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ALAMALAM sebuah kesempatan yang be-

gitu langka, kepentingan seniman

mendapat perhatian dalam dunia

politik. Kali ini, pegiat seni dipakai sebagai

alasan politikus yang memperjuangkan legali-

sasi penjualan bir di banyak tempat di Yogya-

karta.

Sepanjang waktu, jamak kita dengar ke-

luhan dari kawan-kawan seniman. Mereka

merasa tidak mendapat apresiasi yang pantas

terhadap karyanya, termasuk oleh pemerin-

tah. Akibatnya, pekerjaan di dunia seni kerap

dianggap tidak menjanjikan secara finansial.

Betapa tidak, pemerintah memang biasanya

abai menyediakan ruang tumbuh bagi para

seniman idealis yang disepelekan pasar.

Beberapa hari ini ada pernyataan menarik

dari politikus DPRD DIY terkait para seni-

man.  Demi membela legalisasi penjualan bir

di minimarket di Yogya (KR, 25/8/2015), seni-

man ikut diseret-seret. Pegiat seni yang se-

ringkali harus bekerja hingga larut malam di-

anggap membutuhkan bantuan minuman

beralkohol di bawah 5% tersebut.

Segi argumen ini bisa dibilang cukup baru.

Mengingat biasanya isu penjualan alkohol se-

lalu mengatasnamakan pariwisata, terkait

pasar turis mancanegara. Barangkali baru

kali ini isu yang bersangkutan membawa-ba-

wa kepentingan seniman.

Padahal, tidak semua seniman biasa be-

kerja di bawah pengaruh alkohol. Banyak sen-

iman yang lebih membutuhkan ketelitian dan

kerja keras untuk melahirkan karya indah.

Seni adalah bentuk aktualisasi diri. Jadi tidak

bisa dipukul rata satu diri artis dengan diri ar-

tis lain.

Isu Besar

Saat ini di Yogyakarta, bir hanya dijual se-

cara resmi di tempat-tempat tertentu seperti

hotel berbintang dan kafe. Pelarangan pen-

jualan bir di mini market beberapa waktu la-

lu, menjadi perbincangan hangat. Wajar,

mengingat tanah Yogya saat ini penuh ditum-

buhi bangunan-bangunan minimarket, bagai

cendawan di musim penghujan. Bisa diba-

yangkan riuh yang timbul saat botol-botol bir

menghilang dari rak di toko-toko tersebut.

Penjualan bir dan minuman beralkohol se-

cara umum adalah isu besar. Masalah per-

izinan, tidak bisa tidak, menyeret pula berba-

gai kekuatan finansial yang tidak kecil. Tapi

bukan berarti pula, politikus bisa mengang-

gap enteng argumen yang keluar dari mulut

mereka sendiri, baik untuk pendukung mau-

pun kelompok kontra.

Politikus di parlemen adalah wakil rakyat.

Mereka harusnya punya pemahaman yang

mendalam mengenai masyarakat di bawah.

Eksistensi mereka berdasar pada fungsi re-

presentasi. Jadi ketika pernyataan mereka

menyebut elemen masyarakat tertentu, wajar

jika ada ekspektasi tinggi atas akurasi klaim

yang diangkat.

Jika pemerintah benar-benar mau menun-

jukkan perhatian pada kelompok masyarakat

seni, barangkali legalisasi alkohol tidak se-

harusnya berada pada skala prioritas tinggi.

Ada terlalu banyak kebutuhan lain yang bisa

dipenuhi terlebih dulu. Kebutuhan-kebutuh-

an riil yang sifatnya lebih mendasar.

Politikus, misalnya, bisa berkontribusi de-

ngan memberi ruang tampil bagi hasil jerih

payah seniman Bumi Yogyakarta. Bentuk du-

kungan itu mestinya dikemas dan dipromosi-

kan secara sungguh-sungguh. Dalam iklim de-

mokrasi saat ini, pemerintah juga harus me-

melihara kebebasan berkarya bagi jiwa-jiwa

seni tersebut. Jangan malah mengada-adakan

kebutuhan sekelompok masyarakat, yang se-

benarnya punya banyak kepentingan riil lain

untuk disokong.

Skala Prioritas

Bisa dibayangkan sakit hatinya para seni-

man yang tidak kebagian ruang pamer atau

tampil, hanya demi mendapatkan stok bir se-

cara mudah. Skala prioritas itu mengindikasi-

kan sesat pikir yang akut dalam benak politi-

kus mengenai siapa rakyatnya, dan apa yang

menjadi kebutuhan mereka.

Seniman adalah profesi terhormat. Mere-

ka adalah orang-orang spesial yang menonjol

karena kelebihan bakat, determinasi, dan ke-

cintaan terhadap keindahan. Bahwa dunia se-

ni erat dengan konsumsi alkohol berbagai le-

vel, tentu sulit dipungkiri. Namun tetap saja

terasa miris ketika seniman tiba-tiba disorot

dan diatasnamakan untuk membela kepen-

tingan yang tidak jelas.

Salah-salah, pola pikir tersebut justru me-

rendahkan bakat dan kerja keras para seni-

man itu sendiri. Pola pikir tadi seolah mene-

gaskan bahwa karya seni bukanlah hasil cipta

atas karsa para seniman, melainkan ekses

dari otak yang digenangi alkohol. Tentu tidak

ada seniman mau dipandang seperti itu. ❑ - c.

*) Niti Bayu Indrakrista, 

Mahasiswa S2 Jurusan Politik dan

Pemerintahan Fisipol UGM.

Politikus, Seniman dan Bir
Niti Bayu Indrakrista

KK
EISTIMEWEISTIMEWAANAAN DIY telah ditetap-

kan berdasar UUK Nomer 13 Tahun

2012. Akhir Agustus atau beberapa

hari yang lalu baru saja diperingati hari kelahi-

ran UUK tersebut. Tidaklah berlebihan jika

masyarakat merayakannya. Karena untuk me-

raihnya melalui proses panjang dan berliku.

Banyak tetesan keringat yang mengucur demi

cita-cita keistimewaan agar  terundangkan.

Bahkan jika kita mengingat pengorbanan ma-

sa tiga tahun yang lalu, rayi dalem GBPH. Pra-

bukusumo sampai mundur dari jabatan strate-

gis sebagai ketua sebuah partai politik. Pengor-

banan yang sulit diterima oleh sebagaian besar

masyarakat kita, di tengah maraknya kesera-

kahan dan kerakusan berkuasa. Masih meng-

gelayut dibenak kita barangkali, seberapa ke-

bermanfaatan keistimewaan setelah memiliki

kekuatan yuridis? Manfaat keistimewaan akan

berasa jika dapat menjawab banyak perta-

nyaan. Tiga di antaranya adalah:

Pertama, keistimewaan dari sudut pandang

ekonomi. Sudahkah keistimewaan membawa

perubahan ekonomi masyarakat DIY. Dana ra-

tusan miliaran rupiah yang digulirkan oleh pe-

merintah pusat sudahkah sampai pada sasar-

an yang paling bawah? Padahal sejatinya keis-

timewaan adalah suatu konsep yang mestinya

menyejahterakan. Rakyat Yogyakarta dapat

lebih makmur dengan diundangkannya UUK.

Karena dengan makmurnya masyarakat Yog-

yakarta menjadi penanda utama pra dan pasca

UUK disahkan. Jika antara sebelum dan sesu-

dah diundangkannya UUK, nasib perekonomi-

annya sama, atau celakanya lebih runyam, ma-

ka dapat diduga keistimewaan belum sampai

pada keinginan yang diharapkan. 

Kedua, keistimewaan dari sudut pandang

seni budaya dan dampak ikutannya. Seni  bu-

daya menjadi penegas atas UUK DIY. Artinya

seni budaya oleh masyarakat dianggap menja-

di  hal yang menjadikan afdolnya UUK disah-

kan. Walaupun tidak sepenuhnya benar. Kare-

na dalam pasal-pasal UUK, mengatur hal lain

selain bidang kesenian dan kebudayaan. Baik

penataan pranata sosial, tata ruang, infra-

struktur dan lainnya juga masuk dalam tero-

pong UUK. Berbicara tentang seni budaya, ba-

gaimanakah aspek kualitas dan kuantitas su-

dahkah terdongkrak pasca UUK. Jika boleh

meminjam istilah perbincangan angkringan

yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan,

kualitas seni budaya terkesan dadakan. 

Seni ‘Pesanan’

Seni dan budaya yang ditampilkan banyak

yang terksesan dipaksakan. Seni dan budaya

by order (pesanan). Untuk masyarakat pelaku

tentunya tidak keliru. Namun perlu dibenahi

managemennya agar terukur dan terstruktur

untuk pembinaan lanjutannya. Dari sisi kuan-

titas pergelaran, Yogyakarta tidak pernah sepi

dari kegiatan seni budaya. Tidak hanya hari

Sabtu dan Minggu, namun dapat kita jumpai

setiap hari. Entah pentas baca

gurit, macapatan, wayang kulit,

tari-tari, jathilan dan lainnya.

Kiranya kualitas dan kuantitas

masih harus diperhatikan, agar

dari hulu sampai hilir, dari kota

sampai desa/dusun bersama-

sama bergairah seni budayanya.   

Ketiga, keistimewaan Sum-

ber Daya Manusianya. Pening-

katan kapasitas kualitas seyo-

gianya secara simultan dilaku-

kan. Human resources yang an-

dal akan turut meningkatkan

perannya dalam implementasi

keistimewaan yang sudah tiga

tahun berjalan. Semua lini sum-

ber daya manusia perlu didiklat-

kan bagaimana caranya menge-

lola keistimewaan dari segala

aspek. Baik aspek keuangan/

anggaran maupun aspek mena-

gemen tenaga manusia atau

sumber-sumber non financial. Termasuk ba-

gaimana mengatur masyarakat agar terarah

menggunakan dana keistimewaan yang me-

nyejahterakan.   

Konsep three in one, jika dapat dilaksana-

kan tentu dapat membantu para pemegang

amanah yang diberi kewenangan mengorgani-

sir keistimewaan sesuai dengan amanat UUK.

Sehingga suara sumbang yang terbincangkan

di tengah-tengah masyarakat seperti minimnya

penyerapan anggaran keistimewaan. Juga ang-

gapan siapa yang dekat siapa yang dapat, sam-

pai pada sinyalemen berdirinya sanggar atau

paguyuban seni budaya dadakan dapat ditepis

atau diminimalisir. Akhirnya keistimewaan

Yogyakarta, semoga dapat terwujud sesuai de-

ngan tujuan  elemen masyarakat ketika mem-

perjuangkannya: yakni terwujudnya kemak-

muran masyarakat DIY! ❑ - c.

*) KRT Akhir Lusono Wibaksodipuro SSn

MM, Mahasiswa Program Doktoral  UII

Yogyakarta.

Keistimewaan dalam Konsep  ’Three in  One’

Akhir Lusono

Jelang Idhul Adha selalu muncul seruan waspadai

penyakit hewan kurban.

- Hewan berpenyakit dan sehat rasanya sama,

tapi akibatnya beda.

***

Mbolos, di Temanggung 21 pelajar dirazia Satpol 

PP dan Polisi.

- Pelajar mestinya terpelajar.

***

Gebyar Pilbup di Purworejo masih sepi.

- Masih sepi berarti belum gebyar.

Di Balik Krisis Pengungsi di Eropa
TIMUR Tengah tempat lahirnya

agama-agama besar di dunia hingga

kini selalu penuh pergolakan berda-

rah. Membanjirnya pengungsi dari

Suriah, Irak, Yaman dan Afghanistan

ke negara-negara di Uni Eropa se-

makin membuktikan bahwa di nega-

ra-negara Timur Tengah rakyat dan

pemimpinnya tak bisa menyelesai-

kan persoalan di dalam negerinya, se-

hingga senjata menjadi andalan uta-

ma untuk menyelesaikan masalah

akibat ketiadaan konflik tanpa kon-

sensus. 

Segala jenis senjata yang diguna-

kan tak ada satupun buatan dalam

negeri, sehingga harus beli dari Ru-

sia, Amerika dan negara-negara Ero-

pa. Sehingga negara-negara Timur

Tengah menjadi ajang perebutan pe-

ngaruh blok Rusia dengan blok Ame-

rika.

Kini negara-negara di Uni Eropa

direpotkan dengan membanjirnya

pengungsi dari Timur Tengah. Ke-

brutalan dari upaya yang gagal un-

tuk keluar dari perang saudara yang

mengoyak Suriah, Yaman dan Irak

membuat rakyat mencari kedamaian

di negara lain.

Gelombang pengungsi yang terus

berdatangan kini berkembang men-

jadi krisis bagi Uni Eropa. Institusi

Eropa bungkam, negara anggota sa-

ling jegal. Bahkan Uni Eropa teran-

cam darurat politik, karena tidak se-

mua negara anggota Uni Eropa ber-

sikap sama terhadap arus pengungsi.

Ribuan pengungsi terdampar di Bu-

dapest, karena Hongaria menutup

stasiun utama yang digunakan un-

tuk berangkat ke Eropa Barat. Apa-

rat keamanan mencegah pengungsi

yang tidak punya visa resmi untuk

naik kereta api. Tapi ribuan pengung-

si tak punya visa resmi, dan akhirnya

diberangkatkan dari Hongaria me-

nuju Jerman atau Austria untuk

mencari suaka di negara ini. Kini

Hongaria mengerahkan militernya

untuk menutup kawasan pantai de-

ngan kawat berduri.

Dalam menangani pengungsi, su-

atu negara dihadapkan pada pilihan

mengedepankan kemanusiaan atau

legalitas keimigrasian, karena saat

perang berkecamuk teramat sulit ba-

gi calon pengungsi untuk mengurus

passport atau visa. Sehingga yang

dipikirkan hanya keselamatan di ne-

gara lain. 

Tapi tragedi pengungsi menun-

jukkan bahwa selamat tak berarti

aman, karena banyak keluarga mem-

bawa anak-anak yang kelelahan me-

nempuh perjalanan panjang dan ber-

bahaya di lautan dengan kapal tua

yang kelebihan muatan. Sebuah Foto

memperlihatkan mayat Aylan Kurdi,

bocah berusia 3 tahun yang terdam-

par di pantai menunjukkan betapa

tinggi risiko yang dihadapi oleh me-

reka yang berusaha mencari kehidu-

pan lebih baik di Eropa.

Koran Inggris 'Independent' mem-

pertanyakan "jika foto mayat bocah

yang terdampar tak bernyawa di pan-

tai tidak mampu mengubah sikap

Eropa terhadap pengungsi, apa lagi

yang bisa mengetuk hati Eropa?".

Untuk penanganan pengungsi da-

ri Vietnam dan Rohingnya, Indonesia

sebagai negara berkembang yang

lebih mengedepankan kemanusiaan,

justru lebih 'terhormat' dibanding ne-

gara-negara Uni Eropa yang maju

dan kaya. Kenyataan, setelah perang

Vietnam selesai. akhirnya banyak

yang meninggalkan pulau Galang

dan kembali ke negaranya. ❑ -  c.
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Kehilangan STNK Mobil Grand Max
TELAH hilang STNK mobil Grand

Max dengan nomor polisi AB 1045 CC,

atas nama Sri Handayani, yang berala-

mat di Bendungan, Wates, Kulonprogo.

Barang siapa yang menemukan dimo-

hon untuk segera mengembalikan ke

kantor DPD Partai Golkar Kabupaten

Kulonprogo dengan alamat Jalan KH

Ahmad Dahlan No 1 Wates, Wates Ku-

lonprogo (depan Terminal Wates) Telp

(0274) 773415 dan akan diberikan im-

balan sepantasnya.❑ - c.

Patria

Staf DPD Partai Golkar Kulonprogo.

Gelar Lagu-lagu  Kenangan
UNTUK penggemar lagu kenangan

di mana pun berada, Hotel Mustoko-

weni akan menggelar lagu-lagu ke-

nangan pada Minggu, 13 September

2015 di Hotel Mustokoweni, Jalan AM

Sangaji No 72 Yogyakarta, pukul 09.30

- 14.00 WIB. Peserta dapat menikmati

nuansa taman yang telah disiapkan pa-

da lantai dasar Hotel Mustokoweni de-

ngan penuh keakraban.

Acara lagu-lagu kenangan dapat di-

hadiri pada Minggu kedua tiap bulan-

nya. Dalam acara ini peserta dapat ber-

nyanyi lagu-lagu kenangan tempo dulu

dengan diiringi orgen tunggal yang su-

dah berpengalaman dengan lagu-lagu

lama.

Bagi peserta Minggu, 13 September

2015 dapat langsung hadir pada acara

pertemuan di Hotel Mustokoweni. Da-

lam kegiatan ini komunitas Alamanda

dengan penuh persaudaraan akan me-

nerima penggemar lagu-lagu kenang-

an. ❑ - c.

Hj Sumarsih SPd

Ketua Alamanda HP 0811250483.

Bukit Menoreh Butuh Hewan Kurban

SAAT ini, saudara-saudara kita di

sepanjang pegunungan Menoreh, khu-

susnya di wilayah Kecamatan Samiga-

luh, Kalibawang, Girimulyo dan Kokap

Kulonprogo kondisinya memprihatin-

kan karena kekeringan dampak dari

musim kemarau yang berkepanjangan

(darurat kekeringan).

Setiap merayakan Idul Kurban, ja-

rang warga yang bisa merayakan dan

melaksanakan penyembelihan hewan

kurban karena keterbatasan kemam-

puan, tidak seperti saudara-saudara ki-

ta yang lain, khususnya yang tinggal di

daerah perkotaan.

Kami yang tergabung dalam Badan

Pengelola Zakat dan  Hewan Kurban

'Persaudaraan Umat Islam Menoreh'

Kabupaten Kulonprogo dan Yayasan

Anak Yatim dan Lansia Kalibawang

Kulonprogo, tahun ini kembali akan

menggelar kegiatan peduli dan berbagi

hewan kurban yang agendanya meng-

himpun dan menyalurkan hewan/da-

ging kurban di wilayah pegunungan

Menoreh. Untuk itu, sudikah kiranya

para sohibul kurban di mana pun  bera-

da berkenan mengamanahkan kepada

kami hewan kurban. Kami menerima

dalam bentuk uang atau hewan kurban

dan kami siap jemput bola setiap saat.

Bagi para sohibul kurban yang ber-

kenan dan tergerak dapat menghu-

bungi kontak ke Gus Danu (0815689-

3790/085725054540 atau transfer ke No

Rek BRI: 6939-01-000231-50-9, BCA:

8020208512 an HM R Danu Waskito S

HW dan Bambang Prasetyo. Atas ke-

pedulian dan mengamanahkan hewan

kurban kepada kami, kami haturkan

terima kasih. Jazakumulloh achsanal

jaza. ❑ - c.

KH R Danu Waskito S HW 

(Gus Danu)

Ketua/Pengasuh Yayasan 

Anak Yatim dan Lansia,

Perempatan Dekso Kalibawang

Kulonprogo.

Berkurban di Daerah Miskin, Mau?
HARI Raya Idul Adha 1436 H sudah

diambang pintu dan SD Guwosari Pa-

jangan, Bantul selalu melaksanakan

pemotongan hewan kurban sehari

setelah pelaksanaan salat Id. 

Daging hasil penyembelihan hewan

kurban tersebut selanjutnya kami ba-

gikan kepada siswa-siswi SD Guwo-

sari yang berjumlah 233 siswa yang

rata-rata berasal dari keluarga tidak

mampu dan miskin serta warga seki-

tar sekolah.

Sedikitnya jumlah hewan kurban

yang berasal dari bapak, ibu guru dan

hasil pembelian dari infak bapak dan

ibu guru beserta anak-anak belumlah

cukup, sehingga setiap siswa hanya

mendapatkan sedikit daging kurban

(tidak lebih dari 2 ons).

Mengingat hal tersebut, dengan ke-

rendahan hati kami mengajukan per-

mohonan bantuan hewan kurban apa-

bila bapak, ibu hendak berkurban ka-

mi bersedia menerima dan menyalur-

kan kepada yang berhak menerima-

nya. Akan lebih baik sekiranya bapak,

ibu dapat berkenan mendatangi SD

Guwosari, Kembanggede, Guwosari,

Pajangan Bantul untuk menyerahkan

hewan kurbannya atau kami juga ber-

sedia mengambilnya dan selanjutnya

akan kami berikan kepada yang ber-

hak menerima. Terima kasih. ❑ - c.

Veronica Ria Merdekawuri

Guru SD Guwosari,

HP 082242163339.


