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SOROTAN

EDITORIAL
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1815, Gunung Tambora meletuskan
materialnya dengan salah satu
kekuatan terbesar dalam sejarah
peradaban manusia. Tiga kerajaan
yang tumbuh di kakinya lenyap
seketika. Berikut dengan kehidupan
dan sejarah yang berlangsung di
dalamnya.

Edisi Khusus Alhamdulillah
Terbit

Hari ini, hampir dua ratus tahun
setelah bencana besar itu, Tambora
telah membangun kembali kehidupan
di lereng-lereng dan kakinya.
Munculnya perusahaan pengelolaan
kebun kopi, telah menciptakan arus
ekonomi yang mendorong datangnya
transmigran dari berbagai etnis.
Keberagamannya hingga sekarang
tetap dapat dirasakan melalui tradisi
asal mereka yang tetap
dipertahankan. Aroma penggilingan
dan seduhan kopi kini menguar dari
kaki Tambora, menarik lebih banyak
pelancong dan pendatang.
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Sonia Fatmarani

Nikmati kisah di atas bersama
petualangan lain pegiat Kapalasastra
UGM. Mitos Raden Suryakencana di
Gunung Gede, upaya konservasi alam,
hingga pembersihan gunung di
Rinjani. Sosok Pujo Semedi, Dekan FIB
UGM saat ini, pun tersaji di edisi ini
melalui program lingkungan hijaunya.
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menunjukkan contoh buah kopi yang ideal untuk
dipanen. Berkebun menjadi pekerjaan mayoritas
masyarakat Oi Bura. Foto oleh Bimo Haryo Yudhanto
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Cinta alam, cinta kehidupan, tanpa
melupakan kebesaran Tuhan

Oleh: Yayum kumai & Sonia Fatmarani

Kalembo ade.
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Hari belum lagi sore tapi tidak ada sinar matahari
sedari
pagi, hanya kabut yang muncul dan
membuat jarak pandang terbatas. Sembari istirahat
di baruga (saung) depan rumah setelah mencari
jamur dadap untuk makan malam, lewat Ibu Alivin
dengan parang di tangannya. “Ayo ikut cari kayu
untuk masak jajan maulidan,” ajaknya. Ternyata
tempat mencari kayunya hanya sekitar 100 meter di
belakang rumah pondokan kami. Dengan cekatan
Ibu Alvin memilah-milah kayu yang basah dan
memotongnya hingga pendek. “Kamis besok giliran
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kampung ini yang maulidan. Kalo orang
Bima paling bikin jajan bolu saja, kalau kita
orang Lombok banyak macamnya,” ujar Ibu
Alvin yang asli dari Lombok. Beginilah
pembeda orang Bima dan Lombok di lereng
Gunung Tambora dalam urusan pengaha
(makanan). Kalau orang Bima akan bilang
pengaha orang Lombok dengan sebutan
“jajan batu” karena teksturnya yang sulit
digigit. Itu baru potret orang Bima dan
Lombok, belum etnis-etnis lainnya yang
tinggal di lereng Tambora.
Gunung Tambora termasuk dalam wilayah
administratif Kabupaten Bima dan Dompu,
Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Gunung stratovulkanis dengan diameter
kaldera sekitar 6 km ini terkenal dengan
letusan dahsyatnya di tahun 1815. Lebih dari
sepuluh ribu nyawa melayang karena
bencana letusannya, sementara 38.000
orang lainnya mati kelaparan.
Dampak eksplosif gunung ini melumpuhkan
aktivitas ekonomi-politik selama bertahuntahun setelahnya. Baru kemudian di akhir
abad 19, datang para petualang dan
ilmuwan asing datang ke tempat ini. Mereka
mendapati daerah bekas muntahan lahar
Tambora sudah menjadi hutan lebat yang

I Nengah Wadia
seorang pensiunan guru dari Bali yang memilih
tinggal di desa Oi Bura. Foto oleh Bimo Haryo
Yudhanto
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diisi pohon-pohon setinggi puluhan meter
dan diameter tidak kurang dari 3-5 meter.
Setelah itu mulailah berdatangan ilmuwan
lainnya juga para kapitalis yang melihat
ladang uang di tanah subur Tambora.
Pada 1930, seorang kebangsaan Swedia – G
Bjorkund menanamkan modalnya di tempat
ini untuk membangun perusahaan
perkebunan kopi pertama pasca erupsi
1815. Keberadaan perkebunan seluas
80.000 hektar ini tentu saja membutuhkan
tenaga kerja yang kemudian didatangkan
dari pulau-pulau di sekitarnya. Bisa
dikatakan buruh perkebunan inilah yang
pada tahun-tahun setelahnya disebut
p e n d u d u k Ta m b o r a . B e r d a s a r k a n
penemuan penduduk tertua di daerah ini,
dapat dilacak bahwa mereka berasal dari
Bima, pulau Lombok dan pulau Bali.
Beberapa orang Bima sendiri jika kita tarik
s i l s i l a h ny a , m e r u p a k a n ke t u r u n a n
Makassar.

Herlina,
Saat kebun kopi asing ini kemudian
mengalami nasionalisasi pada masa awal
kemerdekaan, pengelolaannya digantikan
oleh pemerintah daerah dan PT Bayu Aji
Bima Sena. Perusahan ini menguasai
perkebunan kopi di Tambora sepenuhnya
pada 1977, saat Hak Guna Usaha (HGU)-nya
dikeluarkan. Mereka pun merekrut buruhburuh baru untuk menjadi tenaga kerja guna
mengolah 500 hektar kebun kopinya. Asal
tenaga kerja di masa ini masih berasal dari
daerah Lombok, Bali, dan NTT, dan
tambahan dari pulau Jawa serta Flores
membuatnya lebih beragam. Para pekerja
kemudian menempati lahan yang diberi
nama “Kampung Tambora”, cikal bakal desa
yang kini terletak di wilayah desa Oi Bura,
Kabupaten Bima.

mantan karyawan perkebunan kopi yang berasal dari Sumba Timur. Foto oleh Bimo Haryo Yudhanto

petinggi perusahan kayu PT Veneer
Production, datang pada 1973. Kebanyakan
dari mereka memilih hidup di wilayah pesisir,
di mana pabrik besar untuk pengolahan kayu
didirikan.
Ketika PT. Bayu Aji Bima Sena kemudian
mengalami pailit di masa krisis moneter
1998-1999 dan bangkrut, para pekerjanya
yang sudah berbulan-bulan tak dibayar
memutuskan untuk membuka lahan pribadi.
Ratusan hektar perkebunan kopi milik Bayu
Aji dibagi menjadi kaveling-kaveling oleh
mereka. Pengavelingan ini menjadikan para
pekerja memiliki lahan tetap, dan memberi
mereka alasan untuk menetap di kampung
tersebut. Saat kemudian perbedaan
pendapat dan kepentingan terjadi antarmasyarakat, sebagian dari mereka memilih
turun lebih ke bawah, membentuk
pemukiman baru yang saat ini dinamakan
Desa Tambora, Kabupaten Dompu.
Sedangkan para mantan pekerja yang tetap
t i n g g a l d i K a m p u n g Ta m b o r a ,
mengembangkan wilayahnya hingga kini

Gelombang penduduk baru, yaitu para
transmigran dari tanah Jawa, kemudian
datang pada sekitar tahun 1980. Mereka
menempati desa-desa lebih bawah dekat
pesisir. Kelompok etnis lainnya yang datang
tanpa campur-tangan gelombang
perusahaan adalah etnis Melayu. Beberapa
datang karena panggilan merantau dan
sebagian lainnya yang terkenal adalah
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menjadi Desa Oi Bura di Kabupaten Bima.
Saat ini, baik desa Tambora maupun Oi Bura
memiliki wilayahnya sendiri yang terdiri dari
dusun-dusun dan kampung-kampung.
Penduduknya, baik yang mantan tenaga
kerja perkebunan maupun yang
transmigran, kini terdiri dari berbagai etnis.
Bima, Lombok, Bali, Jawa, dan NTT, hidup
berdampingan di lereng gunung Tambora.
Hutan dan tanahnya yang subur menjadi
faktor terbentuknya pemukiman dan
masyarakat Tambora saat ini. Selain itu,
pembukaan hutan, kebun kopi, serta
masuknya perusahaan pengolahan kayu
mendorong peningkatan ekonomi serta
memicu bertambahnya jumlah penduduk
transmigran yang berdatangan. Pasca
letusannya, Tambora telah membangun
kembali peradabannya sebagai dampak dari
arus ekonomi pedesaan.
Bersumber dari artikel penelitian Ekpedisi
Bumi Sumbawa 2014 Kapalasastra UGM.
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KONSERVASI
dengan tetap meningkatkan kualitas nilai
dan keragamannya. Ini berarti bahwa dalam
pemanfaatan menuntut pula perlindungan
terhadap kualitas dan keragaman alam.
Namun, menyeimbangkan pemanfaatan
dan perlindungan kini menjadi sesuatu yang
utopis, mengingat egoisme manusia
terhadap kepentingannya.

SAMPAHMU!

Beberapa hal yang dilakukan masyarakat
untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut
akan terdengar lemah, meskipun dilakukan
dalam skala besar. Contoh yang paling dekat
adalah demo-demo yang dilakukan besarbesaran di pinggir jalan ataupun depan
gedung pemerintahan. Meskipun dilakukan
dalam skala besar, sekadar demo tidak akan
membuat hutan tumbuh lagi. Banyak hal-hal
kecil yang dapat dilakukan tanpa
membutuhkan banyak tenaga, namun
menghasilkan sesuatu.

Oleh: ade fitrahul husna
Empat puluh tahun yang lalu, pada Gladian
Keempat yang dihadiri perwakilan pecinta
alam di seluruh Indonesia, tercetus 7
Hakikat Kepecintaalaman. Poin kedua dari
hakikat tersebut, yang disepakati bersama,
berisi kesediaan untuk “memelihara alam
beserta isinya serta menggunakan sumber
alam sesuai dengan kebutuhannya”. Lama
setelahnya, kesepakatan ini
kemudian terbentur dengan
kepentingan lebih dari tujuh
miliar manusia yang
mendesak eksistensi
alam demi hidup
m e r e k a .
Kepentingan
manusia dalam
skala besar ini
t e n t u
bertabrakan
d e n g a n
kepentingan
para pecinta
alam yang
dengan egois ingin
agar alam selalu
ada. Meskipun berat,
sebagai pegiat alam
bebas, kita harus
berkompromi untuk
menggeser keegoisan tersebut
demi kepentingan yang lebih besar.

menyamai luasan Texas. Hutan di
Kalimantan, termasuk saah satu yang
terluas di dunia, telah kehilangan sebanyak
1,23 juta hektar lahannya sepanjang tahun
2000 – 2005. Hal-hal tersebut tidak terjadi
tanpa sebab.
Ketika manusia dan alam menjadi satu
dalam ritme kehidupan, keudnya harus
berjalan seimbang, tanpa dominasi.
Bagaimana agar hal ini menjadi
seimbang adalah sesuatu
yang harus melibatkan
kata konservasi di
dalamnya. Lebih
spesifik lagi, KBBI
menjelaskan
mengenai makna
konservasi
sumber daya
alam yang
b e r a r t i
pengelolaan
sumber daya
alam (hayati)
b e s e r t a
pemanfaatannya
secara bijaksana
dan menjamin
kesinambungan
persediaan dengan tetap
memelihara dan meningkatkan
kualitas nilai dan keragamannya.

Namun faktanya, saat ini manusia telah
melangkah terlalu jauh. Sedikit demi sedikit
rerumputan luas berganti dengan deretan
rumah-rumah untuk keluarga baru. Pantaipantai di sepanjang Samudera Pasifik telah
kehilangan permukaan pasirnya, berganti
menjadi lautan sampah plastik yang hampir

Makna konservasi yang telah terpapar
seharusnya sudah dapat menjelaskan
bagaimana manusia harus bersikap bijak
dalam memperlakukan alam yang ada di
sekitar mereka. Hal yang perlu diingat
adalah mengenai pemanfaatan ini dapat
dilakukan secara berkesinambungan
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Kampanye yang menghimbau untuk
berhenti merokok mungkin akan sama
hasilnya dengan demo-demo besar, tak
membawa kita ke mana pun. Karena bagi
sebagian besar orang, merokok adalah hak
yang asasi. Namun untuk menghimbau
perokok agar membuang puntung rokoknya

di tempat sampah sepertinya bukan sesuatu
yang melanggar hak asasi. Puntung rokok
adalah sisa yang mematikan, karena
kandungan nikotin terdapat di dalamnya,
dan membutuhkan waktu yang cukup lama,
sekitar sepuluh tahun, agar dapat diurai
sempurna oleh tanah. Kesadaran kecil untuk
membuang puntung rokok pada tempatnya
akan cukup untuk menyelamatkan air dan
tanah yang akan dikonsumsi generasi
berikutnya.
Hal sederhana lain yang perlu diperhatikan
u n t u k ke s e i m b a n g a n a l a m a d a l a h
penggunaan sampah plastik pribadi. Tidak
perlu membuat gerakan besar untuk
membersihkan garis pantai Indonesia.
Mulailah dengan mengontrol jumlah plastik
yang digunakan dalam kehidupan seharihari.
Masalah keseimbangan alam dan manusia
memang menjadi terlalu rumit untuk
dipikirkan dalam skala besar. Apabila boleh
meminjam perkataan seorang petinggi,
kalau bukan sekarang kapan lagi dan jika
bukan kita siapa lagi. Jangan muluk kawan,
mulailah dengan hal kecil tetapi terus
menerus.

Foto oleh Lannang Kurniajati
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SEGO KAPS

SEKELEBAT KAPALASASTRA

KAMPUNG TAMBORA
Kamis (12/6) lalu, alunan musik koplo masih
terus terdengar dari arah kampus Fakultas
Ilmu Budaya UGM meski waktu telah
melewati pukul sepuluh malam. Tataan
pengeras suara di panggung terbuka
kampus ini sudah beberapa jam tak lalai
mengeluarkan bunyi hasil kreatif para
penampil di atas panggung. Sementara di
depannya, sebaran manusia terlihat
bergerak mengikuti dentuman demi
dentuman. Dua jam sebelumnya, para tamu
yang datang dapat menikmati lagu-lagu
dengan alat musik tradisional dan
pementasan silat dari Nusa Tenggara Barat.

Rizqa Purnamasari, dan Wardatul Jannah.
Diskusi penelitian ini diisi pula oleh Bang
Aan, pemerhati seni dan budaya berdarah
Bima. Pada ruang yang sama, diputar pula
dua buah film hasil karya tim ekspedisi. Film
pertama,
“Di Ambang 200”, bercerita
mengenai pengolahan kopi di daerah
Ta m b o r a s e m e n t a r a y a n g l a i n ny a
menyajikan warna pendakian Gunung
Tambora oleh tim ekspedisi bersama warga
lokal. Dua film ini merupakan hasil karya dari
Ichwan Aryanegara, Ikra Cendana Lintang,
Lannang Kurniajati, Katrynada Jauharatna,
dan Uswatun Khasanah sebagai koordinator.

Malam itu merupakan malam puncak
Kampung Tambora, salah satu bentuk
per tanggungjawaban dari kegiatan
Ekspedisi Bumi Sumbawa oleh Kapalasastra
UGM. Acara Kampung Tambora sendiri
sudah dimulai sejak tanggal 9 pada bulan
yang sama. Dibuka oleh Mas Menyung,
dosen dan juga Bagian Kemahasiswaan FIB,
Kampung Tambora memulai rangkaian
acaranya dengan pameran foto-foto kegiatan
E k s p e d i s i B u m i S u m b aw a . H a s i l
dokumentasi ditampilkan secara tematik,
bercerita perihal latar belakang petani kopi
yang berbeda-beda, relasi kayu hutan di
Tambora dengan manusia, dan kehidupan
petani di daerah pesisir Sumbawa. Selain itu,
foto-foto juga menampilkan kehidupan anakanak serta sapi di daerah lereng Gunung
Tambora. Foto-foto ini merupakan hasil
jepretan dari tim dokumentasi yang
anggotanya adalah Muhammad Masruhan,
Muhammad Wisnu Wibisono, Bimo Haryo
Yudhanto, Surya Chandra Adinugraha, dan
Yuli Nugroho.

Keseluruhan rangkaian acara Kampung
Tambora ini diakhiri dengan malam apresiasi
di panggung terbuka FIB. Malam puncak ini
turut dimeriahkan oleh anak-anak asrama
Bumi Gora, Pajumonca, JJ Real, Papan
Hitam, Totoy and Friends, Sande Monink,
Eddie and The Passion Fruit, Jasmine
Accoustic, dan ditutup oleh Sandalaras
bersama biduan ternama Leili Mentul.

Kampung Tambora dilanjutkan dengan
diskusi hasil penelitian Ekspedisi Bumi
Sumbawa. Tim penelitian ini dikoordinasi
oleh Yayum Kumai, yang beranggotakan
delapan orang lainnya; Adam Adiwijaya, Asep
Solihin, Corry Weliza, Ida Bagus Aditya,
Muhammad Bimo Meifri, Noibenia Gendrit,
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Empat puluh tahun rumah ini berdiri dan
selalu mampu untuk memberikan inspirasi
akan banyak hal. Melalui tahun-tahun ini
pula, kami berhasil menginjakkan kaki di
bumi Sumbawa dalam sebuah ekspedisi,
perjalanan panjang hingga Gunung Gede,
Gunung Welirang, Pulau Lombok, Bali, serta
Lamalera.
Dari berbagai perjalanan itu kami belajar
banyak hal, cara berbahagia, mengatasi
sedih dan galau, hingga menyelesaikan
masalah. Kegiatan alam bebas yang sekedar
main-main semacam naik gunung, masuk
gua, panjat tebing, hingga berbagai
perjalanan demi sebuah pencarian jati diri

dan ilmu pengetahuan dimulai dari tempat
sederhana ini. Rumah yang kami beri nama
Kapalasastra.
Tak perlu ragu untuk bergabung, tengoklah
kami di sebuah pondok kecil pada salah satu
sudut kampus Fakultas Ilmu Budaya.
Sebuah lorong berpintu di samping
perpustakaan FIB akan mengantarkan
siapapun pada ujung jalannya, dan lihatlah
ruangan seluas 12m². Ruang kecil yang
selalu terbuka untuk siapapun yang ingin
bertamu.
Yeny Prameswari

TAPAK RINJANI 8

Dua tahun sekali, secara rutin, Mapala-Fe
Universitas Mataram mengadakan kegiatan
bertajuk Tapak Rinjani dengan mengundang
seluruh organisasi pecinta alam untuk
berpartisipasi. Tahun ini, acara tersebut
tersebut jatuh pada liburan semester genap,
tepatnya tanggal 14 – 19 Agustus.

Karntino C. Areros

Tapak Rinjani dalam usianya yang ke
delapan di tahun ini, berhasil mencapai
jumlah peserta 200 orang. Tidak hanya
lomba lintas gunung yang menjadi agenda
kegiatan, melainkan juga bersih gunung,
memasak di gunung, dan fotografi. Tur di
Pulau Lombok juga terdapat dalam
rangkaian kegiatan yang harus diikuti
seluruh peserta. Tentu saja, selama
perjalanan yang menyajikan keindahan alam
ini, semua peserta diharuskan menjaga
kelestarian alam gunung Rinjani.

Sedangkan jalur Senaru didominasi oleh
pepohonan yang tinggi dan rapat. Saat
mencapai Danau Segara Anak,
keindahannya begitu memesona, terlebih
ketika kemudian diadakan pengibaran
bendera Merah Putih di pinggirannya.

Keelokan alam selalu mampu menjadi
kepuasan tersendiri untuk membayar rasa
lelah yang mendera tubuh dalam pendakian
Rinjani kali ini. Menjadi pendaki yang
bijaksana bukanlah untuk menjadi sosok
gagah di mata orang lain. Melainkan untuk
menyapa alam, serta mencintai dan
menjaga ciptaan Tuhan dan kekayaan
bangsa yang terkandung di dalamnya.
Nunung Gina Santika

Tim Kapalasastra beserta puluhan tim
lainnya menyusuri keindahan gunung
berketinggian 3.726 mdpl itu melalui jalur
Sembalun, sebelum kemudian turun melalui
jalur Senaru. Kedua jalur ini dirasakan
sangat berbeda. Sembalun merupakan jalur
yang melewati banyak sabana berdebu.

Paju Monca,
salah satu penampil pada malam
puncak Kampung Tambora.
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TIPS & TRICK

4 TIPS UNIK
MEMPERSIAPKAN
TRAVELLING

CARA MUDAH
MERAWAT
SEPATU PANJAT

Sebelum traveling, tentunya kamu harus
menyiapkan banyak hal demi memastikan
liburan kamu berjalan lancar. Berikut adalah
sejumlah tips sederhana yang mungkin bisa
membantu kamu dalam mempersiapkan
berbagai hal sebelum traveling.

Agar awet, sepatu panjat harus dirawat
dengan cara dan trik tertentu, yang
sebenarnya cukup sederhana untuk
dipahami bahkan oleh pemula.

1. Masukkan kabel data dan charger ke
dalam sebuah kotak kedap air.
Tentunya kamu tidak ingin kabel-kabel
charger yang kamu miliki tersebar
berantakan di dalam tas atau basah terkena
air hujan.
2. Scan paspor dan itinerary dan kirim
melalui e-mail.
Tentu saja tidak ada yang ingin kehilangan
barang-barang berharga saat liburan.
Namun, jika mimpi buruk itu benar-benar
terjadi, setidaknya kamu punya salinan data
penting yang dibutuhkan.
3. Bawa kantung plastik untuk
membungkus berbagai gadget kamu.
Ini berguna saat kamu traveling ke pantai
dan laut supaya menghindarkan gadget
kamu basah terkena air.
4. Letakkan tissue
atau plastik sebelum
menutup botol
sampo atau lotion
dengan tutupnya.
Cara ini akan
menghindarka
n cairan sampo
atau lotion
tumpah-ruah di
d a l a m ko p e r
atau ransel.

?
Menyikat sepatu panjat dalam keadaan
kering cukup efektif untuk menghilangkan
debu dan sisa magnesium yang menempel
pada sepatu panjat. Saat menyikat bagian
sol, jangan takut untuk menggunakan sedikit
air.
?
Menjemur sepatu panjat di udara
terbuka dapat mencegahnya memiliki yang
tidak sedap (terkadang disebabkan oleh kaki
pemanjat sendiri). Jangan lupa untuk
menghindarkannya dari sinar matahari
langsung.
?
Agar terhindar dari bakteri dan bau yang
dikarenakan lembab, oleskan sedikit bedak
bayi di bagian dalam sepatu panjat atau
lapisi bagian tersebut dengan kertas kolran.
?
Terakhir, tetap biarkan sepatu anda
dalam kondisi terbuka, dengan cara dianginanginkan. Hal ini akan membuat sepatu
panjat anda tetap kering dan nyaman saat
dipakai.

Selain trik dan tips di atas, tentu juga
dibutuhkan kesadaran dan kekuatan ekstra
untuk menghindari penyakit lama para
pemanjat : kemalasan.
“Let's make your shoes have a
long and happy life on the
rocks”.
Selamat
mencoba !
Denny Prabawa

Franki Montana
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MITOS
Bagi penduduk lokal di kakinya, Gunung
Gede selalu lekat dengan nama Eyang
Suryakencana, putra dari bupati Cianjur yang
pertama, Kanjeng Dalem Arya
Wiratanudatar. Dikisahkan bahwa dahulu
sang Prabu Wiratanudatar beristrikan
seorang putri dari bangsa jin dan memiliki
tiga orang anak; Raden Suryakencana,
Endang Sukaesih, dan Raden Andika
Wirusajagad. Ketiganya berkuasa di tempat
yang berbeda. Raden Suryakencana di
Gunung Gede, Endang Sukaesih di Gunung
Ciremai, dan Raden Andika Wirusajagad di
Karawang.

Gunung Gede

KISAH

Saat ini termasuk dalam kawasan konservasi Taman
Nasional Gede-Pangrango dan merupakan rumah dari
870 spesies tumbuhan, 100 jenis mamalia, serta 250
jenis burung.

DI KAKI GUNUNG GEDE
Oleh: Styan Lintang Sumiwi

Gunung Gede (2958 mdpl), berada dalam
kawasan Taman Nasional Gede-Pangrango
yang terletak di tiga kabupaten di provinsi
Jawa Barat, yaitu Cianjur, Bogor, dan
S u k a b u m i . G u n u n g y a n g l e t a k ny a
berdekatan dengan Gunung Pangrango ini,
dapat dicapai dengan jalur awal yang sama
dengan jalur menuju puncak Gede melalui
Cibodas. Terdapat tiga jalur resmi untuk
pendakian Gunung Gede dan Pangrango,
yaitu Cibodas, Putri, dan Selabintana.

Jendela | Nov 2014

Gunung Gede lumayan menarik minat para
pendaki karena akses transportasinya yang
mudah dan banyaknya objek menarik di
sepanjang jalurnya. Jika naik melewati jalur
Cibodas, pemandangan seperti telaga, air
panas, dan air terjun tentunya akan
menyegarkan mata. Namun, di samping
wisata alamnya yang mempesona, gunung
Gede menyimpan cerita serta misteri
tentang petilasan dan batu-batu gaib di atas
gunung.
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Di suatu hari pada tanggal 10 Mulud, Raden
Sur yakencana menjadi sepenuhnya
berkuasa atas Gunung Gede karena
penaklukan yang dilakukannya. Beliau hidup
di gunung ini, hingga tiba saatnya tubuh sang
raden menghilang di alun-alun
Suryakencana. Menghilangnya raga ini oleh
masyarakat sekitar disebut tilem. Meskipun
hilang, mereka meyakini bahwa jiwa Raden
Suryakencana masih hidup dan menjaga
Gunung Gede.
Beberapa petilasan Raden Suryakencana
masih dapat dijumpai di Gunung Gede. Salah
satunya adalah batu kursi yang berbentuk
seperti pelana dan terletak di tengah-tengah
alun-alun Suryakencana. Sesuai namanya,
ko n o n b a t u te r s e b u t
merupakan tempat duduk
Raden Suryakencana. Di
alun-alun ini juga dijumpai
batu dondang, yang dalam
bahasa Sunda artinya
kotak . Batu tersebut
memang berbentuk kotak
dan dikeramatkan sebagai
gelanggang tempat
berkumpulnya makhlukmakhluk halus di tanah
Sunda. Selain itu, di
puncak Gede juga terdapat
L e u w i t S a l awe , b a t u
lumbung besar dengan
dua puluh lima pintu gaib
sebagai sumber
kemakmuran masyarakat
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sekitar.
Kisah tersebut bisa saja dianggap terlalu
mustahil untuk generasi masa kini dan
penjelasan logis dapat saja dituturkan.
Raden Suryakencana mungkin tidak
menghilang, melainkan meninggal di Gede,
dan masalah seseorang hilang di gunung
sudah cukup banyak terjadi. Terlebih di masa
kisah itu, pendakian gunung belum terlalu
populer. Namun, masyarakat lokal tetap
memilih untuk percaya. Hingga saat ini, kisah
tersebut masih sangat dihormati oleh para
penduduk. Mereka tetap percaya bahwa di
setiap malam Rabu dan Kamis, Raden
Suryakencana datang ke Gunung Gede
untuk memberikan berkatnya atas
keselamatan.

Alun-alun Suryakencana
d i k i s a h ka n s e b a g a i l o ka s i
singgasana Raden Suryakencana
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SOSOK
Beberapa bulan sebelum jalan Sosio
Humaniora ditutup dan mulai dibangun
untuk areal taman, Fakultas Ilmu Budaya
UGM sudah lebih dulu mengubah lahan
parkir di dalam fakultas menjadi beberapa
areal taman. Hal ini tentu merupakan
sebuah upaya yang patut diapresiasi
mengingat tidak semua pihak siap
mengorbankan kenyamanan mereka dalam
beraktifitas untuk mencapai sesuatu yang
dianggap ideal; lingkungan yang bersih, asri,
dan bebas dari polusi kendaraan. Uniknya,
Mas Pujo menyatakan bahwa kebijakan ini
bukanlah bagian khusus dari program
kerjanya, melainkan cita-cita UGM sejak
zaman Profesor Koesnadi masih menjabat.
“Saya hanya menjalankan program yang
sudah ada dan menyesuaikannya dengan
sistem,” terangnya.
Walaupun sempat ada keluhan mengenai
lahan fakultas yang menjadi lebih sempit
dan berubahnya jalur bagi pejalan kaki,
semua itu tidak menjadi halangan bagi
dosen Antropologi ini untuk menciptakan
lingkungan yang tertib. Menurutnya, tidak
ada yang negatif dari pembangunan taman
ataupun berjalan mengikuti jalur yang sudah
disediakan. “Kalian itu kalau mau belajar, ya
kondisinya harus tenang dan
protektif,”ujarnya. Beliau juga memberikan
nasihat berhubungan dengan cara bersikap
d i a r e a l k a m p u s , ” O j o d i r u s a k ke
lingkungane, rumputnya jangan dipijak-pijak
kasihan mati nanti. Kan sudah disediakan
bangku-bangku, kalau makan di bangku
jangan digelatakke sembarangan
sampahnya. Yo yang teratur lah,”

PUJO SEMEDI
Dekan “Hijau” Fakultas Ilmu Budaya
“Kalian itu kan belajar, masa bising dengan
bunyi kendaraan?” ujar Dr. Pujo Semedi
Hargo Yuwono, M.A. Kalimat ini tidak lagi
d i m a k s u d ka n s e b a g a i p e r t a nya a n ,
melainkan sindiran. Dekan Fakultas Ilmu
Budaya UGM tersebut merujuk pada
gambaran umum kota pelajar saat ini yang
penuh dengan suara dan asap kendaraan
bermotor. Sikap para mahasiswa yang apatis
terhadap kondisi ini pun sama sekali tidak
membantu mengurangi polusi. Kebanyakan
dari mereka justru menambah beban di jalan
dan ruang kampus dengan memboyong
serta kendaraan bermotor dari tempat asal
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Caption oh wow so doge.
Very long. Much word. A little bit this and that,
blahblah blah blah.

mereka.
Melihat keadaan ini, wajar apabila pihak
kampus diharapkan bergerak untuk
menanggulangi isu polusi tersebut. Pujo
Semedi adalah salah satu yang
menunjukkan kepedulian dengan kebijakan
lingkungannya. Dekan yang mulai menjabat
sejak tahun 2012 lalu ini, sejak awal
memiliki program pro green and condusive
e nv i r o m e n t , y a n g d i m u l a i d e n g a n
pelarangan kendaraan bermotor di dalam
lingkungan fakultas hingga pembangunan
areal taman dan penanaman pohon.
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Tegas dan penuh dedikasi terhadap sistem
yang sudah ada, inilah yang menjadikan
lingkungan hijau di kawasan Fakultas Ilmu
Budaya UGM akhirnya terwujud. Kesadaran
akan pentingnya lingkungan yang asri dan
tertib pun tidak perlu menunggu diarahkan
oleh pihak yang berwenang. Justru dari diri
sendiri lah kesadaran paling kuat dapat
ditumbuhkan.
Novita Rani Putri
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