 
kita agar tidak mudah menyerah dalam 
mengejar dan mewujudkan segala impian 
yang kita miliki. 

(Yusuf Eka Wijaya)

Dok. Pribadi
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Bukan Mahasiswa Kupu-Kupu,
Tapi Otakmu yang Bermasalah

Pernah dengar istilah ‘mahasiswa 
kupu-kupu’? Ya, ‘kupu-kupu’ adalah 
singkatan dari kuliah-pulang kuliah-

pulang. Spesies mahasiswa yang jika 
urusan perkuliahan sudah selesai, langsung 
pulang ke kos atau rumah. Tidak ikut-ikutan 
mahasiswa lain yang masih nongkrong, 
menggosip, nyebats, mendiskusikan 
problematika negara, cerita nabi-nabi, 
ngerasani anak bidikmisi yang ganti gawai 
dua bulan sekali, dan aneka ragam aktivitas 
lainnya.
 Dan kamu pasti mengamini jika 
mahasiswa kupu-kupu itu mendapat cap 
negatif. Kurang gaul lah, minim pengalaman 
lah, sulit berkembang lah, apatis lah, dan 
masih banyak lagi. Stigma itu seringnya 
digaungkan oleh anggota organisasi 
kampus. Entah saat PKKMB (Pengenalan 
Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) atau 
saat kita sudah masuk dalam organisasi. 
Atau bisa saja dari sesama mahasiswa 
biasa (tidak tergabung dalam organisasi 
apapun), bahkan dosen. Pokoknya, semua 
mengerucut pada satu narasi; kita tidak 
boleh menjadi mahasiswa kupu-kupu.
 Saya tidak mengatakan kalau saya 
tidak pernah nyinyir terhadap mahasiswa 
kupu-kupu. Jelas saya pernah. Saya 
tidak munafik. Aktivitas ghibah tersebut 
bisa terjadi di dua tempat: kampus dan 
warmindo. Sungguh syahdu sekali nyinyir 
sambil menikmati mi dok-dok. Sesekali 
sambil menyeruput es jeruk.
 "Bro, kok si fulan nggak pernah 
ikut ngumpul, ya? Padahal sebentar lagi 
screening."
 "Ya namanya juga apatis. Mau 
bagaimanapun usaha kita ya percuma."
 "Lur, kok yang ikut organisasi kita 
cuma sedikit, ya?"

 "Mereka itu bodoh. 
Kuliah cuma ngejar nilai. 
Padahal organisasi itu 
penting. Buat apa jadi 
mahasiswa kalo nggak 
pernah berorganisasi? 
Bagaimana nanti kalau 
terjun ke masyarakat?"
 Untukmu yang belum 
pernah dengar obrolan seperti 
di atas, bersyukurlah. Jangan 
sampai dengar. Capek memang, 
kalau hanya mendengar ocehan dari 
satu sisi. Dari orang yang merasa bahwa 
dirinyalah yang lebih mahasiswa dari 
mahasiswa itu sendiri. Yang merasa dirinya 
paling sangar di kampus, lalu menganggap 
mahasiswa lainnya adalah remahan 
rempeyek.
 Saya mengenal beberapa 
mahasiswa kupu-kupu di kampus sendiri 
maupun kampus lain. Rata-rata kegiatan 
mereka setelah kuliah adalah bekerja. 
Pekerjaannya bermacam-macam. Pelayan, 
tukang cukur, videografer, barista, 
membuka les untuk anak sekolah, bahkan 
ada yang punya studio desain sendiri dan 
bisa menggaji orang lain. Motivasinya pun 
beragam. Ada yang untuk bayar uang kuliah, 
cari uang jajan, mencari pengalaman, 
dsb. Kegiatan mereka setelah kelas usai 
tentu saja membatasi ruang gerak untuk 
berorganisasi atau ikut UKM (Unit Kegiatan 
Mahasiswa) di kampus.
 Ada juga yang menjadi mahasiswa 
kupu-kupu karena mendapat mandat 
dari orang tua, bahwa tujuan mereka 
dikuliahkan itu untuk fokus belajar dan 
mengejar gelar sarjana. Takutnya kalau 
ikut kegiatan lain, tujuan tersebut tidak 
tercapai dengan baik. Biasanya hal ini 

Ilustrasi oleh: Deta
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dialami oleh mahasiswa dari luar daerah. 
Nah, kalau sudah berurusan dengan orang 
tua, situ masih mau nyalah-nyalahin 
mahasiswa yang nggak aktif berorganisasi? 
Mau nanggung dosa durhaka?
 Rasa-rasanya kita harus berhenti 
memaksa orang lain sejalan dengan 
kita, selama sama-sama punya tujuan 
baik. Iya, bergabung dalam organisasi/
UKM kampus itu baik. Tapi jangan sampai 
memberi cap buruk kepada mahasiswa 
yang tidak tergabung dalam organisasi/
UKM yang sama. Siapa tahu di luar sana, 
ia ikut komunitas yang bergerak dalam 
bidang lingkungan, pendidikan atau 
sosial. Kontribusinya malah lebih nyata ke 
masyarakat.
 Hmm... jadi pengen cerita tentang 
teman facebook saya di seberang pulau. 
Dia pernah menulis status yang intinya 
dia bodo amat dengan orang-orang 
yang ngatain dia kupu-kupu. Setelah 
kuliah dia memang harus segera pulang 
untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai 
freelancer. Dia menerima pesanan ilustrasi 
wajah & desain grafis. Tentu saja harganya 
jauh di atas "harga teman" khas Indonesia. 
Kalau ada waktu luang, dia membuka 
kelas gratis untuk orang-orang yang ingin 
meningkatkan skill desain, bahkan sampai 
tahap pemasarannya. Dia juga mulai 
membuka usaha pembuatan kaos untuk 
menghindari tuduhan ‘memelihara tuyul’ 
dari tetangganya. Di saat teman-temannya 
yang sudah lulus belum mendapat 
pekerjaan, dia sudah selangkah di depan.
 Secara tidak langsung, dia 
membuktikan bahwa tanpa pengalaman 
organisasi pun, dia tetap bisa mendapatkan 
pekerjaan. Tetap bisa menjadi orang yang 
berguna bagi orang lain. Dia bisa lepas dari 
stigma bahwa mahasiswa kupu-kupu itu 
madesu.
 Saya tidak bilang kalau organisasi/
UKM kampus itu tidak penting. Saya bisa 

belajar manajemen waktu dari semua 
organisasi dan UKM yang pernah saya ikuti. 
Saya dapat ilmu menulis—dan kepo—di 
LPM (Lembaga Pers Mahasiswa). Belajar 
kerjasama tim di himpunan mahasiswa 
prodi. Bisa menyalurkan hobi di UKM 
Keroncong. Syukur-syukur kalau dapat 
kerjaan dari sana. Hehe.
 Bagi yang merasa berorganisasi itu 
penting, ya silakan. Tapi jangan mencibir 
mahasiswa kupu-kupu. Jangan sok 
superior, lah. Setel kendo wae. Selama tidak 
mengganggu, ya nggak apa-apa, dong? Yang 
penting kan sama-sama produktif. Nah ini...
ketemu kata kuncinya: produktif!
 Tiap mahasiswa pasti punya 
penafsiran sendiri terhadap kata itu. Sialnya, 
selama ini kita dicekoki bahwa mahasiswa 
yang langsung pulang setelah kuliah itu 
tidak produktif. Padahal tidak selamanya 
begitu. Produktifnya mahasiswa kupu-kupu 
itu kan nggak perlu ditunjukkan ke situ, to? 
Ya lucu aja gitu kalau tiap melakukan hal 
produktif harus laporan ke situ. Mank u cp?
 Setelah baca tulisan ini, yakin 
masih mau mempermasalahkan 
mahasiswa kupu-kupu? Kalau masih, ya 
memang otakmu yang bermasalah. Belum 
mau menerima fakta bahwa produktif itu 
banyak jalannya, dan tidak harus di dalam 
kampus saja. Nyinyir ke mahasiswa lain—
terutama mahasiswa kupu-kupu—malah 
menunjukkan kalau kamu kurang kerjaan 
alias tidak produktif. Tipe mahasiswa 
kacang (kakean cangkem). Tapi ya bodo 
amat, ding. Tiap mahasiswa kan punya 
jalan ninjanya masing-masing.

(Kiko Ma’ruf)

Tulisan Bebas
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Dari 65 responden laki-laki

66% berambut pendek

29% berambut gondrong

5% berambut cepak

Dari 139 responden

71,2% sering memakai kaos

28,1% sering memakai kemeja

Sisanya lain-lain

Dari 139 responden

84,4% rambut 
berwarna hitam

Sisanya berwarna 
selain hitam

75% sering memakai
baju warna hitam

11% berwarna biru

6,6% berwarna putih

Sisanya berwarna merah 
dan hijau.

Dari 52 responden 
perempuan berhijab

78,8% sering memakai 
jilbab berwarna hitam

11,5% berwarna coklat

Sisanya berwarna merah 
dan biru

Dari hasil penelitian kami melalui kuesioner 
google form yang terdapat 139 responden, 74 
data berisi berkelamin perempuan, 65 data 
berisi laki-laki. 52 responden merupakan 
perempuan berhijab.

Data dikelola oleh: Litbang LPM Intuisi

Ilustrasi oleh:

Garis koordinat
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Pengurus LPM Intuisi Mengucapkan

Semoga sukses dan terus berkarya!

Ayudha Eka Ramadhoni
Televisi dan Film 2015
Reporter 2016-2017

Erika Dyah Muftiarini
Televisi dan Film 2015
Reporter 2016-2017

Fitria Dewi Arista
Televisi dan Film 2015

Sekretaris Umum
2016 & 2017

Hanan Syahrazad
Kriya Seni 2014

Reporter 2016-2017

Ima Riyanti
Televisi dan Film 2015

Sekretaris Redaksi 2017

Mia Ulfa Kurniawati
Desain Interior 2015

Bendahara Umum 2017

Ahmad Pujiaman
Televisi dan Film 2015

Editor 2018

Yulia Susanti
Televisi dan Film 2015

Pemimpin Umum 2017

Reni Apriliana
Televisi dan Film 2014

Pemimpin Redaksi 2016

Helvana Dewi Yulian
Televisi dan Film 2014

Pemimpin Redaksi 2017

Shani Fella SIM
Desain Komunikasi Visual 2014

Bendahara Umum 2016
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Pelantikan oleh Rektor Institut Seni Indonesia 
(ISI) Surakarta dengan pembacaan SK rektor. 
Pelantikan dilakukan kepada semua ormawa 
tingkat institut, dari DAM, BEM, LPM hingga 
ketua UKM periode 2019.

Pekan Intuisi kali ini mengangkat "Literasi dan 
Pendidikan" sebagai tema kegiatan. Dengan 
menghadirkan Leila S. Chudori, Ichwan Prasetyo, 
Aris Kurniawan (Kominfo).

Acara ini memperingati Nuzulul Qur’an ini 
memiliki tema menjadikan setiap perbuatan 
dan perkataan adalah Al quran.

Dkvact5 memiliki konsep tema "Ujar Ajar". Selain 
pameran karya dari mahasiswa DKV kurang lebih 
mencapai 100 karya berupa karya 2D instalasi 
dan animasi, diadakan pula Creative Sharing  
bersama Masaik (Ilustator dari NKSTHI) dan 
Indra Pramana (freelancer ilustator terkenal).

Kegiatan untuk memperingati Hari Fotografi 
Dunia Internasional, 19 Agustus. Menghadirkan 
beberapa praktisi fotografi.

Kilas Balik
Kegiatan Ormawa dan UKM 
ISI Surakarta DAM

24 Januari 2019
Pelantikan

Hima DKV
26-27 April 2019
DKVact 5 LPM Intuisi

4 Mei 2019

Pekan Intuisi

UPPI
21 Mei (Bulan 
Ramadhan), 2019

kajian akbar 
nuzulul quran

Himafo 19 Agustus 2019

Memperingati Hari 
Fotografi Dunia
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PMK Soon !
13 Desember 2019
Memperingati Hari Natal

Himafisi Soon !
6-7 Desember 2019
Sinema Akhir Tahun

Tema "One Goal One Faith" dimaksudkan dalam 
perbedaan kita sebagai manusia yang plural 
kita bisa menjadi satu dalam menggapai tujuan 
dengan satu iman.

TKMDII (Temu Karya Mahasiswa Desain interior 
Indonesia) diselenggarakan dua tahun sekali 
dan diikuti oleh mahasiswa Desain Interior 
seluruh Indonesia. Dengan tema "Magis".

Hadir dengan tema "Matra Mantra Sahitya 
Rupa Suara" memberikan konsep Kampung 
Seni mengupayakan menjadi suatu ruang bagi 
masyarakat umum untuk dapat menciptakan 
sebuah perubahan dengan penyelarasan bidang 
seni, edukasi, suara. 

Talkshow Diskusi Seni antar Mahasiswa yang 
membahas tentang strategi dan inovasi 
mahasiswa seni menghadapi era milinial,  
khususnya dalam lingkup seni pertunjukan.

BEM FSP 28 September 2019

Seminar Nasional 
"Jadi Seniman Mau 
Makan Apa?"

Himadiska

18-20 September 2019
TKMDII

IMANIKA

27 September 2019
Misa Sambut
Mahasiswa Baru  2019

Menghadirkan pembicara berskala Nasional. 
Qistas Tsana Noeman (Fashion Creative Director), 
Dr. Ismet Ruchimat, M.hum. (Komposer dan 
Pimpinan Sambasunda Group), dan Irvan Subekti 
(Founder dan Creative Director IS Creative).

BEM FSRD

17-20 Oktober 2019
Kampung Seni

BEM ISI 7 Oktober 2019

Seminar Nasional Art-preneur: 
Eksplorasi Kreativitas, 
Menyongsong Industri Kreatif.
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