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Jika kalian lihat cover YES! Edisi Maret 
2013 mungkin kalian heran. Ya, kami 
memang tidak memasang foto atau 

gambar apapun di cover kami . Itu kami 
lakukan dalam rangka menyambut Hari 
Raya Nyepi (12 Maret 2013), yang juga 

merupakan Cover Story kami di bulan ini. 
 

Di edisi kedua ini kami memberikan 
beberapa informasi yang bisa menjadi 

indpirasi kalian. Gracia Paramitha 
membagikan pengalamannya yang  cukup 
menakjubkan, ada juga opini yang ditulis 
oleh Praja Firdaus, dan traveler kita, Lalu 

Abdul Fatah. 
 

Kami masih sangat amatir dalam 
memasuki dunia publikasi ini, oleh karena 
itu kami membutuhkan konribusi kalian 

untuk menjadi lebih professional. 
 

Tetaplah menjadi apa yang kalian 
inginkan, karena tiap manusia hebat 

dalam bidangnya masing-masing. 
 
 
 

Redaksi 
YES! Magazine 

yes.magz@yahoo.com 

@YESmagz 

4 
Gracia Paramitha: From 
Local To Global 
Alumni Hubungan 
Internasional Unair ini 
memiliki reputasi global 
setelah dia berhasil 
bergabung dalam PBB. 

Filosofi Nyepi dan Galungan 
Hari Raya Nyepi dan Galungan merupakan Hari Raya 
Umat Hindu. Cari tahu filosofi dari upacara-upacara 
yang terdapat di dalamnya, sangat menark! 

8 

Kopi Luwak Made in Liwa 
Liwa, Lampung Barat, 
merupakan daerah penghasil 
kopi, salah satunya adalah 
Kopi Luwak. Simak 
pengalaman contributor Lalu 
Abdul Fatah menikmati Kopi 
Luwak asli. 10 

Behind The Scene 
 

Dikara Maitri  
@dikaraalkarisya 

 
Desak Putu Sinta 

@dpsintas 
 

Salman Fauzi 
@salman_fauzi 

 
Vian Putra 

@_vianputra 
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Hubungan internasional merupakan ilmu yang 
menarik dan telah mengantarkan saya pada dunia yang 
selama ini saya mimpikan, yaitu diplomasi dan negosiasi 
lingkungan global. Bahkan, sekarang pun saya sedang 
mengambil studi Magister Hubungan Internasional di 
Universitas Indonesia. Saya bangga menjadi bagian dari 
masyarakat internasional dan senang mempelajari 
dinamika politik internasional, khususnya yang 
berkaitan dengan lingkungan hidup. Skripsi yang 
berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia dalam 
Menyukseskan Diplomasi Lingkungan PBB” turut 
meluluskan saya sebagai sarjana cum laude dan 
berkarier di Kementerian Lingkungan Hidup bidang 
Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, sub divisi 
Hubungan Bilateral.  

Tahun 2011 merupakan momen berharga bagi saya. 
Selain wisuda di saat momen ulang tahun, saya juga 
terpilih menjadi anak muda Indonesia pertama yang 
bertugas sebagai TUNZA Global Youth Advisor, 
representative Asia Pacific (TUNZA Youth Advisory 
Council atau TYAC) oleh United Nations Environment 
Programme (UNEP)  pada saat konferensi TUNZA 
diselenggarakan di Bandung, tanggal 27 September-1 
Oktober 2011. Sebagai TYAC, saya mendapat mandat 
sosial untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan, 
dan advokasi bidang lingkungan hidup di kawasan Asia 
Pasifik. Tugas pertama yang saya lakukan ialah 
mensosialisaikan Deklarasi Bandung sebagai hasil 
pertemuan konferensi TUNZA 2011, yang akan 
disampaikan pada pertemuan 20 tahun KTT Bumi 

(Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 2012. 
Pada bulan Desember, saya dan beberapa TYAC lainnya 
mendapat kesempatan untuk menghadiri Eye on Earth 
Summit di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan membuka 
stan TUNZA sebagai media informatif mengenai 
program UNEP untuk anak-anak dan pemuda seluruh 
dunia.  

Pada tanggal 6-11 Februari 2012, saya bertugas 
sebagai fasilitator untuk pertemuan TUNZA Asia Pacific 
Youth Conference di Ahmedabad, India. Saat itu juga 
UNEP telah memilih subregional Advisor yang akan 
membantu saya dalam program-program TYAC 
selanjutnya. Patut disyukuri bahwa selama menjalankan 
tugas ini, saya mendapat dukungan dari Kementerian 
Lingkungan Hidup (KLH) dan bahkan mendapat 
kepercayaan untuk membantu persiapan KLH menjadi 
tuan rumah pertemuan Regional Environmental Security 
Conference pada tanggal 2-5 April 2012 di hotel 
Marriott, Jakarta. Tak hanya itu, saya juga mendapat 
undangan untuk memperingati 40 tahun konferensi 
lingkungan pertama di Stockholm yang bernama 
“Stockholm+40 Multi Stakeholders Partnership on 
Sustainable Development”. Senang sekaligus bangga 
sekali rasanya bisa berjejaring dengan berbagai 
kalangan, khususnya pemerintah seluruh dunia dan 
pejabat UNEP. Apalagi, di pertemua tersebut kami 
sempat mempresentasikan Deklarasi Bandung di 
hadapan Mr. Achim Steiner, Direktur Eksekutif UNEP 
dan seluruh partisipan lainnya sebagai aspirasi nyata 
dari anak-anak dan pemuda TUNZA seluruh dunia.  

Pesan penting buat teman-teman yang sedang 
menimba ilmu hubungan internasional, teruslah gali 
topik khusus yang ada di dalam dinamika politik 
internasional. Jika sudah menemukannya, terus fokus 
dan konsisten untuk mendalami topic tersebut. Bahkan, 
bermimpilah untuk menemukan pencerahan baru 
dalam topik itu, bila perlu cari pengalaman atau buat 
kegiatan yang sesuai dengan arah permasalahannya. 
Saya yakin setiap orang pasti diberi anugerah dan 
kapabilitas oleh Tuhan untuk menjadi diplomat, baik 
bagi diri sendiri maupun bagi bangsa dan negara.  
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Kamu tahu hewan apa yang paling pintar di 
jagad raya ini? Kalau mau sentimental sedikit, 
mungkin jawabannya adalah hewan 
peliharaanmu. Bisa kucing, anjing, atau bahkan 
lumba-lumbamu. Tapi menurut ahli teori 
evolusi, Charles Darwin, predikat hewan paling 
pintar itu disandang oleh cacing tanah. Tahu 
kenapa? Karena menurut 
Darwin sampah apapun yang 
menumpuk di tanah akan 
diubah secara magis oleh 
cacing menjadi makanannya 
dan unsur hara yang perannya 
sangat vital bagi kehidupan 
makhluk hidup di permukaan 
bumi. 

Sudah beberapa dekade 
terakhir manusia juga 
berusaha menjadi seperti 
cacing. Menjadi yang dibilang 
oleh Darwin sebagai 
superorganism. Mengolah 
sampah menjadi materi yang 
punya nilai guna dan nilai 
pakai. Mengorganisasi sentra 
industri untuk lebih bersih dan hijau. Mulai dari 
pemberian logo pada plastik yang masih bisa 
digunakan dan yang sekali pakai sampai pada 
pemanfaatan limbah pabrik. Manusia 
nampaknya mulai sadar bahwa kadar CO2 di 
udara semakin menebal. Manusia sepertinya 
mulai awas pada krisis lingkungan yang 

melanda. Mereka, atau kita, sebagai manusia 
rasanya mulai berpikir untuk hidup 
berdampingan dengan alam. Sekali lagi. 

Jika kalian termasuk evolusionis, atau paling 
tidak kalian adalah orang yang percaya pada 
teori Darwin, maka seharusnya kalian sudah 
tahu bahwa menurut teori evolusi manusia 

akan terus berubah wujud dan 
tingkat olah pikirnya. Buktinya 
adalah penelitian ilmiah tentang 
perubahan volume otak 
manusia yang terus mengecil. 
Perbedaan identitas lintas 
kultural juga seringkali dijadikan 
argumen. Menurut Richard 
Dawkins, salah seorang 
penganut Darwin, mengatakan 
bahwa perubahan telah 
tertanam pada diri manusia. 
Selfish gene, Dawkins 
melanjutkan, merupakan istilah 
yang menggambarkan sifat 
dasar manusia untuk selalu dan 
terus bersikap egois. So, 
manusia berubah karena 

manusia memiliki gen egois. Analoginya, leher 
jerapah yang panjang bisa jadi karena jerih 
payah jerapah untuk menggapai dedaunan 
yang tinggi tanpa peduli nasib teman jerapah 
yang lainnya (Flannery 2010). Inilah survival of 
the fittest. 

Bersambung ke halaman 14 
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Hubungan Internasional 

Universitas Airlangga memang 

memiliki segudang cara untuk tetap 

kreatif dan saling mengenal satu 

sama lain, meskipun selalu dikejar 

oleh tugas-tugas yang menumpuk. 

Salah satu cara yang jitu untuk 

merealisasikan semua itu adalah 

dengan menyelenggarakan HI Cup.  

Mahasiswa HI UNAIR tentu 

memiliki segudang minat dan bakat 

terhadap olahraga.Oleh karena itu, 

HI Cup ini juga diadakan dengan 

tujuan dapat mewadahi minat dan 

bakat mahasiswa terhadap olahraga 

dan bidang fotografi. Olahraga yang 

diadakan pun merupakan jenis 

olahraga yang mengasyikkan dan 

mengutamakan kerjasama 

tim.Semua orang pun rata-rata pasti 

bisa ikut serta dalam pertandingan 

olahraga tersebut, yang terpenting 

adalah semua acara ini dapat 

mempererat hubungan antar 

angkatan. Olahraga yang 

dilombakan tersebut antara lain: 

Badminton , Voli , Futsal , tarik 

tambang , terasi , basket , dan 

Capture the Moment 

Dalam pelaksanaan HI Cup 2013 

yang akan diselenggarakan pada 

tanggal 9 sampai 31 Maret 2013 ini, 

yang bertugas sebagai panitia 

penyelenggara adalah seluruh 

angkatan 2011 HI Universitas 

Airlangga yang diketuai oleh 

Kholifatus Sa’adah. Persiapannya 

pun dibagi dalam beberapa panitia, 

seperti: acara, perlengkapan, 

humas, dan medis. Tiap koordinator 

panitia yang ditunjuk ini memiliki 

kewajiban untuk mengorganisir 

segala detail persiapan agar acara 

HI Cup 2013 ini dapat berjalan 

dengan lancar. Dalam persiapannya, 

panitia pun rutin menyelenggarakan 

rapat tiap minggunya untuk 

menentukan detail acara agar 

menjadi menarik dan mengasyikkan 

bagi setiap peserta. 

Panitia penyelenggara HI Cup 

2013 dari angkatan 2011 pun 

berharap agar acara yang 

diselenggarakan ini dapat menjadi 

pertandingan olahraga yang 

mempererat hubungan antar 

angkatan beserta alumni di 

Hubungan Internasional dan 

menjadi kenangan indah yang tidak 

akan pernah terlupakan. *Kania 
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Siapa yang tidak stres melihat kemacetan 
di Jakarta yang semakin parah? Wajar saja jika 
masyarakat ibu kota memilih kendaraan 
pribadi untuk berpergian. Pasalnya, tidak ada 
kenyamanan dari transportasi umum yang 
d i sed iakan  pemer intah .  Ter sed ianya 
Transjakarta pun bukan menjadi peralihan 
warga Jakarta untuk lebih memilih bis ini 
timbang mobil pribadi. Banyak sekali catatan 
yang diberikan untuk angkutan umum. Mulai 
dari rawan pencopet hingga pelecahan 
seksual yang banyak dialami wanita bahkan 
anak – anak. Lalu apakah solusi yang tepat 
untuk mengatasi kemacetan Jakarta? 

Berita akan dibangunnya transportasi Mass 
Rapid Transit atau MRT sudah mulai disiarkan 
sejak tahun 80an. Namun, hingga saat ini MRT 
tidak kunjung ada. Akan tetapi, di tahun 2013 
ini rancangan pembangunan MRT akan segera 
dilakukan. Bahkan untuk mempromosikan 
pembangunan MRT, salah satu pusat 
pertokoan di Jakarta memasang replika jalur 
MRT. Dengan adanya replika ini, masyarakat 
diharapkan mendukung program MRT karena 
konsep dan rancangan jalur sudah matang.  

Kealotan mencapai mencapai titik temu 
mengenai keputusan pendanaan antara 
Pemerintah Indonesia dengan Pemda Jakarta 
perlahan pun mulai terselesaikan. Pemda 

Jakarta akan bekerjasama dengan Japan 
International Coorporation Agency (JICA) 
dalam pembangunan ini. Pemerintah pusat 
juga akan ikut mensubsidi dalam pendanaan 
MRT. Untuk tarif MRT, semula pemerintah 
berencana  un tuk  men etapkan  b ia ya 
Rp.38.000. Dana yang masuk nantinya akan 
digunakan untuk membayar hutang kepada 
Jepang karena telah meminjamkan dana 
pembangunan. Akan tetapi, Jokowi berharap 
pemerintah akan mensubsidi tarif sehingga 
dapat diturunkan menjadi 10.000 hingga 
Rp.20.000. Jokowi menginginkan tarif MRT 
dapat terjangkau oleh masyarakat.  

Dilansir dari Jakarta Globe, Jalur MRT yang 
akan dibangun pertama dimulai dari rute 
Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju Hotel 
Indonesia. Jarak yang ditempuh sekitar 15,2 
km dan akan beroperasi pada November 2016 
mendatang. Dana yang dibutuhkan sekitar 
15,7 triliun. Jika ditotal dengan biaya 
operasional dan pembangunan jalur kedua, 
total dana yang dikeluarkan kurang lebih 
sejumlah Rp.110.000 triliun.  

Semoga proyek MRT yang memakan dana 

hingga triliunan ini bisa berjalan dengan lancar 

dan ketika sudah jadi, kemacetan Jakarta pun 

dapat diminimalisir. Kita lihat saja! *Dikara 



8  

Bali, selain dikenal dengan keindahan 
alamnya, juga memiliki kebudayaan yang 
cukup berbeda dari daerah-daerah lainnya 
di Indonesia. Sebagian besar 
masyarakatnya menganut Agama Hindu 
dan memiliki ritual upacara-upacara 
keagamaan yang cukup khas pula. Oleh 
karena itu, di Indonesia Agama Hindu 
dikenal dengan “Hindu Dharma”, 
dikarenakan adanya percampuran nilai-nilai 
Agama Hindu dengan kebudayaan yang 
telah berakar di Indonesia, khususnya Bali.  

Pada bulan Maret ini, masyarakat Hindu 
di seluruh Indonesia akan merayakan dua 
hari besar sekaligus, yaitu Nyepi dan 
Galungan. Nyepi sendiri merupakan 



 9 

perayaan tahun baru Saka yang mulai 
diresmikan di India sejak tahun 78 Masehi. Di 
India yang merupakan negara asal Agama Hindu 
kuno, perayaan tahun baru Saka tidak dilakukan 
secara besar-besaran. Namun, di Indonesia, 
perayaan tahun baru ini disesuaikan dengan 
budaya leluhur umat Hindu Dharma yang 
dikembangkan ratusan tahun lalu. Jika di India 
tahun baru Saka ini dirayakan setiap tanggal 21 
Maret, namun di Indonesia perhitungan 
dilakukan menurut penanggalan Bali (sasih dan 
pawukon/wuku). Nyepi adalah hari raya sasih, 
yang dirayakan pada setiap sasih kesanga 
(bulan ke-sembilan) tahun Bali. Kalender Bali 
sendiri memiliki 30 wuku (minggu) yang 
berputar dua kali dalam setahun dan satu tahun 
Bali terdiri atas dua belas sasih. Istilah “Nyepi” 
berasal dari “Catur Berata Penyepian” yang 
merupakan refleksi yang dilakukan umat Hindu 
Dharma, meliputi amati geni (tidak menyalakan 
api), amati karya (tidak bekerja), amati 
lelanguan (tidak berfoya-foya) dan amati 
lelungaan (tidak bepergian).  

Berbeda dengan hari raya Nyepi yang 
cenderung diisi dengan kegiatan-kegiatan 
meditasi, Galungan biasanya dirayakan dengan 
lebih meriah. Dalam tahun Masehi, Galungan 
dirayakan dua kali dalam setahun. Sementara 
dalam penanggalan Bali, Galungan dirayakan 
setiap hari Rabu wuku Dungulan yang 
memperingati kemenangan dharma (kebaikan) 
perang melawan adharma (keburukan) di dalam 
diri manusia. Filosofi makna hari raya Galungan 

sendiri mengacu pada adanya proses “kala 
tiganing Galungan” yang hadir dalam diri 
manusia, dimulai dengan Bhuta Galungan, 
Bhuta Dungulan hingga Bhuta Mangkurat yang 
menandai proses pertempuran hati manusia 
hingga dapat menguasai dunia, yaitu dunia 
dalam konteks makro (Bhuwana Agung) dan 
dunia mikro, yaitu tubuh manusia sendiri 
(Bhuwana Alit).  

Bulan Maret tahun 2013 ini menjadi bulan 
yang penting bagi umat Hindu Dharma, 
dikarenakan hari raya Nyepi yang jatuh pada 
tanggal 12 Maret dan Galungan pada 27 Maret 
nanti. Saat ini masyarakat Hindu, khususnya di 
Bali sedang disibukkan dengan berbagai ritual 
menjelang Nyepi, seperti arak-arakan ogoh-
ogoh, simbol raksasa besar dalam diri manusia 
yang akan dibakar sebelum Nyepi dan berbagai 
upacara adat lainnya. Sementara itu, pada 
Galungan nanti, biasanya kita akan menemukan 
penjor (janur kuning) menghiasi setiap depan 
rumah masyarakat Hindu Dharma.  

Selain Nyepi dan Galungan, masih ada 
banyak hari raya dan ritual umat Hindu Dharma 
di Bali. Hal ini selain menarik para wisatawan 
dan sekaligus menjadi spirit yang masih terjaga 
di dalam masyarakat ini. Filosofi hari raya umat 
Hindu Dharma menandai kayanya nilai-nilai 
kepercayaan masyarakat Indonesia. Tidak hanya 
di Bali, daerah-daerah Indonesia lain pun 
memiliki pemaknaan beragam mengenai 
kepercayaan yang menarik untuk diulik.  

Hal. Kiri: Ogoh-ogoh yang di arak oleh  pemuda-pemudi 
untuk dibakar. Bawah: Prosesi Melasti, yaitu ring-irngan 
menuju laut untuk membuang sesajen. Tengah: Suasana 

sembahyang sebelum Hari Raya Galungan. Kanan: Banten, 
yaitu sesajen yang harus ada dalam tiap upacara Umat 

Hindu 
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Pagi itu, saya dan enam kawan menuju sentra 
kopi luwak di Liwa, Lampung Barat. Kami ke rumah 
salah satu pengusaha kopi luwak. Pak Gunawan, 
namanya. Sayang, ia sedang ada urusan di luar. 
Untungnya sang istri bersedia kami tanyai seluk-
be luk  k op i  yang  m asuk 
Guiness Book of Records 
sebagai kopi termahal di 
dunia ini.  

D i  r u a n g  t a m u ,  k a m i 
mengobrol sambil menyesap 
kopi yang berwarna agak 
kemerahan itu. Bu Gunawan 
pun mulai bertutur. 

Ia dan suami mulai merintis 
usaha kopi luwak ini sejak 
lima tahun yang lalu. Awalnya 
dar i  hobi  Pak  Gunawan 
memelihara ular dan musang 
luwak (Paradoxurus hermaphroditus). Luwaknya 
ada dua ekor, satu betina dan satu jantan. Yang 
betina diberi nama Inul, yang jantan Adam. Nama 
itu diberikan ketika penyanyi dangdut itu sedang 
naik daun. Sayang, Adam lepas ke hutan. 
Sementara, Inul muntah-muntah dan akhirnya mati 
setelah menjalani proses syuting liputan yang 

panjang dari sebuah stasiun TV swasta. Mungkin 
stres. 

Jauh sebelumnya, Si Inul hendak dibeli oleh 
orang Korea. Tapi, Pak Gunawan menolak. Orang 
Korea itu mengatakan, "Begini saja, Pak. Kami yang 

merawatnya.  Kami yang 
memberi makan. Asalkan eek 
(kotoran, red)-nya untuk 
kami." Lantas, ia ditanya, 
"Memangnya mau dikasih 
makan apa?" "Biji kopi." 
Disetujui, orang Korea itu pun 
merapikan kandang Si Inul 
dan Adam yang bocor agar 
terhindar dari hujan. Tiap 
hari mereka diberi makan biji
-biji kopi. Tiap pagi pula 
kotoran Si Inul dan Adam 
d ik u m p u lk an .  M u n g k in 

karena sungkan bertandang tiap hari, sekitar empat 
bulan kemudian orang Korea tersebut pun 
menawar Inul dan Adam seharga masing-masing 
Rp1 juta. Lagi-lagi Pak Gunawan menolak. Orang 
Korea tersebut mengalah. "Baiklah, kami mohon 
bapak tetap memberi makan biji-biji kopi dari kami 
ini. Tapi, kotorannya untuk kami, ya?"  

Lalu Abdul Fatah 
Mahasiswa 
Hubungan 

Internasional 
Unair, Traveller, 

Penulis Buku 

Nikmat: Secangkir kopi luwak yang nikmat 
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Lama-lama Pak Gunawan tahu bahwa biji-biji 
kopi dalam kotoran luwak ini diolah sedemikian 
rupa sampai menjadi bubuk kopi yang siap diseduh. 
Setelah melek mengenai khasiat, harga pasaran, 
dan prospeknya, Pak Gunawan pun mulai 
menekuni bisnis kopi luwak ini.  

Luwak yang mereka pelihara adalah jenis Musang 
Bulan dan Musang Pandan. Hewan berbulu 
kecoklatan dengan moncong dan ekor berwarna 
kehitaman ini dibeli dari orang yang menangkapnya 
di hutan. Mereka ditangkap dengan cara dijaring, 
bukan dijerat. Sebab kalau dijerat, luwak rentan 
terluka dan dalam tempo tiga bulan bisa mati.  

Bagi sebagian orang yang tinggal di pedesaan 
atau kawasan yang dekat hutan, luwak sering kali 
dianggap hama. Luwak suka memangsa ternak 
unggas penduduk. Tapi, sebenarnya hewan ini 
berjenis omnivora. Tidak hanya hewan dimangsa, 
tapi juga tumbuhan. Biji kopi, salah satunya.  

Hebatnya, luwak hanya akan memakan biji kopi 
yang paling bagus kualitasnya, yakni biji kopi yang 
matang sempurna. Karena luwak-luwak ini dipiara 
di kandang, bukan dibiarkan bebas di kebun, maka 
hewan yang mengeluarkan samar-samar aroma 
harum pandan ini pun diberi makan biji-biji kopi 
robusta pilihan. Mereka juga diberi pisang, pepaya, 
susu, dan vitamin. Kalau daging, sebisa mungkin 
seminggu sekali. Itu pun amat jarang.  

Kotoran luwak menyerupai gelondongan-
gelondongan kecil. Kotoran yang baru dikeluarkan 
ini tidak langsung dicuci. Dibiarkan dulu sampai 
mengering. Barulah biji-biji kopi digiling sampai 
terpisah. Setelah itu, biji-biji kopi dibilas air 
sebanyak minimal tujuh kali. Lalu, dikeringkan 
kembali sebelum akhirnya disangrai dengan wajan 
atau di-oven.  

Saran Bu Gunawan, jika ingin berbisnis biji kopi 
luwak, waspadalah dengan label 'biji kopi luwak'. 
Sebab, harganya yang tinggi tak jarang memacu 
orang untuk menjual biji kopi luwak palsu. Untuk 
itu, jika ada yang menjual biji kopi luwak, pastikan 
masih berupa gelondongan kotorannya.  

Menuntaskan obrolan kopi luwak pagi itu, saya 
membeli kopi luwak bubuk dalam kemasan. Kopi 
luwak yang berukuran 250 gr dijual seharga Rp150 
ribu. Sementara, sachet 15 gr dijual Rp15 ribu. Bu 

Gunawan mengatakan, kopi luwak yang dijual ke 
Jakarta dijual Rp800 ribu per kilogram. Saya sendiri 
sempat ternganga ketika tahu kopi luwak yang 
dijual ke luar negeri kisaran harganya Rp4-5 juta 
per kilogram. Wow!  

Harganya selangit, bagaimana dengan rasanya? 
Saya yang bukan penggemar kopi merasa tidak ada 
bedanya dengan kopi biasa. Namun, dar i 
penjelasan Bu Gunawan, kopi luwak ada yang 
rasanya agak asam dan dan ada juga yang rasanya 
manis seperti gula merah. Aha! Barulah saya 
menyimpulkan kalau kopi yang kami sesap barusan 
adalah yang manisnya seperti gula merah.  

Jika orang Belitong mengatakan, "Anda belum ke 
Belitong kalau belum ngopi di Pasar Manggar", 
maka saya berani bilang, "Anda belum ke Lampung 
jika belum minum kopi luwak di Liwa." 

Atas: Peta Provinsi Lampung, Kota Liwa berada di 
kawasan Lampung Barat. Kiri: Produk Kopi Luwak 
lokal. Kanan:  Mesin penggiling kopi tradisional. 
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Belakangan ini dunia digoncangkan 
dengan booming-nya tarian Harlem Shake 
yang diiringi oleh lagu milik DJ Baauer. Pada 
awalnya, tarian ini terkenal hanya di 
Amerika Serikat. Namun, berkat Youtube 
masyarakat dari berbagai belahan dunia 
mulai terjangkit untuk melakukan tarian ini. 
Sebenarnya, tarian ini sudah lama beredar 
di tahun 1981 dan diperkirakan tarian ini 
diciptakan oleh seorang pria bernama Al B 
yang tinggal di suatu daerah bernama 
Harlem, New York. Jadi,apa sih yang 
dimaksud dengan Harlem Shake? Tarian ini 
identik dengan joget asal – asalan yang 
pada awal gerakannya hanya satu orang 
saja yang berjoget pada suatu lokasi.  
Lokasi tersebut bisa di dalam ruang kerja, 
kamar, lapangan, jalan raya, bahkan kolam 
renang. Lalu, pada bagian tengah – tengah 
musik, semua orang yang berada di lokasi 
tersebut ikut menari.  

Uniknya, si penari provokator ini 
menari menggunakan penutup wajah. Ada 
yang memakai helm, topeng, kantong 
kertas, dan lain – lain sesuai kreativitas 
mereka.Tarian ini seperti dibagi ke dalam 
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dua bagian menyesuaikan dengan lagu 
yang mengirinya. Bagian awal lagu Harlem 
Shake ini kemudian menunjukkan orang 
tersebut menari secara solo dan disekitar 
orang tersebut terdapat orang-orang yang 
tidak hirau terhadap tarian solo tersebut. 
Ketika lagu memasuki bagian yang kedua, 
orang-orang disekitar yang tidak hirau tadi 
kemudian juga menari dengan gerakan 
yang tidak terarah. Mereka kemudian 
menggunakan kostum beragam yang 
berbeda ketika mereka tidak melakukan 
apa-apa seperti dibagian pertama lagu. 
Tidak hanya fokus pada kreativitas dari 
tarian Harlem Shake dan konsep yang 
digunakan, namun pemilihan tempat untuk 
melakukan ini serta orang-orang yang 
melakukannya menambah serunya tarian 
Harlem Shake ini. 

Berbagai konsep digunakan untuk 
membuat video tersebut sehingga menarik 
banyak penonton di Youtube. Salah satu 
video Harlem Shake yang menarik adalah 
yang dilakukan oleh tentara Norwegia. 
Mereka berbaris di hamparan salju secara 
rapi kemudian ketika bagian awal lagu 

dimainkan, satu tentara menarikan tarian ini 
sedangkan tentara-tentara lain tetap pada 
posisi tegap dan siaga ala tentara. Memasuki 
bagian kedua lagu, kemudian tentara-tentara 
lain ikut berpartisipasi melakukan tarian 
Harlem Shake. Tarian lainnya yang diunggah 
adalah dari beberapa penyelam yang 
melakukan tarian Harlem Shake dalam kolam 
renang. Ini adalah salah satu pemilihan 
tempat yang unik untuk melakukan tarian 
tersebut. 

Tarian ini juga menyebar di kalangan 
pemain bola kelas dunia dari Manchester City 
juga melakukannya. Tidak hanya di belahan 
dunia sana orang-orang melakukan Harlem 
Shake, namun banyak pula di Indonesia yang 
melakukannya. Dari kalangan siswa sekolah 
menengah, pekerja kantoran hingga artis 
ibukota juga melakukan tarian ini. Mereka 
melakukannya untuk mengisi waktu ditengah-
tengah kegiatan mereka yang padat.  

Berbeda dengan Harlem Shake di Mesir. 
Tarian ini dipakai oleh para demonstran untuk 
melakukan aksi protes terhadap pemerintah 
Mesir. Dikutip dari Tempo, bahwa aksi 
mereka dilakukan sebagai bentuk protes 
terhadap Presiden Morsi karena kekacauan 
politik. Harlem Shake kemudian digunakan 
sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi 
dan kekecewaan mereka terhadap 
pemerintah serta keinginan mereka. Fakta ini 
kemudian menjelaskan bahwa Harlem Shake 
tidak hanya digunakan untuk senang-senang 
saja namun juga untuk melakukan aksi 
demonstrasi. Tetapi, berjoget Harlem Shake 
rupanya dapat melanggar hukum di Mesir. Hal 
ini disebabkan terdapat empat mahasiswa 
yang melakukan Harlem Shake dengan 
menanggalkan pakaian. Hal ini dianggap tabu 
oleh Mesir karena dianggap melakukan hal 
tidak senonoh dihadapan publik. Mereka 
dianggap telah melanggar undang-undang 
dan kemudian ditangkap.Seperti tariannya 
yang unik, Harlem Shake juga menimbulkan 
berbagai kejadian unik dan bahkan bisa 
berujung kepada penangkapan oleh aparat 
keamanan. *Kezia  
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Manusia pernah berpacu dengan alam tanpa 
memperdulikan nasib alam. Periode dimana 
kepulan asab industri lebih lebat daripada daun 
dan ranting pepohonan di hutan. Mungkin kita 
masih berada dalam fase tersebut. Periode ini 
dapat membunuh manusia sendiri dengan 
bermacam cara. Mulai dari penyakit, polusi, sampai 
perang. Dalam evolusi, selalu ada yang pertama. 
Begitu juga dengan periode yang menyedihkan ini. 
Periode tak acuh kepada alam ini ada awalnya. 
Menurut Cochran dan Harpending (2009) semua 
berawal dari evolusi manusia yang mulai 
menggunakan sistem cocok tanam untuk 
meneruskan hidup kita. 

Tanpa kita sadari, semua yang ada di lingkungan 
kita adalah produk revolusi agraria. Salah satunya 
adalah pemerintahan atau negara. Ketika manusia 
masih menggunakan metode berburu untuk 
mendapatkan makanan, tidak dikenal adanya 
pemerintahan atau negara karena manusia belum 
hidup menetap atau fase caveman. Barulah ketika 
manusia menetap untuk bercocok tanam hierarki 
kepemerintahan mulai ada. Dengan adanya 
pemerintahan maka lahir pula sistem hukum. 
Negatifnya, metode cocok tanam dan hidup 
menetap ini membuat penyakit berubah status 
menjadi penyakit epidemik (Cochran & Harpending 
2009). Epidemi mampu membunuh seluruh 
penghuni desa sekaligus. Masa agrarian akhirnya 
beralih kepada masa industri dengan cepatnya 
akselerasi teknologi. Tapi revolusi industri tidak 
kemudian merubah gen manusia yang egois. 
Manusia bahkan menjadi lebih egois kepada alam 
daripada sebelumnya. Jika demikian maka pantas-
pantas saja jika aktivis penggalak lingkungan hidup 
risau kepada perilaku manusia. Pandangan pesimis 
terhadap manusia ini oleh Peter Ward  disebut 
sebagai hipotesis Medea (Flannery 2010). Medea 
adalah tokoh dalam mitologi Yunani yang 
berkhianat dan akhirnya terbunuh sendiri oleh 
pengkhianatannya. 

Lain pandangan lain visi. Menurut James 
Lovelock, terlepas dari semua kisah hitam 
peradaban manusia dari abad ke abad, kita patut 
optimis terhadap diri kita sendiri. Optimis pada kita 
sebagai manusia. Walaupun manusia seringkali 
bertindak berdasarkan gen egois, namun lambat 

laun kita akan sadar bahwa kita harus hidup 
berdampingan secara harmonis dengan alam. Salah 
satu contohnya adalah kurva Simon Kuznet. 
Menurut Kuznet pada akhirnya manusia akan 
berpihak pada alam dan tidak akan lagi 
antroposentrik. Lovelock menyebut ini dengan 
hipotesis Gaia. Merujuk pada tokoh dalam mitologi 
Yunani juga, Lovelock percaya bahwa Gaia (bumi) 
sebagai ibu dari semua manusia pada nantinya 
akan memperoleh dampk positif karena telah 
membesarkan manusia, membesarkan kita. 

Jadi, apakah kita lebih pintar daripada cacing? 
Setidaknya kita bisa belajar dari cacing bagaimana 
hidup harmonis berdampingan dengan alam. Selain 
melaksanakan perannya sebagai makhluk hidup 
yang makan dan bertahan hidup, cacing juga tidak 
melupakan jasa alam dan berkontribusi pada  
kehidupan alam sendiri. Cacing, mungkin sadar 
bahwa tanpa alam dia tidak akan bisa hidup. 
Perubahan manusia yang menjadi lebih ekologis 
mungkin pertanda bahwa manusia telah sadar 
manusia tidak akan bisa hidup tanpa alam di 
sampingnya. Mengutip Mahatma Gandhi, bahwa 
alam itu telah lebih dari cukup untuk sifat manusia 
yang selalu merasa tidak cukup. 

Terlepas dari narasi perubahan manusia di atas, 

layak juga kita pikirkan perihal evolusi. Apakah 

evolusi hanya terjadi pada manusia? Tidak bisakah 

teori evolusi disematkan pada alam? Bahwa alam 

memiliki gen egois, alam melaksanakan survival of 

the fittest, dan perubahan sebenarnya bukan 

terjadi pada manusia tapi alam lah yang berubah. 

Alam sendiri punya catatan merah ketika zaman es. 

Beberapa orang juga percaya bahwa global 

warming sebenarnya adalah evolusi alam tanpa 

ada campur tangan manusia. Beberapa terobosan 

meteor yang menembus ozon bumi juga bukan 

ulah manusia. Jangan lupa juga bahwa bumi 

terbentuk dari debu luar angkasa yang tertarik 

gravitasi. Bumi tidak terlahir sebagai bumi kita 

sekarang. Jadi, mungkinkah alam juga berevolusi? 

Sambungan dari halaman 5 

Text : Praja Firdaus Nuryananda 
Illustration : Giovanni Dessy Austriningrum 
(if you like this article, feel free to subscribe and 
comment in our blog; firdauspraja.wordpress.com 
and giovannidessy.blogspot.com) 
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Halaman ini tidak seharusnya kosong 
 

Jadilah kontributor kami 
Dengan mengirimkan tulisan kalian, dapat 

berupa report, opini, dan segala aspirasi 
Kepada redaksi kami 

 
Berbisnislah dengan kami 

Dengan memasang iklan produk kalian 
Di halaman yang kami sediakan 

 
Mention kami di twitter @yesmagz 
Untuk berkomunikasi dengan kami 
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