
JUDUL PROYEK 

BULUH YANG TERKULAI TIDAK DIPATAHKAN, 

SUMBU YANG PUDAR TIDAK DIPADAMKAN. 

 

LOKASI PROYEK 

Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. 

 

DESKRIPSI PROYEK 

Membangun wadah diluar sekolah untuk pendampingan anak berkebutuhan 

khusus dan pelatihan kesenian bagi orang tua yang memiliki anak yang 

berkebutuhan khusus. 

 

KATEGORI 

Akses 

 

LATAR BELAKANG. 

ASA PILU YANG TERBIT DALAM HENING. 

 

Seni adalah jalan terakhir, jalan ketiga setelah agama dan filsafat..... 

Socrates. 

 

Sekolah tempat saya bekerja adalah sekolah baru. Sebagai salah satu pengajar 

disana, saya bersama rekan sekerja dan sekolah berusaha merintis dengan 

keyakinan, ketulusan dan pelayanan pada setiap perbedaan jasmani yang 

dialami setiap orang. 

 

Tanpa direncanakan, sebagai sekolah yang baru dan kecil, sekolah kami 

kemudian menerima perhatian dari masyarakat setempat. 

 

Umumnya para orang tua berlomba mengharapkan anak yang berbobot dan 

akan malu jika anaknya kurang mampu. Perlombaaan dalam memiliki anak 

yang hebat telah dimulai dan dihayalkan dalam setiap benak orang tua, 

sebelum anak lahir, tanpa memikirkan dan mempersiapkan diri untuk menjadi 

orang tua yang siap menerima keberadaan anaknya, entah itu terlahir sebagai 

anak yang wajar atau tidak. 

 

Semua sekolah hanya menerima siswa unggul. Tiada tempat bagi siswa yang 

kurang untuk masuk dan mengecap kehebatan sekolah berbobot yang 

digandrungi oleh orang-orang berada dan berkuasa. 

 

Di awal tahun berdiri, sekolah tersebut hanya mendapat segelintir siswa saja. 

Tidak banyak masyarakat yang meliriknya. Siswa yang datang rata-rata dari 

keluarga yang kurang mampu. 

 



Bahkan yang lebih mengharukan, sebagian dari siswa yang masuk kesekolah 

tersebut adalah anak yang ditolak disemua sekolah setempat karena beberapa 

diantaranya memiliki keterbatasan mental dan jasmani. 

 

Puji Tuhan, pelayanan yang kami berikan pada setiap perbedaan jasmani yang 

dialami oleh siswa yang berkebutuhan khusus tersebut mulai menyala dan 

tegak dalam jiwa yang tadinya redup dan terkulai. 

 

Para siswa ini hanya berjalan sendiri. Karena yang memikirkan dan peduli pada 

mereka cenderung hanya mereka yang senasib. Terkadang keluarga juga tidak 

mampu dan tidak tahu harus berbuat bagaimana. 

 

Masyarakat luas, terutama kaum ibu, perlu dipersiapkan agar memiliki bekal 

dalam mempersiapkan pitra-putri mereka yang akan merubah masa depan. 

Mempersiapkan para ibu untuk menjadi guru yang sejati bagi anaknya dengan 

membekali pengetahuan mereka melalui kesenian sederhana. 

 

Karena tanggung jawab dan masa depan anak tidak hanya menjadi beban bagi 

guru dan sekolah. Mempersiapkan para orang tua dan ibu untuk menjadi 

pengajar utama yang sejati bagi buah hati dalam setiap keberadaan mereka 

adalah hal yang wajib dilakukan. Surga akan tercipta pada diri seorang ibu yang 

dihantar untuk dapat memaknai peran kodratinya sebagai ibu. 

 

 

JALAN KETIGA. 

Menabur Benih Kebahagiaan Dalam Seni Budaya Bagi Semua, Bagi Siapa 

Saja. 

 

Kesenian dapat diterima dengan baik oleh mereka yang berkebutuhan khusus. 

Baik seni suara (lagu), rupa (menggambar) maupun raga (menari, drama). 

Keberadaan mereka sangat memprihatinkan. Mereka tidak mampu untuk 

menanggapi berbagai ajaran dengan baik. Lagu dan gambar dapat menjadi cara 

yang baik untuk memberikan pengenalan mereka akan angka dan huruf. 

 

Nilai-nilai pesan moral dapat diberikan kepada mereka yang berkebutuhan 

khusus melalui beragam kesenian sederhana melalui kemampuan orang tua 

untuk menuturkan cerita pada anaknya. Budaya ini perlu dihidupkan dan para 

ibu perlu dipersiapkan. Seluruh silahturahmi dan ikatan batin dapat diciptakan 

melalui seni dan kebudayaan sederhana ini dalam tiap keluarga. 

 

Orang tua cenderung lebih menerima, berharap, bercita dan sayang pada 

anaknya yang pintar. Seolah tidak ada tempat di hati Orang tua ketika anaknya 

bodoh, kurang pintar, kurang menarik atau tidak wajar secara jasmanai.  

 



Bahkan meski semakin tinggi pendidikan dan kedudukan seseorang,  semakin 

besar harapannya untuk memiliki anak yang lebih baik darinya. Memiliki anak 

yang sempurna 

 

Padahal, semakin kurang kemampuan seorang anak, orang tua semakin 

dibutuhkan untuk menunjukan belas kasih dan kesabarannya yang semakin 

besar. 

 

Anak harus dipersiapkan untuk merubah masa depan. Wanita yang 

dipersiapkan untuk tugas mulia dalam membekali anak-anak adalah sebuah 

sebuah keniscayaan yang wajib dilakukan. 

 

Membekali wanita dengan beragam kesenian sederhana adalah cara yang paling 

mungkin dilakukan sebagai awal untuk membuat peta besar yang mau 

dilakukan bagi anak-anak penerus masa depan dan bagi bangsa kedepan. 

 

 

 

KENDALA / MASALAH YANG DIANGKAT 

Wanita yang telah berkeluarga, sibuk, berbeban berat dan lemah secara 

ekonomi tidak akan mampu dan terlalu lelah untuk terlibat dalam program 

bantuan, dana hibah dari berbagai pihak. Apalagi sebagian besar dari mereka 

tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk membuat proposal dan mengikuti 

berbagai seleksi yang sangat bersifat akademis dan teoritis. 

 

Mereka tidak mempunyai kemampuan berdebat dengan pengetahuan yang 

memadai untuk meyakinkan orang lain yang lebih pintar dan menguasai banyak 

ilmu. Tapi mereka adalah pelaku dalam kehidupan nyata dari orang yang 

mampu membagi hati, waktu, pkiran, tenaga, kekuatan pada suami, anak, 

keluarga, ternak, tanaman dan hidup. Semua itu tak mampu dan tak sempat 

mereka tuang dalam bentuk tertulis dan teori. Tapi mereka telah lakukan dan 

jalani. 

 

Pelatihan sangat diperlukan bagi mereka. Namun pelatihan yang membumi bagi 

mereka disela-sela ketidak berdayaan, keengganan, kelelahan dan kesibukan 

mereka adalah hal yang rumit untuk dilakukan. 

 

Maka kegiatan bagi mereka, harus bersamaan dengan kegiatan mereka 

mengantar anak. Disaat seperti itulah waktu yang tersedia bagi mereka dan 

anaknya. Pelatihan kesenian bagi ibu dan anak. Kesenian dan budaya dapat 

membuat keadaan menjadi sangat rekreasi, re-kreasi dan menyenangkan. 

 



Pelatihan membutuhkan waktu yang tertata, terterap, agar manfaatnya dapat 

terbentuk. Jika hanya bersifat sesaat, eksidentil dan ceremonial hanya 

membuang-buang sumber daya dan tenaga. 

 

Nara sumber, pengajar, relawan atau orang yang memiliki kemampuan seni 

yang cakap dan mengerti lapangan adalah perangkat yang merupakan satu 

kesatuan. Wadah dan fasilitas juga mutlak diperlukan. Dibutuhkan banyak lagi 

pengajar untuk membantu mereka. Hal ini membutuhkan hati, pikiran, tenaga, 

waktu dan dana. 

 

Pameran pagelaran seni adalah hal yang baik. Akan lebih baik lagi jika banyak 

yang terlibat dan hal itu memiliki manfaat bagi masyarakat luas yang terlibat. 

 

Tidak ada gunanya orang memiliki anugerah keahlian seni dan 

pengetahuan budaya jika hanya untuk dirinya sendiri. Anugerah tersebut 

layak ditularkan dalam pengabdian ke masyarakat. Panggung, karya seni 

sejati meresap dan ada dalam hati, jiwa yang dipagelarkan dalam 

panggung, kanvas kehidupan nyata. 

 

Namun, tempat terpencil saya mengabdi saat ini akan sukar mendapat relawan 

dan pengajar yang cakap. Maka, dalam waktu mendatang saya berdoa, 

berharap dan berencana untuk melakukannya ditempat yang memiliki sumber 

daya seni yang melimpah seperti di Yogyakarta dan sekitarnya untuk 

menjangkau seluas dan sebanyak-bayaknya orang melalui upaya nyata. 

 

DURASI 

Tanpa batas waktu pengabdian. 

 

INDIKATOR SUKSES 

Sejujurnya saya tidak punya indikator dan tidak bisa memastikan. Tapi saya tak 

henti-henti berdoa, telah berusaha, berjuang dan terus berharap semoga masih 

banyak orang diluar sana yang tergerak untuk berbelas kasih. Khususnya 

banyak para pekerja dan pegiat seni budaya yang mau bergabung membantu 

saya. 

Apakah masih ada? 

Semoga, ya dan Amin. 

 

Tapi jika hanya sedikit atau bahkan mungkin jika tidak ada yang mau dan rela 

terlibat untuk bergabung, saya sudah melakukannya dan semoga saya diberi 

kekuatan dan ketabahan untuk selalu melakukannya. 

 

Mungkin, tolak ukur keberhasilan fisik yang dapat dicapai adalah membangun 

wadah yang dimaksud sebagai tempat untuk mewujudkan cita-cita ini (dapat 

diselasaikan dalam setahun). Saya ingin menjadikan tempat tersebut untuk 

membantu anak berkebutuhan khusus bersama para ibu mereka. 



 

DANA HIBAH YANG DIHARAPKAN 

Sesungguhnya saya bingung, merasa tabu dan sungkan mengatakannya. Saya 

lebih ingin mendapatkan sesuatu dengan sukarela dan ketulusan hati. Karena 

itu lebih bernilai. 

Rp. X00.000.000. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Esther Maria Alimaswati Sidjabat 

 

RIWAYAT BERKARYA 

BIDANG SENI YANG DITEKUNI 

Hanya mengetahui sedikit tentang seni suara, mendongeng, corat-coret. 

 

PENGALAMAN BERKARYA 

20 tahun melayani  dan mengajar anak sekolah minggu. 

2 tahun mengajar di sebuah sekolah baru. 

 

CONTOH KARYA 

 Sebagai lulusan teologi, saya memberi perhatian pada bidang pengajaran 

sekolah minggu. Saya telah mengajar anak-anak sekolah minggu selama 20 

tahun yang lebih banyak menggunakan kesenian seperti lagu, tarian, 

menggambar, mewarnai, drama, cerita untuk menyampaikan pelajaran. 

 Telah menjadi guru, teman, saudara bagi anak-anak berkebutuhan khusus 

(hingga mereka bisa mengatakan I Love You) pada sekolah naru selama 

hampir 2 tahun. 

 

MEDIA SOSIAL 

FB 

 

 

LUKISAN SENANDUNG CAHAYA SURGAWI DALAM WARNA BURAM. 

 

Eril, adalah anak kedua dari 2 bersaudara seorang pedagang kecil di pasar 

tradisional. Umurnya 4 tahun kala masuk paud. Orang tua dan saudaranya tidak 

memiliki pengetahuan yang baik untuk membimbingnya. Dengan segala 

keterbatasan, keluarga melakukan hal yang dianggap bisa membantu si kecil. 

Namun tak jarang, anggota keluarga harus menghadapi keadaan yang sangat 

membingungkan manakala si Eril kecil tak mampu menyerap kata-kata yang 

diberikan. Sehingga perlakuan keras dan kasar harus dilakukan oleh keluarga 

karena lelah, kesal, menyerah dan putus asa. 

 



Besar kemungkinan, ia memiliki kelaianan mental, yang disebut over aktif. 

Ketika masih kecil, saat balita, ia tidak atau belum dapat membedakan berbagai 

hal yang pada umumnya sudah diketahui oleh anak seusianya. Ia sering 

mempermainkan kotoran apa saja, termasuk kotorannya sendiri dan terkadang 

bertebaran dimana saja, termasuk diwajahnya, bahkan besar kemungkinan 

termakan olehnya. 

 

Dia lambat dalam memahami sesuatu. Butuh kesabaran dan waktu yang lama 

untuk membuatnya mengerti. Karena keterbatasan segala hal, orang tuanya 

mengurungnya dalam ruangan sejak balita. Dunia belajarnya terputus. Tak 

jarang hukuman dan pukulan sering diberikan padanya. Dia dihukum atas 

ketidak tahuan dan ketidak berdayaannya dan semua orang. 

 

Eril kemudian dimasukan ke sekolah kecil tempat saya mengabdi. Kami para 

pengajar disekolah tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk 

menentukan secara medis teknis tentang keadaan Eril. Pulau kecil dan terpencil 

tersebut juga tidak memiliki sarana yang memadai. 

 

_______________________________________________________________ 

 

Enros, anak pertama dari 2 bersaudara yang berumur 7 tahun. Ia menderita 

autis. Orang tuanya telah membawanya terapi.  

 

_______________________________________________________________ 

 

Kyle anak kedua dari 2 bersaudara. Ia cacat mental, autis dan bisu. Umurnya 5 

tahun. Ia juga mendapat perlakukan yang sama seperti Eril. Ia Dikurung sejak 

kecil. Ia adalah anak orang berada. Sebelumnya ia mendapat penanganan terapi 

dari pakar pada sebuah lembaga yang bermutu. 

 

Ia sangat senang dan menanggapi lagu dengan bersemangat. Baby Finger 

adalah lagu kesayangannya. Ketika menyanyikan lagu tersebut, saya 

menyelipkan kata-kata I love you dan pelukan padanya disetiap akhir lagu. 

 

Ia sering meminta saya menyanyikan lagu tersebut dengan bahasa isyarat, yaitu 

dengan menunjukan jari mungilnya. Dan dengan wajah penuh harap, bahagia 

dia selalu menanti-nantikan akhir lagu tersebut untuk mendapat pelukan dan 

kata-kata i love you. 

 

Manakala saya pergi keluar kota selama seminggu, dengan dibantu 

pengasuhnya, tak henti-henti ia menelpon saya dan meminta untuk 

menyanyikan lagu tersebut. Saya kuatir jika ia bergantung penuh pada saya dari 

pada ibunya. 

 



Kemudian saya tergerak untuk membantu ibunya juga. Saya kemudian 

melakukan pendekatan pada ibunya. Dalam silahturhami yang memakan waktu, 

sukur pada Tuhan, kemudian saya mendapat kesempatan membuat si ibu 

untuk menerima keadaan dan kekurangan Kyle sepenuhnya. Dengan menangis, 

ibu Kyle mau dan luluh untuk memperhatikan Kyle. Karena ia malu memiliki 

anak seperti Kyle. 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Meli, menderita autis. Ia berumur 5 tahun dan anak satu2nya. Ia harapan 

tumpuan dari keluarganya. Masa depan dia dan orang tuanya adalah menjadi 

misteri yang patut menjadi perhatian siapa saja. 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Jesen, keadaanya sangat memprihatinkan. Ia tuna ganda, menderita autis 

sekaligus buta. Umurnya 7 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara dari anak 

seorang nelayan. 

 

Ia dikurung selama 7 tahun, dalam rumah. Tak mengenal siapapun selain orang 

tuanya. Ia jarang ditemani siapapun. Ia hidup sendiri dalam dunianya dalam 

sebuah ruang tempat ia melakukan berbagai hal sendiri. Mengenal kehidupan 

dengan caranya. 

 

Ketika awal masuk sekolah, ia menjerit-jerit, ketakutan dan mungkin marah. 

Karena ia tidak pernah mendengar suara yang ramai. Dan lebih mengharukan 

dan menyakitkan bagi siapapun yang melihat, ia sering membenturkan 

kepalanya ketembok manakala ia takut. Hal ini telah terjadi bertahun-tahun. 

 

Adiknya takut padanya. Karena ia tidak memiliki pengetahuan apapun. Dalam 

keadaan yang mungkin terancam menurutnya, ia melakukan tindakan kasar 

yang alami. Ia tidak mengenal adiknya. Sehingga dengan narulinya ketika ia 

merasa terancam, ia melakukan perlindungan diri, sehingga ia menggit 

adiknya. Tak ada yang berani mendekatinya. Keadaan ini juga membuatnya 

tidak bisa bicara.  

 

_______________________________________________________________ 

 

Maharani 7 tahun dan Boni 5 tahun , adalah dua bersaudara yang terhambat 

perkembangannya karena mengalami gangguan yang disebut late, (hampir 

autis). Anak dari pasangan suami istri yang memiliki pendidikan tinggi dan 

pekerjaan yang berkelas, anak dari pasangan dokter ahli di Jakarta dan dari 

keluarga dokter. 



 

Ia sudah dimasukan kebeberapa sekolah yang memiliki ahli di Jakarta. Saya 

terkejut dengan kehadiran mereka. Mereka masuk sekolah kami beberapa 

waktu yang lalu. 

 

Tapi keadaan ini mengajari saya satu hal. Bahwa siapapun orang yang memilki 

latar belakang pendidikan dan kedudukan yang terpandang tidak siap 

menerima keadaan anak yang tidak wajar. Sehingga saya tergerak untuk 

memiliki wadah kebersamaan yang inklusif selain sekolah formal yang lebih 

mengarahkan pelayan pada kebersamaan orang tua (khususnya ibu) dan anak 

dengan waktu yang lebih panjang selain sekolah dengan berbagai kegiatan dan 

pembekalan melalui re-kreasi dan rek-reasi. 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

ABSTRAKSI 

Estafet Moral Dalam Seni Budaya. 

 

Seni adalah jalan terakhir, jalan ketiga setelah agama dan filsafat..... 

Socrates. 

 

Agama dan filsafat memberikan dan menjadi jiwa dari ajaran, aturan, 

ketetapan, tatanan, hukum, dogma, norma, etika, susila pada jalan kehidupan 

manusia untuk mencapai kebahagiaan. 

 

Seni memberikan rasa yang mengisi relung segala yang lakukan oleh agama 

dan filsafat. Apa yang diajarkan dalam agama dan filsafat, akan lebih dirasakan 

maknanya hingga kedalam jiwa ketika disampaikan dalam bentuk kesenian 

yang kemudian diteruskan dalam perilaku berbudaya yang menghasilkan 

peradaban. 

 

Rasa kasih, sayang, cinta rindu, marah, benci, kecewa, kesal dan sebagainya 

dengan dahsyat dapat lebih diresapi ketika dituang dalam karya seni. Seni dan 

budaya, dengan caranya yang khas dan lentur dapat masuk kedalam kehidupan 

untuk memberikan nilai-nilai agama dan dilsafat tanpa dibatasi waktu, suasana 

dan keadaan melalui berbagai karya seperti lagu, sandiwara, film, sastra, puisi 

dan sebagainya. 

 

Seni bahkan dapat diterima dan masuk pada orang yang terbatas atau 

berkebutuhan khusus dan kurang akal. Berbagai kekurangan atau kelainan jiwa, 

anak seperti down sindrom atau bahkan orang gila masih dapat menanggapi 

dan menikmati seni. Tidak sedikit seni digunakan untuk terapi kesehatan. 



Bahkan uji coba seni untuk memberikan terapi pada tanaman dan hewan juga 

pernah dilakukan. 

 

Melalui seni yang kemudian terlembaga dalam perilaku budaya dapat 

meneruskan segala nilai yang terkandung dalam agama, filsafat, yang 

melahirkan ajaran, aturan, ketetapan, tatanan, hukum, dogma, norma, etika, 

susila pada jalan kehidupan manusia. 

 

Namun nilai kebaikan tersebut cukup sering tak dapat diteruskan pada 

keluarga, lingkungan dan masyarakat karena berbagai hal. Salah satu kekuatan 

untuk memahami makna moral, mental adalah memiliki kepekaan yang sama 

akan belas kasih, sayang, cinta dan sebagainya. Orang yang kurang 

mendapatkan pendidikan seni dan budaya belum dapat sepenuhnya merasakan 

kelengkapan keindahan hidup yang tersaji setiap hari. 

 

Estafet yang terhenti dan beku perlu dipecahkan dengan upaya mempersiapkan 

orang tua dan anak untuk memiliki kegiatan bersama yang dibungkus dalam 

kesenian yang terlembaga dan terbudayakan dalam tiap keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


