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MALAM

1.1 PROFIL KELOMPOK BELAJAR TIKUNGAN

1.2 DRAF & DESKRIPSI ACARA

Malam selalu menawarkan tenang. Bagi orang yang selalu menghasrati 

kopi, malam adalah ruang-ruang sunyi dimana refleksi menjadi bagian 

yang tak terpisahkan. Maka kami memilihnya sebagai pangkal, dimana 

visi mulai dirangkai, strategi dimatangkan, dan taktik disusun dengan 

rinci.

Bagian ini adalah mula, serta sedikit alasan kenapa Kelompok Belajar 

Tikungan (KBT) hadir. Ditambah lagi, tentang pengantar menuju 

peluncuran KBT, yang bertajuk “Catatan Harian Alien: Perang dan Budaya 

Literasi”. Sebuah acara yang dibebani harapan kecil: populerisasi literasi.

MALAM
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etelah non-aktif dari pers mahasiswa (persma), beberapa anak muda Seks persma di kampus Jember tidak punya wadah menyalurkan hasrat 

berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Pesimisme awalnya menghantui 

kepala dan hati yang resah dengan kondisi lingkungannya. Begitu 

resahnya mereka, umpatan tanpa alasan keluar dari mulut. Entah apa 

yang diumpati, jelasnya (sekali lagi) karena resah. 

Kampus yang awalnya diharapkan memberikan efek kepada masyarakat 

sekitar, ternyata lebih suka hal-hal yang praktis dan pragmatis. Pun 

mengharapkan kampus sebagai pembuka jalan menuju pencerahan 

masyarakat sudah diragukan dari awal. 

Maka kesimpulan diambil: kampus tak lagi bisa diharapkan! Kampus 

malah membangun tembok-tembok kokoh nun angkuh. Tembok yang 

makin menunjukkan kontras antara dirinya dengan masyarakat. Jadilah 

kampus mengalienasikan dirinya, menjadi menara gading tak kunjung 

retak. Kehadiran kampus bukan malah menjadi jalan keluar atas upaya 

mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Menyadari kalau percuma saja berharap pada kampus, pemuda-pemuda 

resah ini kemudian menyatukan tekad untuk melakukan sesuatu. 

Keresahan itu diwacanakan bersama-sama di warung kopi dengan 

1.1 Profil Kelompok Belajar Tikungan

Tikungan:
Bengkel Eksperimen,

Mengebalkan Budaya Literasi

3



etelah non-aktif dari pers mahasiswa (persma), beberapa anak muda Seks persma di kampus Jember tidak punya wadah menyalurkan hasrat 

berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Pesimisme awalnya menghantui 

kepala dan hati yang resah dengan kondisi lingkungannya. Begitu 

resahnya mereka, umpatan tanpa alasan keluar dari mulut. Entah apa 

yang diumpati, jelasnya (sekali lagi) karena resah. 

Kampus yang awalnya diharapkan memberikan efek kepada masyarakat 

sekitar, ternyata lebih suka hal-hal yang praktis dan pragmatis. Pun 

mengharapkan kampus sebagai pembuka jalan menuju pencerahan 

masyarakat sudah diragukan dari awal. 

Maka kesimpulan diambil: kampus tak lagi bisa diharapkan! Kampus 

malah membangun tembok-tembok kokoh nun angkuh. Tembok yang 

makin menunjukkan kontras antara dirinya dengan masyarakat. Jadilah 

kampus mengalienasikan dirinya, menjadi menara gading tak kunjung 

retak. Kehadiran kampus bukan malah menjadi jalan keluar atas upaya 

mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Menyadari kalau percuma saja berharap pada kampus, pemuda-pemuda 

resah ini kemudian menyatukan tekad untuk melakukan sesuatu. 

Keresahan itu diwacanakan bersama-sama di warung kopi dengan 

1.1 Profil Kelompok Belajar Tikungan

Tikungan:
Bengkel Eksperimen,

Mengebalkan Budaya Literasi

3



1.1 Profil Kelompok Belajar Tikungan1.1 Profil Kelompok Belajar Tikungan

54

diskusi-diskusi dan sedikit kelakar. 

Gagasan untuk membuat sebuah 

kelompok dengan manajemen 

terbuka. Perkumpulan yang tergerak 

untuk mencerahkan masyarakat 

dengan membangun budaya literasi 

yang aktif. Budaya literasi yang 

diyakini sebagai jalan membentuk 

karakter masyarakat yang cerdas, 

kreatif, dan berdaulat.

Sulit awalnya, karena syarat-syarat 

berupa perangkat yang wajib ada 

dalam suatu perkumpulan belum 

terpenuhi. Bermodal kebulatan tekat 

dan niat yang (di)kokoh(kan), 

perkumpulan ini membuat kegiatan 

diskusi publik, bedah buku dan seni 

pertunjukan secara aktif dengan 

menggandeng sekian kelompok dan 

lembaga lain yang ada Jember. 

Apresiasi banyak berdatangan dari 

berbagai kalangan di Jember 

maupun luar Jember, menambah 

semangat awak perkumpulan ini 

untuk melakukah yang lebih.

Diskusi dan obrolan di warung kopi 

terus berlanjut. Nama Tikungan 

kemudian dipilih menjadi nama 

perkumpuan ini. 

Nama Tikungan memang sudah ada 

sejak 2005 silam. Orang-orang tua 

dulu di Perhimpunan Pers Mahasiswa 

Indonesia (PPMI) kota Jember yang 

membuat nama itu. Sekretariat PPMI 

di Tikungan Brantas (Jalan Begawan 

Solo) punya perpustakaan mini yang 

bernama Tikungan. Karena perlahan-

lahan mulai tenggelam, nama itu lalu 

dimunculkan kembali. Dengan 

kesadaran yang cukup, ditambahkan 

pula tagline “Tak Harus Lurus”. 

Jadinya, Tikungan: Tak Harus Lurus. 

Seiring berjalannya waktu, kegiatan 

demi kegiatan dihelat, muncul 

banyak apresiasi, Tikungan lalu 

merangkul pemuda-pemuda dari 

luar eks-Persma. Dari eks-UKM 

Kesenian dan Mapala (mahasiswa 

pecinta alam) juga bergabung di 

Tikungan. Pemuda-pemuda yang 

ada di Tikungan yang awalnya 7 

orang kini berjumlah 9 orang. 

Tikungan lalu memantapkan diri 

untuk memfariasikan kegiatannya 

agar lebih berkegiatan.

Aturan main Tikungan sekali lagi 

dibicarakan, metode perkumpulan 

dengan “manajemen organisasi 

terbuka” namun digarap secara 

profesional dirumuskan. Tikungan 

kemudian dijadikan bengkel oleh 

pemuda-pemudanya dengan 

membentuk kelompok studi. 

Sejauh ini kelompok studi yang 

terbentuk meliputi; a) Kemandirian 

Ekonomi digawangi oleh Fandy 

Ahmad, b) Seni dan Pertunjukan 

oleh Halim Bahriz, c) Politik oleh 

Arys Aditya, d) Sastra dan Teologi 

oleh M Irsyad Zaki, e) Lingkungan 

oleh Rizky Akbari S, f) Linguistik dan 

Antropologi oleh Syihabul Irfan, g) 

Gerakan dan Perubahan Sosial oleh 

Marlutfi Yoandinas dan Didik 

Saputra, serta h) Kapitalisme dan 

Demokrasi digawangi oleh Nody 

Arizona. Kelompok studi yang 

terbentuk itu punya kegiatan 

masing-masing, meliputi; diskusi, 

riset, dan publikasi.

Agar kelompok studi tersebut 

berjalan dan tidak tumpang tindih 

satu dengan yang lainnya, awak 

Tikungan kemudian membentuk 

divisi dalam organisasi untuk 

menjalankan kegiatan-kegiatan 

kelompok studi. 

Divisi dalam organisasi menjadi 

bagian dari manajemen berkegiatan 

awak Tikungan. Divisi yang pertama 

yaitu Galeri Seni yang dikoordinatori 

oleh Halim Bahriz. Mengupayakan 

berbagai pameran seni fotografi dan 

rupa. Kegiatan sejenis ini diharapkan 

dapat membangun komunikasi 

kebudayaan secara langsung 

ataupun tidak langsung antar 

seniman di Jember dan sekitarnya. 

Galeri seni juga nantinya akan 

menjadi ruang menarasikan Jember 

lewat galeri seni Tikungan.

Divisi yang kedua, Diskusi dan 

Pelatihan dengan koodinator Arys 

Aditya menjadi andalan asupan gizi 

wacana awaknya. Selain itu 

menfasilitasi kelompok studi untuk 

share dengan seluruh awak 

Tikungan. Bedah Buku, Diskusi 

Publik dengan berbagai tema, dan 

diskusi mingguan telah berkali-kali 

dihelat. Sementara Divisi Riset dan 

Penelitian atau divis yang ketiga, 

mencoba menelisik daerah tapal 

kuda (Probolinggo, Lumajang, 

Jember, Bondowoso, Situdondo, dan 

Banyuwangi) dengan penelitian-

penelitian dari berbagai sudut 

pandang. Kelompok studi yang akan 

melakukan riset akan difasilitasi oleh 

Divisi Riset dan Penelitian. Divisi ini 

koordinatornya Fandy Ahmad.

Dan Divisi yang terakhir, Rumah 

Baca, dimunculkan sebagai 

perpustakaan untuk dijadikan 

referensi wacana bagi awak 

Tikungan, mahasiswa dan 

masyarakat sekitar. Donatur buku 

untuk perpustakaan ini awalnya 

Maka kesimpulan

diambil: kampus tak lagi

bisa diharapkan!
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DRAF & DESKRIPSI

ACARA

1.2 Draft dan Deskripsi Acara1.1 Profil Kelompok Belajar Tikungan
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Hari/Tgl AcaraWaktu

Setiap hari,
Selasa-Minggu,

6-11 maret 2011
09.00 - 19.00

Pameran Foto dan Desain
“Energi Manusia”

Sesi santai ‘Alien Bicara’
dan membagikan kopi gratis
untuk manusia yang datang

Setiap hari,
Selasa-Minggu,

6-11 maret 2011
14.30 - 17.30

Hari/Tgl AcaraWaktu

Senin,
5 Maret 2012

19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 22.00

Nonton Bareng & Diskusi
Film Dokumenter “Dongeng Rangkas”

19.00 - 22.00

~ Pembukaan
~ Pementasan Monolog ‘Tikus-Tikus’
~ Peluncuran & Diskusi
   Jurnal Cerpen Tikungan #2

Selasa,
6 Maret 2012

Rabu,
7 Maret 2012

19.00 - 20.00
20.00 - 22.00

~ Pementasan Teater ‘Anak-anak Balon’
~ Peluncuran & Diskusi Buku Puisi
   ‘Punggung-Dada’

Diskusi ‘Media Watch: Sebuah
Undangan Menjadi Pembaca yang Kritis’

19.00 - 21.00
Kamis,

8 Maret 2012

19.00 - 21.00
Jum’at,

9 Maret 2012
Peluncuran ‘Buku Puisi Dua Kota:
Jember-Yogyakarta PP’

19.00 - 21.00
Sabtu,

10 Maret 2012 Pementasan Teater ‘Penjara-Penjara’

19.00 - 19.30

19.30 - 21.30

Minggu,
11 Maret 2012

~ Peluncuran ‘Newsletter, Website &
    Rumah Baca Tikungan’
~ Diskusi ‘Antara Rumah Baca &
    Perpustakaan’

salah seorang alumni mantan 

Persma. Bantuan buku yang 

diberikan jumlahnya sekira 400 

buku. Menyusul donatur lainnya 

hingga saat ini koleksi rumah baca 

Tikungan berjumlah 900 buku atau 

mendekati 1000 koleksi. Sistem 

online lalu dijadikan perangkat 

pinjam meminjam buku koleksi 

Rumah Baca Tikungan. Divisi Rumah 

Baca dikoordinatori oleh Nody 

Arizona berhasil membangun relasi 

dengan berbagai donatur dan pegiat 

rumah baca di Jember maupun luar 

Jember. Teknis pinjam meminjam 

yang ketat namun terbuka sudah 

meminjamkan buku ke beberapa 

mahasiswa dan warga sekitar.

Tikungan (Tak Harus Lurus) saat ini 

beralamat di Jl. Mangga V Nomer 1 

Kecamatan Patrang, Jember, menjadi 

bengkel tempat bereksperimen 

anak-anak muda yang tengah resah 

itu. Rumah mungil dengan empat 

ruangan tanpa garasi, disulap 

menjadi bengkel lintas-disiplin. 

Tempat bertemu dan berinteraksinya 

gagasan demi gagasan. Tentu 

kesemuanya berpangkal dari cita 

untuk membumi dan mengebalkan 

lagi literasi di masyarakat.

Mereka mecoba membumikan 

budaya literasi dengan eksperimen 

yang dibuat. Berbagai karya coba 

dimunculkan dengan harapan 

membangun opini dan kesadaran 

berliterasi menuju pencerahan. 

Kesadaran berbagai elemen 

masyarakat yang punya tanggung 

jawab terhadap keberlangsungan 

budaya literasi.[]

Semua sesungguhnya tahu dan memahami bahwa ‘literasi’, sebuah 
konsep dan kosakata purba, belum mendapat tempat yang layak di hati 
masyarakat. Para pegiat literasi, yang sehari-harinya mencoba mencari 
kemungkinan penyebaran serta pengawetan budaya baca-tulis malah 
dianggap aneh: alien.

Bulan Maret dalam penahunan Masehi, adalah turunan dari nama Dewa 
Mars, yang di mitologi tertentu dikenal sebagai dewa perang. Ia dikenal 
sebagai perusak, penghancur, dan pemberontak. Tapi ada juga yang 
mengenalnya sebagai sang perintis di medan laga.

Berangkat dari dua titik itulah, tema 'Catatan Harian Alien: Perang dan 
Budaya Literasi' untuk peluncuran Kelompok Belajar Tikungan diambil. 
Sadar bahwa ada sistem tak kasat mata di Jember yang menghalangi 
penyebaran budaya literasi, maka yang harus dilakukan adalah 
‘berperang’ dalam arti yang luas, hingga muncul kemungkinan bahwa 
sistem itu bisa rontok dan budaya literasi semakin dicintai oleh 
masyarakat. 
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salah seorang alumni mantan 

Persma. Bantuan buku yang 
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bengkel tempat bereksperimen 

anak-anak muda yang tengah resah 

itu. Rumah mungil dengan empat 

ruangan tanpa garasi, disulap 

menjadi bengkel lintas-disiplin. 

Tempat bertemu dan berinteraksinya 

gagasan demi gagasan. Tentu 

kesemuanya berpangkal dari cita 

untuk membumi dan mengebalkan 

lagi literasi di masyarakat.

Mereka mecoba membumikan 

budaya literasi dengan eksperimen 

yang dibuat. Berbagai karya coba 

dimunculkan dengan harapan 

membangun opini dan kesadaran 

berliterasi menuju pencerahan. 

Kesadaran berbagai elemen 

masyarakat yang punya tanggung 

jawab terhadap keberlangsungan 

budaya literasi.[]

Semua sesungguhnya tahu dan memahami bahwa ‘literasi’, sebuah 
konsep dan kosakata purba, belum mendapat tempat yang layak di hati 
masyarakat. Para pegiat literasi, yang sehari-harinya mencoba mencari 
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Sadar bahwa ada sistem tak kasat mata di Jember yang menghalangi 
penyebaran budaya literasi, maka yang harus dilakukan adalah 
‘berperang’ dalam arti yang luas, hingga muncul kemungkinan bahwa 
sistem itu bisa rontok dan budaya literasi semakin dicintai oleh 
masyarakat. 

A
ca

ra
 H

a
ri p

e
r H

a
ri



PAGI

2.1 DISKUSI
2.1.1 Diskusi Dongeng Rangkas

2.1.2 Diskusi Jurnalisme

2.2 RISET & PENERBITAN
2.2.1 Puisi Dua Kota

2.2.2 Puisi Punggung-Dada
2.2.3 Jurnal Cerpen Tikungan #2

Matahari terbit, terang datang perlahan. Aktivitas mulai digulirkan. Serupa 

kebanyakan orang, pagi adalah saat-saat yang menegangkan. Baju mulai 

disetrika. Mesin-mesin mulai dipanaskan. Sebentuk tanda bahwa kerja 

keras harus dimulai. Tentunya, kerja keras bisa berupa apa saja.

KBT memiliki dua divisi, yang tugas utamanya adalah menimbang lantas 

merumuskan arah gerak. Sekaligus terus menjaga 'pertahanan'. Dua divisi 

ini yang menyiapkan sarapan untuk disantap. Sekalipun pada dasarnya, 

KBT berprinsip pada manajemen terbuka, tapi setiap kelompok 

mempunyai 'pagar'. 'Pagar' yang membatasi dan sekaligus 

memungkinkan setiap awaknya terus bereksplorasi.

Dua divisi itu adalah: Diskusi dan Riset.
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2.1 Diskusi

Kincir Angin,
Ayo Memutar Kencang!

Prawacana dari Departemen Diskusi

alau sebentuk laku komunitas atau kelompok diandaikan sebagai Kkincir angin, rutinitas diskusi adalah angin yang menghembus dan 

memutar baling-baling. Bila ia mengencang, maka baling-baling akan 

ikut mengencang, dan begitupun sebaliknya. Maka yang utama adalah 

mendorong dan menahan, bagaimanapun caranya, agar supaya angin 

tetap kencang. Agar sekelompok manusia yang berkumpul itu tak lekas 

jumud. Beku. Lalu perlahan sia-sia.

Sejatinya, diskusi atau bertukar gagasan dan saling kritik adalah salah 

satu tugas kebudayaan. Karena dari sanalah ia bisa menggerakkan 

peradaban. Proses dialektika, menembus satu gagasan ke gagasan 

lainnya, dan sekian aspek dalam pembacaan realitas dapat diakselerasi 

secara seiring tanpa mengurangi bobot sebuah ide. Bahkan jika dikelola 

dengan baik, akan memperkaya.

Beberapa hal di atas, menjadi alasan kenapa Kelompok Belajar Tikungan, 

yang diresmikan secara struktural Bulan Mei 2011, secara sadar 

melembagakan Diskusi sebagai salah satu kaki, selain kaki-kaki yang lain 

(Riset, Rumah Baca, dan Galeri).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh kaki ini sangat sederhana. Yakni 

mengumpulkan orang, merancang kerangka pembicaraan, lalu 
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membiarkannya mengalir. Yang 

tidak sederhana adalah 

membuatnya tetap berjalan, 

relevan, dan esensial. Karena 

seperti serupa kelompok atau 

komunitas yang lain, potensi 

kemandegan dalam gerak wacana 

internal selalu membayangi.

Kelompok Belajar Tikungan, seperti 

yang telah dijelaskan di depan, tak 

lagi berisi orang-orang dari satu 

golongan. Pun demikian dengan 

ketertarikan masing-masing 

personal, seringkali memang 

beririsan, tapi tak jarang juga 

terlalu jauh untuk diberi jembatan. 

Setidaknya ada 7 wilayah studi 

berbeda dari 9 orang yang sehari-

harinya tidur berhimpitan di ruang-

ruang kontrakan Tikungan. 

Selain tetap bergelut dengan 

konten dan rancang-bangun tema, 

tuntutan untuk mencari formula 

agar setiap personal tidak merasa 

'terbunuh' secara diskursus. 

Formula yang tepat supaya antar 

lini studi dapat saling mendukung 

dan mendorong. Memperkuat 

perspektif, menambal kekurangan, 

dan mengantisipasi kepicikan. Jadi 

terbentuk dialog yang sehat antar 

peminat epistemik yang berbeda-

beda. 

2.1 Diskusi

Sebuah cita-cita yang tak lagi 

multidisiplin, tapi lebih jauh lagi: 

transdisiplin.

Setahun, bukanlah waktu yang 

terlalu lama untuk mencari format 

diskusi yang pas tersebut. Pernah 

kami di internal saling hajar dan 

mengkritik karena terlalu peduli 

dengan keinginan masing-masing, 

tentu dalam konteks alur diskusi, 

sehingga melupakan beberapa 

aspek yang lain.

Tapi waktu terus bergulir…

Percepatan-percepatan kincir 

internal terus didorong, bahkan 

separuh dipaksakan. Jumat 

ditasbihkan sebagai hari yang 

sakral. Setiap Jumat sore, diadakan 

musyawarah buku. Tim Rumah 

Baca Tikungan menyiapkan bahan 

untuk didiskusikan, lantas dibagi ke 

seluruh orang-orang yang mau 

hadir. 

Kebetulan, beberapa waktu setelah 

awak Tikungan mengonsolidasi 

2.1 Diskusi

diri, Kelompok Rumah Kata 

menawari kerjasama yang cukup 

strategis. Kerjasama yang 

membuka peluang untuk 

dikembangkan sedemikian rupa. 

Tawaran itu berupa, mengisi diskusi 

di Pro1 Radio Republik Indonesia 

(RRI) setiap Jumat malam, jam 

21.00 sampai 23.00, bertajuk 

Apresiasi Seni dan Budaya.

Setelah beberapa minggu 

melaksanakan diskusi, pikiran 

untuk mengembangkan keluaran 

diskusi dalam sebentuk cetak 

muncul. Proses penggodokan tidak 

lama, dan lahirlah terbitan 

seminggu sekali: Kopi Darat.

Dirasa kurang, satu bibit diskusi 

ditanam lagi. Bibit itu adalah 

reading group, atau tadarusan 

buku. Dipilihlah buku pertama, 

Gadis Jeruk, yang ditulis novelis 

tersohor, Jostein Gaarder. Dengan 

melibatkan anak-anak di 

lingkungan kontrakan Tikungan, 

diskusi ini mengajak anak-anak 

yang rerata berusia 7-10 tahun 

tersebut bergiliran membaca 

lantang dan jelas kata demi kata 

yang terdapat di novel tersebut. 

Lantas membahasnya secara 

perlahan dan hati-hati.

Diskusi yang 'baik', adalah diskusi 

yang tak begitu saja menemui 

kesimpulan. Diskusi yang 

memberikan bagi pesertanya untuk 

menyimpan pertanyaan yang 

barangkali, akan membuat kepala 

pening hingga akan membuat 

masing-masing merenung di 

rumah. Sedang di garis yang lain, 

ada diskusi yang memang 

dirancang untuk menyelesaikan 

soal-soal praktis. Dimana para 

pesertanya sudah siap dengan 

sekian solusi yang akan 

didialogkan.

Keduanya sama-sama penting. Bisa 

diibaratkan, yang satu adalah 

pemantapan konseptual, yang lain 

adalah pematangan eksekusi. 

Keduanya berkelindan ketika 

dihadapkan terhadap realitas 

sehari-hari. Bagaimana kemudian 

orang-orang yang bergelut di 

Tikungan, belajar untuk tidak picik 

dan terbiasa menerima kritik.

Karena itu lah, sejak awal Tikungan 

tak pernah punya pikiran untuk 

membatasi lingkup dan luasan 

segmen diskusi. Semua diskusi 

yang diadakan, selalu terbuka 

untuk umum. Siapa saja yang 

berminat, tentu saja. Berminat 

untuk terus memutar kincir angin.[]
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2.1.1 Diskusi Dongeng Rangkas

Dongeng Rangkas
Dongeng Realitas

Menyajikan realitas sosial 

masyarakat dalam bentuk film 

dokumenter sering kali mengalami 

kegagalan. Ada banyak hal yang 

luput dari pengamatan sang 

pembuat film. Dan yang paling 

sering kali terjadi malah sebaliknya, 

sang pembuat film sering 

menyisipkan kemauan pribadinya 

dalam beberapa adegan. 

Muncullah dramatisasi dalam 

sebuah film dokumenter. Dan itu 

seringkali terjadi. Tengok saja 

beberapa reality show yang sedang 

marak di televisi kita. Bagaimana 

air mata sangat normatif. Lalu ada 

suka cita yang sebagai penutup. 

Hampir semuanya begitu. Sangat 

tidak mendidik.

Dongeng Rangkas (2011) mencoba 

menjawab keraguan akan 

keabsahan (sekelumit) realitas 

sosial yang disajikan oleh 

kebanyakan film dokumenter. 

Dongeng Rangkas (2011) sangat 

paham komposisi dan posisi. 

Realitas benar-benar disajikan 

telanjang bulat. Sangat apa adanya. 

Tanpa ada sedikitpun sudut 

pandang yang sengaja disisipkan 

sebagai pesan bagi penonton 

untuk menilai baik dan buruk 

dalam setiap adegan. Film ini 

adalah satu dari sekian banyak film 

dokumenter yang paling mendekali 

kesempurnaan.

Film ini berusaha memotret 

Rangkasbitung dari aktivitas-

aktivitas masyarakat yang diwakili 

oleh sosok dua orang penjual tahu; 

Kiwong dan Iron. Dua tokoh ini 

dapat dianalogikan sebagai potret 

dua pemuda yang hidup pasca 

Reformasi 1998 yang hidup di 

sebuah kota berjarak 120 km dari 

ibukota Jakarta. Kota yang menjadi 

terkenal oleh buku Multatuli itu, 

sepertinya begitu lambat tumbuh, 

di antara hingar-bingar 

pembangunan pasca Reformasi. 

Kiwong dan Iron adalah dua 

pemuda sederhana yang memilih 

hidup sebagai pedagang tahu, 

sementara mimpi-mimpinya tetap 

dipegang teguh. Kiwong bermimpi 

menjadi pemuda yang lebih baik, 

yang menjadikan keluarga hidup 

lebih baik dari sebelumnya. 

Sedangkan Iron, percaya musik 

adalah anugrah dari Tuhan, dan ia 

ingin terus mengembangkan 

fantasi musiknya di jalur 
[1]'underground' 

Dongeng Rangkas (2011), 

merupakan produksi bersama 

Forum Lenteng (Depok) dengan 

Saidjah Forum (Lebak). Dongeng 

Rangkas (2011) adalah salah satu 

output dari program 

pemberdayaan komunitas jaringan 

akumassa yang dijalankan oleh 

Forum Lenteng.[]

Catatan:
1 Diambil dari sinopsis Dongeng 
   Rangkas di akumassa.org

Dongeng Rangkas (2011)

mencoba menjawab keraguan

akan keabsahan (sekelumit)

realitas sosial

2.1.1 Diskusi Dongeng Rangkas
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hidup sebagai pedagang tahu, 

sementara mimpi-mimpinya tetap 

dipegang teguh. Kiwong bermimpi 

menjadi pemuda yang lebih baik, 

yang menjadikan keluarga hidup 

lebih baik dari sebelumnya. 

Sedangkan Iron, percaya musik 

adalah anugrah dari Tuhan, dan ia 

ingin terus mengembangkan 

fantasi musiknya di jalur 
[1]'underground' 

Dongeng Rangkas (2011), 

merupakan produksi bersama 

Forum Lenteng (Depok) dengan 

Saidjah Forum (Lebak). Dongeng 

Rangkas (2011) adalah salah satu 

output dari program 

pemberdayaan komunitas jaringan 

akumassa yang dijalankan oleh 

Forum Lenteng.[]

Catatan:
1 Diambil dari sinopsis Dongeng 
   Rangkas di akumassa.org

Dongeng Rangkas (2011)

mencoba menjawab keraguan

akan keabsahan (sekelumit)

realitas sosial

2.1.1 Diskusi Dongeng Rangkas

15



Sebuah Undangan
Menjadi Pembaca yang Kritis

Media Watch;

Kita sekarang hidup di era banjir 

informasi. Semakin hari, arus 

informasi semakin deras mengalir 

dan nyaris tak terbendung. Setiap 

hari kita disuguhi berbagai 

informasi dari berbagai sumber. 

Mulai dari TV, radio, berbagai 

macam media cetak maupun 

online, jejaring sosial sampai pada 

obrolan ringan di warung kopi. 

Sangat gendut informasi. Kondisi 

semacam ini rawan menimbulkan 

kesimpangsiuran informasi. Apalagi 

bagi kalangan yang terbiasa 

menelan informasi secara asal-

asalan. Menerima begitu saja.

Memang, semakin tahu banyak hal 

akan semakin menambah wawasan 

kita. Namun tak sesederhana itu 

sebenarnya. Kondisi gendut 

informasi semacam ini, 

mengharuskan kita untuk lebih 

cerdas memilah dan memilih 

informasi. Sama halnya ketika kita 

akan makan. Kita diharuskan 

pandai memilih menu makanan 

agar tak menimbulkan penyakit di 

kemudian hari. Kita harus pandai 

membedakan antara makanan 

sehat dan tidak sehat sebelum kita 

mengambil keputusan untuk 

memakannya. 

Ngeri sekali melihat kondisi banjir 

informasi macam ini. Media besar 

semakin gila-gilaan memonopoli 

isu. Seakan-akan kebenaran 

menjadi tunggal. Sementara media 

kecil mulai ramai bermunculan 

namun dengan format seadanya 

dan terkesan menyajikan berita 

sekenanya.

Belum lagi ketika sebuah media 

besar melakukan perselingkuhan 

yang vulgar dengan pemerintahan. 

Kemungkinan munculnya fakta 

yang dicampuri fiksi menjadi 

sangat besar. Isu bergulir dengan 

tidak sehat. Bahkan kondisi yang 

paling parah pun mulai terjadi. 

Media-media besar mulai terang-

terangan melakukan afiliasi dengan 

partai politik. Maka jangan heran 

ketika kita kerap kali manyaksikan 

perang terbuka antara berarapa 

media besar. Lalu, apa yang masih 

bisa kita harapkan dari kondisi 

banjir informasi macam ini? Masih 

adakah informasi yang faktual? 

Masih adakah berita yang disajikan 

tanpa tendensi? Masih adakah 

informasi yang layak konsumsi?

Ketika media sudah dirasa gagal 

melaksanakan tugas mulianya, 

yang bisa kita dilakukan berikutnya 

adalah menjadi pembaca yang 

skeptis: bisa membedakan antara 

fakta dengan fiksi. Pintar memilah 

dan memilih. Kita harus benar-

benar berdiet untuk informasi 

sampah. Fakta yang tercemar oleh 

fiksi hanya menjadi lemak bagi kita, 

dan itu sangat tidak sehat. Mulailah 

menjadi pembaca yang cerdas dan 

kritis dari sekarang.[]

2.1.1 Diskusi Jurnalisme 2.1.1 Diskusi Jurnlisme
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udah sekira 1 tahun lebih kelompok Tikungan (Tak Harus Lurus) Sberjalan. Telah jelas bahwa Tikungan hadir untuk lebih mengebalkan 

budaya literasi yang kian sakit. Berbagai perhelatan telah di telorkan 

Tikungan dan berbagai apresiasi pun datang silih berganti. Perhelatan itu 

bukan untuk coba-coba atau main-main, tapi untuk merangkul dan 

menyadarkan berbagai pihak yang punya kewajiban terhadap 

pembumian budaya literasi.

Apa yang telah dan akan berjalan—yang menjadi harapan besar 

tikungan—terus dibenahi untuk melompat jauh ke depan. Konsep 

strategis dan gerak mekanis dalam Tikungan tentunya tidak terlepas dari 

harapan untuk menggenggam cita-cita tersebut. Tidak hanya rumah baca, 

galeri, dan diskusi saja yang ada dalam Tikungan. Divisi Riset dan 

Penerbitan yang dibentuk awak Tikungan kemudian menjadi pelengkap 

kebutuhan akan support cita-cita budaya literasi. Riset dan Penerbitan 

nantinya diharapkan menjadi rujukan internal maupun eksternal 

Tikungan. Tentunya dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi versi 

Tikungan.

Sasaran isu dari riset dan penerbitan Tikungan tidak muluk-muluk. Hanya 

berkiblat pada (sekali lagi) pemenuhan kebutuhan kekayaan wacana awak 

Mengerami ‘Telur’
yang Menetaskan Budaya Literasi

2.2 Riset dan Penerbitan 2.2 Riset dan Penerbitan

Tikungan dan pihak yang terkait 

dengan Tikungan. Riset dan 

Penerbitan yang dilakukan 

diharapkan dapat mengeruk isu-isu 

keliterasian dan sedikit saling-kritik 

opini yang terbangun di masyarakat. 

Berbagai tema tentunya, yang secara 

detail, faktual, non ilmiah-askestis 

disajikan untuk kemudian 

memperkaya khasanah yang 

diharapkan dapat mencerahkan. 

Tidak pandang bulu, isu Kedaulatan 

Ekonomi, Sastra dan Kota, Perubahan 

Sosial, Lingkungan, Sejarah 

Pemikiran, Linguistik dan 

Antropologi, Seni dan Pertunjukan, 

serta kapitalisme dan Demokrasi 

akan difasiliasi oleh Riset dan 

Penerbitan.

Untuk menfasiliasi berbagai isu 

tersebut Riset dan Penerbitan 

Tikungan punya program khusus. 

Lebih jelasnya untuk Riset yaitu a) 

Riset Pendokumentasian, 

diselenggarakan untuk 

mendokumentasikan “benda-benda” 

dan “nama-nama” yang penting 

untuk didokumentasikan 

memperkaya koleksi Tikungan, b) 

Riset Investigasi Tema dilakukan 

sebagai tindak lanjut tema 

kontemporer yang diusulkan dari 

masing-masing pusat studi. 

Tentunya mensupport kajian-kajian 

yang relevansinya sangat 

dibutuhkan, spesifik ke satu tema 

tertentu.

Selain itu ada juga c) Riset Support 

Studi dan Media dilakukan untuk 

melengkapi dan menguatkan isi dari 

media yang akan diterbitkan 

Tikungan, d) Riset Analisis Data 

berupa pengerukan dan penyaringan 

data secara kuantitatif dan kualitatif 

serta primer atau sekunder. 

Hasilnya, akan masuk di bank data 

dan pusat analisis data Tikungan, e) 

Pembakuan Metode atau Gaya Riset 

Ala Tikungan diharapkan menjadi ciri 

khas atau gaya Tikungan dalam 

memperlakukan objek yang akan 

diriset, f) Publikasi Riset dalam 

Bentuk Apapun menghindari 

mengendapnya data hasil Riset awak 

Tikungan. Pulikasi riset bisa di mana 

saja, seperti web side dan media 

Tikungan, g) Generalisasi, 

differensiasi, dan Dikotomi Hasil 

Studi untuk mempermudah 

diidentifikasi kebutuhan data. 

Sedangkan untuk Penerbitan secara 

reguler Tikungan mencoba 

menerbitkan media dan buku. 

Sementara baru News Letter 

Tikungan edisi pertama telah siap 

untuk dinikmati.[]
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2.2.1 Puisi Dua Kota 

Puisi-puisi yang akan Anda baca ini 

telah tersimpan di dalam komputer 

hampir satu tahun sebelum berupa 

buku. Rentang waktu yang panjang, 

memang. Jauh dari deadline, lepas 

dari rencana semula. Kontributor 

dan kurator sesekali bertanya 

sampai di mana perkembangannya, 

sebagian yang lain agak jengkel 

karena waktu molornya kelewat 

panjang. 

Sejujurnya, tidak ada halangan 

yang berarti dalam proses 

penerbitan antologi dua kota ini, 

biasa-biasa saja. Para kontributor 

tak terlambat mengirim puisi, dan 

kurator menilai tepat waktu. 

Pendek kata, segala sesuatunya 

telah dibicarakan dengan baik. Lalu 

apa yang menyebabkan antologi 

ini lambat terbit? Ah, jawabannya 

nanti saja, nanti saja.

Di balik kelambanan itu, tak pernah 

lenyap harapan untuk meletakkan 

antologi ini sebagai jalan yang 

menghubungkan penyair-penyair 

di Jember dan Yogyakarta, dua kota 

yang berjarak 12 jam 

Tentang Jogja-Jember,

PP

2.2.1 Puisi Dua Kota

menggunakan kereta Logawa. 

Sekaligus menghubungkan 

pergumulan-pergumulan yang 

hadir di dalam setiap puisi. Ada 

sejenis keyakinan bahwa setelah 

buku ini terbit sejumlah pertemuan 

akan dibikin sebagai proses 

lanjutan; kemah puisi, barangkali. 

Tetapi itu nanti, nanti. Terlebih 

dahulu, ada yang mungkin sedikit 

perlu diingat, tentang sebagian 

proses penerbitan antologi ini. 

Pada mulanya, puisi yang akan 

masuk ke dalam antologi ini 

berjumlah 100 judul. Ada kejutan. 

Ternyata banyak yang mengirim. 

Total jumlah puisi hampir 600 judul. 

Artinya akan ada 500 judul puisi 

yang tidak masuk. Sungguh tak 

nyaman, bukan? Puisi-puisi itu 

kemudian dibagi berdasarkan kota. 

Puisi-puisi dari Jember dinilai oleh 

kurator Jogja, sebaliknya, puisi-

puisi dari Jogja dinilai oleh kurator 

dari Jember. Dalam proses kurasi, 

kurator hanya diberikan puisinya 

saja, tanpa nama penyair. Hasilnya, 

puisi yang benar-benar diloloskan 

empat kurator di dua kota kurang 

dari 100 judul. Benar, bukan kabar 

bahagia.

Lalu sebuah tim kecil ditentukan 

untuk “membaca ulang” seluruh 

puisi. Tugasnya menambah jumlah 

puisi yang dapat masuk. Ini sudah 

dipertimbangkan jauh-jauh hari. 

Tidak melukai penilaian dari 

kurator, karena dalam menilai, 

kurator memberikan tiga kategori; 

puisi yang lolos, yang mungkin 

lolos dan yang tidak lolos. Dengan 

lain kata, masih ada kemungkinan 

tambahan puisi. Siapapun boleh 

keberatan dengan mekanisme 

begitu. Namun yang keberatan 

tentu akan lebih banyak bila 

seluruh puisi diloloskan. 

Bagaimanapun, selalu ada puisi 

yang belum menjadi seharusnya 

puisi. Meskipun kata “seharusnya” 

dapat diperdebatkan panjang lebar. 

Dan sungguh, mengeliminasi satu 

judul puisi bukanlah perkara yang 

gampang. Kadang rasanya semirip 

pembunuhan. Korbannya saja yang 

berbeda. Ai, sudahlah, ini bagian 

yang paling sedih. Semoga Tuhan 

dan Korea Utara memberkati puisi-

puisi yang tak dapat hadir di sini.

Demikianlah, dan semoga 

penerbitan antologi ini bukanlah 

semata-mata sekedar 

menggugurkan tanggung jawab, 

atau yang mungkin lebih normatif 

dari itu.

Terima kasih kepada semua orang 

yang terlibat dalam penyusunan 

antologi puisi ini. Kali ini tak lancar, 

yang artinya setelah ini harus 

dicoba lagi.

Tunggu dulu, sudah terjawabkah 

pertanyaan kenapa antologi ini 

lambat terbit? Ah, jawab kapan-

kapan saja. Tak tahu persis juga 

kenapa.[]
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Terima kasih kepada semua orang 

yang terlibat dalam penyusunan 

antologi puisi ini. Kali ini tak lancar, 

yang artinya setelah ini harus 

dicoba lagi.

Tunggu dulu, sudah terjawabkah 

pertanyaan kenapa antologi ini 

lambat terbit? Ah, jawab kapan-

kapan saja. Tak tahu persis juga 

kenapa.[]
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selalu ada puisi yang belum

menjadi seharusnya puisi.

Meskipun kata “seharusnya”

dapat diperdebatkan 

panjang lebar.
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2.2.2 Puisi Punggung-Dada 2.2.2 Puisi Punggung-Dada

Satu tahun bersentuhan dengan 

puisi mungkin tidak menghasilkan 

apapun kecuali kemampuan untuk 

'berpura-pura' tangguh pada 

keberlangsungan kenyataan-

kenyataan yang makin sulit 

dimengerti.

Semangat mendokumentasikan 

berbagai pertautan dan tumbukan 

antara apa yang telah terjadi baik 

di 'luar' maupun di 'dalam' diri, lalu 

mengolahnya menjadi bahan 

mentah dalam proses refleksi 

kualitas diri sebagai manusia, untuk 

kemudian terus-terusan 

mereproduksi ke(ber)dirian 

barangkali satu-satunya hal yang 

paling saya mengerti setelah 

pertemuan dengan puisi tanpa 

sengaja di silam remang 

persimpangan: Menuliskan 'kata-

kata' lalu meletakkannya menjadi 

barisbaris, hanya sebatas itu.

… Membicarakan hal yang tidak 

penting menjadi penting manakala 

pembicaraan tersebut menawarkan 

ruang untuk memikirkan untuk apa 

sebenarnya yang (dianggap) 

penting, tak melulu berfikir perihal 

bagaimana bertahan dengan yang 

(dianggap) penting. Bahwa segala 

'pekerjaan' harus sesekali 

dilepaskan dan dibiarkan bermalas-

malasan, mengiring serak angin 

lewat daun, mengintip kemerlip 

bintang, berbincang dengan pekat 

kopi, belajar ihklas dari tetes-tetes 

hujan dan uap embun atau sekedar 

merebahkan tubuh dan 

membiarkan segala kemungkinan 

hinggap dengan leluasa.

***

Memang proses penciptaan puisi 

dan karya apapun menjadi 

perdebatan menarik untuk terus 

direproduksi dan direfleksikan. 

Karena bagaimanapun, tanggung 

jawab pencipta terhadap 

serangkaian ekses yang diterima 

Tentang
Remang & Jarak

oleh para pembaca adalah tanggung jawab manusia pada manusia, yang 

juga berarti tanggung jawab kemanusiaan. Lebih-lebih jika sebuah 

generasi memilih untuk meneruskan puisi atau karya tersebut pada 

generasi seterusnya.

Karena mau tidak mau, dengan hari-hari yang dipenuhi oleh 

ketidakberdayaan pada banyak hal, harus ada sesuatu yang dilakukan. 

Agar ketidakberdayaan yang terlanjur lekat tidak terlalu memuakkan.

… Maka ketika sains, dan terutama agama (saya rasa tidak perlu 

dicontohkan, karena terlalu banyak) menindas sisi-sisi manusia tersebut, 

sastra dan seni berkewajiban mengambil tempat. Sejarah telah 

membuktikan hal tersebut.

Bahwa segala 'pekerjaan' 

harus sesekali dilepaskan 

dan dibiarkan

bermalas-malasan,
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2.3.5 Jurnal Cerpen Tikungan #2

yang kerabat jauh, namun lebih 

pada belum matangnya cetak biru 

Jurnal Cerpen Tikungan, sehingga 

dengan sendirinya membatasi 

radius undangan. Ini juga harus 

selesai pada #3, janji.

Kondisi dalam Kelompok  Tikungan 

sendiri: kelompok-kelompok studi 

yang berada di bawah payung 

Tikungan belum seluruhnya telah 

menjalankan program yang 

sesungguhnya hampir selesai 

disusun. Studi Sastra juga 

demikian. Tetapi tentu, sama sekali 

bukan berarti tidak akan berjalan. 

Kondisi waktu: jurnal ini terlambat, 

bukan? Tak perlu mengulangi 

pepatah klasik itu, teman-teman 

pasti telah hafal di luar kepala. 

Yang paling penting saat ini ialah 

menemukan cara agar Jurnal 

Cerpen Tikungan bisa terbit secara 

rutin, paling tidak sekali dalam 

setahun. Beruntung jika ada cara 

untuk terbit dua kali dalam 
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penting pada #2 ini belum tersedia 

seperti kolom untuk kritikus, 

cerpen terjemahan, dll. Artinya 

diperlukan cukup pemakluman 

untuk menyebut media ini sebagai 

jurnal.

Persoalan lain ialah sekitar 

kepadatan tematik, atau paling 

tidak, katakanlah, tali-temali untuk 

mengikat masing-masing cerpen, 

dan yang membedakannya dengan 

jurnal atau kumpulan cerpen yang 

lain. Hal demikian belum pernah 

didiskusikan. Ini tentu terkait 

dengan perkembangan cerpen di 

Indonesia.

Kondisi kontributor: sejauh ini para 

kontributor #1 dan #2  lebih 

banyak dari “kalangan sendiri”, 

bukannya tak mau melibatkan 

cerpenis tetangga, atau cerpenis 

2.3.5 Jurnal Cerpen Tikungan #2

Jurnal Cerpen Tikungan #2 muncul 

kembali menyapa teman-teman 

dalam 'kondisi' yang sekali lagi 

tidak siap setelah melewati setahun 

penuh sejak penerbitan #2.

Kondisi fisik: cetakan #2 masih 

sama seperti #1, yakni dalam 

bentuk fotokopian sederhana. 

Dahulu kami menjanjikan akan 

menjadikan jurnal cerpen ini dalam 

bentuk buku pada #4 atau #5. 

Tampaknya janji itu akan kami 

percepat, yaitu pada #3. Kami 

sendiri tak dapat menunggu lebih 

lama lagi dari itu. Dalam soal itu, 

bolehlah kata ganti “kami” diganti 

saja dengan “kita”, sebab jurnal ini 

bukanlah milik siapa-siapa. Hanya 

kebetulan saja Studi Sastra 

Tikungan yang mengepulnya.

Kondisi isi: sejujurnya media ini 

masih jauh dari namanya. Ini lebih 

pas bila disebut kumpulan cerpen 

daripada jurnal cerpen, mengingat 

komposisi jurnal cerpen yang 

biasanya beredar. Sejumlah rubrik 

Kondisi #2
d a n  S e t e l a h n y a

Artinya diperlukan cukup

pemakluman untuk menyebut

media ini sebagai jurnal
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3.1 GALERI
3.1.1 Catatan Pameris Foto

3.1.2 Catatan Pameris Grafis

3.2 RUMAH BACA
3.2.1 Newsletter Rumah Baca Tikungan #1

Inilah saatnya. Sarapan selesai disantap, piring-piring sudah dicuci bersih, 

perang telah di depan mata. Lengan baju yang ditekuk, keringat yang 

mengucur, dan detak jantung yang makin cepat, memberi tanda kalau 

'diri' tak boleh manja. Sambil mengingat kalau setiap gerak di medan 

tempur adalah manifes dari cita-cita yang telah dirangkai.

Galeri dan Rumah Baca, adalah manifes itu. Dapat dikatakan pula, 

keduanya adalah ujung tombak KBT. Dan dimana-mana, yang disebut 

ujung tombak adalah yang berhadap-hadapan langsung dengan musuh. 

Musuh dari literasi sangat beragam. Karenanya, Galeri dan Rumah Baca 

menyediakan amunisi yang juga bervariasi.

SIANG
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3.1 Galeri

ermula dari keresahan tentang ketiadaan dokumentasi maupun Baktifitas pendokumentasian berkelanjutan atas karya-karya dari 

seniman-seniman yang lahir dari rahim kreatif Jember, 'Galeri' digagas 

untuk kemudian mengisi yang sedang kosong itu. Dari situlah sekiranya, 

Galeri Tikungan mendapatkan alasan meng'ada' yang barangkali tak 

mengada-ngada.

Senyatanya, di Jember, seorang Fadli Rasyid pun cukup mengenaskan 

dalam nasib. Seniman pinggir yang telah berkecukupan memiliki nama 

besar, karya-karyanya masih terbengkalai, batal menjadi selayak 'benda 

seni'. Sebab, yang sedang kosong tadi, tak jua ada yang mengisi. Sanggar 

'FOSIL' yang digagas Mbah.Fadli sebelum menggelari diri sendiri dengan 

'Almarhum' pun nyaris bernasib sama dengan namanya sendiri –menjadi 

fosil- tak dikenali, Mretel, dan terpendam dari generasi setelahnya yang 

terang masih tak seberapa berjarak.

Memusnah Ragu,
Melecut Optimisme
: Sepintas Pantas Galeri Tikungan

“Marilah kita mulai dari yang tak mungkin”
-Jaqcues Derrida-
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Karenanya, Galeri Tikungan akan bertubuh setengah museum, 

setengahnya lagi sebentuk ruang upload bagi para penggiat penciptaan 

karya di Jember. Tentu, untuk menjadi tubuh yang utuh akan 

mensyaratkan banyak hal. Bukan hanya soal kerja keras dan kegigihan, 

tapi juga kerelaan. Sebab, segala keinginan selalu mengerami dua 

kemungkinan: keberhasilan dan kegagalan, kekalahan dan kemenangan, 

kebahagian dan kekecewaan. Dengan menggagas Galeri, Tikungan 

belajar menjaga keinginan agar tak mudah diberhentikan oleh kenyataan 

apapun sampai ia menjadi kenyataan itu sendiri. 

Pengadobsian bentuk museum menujukan Galeri Tikungan mewujud 

sebagai yang literatif. Penghadiran yang literatif itu akan dimunculkan 

dengan mempertemukan Sejarah, tokoh dan karya, genre, dsb. pada para 

kreator seni di Jember. Dikemudian, Galeri Tikungan diharapkan memiliki 

kemampuan menjadi pemicu persetubuhan di atas ranjang (bukan dalam 

tempurung) demi kelahiran karya yang 'melek' dari rahim kreatif Jember. 

Pengenalan itu akan dibalut dalam sebentuk esai visual.

Selanjutnya, pelan-pelan, ruang upload Galeri Tikungan akan 

mengupayakan dirinya menjadi tempat bernaung bagi karya-karya yang 

telah dipercayakan. Tentu, lewat pembacaan tertentu juga pengelolaan 

tertentu. Dengan member'ada'kan ruang upload, secara tak langsung 

Galeri Tikungan turut campur tangan dalam usaha penyeimbangan antara 

penciptaan dan apresiasi yang masih jauh dari panggang.

Kelak, dengan tubuh yang telah utuh, Galeri Tikungan diharapkan mampu 

menjadi semacam perpustakaan visual sekaligus ruang yang 

mempresentasikan gegap gegiat perkembangan seni di Jember. Juga 

sebentuk rumah singgah bagi para pejalan kesenian.

Seperti kata Sapardi, “Sebermula kata, lalu perjalanan dari kota 

ke kota”. Seperti kata Hasan Aspahani, “Mulanya adalah kaki, lalu 

perjalanan dari sepatu ke sepatu. Mulanya adalah hati, lalu 

perjuangan dari ragu ke ragu”. Seperti juga kami, “Bermula dari 

ragu, Lalu melompat dari nasib ke nasib. Bermula dari tabah, lalu 

berulah dari asa ke asa”.

3.1 Galeri
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Barangkali benar 'ada'nya, sekencang apapun manusia berlari, waktu 

senantiasa lebih cepat mempertegas batas. Selalu dikejar dan selalu 

meninggalkan. Sehingga jarak menjadi ada dan kemudian kegagapan 

atas yang telah berlalu, begitu serius menjangkiti. Bukankah Pearl S. Buck 

pernah berujar, “Jika Anda ingin memahami hari ini, Anda harus mencari 

kemarin”. Karenanya, menjadi tak hanya perlu tapi juga penting untuk 

mengairkerasi keberlangsungan kenyataan demi kenyataan dalam waktu: 

Dokumentasi.

Di hal yang lain, ketidaktepatan memahami sumbangsih dalam seni perlu 

juga segera di bongkar paksa. Keringat seni dari tubuh kreatif Jember 

masih digencar-anggapkan mencucur dari kerja-kerja penciptaan karya 

semata-mata. Seolah, bergegiat dalam kesenian berkewajiban menempuh 

jalan penciptaan terlebih dulu. Anggapan tersebutlah yang kemudian 

dengan sendirinya membikin kekosongan pada kerja-kerja seni diluarnya, 

semisal pendokumentasian. Dalam jangka berkelanjutan persoalan di luar 

penciptaan tersebut pelan-pelan musti disentuh untuk kemudian 

disetubuhkan dengan kemunculan kekaryaan seni yang meng'ada' agar 

keber'ada'annya pun dalam jangka yang berkelanjutan pula.

Berangkat dari kesadaran tentang keber'ada'an yang tak ada itu, 

Tikungan memberanikan diri memasuki kesuwungan yang masih saja 

sakral dan terawat dalam ketakmungkinan, setidaknya di Jember. 

Pertama-tama, tentu, kami cukupkan dengan memusnah ragu, melecut 

optimisme. Setelahnya, meniadakan yang kosong menjadi ada, 

memper'ada'kan tanpa mengada-ngada: Galeri. 

Memang, beberapa Galeri (yang bopeng) telah muncul. Akan tetapi, 

kemunculan tersebut lebih sebagai penaungan karya perorangan yang 

sekaligus menjadi pemiliknya. Kalau tak mau lebih keji disebutkan 

sebagai etalase komersial belaka. Sedang pada itu, secara tak pasti dalam 

angka, bergegiat seniman-seniman lain (barangkali lebih Nyeni-man) 

yang tak cukup punya duit bahkan untuk sekedar melanjutkan proses 

kreatifnya. Di sisi yang ironis sekaligus melankolistik inilah, Tikungan 

mencoba menjaga kesetiaan pada kesenian dengan menjalin relasi saling 

mengutuhkan antara Galeri dan kesenian itu sendiri.

3.1 Galeri

30



Karenanya, Galeri Tikungan akan bertubuh setengah museum, 

setengahnya lagi sebentuk ruang upload bagi para penggiat penciptaan 

karya di Jember. Tentu, untuk menjadi tubuh yang utuh akan 

mensyaratkan banyak hal. Bukan hanya soal kerja keras dan kegigihan, 

tapi juga kerelaan. Sebab, segala keinginan selalu mengerami dua 

kemungkinan: keberhasilan dan kegagalan, kekalahan dan kemenangan, 

kebahagian dan kekecewaan. Dengan menggagas Galeri, Tikungan 

belajar menjaga keinginan agar tak mudah diberhentikan oleh kenyataan 

apapun sampai ia menjadi kenyataan itu sendiri. 

Pengadobsian bentuk museum menujukan Galeri Tikungan mewujud 

sebagai yang literatif. Penghadiran yang literatif itu akan dimunculkan 

dengan mempertemukan Sejarah, tokoh dan karya, genre, dsb. pada para 

kreator seni di Jember. Dikemudian, Galeri Tikungan diharapkan memiliki 

kemampuan menjadi pemicu persetubuhan di atas ranjang (bukan dalam 

tempurung) demi kelahiran karya yang 'melek' dari rahim kreatif Jember. 

Pengenalan itu akan dibalut dalam sebentuk esai visual.

Selanjutnya, pelan-pelan, ruang upload Galeri Tikungan akan 

mengupayakan dirinya menjadi tempat bernaung bagi karya-karya yang 

telah dipercayakan. Tentu, lewat pembacaan tertentu juga pengelolaan 

tertentu. Dengan member'ada'kan ruang upload, secara tak langsung 

Galeri Tikungan turut campur tangan dalam usaha penyeimbangan antara 

penciptaan dan apresiasi yang masih jauh dari panggang.

Kelak, dengan tubuh yang telah utuh, Galeri Tikungan diharapkan mampu 

menjadi semacam perpustakaan visual sekaligus ruang yang 

mempresentasikan gegap gegiat perkembangan seni di Jember. Juga 

sebentuk rumah singgah bagi para pejalan kesenian.

Seperti kata Sapardi, “Sebermula kata, lalu perjalanan dari kota 

ke kota”. Seperti kata Hasan Aspahani, “Mulanya adalah kaki, lalu 

perjalanan dari sepatu ke sepatu. Mulanya adalah hati, lalu 

perjuangan dari ragu ke ragu”. Seperti juga kami, “Bermula dari 

ragu, Lalu melompat dari nasib ke nasib. Bermula dari tabah, lalu 

berulah dari asa ke asa”.
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Barangkali benar 'ada'nya, sekencang apapun manusia berlari, waktu 

senantiasa lebih cepat mempertegas batas. Selalu dikejar dan selalu 

meninggalkan. Sehingga jarak menjadi ada dan kemudian kegagapan 

atas yang telah berlalu, begitu serius menjangkiti. Bukankah Pearl S. Buck 

pernah berujar, “Jika Anda ingin memahami hari ini, Anda harus mencari 
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Dokumentasi.
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mengutuhkan antara Galeri dan kesenian itu sendiri.
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“Energi Manusia”(?)
: Metropolitan Jakarta hingga Kawah Ijen

Foto-foto ini berangkat dari 

kengerian realitas yang telah dan 

begitu kerasan memberlangsungkan 

dirinya di 'dalam' sekaligus di 'luar' 

tubuh manusia pada waktu yang 

bersamaan.

Hal inilah yang kemudian menyeret 

pemaknaan 'energi manusia' dari 

kemampuan bertahan 'hidup' 

(sebagai yang manusia) dalam 

kondisi apapun pada 'kemampuan 

bertahan hidup dalam keadaan 

perut yang serimhkali ricuh. 

Sehingga secara wajar kemungkinan 

-kemungkinan yang liar tidak 

muncul sebagai hasil dari 

pembacaan tak umum atas realitas 

itu sendiri. 

Pemahaman 'energi manusia' 

semestinya memula dari pemberian 

kesempatan pada 'energi' dan 

'manusia' untuk memisah, 

menjernih, dan berdiri di atas 

maknanya masing-masing. Jika telah 

menemukan keberdiriannya itu, 

maka proses penyetubuhan 

keduanya silahkan untuk diaksikan. 

Dengan demikian kelahiran 'makna' 

tentang keberlangsungan 'hidup' 

yang kemudian dinamakan sebagai 

3.1 Galeri 3.3.1 Catatan Pameris Foto
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Sebagai penyuka dunia seni maka beginilah Tikungan berketulusan, 

bertanggung jawab dan membuktikan perasaan suka itu. Dengan 



33

“Energi Manusia”(?)
: Metropolitan Jakarta hingga Kawah Ijen

Foto-foto ini berangkat dari 

kengerian realitas yang telah dan 

begitu kerasan memberlangsungkan 

dirinya di 'dalam' sekaligus di 'luar' 

tubuh manusia pada waktu yang 

bersamaan.

Hal inilah yang kemudian menyeret 

pemaknaan 'energi manusia' dari 

kemampuan bertahan 'hidup' 

(sebagai yang manusia) dalam 

kondisi apapun pada 'kemampuan 

bertahan hidup dalam keadaan 

perut yang serimhkali ricuh. 

Sehingga secara wajar kemungkinan 

-kemungkinan yang liar tidak 

muncul sebagai hasil dari 

pembacaan tak umum atas realitas 

itu sendiri. 

Pemahaman 'energi manusia' 

semestinya memula dari pemberian 

kesempatan pada 'energi' dan 

'manusia' untuk memisah, 

menjernih, dan berdiri di atas 

maknanya masing-masing. Jika telah 

menemukan keberdiriannya itu, 

maka proses penyetubuhan 

keduanya silahkan untuk diaksikan. 

Dengan demikian kelahiran 'makna' 

tentang keberlangsungan 'hidup' 

yang kemudian dinamakan sebagai 

3.1 Galeri 3.3.1 Catatan Pameris Foto

32

Sebagai penyuka dunia seni maka beginilah Tikungan berketulusan, 

bertanggung jawab dan membuktikan perasaan suka itu. Dengan 



“Sejak kapan kebahagiaan 

diukur dari sekedar kericuhan 

perut? sejak kapan manusia 

memberikan ukuran secara pasti 

tentang kebahagiaan atas 

manusia lain? sejak kapan 

manusia utuh sebagai yang 

melulu dimaterialkan? sejak 

kapan manusia mengajarkan 

lupa pada manusia lain tentang 

'diri'nya sendiri?” 

Jika kemudian muncul perlawanan, 

baik secara individual maupun 

komunal untuk melepaskan keterje-

ratan itu maka dengan segera akan 

diberi gelar sebagai yang 

'abnormalitas'. Dan semulai itulah 

'diri' memiliki kemungkinan sebagai 

yang berkesadaran. Barangkali, 

mereka itulah yang telah 

menemukan dan atau masih terus-

terusan melakukan pencarian 'diri' 

sebagai yang 'manusia'. Barangkali, 

mereka yang terus bertahan dan 

bersitegang dengan segala bentuk 

pelupaan pada diri sendiri itulah 

yang sedang melakukan sebuah aksi 

perlawanan. Barangkali, mereka itu-

lah yang masih ber-energi (sebagai 

yang) manusia. 

Memang, persoalan kericuhan perut 

terus bersikukuh merebut focus of 

interest di antara keberantakan 

hidup yang tak bahagia, yang 

kemudian mencipta 'kematian' 

menjadi sedemikian congkak, dan 
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realitas, tidak menjadi pemaknaan 

yang pincang. Memisah-jernihkan 

pemaknaan atas 'energi' dan 

'manusia' menjadi penting oleh 

sebab keseharian yang saat ini 

sedang berlangsung seolah telah 

mengganas menjadi sebatas aktifitas 

pemenuhan kebutuhan material 

yang kemudian secara brutal selalu 

dikaitkan dengan 'pekerjaan' ber-

upah rupiah. 

Keseharian semacam itu, bisa jadi 

hanya kesemuan belaka. Ada sema-

cam penipuan yang kemudian men-

jebak diri dalam pemaknaan 'energi 

manusia' yang sekedar kasat mata. 

Sehingga, makna 'energi manusia' 

berhenti seketika sebagai yang 

'energi', sementara yang 'manusia' 

hilang tak dianggap. Dengan pemi-

sahan itu, akan nampak secara pasti 

bahwa 'energi manusia' tegak 

berpijak pada yang 'manusia' 

sedangkan 'energi' hanya yang 

diikutsertakan untuk menjelaskan 

eksistensi manusia dalam keber-

tahanan 'diri' menghadapi segala 

kondisi yang menerpanya. 

Kebertahanan yang dimaksud tak 

lantas melulu menyoal kesejahteraan 

tubuh (terbebas dari keterkekangan 

yang dibaui hal-hal materialistis), 

tapi juga menyangkut-angkutkan 

tentang 'diri' sebagai yang 'manusia'. 

Kemeluluan itu akan selalu memun-

culkan kecenderungan memahami 

'diri-manusia' sebagai yang relasi 

bukan yang substansi. Pada giliran-

nya, secara menggelikan akan 

menggiring paksa pada keberanian 

meniadakan perbedaan antara kese-

jahteraan tubuh dan kebahagiaan. 

Pemahaman 'manusia' sebagai yang 

melulu 'relasi' dengan tepat akan 

selalu menjuruskan pada 

pengaburan 'diri' dalam keterjeratan 

konstruksi sosial-budaya dengan 

'diri' yang manusia. 'Diri' yang telah 

dicetak-birukan seolah diyakinkan 

telah paten selamanya tanpa 

keberadaan kemungkinan terjadinya 

keterlepasan. Sementara, 

keterjeratan 'diri' atas yang cetak 

biru itu dengan sendirinya telah 

mengesahkan 'kematian' atas yang 

'manusia'. 
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ekonomi masyarakat elit, harus 

bertarung ibarat cicak dan buaya“. 

Seperti ada isyarat yang dikandung 

jika sang fotografer juga mengamini 

bahwa yang 'manusia' telah hidup 

dalam kematiannya sendiri. 
Metropolitan Jakarta adalah pusat 

perputaran uang di Indonesia. 

Seperti apa yang tertulis di awal, 

bahwa mata uang secara pasti 

mengenal-akrabkan untung-rugi dan 

menempatkan relasi antar manusia 

sebagai yang tindas-menindas, tak 

seimbang, dan terlempar jauh dari 

kata harmonis. Sehingga tak perlu 

diherankan jika muncul kesenjangan 

yang meruncing. Muncul 

pertarungan ibarat cicak dan buaya 

yang tak masuk akal itu. 

Keberadaan 'Diana Pungky', 

penyulapan pemakaman menjadi 

pemukiman barangkali sebentuk 

pernyataan tentang keadaan yang 

tak melangsungkan 'energi 

minimum' dan ketakberpunyaan 

pilihan. Ketakberpunyaan pilihan itu 

bisa jadi sebuah keadaan 'diri' yang 

sedang dikendalikan oleh sesuatu 

diluar dirinya.

Hanya saja, lewat sebungkus merk 

rokok yang tertangkap kamera 

sebagai yang janggal, seolah samar-

samar memberitahukan bahwa 

'energi minimum' masih 

didenguskan. Bahwa yang 'manusia' 

masih terus berupaya berdenyut dari 

bangkainya sendiri, yang mungkin 

melukai 'diri' sebagai yang 'manusia'. 

Karenanya, memahami 'energi 

manusia' semestinya juga dikait-

eratkan dengan konsep 'energi 

minimum' sebagai bagian dari hasil 

pembacaan mendalam terhadap diri 

sendiri. Dengan konsep 'Energi 

minimum' akan mendorong manusia 

menemukan substansi ke'diri'an 

yang selanjutnya akan menempatkan 

'format hidup' yang damai.

'Energi minimum' itu semacam 

bayangan ke'diri'an yang paling jujur, 

suatu kemampuan terampuh yang 

dimiliki seseorang dan akan 

mendayaguna dengan begitu 

mudah ketika ia mengerjakan 

sesuatu. 'Energi minimum' tidak 

membimbing seseorang menjadi 

pemalas, ia sungguh akan menjadi 

sebenar-benarnya pekerja keras 

siang-malam tak kenal hitungan 

waktu, namun ia tak sedikit pun 

merasa sedang besusah payah. 

Setiap manusia semestinya memiliki 

'energi minimum', sehingga ada 

yang dengan mudah mendalami dan 

menguasai filsafat, seni, bahasa, dan 

lain sebagainya. 'Energi minimum' 

tidak bergerak dari hasrat, obsesi 

dan ambisi-ambisi picik untuk 

meraih sesuatu. Akan tetapi, ia 

ditemukan lewat pembacaan 

terhadap diri yang jernih, yang 

menuju pada penemuan tempat 

(format hidup) yang mampu 

menyetubuhkan kapasitas, 

kesenangan, keinginan, kebutuhan, 

dan kebermanfatan/peran 

kehidupan dalam sekali dayung. 

Dengan demikian, barangkali, 

manusia akan mampu 

mempertahankan 'diri' sebagai yang 

'manusia' dari pengendalian paksa 

yang tentu saja selalu mengerikan, 

akan mampu menyelamatkan 'diri' 

dari kesengajaan pengelabuan 

penindasan yang sekedar 

menyerupakan manusia seperi mesin 

giling, yang sebenarnya hanya 

bekerja menggilasi dirinya sendiri, 

yang dihidupkan dan dimatikan 

sesuai kebutuhan produksi 

keserakahan.

Pemukiman Dalam Pemakaman

: Energi Manusia di Sekitar Metropolitan 
Jakarta

Barangkali ada dalam kewajaran jika 

'energi manusia' di sekitar 

metropolitan Jakarta yang diintip 

oleh Andrey Gromico hanya 

membekukan kenyataan-kenyatan 

tentang kualitas 'kebertahanan' 

(kepemilikan energi) yang 

menyekedar untuk menenangkan 

kericuhan-kericuhan perut. Seperti 

yang ia ungkapkan, “masyarakat 

urban yang kalah dengan dominasi 
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atas 'kematian' sebagai yang 

'manusia'. Sehingga setelahnya, ia 

hanya menampilkan realitas yang tak 

reflektif tapi malah menakuti.

Sampai di sini, kebertahanan yang 

dimaksudkan kemudian menjadi 

sungguh 'Celaka' dan 'Energi 

Manusia' yang digagas Sang 

Fotografer, mau tak mau harus 

disanding-himpitkan bersama              

tanda tanya (?).[]
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ruang kota dan kericuhan perut 

sendiri. 'Energi manusia' itu absen.

Penambang Batu Kapur dan 
Penambang Belerang
: Energi Manusia di Sekitar Gunung 
Kapur Puger dan Kawah Ijen

Kemenghilangan massal 'energi 

manusia' di sekitar metropolitan 

Jakarta, barangkali sebuah potret 

yang tak mengherankan lagi. Sebab, 

ia yang manusia sedang terkepung 

di wilayah kekuasaan 'musuh'. 

Namun cerita lensa yang Andrey 

Gromico bawa dari Gunung Kapur 

Puger-Jember dan Kawah Ijen seolah 

menegaskan bahwa pertarungan 

ibarat cicak dan buaya tak mungkin 

sanggup berlangsung jika 'diri' tetap 

bertahan sebagai yang 'manusia'.

Bahwa keserakahan yang melahirkan 

penindasan itu telah sedemikian 

menelusup ke daerah bahkan 

puncak gunung yang semestinya 

masih menghamparkan 

kemungkinan keterlepasan dari 

perputaran yang tak ia kendalikan. 

Dengan penaklukan lewat 

keterjeratan manusia dalam pusaran 

itu, kemudian muncul kelahiran lain, 

merupa keinginan-keinginan 

konstrukstifistik dan pemaksaan 

desain budaya yang senantiasa 

menguntit dari balik punggung 

dengan ancaman manusia akan 

kehilangan 'diri'nya sendiri. 

Keseharian Penambang batu kapur 

dan Penambang belerang yang 

ditampilkan oleh Andrey Gromico 

secara terang-terangan mem-

beritakan tentang berlangsungnya 

romusa kontemporer. Romusa yang 

cerdas tapi banci. Raut wajah, 

kegosongan kulit, bengkak pada 

pundak, transaksi penyetoran 

belerang juga moment memecah 

batu kapur adalah getir-getir derita 

yang menegaskan kembali sebuah 

keharusan bertarung ibarat cicak dan 

buaya.

Namun, kebertahanan hidup itu 

menjadi terlalu remang, ia yang 

getir, apakah sebuah gegas 

interpretasi, gempar ketakutan atau 

memang hasil dari pengamatan 

mendalam atas nadi kehidupan yang 

berdenyut di kedua daerah tersebut. 

Sebab, nyaris tak muncul visual yang 

istimewa dari keseharian Kawah Ijen 

dan Gunung Kapur Puger kecuali 

moment-moment ekspresif yang 

coba dibekukan.

Tak ada yang mengejutkan, tak ada 

yang asing dan kesemuanya itu 

seolah menjebak pada keharuan atas 

kesengsaraan dalam mengolah 

hidup yang tanpa sadar telah 

meniadakan rasa berbela sungkawa 
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3.1.2 Catatan Pameris Grafis

bantuan teknologi moderen. 

Metode visualnya juga telah 

digunakan oleh seniman berlatar 

akademis. Kontribusi seni stensil di 

ruang publik pun sering 

memunculkan visual yang 

provokatif. 

Perkembangan seni stensil di 

Indonesia belum mendapat 

pengapresiasian yang baik dalam 

wilayah seni visual maupun grafis. 

Berbeda dari media lain, 

perkembangan seni stencil selalu 

melibatkan publik serta teknologi 

terapan yang telah memperluas 

kemampuan untuk menghasilkan 

lapisan estetika yang tidak terbatas. 

Penyatuan seni stensil dengan 

ruang publik dapat mengubah cara 

di mana orang memandang 

realitas. Melihat estetika secara 

lansung dan berulang dapat 

memunculkan suatu perspektif 

langsung terhadap proses stansil 

yang dikerjakan dengan medium 

dinding kota. Pengaruh provokasi 

sosial terhadap apa yang tersaji 

dalam ruang kota akan membuat 

adaptasi secara langsung 

bagaimana perubahan waktu 

terdeteksi secara sadar dalam 

ruang kota tersebut. Banyak karya 

telah membuktikan bahwa seni 

stensil, selain dalam proses 

pembuatannya terbilang tidak sulit 

41

Penyatuan seni stensil 
dengan ruang publik dapat 
mengubah cara dimana 
orang memandang realitas

Stensil & Grafis

S t e n s i l

Mungkin tidak ada yang mengira 

stensil dapat dijadikan sebagai 

suatu seni. Karena memang 

awalnya stensil hanya digunakan di 

sektor industri, seperti untuk 

sablon, pembuatan tanda instansi, 

ataupun pemberian tanda jenis 

angkutan umum. Tapi saat ini 

stensil telah berkembang menjadi 

salah satu bagian dari street art. 

Stensil dapat direproduksi dengan 

cepat ke sejumlah tempat, atau 

disusun untuk memenuhi bidang 

yang luas di satu tempat. Seni 

stensil menawarkan kompleksitas 

tapi juga keleluasaan gerak kepada 

para praktisinya. 

Dalam perkembangannya, stensil 

telah menjadi sebuah medium 

“seni rupa bawah” yang 

berkembang cepat dengan 

3.1.2 Catatan Pameris Grafis
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menjelajahi berbagai kemungkinan 

teknis sebagai bagian penting dari 

setiap karya. Secara bersamaan kita 

juga dihadapkan pada kerja setiap 

seniman sebagai perupa yang tetap 

bergulat dengan berbagai pilihan 

di wilayah strategi pencitraan, dari 

yang realistik hingga abstrak, dari 

yang simbolik hingga ke komposisi 

dekoratif.

Mungkin ada baiknya jika kita 

merunut perjalanan seni grafis 

Indonesia, dengan menggunakan 

cara pandang yang lebih arif dan 

sesuai bagi penilaian terhadap 

setiap kerja kreatif. Pandangan 

tersebut tidak lain bahwa dalam 

setiap penciptaan terbuka juga 

peluang bagi terjadinya 

pencapaian, terlebih lagi jika setiap 

penciptaan juga bisa diterima 

sebagai proses eksperimentasi. 

Dengan cara ini dapat dikurangi 

kecenderungan untuk selalu 

menempatkan seni grafis dalam 

arus besar “sejarah” seni rupa yang 

cenderung dikuasai oleh 

perkembangan, peran dan 

pencapaian di bidang seni lukis 

dan patung.

Jika melihat arah perkembangan 

seni rupa secara umum, bisa 

dikatakan bahwa setiap karya-

karya seniman grafis menunjukkan 

pencapaian konsep serta presentasi 

visual yang matang dan 

berkualitas, atau bahkan contoh 

suatu keseriusan, konsistensi dan 

persistensi pergulatan dalam 

mengolah teknik dan gagasan. 

Kelemahan dalam perkembangan 

seni grafis Indonesia adalah 

kelemahan dalam menyiasati pasar 

seni rupa. Banyak orang 

beranggapan bahwa seni grafis 

tidak mampu bersaing dengan seni 

lukis dalam hal perebutan pasar 

seni rupa. Karena seni grafis hampir 

selalu dibuat dalam jumlah cukup 

banyak maka harganya tidak bisa 

“melangit” seperti lukisan yang 

diburu para kolektor. Mungkin 

disinilah letak kekurangannya. Seni 

grafis bukan mengarah kepada 

para kolektor pribadi, melainkan 

lebih mengarah pada “masyarakat”.

3.1.2 Catatan Pameris Grafis
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3.1.2 Catatan Pameris Grafis

Sebagian besar orang mungkin tidak 

berada di rumah atau ruang galeri 

seni, tetapi ada di sejumlah ruang 

perkotaan (ruang publik) yang 

dengan mudah dicapai oleh teknik 

seni grafis. Salah satu teknik cetak 

grafis yang telah menunjukkan 

kemampuan ini adalah cetak saring 

atau sablon. Lewat seni grafis inilah 

kita bisa mengkomunikasikan 

bahasa visual dari obyek tertentu.[]
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3.3.2 Catatan Pameris Grafis 3.2 Rumah Baca Tikungan

Bermula dari percakapan-percakapan di warung kopi; saling berbagi 

informasi buku, saling pinjam buku dan lain-lain, muncul niatan untuk 

membuat sebuah rumah baca sederhana yang dapat diakses dengan 

mekanisme lebih terbuka dan leluasa. Niatan itu bertambah mantab 

ketika di sela-sela rehat Konsolidasi Nasional PPMI di Universitas Sunan 

Ampel, Surabaya, pada Januari 2009, seorang kawan yang juga alumni 

Pers Mahasiswa Jember memberikan sejumlah masukan dan tawaran 

terkait pendirian rumah baca. 

Saat itu kebanyakan personal yang terlibat memang pengurus PPMI, 

sebagian tercantum di struktur nasional, sebagian lagi ada di struktur 

kota, ada pula yang merangkap keduanya. Karena itu niatan mendirikan 

rumah baca akhirnya dimasukkan ke dalam salah satu program PPMI 

Jember. Kebetulan pula, isu yang sedang digulirkan PPMI ialah soal 

pendidikan. Di Jember, selain turut mengawal RUU BHP (Badan Hukum 

Pendidikan), juga ada usaha pembacaan ulang terhadap budaya literasi di 

Jember. Jadi pas. Rumah baca jadi semakin penting.

Koleksi buku pertama dikirim sendiri oleh seorang kawan tadi itu (dan 

masih berlajut hingga kini). Sejumlah buku yang ia kirim tampak 

Kemarin,

Tiga Babak,
Rumah Baca Tikungan

45

“ Can’t Life Without You “

Manusia (tak) dapat hidup tanpa 
campur tangan barang-barang 

elektronik
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3.2 Rumah Baca Tikungan

merupakan koleksi pribadinya. 

Jumlahnya memang tak terlampau 

banyak, tetapi sudah lebih dari 

cukup untuk memulai. Sebuah rak 

sederhana lalu dibuat. Buku-buku 

mulai didata.

Seiring dengan bertambahnya 

koleksi buku, satu-satunya rak 

berukuran 4x2 meter itu mulai 

tidak kuat lagi menampung buku. 

Bagi mereka yang pernah 

berkunjung ke Rumah Baca 

Tikungan, yang sekaligus jadi 

sekretariat PPMI Jember saat masih 

berada di Jln. Jawa VII No.36 B akan 

melihat pemandangan ini; buku-

buku yang berserakan di mana-

mana (semirip dengan baju-celana 

yang juga berserakan di mana-

mana), koran dan majalah yang 

menumpuk tak karuan. Pada 

intinya: sama sekali tak terawat. 

Selain itu koleksi buku bukannya 

bertambah, namun malah 

berkurang.

Program-program rumah baca juga 

belum berjalan. Beberapa program, 

seperti bedah buku bulanan baru 

bisa diselenggarakan pada tahun 

2011. Sedangkan kondisi buku 

yang memperihatinkan itu baru 

bisa diatasi pada September 2011, 

setelah pindah ke tempat yang 

baru di Jln. Mangga Va No.01. Ada 

rak tambahan yang lebih memadai.

Pada proses sebelumnya, ada 

kesepahaman untuk memisah lebih 

tegas antara program PPMI Jember 

dan Rumah Baca Tikungan; antara 

PPMI dan Kelompok Tikungan. 

Tadinya memang sukar dipisah 

karena mereka yang bergiat di 

kedua lembaga tersebut 

merupakan orang-orang yang 

sama. Setelah sebagian besar 

personal rampung di PPMI, PPMI 

dan Kelompok Tikungan dipisah 

tegas. Tikungan menyusun ulang 

bangunan epistemik dan program-

programnya sendiri, meskipun 

beberapa orang masih terlibat 

pada kedua lembaga tersebut.

Salah satu implikasi pemisahan ini 

segera terlihat ketika beberapa 

orang yang bukan alumni Persma, 

melainkan alumni UKM Kesenian 

bergabung dengan Tikungan. 

Sebuah langkah maju, tentu saja, 

mengingat Tikungan mulai 

dikondisikan untuk dapat 

menyerap sumberdaya di luar 

Persma dan alumni Persma. 

Kehadiran mereka ini memberikan 

pengaruh bagus bagi 

keberlangsungan Tikungan dan 

rumah baca. Pada aspek intern, 

Tikungan mulai menyusun 

kerangka organis yang lebih luas 

3..2 Rumah Baca Tikungan

dan solid, misalnya dengan 

membuat beberapa kelompok 

studi. Mereka yang 

berlatarbelakang kesenian 

dipercayakan menjadi koordinator 

Kelompok Studi Seni Pertujukan. 

Inilah yang membuat Tikungan 

kemudian dekat dengan pengiat 

kesenian.

Tak mudah mendirikan sebuah 

rumah baca yang memberikan 

garansi bahwa di dalamnya ada 

proses pertukaran gagasan, ada 

pencarian bersama dan sebagainya, 

yang tidak sekedar proses 

meminjam dan mengembalikan 

buku. Kiranya itulah yang 

membedakan rumah baca dengan, 

katakanlah perpustakaan 

universitas atau tempat 

penyewaaan komik dan novel. 

Buku-buku dicari bersama, dibaca 

bersama, diulas bersama, juga 

dirawat bersama: ke sanalah 

Rumah Baca Tikungan akan 

menuju, meski mungkin tak cepat. 

Dalam soal itu, pepatah klasik 

“sedikit demi sedikit lama-lama 

menjadi bukit” menemukan 

kembali maknanya.

Hari ini,

Setelah mencari untuk beberapa 

lama, akhirnya kami mendapatkan 

rumah baru. Seperti yang sempat 

disinggung di depan rumah baru 

kami bertempat di Jln. Mangga Va 

No. 01. Setelah dihitung-hitung 

rumah ini kami anggap paling pas 

dari lain yang sempat kita tengok. 

Rumah itu tidak terlalu luas 

memang tapi terlihat manis 

dengan penataan yang apik. Di 

teras kecil di depan rumah, 

belakangan ini serorang kawan 

bahkan menyempatkan menanam 

bunga dan beberapa pohon cabai. 

Lebih dari itu yang lebih menjadi 

perhitungan kami rumah yang satu 

ini menawarkan harga yang relatif 

bisa dijangkau.

Di sanalah kami mengangkut buku-

buku dan sejumlah rak, beserta 

segenap angan yang belum sempat 

ditunaikan. Perpindahan ini lebih 

menyerupai kelahiran kembali. 

Segera setelah itu kami melakukan 

pendataan buku kembali. Katalog 

baru tak lama kemudian bisa 

dirampungkan. Seperti yang 

selama ini kalian kunjungi, katalog 

itu bisa diakses di 

rumahbaca.tikungan.com. 
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Dalam katalog tersebut pula proses 

pinjam-meminjam buku bisa 

ditunaikan. Cuma saja kita hendak 

membuatnya lebih tertib sedikit 

dari sistem yang digunakan di 

rumah lama. Jika di sana semua 

orang boleh meminjam, bahkan 

ada yang acapkali meminjam buku 

tanpa memberikan catatan di buku 

peminjaman, kami maklum 

akannya. Kami akui jika cara seperti 

itu tidak lagi efektif, karena 

akhirnya kita kewalahan melacak 

buku yang telah keluar, dan lagi 

banyak dari buku yang dipinjam itu 

akhirnya tidak kembali. 

Walaupun kami tetap yakin buku 

yang belum kembali itu akan tetap 

terbaca, tetapi kemungkinan 

rutinitas keterbacaannya menjadi 

berkurang. Bilamana tetap berada 

di rak rumah baca dan senantiasa 

kembali tepat waktu sebuah buku 

memungkinkan untuk terbaca oleh 

lebih banyak orang. Alasan inilah 

yang membuat kami 

memberlakukan sistem 

keanggotaan pada tahap 

peminjaman buku. Dua prasyarat 

memang meski dipenuhi untuk 

menjadi anggota rumah baca 

Tikungan. Pertama, menyumbang 

dua buku untuk koleksi rumah 

baca. Lalu, mengganti biaya 

pembuatan kartu anggota sebesar 

Rp 10 ribu. 

Prasyarat menyumbang dua buku 

itu memang tidak berlaku mutlak. 

Bagi warga lingkungan sekitar 

rumah baca Tikungan dan seorang 

yang telah turut dalam proses 

berkarya atas nama Kelompok 

Belajar Tikungan syarat tersebut 

bisa runtuh. Meski demikian, bagi 

kalian yang berkeinginan membaca 

buku namun belum bisa menjadi 

anggota jangan bersedih hati, kami 

tetap menyambut kehadiran kalian 

di rumah kami. 

Esok,

Yang terangkum dalam bagian ini, 

memang tidak semuanya sudah 

terlaksanakan. Namun, ada 

keinginan untuk segara 

mewujudkannya. Berikut beberapa 

program rumah baca Tikungan 

untuk memberikan garansi rumah 

baca yang tidak hanya proses 

meminjam dan mengembalikan 

buku seperti perpustakaan 

universitas atau tempat penyewaan 

komik dan novel.

- Musyawarah Buku

Musyawarah buku semacam 

permusyawaratan para pecinta 

buku di rumah baca Tikungan 
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untuk saling mendialogkan isi 

buku. Istilah musyawarah buku 

sengaja dipilih, sebab kita sekaligus 

hendak mengingatkan bahwa 

dalam peradaban buku hanya 

mengenal permusyawaratan. Yang 

bilamana, ada isi dari buku tertentu 

dirasa tidak tepat, maka mesti 

dibalas dengan buku pula. Tanpa 

ada pelarangan, ataupun 

pembakaran buku-buku tertentu, 

sebagaimana yang masih terjadi di 

berbagai negeri termasuk negara 

kita ini. 

Dalam agenda rutin dua mingguan 

ini buku-buku akan digilir untuk 

dibaca bersama dan diulas 

bersama berdasarkan topik-topik 

tertentu. Semacam di rencana awal 

kita pertama kali mendedah topik 

Globalisasi dengan buku-buku 

yang dibahas diantaranya The End 

of Story karya Fukuyama, Benturan 

Antar Peradaban karya Samuel 

Hutington, Orientalisme yang 

ditulis Edwar Said, dan lain-lain. 

Musyawarah buku juga hadir dalam 

versi lain yang lebih populer, 

dengan menghadirkan 

pembahasan buku berikut dengan 

penulisnya bilamana berkunjung ke 

Jember. Biasanya tempat yang kita 

pilih untuk menggelar musyawarah 

buku versi yang satu ini adalah 

tempat yang diminati anak muda, 

entah di café atau warung kopi, 

dengan hiburan semacam musik 

dan pembacaan puisi.

- Reading Group

Reading group merupakan 

program yang agendanya sudah 

dijalankan sejak 12 Februari 2012 

dan digelar setiap hari Minggu, jam 

9 sampai 11 pagi. Sistemnya kita 

mengaji karya sastra tertentu, dan 

membacanya secara perlahan. Yang 

didiskusikan tentang banyak hal. Di 

antaranya maksud dari si penulis, 

bagaimana latar belakanganya 

penulisnya, bagaimana dia 

menyampaikan maksud hatinya 

dalam tulisan, dan sebagainya. 

Buku yang kita baca sementara ini 

yakni Gadis Jeruk karya Jostein 

Gaardrer. Di hari-hari lalu yang 

hadir dalam reading group masih 

kawan-kawan cilik kami di 

sekitaran rumah baca. Namun, ini 

tidak menutup kemungkinan bagi 

siapa saja yang hendak bergabung 

untuk mengaji buku bersama.
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dalam versi yang lebih populer, 
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pembahasan buku

berikut dengan penulisnya
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- Pemutaran Film

Dengan menonton film bersama 

dan pembukaan ruang dialetika 

pembicaraan film tersebut, 

barangkali akan membuka 

pemahaman secara lebih luas 

dengan saling berbagi perspektif 

dari film yang ditonton. Program 

ini dijadwalkan terlaksana setiap 

dua minggu sekali.

- Penerbitan Newsletter Rumah 

Baca Tikungan

Newsletter Rumah Baca Tikungan 

ini diagendakan akan terbit setiap 

dua bulan dan membahas tentang 

dunia perbukuan dan hal-hal yang 

melingkupinya. Selain merekam 

agenda yang kita laksanakan dan 

peredarannya diharapkan semakin 

mengundang banyak orang untuk 

berkunjung ke rumah baca. Edisi 

perdana Newsletter Rumah Baca 

Tikungan bertajuk Literasi, Nol 

Kilometer telah terbit bersamaan 

dengan Launching Kelompok 

Belajar Tikungan. Di sana kita 

mencoba membahas literasi di 

Jember.[]

3.2 Rumah Baca Tikungan 3.2.1 Newsletter Rumah Baca Tikungan #1

“Literasi,
Nol Kilometer”
Tentang Newsletter Rumah Baca Tikungan #1

Penerbitan Newsletter Rumah 

Baca Tikungan

Newsletter Rumah Baca Tikungan 

ini diagendakan akan terbit setiap 

dua bulan dan membahas tentang 

dunia perbukuan dan hal-hal yang 

melingkupinya. Selain merekam 

agenda yang dilaksanakan, 

peredarannya diharapkan makin 

mengundang banyak orang untuk 

berkunjung ke Rumah Baca 

Tikungan. Edisi perdana Newsletter 

Rumah Baca Tikungan yang 

bertajuk “Literasi, Nol Kilometer” 

akan terbit bersamaan dengan 

Launching Kelompok Belajar 

Tikungan.

Pada edisi perdana newsletter ini, 

kami bertamasya sekaligus 

memotret keadaan literasi di 

Jember. Kami, dalam beberapa 

minggu ke belakang mengunjungi 

beberapa tempat yang 

memberikan tawaran untuk 

membuka jendela pengetahuan. 

Di Jember, setiap tahunnya, sejak 

medio 2010 diributkan dengan 

tingginya angka buta aksara yang 

dirilis Kementerian Pendidikan 

Nasional (Kemendiknas) melalui 

Direktorat Jenderal Pendidikan Non 

Formal dan Informal (PNFI). Angka 

itu tentu saja mengejutkan, karena 

beberapa tahun sebelumnya 

Jember telah menyatakan bebas 

buta aksara. Apalagi, sebelumnya 

pemerintah kabupaten 

mengeluarkan program 

Pemberantasan Buta Aksara (PBA). 

Tamasya selanjutnya adalah ke 

perpustakaan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). SMP di daerah 

perkotaan memang sengaja dipilih 

karena kemungkinan terdapat 

berbagai fasilitas dan kemudahan 

yang mengiringi. 

Pertanyaannya, sudah mampukah 

perpustakaan-perpustakaan 

tersebut menarik siswa untuk 

berkunjung dan bersuntuk di 
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dalamnya? Sebab bila tidak, 

muramnya perpustakaan sekolah 

yang hanya menjadi gudang buku 

nampak begitu jamak. Bayangkan, 

apabila di SMP-SMP kota saja 

sudah seperti itu, apa yang terjadi 

dengan SMP-SMP di luar 

kecamatan kota? 

Umumnya, perpustakaan daerah 

adalah tempat yang memiliki 

koleksi buku paling banyak di 

sebuah daerah. Barangkali, hanya 

perpustakaan universitas yang bisa 

melampaui jumlah koleksinya. 

Tetapi kemudian, apakah benar 

fasilitas yang ada di perpustakaan 

daerah tersebut telah mampu 

diakses oleh warga masyarakat? 

Taman bacaan masyarakat tak lupa 

kami hampiri, di antaranya 

Kampoeng Baca di daerah 

Kreongan dan Tanoker di  

Ledokombo. Di sana kami 

mendapat suasana menarik. Di 

Kampoeng Baca, suasana yang 

nyaman dengan aneka tanaman 

menjadi pemikat bagi orang yang 

berkunjung. Selain tentu saja 

bermacam judul buku. Jauh ke arah 

timur laut, Tanoker, mengajak anak-

anak sekitar untuk memanfaatkan 

permaianan tradisional. Pula 

mencoba mengajak mereka untuk 

belajar bersama Bahasa Inggris, 

Matematika, dan Bermain Teater. 

Tambah lagi, ada buku-buku yang 

dibaca anak-anak di sela 

senggangnya.

Berikutnya kita mengikuti Diana AV 

Sasa, seorang pecinta buku dari 

puncak Gunung Brengos. Dalam 

artikelnya yang berjudul 

“Perpustakaan yang Bernafas”, ia 

mengajak kita melihat 

perpustakaan-perpustakaan yang 

ada. Diana juga mengingatkan kita 

untuk jeli memandang persoalan 

literasi. Karena, apabila sebuah 

perpustakaan sepi, dengan mudah 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

minat baca masyarakat yang 

rendah. 

Nanti dulu, Sasa mempunyai 

argumentasi yang berbeda tentang 

hal ini. Perpustakaan yang baik 

baginya bukan dikarenakan jumlah 

buku yang seabrek, tapi justru yang 

mampu menarik masyarakat untuk 

berkegiatan bersama. Ia 

mencontohkan perpustakaan C2O 

Library yang menawarkan tidak 

hanya buku, namun juga film-film 

3.2.1 Newsletter Rumah Baca Tikungan #1

bila sebuah perpustakaan sepi,

dengan mudah dapat ditarik

kesimpulan bahwa minat baca

masyarakat yang rendah. 

bermutu dalam koleksinya. Café 

Buku Biblioholic yang menginisiasi 

jurnalisme warga untuk berita-

berita lokal. 

Ada kabar dari Swiss! Dari sana, 

seorang maniak Franz Kafka dan 

James Joyce, yaitu Sigit Susanto, 

mengabarkan Fritz Senn di Yayasan 

Joyce. Fritz Senn adalah seorang 

penggila buku yang unik. Di 

umurnya yang tidak lagi terbilang 

muda, ia tetap suntuk dengan 

buku-buku, terutama karya-karya 

James Joyce. Dalam tulisan yang 

berjudul “Ulysses Dibaca Selama 

Tiga Tahun”, kita akan mendapati 

keterkejutan Sigit saat pertama kali 

mengetahui dan mengikuti 

jalannya pembacaan buku. 

Bagaimana tidak terkejut, Senn 

menghabiskan tiga tahun untuk 

membacanya. Dari Pak Senn pula, 

model pembacaan Reading Group 

itu banyak diadopsi di tanah air.[]

53

3.2.1 Newsletter Rumah Baca Tikungan #1

52



dalamnya? Sebab bila tidak, 

muramnya perpustakaan sekolah 

yang hanya menjadi gudang buku 

nampak begitu jamak. Bayangkan, 

apabila di SMP-SMP kota saja 

sudah seperti itu, apa yang terjadi 

dengan SMP-SMP di luar 

kecamatan kota? 

Umumnya, perpustakaan daerah 

adalah tempat yang memiliki 

koleksi buku paling banyak di 

sebuah daerah. Barangkali, hanya 

perpustakaan universitas yang bisa 

melampaui jumlah koleksinya. 

Tetapi kemudian, apakah benar 

fasilitas yang ada di perpustakaan 

daerah tersebut telah mampu 

diakses oleh warga masyarakat? 

Taman bacaan masyarakat tak lupa 

kami hampiri, di antaranya 

Kampoeng Baca di daerah 

Kreongan dan Tanoker di  

Ledokombo. Di sana kami 

mendapat suasana menarik. Di 

Kampoeng Baca, suasana yang 

nyaman dengan aneka tanaman 

menjadi pemikat bagi orang yang 

berkunjung. Selain tentu saja 

bermacam judul buku. Jauh ke arah 

timur laut, Tanoker, mengajak anak-

anak sekitar untuk memanfaatkan 

permaianan tradisional. Pula 

mencoba mengajak mereka untuk 

belajar bersama Bahasa Inggris, 

Matematika, dan Bermain Teater. 

Tambah lagi, ada buku-buku yang 

dibaca anak-anak di sela 

senggangnya.

Berikutnya kita mengikuti Diana AV 

Sasa, seorang pecinta buku dari 

puncak Gunung Brengos. Dalam 

artikelnya yang berjudul 

“Perpustakaan yang Bernafas”, ia 

mengajak kita melihat 

perpustakaan-perpustakaan yang 

ada. Diana juga mengingatkan kita 

untuk jeli memandang persoalan 

literasi. Karena, apabila sebuah 

perpustakaan sepi, dengan mudah 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

minat baca masyarakat yang 

rendah. 

Nanti dulu, Sasa mempunyai 

argumentasi yang berbeda tentang 

hal ini. Perpustakaan yang baik 

baginya bukan dikarenakan jumlah 

buku yang seabrek, tapi justru yang 

mampu menarik masyarakat untuk 

berkegiatan bersama. Ia 

mencontohkan perpustakaan C2O 

Library yang menawarkan tidak 

hanya buku, namun juga film-film 

3.2.1 Newsletter Rumah Baca Tikungan #1

bila sebuah perpustakaan sepi,

dengan mudah dapat ditarik

kesimpulan bahwa minat baca

masyarakat yang rendah. 

bermutu dalam koleksinya. Café 

Buku Biblioholic yang menginisiasi 

jurnalisme warga untuk berita-

berita lokal. 

Ada kabar dari Swiss! Dari sana, 

seorang maniak Franz Kafka dan 

James Joyce, yaitu Sigit Susanto, 

mengabarkan Fritz Senn di Yayasan 

Joyce. Fritz Senn adalah seorang 

penggila buku yang unik. Di 

umurnya yang tidak lagi terbilang 

muda, ia tetap suntuk dengan 

buku-buku, terutama karya-karya 

James Joyce. Dalam tulisan yang 

berjudul “Ulysses Dibaca Selama 

Tiga Tahun”, kita akan mendapati 

keterkejutan Sigit saat pertama kali 

mengetahui dan mengikuti 

jalannya pembacaan buku. 

Bagaimana tidak terkejut, Senn 

menghabiskan tiga tahun untuk 

membacanya. Dari Pak Senn pula, 

model pembacaan Reading Group 

itu banyak diadopsi di tanah air.[]

53

3.2.1 Newsletter Rumah Baca Tikungan #1

52



SORE

Indah, saat cahaya merah-kekuningan memendar. Pulang berkegiatan, 

kembali merapikan rumah. Itulah saat siang telah diganti perlahan. 

Matahari juga harus pergi.

Bagaimanapun, manusia hanya punya dua kaki, dua tangan, dan satu 

kepala. Sekaligus, biasanya ia punya 'batas' lelah, ia punya jeda. Ia tak 

bisa melakukan banyak hal sekaligus sepanjang waktu. Lagipula, 

introspeksi diri adalah sebuah keharusan dalam rangkaian tindakan. 

Bagian ini adalah pengakhir, tapi bukan akhir. Berisi penutup yang 

diharapkan, mampu menggenjot sisi reflektif dan kontemplatif setelah 

seharian menempa diri di 'luar rumah'.

SORE

4.1 PENUTUP



SORE

Indah, saat cahaya merah-kekuningan memendar. Pulang berkegiatan, 

kembali merapikan rumah. Itulah saat siang telah diganti perlahan. 

Matahari juga harus pergi.

Bagaimanapun, manusia hanya punya dua kaki, dua tangan, dan satu 

kepala. Sekaligus, biasanya ia punya 'batas' lelah, ia punya jeda. Ia tak 

bisa melakukan banyak hal sekaligus sepanjang waktu. Lagipula, 

introspeksi diri adalah sebuah keharusan dalam rangkaian tindakan. 

Bagian ini adalah pengakhir, tapi bukan akhir. Berisi penutup yang 

diharapkan, mampu menggenjot sisi reflektif dan kontemplatif setelah 

seharian menempa diri di 'luar rumah'.

SORE

4.1 PENUTUP



erbitan yang anda pegang ini berangkat dari dua pintu. Pertama, ia Tmenandai bahwa ada segerombol pemuda-pemudi yang sepakat 

untuk tukar-menukar gagasan, saling menopang, dan perlahan 

membangun mimpi bersama. Gerombolan itu diberi nama lengkap: 

Kelompok Belajar Tikungan: Tak Harus Lurus.

Kedua, terbitan sebagai medium informasi dan pengantar pada 

acara'Catatan Harian Alien: Perang dan Budaya Literasi'. Serangkaian 

acara yang diadakan selama seminggu penuh, sebagai maklumat 

hadirnya Tikungan di tengah masyarakat. Sebuah 'maklumat tanda koma', 

yang dimaksudkan pada khalayak bahwa di Kabupaten Jember, masih ada 

yang peduli dengan budaya baca-tulis dan menunjukkannya dengan 

berbagai cara. Sebuah kelompok yang punya sedikit keyakinan, bahwa 

masih ada sedikit yang bisa dilakukan di tengah-tengah bombardir gaya 

hidup dan pemberhalaan pada yang-nihil.

Kedua pintu itu sekaligus memberi batasan yang tegas arah terbitan ini. 

Ia hadir sebagai buku profil merangkap katalog acara.

Dalam banyak aspek, munculnya KBT tak bisa dilepaskan dari kontribusi 

dua barisan besar yang ada di Universitas Jember: Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM)/komunitas kesenian dan Lembaga Pers Mahasiswa 

(LPM). Karena, sampai terbitan ini anda baca, KBT diisi orang-orang yang 

sebelumnya berproses di dua garis tersebut.

'Catatan Harian Alien: Perang dan Budaya Literasi' mencoba menjabarkan 

pada khalayak bagaimana nafas awak-awak Tikungan. Dimana paradigma 

'berkesenian' dan 'berjunalisme' berkelindan dan saling memintal. Tentu 

saja hal ini bukannya tanpa masalah.

Literasi
& Ajakan untuk

Berdialog Trans-Disiplin
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Pertama kali adalah kesadaran diri 

yang berlebihan. Ketika masing-

masing personel menyadari kalau ia 

lebih mapan di bidangnya, dan 

ketika ada orang yang ia tahu sudah 

lebih dulu berproses di aspek yang 

lain, keinginan memahami (atau 

belajar) sering menjadi hilang. 

Lebih jauh lagi, dialog trans-disiplin 

juga beberapa kali macet, saat yang 

satu menganggap bahwa yang dia 

geluti lebih signifikan untuk 

masyarakat dibanding aspek yang 

lain. Menganggap kalau tak ada 

yang lebih penting dibanding 

lukisan atau teater misalnya, sama 

blundernya dengan mengira bahwa 

tak ada yang lebih masuk akal 

ketimbang berita atau media massa.

Justru, dialog trans-disiplin yang 

ingin dibangun berakar pada 

kesadaran bahwa masing-masing lini 

pengetahuan (entah seni atau 

media) selalu berlubang, atau 

setidaknya orang yang 

menggelutinya tak bakal mampu 

mengetahui keseluruhan. Apalagi 

sampai di tataran praktis. Maka, 

seperti akar dialog itu sendiri, ia 

hadir untuk sebuah penambalan 

terus-menerus dari subyek-subyek 

yang melakukan. Dinamisasi wacana 

di antara dua bidang (dalam konteks 

ini kesenian dan pers mahasiswa) 

hadir terus-menerus, tanpa henti. 

Hal inilah yang menjadi cetakan 

dasar 'pembuatan' Tikungan. Serupa 

ideologi atau pandangan bagaimana 

dunia mesti dikelola, sekaligus 

bagaimana ia direfleksikan.

Dialog trans-disiplin, menjadi sangat 

signifikan karena kompleksitas 

masalah yang dimasuki tidak bisa 

ditebak dari luar. Ia harus diselami 

terlebih dahulu, dipilih-pilah, dan 

kemudian dicerna perlahan-lahan. 

'Catatan Harian Alien: Perang dan 

Budaya Literasi', pada intinya 

memang mencoba masuk ke 

masalah tersebut: budaya literasi. 

Disini kami menawarkan sebentuk 

perspektif yang tubuhnya 

mengandung dua aspek tersebut, 

berkesenian dan pemilihan rasional 

berdasar informasi dari media 

massa. 

Di rumpun yang sama, ia juga 

menghadirkan tubuh yang lebih 

kaya: teks, audio, dan visual. Ia bisa 

dibaca, didengar, dan dilihat.

Seperti semua kegiatan yang pernah 

dilakukan manusia, Kelompok 

Belajar Tikungan sebagai 

penyelenggara menyadari, kalau 

masih ada lubang yang menganga. 

Para penonton dan pembaca juga 

pasti memiliki kecerdasan individual 

yang tak dimiliki orang lain. Oleh 

karenanya, saran, kritik, dan hujatan 

menjadi krusial dalam refleksi kami, 

kelompok yang masih berusia 

kurang dari setahun ini.

Tak kalah penting, Tikungan 

mewakili semua personel di 

dalamnya, mengucapkan terima 

kasih sedalam mungkin kepada 

semua pihak yang telah membantu 

atau memberikan masukan-masukan 

berharga hingga acara ini mendekati 

titik ideal yang diinginkan. Antara 

lain UKM-UKM di intra Universitas 

Jember seperti UKM Kesenian Unej, 

UKPM Tegalboto, UKM Panjalu 

Faperta, UKM Dolanan FTP, Teater 

Tiang FKIP, LPMS Ideas, dan PPMI 

Kota Jember. Serta LPM Alpha FMIPA 

yang sebelumnya mau direpoti 

untuk urusan pertama: meminjam 

gedung.

Lalu untuk komunitas dan lembaga 

kreatif lainnya: Rumah Kata, 

Komuntias Kretek Indonesia, Saidjah 

Forum, Forum Lenteng Jakarta, Indie 

Book Corner Yogyakarta, Tanoker 

Ledokombo, Komunitas Titik Merah 

Situbondo, dan Kelompok Ngupil 

(Ngerumpi Pilsafat) Jember. Juga 

untuk orang per orang yang tak 

kalah hebat memberikan bantuan: 

Dwi Pranoto, Isnadi Hera, Hafiz 

Rancajale, Afrizal Malna, Oryza 

Ardiansyah, Gunawan, Sulung 

Lukman, Irwan Bajang, dan Ulul 

'bahlul' Hudha.

Tikungan juga mengucapkan terima 

kasih dan salam hormat untuk 

semua pihak yang belum disebut. 

Tidak ada maksud secuilpun untuk 

melupakan nama-nama Anda.

Sebagai pengakhir, Tikungan sekali 

lagi ingin mendeklamasikan dengan 

lantang: Bahwa semua orang atau 

kelompok yang masih peduli atawa 

berhasrat untuk menyebarkan 

pengetahuan, budaya baca-tulis, 

berkarya kreatif, dan atau membuat 

benteng-benteng mungil sebagai 

tameng dari segala serangan 

dekreatifisasi, anda sama sekali tidak 

sendirian. 

Silahkan berkunjung ke kontrakan 

kami. Karena selain kesadaran, 

prinsip dialog trans-disiplin 

pencarian terus-menerus dari segala 

macam disiplin. Sebuah upaya untuk 

terus berjejaring dan menghindari 

eksklusifitas.

Nanti, di sela kita obrolan kita yang 

'berat-berat' atau bahkan mungkin 

sekedar guyonan tak tentu arah, 

akan ada segelas teh (atau kopi, 

boleh milih). Mau pinjam atau 

menyumbang buku juga sangat 

boleh. 

Sekian. Salam literasi.[]

58 59

4. PENUTUP4. PENUTUP



Pertama kali adalah kesadaran diri 

yang berlebihan. Ketika masing-

masing personel menyadari kalau ia 

lebih mapan di bidangnya, dan 

ketika ada orang yang ia tahu sudah 

lebih dulu berproses di aspek yang 

lain, keinginan memahami (atau 

belajar) sering menjadi hilang. 

Lebih jauh lagi, dialog trans-disiplin 

juga beberapa kali macet, saat yang 

satu menganggap bahwa yang dia 

geluti lebih signifikan untuk 

masyarakat dibanding aspek yang 

lain. Menganggap kalau tak ada 

yang lebih penting dibanding 

lukisan atau teater misalnya, sama 

blundernya dengan mengira bahwa 

tak ada yang lebih masuk akal 

ketimbang berita atau media massa.

Justru, dialog trans-disiplin yang 

ingin dibangun berakar pada 

kesadaran bahwa masing-masing lini 

pengetahuan (entah seni atau 

media) selalu berlubang, atau 

setidaknya orang yang 

menggelutinya tak bakal mampu 

mengetahui keseluruhan. Apalagi 

sampai di tataran praktis. Maka, 

seperti akar dialog itu sendiri, ia 

hadir untuk sebuah penambalan 

terus-menerus dari subyek-subyek 

yang melakukan. Dinamisasi wacana 

di antara dua bidang (dalam konteks 

ini kesenian dan pers mahasiswa) 

hadir terus-menerus, tanpa henti. 

Hal inilah yang menjadi cetakan 

dasar 'pembuatan' Tikungan. Serupa 

ideologi atau pandangan bagaimana 

dunia mesti dikelola, sekaligus 

bagaimana ia direfleksikan.

Dialog trans-disiplin, menjadi sangat 

signifikan karena kompleksitas 

masalah yang dimasuki tidak bisa 

ditebak dari luar. Ia harus diselami 

terlebih dahulu, dipilih-pilah, dan 

kemudian dicerna perlahan-lahan. 

'Catatan Harian Alien: Perang dan 

Budaya Literasi', pada intinya 

memang mencoba masuk ke 

masalah tersebut: budaya literasi. 

Disini kami menawarkan sebentuk 

perspektif yang tubuhnya 

mengandung dua aspek tersebut, 

berkesenian dan pemilihan rasional 

berdasar informasi dari media 

massa. 

Di rumpun yang sama, ia juga 

menghadirkan tubuh yang lebih 

kaya: teks, audio, dan visual. Ia bisa 

dibaca, didengar, dan dilihat.

Seperti semua kegiatan yang pernah 

dilakukan manusia, Kelompok 

Belajar Tikungan sebagai 

penyelenggara menyadari, kalau 

masih ada lubang yang menganga. 

Para penonton dan pembaca juga 

pasti memiliki kecerdasan individual 

yang tak dimiliki orang lain. Oleh 

karenanya, saran, kritik, dan hujatan 

menjadi krusial dalam refleksi kami, 

kelompok yang masih berusia 

kurang dari setahun ini.

Tak kalah penting, Tikungan 

mewakili semua personel di 

dalamnya, mengucapkan terima 

kasih sedalam mungkin kepada 

semua pihak yang telah membantu 

atau memberikan masukan-masukan 

berharga hingga acara ini mendekati 

titik ideal yang diinginkan. Antara 

lain UKM-UKM di intra Universitas 

Jember seperti UKM Kesenian Unej, 

UKPM Tegalboto, UKM Panjalu 

Faperta, UKM Dolanan FTP, Teater 

Tiang FKIP, LPMS Ideas, dan PPMI 

Kota Jember. Serta LPM Alpha FMIPA 

yang sebelumnya mau direpoti 

untuk urusan pertama: meminjam 

gedung.

Lalu untuk komunitas dan lembaga 

kreatif lainnya: Rumah Kata, 

Komuntias Kretek Indonesia, Saidjah 

Forum, Forum Lenteng Jakarta, Indie 

Book Corner Yogyakarta, Tanoker 

Ledokombo, Komunitas Titik Merah 

Situbondo, dan Kelompok Ngupil 

(Ngerumpi Pilsafat) Jember. Juga 

untuk orang per orang yang tak 

kalah hebat memberikan bantuan: 

Dwi Pranoto, Isnadi Hera, Hafiz 

Rancajale, Afrizal Malna, Oryza 

Ardiansyah, Gunawan, Sulung 

Lukman, Irwan Bajang, dan Ulul 

'bahlul' Hudha.

Tikungan juga mengucapkan terima 

kasih dan salam hormat untuk 

semua pihak yang belum disebut. 

Tidak ada maksud secuilpun untuk 

melupakan nama-nama Anda.

Sebagai pengakhir, Tikungan sekali 

lagi ingin mendeklamasikan dengan 

lantang: Bahwa semua orang atau 

kelompok yang masih peduli atawa 

berhasrat untuk menyebarkan 

pengetahuan, budaya baca-tulis, 

berkarya kreatif, dan atau membuat 

benteng-benteng mungil sebagai 

tameng dari segala serangan 

dekreatifisasi, anda sama sekali tidak 

sendirian. 

Silahkan berkunjung ke kontrakan 

kami. Karena selain kesadaran, 

prinsip dialog trans-disiplin 

pencarian terus-menerus dari segala 

macam disiplin. Sebuah upaya untuk 

terus berjejaring dan menghindari 

eksklusifitas.

Nanti, di sela kita obrolan kita yang 

'berat-berat' atau bahkan mungkin 

sekedar guyonan tak tentu arah, 

akan ada segelas teh (atau kopi, 

boleh milih). Mau pinjam atau 

menyumbang buku juga sangat 

boleh. 

Sekian. Salam literasi.[]

58 59

4. PENUTUP4. PENUTUP




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64

