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DOSEN YANG SUKA GANTI JADWAL

   Bagi saya keuntungan kuliah daring, 
kita mendapat materi Power Point yang 
biasanya jarang atau tidak dapat sama 
sekali. Untuk kerugian hanya pada 
kuota internet, namun tidak terlalu jadi 
masalah karena setiap hari kita 
membutuhkannya. Kendalanya kadang 
ada dosen yang suka atur atau ganti 
jadwal sendiri tanpa keputusan 
bersama. Ada juga beberapa tugas yang 
sebelumnya tidak dijelaskan tiba-tiba 
langsung dikasih begitu saja. 

Apsarini Arisanti, Psikologi 2018

   

Masalah lain juga terkendala pada jaringan. 
Banyak teman saya yang bercerita bahwa 
mereka mengalami susah sinyal ketika 
proses pembelajaran berlangsung.

   Kerugian selama kuliah online tidak ada. 
Justru saya merasakan keuntungannya. 
Saya tidak harus bolak-balik pindah 
ruangan atau pindah lokasi kampus yang 
terkadang ada beberapa mata kuliah yang 
ditempatkan di fakultas lain. Misalnya 
Aplikom dan Bahasa Indonesia yang 
jaraknya lumayan jauh dan cukup menguras 
biaya karena saya harus memesan 
transportasi online dari Grab atau Go-Jek. 
Selain itu, saya sangat setuju apabila ada 
pemotongan Sumbangan Pembinaan 
Pendidikan (SPP) dari kampus. Dimasa 
Covid-19 seperti saat ini tentu keluarga 
(orang tua) kami sangat merasa terbantu 
dengan pemotongan SPP tersebut. Menurut 
saya untuk subsidi kuotanya di naikkan lagi 
dari Rp100.000,- perbulan menjadi 
Rp150.000,- perbulan. Karena keluarga 
kami masih merasa kesulitan untuk 
membayar SPP, belum juga ditambah dengan 
Sumbangan Tridharma.

PENYAMPAIAN MATERI OLEH 
DOSEN KURANG DETAIL

   Pelaksanaan kuliah online selama ini 
tidak  berjalan dengan baik karena saya 
pribadi mendapat banyak kendala terutama 
dalam memahami materi. Pemaparan 
materi baik melalui Webex, 
WhatsApp Group, YouTube dan aplikasi 
lainnya masih banyak kekurangan. Kita 
kesulitan menguasai materi yang 
diberikan dosen, menurut saya karena 
kurang detailnya penjelasan dari dosen 
terkait materi-materi yang disampaikan.    
Misal pada Mata Kuliah Pengantar 
Akuntansi II, saya masih bingung. Saya 
pribadi terkendala pada kuota. Dimana 
setiap bulan harus membeli paket data 
dan itu sangat menjadi beban ekonomi. 

Sainul Arif, Akuntansi 2019

* Redaksi menerima tulisan berbentuk artikel,
 opini, budaya, cerpen, puisi, dan drawing.

* Redaksi berhak mengedit/mengubah tulisan
sepanjang tidak mengubah isi dan makna.

Salam dan Bahagia
Salam Pers

ahun ajaran baru tidak lepas dari adanya 
masa orientasi mahasiswa baru. TKampus Kebangsaan, Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) 
menggaungkannya dengan sebutan masa 
Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa 
Baru (PKKMB). Adanya Pandemi Covid-19 
memberi dampak pada penyelenggaraan 
PKKMB, sehingga tidak dilaksanakan seperti 
tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, PKKMB 
digelar secara daring. Dengan demikian, perlu 
kiranya kami menilik konsep penyelenggaraan 
PKKMB daring yang  baru pertama kali di 
lingkungan civitas akademika UST.
      Selain membahas konsep terlaksananya 
PKKMB secara daring, Buletin Pendapa News 
Edisi PKKMB juga mempersembahkan 
beberapa rubrik. Rubrik-rubriknya antara lain 
rubrik surat pembaca yang terfokus mengenai 
“kuliah daring”, rubrik resensi filim yang 
berjudul “Better Days” dan “The Mist: Fear 
Changes Everything,” rubrik profil “Ki Hadjar 
Dewantara,” rubrik opini, rubrik pentas, rubrik 
sastra yang berisi cerpen dan puisi serta rubrik 
anekdot. 
     Dengan terbitnya Buletin Pendapa News 
Edisi PKKMB ini, akan menjadi khazanah 
dalam rangkaian pelaksanaan PKKMB secara 
daring. Kami juga berharap dengan terbitnya 
buletin ini bisa dijadikan sebagai literasi bacaan 
maupun informasi bagi seluruh civitas 
akademika UST, khususnya kepada mahasiswa 
baru tentang pelaksanaan PKKMB secara 
daring dan pembahasan-pembahasan menarik 
lainnya yang tersaji dalam rubrik-rubrik pada 
buletin edisi kali ini.
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Wajah Baru PKKMB Kampus Kebangsaan

erkenalan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Baru (PKKMB) PUniversitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa (UST) dilaksanakan selama 
tiga hari mulai tanggal 24 s.d. 26 
September 2020. PKKMB tahun ini 
berbeda sebab mahasiswa yang 
mengikuti PKKMB hanya menatap layar 
virtual yang mengandalkan ketersediaan 
juga kestabilan dari jaringan dan kuota 
internet atau Wi-Fi. Sebagaimana 
termuat dalam Surat Edaran nomor: 
60/UST/Warek-1/VIII/2020 tentang 
Pelaksanaan Perkuliahan Semester Gasal 
Tahun Akademik 2020/2021 Universitas 
Sarjanawiyata Tamansiswa Yoyakarta 
bahwa perkuliahan dilaksankan secara 
daring/online. Pelaksanaannya 
menggunakan Aplikasi Zoom dan 
streaming YouTube di mana informasi 
hingga 2/9/20, PKKMB diperkirakan 
diikuti oleh 1.500 mahasiswa.

PKKMB tahun ini mengusung tema 
Mewujudkan Agile Learners pada 
Adaptasi Kebiasaan Baru. Maksudnya 
adalah mahasiswa tetap berevolusi 
menjadi seorang “mahasiswa dari siswa” 
yang berasaskan ajaran Tamansiswa, 
namun tetap tanggap Covid-19 di era 
pandemi. “Mahasiswa yang unggul yang 
agile. Jadi mereka paham proses 
pembelajaran, aturan-aturan akademik, 
dan lain-lain,” jelas Ki Zainnur 
Wijayanto selaku ketua panitia PKKMB.

    Digunakannya media daring dalam 
PKKMB, Ki Zainnur menuturkan 
bahwa pihak yang dapat open video di 
Aplikasi Zoom saat pelaksanaan 
PKKMB adalah perwakilan mahasiswa 
per Program Studi (Prodi) dan wilayah 
yang dipilih Biro Promosi dan 
Pemasaran (BPP) dan Kepala Program 
Studi (Ka. Prodi). “Untuk menghindari 
kendala-kendala yang akan mengganggu 
proses PKKMB, seluruh kegiatan akan 
direkam supaya mahasiswa yang 
terkendala sinyal dapat mengakses dan 
dapat menyimak acara PKKMB dengan 
baik,” tutur Ki Zainnur.

    Rangkaian acara yang akan 
dilaksanakan berdasar rundown acara 
yaitu pemaparan materi oleh Kepala 
LLDikti V, Komando Resor Militer, dan 
Polisi Daerah DIY pada hari Kamis, 
materi oleh pihak rektorat pada hari 
Jumat, dan perkenalan lembaga dari 
tingkat prodi hingga tingkat universitas 
dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
yang ada di UST pada hari Sabtu.

    Dalam pelaksanaannya, Ki Zainnur 
menjelaskan bahwa mahasiswa baru 
(maba) yang ikut serta akan mendapat 
sertifikat sebagai bukti mengikuti 
PKKMB daring. Akan ada presensi 
setiap harinya dan tugas resume materi 
PKKMB

untuk dijadikan bahan pemberian 

sertifikat tadi. Ia juga menjelaskan bagi 

mahasiswa yang tidak dapat mengikuti 

secara live dapat melapor dan 

melaksanakan tugas yang sudah 

disiapkan, serta bagi mahasiswa yang 

tidak bisa mengikuti PKKMB wajib 

konfirmasi kepada Ka. Prodi melalui 

grup WhatsApp yang dibuat Ka. Prodi. 

    Dilaksanakannya PKKMB secara 

daring juga mengubah teknis pemberian 

fasilitas yang didapatkan mahasiswa 

baru setelah membayar biaya fasilitas 

atau sarana prasarana. Ki Zainnur 

menjabarkan bahwa fasilitas seperti tas 

almamater, jaket almamater, buku 

peraturan akademik, buku layanan 

mahasiswa, buku saku ketamansiswaan, 

dan buku peraturan disiplin mahasiswa 

akan diberikan ketika mahasiswa datang 

ke kampus. “Mahasiswa yang sudah 

registrasi langsung ke kampus, fasilitas 

langsung diberikan. Tetapi yang belum 

ke kampus, diberikan ketika sudah 

masuk besok (tatap muka: red),” jelas Ki 

Zainnur.

Belum ada peraturan PKKMB yang 

dikeluarkan hingga 2/9/20. Ki Zainnur 

mengatakan mahasiswa baru diharapkan 

menggunakan kemeja putih dan untuk 

informasi selengkapnya akan 

disampaikan pengumumannya di 

website resmi UST.

    Pelaksanaan daring PKKMB tak lepas 
dari tanggapan beberapa mahasiswa baru. 
Bilqis Putri Azizah dari Prodi Manajamen 
mengatakan bahwa ia merasa sedikit 
kecewa dengan pelaksanaan PKKMB 
secara daring. Hal itu karena tidak 
dapatnya mengenal kampus dan bertemu 
teman-teman baru secara langsung. Meski 
menurutnya pelaksanaan daring 
merupakan solusi terbaik untuk 
mengurangi angka positif  Covid-19.

    Aulia Dwi Safitri yang juga dari Prodi 
Manajemen menanggapi pelaksanaan 
PKKMB yang dilakukan tanggal 24-26 
September sedangkan kegiatan 
perkuliahan sudah harus dimulai tanggal 
14 September. Menurutnya, perkuliahan 
dilakukan lebih dulu sebelum PKKMB 
dirasa kurang pas. Ia beranggapan 
mahasiswa baru harusnya mengenal dulu 
sebelum memulai. “Maksudnya kita harus 
ospek dulu agar kita dapat mengetahui 
terlebih dahulu gimana sih UST ini? 
Barulah setelah pengenalan kita dapat 
memulai pelajaran,” ujar Aulia.

    Tri Hadi Susanto selaku ketua Majelis 
Mahasiswa Universitas mengatakan 
harapannya dalam pelaksanaan PKKMB 
tahun ini. Ia berharap PKKMB berjalan 
dengan baik sesuai konsep virtualnya dan 
mahasiswa baru mengikuti proses 
PKKMB dengan baik. “Selamat datang 
dikampus kebangsaan, selamat menjadi 
mahasiswa, jadilah mahasiswa yang super 
aktif, produktif, dan inovatif,” ujarHadi.
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Sorot Sorot
Pembiayaan Bagi Mahasiswa 
Baru
      Biaya pendaftaran mahasiswa baru 

tahun ini tak berbeda dengan tahun 

sebelumnya. Jumlah dana yang 

tercantum dalam biaya masuk naik 

seperti biasa. Namun, akibat adanya 

pandemi Covid-19 sebagai jaminan biaya 

kuota internet untuk mahasiswa baru 

karena PKKMB dilaksanakan secara 

daring, Ki Zainnur mengatakan ada 

bantuannya dari universitas, di mana 

prosedur bantuannya dipotongkan pada 

SPP semester genap.

     Di lain sisi, Ki Widodo Budhi selaku 

Wakil Rektor III Bidang Akademik 

mengatakan bahwa saat ini baru ada 

bantuan kuota internet bagi dosen dan 

mahasiswa perbulan sebesar 50GB yang 

merupakan program Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. “UST 

belum menentukan kebijakan kedepan,” 

terang Ki Widodo.

     Disamping itu, terdapat beasiswa 
KIP-Kuliah atau yang dulu disebut 
beasiswa bidik misi dari pemerintah, 
diperuntukkan bagi mahasiwa baru di 
UST. 

     Ki Widodo menjelaskan, kebijakan 
penerima beasiswa untuk mahasiswa 
baru yang tepat sasaran,  pembagiannya 
dilakukan survei secara online dengan 
UST mengusulkan 40 mahasiswa untuk 
16 prodi.

 “Pembagiannya secara proporsional. 
Yang melakukan seleksi masing-masing 
prodi,” jelasnya. Selain KIP-Kuliah, 
terdapat beasiswa kerakyatan, 
kebangsaan, dan kemandirian yang 
berasal dari UST. 

    Ki Sugiyamin selaku kepala Biro 
Promosi dan Pemasaran UST 
menerangkan bahwa pemberian KIP-
Kuliah tersebut diberikan saat 
mahasiswa sudah mendaftar lalu 
melakukan registrasi dan sudah menjadi 
mahasiswa baru. “Ada sebanyak 30. 
Dibagi-bagi rata (per prodi: red). Ada 
yang dua, ada tiga,” terangnya. 

Penerimaan Mahasiswa Baru di 
Tengah Pandemi
     Adanya pandemi Covid-19 turut 
berdampak pada jumlah calon 
mahasiswa yang mendaftar. Ki 
Sugiyamin mengatakan bahwa tahun ini 
mahasiswa yang mendaftar mengalami 
penurunan dari tahun sebelumnya. 
Meski begitu, ia beranggapan bahwa 
UST masih dapat tembus angka dua ribu 
untuk jumlah mahasiswanya, karena 
presentase yang daftar ulang lebih besar. 
Pendaftaran yang awalnya ditutup 4 
September juga dilakukan perpanjangan.
 “Ada perpanjangan sampai 18 
September dan tidak ada perpanjangan 
lagi.” ujar Ki Sugiyamin.

     Terkait promosi, Ki Sugiyamin 
memaparkan promosi sekarang lebih 
gencar dilakukan secara online daripada 
offline. 

Promosi online tersebut yaitu di media 
sosial seperti Instagram, WhatsApp 
Group, dan Facebook. Untuk 
pencetakan brosur pendaftaran sendiri, 
menurutnya hanya dilakukan di awal 
sebelum adanya Covid-19. Sekalipun 
cetak setelah Covid-19, cetak tidak 
banyak dan hanya disediakan untuk 
calon pendaftar yang langsung datang ke 
kampus. “Kampus tetap buka dengan 
penerapan protokoler kesehatan. 
Biasanya sepuluhan stafnya. Karena 
pandemi, maksimal empat,” ujar Ki 
Sugiyamin. 

     Di sisi lain, dengan adanya 
pendaftaran mahasiswa baru yang 
dilakukan secara online banyak 
ditemukan calon mahasiswa baru yang 
melapor mengalami kendala/kesulitan. 
Kendala tersebut menurut Ki Sugiyamin 
banyak disebabkan karena jaringan, 
sebab akses dilakukan dari provinsi yang 
berbeda-beda.

Ia juga menuturkan adanya sebagian calon 
mahasiswa baru yang kemungkinan tidak 
paham dengan sistem, meski hal itu 
dirasakan saat awal-awal pendaftaran saja. 
Menurutnya semakin ke sini (akhir-akhir 
waktu pendaftaran: red) mahasiswa 
semakin paham dengan teknik dan sistem 
yang ada. 
     “Di akhir-akhir ini kami lebih 
dipermudah karena maba pendaftar lebih 
paham. Bisa mengisi online sampai detail, 
yang semula tidak paham harus bagaimana, 
harus bagaimana,” pungkas Ki Sugiyamin.
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Anggi Nofita S, Aldi Julyansyah
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PKKMB Daring: Apa Kabar dengan Kedekatan

Emosional Maba?

engenalan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Baru (PKKMB) Pmerupakan ajang bagi mahasiswa 

baru untuk lebih mengenal kehidupan 
kampus atau seluk-beluk perguruan tinggi 
yang mereka masuki. Selain itu juga untuk 
mengetahui bagaimana prosedur ataupun 
peraturan-peraturan yang berlaku pada 
perguruan tinggi tersebut. Dan yang tidak 
kalah penting adalah PKKMB sendiri 
merupakan momen penting bagi 
mahasiswa untuk saling mengenal satu 
sama lain. Baik itu antar sesama 
mahasiswa baru maupun dengan kakak 
tingkat, serta dosen ataupun tenaga 
pengajar di perguruan tinggi tersebut. 
Gunanya tentu untuk mengembangkan 
karakter dan menjalin kedekatan 
emosional dalam lingkup keluarga besar 
universitas.

    Semakin bertambahnya angka positif  
Covid-19 di Indonesia menyebabkan 
hampir seluruh universitas di Indonesia 
menerapkan sistem pembelajaran daring. 
Begitupun dengan kegiatan PKKMB 
untuk angkatan tahun 2020 di Universitas 
Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta 
(UST). UST sendiri akan mengadakan 
kegiatan PKKMB pada tanggal 24 sampai 
tanggal 26 September secara daring.

    Dari hasil wawancara Tim PENDAPA 
kepada Ki Zainnur Wijayanto selaku 

Ketua PKKMB daring tahun 2020, 
menjelaskan bahwa kegiatan PKKMB 
akan menggunakan dua media, yaitu 
Aplikasi Zoom dan live streaming via 
YouTube. Mekanismenya adalah dengan 
memilih perwakilan mahasiswa perprodi 
dari Biro Pemasaran dan Promosi (BPP) 
serta Kaprodi, lalu sisanya akan mengikuti 
live streaming di YouTube. Kemudian untuk 
pengenalan terhadap lembaga kampus 
seperti Majelis Mahasiswa Fakultas 
(MMF), Majelis Mahasiswa Universitas 
(MMU), serta Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM), diberikan kesempatan dengan 
membuat video profil yang memaparkan 
informasi terkait kegiatan mereka serta 
visi-misi yang hendak dicapai dengan 
durasi maksimal 5 menit.

    Ki Zainnur menegaskan video PKKMB 
yang ditampilkan di YouTube bisa diputar 
berulang-ulang sesuai kebutuhan dari 
mahasiswa, sehingga dapat menyesuaikan 
kapan mahasiswa tersebut memiliki kuota 
atau sinyal, dan bisa memperoleh 
informasi yang sebelumnya dilewati. 
Sehingga tujuan ataupun kunci dari 
diadakan PKKMB ini yaitu memberikan 
pemahaman bagi mahasiswa baru tentang 
bagaimana transformasi dari siswa ke 
mahasiswa bisa terwujud.

    Namun, hal yang perlu disoroti adalah 
tujuan dari diadakannya PKKMB bukan 
hanya memberikan pemaparan 

 ia 

bagaimana siswa dapat bertransformasi 
dari siswa menjadi mahasiswa. Akan 
tetapi bagaimana membentuk karakter 
mahasiswa melalui interaksi sosial secara 
langsung ataupun tidak langsung dengan 
mahasiswa lainnya. Permasalahan yang 
pertama adalah ketika penyampaian 
materi oleh lembaga kampus maupun 
UKM itu dalam bentuk video yang telah 
direkam sebelumnya (tidak disampaikan 
secara langsung). Maka cenderung tidak 
interaktif  dan komunikatif  yang dimana 
hanya menempatkan mahasiswa baru 
sebagai objek bukan sebagai subjek. 
Mereka hanya bisa menyimak tanpa bisa 
bertanya ataupun berinteraksi dengan 
pihak yang menyampaikannya. Sehingga 
tidak dapat mendorong terbentuknya 
mental-mental yang berani untuk 
menyampaikan pendapat ataupun 
memiliki kecakapan dalam berinteraksi 
sosial, dalam hal ini tentang public speaking.

    Yang kedua adalah pembagian peserta 
PKKMB menjadi dua bagian yaitu ada 
yang melalui Zoom dan via YouTube. 
Ketika ada beberapa mahasiswa yang 
hanya berkesempatan untuk menonton 
lewat YouTube, maka mereka tidak 
memiliki kesempatan untuk mengenal 
peserta lainnya ataupun saling menyapa 
dan bertatap muka walaupun secara online. 
Keadaan tersebut dapat memengaruhi 
antusias dari peserta PKKMB. Meskipun 
di YouTube terdapat kolom komentar, 
hal itu tetap dirasa kurang efektif. 
Dengan demikian kegiatan itu hanya 
berlangsung satu arah, yaitu penyampaian

 pihak universitas ke mahasiswa baru tanpa 
ada interaksi mahasiswa baru ke pihak yang 
menyampaikan, ataupun interaksi antar 
sesama mahasiswa baru itu sendiri.

   Dan yang ketiga adalah tidak 
diberikannya waktu ataupun kesempatan 
kepada mahasiswa baru untuk tampil, baik 
dalam hal memperkenalkan diri mereka 
ataupun mempersembahkan sebuah kreasi 
mereka dengan teman-teman satu 
kelompoknya. Hal itu tentu saja supaya ada 
timbal balik antara pihak universitas 
dengan mahasiswa baru itu sendiri. Selain 
itu dengan adanya kesempatan bagi 
mahasiswa baru, akan berguna untuk 
mendorong mahasiswa baru agar bisa 
mengenal satu sama lain, sehingga 
membentuk kedekatan emosional diantara 
mereka.

Diharapkan kedepannya dalam pengadaan 
PKKMB tidak hanya menekankan pada 
bagaimana mahasiswa bisa mengenali 
kampusnya, tetapi juga tentang bagaimana 
pengembangan karakter dan interaksi 
sosial mereka dilatih. Agar mereka paham 
betul tugasnya sebagai mahasiwa dan 
sebagai makhluk sosial yang perlu 
mengetahui bagaimana caranya 
berinteraksi dan mengontrol emosi sosial 
dalam kehidupan kampus. Di mana dalam 
interaksi tersebut pastinya akan 
berhadapan dengan berbagai macam 
karakter dan kepribadian, serta akan 
adanya kondisi bergantung satu sama lain. 
Maka dari itu diperlukannya kegiatan yang 
lebih komunikatif  dan interaktif.

 Nurlaili
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Resensi Resensi

THE MIST : ”FEAR CHANGES EVERYTHING”

Judul : The Mist “Fear Changes 
Everything”

Rilis : 21 November 2017
Sutdradara : Frank Darabont

Durasi : 125 Menit
Genre : Horor/Fiksi Ilmiah

Apa yang ditakutkan oleh manusia?
   Pertanyaan seperti itu kebanyakan 
mungkin akan dijawab dengan hal-hal 
mistis atau hal-hal yang bisa merugikan 
mereka sendiri. Namun apa sebenarnya 
yang ditakutkan oleh manusia itu? Ya, 
ketakutan itu sendiri. 

    Kita takut memasuki ruangan yang 
gelap karena kita tidak tahu ada apa di 
dalamnya. Kita takut mencoba sesuatu 
karena tidak tahu akan menyukainya atau 
tidak. Kita takut apabila tidak 
melaksanakan ibadah karena tahu neraka 
sudah dijanjikan. Serta masih banyak 
ketakutan-ketakutan lain yang membuat 
kita menjadi takut.

    Dalam film bergenre horor, ketakutan 

manusia akan di eksplorasi dengan 

berbagai perwujudan makhluk yang 

menyeramkan maupun adegan-adegan 

sadis yang memicu adrenalin 

penontonnya. Tetapi hal tadi tidak 

berlaku bagi The Mist.

    The Mist memainkan perannya sebagai 

film bergenre horor dengan sedikit 

menampilkan wujud menyeramkan dan 

adegan sadis. Wujud menyeramkan 

digantinya dengan menimbulkan rasa 

takut itu sendiri. Penonton akan terbawa 

dalam merasakan ketakutan perihal 

“sebenarnya apa yang terjadi?”.

    Bagi kalian penyuka film dengan plot 

twist diluar nalar, The Mist bisa menjadi 

rekomendasi untuk ditonton dikala 

senggang untuk sekadar menghabiskan 

waktu. Film ini juga akan mengguncang 

batin kalian atas alur cerita yang 

dibawanya.

    Scene awal dimulai dengan badai besar 

yang datang pada malam hari di kota 

Maine. Seorang pelukis bernama David 

dan keluarganya terjebak di dalam 

rumah saat badai berlangsung. Paginya 

ketika langit kembali cerah, pohon tua 

tumbang menimpa sisi samping rumah 

dan menghancurkan studio lukisnya.

Lukisan yang belum rampung digarapnya 

pun ikut hancur. Tidak hanya itu, rumah 

perahu pinggir danau milik keluarga juga 

hancur akibat ditimpa pohon milik 

Brent, tetangganya. Tatkala David dan 

keluarga menghampiri pinggir danau, 

saat itulah istri David dari kejauhan 

menyadari ada keanehan di seberang 

danau. Ia melihat kabut tebal seakan 

turun dari pegunungan dan perlahan 

menuju ke arah kota Maine.

    Merasa dirugikan dengan hancurnya 

rumah perahu pinggir danau akibat 

tertimpa pohon milik Brent, David 

mengunjunginya untuk berbincang. 

Tetapi yang ia dapati adalah keadaan 

tetangganya yang juga tidak berbeda jauh 

darinya. Pohon jatuh menimpa mobil 

Brent. 

    Kemudian David, anaknya, dan Brent 

pergi ke supermarket di pusat kota untuk 

membeli persediaan makanan dan alat-

alat untuk memperbaiki rumah. Tak 

disangka, supermarket dipenuhi banyak 

pembeli yang bertujuan membeli 

cadangan makanan untuk persiapan 

menghadapi badai. Ketegangan dimulai 

ketika orang-orang di dalam supermarket 

dikejutkan dengan suara sirene yang 

seolah memberitahukan akan sesuatu hal 

mengejutkan.

Setelah pertanda dari sirene, datanglah 

pria tua berlumuran darah masuk ke 

dalam supermarket sambil berteriak 

bahwa ada sesuatu di dalam kabut yang 

mengambil seseorang. Kemudian ia  

berseru agar pintu ditutup dan melarang 

semua orang untuk keluar.

    Suara sirine kembali terdengar dan 

kabut yang dilihat David sebelumnya 

perlahan menutupi seluruh kota Maine 

termasuk supermarket yang didatanginya. 

Ditengah kepanikan seorang pria nekat 

keluar dan lari kearah mobilnya, belum 

sempat pria itu masuk kedalam mobil 

kabut yang turun semakin tebal 

bersamaan dengan itu terdengar teriakan 

darinya dan semakin membuat kepanikan 

didalam supermarket. Tak berselang lama 

orang-orang yang bingung dengan apa 

yang terjadi dikejutkan oleh gempa yang 

tiba-tiba mengguncang supermarket.

    Sejalan dengan alur cerita yang 

beberapa kali memperlihatkan kepanikan, 

kenekatan, dan rasa takut secara 

bersamaan, atmosfer di dalam 

supermarket kian memanas dan berubah. 

Orang-orang mulai membuat keributan, 

membuat kelompok-kelompok, sulit 

percaya satu sama lain, keinginan untuk 

membunuh satu sama lain,  
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THE MIST : ”FEAR CHANGES EVERYTHING”

Judul : The Mist “Fear Changes 
Everything”
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Sutdradara : Frank Darabont

Durasi : 125 Menit
Genre : Horor/Fiksi Ilmiah

Apa yang ditakutkan oleh manusia?
   Pertanyaan seperti itu kebanyakan 
mungkin akan dijawab dengan hal-hal 
mistis atau hal-hal yang bisa merugikan 
mereka sendiri. Namun apa sebenarnya 
yang ditakutkan oleh manusia itu? Ya, 
ketakutan itu sendiri. 

    Kita takut memasuki ruangan yang 
gelap karena kita tidak tahu ada apa di 
dalamnya. Kita takut mencoba sesuatu 
karena tidak tahu akan menyukainya atau 
tidak. Kita takut apabila tidak 
melaksanakan ibadah karena tahu neraka 
sudah dijanjikan. Serta masih banyak 
ketakutan-ketakutan lain yang membuat 
kita menjadi takut.

    Dalam film bergenre horor, ketakutan 

manusia akan di eksplorasi dengan 

berbagai perwujudan makhluk yang 

menyeramkan maupun adegan-adegan 

sadis yang memicu adrenalin 

penontonnya. Tetapi hal tadi tidak 

berlaku bagi The Mist.

    The Mist memainkan perannya sebagai 

film bergenre horor dengan sedikit 

menampilkan wujud menyeramkan dan 

adegan sadis. Wujud menyeramkan 

digantinya dengan menimbulkan rasa 

takut itu sendiri. Penonton akan terbawa 

dalam merasakan ketakutan perihal 

“sebenarnya apa yang terjadi?”.

    Bagi kalian penyuka film dengan plot 

twist diluar nalar, The Mist bisa menjadi 

rekomendasi untuk ditonton dikala 

senggang untuk sekadar menghabiskan 

waktu. Film ini juga akan mengguncang 

batin kalian atas alur cerita yang 

dibawanya.

    Scene awal dimulai dengan badai besar 

yang datang pada malam hari di kota 

Maine. Seorang pelukis bernama David 

dan keluarganya terjebak di dalam 

rumah saat badai berlangsung. Paginya 

ketika langit kembali cerah, pohon tua 

tumbang menimpa sisi samping rumah 

dan menghancurkan studio lukisnya.

Lukisan yang belum rampung digarapnya 

pun ikut hancur. Tidak hanya itu, rumah 

perahu pinggir danau milik keluarga juga 

hancur akibat ditimpa pohon milik 

Brent, tetangganya. Tatkala David dan 

keluarga menghampiri pinggir danau, 

saat itulah istri David dari kejauhan 

menyadari ada keanehan di seberang 

danau. Ia melihat kabut tebal seakan 

turun dari pegunungan dan perlahan 

menuju ke arah kota Maine.

    Merasa dirugikan dengan hancurnya 

rumah perahu pinggir danau akibat 

tertimpa pohon milik Brent, David 

mengunjunginya untuk berbincang. 

Tetapi yang ia dapati adalah keadaan 

tetangganya yang juga tidak berbeda jauh 

darinya. Pohon jatuh menimpa mobil 

Brent. 

    Kemudian David, anaknya, dan Brent 

pergi ke supermarket di pusat kota untuk 

membeli persediaan makanan dan alat-

alat untuk memperbaiki rumah. Tak 

disangka, supermarket dipenuhi banyak 

pembeli yang bertujuan membeli 

cadangan makanan untuk persiapan 

menghadapi badai. Ketegangan dimulai 

ketika orang-orang di dalam supermarket 

dikejutkan dengan suara sirene yang 

seolah memberitahukan akan sesuatu hal 

mengejutkan.

Setelah pertanda dari sirene, datanglah 

pria tua berlumuran darah masuk ke 

dalam supermarket sambil berteriak 

bahwa ada sesuatu di dalam kabut yang 

mengambil seseorang. Kemudian ia  

berseru agar pintu ditutup dan melarang 

semua orang untuk keluar.

    Suara sirine kembali terdengar dan 

kabut yang dilihat David sebelumnya 

perlahan menutupi seluruh kota Maine 

termasuk supermarket yang didatanginya. 

Ditengah kepanikan seorang pria nekat 

keluar dan lari kearah mobilnya, belum 

sempat pria itu masuk kedalam mobil 

kabut yang turun semakin tebal 

bersamaan dengan itu terdengar teriakan 

darinya dan semakin membuat kepanikan 

didalam supermarket. Tak berselang lama 

orang-orang yang bingung dengan apa 

yang terjadi dikejutkan oleh gempa yang 

tiba-tiba mengguncang supermarket.

    Sejalan dengan alur cerita yang 

beberapa kali memperlihatkan kepanikan, 

kenekatan, dan rasa takut secara 

bersamaan, atmosfer di dalam 

supermarket kian memanas dan berubah. 

Orang-orang mulai membuat keributan, 

membuat kelompok-kelompok, sulit 

percaya satu sama lain, keinginan untuk 

membunuh satu sama lain,  



Resensi Resensi

Buletin PENDAPA News Edisi September 2020Buletin PENDAPA News Edisi September 202011 12

hingga pada titik di mana orang-orang 

harus menentukan pilihan apakah tetap 

bertahan di dalam supermarket dengan 

kemungkinan terbunuh juga atau 

mencoba keluar dan menghadapi 

makhluk di dalam kabut untuk bertahan 

hidup.

    Cerita yang disajikan dalam The Mist 

terasa intens dan menegangkan. Dari 

kondisi orang-orang yang terkurung 

dalam ketidaktahuan, rasa takut yang 

teramat sangat dan mengalir menuju 

kondisi-kondisi yang mengeruhkan 

perasaan. 

    Seperti dikatakan diawal, film ini akan 

mengeksplorasi rasa takut manusia 

akibat ketidaktahuannya akan sesuatu. 

Mengusung tagline “Fear Changes 

Everything”, The Mist berhasil 

mewujudkannya. Karena ketakutan, 

manusia akan menunjukan sisi aslinya 

serta cara mereka menghadapi ketakutan 

itu. Seperti sifat manusia yang tiba-tiba 

menjadi religius dengan cara fanatik, 

pasrah dengan keadaan, berbuat nekat, 

maupun mereka yang memperjuangkan 

diri agar tetap hidup. Tindakan-tindakan 

tadi terkemas dengan baik di film ini.

    Alur cerita yang disajikan The Mist 

juga mampu membawa penonton pada 

ketegangan itu sendiri, pun dengan 

bumbu drama-drama yang membuat 

perasaan semakin campur aduk.

    Penyajian antara marah, kesal, puas, 

dan bete disajikan dengan sungguh apik 

sehingga  mempermainkan emosi 

penonton. Pada akhirnya, film ini 

kembali menuntun kita pada sesuatu 

yang teramat plot twist. Dimana 

memberi kita banyak pelajaran, 

gambaran dalam menghadapi sesuatu, 

maupun kejengkelan diri yang teramat 

dalam.

    Lagi, genre horor tidak melulu harus 

dengan perwujudan makhluk yang 

menyeramkan maupun adegan-adegan 

sadis. Ketika kita dihadapkan oleh 

sesuatu yang tidak diketahui ada apa 

dibaliknya, disitulah rasa takut ada pada 

level yang berbeda.

       Rendi Novrianto Saputra

Better Days: Langkah untuk Pemerintah 
Terhadap Kampanye Anti-Bullying

Judul : Better Days: Langkah untuk 
Pemerintah Terhadap Kampanye
Anti-Bullying

Rilis : 25 Oktober 2019

Sutdradara : Derek Tsang

Durasi : 135 Menit

Genre : Drama Romantis/Kriminal

ullying atau perundungan 
merupakan bentuk kekerasan Byang mengintimidasi korban 

secara verbal maupun nonverbal, baik 
kekerasan secara ucapan maupun fisik. 
Perundungan terjadi di lingkungan 
sekitar kita. Dari sosial media hingga 
lingkungan yang katanya calon penerus 
bangsa berkumpul, yaitu lingkungan 
pendidikan.

    Film Better Days (2019) mengangkat 

sebuah kisah yang diadaptasi dari novel 

populer di China dengan judul 少年的

你/ In His Youth, In Her Beauty karya Jiu 

Yuexi. Menurut China Movies Information 

Network, Better Days meraup untung 

setidaknya US$200 milion (S$ 273 juta) 

dalam tiga minggu sejak dirilis.

    Better Days mengambil latar belakang 

China pada tahun 2011 di Kota Anqiao. 

Film ini menceritakan tentang remaja 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang akan 

melaksanakan ujian masuk perguruan 

tinggi di China. Kerja keras, tekun, dan 

disiplin menjadi slogan sekolah dalam 

film. Kampanye terhadap anti-bullying juga 

menjadi sorot utamanya.

    Chen Nian tumbuh di keluarga yang 

memaksanya hidup lebih mandiri. Ia 

tinggal sendiri setelah ibunya kabur dari 

rumah dan meninggalkan Chen karena 

dikejar-kejar debt collector. Chen 

digambarkan sebagai sosok remaja yang 

pintar dan pekerja keras demi mencapai 

tujuannya melanjutkan ke perguruan 

tinggi di Bejing.
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    Cerita dimulai ketika seorang siswi 

bernama Hu Xiaodie memutuskan 

bunuh diri dengan loncat dari atap 

sekolah dan mendarat di tengah 

lapangan tepat di depan semua teman-

teman dan gurunya.Walau tak dikenal 

dekat dengan teman sekelasnya itu, Chen 

menghampiri dan menutup jasad Hu 

Xiaodie dengan jaket yang ia kenakan.

    Dari kehebohan tersebut, polisi turun 
tangan untuk mencari tahu alasan dibalik 
bunuh dirinya seorang siswi kelas 12 itu. 
Banyak yang berspekulasi bahwa Hu 
Xiaodie memutuskan bunuh diri akibat 
stres atas tekanan belajar guna 
menghadapi ujian perguruan tinggi.

Bertahan Hingga Akhir

    Chen yang menutup jasad Hu Xiaodie 

dijadikan saksi dan diinterogasi oleh 

pihak kepolisian. Awalnya Chen tidak 

mengatakan penyebab utama Hu Xiaodie 

memutuskan bunuh diri. Namun karena 

Chen menjadi sasaran korban bullying, ia 

akhirnya memutuskan mengatakan pada 

polisi dalang dibalik kematian Hu 

Xiaodie. Dilaporkannya tiga orang teman 

kelas, pelaku perundungan Hu Xiaodie 

dan dirinya yang nyatanya tak memberi 

efek jera. Mereka bertiga semakin marah 

dan terus mem-bully Chen. Meski ketiga 

temannya telah diskors pihak sekolah, 

intimidasi hingga kekerasan fisik masih 

saja diterima Chen.

    Di lain waktu sepulang sekolah, Chen 

melihat seorang remaja laki-laki 

dikeroyok oleh tiga orang. Remaja 

korban pengeroyokan tersebut bernama 

Xiao Bei. Remaja laki-laki yang 

digambarkan misterius dan berperilaku 

kasar. Ia merupakan anak putus sekolah 

yang tak lepas dari kekerasan karena 

selalu pulang dengan banyak luka di 

tubuh dan wajahnya. Dari 

pengeroyokan itulah awal mula Chen 

bertemu “penjaganya”. Bisa dibilang 

penjaga karena laki-laki yang akrab 

dipangil Bei itu menawarkan jasanya 

untuk menjaga Chen. Dengan syarat Bei 

bebas meminta apa saja kepada Chen.

    Romansa remaja pada film ini ditata 

dengan sangat apik. Pertemanan antara 

Chen dan Bei terjalin dengan baik. 

Perasaan aman di dekat Bei tak jarang 

membuat Chen selalu datang ke rumah 

Bei dan belajar di sana. Setiap pergi dan 

pulang sekolah pun Bei selalu disekitar 

Chen untuk menjaganya.

    Namun penjagaan Bei tak selalu 

sempurna. Ketika itu Chen pulang 

sekolah dan mendapati bahwa Bei tidak 

ada di sana untuk mengantarnya pulang. 

Saat itulah Chen kembali menerima 

perundungan oleh teman-temannya. Ia 

mengalami kekerasan bentuk fisik dan 

pelecehan seksual. Rambutnya 

digunting, badannya dipukul, ditendang, 

dan pakaiannya disobek.

    Diceritakan dalam film, setelah 

melewati masa-masa sulit, akhirnya 

Chen lulus dengan skor yang bisa 

membawanya masuk ke universitas 

pilihan pertama, sehingga ia dapat 

tinggal di Beijing. Kerja keras dan 

ketekunannya terbayarkan sudah. 

Namun masalah belum selesai sampai 

disitu. Salah satu pelaku perundungan 

didapati meninggal di lahan kosong oleh 

petugas yang sedang menggali disekitar 

lahan tersebut. Dari sinilah kemudian 

cerita dalam film membawa penonton 

pada sebuah realita yang mengejutkan. 

Korban perundungan bisa pula menjadi 

sosok yang tak terduga.

Anti-Bullying
    Alur cerita yang konsisten dan visual 
yang bagus membuat film ini layak 
ditonton semua kalangan. Inti dari jalan 
cerita pun tersampaikan dengan baik 
kepada penonton. Better Days menyoroti 
tentang apa yang disebut oleh China 
Daily sebagai “masalah nasional yang 
telah ada selama bertahun-tahun” tetapi 
jarang disinggung dalam film-film China.

    Sebuah kasus kehidupan nyata 
menjadi viral di tahun 2019. Tahun yang 
sama ketika film ini rilis. Dimana 
seorang gadis berusia tujuh tahun masuk 
rumah sakit setelah teman-teman 
sekolahnya memasukkan secarik kertas 
ke matanya. 

    Jika melihat di negara kita sendiri yaitu 
Indonesia, terdapat banyak sekali kasus-
kasus tentang perundungan yang 
memakan banyak korban.Bahkan tak 
jarang ada yang sampai meninggal dunia 
atau bunuh diri akibat kemungkinan tidak 
kuatnya korban oleh intimidasi dari 
pelaku.

    Perundungan tidak mengenal batas 

usia. Hampir di semua negara, 

perundungan terjadi di lingkungan 

pendidikan. Dari jenjang sekolah dasar 

(SD), sekolah menengah pertama (SMP), 

sekolah menengah atas (SMA), hingga 

jenjang perguruan tinggi. Dilansir dari 

website Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu 9 

tahun dari 2011 sampai 2019, terdapat 

37.381 pengaduan kekerasan terhadap 

anak di Indonesia. 

    Selain itu, film ini turut menyertakan 

kesetiaan dan pengorbanan yang 

divisualkan dengan sangat baik. Walaupun 

tentu saja melakukan pembunuhan yang 

tidak disengaja harus dipidanakan

         Tony Saut Parulian Sirait
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Anti-Bullying
    Alur cerita yang konsisten dan visual 
yang bagus membuat film ini layak 
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         Tony Saut Parulian Sirait
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Ki Hadjar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia

i Hadjar Dewantara lahir pada 

2 Mei 1889 di Kadipaten KPakualaman, Yogyakarta 

dengan  nama asli Raden Mas Soewardi 

Soerjaningrat. Ki Hadjar merupakan 

menteri pendidikan pertama di 

Indonesia sekaligus pendiri perguruan 

tamansiswa.

    Soewardi muda memulai pendidikan 

di ELS (Sekolah Dasar Eropa/Belanda). 

Setelah itu melanjutkan pendidikan di 

STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputra), 

namun tidak sampai selesai. Kemudian 

Soewardi aktif  menulis sebagai wartawan 

diberbagai surat kabar. Tulisan-tulisannya 

terkenal tajam mengkritik dengan 

semangat anti Kolonialisme Salah satu 

tulisan yang sangat terkenal berjudul 

Als Ik Een Neaderlander Was yang 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

berarti Seandainya Aku Seorang Belanda 

yang termuat di surat kabar De Expres 

pada edisi 13 Juli 1913.

    Selain aktif  sebagai wartawan, masa 

muda Soewardi juga terkenal aktif  

dalam organisasi yang bergerak dalam 

bidang sosial dan politik. Salah satu 

organisasi yang digeluti semasa 

mudanya adalah Budi Oetomo (BO). 

Selain Budi Oetomo, Soewardi juga 

tergabung dalam organiasi Insulinde. 

Insulinde merupakan organisasi yang 

memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia dari jajahan Belanda.

    Terkenal sebagai aktivis dan 

wartawan, tentu Ki Hadjar menyadari 

kesekuensi yang akan didapatnya. 

Tulisan dengan judul Seandainya Aku 

Seorang Belanda merupakan reaksi 

perlawanan atas pemerintah Belanda 

yang berniat merayakan kemerdekaan 

Belanda di Indonesia. Oleh karena 

tulisan tersebut, Ki Hadjar beserta tiga 

temannya ditangkap melalui persetujuan 

Idenburg yang saat itu sedang menjabat 

sebagai gurbernur jenderal. 

Direncanakan akan diasingkan di Pulau 

Bangka, Ki Hadjar beserta tiga rekanya 

akhirnya diasingkan ke Belanda.

    Seperti pepatah “Sambil menyelam 
minum air,” demikian pula dengan yang 
dilakukan Soewardi. Pengasinganya di 
Negeri Belanda membuatnya kembali 
belajar dan merintis cita-cita. Akan 
tetapi keberadaannya di Belanda tidak 
lagi digunakan untuk menekuni ilmu 
jurnalistik dan politik, melainkan ilmu 
kependidikan. Hal inilah yang membuat 
Ki Hadjar mendapat Europeeesche akta 
dan menjadi bekal dalam mendirikan 
perguruan 

    Ki Hadjar Dewantara mengidolakan 
gagasan pendidikan dari sejumlah tokoh 
pendidikan barat. Metode Frobel yang 
mendasarkan pendidikan berdasar pada 
2 asas yaitu teologi serta asas psikologi 
adalah salah satu gagasan yang 
memotivasi Ki Hadjar. Selain itu, ada 
juga metode Montessori yang lebih 
mengedepankan pendekatan guru 
terhadap peserta didik, dan pergerakan 
pendidikan  India, yaitu Santinikatan 
yang diterapkan oleh keluarga Tagore. 
Gagasan-gagasan itu pula yang 
mendasari Ki Hadjar mendirikan 
Tamansiswa.

  September 1919 mengawali 
kepulangan Ki Hadjar ke Indonesia 
setelah menyelesaikan masa 
pengasinganya. Sesampainya di 
Indonesia, Ki Hadjar tidak langsung 
mendirikan perguruan Tamansiswa, 
tetapi terlebih dahulu ikut mengajar 
bersama saudaranya. Kemudian pada 3 
juli 1922 National Instituut Tamansiswa 
atau Perguruan Nasional Tamansiswa 
didirikan. 

 Seperti tak lekang dimakan waktu, 
sampai saat ini ajaran-ajarannya, sistem 
pendidikan, dan semboyan-semboyannya 
terus digunakan dalam dunia pendidikan. 
Salah satu semboyan yang populer 
digunakan adalah Tut wuri handayani, 
semboyan ini juga yang dipakai oleh 
Kementerian Pendidikan Republik 
Indonesia.

    Di usia yang ke-40 tahun berdasarkan 

penanggalan Jawa, Raden Mas Soewardi 

Soerjaningrat mengganti namanya 

menjadi Ki Hadjar Dewantara. 

Penggantian nama ini dilakukan untuk 

melepas gelar kebangsawanannya. Hal ini 

dimaksudkan agar Ki Hadjar lebih mudah 

berbaur dengan semua golongan, tidak 

terikat dengan tahta ataupun kasta.

    Ki Hadjar Dewantara meninggal di 

Yogyakarta, 26 April 1959 pada usianya 

yang ke-69 tahun dan dimakamkan di 

taman Wijayabrata. Untuk mengenang 

segala jasa dan pengorbanannya, setiap 

tanggal kelahiran Ki Hadjar, yaitu 2 Mei 

dijadikan sebagai hari Pendidikan 

Nasional dan menjadikan Ki Hadjar 

Dewantara sebagai bapak pendidikan 

Indonesia berdasar pada Surat Keputusan 

Presiden RI No. 305 tahun 1959, 

bertangal 28 November 1959. Selain itu 

foto Ki Hadjar juga di abadikan dalam 

uang kertas pecahan Rp 20.000 edisi 

1998.

 Suroto
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Menolak Lupa

uara nan gaduh di sudut kota, 

deretan pengemudi melaju tanpa Sjeda seakan tak ada hari esok 

untuk mereka. Teriknya sinar matahari 

tak menyadarkan mereka akan tetesan 

peluh yang senantiasa bercucuran di 

sekujur tubuhnya. Badai dan petir pun 

seakan bukan lagi menjadi penghalang 

untuk menggoyangkan semesta. Setiap 

insan menyuarakan kebebasan dalam 

berbudaya, tak dapat dipungkiri 

suaranya pun mengakar sampai telinga. 

Tak jarang sikap ini akan mendapatkan 

pertentangan yang sengit, 

ketidaksetujuan yang mendominasi. 

Sejumlah orang seringkali berlomba-

lomba mencari wahana yang pas hanya 

sekedar untuk memamerkan apa yang 

digenggamnya .Demi memanjakan 

matanya dan kepuasaan yang tak 

menemui titik dahaganya. Matanya turut 

tertutup kabut awan hingga tak nampak 

sepercik rasa cinta terhadap tanah airnya 

yang permai ini. Mulutnya pun 

bungkam tak dapat berucap, mengingat 

bahwa ini bukan dunia mimpi 

melainkan dunia nyata yang harus 

disadari.

    Tersadar dari melamun, pemuda itu 

menyanderkan dirinya di salah satu sisi 

kursi dan sejenak menarik nafas lalu 

dihembuskannya perlahan. Kemudian ia 

berjalan menuju ruangan yang remang dan 

ditekannya benda itu hingga cahaya muncul 

setelah terdengar bunyi “klik”. Ruangan 

yang cukup luas dengan diisi dua kesenian 

yang berbeda. Sisi kanan menampakkan alat 

musik kesenian tradisional gamelan Jawa 

peninggalan kakeknya. Kendang, bonang 

penerus, gender, gambang, suling, seter, clempug, 

slenthem, demung, saron, kenong, kethuk, japan, 

kempyang, kempuh, peking, dan gong tertata 

rapi di sana. Alat musik gamelan dibuat dari 

perunggu dan kayu, ada juga yang terbuat 

dari besi dan buluh. Sisi sebelah kiri diisi 

dengan alat musik modern gitar, keyboard, 

drum, dan bass yang seiring perkembangan 

zaman semakin canggih.

    Di dalam ruangan, pemuda itu seolah 

melihat kedua kesenian tersebut saling 

berargumen dan seolah saling 

menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling 

terbaik. Nada dan instrumen masing-

masing alat musik seakan menggema 

menghiasi setiap penjuru ruangan. Tak lupa 

alunan lagu seakan menyayat kalbu setiap 

insan yang mendengarkanya. Duduk 

bersila, dengan kacamata nan elok 

menempel di matanya, 

Quarter Life Crisis: Masa Krisis Sekaligus 
Fase Emas

ebuah platform media informasi 
dan edukasi seputar psikologi, SPayungqalbu.id berkolaborasi 

dengan Magister Psikologi Profesi 
Universitas Islam Indonesia (UII) 
mengadakan seminar online via Aplikasi 
Zoom pada Minggu (2/8/20). Acara 
berjudul “Quarter Life Crisis di Tengah 
Pandemi: Bagaimana Bisa Bangkit?” ini 
merupakan salah satu rangkaian webinar 
series dengan tema “Self Development di 
Tengah Pandemi”. Webinar diisi Cindani 
Trika K seorang psikolog klinis, public 
speaker, sekaligus dosen UIN Raden 
Intan dan dimoderatori Nyda Afsari, 
kandidat psikolog klinis official team 
payungqalbu.id.

    Problematika kehidupan orang-orang 
yang sudah menginjak usia >20 tahun 
yang bertambah pelik dan rumit selama 
masa pandemi menjadi sorotan diskusi. 
Cindani mengatakan bahwa Quarter Life 
Crisis adalah krisis yang dialami oleh 
manusia berusia 20-30 tahun. Krisis 
tersebut berkaitan dengan penyelarasan 
antara harapan pribadi dengan tekanan 
ataupun tuntunan dari luar seperti 
keluarga, teman, dan lingkungan.

“Quarter Life Crisis dapat terjadi karena 
pada usia 20an seseorang akan 
mengalami perkembangan dari remaja 
menuju dewasa awal,” jelas Cindani.

   Kemudian, Cindani juga berpendapat 
masa pandemi Covid-19 ini dapat 

membuat emosi negatif  seperti marah, 
benci, cemas, takut, dan sedih yang mana 
akan terasa sangat nyata akibat 
komunikasi yang terbatas. Padahal 
menurutnya salah satu cara menetralisasi 
emosi negatif  adalah dengan sharing. 

“Kalian memang sedang melaluinya dan 
memang berat dirasakan oleh kita, tapi 
tidak bisa diabaikan begitu saja. Memang 
kita harus dealing with, harus bisa berdamai 
dengan perasaan,” tegas Cindani.

   Cindani juga mengungkapkan periode 
Quarter Life Crisis cukup krusial dan dapat 
disebut fase emas jika kita dapat 
melewatinya dengan bijak dan sukses, 
karena akan menambah pengetahuan dan 
skill kehidupan. Sebaliknya, jika tidak bisa 
menyelesaikannya dengan baik akan 
mengarah pada gangguan psikologis lebih 
lanjut.
“Untuk melewati fase ini dengan baik kita 
perlu berlatih dan terus berlatih,” ungkap 
Cindani.
  
   Tips-tips yang disampaikannya untuk 
menghadapi Quarter Life Crisis, yaitu 
dengan menyaadari penyebabnya, 
menerima dengan menentukan tujuan, 
serta menghargai setiap proses dan 
pencapaian. Terakhir, kita harus 
mengelolanya, contohnya dengan afirmasi 
positif.

           Zukhruf Kalyana Mukti
(Tim : Widiya Saputri)
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cerpen cerpen
pemuda pun mendengar apa yang seolah 

dialunkan benda kesenian tersebut.

    “Apakah kau mengenalku?” Suara itu 

lantang menyambar, menampakkan 

kecemasan yang tak dapat digambarkan. 

    “Aku adalah alat musik kesenian 
tradisional Jawa. Setiap  instrumen 
gamelan Jawa memiliki makna yang 
berkaitan dengan kehidupan.” Satu 
persatu alat musik gamelan pun 
memperkenalkan dirinya. 

    “Sebut saja aku kendang aku sering 
disebut sebagai pemimpin dalam 
permainan musik gamelan, aku dapat 
mengendalikan irama dengan cepat dan 
lambat, namaku sendiri diambil dari 
bunyi saat alat musik dimainkan.”

    Lalu alat musik satunya 

memperkenalkan dirinya. “Namaku 

bonang barung dan bonang penerus. Aku 

selalu mengeluarkan bunyi 'Nang' saat 

dimainkan.” Bunyi tersebut bermakna, 

“setelah manusia lahir, manusia harus 

bisa berfikir dengan jernih sehingga 

keputusan diambil penuh kesadaran.”

    Tak luput dari acara memperkenalkan 

diri, saron lanjut meneruskan. “Aku 

adalah alat music yang dalam bahasa 

jawa berarti 'keras'. Aku  bermakna,  

bahwa setiap manusia agar senantiasa 

lantang dalam menyuarakan kebenaran.”

    Sebagai simbol permulaan, gender ikut 

menyuarakan keahlianya,

 yaitu sebagai permulaan gending yang 

bermakna sebagai permulaan 

kehidupan. Selain itu, gambang, dengan 

penuh kebanggan menunjukkan dirinya 

seolah paling penting. Karena ia berari 

keseimbangan yang menunjukkan 

keseimbangan kehidupan dunia dan 

akhirat. Ia mengatakan bahwa manusia 

harus jelas mengenai apa yang ingin 

dilakukan serta meyeimbangkan 

kebutuhan lahir dan batin.

    Alat satunya pun turut terlibat. 

Katanya, ia dimainkan dengan cara 

ditiup. “Namaku adalah suling, yang 

artinya eling yakni ingat. Agar manusia 

senantiasa mengingat kewajibannya.” 

Dengan instrumen nada pelan,  sinter 

memperkenalkan diri bahwa ia 

dimainkan dengan petikan jari. “Aku 

mempunyai makna, manusia harus 

mampu mengantarkan atau 

membimbing orang lain pada satu 

tujuan baik.” Dengan terlihat murung, ia 

menjelaskan ia hanya akan dibunyikan 

apabila gender tidak ada.

    Selanjutnya, rebab, kethuk, kempul, dan 

gong berturut-turut memperkenalkan 

diri. Rebab menjelaskan bahwa ia 

memiliki makna bahwa manusia harus 

memiliki tujuan yang jelas agar tidak 

menyimpang. Kethuk yang 

mengeluarakan bunyi “thuk” ketika 

ditabuh,

diartikan sebagai manthuk yang berarti 

setuju. Ia menerangkan, manusia harus 

setuju dengan semua perintah dan 

larangan sang pencipta.

    Kempul yang berbentuk kecil, 

bermakna ajakan untuk berjamaah dan 

beribadah. “Berkumpul dengan manusia 

lain tidak boleh egois menjadi manusia,” 

ujarnya bersemangat. 

    Gong yang memiliki ukuran sangat 

besar dan selalu berbunyi “Gooong” 

saat dibunyikan, memiliki makna yang 

menunjukkan agar manusia selalu 

mengakhiri hidupnya dengan sempurna.
Setelah memperkenalakan dirinya, 
gamelan Jawa tersebut seolah tertawa 
namun terlihat jelas garis kesedihan yang 
terpancar dari setiap instrumen nada 
dirinya. Salah satu diantara mereka 
melemparkan pertanyaan yang ditujukan 
kepada alat musik modern. 

    

    “Mengapa anak muda tak 

menyukaiku? Seolah keberadaanku kian 

tak terlihat oleh jangkuan mata mereka.” 

Tanya gamelan.

    “Tentulah mereka tak mengenalmu. 

Mereka kini lebih suka dengan dunia 

kebarat-baratan, gemerlap keelokan, 

bersuka cita menyaksikan 

pertunjukanku. Menghabiskan setiap 

rupiah uang mereka demi 

menontonku,” musik modern pun 

tertawa seolah mengejek.

    “Begitukah anak muda sekarang? Lalu 
apakah yang membuat mereka menyukai 
kalian?” Tanya gamelan pada musik 
modern.

    

     “Aku hanya menciptakan instrumen 

dan nada yang mendayu-dayu seolah 

mereka ikut terbawa dalam perasaan pada 

setiapa insan manusia. Tak lupa di setiap 

pertunjukan aku selalu menghardirkan 

sesok mawar yang harum nan indah yang 

memperlihatkan setiap lengkuk tubuhnya 

yang halus dan ranum. Mereka pun akan 

bergoyang mengikuti tiap instrumen lagu 

yang tercipta, bak mereka lupa berada 

dimana. Mereka bergemuruh mengikuti 

instrumen dengan hati yang sangat 

bahagia.” Tutur salah satu alat musik 

modern pada gamelan,. Namun disela 

penjelasanya itu, terpancar kesedihan yang 

mendalam yang cukup ditangkap oleh 

gamelan.

    “Lalu mengapa kau bersedih? 

Bukankah kau sangat disukai mereka?”

    Dengan seolah mata berkaca-kaca 

musik modern kembali berbicara. 

    “Mereka memang menyukaiku, aku 

pun senang mereka menyukaiku. Aku 

selalu dipakai oleh mereka, mereka pun 

menikmati setiap nada yang keluar dariku. 

Mereka menciptkan nada-nada indah yang 

terus berkembang untuk menciptakan 

kesenian yang luar biasa. 
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Namun aku sedih  apabila  mereka 
mendengarkan nadaku, mereka selalu terlena 
terhadap dunia dan selalu ada saja kekacauan 
yang timbul saat nadaku menggema walapun 
ada juga yang berjalan secara tertib.”

    “Meskipun begitu, kau sangatlah terkenal 
wahai kawan.” Ucap gamelan. 

    

    “Aku memang cukup terkenal namun aku 

sangat iri dengan kalian. Keberadaan kalian 

kadang dilupakan oleh sebagian orang, namun 

kalian dikenang sebagai kesenian yang harus 

dilestarikan dan dijaga.”

    Gamelan menimpali, bahwa setiap bagian-

bagian nada yang diciptkan dari masing-masing 

alat musik memiliki makna yang berbeda-beda.

“Semoga saja manusia menciptkan nada-nada 

yang membuat seseorang dapat mengenang 

kembali filosofi-filosofinya.”

    Dering jam beker di dinding menyadarkan 

sang pemuda dan seolah ia diingatkan atas   

perbincangan benda-benda tadi. Bahwa  

sebagai anak muda, harus melestarikan dan 

mencintai budayanya sendiri, terutama musik 

gamelan. Selang beberapa lama terpaku dalam 

pikirannya sendiri, pemuda itu lantas keluar 

ruangan dan mematikan kembali lampu. Di 

dalam raungan nan gelap itu, kedua kesenian di 

sana bermunajat dalam diam.

 “Semoga saja.”

Iik Amahlia

Tapi Kita Sama

Selamat datang wahai sarjana muda, 
dewantara-dewantara bijaksana.
Kini hentakan pantofelmu tak terdengar, 
hanya suara yang mampu 
memperkenalkan kita.
Setahun silam tak pernah kau pikirkan 
sejauh ini melangkah, 
singgah di perguruan gagah nan indah 
kebangsaan. 
Kampus nyaman seperti kota dimana 
KHD dilahirkan.

Inilah kampus kebangsaan, kampus 

kebanggaan para dewantara yang 

budiman.

Suasananya sudah beda ya ! 
Tak terdengar toa melambai,
Tak terlihat para dosen menyapa,
Tak terdengar sorakan yel-yel dan 
sabdaan para sastrawan.

Tak ada cemas yang menanti,
Tak ada lelah yang terobati sepulang 
pergi,
Tak ada bangun di pagi hari,
Tak ada suara pekik sakit hati,
Tak ada ceramah yang memaki,
Tak ada rindu yang dibawa dalam mimpi,

Tak ada cerita untuk masa depan nanti.

Selamat datang para dewantara muda 

yang berkarya, dewantara muda KHD 

punya, dewantara penerus bangsa, 

dewantara kebanggaan kita semua.

Yogyakarta, 20/20

  Ikke Rindiani

Mengapa ada Corona?

Sedikit pun tak terbayang olehku
Mengapa derita menerpa ke segala arah 
Banyak wajah yang terpaku menunggu 
Mengharap dunia yang bersinar cerah 

Mengapa ada Corona?
Di saat aku menghela nafas 
Terbayang di pelupuk mataku 
Akan banyaknya harapan yang 
terhempas
Dan cita-cita menjadi bayangan yang 
membeku

Mengapa ada Corona?
Pohon tua tak ingin tumbang 
Tunas muda ingin membesar 
Akankah semuanya hilang 
Oleh guncangan tak bergetar

Mengapa ada Corona?
Dimanakah letaknya salah dan dosa 
Jika masalah mengguncang dunia 
Kuatkan hati jangan putus asa 
Virus Corona virus purbakala

      Yeni Damai Yanti

Senjata
Sebagai seorang penulis,
Senjata sejati melawan kezaliman 
adalah pena,

Tajam dan menikam

Sebagai seorang penulis,
Sajak-sajak rupa busur panah,
Siap menghujam kapan, dan 
siapa saja

Sebagai seorang penulis, 
Karya yang berhasil terbit tak 
ubah belati buat penguasa,

Mungkin engkau korban 

selanjutnya!

Serupa sajak Widji Thukul, Batas 

Panggung sebagai pertanda, 
untukmu agar tidak ikut campur.
Urusanku memperjuangkan hak 
kami sebagai warga.
Urusanmu membayar apa yang 
telah kami lakukan.
Tak usahlah engkau menahan-
nahan.

Belitung, 27/07/2020

  Suroto (CO2)
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