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Sambutan
Penerbit
Sambutan
EUGENIA
Penerbit
(UBAYA)

T

aman Belajar Eugenia mendapat kehormatan untuk menerbitkan
buku Suryo Kinasih yang disusun oleh Eka Budianta. Untuk itu
diucapkan terima kasih dan penghargaan setulusnya. Ini adalah
buku peringatan seratus hari wafatnya pendekar lingkungan Suryo
Wardhoyo Prawiroatmodjo (Surabaya 1956-Jakarta 2013).
Taman Belajar Eugenia atau Eugenia Learning Center berdiri pada 12
Desember 2008. Buku pertama yang diterbitkan adalah Hidup Dalam
Doa, perayaan ulang tahun ke 90 Paulus Johari Pranaya (Tan Hong Bok)
pada bulan Februari 2009. Sedangkan buku pertama serupa ini adalah
Ilmu Ibunda, peringatan 100 hari wafatnya Monika Daoeni Andajani
(Malang 1935-Yogyakarta 2010).
Taman Belajar Eugenia memang mengkhususkan diri pada penerbitan
buku-buku biografis, yang mengutamakan pada pembelajaran pribadi.
Beberapa tokoh lingkungan yang dipublikasikan melalui penerbit ini
aantara lain adalah Prof.Dr. Emil Salim dalam buku Disentuh Emil Salim
(2011), dan Prof.Dr. Sajogyo, dalam buku Bertemu Sajogyo (2012).
Selama lima tahun berdiri, Taman Belajar Eugenia menerbitkan sekitar
20 judul buku khusus, untuk pembaca yang juga khusus. Kebanyakan dari
buku-buku itu mendapat dukungan langsung dari sponsor, dan dipesan
secara istimewa. Pada kesempatan ini disampaikan Terima kasih kepada
para donatur, penyandang dana dan sponsor yang telah memungkinkan
terbitnya buku-buku melalui Taman Belajar Eugenia.
Mereka antara lain adalah: Ibu Yani Gunawan untuk buku Johari
Pranaya Hidup Dalam Doa, Ibu Theresia Abirowo untuk buku Joseph
Abirowo Menanam Keprihatinan Menuai Kebahagiaan, Bapak R.
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Gandjar Wirahadi untuk buku Aye Sang Juara, PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko untuk buku Bumi Shambara
karangan Theresia Citraningtyas, Bank Rakyat Indonesia dan Yayasan
Agroekonomika untuk buku Bertemu Sajogjo, serta Ibu Rossie Darmono
untuk buku Perjalanan 88 Tahun Oey Hong Nio.
Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada Bapak Heru
Hendradinata yang menerbitkan buku-buku rohani Bahagia Dalam
Memberi , dll melalui Taman Belajar Eugenia. Juga kepada RD Alfons
Sebatu dengan serial penyembuhan gangguan kejiwaan. Pastor yang ahli
dalam kesehatan spiritual itu telah memperkaya kita dengan buku-buku
pengembangan pribadi yang sangat berharga. Ini sangat sesuai dengan
misi dan visi Taman Belajar Eugenia.
Dengan moto “Untuk Alam dan Kebudayaan” – “For Culture and
Nature” Taman Belajar Eugenia berusaha memberikan kontribusi positif
untuk membelajaran masyarakat yang menghargai alam dan kebudayan.
Hal itu hanya dapat diperoleh melalui contoh-contoh kongkrit yang telah
dikerjakan dan dijalankan oleh pribadi-pribadi istimewa.
Buku Suryo Kinasih ini adalah satu contoh nyata, bagaimana seorang
manusia mampu mengadakan perubahan dan menjadi inspirasi yang kuat
melalui kecintaan kepada alam dan kebudayaan. Taman Belajar Eugenia
berterima kasih dan ikut bangga telah mendapat kesempatan mengenal
dan menyebar-luaskan karya serta pemikiran Suryo W. Prawiroatmodjo.
Semoga buku ini bermanfaat bagi pendidikan lingkungan dan
pembangunan yang berkelanjutan yang selalu diperlukan untuk
melestarikan kehidupan. Kiranya cita-cita dan semangat yang diwariskan
oleh Suryo W. Prawiroatmodjo selalu berkobar dan menerangi hati para
pencinta dan pejuang lingkungan serta kebudayaan di mana saja.
Kota Jababeka, Cikarang Baru
16 Agustus 2013.
Taman Belajar Eugenia - Eugenia Learning Centre
Jalan Tropika XII-B6-17 – Tropikana Residences, Kota Jababeka, Cikarang Baru
Email: ebudianta@yahoo.com. Telepon: 08159707263, Fax. 021-7370272.
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Sambutan
Sambutan
Binny
Buchori
Penerbit
(UBAYA)
Mengenang Suryo

S

aya mengenal Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo pada saat saya
menjadi Direktur Ashoka Indonesia. Kami bertemu pada awal
tahun 1990-an. Adalah Bapak Dr. Fred Hehuwat, Pendiri serta
Ketua Yayasan Ashoka Indonesia yang mempekenalkan saya pada Suryo.
Pak Fred menominasikan Suryo untuk menjadi fellow Ashoka.
Pak Fred menyampaikan
kepada saya ada seorang
aktivis lingkungan, muda,
brilyan dan inovatif di
Jawa Timur, dan baru saja
mendapatkan penghargaan
Rolex International Award
untuk lingkungan hidup.
Pak Fred pun memberikan
beberapa
kliping
koran
tentang profil Suryo dan
seingat saya, tidak lama setelah itu muncul profil Suryo di Kompas dan
majalah Tempo.
Sebagai direktur tugas saya adalah melakukan kunjungan lapangan,
mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai pihak, menginterview
calon dan menuliskan profil calon fellow untuk diwawancara oleh
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Direktur dan pendiri Ashoka: Innovators for the Public dari Amerika
Serikat, Bill Drayton. Tidak lah terlalu sulit menggali informasi tentang
Suryo karena jaringannya luas dan rekam jejaknya juga sudah terlihat di
bidang lingkungan hidup.
Seingat saya, yang sulit adalah mengatur jadwal wawancara dengan
Suryo karena kegiatannya yang sangat padat. Saya tidak ingat lagi kapan
tepatnya saya bisa wawancara Suryo, saya hanya ingat waktunya sangat
dekat dengan kedatangan Bill, jadi saya dag-dig-dug juga karena khawatir
waktunya tidak cukup untuk mempersiapkan tulisan yang lengkap.
Suryo datang ke kantor Ashoka Indonesia, yang saat itu “indekos” di
Sekretariat Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di
Jl. Penjernihan I, Pejompongan. Saya melihat sosok seorang pemuda yang
berbadang mungil, gesit yang kemudian terdengar berbicara dengan logat
Jawa Timur yang sangat kental.
Ketika memulai wawancara, saya segera saja terkesan dengan
pengetahuannya yang luas, motivasinya, komitmennya serta keberaniannya
untuk mengambi pendekatan yang berbeda dalam menggeluti lingkungan
hidup, yaitu dengan membangun sebuah pusat pendidikan lingkungan
hidup, yang dirancang juga untuk tempat wisata, sehingga sekaligus dapat
membiayai insitusi tersebut.
Oleh sebagian aktivis strategi ini dianggap terlalu menyederhanakan
masalah lingkungan hidup karena tidak mengadvokasikan masalahmasalah structural, seperti misalnya advokasi kebijakan yang lebih pro
lingkungan. Terhadap pandangan ini jawaban Suryo sangat tegas, bahwa
pendidikan lingkungan, adalah hal yang paling mendasar untuk kelestarian
lingkungan. Advokasi kebijakan saja tidak cukup, karena perilaku manusia
terhadap lingkungan juga sangat menentukan. Meskipun ada banyak
kebijakan yang pro-lingkungan, tetapi bila sikap manusia tidak berubah,
maka kebijakan itu pun tidak akan terlalu efektif.
Kemudian Suryo pun menceritakan kecintaannya terhadap alam sejak
ia kecil, dan ia selalu menyayangi binatang. Itu juga yang mendorongnya
menjadi dokter hewan. Suryo menceritakan bahwa selalu ada pertanyaan
yang mengganggunya “kalau hewan peliharaan sakit, maka hewan
tersebut akan diobati oleh dokter hewan. Tapi bagaimana dengan satwa
liar, kalau banteng cacingan, diobati kemana dan oleh siapa?” Pertanyaan
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inilah yang mendorongnya untuk terjun, memahami dan mendalami
lingkungan hidup. Saya tersenyum mendengar cerita Suryo, tidak pernah
saya bayangkan bahwa ada orang yang memikirkan banteng cacingan.
Tahapan pemilihan Fellow Ashoka berjalan dengan lancar, dan
Suryo pun terpilih. Setelah menjadi fellow, saya memiliki kesempatan
mengenalnya lebih baik. Beberapa kali saya mengunjunginya di PPLH
Seloliman, melihat bagaimana Suryo memimpin lembaga itu dan
berinteraksi dengan rekan-rekan kerjanya. Kesan saya Suryo adalah sosok
yang egaliter dan cukup terbuka dengan masukan-masukan dari rekan
kerjanya, namun ia juga cukup ketat dalam menegakkan disiplin.
Dengan penuh semangat Suryo menerangkan kepada saya konsep
PPLH, mulai dari hemat energi, sampai dengan restoran yang dibangun
dengan konsep yang menyatu dengan alam: menu yang tersedia harus
bisa dimakan oleh ikan-ikan yang hidup di bawah restoran, piring-piring
tidak boleh dicuci dengan sabun detergent. Bagi Suryo pendidikan harus
dibarengi dengan contoh nyata dan yang bisa diterapkan sehari-hari.
Saya juga berkesempatan menyaksikan Suryo menerangkan kepada anakanak sekolah tentang hutan bakau dan habitatnya di PPLH. Ia terampil
dalam menyampaikan informasi pada anak-anak. Mereka duduk manis,
mendengarkan penjelasan Suryo, kemudian mengajukan pertanyaan.
Sebagai Fellow Ashoka, Suryo sangat antusias untuk memperkuat dan
mengembangkan jaringan fellow. Suryo tidak jemu-jemunya mendorong
saya untuk segera membuat pertemuan fellow, baik yang masih aktif
mau pun yang sudah menjadi alumni agar bisa berbagi pengalaman,
gagasan, dan tentu saja menyebar-luaskan social entrepreneurship dan
brain-storming tentang proyek bersama. Suryo berkali-kali mengatakan
ia bersedia menjadi tuan rumah pertemuan. Karena berbagai kendala,
saya tidak bisa segera mewujudkan permintaannya yang baik itu. Namun
akhirnya hari itu tiba juga, kalau tidak salah tahun 1993. Fellow dari
berbagai angkatan dan juga dari berbagai tempat, termasuk Zadrak
Wamebu dari Papua hadir.
Suryo adalah tuan rumah yang baik. Ia membereskan seluruh logistik,
penjemputan, penginapan, konsumsi, dan juga menyediakan programprogram yang santai tapi serius, seperti menonton pagelaran tari di
Pandaan dan menyediakan hiburan musik, sehingga kami semua bisa

Suryo Kinasih The Beloved

9

tarik suara. Acara workshop keesokan harinya pun berlangsung lancer
dengan kesepakatan di antara fellow untuk memperkuat jaringan dan
komunikasi. Komitmen Suryo pada Ashoka juga diperlihatkan dengan
kesediaannya menghadiri berbagai acara Ashoka, meskipun ia harus
membatalkan beberapa acara lainnya. Hal ini terjadi misalnya saat Ashoka
kedatangan donor dari Amerika: Rockefeller Brother’s Fund. Suryo harus
mencari akal menyiasati jadwalnya yang padat, namun ia datang tepat
waktu dan seperti biasa sudah siap dengan presentasi.
Setelah meninggalkan Ashoka saya beberapa kali masih bertemu
Suryo, biasanya dalam acara diskusi atau workshop. Suryo masih seperti
yang dulu, antusias, berkomitmen penuh pada lingkungan dan tetap
berada pada jalur pendidikan lingkungan.
Selamat jalan Suryo, saya mengenangmu sebagai perintis pendidikan
lingkungan yang berdedikasi dan selau penuh optimisme. Semoga kami
bisa meneruskan jalan yang telah kaurintis. ***
*) Binny Buchori adalah Direktur Eksekutif Ashoka Indonesia, 19901993, ketika Suryo W. Prawiroatmodjo dipilih sebagai Ashoka Fellow,
innovator for the public.
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Prolog

I

nilah ungkapan spontan dari beberapa pribadi yang sempat
bersedih, kehilangan, kebingungan, tapi juga sangat bangga, penuh
syukur dan bahagia. Teman berpikir, guru, lawan debat, sobat
kental dan kenalan yang baik itu sudah kembali ke rumah kebenaran
kasidan jati, pulang untuk selamanya.
Dia adalah Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo, lahir di Surabaya, 22
Juni 1956 dan wafat di Jakarta, 8 Mei 2013.
Orangnya tulus, sederhana dan pintar. Inilah kumpulan obituari yang
ditulis beberapa teman, untuk mengenang Seratus Hari kepergiannya.
Semasa hidupnya, dia bukan orang yang suka dikasihi apalagi dikasihani.
Suryo orang yang tegas tapi juga welas asih.
Dia menjunjung filsafat kawelasan – hitungan ke sebelas, atau
kelebihan satu pada setiap sepuluh.
“Itulah pertanda bahwa kita adalah bangsa yang murah hati,” katanya.
“Kita menambahkan satu hal untuk setiap berkah yang kita salurkan.”
Memberi tambahan satu untuk setiap 10 hal, benda mati maupun
mahluk hidup, adalah tanda bahwa kita mencintai kehidupan ini. Suryo
telah melatih kita untuk selalu melihat hal-hal yang ditambahkan, begitu
indah, begitu penting, tapi juga begitu sering diabaikan. Mungkin karena
tambahan kasih-sayang, biasanya memang tidak kelihatan.
Rangkaian obituari dalam buku ini memperlihatkan tiga kegiatan
Suryo yang terjalin indah, yaitu: mengasih – mengasah dan mengasuh.
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Pada bagian pertama, Suryo memanjakan teman-temannya dengan
berbagai pengalaman yang menyenangkan. Theresa (Kiki) Pungky
Vitriestita dengan sederhana melukiskannya: Hanya memberi, tak harap
kembali. Bagai Sang Surya menyinari dunia.
Pada bagian kedua, dengan tulisan dan ceramah-ceramahnya
mengasah teman-temannya untuk menjadi cerdas, penyayang, inovatif
dan bertanggung-jawab memelihara kehidupan. Suryo membuat orangorang terdekatnya berani bicara, bahkan menulis dalam bahasa Inggris.
Hal ini bisa dipahami, bahwa orang merasa lebih cerdas – berani berbahasa
internasional untuk bicara ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, juga
menyembunyikan perasaan yang emosional muncul bila memakai bahasa
daerah dan nasional.
Bagian ketiga Suryo memberi contoh bagaimana mengasuh, merawat,
memelihatra dan menyayangi kehidupan. Ia juga perlihatkan kepada
kita bagaimana agama Budha yang dipeluknya mengajarkan kecintaan
pada hidup yang berkelanjutan. Tulisannya yang lain – bersama Hery
Kurniawan, mengajarkan bagaimana kesenian dan kebudayaan menyebarluaskan pertanian yang ramah lingkungan (Kawelasan).
Ketiga hal itu sama sekali tidak terpisah-pisah, tapi saling kait
mengkait. Dalam setiap tulisan, seorang individu merasa diasah, diasuh,
dan dikasihi; maupun sebaliknya. Setiap orang dalam buku ini terkesan
jelas mencintai, mengagumi, dan belajar banyak pada Suryo Wardhoyo
Prawiroatmodjo. Dalam pada itu dia juga mengalami tentangan dan
“dimusuhi” oleh pihak-pihak yang tidak sepaham, atau belum memahami
pikiran dan cita-citanya.
Itulah tanda, bahwa kita telah mendapatkan seorang sahabat, lawan
dan kawan, guru dan sekaligus siswa yang sejati.
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Mengasih

Adi Setijowati

Perkenalan singkat yang penuh
makna bersama Pak Suryo

K

ita telah kehilangan seorang sahabat yang luar biasa Bapak Suryo
W.P. Kami menyebutnya Pak Suryo. Meski belum lama kami
mengenal Pak Suryo, beliau sangat dekat dengan kami. Pak Suryo
adalah seorang sahabat dan teman yang sangat inspiratif bagi kami. Bukan
kebetulan beliau adalah alumnus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas
Airlangga. Meski dengan latar pendidikan formal Dokter Hewan, namun
berkat kecintaannya terhadap lingkungan dan akhir-akhir ini budaya, ia
mampu mewujudkan pemikirannya menjadi sebuah tindakan yang nyata.
Beliau adalah pegiat lingkungan hidup internasional dengan sentuhan
pemahaman budaya. Karena pengabdiannya terhadap lingkungan ia
mendapatkan beberapa penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri.
Perkenalan kami awalnya dari sahabatnya yakni Ibu Lidya Kieven
seorang antropolog dari Jerman melalui salah seorang teman kami.
Suryo Kinasih The Beloved
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Dari perkenalan singkat itu kami berkoordinasi mengadakan kegiatan
Lokakarya Metode Pendidikan Sejarah Budaya yang bekerjasama dengan
Bu Stien dari CEI Pandu Pertiwi, komunitas Pring Woeloeng, BPCB
Trowulan Wilayah Kerja Jawa Timur, dan Bu Lidya Kieven. Kegiatan
tersebut bertujuan untuk mengenalkan kembali dan mendekatkan para
Guru sejarah keterkaitannya dengan lingkungan dan budaya, sehingga
dapat diaplikasikan dalam metode pendidikan yang ada.
Asumsi kita berawal dari fakta pengajaran sejarah yang tidak menarik
minat siswa karena terkesan hanya menghafal angka tahun. Tak hanya
kegiatan itu yang beliau gagas bersama kami, diantaranya adalah
mewujudkan rencana Pelatihan Budaya dan Pendidikan untuk Guru
Bahasa Jawa terkait dengan lingkungan hidup, yang belum terlaksana.
Menurut kami, Pak Suryo adalah sosok kalem tapi kalau sudah
berbicara tentang lingkungan hidup dia berubah berapi-api. Meski
penyakit menggerogoti organ tubuhnya, Pak Suryo tidak pernah berputus
asa dalam menjalani kehidupannya, hingga beliau pernah berkata “kalau
bisa hidup yang singkat ini dapat bermanfaat bagi sekitar kita”. Sosok Pak
Suryo adalah seorang yang langka dalam pemikiran maupun tindakannya,
ramah, dan penuh semangat. Sekarang yang ada hanyalah kenangan
kami dengan beliau dan cita-citanya untuk terus berupaya melestarikan
Lingkungan Hidup dan Budaya Indonesia bersama teman-teman Pak
Suryo yang lainnya.
Selamat jalan kawan, semoga engkau mendapatkan tempat yang layak
di sisi-Nya…
Akhirnya, bagi teman-teman dan kolega Pak Suryo semua, semoga
kita dapat meneruskan cita-cita mulianya…
Salam,
Adi Setijowati
Unit Kajian Kebudayaan Jawa Timur (UK2JT) Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Airlangga
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Adrian Perkasa

Guru, Sahabat dan Pejuang
Pelestarian Pusaka
Kenangan Bersama
drh. Suryo Prawiroatmodjo
“..Sepi ing Pamrih, Rame ing Gawe..”

P

epatah Jawa inilah yang langsung terlintas ketika saya mengenang
kembali sosok Pak Suryo. Suatu pepatah dari kebudayaan yang mana
ia begitu mencintai dan memperjuangkan kelestariannya. Perkenalan
dan persahabatan yang cukup singkat dengan beliau memberikan
berbagai pelajaran yang tak ternilai. Boleh dikata, saya termasuk kurang
beruntung karena hanya bisa belajar langsung dengannya dalam tempo
yang tak terlalu lama. Namun di sisi lain, terdapat kebanggaan untuk
menjadi muridnya, sahabatnya, dan rekannya di saat–saat terakhir masa
hidupnya di dunia kali ini.
Pertemuan saya dengan Pak Suryo terjadi dengan penuh ketidaksengajaan. Lydia Kieven dan Mas Wicaksono adalah pihak yang menjadi
perantara dari pertemuan kami untuk pertama kalinya.Ketika itu, Lydia
dijadwalkan untuk berbicara tentang Panji di beberapa tempat, salah
satunya di Trowulan. Walaupun sebenarnya telah mengikuti ceramah
Lydia di Surabaya, namun saya tetap berangkat menuju Trowulan untuk
menghadiri acaranya di sana karena undangan beliau. Sayang sekali,
ketika sampai di Trowulan, acara Lydia telah usai. Beruntung di sana
saya berjumpa dengan Mas Wicaksono, Kepala Museum Trowulan dan
mengajak saya untuk ikut dalam jamuan makan siang bersama Lydia
Suryo Kinasih The Beloved
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dan beberapa tamu undangan. Pada saat makan siang inilah, Lydia
memperkenalkan saya kepada Pak Suryo.
Sebelumnya, saya hanya mengetahui nama Pak Suryo dari beberapa
kawan terutama mereka yang dikenal sebagai pegiat lingkungan khususnya
di Jawa Timur. Dari pertemuan inilah saya baru menyadari betapa luasnya
ranah aktivitas Pak Suryo.Walaupun berlatar belakang lingkungan, konsen
kegiatannya banyak bersinggungan dengan kebudayaan khususnya
budaya Jawa. Minatnya terhadap sejarah dan peradaban Jawa dari masa
klasik sangat besar. Tidak terbatas pada kawasan Penanggungan saja,
tempatnya selama ini tinggal dan mengabdikan diri pada masyarakat,
namun juga berbagai daerah lain khususnya di daerah yang dahulunya
merupakan wilayah inti kerajaan Majapahit. Dari percakapan singkat
kami, ternyata Pak Suryo tertarik dengan apa yang telah dan akan saya
kerjakan terkait dengan penelitian dan pelestarian Majapahit. Kami
sepakat untuk membicarakan lebih lanjut apa yang bisa kami lakukan
bersama dalam beberapa waktu ke depan.
Selepas pertemuan tersebut, kami semakin intens membahas beberapa
kegiatan yang selama ini dilakukan hingga rencana–rencana besar yang
belum pernah terpikirkan sebelumnya. Pak Suryo juga menjelaskan
bahwa ia tidak mungkin lagi melakukan beberapa hal yang dulunya
sangat mungkin dilakukannya karena suatu penyakit tertentu. Terlepas
dari penjelasan tersebut, saya sendiri tidak pernah melihatnya mengeluh
ataupun menjadikan penyakitnya sebagai alasan untuk berhenti dalam
memperjuangkan apa yang selama ini dilakukannya. Hal inilah yang
sering membuat kita termotivasi untuk semakin memberikan yang terbaik
dalam setiap kesempatan. Inilah salah satu yang Pak Suryo ajarkan kepada
kita semua, setidaknya bagi saya pribadi.
Selain itu, banyak sekali pelajaran yang sangat berharga baik secara
langsung maupun tak langsung diajarkan oleh Pak Suryo diantaranya yaitu
tentang bagaimana seorang akademisi haruslah mampu mengamalkan
ilmunya khususnya kepada masyarakat banyak. Hal inilah yang membuat
kami semakin dekat karena sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan
saya bahwa antara ranah akademisi dan aktivisme berada dalam kepingan
koin yang sama hanya berbeda sisi. Pak Suryo sendiri sering secara
terang–terangan mengkritik para ilmuwan khususnya dalam bidang
sosial dan budaya yang berada di atas menara gading. Menurutnya,
16

Drh. Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo

adalah hal yang tak wajar jika mereka ini hanya puas dengan perdebatan
ilmiah antar mereka saja tanpa ada manfaatnya bagi orang banyak. Asas
kebermanfaatan ini tidak sekedar hanya menjadi wacana saja bagi dirinya,
tak terhitung berapa banyak pihak khususnya warga masyarakat yang
telah merasakan manfaat dari segala kegiatannya.
Hal berharga lainnya yang saya pelajari dari Pak Suryo adalah tentang
kebersahajaan. Dengan banyaknya karya yang telah dilakukannya,
penghargaan yang telah diraihnya, dan segala rekam jejaknya, sangat
mudah seharusnya bagi Pak Suryo untuk mendapatkan banyak hal. Di
dalam kehidupan dunia yang saat ini penuh dengan persaingan untuk
merebut materi dan popularitas, Pak Suryo adalah contoh yang sangat
langka.
Di dalam kehidupan intelektual, saat ini sering dirindukan sosok
yang disebut memiliki sikap asketis. Begitu pula dalam dunia aktivisme
di Indonesia. Banyak contoh dimana mereka yang berkecimpung di
dalamnya tidak diawali dengan niat untuk bekerja sosial melainkan hanya
untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan batu loncatan untuk mencari
modal baik materi ataupun popularitas. Pak Suryo adalah sosok ideal baik
sebagai intelektual maupun aktivis dengan kebersahajaannya.
Walaupun hidup bersahaja, dalam sepak terjangnya, Pak Suryo
dikenal tidak mempedulikan apa yang ia dapatkan bahkan tak segan
ia mengeluarkan segala sumber daya yang dimiliki dengan segala
keterbatasannya. Bukankah keutamaan seperti ini hanya dapat dimiliki
oleh seorang pejuang sejati? Sekali lagi pepatah jawa di awal tulisan ini
sangat cocok untuk menggambarkan kehidupan Pak Suryo.
Masih banyak pelajaran lain yang tak kalah berharganya dari Pak Suryo
misalnya tentang regenerasi kepemimpinan, inovasi tanpa kenal henti
dan lainnya, namun lebih banyak lagi cita–cita dan impian beliau secara
pribadi maupun bersama yang masih harus diwujudkan, salah satunya
adalah bagaimana pelestarian budaya dapat dirasakan manfaatnya bagi
warga masyarakat.
Selama ini upaya pelestarian budaya sering kali hanya berhenti
sebatas pemanfaatannya sebagai komoditi dalam pariwisata yang hanya
menguntungkan sebagian kecil masyarakat khususnya para pemilik
modal.Hal ini tentu saja merupakan tantangan yang tak mudah untuk
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diwujudkan, apalagi tanpa kehadiran Pak Suryo di samping kita semua.
Namun, tugas Pak Suryo di dunia kali ini telah paripurna. Sudah
seharusnya kita melanjutkan tongkat estafet perjuangannya.
“..Murud ing Kasidan Jati..”
Drh. Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo
Tumasik, 23072013
Murid, Sahabat, dan Pegiat Pelestarian Pusaka
Adrian Perkasa

r

Agus Wiyono

Ruangmu Terang Dharmamu
Abadi

S

aya Agus Wiyono, lahir di Blitar, 26 Agustus 1970. Berikut ini saya
hanya emailkan pengalaman yang pernah saya bagi ke beberapa
teman dekat saja, termasuk mbak Stien dan bu Janet.
Hari Sabtu pagi itu suasana agak mendung, sejak pukul 8 pagi
sudah banyak sahabat yang datang. Kami menunggu abu Suryo yang
direncanakan bisa datang di Tamiajeng pukul 11 siang, tetapi karena
berbagai hal maka rombongan yang membawa abu Suryo baru datang
pukul 12.45 dengan kawalan mobil polisi.
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Setelah abu datang maka proses doa dilaksanakan di rumah Suryo.
Abu ditaruh di atas altar yang diletakan di ruang tengah rumah Suryo,
ruang yang biasa dipakai berdiskusi itu. Semua orang silih berganti untuk
memberikan doa sesuai agama dan kepercayaan serta cara masing-masing.
Tidak sedikit orang meneteskan air mata, termasuk saya tidak kuat
menahan air mata karena kehilangan seorang guru dan sahabat.
Pak Markum, orang yang sehari-hari merawat rumah mas Suryo
nampak sangat shock. Semua proses doa di rumah diatur oleh teman yang
bernama Yani.
Ketika proses doa di rumah belum selesai saya harus berangkat ke
Jolotundo untuk membatu Danur mempersiapkan upacara di sana.
Sekitar pukul 2 siang abu Suryo dan rombongan tiba di Jolotundo.
Langsung diadakan upacara dipimpin oleh Pak Tri Wibowo, setelah
beberapa mantra dibaca, bunga ditabur dan 3 burung merpati dilepas.
Rencana awal sebagian abu mas Suryo akan ditabur di sekitar
Jolotundo oleh keluarga mas Suryo. Namun karena sehari sebelumnya
ada orang yang menyebar isu bahwa ada beberapa masyarakat yang pro
dan kontra akan prosesi itu, maka kami ambil jalan aman supaya tidak
ada sabotase, tidak melakukan tabur abu di Jolotundo dan setelah selesai
baca doa mantra kami berangkat naik.
Tepat pukul 14.30 kami start membawa abu Suryo ke Kendalisada. Saya
sendiri yang memimpin pendakian itu. Sekitar 30 orang ikut berangkat.
Karena terlambat dari jadwal semula dan ditambah suasana mendung
maka saya pikir kami harus bergerak, berjalan cepat. Kira-kira 200 meter
dari tempat start, abu yang tadinya dibawa oleh Yani diserahkan kepada
saya dengan pesan “Agus sebaiknya abu ini kamu yang bawa dan kamu
bisa berjalan duluan supaya tidak kemalaman, dan tabur abunya secepat
mungkin agar tidak banyak orang yang tahu. Apakah kamu sanggup?”
Saya langsung menjawab sanggup, karena ini saya pikir sebuah
kehormatan kalau bisa memenuhi keinginan mas Suryo. Saat itu juga abu
Suryo yang dimasukan ke dalam tas punggung saya ambil. Saya berjalan
paling depan dan ternyata tak seorangpun bisa mendahului saya.
Pukul 15.45 saya orang pertama yang tiba di Kendalisada kemudian
disusul juru kunci. Puji Tuhan ternyata di Kendalisada cuaca sangat cerah,
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matahari bersinar terang. Inilah: bagaskara manjer kawuryan. Matahari
menyinarkan kemuliaannya!
Tanpa menunggu orang lain datang, saya langsung mencari tempat
untuk tabur abu. Saya gemetar mengeluarkan gerabah tempat abu Mas
Suryo dari tas punggung. Saya peluk gerabah itu, saya juga menciumnya
sambil berbisik, “Selamat jalan guruku. Semoga mendapat ruang yang
terang dan darmamu abadi.”
Setelah itu saya buka gerabah dan abu saya tabur. Sebagian abu saya
kubur di dalam celah batu gua kecil. Di situlah Lydia Kieven menyalakan
lilin sesuai pesanan Mas Suryo tahun 2010 yang lalu. Peristiwa tabur abu
itu hanya disaksikan oleh juru kunci Kendalisada.
Tidak ada orang lain, dan saat memakamkan tempat gerabah tempat
abu saya dibantu juru kunci mengangkat sebuah batu besar untuk
menutup lobang tempat gerabah tempat abu.
Jadi sebenarnya tempat di mana abu ditabur dan tempat gerabah abu
ditanam yang tahu hanya saya dan juru kunci Kendalisada. Sepuluh menit
kemudian yang lain baru datang, termasuk Bapak Tri Wibowo.
Maka upacara dimulai, dengan membaca mantra, tabur bunga, dan
melepas 11 burung pipit sebagai simbol keikhlasan. Hanya 20 orang yang
mampu mendaki sampai ke Kendalisada. Yang lain balik di tengah jalan.
Pukul 16.30 semua orang saya perintahkan untuk turun. Setelah
mereka turun tinggal kami berlima sahabat dekat yang terakhir: Danur,
Yuni, Yani, Stien dan Agus.
Sebelum kami turun kami berlima melakukan doa sekali lagi. Entah
hal apa yang akhirnya kami semua meneteskan air mata lagi. Saya bahagia
telah melakukan keinginan Mas Suryo. Tapi ada rasa sedih juga harus
kehilangan dia.
Kami turun menyusul rombongan paling belakang karena hari mulai
gelap. Kami beruntung ada beberapa orang yang ternyata membawa
lampu senter. Rombongan terakhir yang turun ada 10 orang.
Ada masalah pada salah satu teman dari Walhi yang bernama Mas
Pupung. Beberapa kali ada masalah pada kakinya yang kami sebut kram.
Oleh sebab itu perjalanan turun sangat lambat.
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Pukul 8 malam kami baru sampai di Jolotundo lagi. Setelah istirahat
sejenak di Jolotundo kami kembali ke Tamiajeng di rumah Suryo. Di
rumah itu saya bertemu Mas Antonius Ayungga.
Saya sedih sekali melihat kondisi Mas Anton. Jiwanya sangat terpukul,
dan fisiknya lemah, ditambah serangan stroke yang dia dapat waktu dia
merawat Mas Suryo saat di Jakarta, dia semakin terlihat menderita. Saya
hampir manangis lagi waktu itu. Sebelum saya pulang saya menghampiri
kawan yang lain, mengingatkan rencana event 40 dan 100 harinya Mas
Suryo, Tapi kami belum sempat bagi-bagi tugas siapa melakukan apa
dalam kegiatan itu nanti. Saya tidak tega karena sebagian besar teman
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Agus Wiyono sebelum menebar abu jenazah Suryo di Candi Kendalisada

kelihatan sudah lelah. Begitulah kira-kira proses pemakaman abu Mas
Suryo di Kendalisada.
Buat saya ada hal yang aneh, karena waktu saya survey 2 hari
sebelumnya dengan kondisi badan saya yang fresh butuh 2 jam untuk
mencapai Kendalisada, tetapi saat membawa abu itu, saya hanya butuh
1 jam 15 menit dan tak seorang pun bisa mengejar saya. Jadi tabur abu
sesuai rencana, tidak banyak orang yang tahu.
Apa jasa Suryo?
Mas Suryo telah menjadi seperti bidan yang membantu proses lahirnya
banyak aktivis lingkungan di Propinsi Jawa Timur (Jatim) ini. Walaupun
ada beberapa aktivis yang tidak mau mengakui itu dengan alasan yang
tidak jelas, tapi penurut pandangan saya faktanya adalah Mas Suryo
inspirator lahirnya mereka.
22
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Lima pendaki: Danur, Yuni, Yani, Stien dan Agus yang membawa abu jenazah
Suryo sampai ke Candi Kendalisada.

Gerakan guru untuk pendidikan lingkungan di Indonesia di mulai dari
Jatim, dan gerakan guru Jatim terjadi karena Mas Suryo yang memulai,
dari program school link menuju ke CEI (Pandu Pertiwi). Beliau telah
memberikan warna dan model pendidikan yang berbeda, dan hal ini
mendapat pengakuan dari mana-mana, bahkan internasional
Pendidikan Lingkungan Hidup di Jatim, pada level pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi, dibuat renyah oleh Mas Suryo. Ini
karena metode yang selalu menarik dan isinya selalu menyeluruh, sehingga
semua orang tertarik untuk terlibat. Termasuk saat ia menggagas konsep
mata kuliah kewirausahaan sosial di salah satu perguruan tinggi swasta
terkemuka di Jatim.
Mas Suryo juga telah menghidupkan suasana Museum Majapahit
di Trowulan. Meskipun tidak sehat lagi tapi sangat gigih dan rajin,
mendorong pihak pengelola museum agar mengembangkan metode
pendidikannya.
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Model PLH yang beliau usung memberikan dasar filosofi yang
kuat tentang pendidikan keanekaragaman. Tidak hanya hayati tetapi
juga budaya dsb, dan hal ini sekarang sangat terasa pengaruhnya pada
pendidikan formal. PPLH yang di Jatim, Sulsel, Bali, dan tempat lain
saya kira semua orang tahu bahwa itu jasanya. ***

r

Catatan Bebas Darmapatni
I met with Suryo 15 years ago, and I was impressed in the first meeting.
He had a slim and lean body but very loud voice. Then, I became more
impressed by times and my mind slowly changed when I met him more
often and listened to his ideas and thoughts. He was an exceptional
person. He was full of spirit and he loved life very much. Suryo was born
in Surabaya on June 22, 1956, as the sixth child of seven children. The
family gave him a name Suryo Prawiroatmodjo, literaly means a soul who
has the spirit of a warrior who can be a light for others. Later on, we learn
that the family wish through the name given was fulfilled. His life was a
light for others. His father was an idealistic pediatrician who preferred to
charge patients what they thought reasonable. The father also fought his
superiors to obtain free beds for the poor in the hospital where he worked
even if it meant that his family stayed poor.
Suryo graduated from the school of veterinary medicine at Airlangga
University in Surabaya in 1982. His interest to animal, nature and wild
life brought him to The Green Indonesia Foundation in Bogor in 1984.
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He gave up the family pressure to work on his own field, like selling the
veterinary medicine but pursued his interest on environmental education.
In 1985, he returned to East Java and started to set up the first
environmental education center in Seloliman, Trawas. He launched
his vision and mission on environmental education in Indonesia. He
set up the center to be effective and able to educate people about the
environment. Environmental education was a new thing in Indonesia at
that time, so the challenges were much giant. The number of teachers that
need to be trained was huge. Suryo trained a group of young persons who
can implement and do their ideas, thoughts and dreams. Suryo and team
developed various ways how to introduce the environmental education.
His patience and spirit had influenced others. His commitment for
environmental education had taught and inspired thousand youth and
other generation to follow his steps.
Suryo loved culture especially Javanese culture where he was born and
grew up. He developed integrative approaches among the various aspects
of life to learn about environment. One of his approaches was through
cultural activities. He believed every single person has a way of life that can
be developed from the root of his or her culture. Suryo had a big concern
that many youth forgot the culture and been influenced more with the
other cultures that are not suitable with the local environment, ethics or
values. For the last few years of his life, he had run many workshops for
students and teachers to educate them about culture. He always said one
thing that we need to learn again is a local wisdom since there are a lot of
values behind it especially to protect and conserve the environment. He
always had a big spirit to explore and discuss his ideas. All the sickness
that he had since the last 20 years, did not effect his commitment to keep
working. He was living by an example. He taught not only by words but
also by actions. He did what he said.
Few comments on social media showed us how Suryo had influenced
the life of many and he was deeply loved.
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Suryo was awarded many rewards. In 1990, Suryo received Rolex
International Award for his works on environmental education. For Suryo,
environmental education is not only about planting trees, doing waste
management or recycle, or visiting the nature, but to ensure people that
environmental education is about loving the life, loving the environment
itself. He said every one who has lived on Earth wont leave the Earth
without loving it. Therefore, no one should harm the mother earth. No
one has a right to do that.
In 1992, Suryo was elected as an Ashoka Fellows for his works. For a
number of years he insisted that environmental education is essential but
it will not happen, unless a training center is built to enable us learning
about environmental education. People will appreciate the nature or the
environment more when they see the clean, nice and beautiful ones.
He wanted the center could be used to give people inspiration how the
environment should be.
The next one is to have group of people who are highly motivated,
broadly interested and creative to lead the activities on environmental
education. Therefore for many years, he worked to achieve the goals.
He persisted. Amazingly he was able to develop the center become big
and well known national and internationally. He emphasized on handon experiences program where people can learn about the environment
from the environment itself. He made the program applicable for people.
He worked tirelessly to find new methods, idea, program, thought and
other things that he could brought to Indonesia from books, workshops,
seminars or through out the international connection, friendship and
partnership that he had developed for years.
He brought Caretakers Environmental International network to
Indonesia and set up the Indonesia branch with name Pandu Pertiwi.
Through this chapter, Suryo had initiated international meeting,
workshops, convention and conference. The event has been started since
1998. The last one was last year in 2012 in East Java, Indonesia. The
Environmental International Teacher Convention was attended by at
least 100 to 150 teachers, mainly from all over Indonesia and some from
other countries especially with support from International CEI Board,
the convention was able to enrich the Indonesian teachers experiences
and knowledge on environmental education. His works on this field will
Suryo Kinasih The Beloved
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remain in the heart of thousand teachers that had been touched by his
spirit, love and patient. He will be sadly missed by all of us.
Since he attended the CEI Conference for the first time in 1992 (?),
he had a big dream to bring the conference to Indonesia. He kept the
dreams and used to share it with us. He always said that we could be
an excellent host for CEI Conference. We have things that International
youth and teachers can learn from Indonesia. With all his limitation on
his health, he was full of spirit when CEI Board agreed to have the 2010
CEI Conference in Indonesia. No one can stop him to contact people,
talk with them and share the ideas of the conference to gain support for
the conference. He knew that the conference would influence Indonesia
more and bigger to spread the spirit of environmental education to all
over Indonesia. I never see any one else who loves the life more than he
did.
In 1992, he received another award from UNEP (United Nations
Environmental Program) called The Global 500 Award. He received it in
Rio De Janeiro, Brazil. He also was invited to come to prepare the Rio +
Janeiro.
Suryo became a teacher and mentor to all of us. He will be patient to
listen us but he will be very much strong on argument of the ideas and
like to challenge us to think, be creative, be more persistent and keep
working. He taught us that life is so precious and the only value we can
put on it when we do something for the place we live, to the people
around us and to the world and future. He was a strong man even though
he was sick for years. The angel of death was afraid to take him for many
times, but finally on 8 of May 2013, he gave up his life to them and left
us forever. His physical body was cremated and the ashes were spread
in the Mountain of Penanggungan in one very old temple called Candi
Kendalisada. He had chosen the place where he will be resting, on the
top of the mountain, when more than a thousand years ago, one of the
greatest king of Java, The King of Airlangga, also choose the place for his
last rest. His spirit and love will remain with us. His teaching will always
guide us. Good-bye Suryo. We all love you.
(Darmapatni adalah guru di Sinar Mas World Academy, Tangerang)
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Amalia Hamidi

Perindu Penanggungan…
Sebuah ilustrasi, tentang seorang kakak, sahabat, dan guru
yang kuhormati.

N

amaku masih Amalia Hamidi. Pak Suryo memanggilku Amel,
berlatar belakang pendidikan S1 Fakultas Hukum di Universitas
17 Agustus 1945 Jakarta.
Berkegiatan dan sering jumpa pak Suryo, karena aku mengaktifkan
diri di Klub Indonesia Hijau (KIH), baik masih di bawah Yayasan
Indonesia Hijau (YIH), maupun saat KIH berdiri sendiri, menjadi sebuah
lembaga independen.
Berawal dari sebuah kegiatan pengenalan tentang Hutan Tropis
Indonesia, kala itu aku masih duduk di bangku sekolah menengah
pertama sebuah sekolah di kawasan timurnya Kota Metropolitan Jakarta.
Keingintahuan dan rasa penasaranku membawaku mengikuti pertemuanpertemuan rutin yang dilakukan sebuah lembaga, yang bernama Yayasan
Indonesia Hijau (YIH). Saat itu pertemuan-pertemuan diadakan kadang
di Jakarta atau di Bogor. Hingga akhirnya aku terdaftar menjadi salah satu
anggota simpatisan yang diwadahi dengan nama Klub Indonesia Hijau
(KIH).
Isi pertemuan kadang membahas presentasi-presentasi kegiatan
lapangan dan survey kekayaan alam Indonesia. Bahkan juga diadakan
beberapa kegiatan-kegiatan pengenalan tentang kegiatan alam terbuka.
Mulai dari Berkemah, Bird wacthing, ketrampilan-ketrampilan di
alam bebas diperkenalkan dan dilatihkan kepada para simpatisan dari
lembaga ini.
Saat YIH masih ada, hari Sabtu atau Minggu dan waktu libur
sekolah sering digunakan untuk ikut serta kegiatan kunjungan sekolah
atau kawasan-kawasan konservasi. Aku ikut belajar dari kakak-kakak
mahasiswa ataupun rombongan sekolah melakukan kegiatan dialam
membantu staff-staff lapangannya YIH waktu itu.
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Berbekal pengalaman dan tak
memutuskan jalinan silaturahmi
saat YIH sampai pada tujuannya
mendirikan PPLH Trawas
sehingga banyak programprogram pendidikan lingkungan
yang dikampanyekan YIH
di wilayah barat (khususnya
Jabodetabek – Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi)
Pak Suryo memanggilku Amel
relatif tak berfungsi, karena
konsentrasi YIH waktu itu melakukan perencanaan dan mengkampayekan
kegiatan untuk di PPLH Trawas.
Kami, beberapa simpatisan seperti; Tomie Dono, Arief Wicaksono,
Irwan Suprianto, Danar Dana, dan saya sendiri mengkibarkan diri
dengan bendera KIH dan mulai berkegiatan dengan sekolah dan generasi
muda lainnya secara langsung. Melakukan modifikasi metode-metode
kegiatan yang lebih bisa menjadi trendnya anak-anak muda saat itu.
Program Bermain di Alam Bebas, Peka Alam, Trabas menjadi unggulan
dan dibuat sesuai usia dan tingkatan pendidikan.
Meskipun terputus hubungan kegiatan beberapa waktu, namun
jalinan persahabatan dan komunikasi kadang bisa saling bertemu dalam
beberapa kegiatan diluar KIH ataupun PPLH Trawas. Mengenal orangorang yang mengurusi lembaga ini menjadi kesenangan tersendiri. Banyak
cerita dan pembelajaran yang aku dapati secara otodidak dari berinteraksi
dengan mereka.
Dengan staff-staff yang cukup akrab diingat dan memiliki kekhasannya
masing-masing.
Salah satunya yang kukenal dan akrab berinteraksi dalam kegiatankegiatan lembaga ini adalah Suryo W. Prawiroatmodjo seorang yang
saat itu kukenal masih mahasiswa yang wara-wiri selalu mempersiapkan
berbagai presentasi lapangan kalau akan diskusi. Dan kadang mengajari
dan memperkenalkan berbagai hal tentang kegiatan lingkungan terutama
hal yang berkenaan dengan pendidikan lingkungan.
Meskipun beliau berkantor YIH wilayah bagian timur di kota
Surabaya, kerap kali berkunjung ke Bogor. Kadang suka mengajak jalan30
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jalan ke kebun raya dan beberapa lokasi yang dijadikan lokasi program
kegiatan. Beliau suka diskusi terutama tentang ide dan kegiatannya di
wilayah timur.
Hingga suatu hari saat aku berkunjung usai sekolah, bertemu beliau
sedang sibuk dengan bahan bahan presentasi dan peta-peta.
Dengan sabarnya beliau menjelaskan sebuah peta biru rancangan
sebuah tempat yang diidealkan menjadi tempat berkumpul dan belajarnya
para pemerhati lingkungan. Namanya Pusat Pendidikan Lingkungan
Hidup (PPLH) Trawas kala itu masih sebuah peta rancangan yang cukup
mengagumkan, sampai aku bercita cita ingin berkesempatan berkunjung
kesana.
Kesempatan pun datang, saat itu rencana peletakan batu pertama.
Aku ikut melakukan perjalanan menuju lokasi di lereng sebuah gunung
di Jawa Timur. Tepatnya Desa Trawas, lokasi rancangan PPLH Trawas itu
diwujudkan. Sebuah Desa yang di sekelilingnya hutan lindung, dengan
pemandangan dan suasana yang asri aku jumpai di sana.
Dari informasi yang aku dapat, cerita yang sering aku dengar dari
mulut beliau. Tempat ini memang asri, memberi kekuatan magis untuku
untuk menyayangi dan mencintai lokasi ini. Makin banyak cerita dan
makin banyak berinteraksi seperti ada hal yang selalu manggil pulang
untuk di kunjungi. Walaupun sekedar untuk bersapa-sapa dengan alam
pedesaannya.
Pak Suryo atau Pak Yo aku biasa menyapa, senantiasa memberi banyak
wacana pengetahuan tentang berbagai hal. Terutama keterkaitan manusia
dengan alam, budaya dan sedikit adat istiadat yang digelutinya.
Tidak saja, bahan bacaan, diskusi, cerita dan kebiasan masyarakat
setempat yang sering di perkenalkan. Juga kepedulian akan kondisi alam
yang menjadi kegiatan utama sebagai pendekatan pembelajaran orangorang yang melakukan kegiatan di lokasi ini dan menumbuhkan kecintaan
akan apa yang tercipta di jagat buana ini. Mewujudkan interaksi manusia
bukan saja dengan penciptanya, namun juga dengan manusia dan alam
semesta.
Persahabatan kami, membelajarkan diriku akan hal lain dari kepedulian
tentang lingkungan. Dari sisi budaya dan adat kebiasan, sisi pengetahuan
alam sebagai informasi yang tiada habisnya dan juga kegiatan-kegiatan
yang dapat disinergikan dengan keseharian, pembelajaran di sekolah dan
luar sekolah.
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Berinteraksi dengan banyak orang yang peduli lingkungan, menyebar
tahuan peduli lingkungan dan kegiatan kegiatan yang dapat diadopsi
menjadi kegiatan yang menarik untuk media pembalajaran tentang alam
sekitar.
Hingga berinteraksi dengan teman-teman di luar Indonesia, baik itu
para volunteer yang datang ke PPLH. Ataupun pertemuan-pertemuan
skala internasional untuk Guru, pendidik dan pengerak pendidikan
lingkungan kerap kali diadakan dan menjadi pengalaman tersendiri di
PPLH Trawas saat itu.
Banyak hal, yang berdinamika dalam hubungan pertemanan kami.
Saling memberi support dan uji coba kegiatan atau mengimplementassikan
program. Menjadi ajang diskusi yang menarik.
Pengalaman dan naluri beliau, aku kagumi. Senantiasa memberi
keseimbangan wawasan. Indonesia itu kaya dari segala hal, dan dapat
dipelajari dengan mudah. Namun tidak semua penduduk Indonesia
peduli akan lingkungan hidup yang ada di negara ini. Maka teruslah
berinteraksi, membangkitkan kepedulian itu sejak usia dini. Itu yang
sering, ditekankan dan terus belajar juga. Peduli dengan orang disekitar
meskipun mungkin secara materi berbeda. Namun kita sama mahluk
Tuhan.
Meski beberapa waktu sempat kurang berkomunikasi, karena
kesibukan masing-masing. Namun bila ketemu ada saja yang menjadi
pembelajaran dan di tambahkan energi untuk senantiasa mempelajari.
Bersyukur aku diberi kesempatan mengenal beliau berinteraksi dan
dibimbing beliau. Belum banyak hal yang dapat aku wujudkan seperti
cita-cita beliau.
Belum banyak interaksi pembelajaran beliau yang dapat aku wujudkan.
Namun setidaknya Beliau menjadi kekuatanku untuk senantiasa
belajar dan berbagi, menumbuhkan jiwa-jiwa peduli untuk kelestarian
bumi Pertiwi.
Pada masanya terjalin kembali cukup rapat pada saat lahirnya jaringan
pendidikan lingkungan (JPL tahun 1996 dalam Lokakarya Pendidikan
Lingkungan yang diinisiasi oleh PPLH Trawas, Hanns Seidel Foundation,
WWFdan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup). Beberapa program
yang dilahirkan seperti salah satunya Program Profesi.
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Program ini memberi banyak pembelajaran bagi saya khususnya dan
bagi perkembangan kegiatan Pendidikan Lingkungan di Indonesia.
Beberapa angkatan dihasilkan dari ide program ini, memberi wacana
dinamika pengetahuan dilingkungan pengiat pendidikan lingkungan.
Aku sempat mengikuti dan membantu mengelola kegiatan di program
ini bersama sahabat-sahabat lainnya seperti : Latipah Hendarti, Endah
Nirarita, David Sutasurya, Maria Mumpuni, Agus Wiyono dan beberapa
lainnya.
Kala itu Program dijadikan inisiatif pembelajaran bersama untuk
para penggerak pendidikan lingkungan di Indonesia. Angkatan pertama
bekerjasama dengan JPL. angkatan kedua dengan Caretaker Environment
International (CEI) dengan model pembelajaran disesuaikan dengan
kebutuhan peserta yang mengikuti.
Beberapa pertemuan Guru-guru Internasional yang mana PPLH
Trawas selaku Tuan Rumah secara pribadi pak Suryo selalu mengajak
untuk belajar dan saling tukar informasi, meskipun kadang saya tak lagi
di KIH. namun menjadi anggota JPL (Jaringan Pendidikan Lingkungan)
secara individu.
Bahkan kadang kala, PPLH Trawas menjadi lokasi pelatihan Fasilitator
Lapangan programnya KIH. Jadi, Penanggungan bukan hanya sebuah
gunung, namun memiliki arti yang besar dalam perjalanan sejarah
pendidikan lingkungan di negeri ini.
Beliau tokoh yang kuhormati akan eksistensinya sebagai generasi yang
peduli lingkungan dan budaya tanah leluhurnya. Perkembangan lebih
lanjut, setelah tidak lagi di PPLH Trawas, beliau suka berkabar via e-mail
dan kadang mengundang datang kekegiatan beliau di manapun.
Terima kasih Pak Yo, kau selalu ada di sanubari kami. Engkau
memberi inspirasi untuk pendidikan lingkungan di negeri ini… Semoga
perjalananmu dilapangkan di Nirwana. ***

r
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Janet Cochrane

Memories of Suryo

S

o, Suryo is no longer in this world with us? It’s impossible to believe
that someone so full of life, so full of energy, can have left us.
I first met Suryo in 1985 at the Yayasan Indonesia Hijau in
Bogor: he was like a breath of fresh air, certain of what he wanted to do.
We became friends straight away and I enjoyed meeting him whenever
I returned to Indonesia and when he came to the UK. I remember him
laughing as we walked through a London park, when a tiny dog barked at
him: ‘Oh … so small! But so fierce!’ He was there for a conference, already
well known for the career which consumed him, fighting for the health of
the Javanese environment and culture.
It’s because of Suryo that I got to know East Java well. Whenever I
came to Indonesia I saw him, and often he asked me to take part in a
seminar he was giving. In 1995 I came here to do my PhD research, using
Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru as a case study because Suryo
arranged a base for me and my small son with the delightful Ibu War in
Trawas. He also arranged for a research assistant for me – Agus Wiyono –
and we have been good friends ever since.
It’s because of Agus – and therefore because of Suryo – that I arranged
trips for volunteers from my university to come to East Java every year for
5 years. Through that programme and the Schools Link programme he
organised, he was responsible for hundreds of British people coming to
know and love Indonesia.
As well as being a great advocate of Javanese culture and environment,
he was a kind friend to me and to Robbie. His bravery in the face of
his illness was inspirational: he continued to be passionate about his
campaigns, and was always ready to enjoy a joke – in one of the several
languages he spoke.
Suryo may be no longer in our world, but the legacy he created will be
with us for many years to come. My memories of a dear friend will never
fade – and I know he is smiling at us from his current world.
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Ashoka Indonesia

Remembering Suryo
Prawiroatmodjo

A

shoka Indonesia is saddened to report that Suryo Prawiroatmodjo,
Ashoka Indonesia Fellow 1990 passed away 8 May 2013 at
00.15. Suryo was the first initiator of Indonesia’s environmental
education. He was also the winner of Rolex Award 1990.Below is his
short profile:
Long convinced both that most existing approaches to environmental
education were not working and that environmental conservation
would become real only if Indonesians quickly overcame stunning
environmentalignorance, Suryo for years has been insisting that
environmental education is essential but will not work unless two
conditions are met.
First, there must be a physical demonstration center that serves as
the heart of each region’s environmental education work. People have
to experience the environment either to appreciate it or tounderstand
its complex workings. Theoretical discussions and paper displays are
especially unhelpful in this uniquely interconnected, subtle field.
Second, to be effective in this field, a popular educator must be highly
motivated, broadly interested, and creative. The number of issues and the
diversity of people to be served requires this. Government servants only
very rarely have the drive to reach beyond their categories or to create
effective ways and expend the energy required truly to reach the public.
Suryo some years ago set out to build a model environmental
education program that meets these two criteria. For years his colleagues
and supervisors told him he was dreaming, that centers such ashe
was imagining would be financially unsustainable white elephants.
Nonetheless, he persisted. Somehow he amassed the support necessary
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launch the first such center at Trawas in his native East Java. Located on a
wooded 3.7-hectare site, it includes a library,training rooms, a dormitory
and bungalows, a greenhouse, a model of a paddy field, demonstrations
of alternative and organic agriculture, a segment of a tropical rainforest,
and a number of trails.Through this complex, Suryo provides educational
programs that are down to earth, experimental, very concrete, easy to
understand – and therefore, popular. He organizes trainees into small
groups offive or so to facilitate discussion and hands-on experimenting.
Thus, for example, visitors not only hear of the idea of producing cooking
charcoal from garbage, but they also produce and use it themselves.
Although his work will always live, he will be dearly missed by us all.
ASHOKA INDONESIA
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Doa untuk abu jenazah Suryo di Patirtan Jalatunda, Trawas, Jawa Timur.
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Dédé Oetomo

In Memoriam Suryo W.
Prawiroatmodjo: pemikir
dan aktivis lingkungan hidup
berwawasan sosial-budaya
emansipatif

S

aya pertama kali mengenal almarhum Suryo Wardhoyo
Prawiroatmodjo pada pertengahan tahun 1980-an. Tahun tepatnya
dan bagaimana kami saling kenal saya tidak ingat. Yang saya ingat,
dia dan partnernya, Anton, datang ke rumah saya waktu itu, di perumahan
sedikit di luar batas kota Surabaya sebelah barat daya, Trosobo. Kala itu
telepon biasa pun masih sulit didapat, jadi mungkin dia tiba-tiba muncul
begitu saja di rumah saya.
Tujuan dia menemui saya, seingat saya, hendak bertanya-tanya tentang
studi di Amerika Serikat. Tahun 1984 saya pulang dari studi doktorat di
Cornell University, dan tak lama kemudian diterima menjadi dosen di
Universitas Airlangga, alma mater Suryo. Mungkin seseorang di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tempat saya mengajar, memberitahukan
alamat saya. Saya tidak ingat siapa yang mengenalkan diri saya kepadanya.
Boleh jadi dia membaca berita tentang saya atau tulisan saya di surat
kabar atau majalah waktu itu, atau bisa saja kami dikenalkan oleh
kawan kami, Firdaus, kawan kuliah saya di Jurusan Pendidikan Bahasa
Inggris di IKIP Surabaya, sekarang dosen bahasa Indonesia di Flinders
University di Adelaide, Australia. Firda, begitu dia akrab dipanggil, kala
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itu bekerja sebagai penasihat studi di Amerika Serikat pada Perhimpunan
Persahabatan Indonesia-Amerika.
Saya sudah tidak ingat juga apa saja yang ditanyakan oleh Suryo
tentang studi di Amerika Serikat. Yang saya ingat adalah seorang yang
sangat cerdas, tidak saja dalam bidangnya, biologi, kedokteran hewan,
ilmu pengetahuan alam pada umumnya, yang sejak kecil saya kagumi
tetapi tidak pernah benar-benar kuasai. Tetapi saya juga terkesan akan
keluasan ilmu dan pengetahuan Suryo mengenai sejarah Jawa Timur,
budaya Jawa baik yang priyayi tetapi terlebih yang wong cilik, dan berbagai
isu sosial seperti pendidikan, yang sangat diminatinya. Mungkin karena
kami sama-sama gay, kami juga cepat akrab, meskipun saya juga yakin hal
itu tidak relevan dalam persahabatan kami. Saya memilih menjadi aktivis
gay, Suryo belakangan saya kenal sebagai aktivis pendidikan lingkungan
hidup yang hebat.
Pada dasawarsa 1990-an kami menjadi makin dekat dalam aktivisme
maupun pemikiran, karena kami sama-sama dipilih menjadi Fellow
Ashoka (www.ashoka.or.id). Suryo menjadi Fellow pada tahun 1990,
dan saya pada tahun 1992, untuk aktivisme kami masing-masing. Dalam
kerangka fellowship kami inilah, mungkin karena kami sama-sama di
Jawa Timur, tetapi saya pikir juga karena kecocokan banyak ide kami,
kami sering terlibat dalam pemerkuatan semangat dalam kewiraswastaan
sosial ataupun aktivisme sosial secara umum kepada aktivis-aktivis di
sekitar Jawa Timur maupun seputar Nusantara.
Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) di Seloliman yang
didirikan oleh Suryo menjadi tempat saya belajar banyak tentang
kepedulian pada pemeliharaan lingkungan hidup, setidaknya secara
pribadi, tetapi juga merasuk ke dalam pekerjaan saya mendidik dalam
ilmu-ilmu sosial dan humaniora, termasuk juga dalam aktivisme saya
dalam bidang gender dan seksualitas. Suryo bagi saya adalah air mancur
ilmu pengetahuan yang menakjubkan tentang ilmu pengetahuan alam
dan lingkungan hidup, sehingga berbincang dengan dia senantiasa
memberikan desir intelektual tersendiri.
PPLH memang sering menjadi tempat lokakarya atau pelatihan
yang dilakukan oleh Ashoka Indonesia pada tahun 1990-an. Lokakarya-
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lokakarya awal dalam merintis program penanggulangan HIV dan AIDS
pada awal tahun 1990-an banyak diselenggarakan di PPLH karena
lokasinya yang asri dan ramah lingkungan. Saya juga sering bertemu
dan berbincang dengan Suryo pada acara-acara yang melibatkan aktivis
sepanjang tahun 1990-an.
Eforia Reformasi mempertemukan kami lagi, kali ini dengan dua tema,
yang dari sudut pandang saya, karena kesibukan saya, saya sayangkan
tidak pernah mengristal. Harapan saya orang-orang yang terlibat dalam
acara-acara di mana kami berdua terlibat dapat memanfaatkan ide-ide
kami dan meneruskannya dalam bidang dan lingkungan mereka masingmasing.
Sesudah Reformasi dua kata kunci yang kami geluti adalah
“pendidikan” dan “budaya,” yang keduanya kalau melibatkan Suryo
senantiasa berdimensi wawasan lingkungan yang sinambung. Kami samasama bercita-cita mendidik anak-anak Indonesia yang cerdas dan sigap
membaca lingkungan alam dan sosialnya sehingga dapat mengarungi
kehidupan modern yang kian kompleks dan alih-alih celaka karena
macam-macam godaan budaya berwawasan jangka pendek, justru dapat
memunggunginya dan hidup mandiri sehingga dirinya dan kemudian
keluarga dan masyarakatnya dapat sejahtera.
Dalam konsep “budaya” kami, Suryo sering memberi saya kesan kuat
penguasaan dia atas metode berpikir empirik, yang sambung dengan cara
berpikir saya yang sejak bangku kuliah belajar untuk menyadari kenyataan
empirik, bagaimanapun pahit dan mengganggunya. Kami sepakat
bahwa budaya yang berkembang dewasa ini terombang-ambing pada
berbagai penggoda berwawasan pendek yang disebutkan tadi, apakah itu
kerakusan ekonomi dan kekuasaan, kedangkalan berpikir (non-)spiritual
dan kecenderungan tidak kenal lagi (pangling) akar budaya sendiri.
Acara resmi terakhir yang saya hadiri bersama Suryo adalah suatu
lokakarya mengenai pemeliharaan lingkungan di sekitar tempat
kesayangannya, lereng Gunung Penanggungan, di mana saya diminta
untuk mengonfirmasikan pentingnya meneruskan adat di seputar proses
pembibitan padi, penanaman dan pengairannya dan pemrosesannya
secara umum, tanpa mengabaikan segala perkembangan dunia modern.
Adat ini sedang terancam tergerus oleh puritanisasi agama yang sedang
merajalela di sekitar wilayah situ.
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Terakhir saya bertemu Suryo, kami sama-sama menghadiri
peresmian sebuah pagoda Buddhis di daerah Trawas, di lereng Gunung
Penanggungan, pada hari Tahun Baru. Waktu itu kembali kami terlibat
pembicaraan asyik tentang garis tipis antara menghargai hak beragama,
yang kami berdua junjung tinggi, dan menganut suatu kepercayaan, yang
kiranya kami berdua terlalu kritis untuk melakukannya.
Berita meninggalnya Suryo, 8 Mei 2013, yang mengejutkan, secara
tipikal saya terima melalui pesan pendek dari seorang kawan aktivis lama,
Khanis Suvianita, yang sekarang juga aktif di organisasi saya. Segera saya
teruskan berita itu kepada Firda melalui Facebook.
Sayang sekali saya tidak dapat melayat di Jakarta, tetapi saya sempat
bertukar pesan pendek dengan Arief W. Djati, rekan intelektual dan aktivis
saya, yang pada tahun 1990-an sering berkegiatan di PPLH Seloliman.
Semangat, ilmu dan wawasan Suryo akan tetap hidup dalam kegiatan
saya sebagai pendidik maupun aktivis. Selamat jalan, kawanku… ***

Dr. Dede Oetomo (kiri) di samping Drh. Suryo WP yang duduk santai
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Duncan Graham

Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo:
Selamat jalan, Pelopor Pendidikan
Lingkungan!
Duncan Graham, Kontributor Jakarta Post, Malang

Diterjemahkan oleh Maria Anindyaswari Budianta, dari
Jakarta Post, 17 Mei 2013.
(Duncan Graham) Berikut ini adalah bukti bahwa sikap dan nilai-nilai
orang bisa berubah dalam sekejap, dan setiap warga negara memiliki
kapasitas untuk bersemangat pada saat pemerintah merasa malas untuk
berperan.
Belum lama ini para konservasionis masih disamakan dengan para
komunis. Mereka dianggap berbahaya meskipun hanya menyarankan
betapa bijaksananya orang yang berminat untuk memelihara lingkungan.
Itu adalah situasi di saat Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo pertama kali
mengajukan gagasan untuk membangun balai desa dan mempromosikan
budaya organik berkelanjutan serta menunjukkan kelebihan memelihara
alam.
Sebenarnya kalau dibilang radikal sih tidak, tetapi pada masa Orde
Baru, gagasan yang tidak muncul dari Presiden Soeharto dianggap
subversif.
Meskipun demikian, prestasi ahli bedah hewan yang muda dan
berbadan kecil dari Kebun Binatang Surabaya ini sangat hebat. Suryo
adalah putra dari keluarga jawa yang berkedudukan tinggi dan seorang
alumni dari Universitas Airlangga. Mungkin Suryo memiliki pandangan
ajaib mengenai pohon, tetapi paling tidak ia tak pernah berniat menebang
pohon.
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Ketertarikan Suryo dengan binatang dan tanaman berasal dari
bibinya yang pernah memiliki kebun. Ia mencintai alam terbuka dan
mengembangkan pengertian ponakannya mengenai keterkaitan alam.
Suryo pernah jadi anggota Green Indonesia Foundation. Di saat itu,
Suryo merantau keluar negeri untuk menguasai bidang pengelolaan
satwa liar di University of Western Virginia di Amerika Serikat dan ilmu
perlindungan alam di Inggris. Namun, saya sekali bahwa ia tidak sukses
dalam membangkitkan masyarakat untuk mendukung tujuan tersebut.
Akhirnya pada tahun1988, Suryo diberikan izin untuk mendirikan
pusat pendidikan alam pertama di Indonesia melalui surat kepercayaan
yang ditandatangani tanpa noda merah. Tempatnya di bukit Trawas, di
atas daratan banjir Jawa bagian Timur Laut, menggunakan mata uang
asing.
Bahkan sejak pertengahan era 1990, tidak banyak agen pariwisata
mengakui Seloliman. Padahal tempat itu sudah terkenal di kalangan
ratusan backpacker sedunia yang secara teliti mengikuti panduan dari
The Lonely Planet untuk berziarah kesana menggunakan bemo atau ojek
sampai trek berliku.
Karena komunikasi merupakan sesuatu yang tidak mudah, para
pengunjung harus wanti-wanti mendapatkan tempat tinggal disana. Bisa
jadi, mereka akhirnya tinggal di sebuah pondok sederhana dengan kamar
mandi beratap terbuka, diatur dalam baris sayuran ditemani oleh bambubambu yang dijadikan ruangan belajar untuk para murid.
Para pengunjung dari Eropa sangat menikmati pengalaman dan
suasana yang diperoleh dari sana. Sedangkan bagi orang-orang Indonesia
sendiri, mereka membutuhkan beberapa banyak tahun sebelum merasa
nyaman serta membujuk para murid untuk tinggal disana. Karena untuk
beradaptasi dengan lingkungan hutan, para warga harus bersiap untuk
menghadapi banyak sekali kotoran serta menahan ketakutan mereka akan
dunia alam yang sangat luas dan tak terduga.
Di saat itu Suryo memperoleh ketenaran antarbangsa. Pada tahun
1990, beliau beberapa kali mendapatkan penghargaan di Geneva,
Washington, D.C. dan Rio de Janeiro. Lima tahun kemudian, prestasinya
baru diakui di Jakarta dalam bentuk medali sebagai seseorang yang telah
berpartisipasi dalam pembangunan alam hijau.

Suryo Kinasih The Beloved

43

Dengan waktu yang sama, Suryo mengalami bentrokan dengan
panitia yang membantu menjalankan Seloliman, hal ini disebabkan oleh
perdebatan mengenai prinsip manajemen yang bertolak belakang dengan
satu sama lain. Ia juga tiba-tiba divonis dengan Crohn’s Disease, penyakit
langka yang melemahkan usus. Penyakit ini tak bisa disembuhkan dan
ironisnya banyak sekali teori yang menyangkutkan faktor lingkungan,
tetapi di kasus Suryo ini bisa jadi penyakit turunan.
Akhirnya Bagoes Brotodiwirjo, seseorang filantropis dan arsitek
beragama Buddha bersedia untuk turun tangan dan membiayai operasi
untuk Suryo yang diselenggarakan di Singapura. Operasi ini sangat drastis,
mengingat bahwa para ahli bedah harus membersihkan isi perutnya.
Kemudian saat kembali ke Jawa Timur, ia diharuskan untuk beristirahat
banyak, dan hanya boleh bangun bila ingin makan atau pergi ke toilet.
Meskipun itu, Suryo tetap berpaling untuk membuat seminar di
banyak tempat serta membangunkan pusat pendidikan lingkungan antar
pulau-pulau Indonesia termasuk Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Barat
dan Papua yang didukung oleh World Wildlife Fund (WWF).
Seperti pelopor lainnya, ia lebih dihargai diluar negeri daripada orang
dari kampung halamannya sendiri. Ia sempet membuat perkuliahan di
Thailand, menarik perhatian para guru-guru dan siswa antarbangsa untuk
mengikuti workshop-nya di Jawa Timur.
Pada saat ini ia mendesak orang muda untuk mendengarkan para tetua
dan menghargai kebijaksanaan pepatah kuno. Suryo merajutkan boneka
serta membuat permainan berdasarkan cerita rakyat, ia percaya bahwa ada
banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari masa lalu untuk berkembang
menjadi lebih baik di masa kini.
“Saya ingin membangkitkan semangat para penduduk desa, dan
ucapkan kepada mereka bahwa pengorbanan mereka merupakan harta
dari nenek moyang kami” kata Suryo. “Untuk melestarikan alam, kami
harus mencintai bumi ini”
Diam-diam Suryo mempunyai motif untuk membujuk
banyak orang, tetapi ia tidak terkesan terlalu nyaring, dan
tampaknya tidak mengganggu para skeptis. Rupanya, para lembaga
bantuan dari banyak negara bersedia untuk memberikan donasi.
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Secara akademis, ia tak pernah menggunakan gelarnya sebagai referensi
untuk membangunkan pertahanannya. Justru para petani, guru besar,
pemimpin agama dan birokrat ia jadikan sebagai inspirasi untuk memukau
para pendengarnya.
Suryo jarang sekali mempelajari agama modern dan pernah menjadi
murid dari kerajaan Majapahit abad ke-14 yang pernah menguasai
sebagian besar Asia Tenggara dari hati Jawa Timur, bukan karena militer
dan kemenangan perdagangan, tetapi karena bekerja sama dan tidak
bertentangan dengan alam.
Ia menyukai cerita-cerita Panji, dongeng dari abad ke-13 mengenai
bangsawan-bangsawan dari Jawa Timur. Dongeng ini menyebar sampai
ke Myanmar dan bercokol di pertunjukan wayang.
Suryo membangun sebuah pondok sederhana di desa Tamiajeng yang
memiliki pandangan indah cocok dengan wataknya, di situ ia dapat
menatap dari padi hijau sampai Gunung Penanggungan yang gelap gulita.
Gunung tersebut adalah gunung berapi ajaib yang masih sangat aktif
di masa kini, diangkut dari India ke Indonesia untuk menjadi Gunung
utama di kalangan agama Hindu dan Buddha. Lerengnya merupakan
surga bagi para arkeologis, karena disitulah adanya sekitar 100 situs
terkenal, termasuk sisa-sisa candi yang masih berkeliaran dimana-mana.
Sayangnya, Suryo tidak berada lagi di rumahnya yang tercinta untuk
menyajikan hidangan kuno yang biasa dimasukkan dalam tembikar a la
Majapahit. Pada tanggal 8 Mei, Suryo menghembuskan nafas terakhir di
sebuah rumah sakit di Jakarta setelah penyakitnya kambuh lagi
Umurnya baru 57 tahun dan wafat sebagai manusia renaisans
pembangkit kelestarian lingkungan Indonesia. Ia adalah orang penuh
keajaiban, yang telah berhasil mencari pengetahuan dari setiap budaya
dan setiap lahan. Sebagai seorang guru ia memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi orang lain dengan semangat yang membara dari jiwanya.
Cerita kehidupan Suryo merupakan bukti bahwa satu orang dapat
membuat perbedaan drastis, meskipun dihadapi oleh situasi yang
mencurigakan. Di depan umum ia tampak optimis, tetapi batinnya
menyesal karena masyarakat Indonesia sangat lambat untuk menyadari
dampak-dampak kritis yang dapat disebabkan oleh kerusakan lingkungan
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dan pencemaran perairan. Toh tidak hanya masa depan mereka yang
akan dirugikan, bangsa-bangsa dari belahan dunia yang lain pula akan
menderita.
Abu jenasahnya telah tersebar di Candi Kendalisada, Gunung
Penanggungan.
“Suryo adalah pembangun alam hijau, seorang pelopor dan pahlawan”
kata Stien Matakupan, seorang pendidik lingkungan dari Jakarta, yang
bersama guru-guru di Indonesia maupun negara lain, sedang membantu
mendidik para murid untuk mengikuti filsafatnya untuk peduli terhadap
lingkungan.
“Jiwa, raga dan inspirasi yang telah diberikan oleh Pak Suryo akan
selalu dikenang .”

Antonius Ayungga melepas Suryo di krematorium Nirwana, Jakarta Utara

46

Drh. Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo

Duncan Graham

Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo:
Farewell Indonesia’s ‘green
Renaissance’ man
Duncan Graham, Contributor, Malang
(Duncan Graham)Here’s proof that attitudes and values can change
faster than we think, and that citizens have the ability to wake interest
when governments yawn.
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Not too long ago conservationists were considered siblings to
communists, dangerous even when just respectfully suggesting that caring
for the environment might be smart.
That was the situation when Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo first
proposed building a rural center to promote sustainable organic agriculture
and teach the benefits of nurturing nature.
Radical? Hardly, but this was during the New Order days when ideas
that didn’t flow from Soeharto’s presidential palace were considered
subversive.
However, the credentials of the young and physically small veterinary
surgeon from the Surabaya Zoo were above reproach. The son of a highstanding Javanese family and educated at Airlangga University, Suryo
might have some whacky notions about trees, but there was no hammer
and sickle in his kitbag.
His interest in animals and plants came from an aunt who owned a
plantation, loved the outdoors and developed her nephew’s understanding
of the interconnectedness of nature.
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True, he was a member of the Green Indonesia Foundation. He’d
been overseas studying wildlife management at the University of Western
Virginia and conservation education in Britain, but unlikely to stir the
masses.
So in 1988, with no red taint detected in his green credentials, Suryo
was allowed to set up Indonesia’s first environmental education center in
Trawas, in the hills above the steaming floodplains of north East Java,
using foreign funds.
Even by the mid 1990s few tourism officials had heard of Seloliman.
But it was well known among hundreds of international backpackers
who followed instructions in the Lonely Planet travel guide to make
their pilgrimage using bemo (minibuses) and ojek (motorbike taxis) up
winding tracks.
Communication was chancy and visitors had to hope accommodation
might be available. This could be a simple cottage with an open-roofed
bathroom set in rows of vegetables alongside bamboo classrooms
Europeans loved the experience and ambiance, but it took a few years
before Indonesians felt comfortable and schools ready to bring students to
stay and learn by getting their hands dirty and lose their fears in the forest.
By then Suryo was known internationally. In 1990 he had won awards
in Geneva, Washington, D.C. and Rio de Janeiro. It took a further five
years before his achievements were recognized in Jakarta with a medal for
“participation in development”.
About this time Suryo fell out with the committee running Seloliman
over principles of management. He also became seriously ill with incurable
Crohn’s Disease, a rare and debilitating bowel condition, ironically often
linked to environmental factors, but in his case more likely genetic.
Buddhist architect and philanthropist Bagoes Brotodiwirjo paid for
Suryo to get surgery in Singapore that included removal of much of his
gut. Back in East Java his movements were restricted by excessive tiredness,
dietary needs and toilet proximity.
Despite these handicaps he turned to running seminars and traveling
across the archipelago setting up environment education centers in South
Sulawesi, Bali, Kalimantan and West Papua backed by the World Wildlife
Fund.
Suryo Kinasih The Beloved
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Like many pioneers, he was better celebrated overseas than in his
homeland, lecturing in Thailand, drawing teachers and senior students
from across the world to his workshops in the East Java wilderness.
At these he urged young people to hearken to the elders and appreciate
ancient wisdom. He created puppets and games based on traditional tales,
believing the past had much to teach the present.
“I want to give confidence to the villagers, tell them that what they’ve
been doing is a treasure from our ancestors,” he said. “We need to love
Mother Earth for sustainable humanity.”
He was quietly persuasive, not strident, and this seemed to calm
skeptics. It certainly opened the wallets of foreign aid agencies.
Academically sound, he never used his education to stand aloof. The
functions he organized always included farmers and professors, faith
leaders and bureaucrats.
Suryo had little time for modern mainstream religious practices and
was a student of the 14th-century Majapahit empire that once ruled much
of Southeast Asia from its East Java heart, not because of its military and
trade triumphs, but because it worked with — and not against — nature.
He loved the 13th-century Panji stories of wandering royals that
originated in East Java, spread up to Myanmar and are entrenched in
wayang performances.
Suryo built a modest multi-level cottage in the village of Tamiajeng
that matched his outlook, gazing across green paddy to dark Mount
Penanggungan.
This is the dormant volcano magically transported from India to
Indonesia to become the mother mountain of Java’s Hindu and Buddhist
religions. Its slopes are an archaeologists’ heaven, with about 100 known
sites, including temple remains.
Sadly, Suryo was not in his beloved home entertaining friends with
food cooked to ancient recipes served in Majapahit-style pottery when he
died on May 8 in a Jakarta hospital following a relapse.
He was 57 and was Indonesia’s green Renaissance man, drawing
knowledge from every culture and every land and full of wonder. As a
teacher he had the ability to infect others with his enthusiasm and awe.
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Suryo’s story is proof that the individual can make a difference,
even when confronted by a suspicious state. Publicly he was always
optimistic, but privately he regretted that Indonesia was slow to realize
that destruction of the environment and waterway pollution was a serious
problem impacting all citizens and their future.
His ashes have been scattered at Candi Kendalisada on Mount
Penanggungan.
“Suryo was an environmental agitator, a pioneer and a hero,” said
Jakarta environment lecturer Stien Matakupan, who along with hundreds
of teachers here and abroad is helping spread his philosophy of care for the
land to future generations.
“His spirit, his inspiration will stay with us.”
(Published in The Jakarta Post, May 17, 2013)
Diterjemahkan dari harian Jakarta Post, 17 Mei 2013 oleh Marya Budianta
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Eka Budianta

In Memoriam
Suryo W Prawiroatmodjo
Selamat Jalan Bapak Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo 1956 - 2013

Amanahmu akan kami lanjutkan dan kami perjuangkan hingga
engkau dapat berdiri tegak di hadapan Sang Penguasa Jagad Raya,
mempersembahkan karya besar bagi alam semesta.
Semoga Sang Pencipta memberi ampunan atas segala kekhilafan, dan
menerima semua amal,karya, cipta dan kasihmu kepada sesama manusia
& lingkungan sebagai ibadah terbesar.
Amin. (PPLH Puntondo)
Pesan itu beredar di Face Book – sebuah jaringan sosial yang banyak
diminati orang muda maupun tua. Segera posting semacam itu mendapat
banyak acungan jempol. Masyarakat pencinta lingkungan kehilangan
seorang teman yang istimewa. Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo, wafat
pada hari Rabu, 8 Mei 2013.
Mantan menteri negara lingkungan hidup, Ir. Sarwono Kusumaatmadja
membalas SMS (short message sevice) yang saya teruskan pada beliau.
Katanya, “Kita berduka-cita karena kehilangan seorang perintis.” Ia
sempat menjenguk jenasah Suryo di Rumah Duka Darmais, sebelum
diperabukan di Krematorium Nirwana, Pluit.
Pertemuan terakhir, Sarwono dengan Suryo, setahu saya terjadi pada
acara peresmian Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk
ekosistem pantai, di Takalar, Sulawesi Selatan. Waktu itu Oktober 2001.
Saya diminta menjadi moderator untuk diskusi panel yang menampilkan
Ir. Sarwono Kusumaatmadja dan Drh. Suryo W. Prawiroatmodjo, sahabat,
kolega – dan saudara sebumi kita tercinta.
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Sekarang Suryo telah pergi meninggalkan kita semua, dan teristimewa
meninggalkan saudara-saudara kandungnya. Inilah putra-puteri Dr. Sie
Sien Ho dan Ibu Endah Soewarni:
1. Sie Swan Gie (Djoko Sambodo Prawiroatmodjo)
2. Sie Swan Hong (Laksmi Kirana Prawiroatmodjo)
3. Sie Swan Soen (Susan Wardhani Prawiroatmodjo)
4. Sie Swan Tjhiang (Djoko Nugroho Prawiroatmodjo)
5. Sie Swan Too (Siswanto Prawiroatmodjo)
6. Sie Swan Gwan (Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo) (+)
7. Sie Swan Tjiong (Djoko Suryo Prawiroatmodjo) (+)
Suryo datang dari keluarga besar yang sangat terpelajar. Pemikirannya
mendalam dan tindakannya efektif, berdampak positif dan membawa
perubahan ke arah yang benar. Sayangnya ia terganggu oleh kesehatan
fisiknya. Antibodi yang seharusnya melindungi tubuhnya, ternyata balik

Eka Budianta dan Suryo dalam keranda di Krematorium Nirwana
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menyerang dan membuatnya keluar-masuk rumah-sakit selama 15 tahun
belakangan ini. Ususnya sudah beberapa kali dipotong, banyak bagian
tubuhnya dioperasi, menyisakan usia 57 tahun kurang satu setengah
bulan saja.
Pada hari Sabtu, 11 Mei 2013, abu jenasahnya ditabur di lereng barat
Gunung Penanggungan, mulai dari Patirtan Jalatunda hingga Candi
Kendalisada. Bagi yang ingat sejarah, segera akan tahu bahwa seribu
tahun yang lalu, abu jenasah Raja Erlangga, ditaburkan di lereng timur,
yaitu di Patirtan Belahan. Wargasetempat menyebut permandian kuno
sebagai Candi Tetek, karena diperindah arca wanita yang memancarkan
air dari payu daranya.

Siklus Seribu Tahun
Erlangga lahir pada tahun 991 dan wafat pada 1049 dalam usia 58 tahun
– setahun saja beda dengan Suryo. Seolah-olah kita melihat siklus seribu
tahun bila membandingkan kehidupan dua lelaki ini. Erlangga, putera
raja Udayana (Bali), dengan ibunya Ratu Mahendradata dari Keluarga
Isyana (Jawa). Suryo – beserta lima kakak dan seorang adiknya – lahir dari
campuran Tionghoa dan aristokrat Jawa, yaitu keluarga Prawiroatmodjo
dari Blitar.
Kehidupan Suryo, lebih menyerupai seorang pejuang sosial-budaya
ketimbang seorang dokter hewan. Erlangga mewarisi kerajaan Medang
yang baru diluluh-lantakkan oleh Perang Pralaya (1005-1016) yang
menewaskan Raja Dharmawangsa, pamannya. Sedangkan Suryo
mendapatkan Republik Indonesia yang baru merdeka (1945), acak-kadut
dengan kehancuran lingkungan dan tragedi sosial, termasuk bencana
kemanusiaan 1965 dan 1998.
Di seputar Gunung Penanggungan itu, Erlangga membangun desadesa yang makmur, termasuk Wotanmas yang lestari sampai sekarang.
Suryo juga memetik inspirasinya dengan pengembangan sosial perdesaan
di Seloliman dan di Tamiajeng. Di antara yang paling berhasil adalah
pusat pendidikan Kaliandra Sejati. Ia juga menjadi mentor wirausaha
sosial di Universitas Ciputra, Surabaya; selain narasumber berbagai
lokakarya di dalam dan luar negeri.
Erlangga mendapatkan apresiasi luar-biasa dari Mpu-Kanwa,pujangga
yang mengabadikan dan merayakan kehidupan rajanya dengan Kakawin
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Arjunawiwaha. Sedangkan Suryo mendapat penghargaan Rolex dan masuk
daftar UNEP Global 500, yaitu lima ratus orang paling berpengaruh
dalam upaya melestarikan bumi kita pada peralihan milenium yang lalu.
Kedua laki-laki itu memang sama-sama hidup pada peralihan milenia.
Suryo menyambut berbagai utusan dari luar-negeri, termasuk Pangeran
Bernard, suami Ratu Belanda yang mengunjungi sekolah lingkungannya.
Erlangga bersama sahabat yang juga patihnya, Narottama, menampung
dan mendidik anak-anak korban perang. Suryo bersama Anton Ayungga,
pasangannya, menyantuni sekitar 40 anak yatim-piatu.
Ia membagi lapangan kerja untuk warga desa yang disayangi. Ada
yang dilatih menjadi tukang masak, ahli pembibitan, pengemudi dan
pengelola penginapan. Orang-orang itulah yang sedih luar biasa ketika
tahu hanya abu jenasah Suryo yang pulang.
Meskipun begitu, ia akan tetap hidup dalam hati para aktifis yang ikut
mendaki Bukit Bekel, di sisi lain dari Gunung Penanggungan, tempat
abu Erlangga disebarkan seribu tahun lalu. Upacaranya dipimpin pemuka
agama Hindu dan Budha juga.
Nah! Boleh jadi saya berlebihan dan mohon maaf kalau keliru. Saya
harus menulis, orang sekualitas Suryo teman saya itu, hanya lahir satu kali
dalam seribu tahun!

Proyek Gajah Putih
Sepanjang hidupnya, Suryo mendapatkan lima penghargaan. Satu di
antaranya di tingkat nasional, yaitu Satyalencana Pembangunan dari
Presiden Soeharto. Empat lainnya dari luar negeri, yaitu dari Ashoka
International (Washington), Rolex (Geneva), dan yang terpenting adalah
pengakuan badan lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNEP) dalam
daftar Global 500 di Rio de Janeiro, Brazil.
Suryo dikenal dan sangat diperhitungkan oleh banyak ilmuwan serta
aktifis sejarah dan lingkungan. Cita-citanya yang tidak kesampaian
untuk menjadi seorang arkeolog, membuatnya gemar pada tempattempat bersejarah dan sangat perduli pada peninggalan purbakala. Ia juga
bersahabat dengan arkeolog Jerman, Lydia Kieven serta sama-sama belajar
tentang cerita Panji.
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Satu kritik yang sering dialamatkan ke Suryo adalah “white elephant
project” yang dilakukannya. Ini mengacu pada perjuangan jangka panjang,
untuk membangun masyarakat yang sadar lingkungan dan cinta sejarah.
Suryo mendambakan masyarakat yang hormat pada tradisi, melestarikan
kekayaan alam dan menjamin masa depan yang lebih bermakna.
Ia memang istimewa dan langka, ibaratnya seekor gajah putih, yang
lain dari yang lain. Namun, di dalam keistimewaannya, gajah yang sakti
itu tidak dapat diharapkan punya keturunan – atau penerus yang akan
melanjutkan cita-citanya. Artinya, kemampuan seorang Suryo, dirasakan
sangat tinggi. Sulit untuk diikuti dan dijamin kesinambungannya, karena
terlalu bagus untuk kita yang hanya berkemampuan sedikit di atas ratarata.
Sebagai contoh, ketika ia memberikan rancangan program-program
lanjutan untuk masa depan, para penerusnya lebih suka membuat program
dan aturan sendiri. Bukan karena lebih pandai dan punya pilihan yang
lebih bagus, tetapi semata-mata mencari cara yang lebih mudah. Mungkin
dengan pertimbangan, jaman sudah berganti.
Pada masa Suryo sehat dan bekerja dengan semangat berkobar-kobar,
Indonesia berada di puncak kejayaan Orde Baru (1990-1996). Kunjungan
wisatawan mancanegara dan hubungan internasional berkembang luarbiasa. Bisa diharapkan, pusat-pusat pendidikan lingkungan mendapat
perhatian sangat baik.
Setelah 1998 – terjadi krisis multidimensi. Suryo tidak berdaya melihat
hutan Gunung Penanggungan dan kayu-kayu gelondongan diangkut
dengan truk melalui muka rumahnya. Ia menangis melihat lingkungan
mengarah ke kehancuran. Bersamaan dengan itu tubuhnya menjadi
lemah, sampai limpanya pun dioperasi, sebulan sebelum ia pergi untuk
selamanya.

Perkenalan Pertama
Pada tahun 1986, saya terpilih menjadi Ashoka Fellow, innovator for the
public. Suryo juga terpilih empat tahun kemudian, yaitu 1990. Tetapi
saya tidak mengenalnya – karena bermukim di luar negeri. Baru dalam
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pertemuan Ashoka setelah 1993 saya beberapa kali bertemu. Yang paling
dekat adalah dalam rapat Global Environment Facilities (GEF Indonesia)
di Pantai Anyer, Jawa Barat.
Kami sempat bersama-sama selama beberapa hari merumuskan
program-program apa saja yang dapat didanai melalui GEF – UNDP,
program pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa di Indonesia. Saya
diangkat menjadi Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan (19941998) dan GEF termasuk dalam urusan administrasi kami. Di antara
peserta rapat ada sastrawan dan wartawan tersohor, Mochtar Lubis, yang
termasuk dewan penasihat, dan kami suka bicara sampai malam.
Suryo memberikan ilmu praktis dan filsafat mengapa kita perlu
menghormati Dewi Sri. Ilmu praktis itu termasuk bagaimana membuat
roti dengan kayu bakar dan oven dari tanah liat. Sedangkan yang filosofis
adalah terkait dengan sejarah, pemikiran, legenda. Ia menguasai berbagai
cerita rakyat dan kisah Panji. Dengan ketrampilannya berbicara, kita bisa
diajak hidup dan menghayati Zaman Kediri.
Suryo menghidupi sejarah di dalam kegiatannya sehari-hari. Ia
mempunyai citarasa dan perspektif yang lebih terolah dan terpikirkan
dari pada rata-rata kita. Ia punya kemampuan helikopter dalam
memandang lingkungan ekologi, sosiologi, geografi maupun historis.
Contoh sederhananya adalah bagaimana ia membangun rumah. Rumah
itu merupakan replika gunung dan menghadap langsung ke Gunung
Penanggungan.
Dalam pandangannya, Suryo melihat sebuah gunung. Tingginya
sedikit di atas 1600 m, dengan empat bukit yang menempel di keempat
sisinya.
Rumahnya adalah kamar tengah dengan langit-langit yang tinggi,
dilengkapi empat kamar yang membentuk paviliun di sudut-sudut kamar
itu. Untuk masuk ke kamar dihubungkan dengan tangga yang unik,
berbentuk tanjakan-tanjakan bujur sangkar. Selama hidup di dunia, baru
di rumah Suryo saya melihat tangga unik seperti itu.
Pada tahun 1993, saya sengaja datang ke rumahnya di Tamiajeng,
setelah beberapa kali menemuinya di Pusat Pendidikan Lingkungan
Hidup (PPLH) Seloliman, Trawas. Pertama kali datang, saya ingat
membawa buku tua, Kalangwan, karya P.J. Zoetmoelder.
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Itulah buku kesayangan saya sejak 1976 – dan selalu berada dekat
tempat tidur. Tetapi saya berikan ke Suryo, karena saya tahu dia lebih
teliti membaca dan lebih memerlukannya. Saya bisa beli lagi yang baru,
cetakan mutakhir dari Penerbit Jambatan.
Saya ingat pagi-pagi terbang ke Juanda, Surabaya, naik bus ke Teminal
Bungurasih, lalu disambung bus lain jurusan ke Malang, turun di
Pandaan. Nasihatnya, dari Pandaan naik saja ojek sepeda motor, minta
diantar ke Seloliman. Itulah pertama kali naik ojek, langsung naik turun
jalan berliku, masuk hutan.
“Wah – Mas Eka disambut banyak monyet tuh…” katanya. Memang
di perjalanan saya melihat beberapa monyet melintas maupun bergayutan
di atas pohon. Tetapi saya tidak mengira bahwa mereka sedangmenyambut
saya. Kata Suryo, sebenarnya tidak setiap hari monyet-monyet itu unjuk
muka. Hanya kalau ada tamu tertentu saja.
Malamnya saya dipersilakan tidur dalam kamar yang terbuka, hanya
kelambu dan kolam memutar, dilindungi tembok tinggi sebagai pagar.
Itulah “kamar” tidur paling ramah lingkungan di sepanjang hidup saya.
Di balik kelambu, keesokan harinya saya melihat tokek sebesar lengan
anak remaja. Reptil yang menyeramkan itulah yang ternyata menemani
saya, hanya dipisahkan selembar kain kelambu.
Jadi saya bebas dari gigitan nyamuk karena ada kelambu dan dijaga
oleh tokek itu.

Kehadirannya Memberi Bobot
Setelah itu, berulang kali saya mengunjungi Seloliman. Sering kali sendiri
– atas undangannya maupun inisiatif, sekedar mampir, mengantar teman,
bahkan mengajak sahabat saya dari Swiss, Dr. Franz Daehler menginap
dua malam pada tahun 2000. Semua yang saya ajak ke sana, senang sekali.
Franz berkata, “Seloliman ini seperti cahaya di ujung lorong perjuangan
melestarikan alam Indonesia.” – the light at the end of the tunnel.
Adik nomor empat saya, Tjatur Ngudiwisma yang tinggal di Surabaya,
bahkan sempat menyalurkan bibit-bibit kayu jati putih – Gmelina Arborea
di tempat kerjanya. Waktu itu dia sudah tidak bekerja di Seloliman,
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tetapi tetap giat sebagai konsultan. Suryo menginisiasi beberapa program
pendidikan lingkungan lain bersama Yayasan Kaliandra Sejati.
Suatu ketika ia mengajak saya bertemu dengan seorang teman
bernama Siegfried, yang mengelola sebidang lahan konservasi, di dekat
Kebun Raya Purwodadi. Bersama pemilik lahan itu, Suryo mengajak
mendirikan Yayasan Pring Woeloeng. Ia memang suka pada bambu, dan
berpikir dapat melestarikannya melalui lomba seruling.
Kalau ia memiliki gagasan yang cocok dibahas, segera kirim email
atau pesan singkat (SMS= short message services). Gagasannya selalu
utuh, menyeluruh. Dia mengajar saya membuat proposal yang ringkas,
meyakinkan dan enak dibaca.
Sekali dia datang dan menginap di rumah kebun kami di Depok.
Kebetulan ada satu rumah panggung kayu, yang kami pindahkan dari
Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan; ke kebun kecil di pinggiran
Jawa Barat itu. Beberapa teman dari Ashoka, seperti Ir. H. Soekirman
(belakangan jadi bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara) dan Ir. Zukri
Saad pernah menginap di tempat itu.
Teman-teman sastrawan yang pernah pengunjunginya antara lain
F. Rahardi, Hamzad Rangkuti dan D. Zawawi Imron. Sedangkan dari
teman aktifis lingkungan dari LEAD Indonesia yang pernah menginap
antara lain adalah Jamal Gawi dan Rachmawati Hussein. Biasanya kami
ngobrol saja sepanjang malam di lantai panggung. Sedangkan Suryo
memilih tidur di lantai bawah, karena perlu dekat dengan toilet.
Saat itu Suryo sudah mulai menderita sakit. Kalau ia datang ke Jakarta,
saya usahakan bertemu di rumah kakaknya, Siswanto Prawiroatmodjo di
Kelapa Gading. Untuk selalu menanamkan harapan berumur panjang,
saya bawakan buku-buku, setebal mungkin supaya membacanya lama.
Kalau dia pulang ke Tamiajeng, saya titipkan biji-bijian bermacam pohon
yang saya dapatkan dari Kebun Raya Bogor.
“Waduuuh – ini saya disuruh membuat hutan?” begitu katanya.
Kalau saya ke Surabaya, selalu saya sempatkan mengundangnya
datang. Kalau saya berceramah, sebisa mungkin dibuat kesempatan
agar dia ikut bicara. Komentar pendeknya saya bisa melipat-gandakan
mutu pidato saya yang berkepanjangan. Waktu Semen Gresik berulang-
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tahun dan mengundang saya bicara pada peluncuran buku “The Poetry of
Nature” Suryo terbujuk untuk menggantikan.
Hore! Saya gembira karena acara bedah buku tentang berbagaimacam pohon pusaka itu menjadi berbobot. Suryo dapat mengangkat
dan memberikan contoh-contoh nyata di seputar kita. Antara lain, dia
senang bererita tentang pohon soka – Ixora – yang tumbuh di samping
Candi Bangkal.
“Bunga soka biasanya kecil dan tumbuh sebagai pagar. Itu berkat
kemampuannya menyesuaikan diri dengan keinginan manusia yang
menanamnya. Padahal kalau merdeka, ia bisa tumbuh sebesar dua
pelukan orang dewasa,” katanya.
Dengan melihat pohon bunga yang menjadi besar dan tinggi itu,
Suryo mengerti bagaimana Hanuman bisa memanjat dan bersembunyi di
atas sebatang Soka. Tentu saja, kita harus otomatis berpikir pohon sebesar
itu boleh jadi sudah mulai tumbuh sejak abad ke XV. Jadi umurnya bisa
berkisar 600-an tahun.
Pohon itulah yang ingin diselamatkan, dan diperjuangkannya menjadi
sebuah pusaka alam.

Tokyo dan Tan Khoen Swie
Pada suatu kesempatan saya mengajak Suryo ikut konferensi yayasan
se Asia, Conference of Asian Foundations and Organizations (CAFO)
di Tokyo. Kebetulan saya termasuk anggota Steering Committee , jadi
boleh mengusulkan siapa-siapa yang harus diundang. Bersama Suryo,
saya merasa menjadi lebih aman dan percaya diri.
Kami mendapat penginapan gratis di hotel berbintang. Tetapi kalau
waktu makan tiba, kami menyelinap ke dalam gang, membeli bento – nasi
kotak murah meriah, sambil mencari kenalan di perkampungan. Selera
makan kami cocok, meskipun saya tahu Suryo lebih jago masak dengan
berbagai variasi. Dia sudah menulis buku resep masakan yang dapat
ditanak dengan energi matahari.
Kepergian kami ke Tokyo menjadi sangat bermakna dengan
berkunjung ke Pasar Pagi – Asakusa, dan masuk ke hutan kota, Meiji
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Jingu di kawasan Shibuya. Ibu kota Jepang itu punya hutan indah, berisi
lebih dari 240 spesies berjumlah 170,000 batang pohon dari berbagai
daerah. Suryo takjub dan meyakinkan diri, apakah benar yang ditanam
itu betul-betul pohon dan bukan plastik.
Meiji Jingu memang sebuah hutan yang indah dan hening, seluas
70 hektar, dikelilingi belantara beton di tengah Tokyo. Di hutan ini
terdapat kuil untuk menghormati arwah Kaisar Meiji dan permaisurinya,
Maharani Shoken; yang telah mengantar Jepang menjadi bangsa modern.
Kalau ingin bersentuhan dengan tradisi dan spiritualitas Jepang, boleh
juga kita ikut berdoa dan merenung di sini.
Pada lain kesempatan, Suryo ganti mengajak saya berpiknik ke Kediri.
Dia ingin mengenalkan kekayaan budaya sastra Jawa yang dibangun oleh
Tan Khoen Swie (1883-1953). Tentu saya sangat gembira, dan pergi
bersama isteri, Melani dan anak kami, Marya Budianta, pernah juga
menginap di rumah Suryo dan Anton di Tamiajeng. Waktu itu kami
diajak menyambut Tahun Baru Imlek. Acaranya makan-makan dan
memasang sesajen, termasuk seekor ikan bandeng yang sangat bear.
Suryo sangat menghargai kesusasteraan. Tan Koen Swie adalah
pengarang dan penerbit buku sastra yang tersohor pada awal abad 20. Ia
mengundang para pengarang Jawa untuk menulis dan menerbitkan karya
di Kediri. Untuk para pengarangyang datang dari luar kota disediakan
kamar-kamar penginapan. Warisannya berupa buku-buku tua yang
sangat berharga, dan tradisi seni sastra, menulis dan membaca.
Suryo mengajak kami menyaksikan pembacaan macapat, sajak, pantun
dan tembang dalam bahasa Jawa. Belakangan saya tahu, Suryo sangat
gemar menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus. Sesaat sebelum
meninggal, dia menulisdalam buku agendanya: murud dumateng
kasidan jati.
Secara kasar boleh diterjemahkan: mundur menuju kebenaran sejati.
Artinya, kita sudah siap untuk pulang ke sumber kebenaran. Pergi ke
tujuan yang sesungguhnya. Saya duga Suryo membaca Serat Sabdo Jati,
karya Raden Ngabehi Ronggowarsito. Di sana ada satu bait puisi yang
selengkapnya berbunyi:
Pandulune Ki Pujangga durung kemput
Mulur lir benang tinarik
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Suryo (tengah) bersama Tim Konfrensi Perubahan Iklim di Jakarta.

Nanging kaseranging ngumur
Andungkap kasidan jati
Mulih mring jatining enggon
Sayang sekali “penglihatan” Sang Pujangga belum tuntas,
bagaikan menarik benang dari ikatannya. Namun karena terserang oleh usia
hingga mencapai kebenaran sejati Pulang ke tempat yang sebenarnya.
Membaca agendanya, saya diingatkan perjalanan yang intens ke Tokyo
dan ke Kediri. Suryo juga mengatur penginapan yang sangat bagus di
depan tempat Gua Maria di Pohsarang, sebuah peziarahan umat Katolik
paling disukai di Jawa Timur.

Perjumpaan Terakhir
Pada bulan Oktober 2012 saya mengikuti Temu Pusaka di Surabaya.
Penyelenggaranya Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Di antara
acaranya adalah kunjungan ke Petilasan Majapahid dan menanam pohon
di Wringin Lawang.
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Saya kirim SMS ke Suryo,
minta dicarikan bibit pohon
siwalan. Dalam bayangan saya,
pohon palem lontar – Borassus
flabellifer atau siwalan itu pasti
banyak terdapat di seputar
Trowulan. Pohon ini termasuk
tanaman klasik – bisa berumur
panjang dan terkenal sebagai
saksi sejarah. Pada lembarlembar dan siwalan, para
pujangga menuliskan kakawin.
Jadi bagus juga kalau kita
sempat menanamnya. Saya pernah membawa satu karung siwalan tua dari
Pantai Glagah, Yogyakarta untuk dipersemaikan di Tamiajeng. Sayang
sekali tidak satu pun berhasil tumbuh. Tetapi entah dari mana Suryo dan
Anton berhasil membawa satu bibit siwalan. Maka kami tanam bersamasama panitianya, Adrian Perkasa.
Suryo senang bisa membawakan bibit yang saya minta. Meskipun di
pantai utara Jawa timur banyak pohon siwalan, tetapi ternyata di Trowulan
tidak ada. Saya sangat bahagia bisa menanam pohon saksi sejarah itu.
Tidak mengira, itulah hadiah terindah dan pertemuan kami sebagai
orang-orang yang sehat dan bahagia. Pertemuan berikutnya terjadi di
sebuah rumah sakit di Jakarta Utara. Saya melihat kakaknya, Siswanto
Prawiroatmodjo, memijati kaki Suryo yang mulai membengkak. Saya
tahu wajah sahabat saya itu juga menjadi lebih besar dari biasanya. Tetapi
saya tidak mau, tidak ingin, tidak berani melihatnya.
Saya hanya ingin mengenang Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo
yang sehat berseri-seri, inspiratif, penuh semangat dan kaya informasi.
Saya sudah melupakan, bagaimana tubuhnya rusak, diserang oleh daya
imunitasnya sendiri. Saya hanya ingat, semua penyakit dan kesedihan
bersifat sementara. Hanya cinta kasih yang abadi, dan saya tahu Suryo
sangat mencintai lingkungan hidup untuk dikelola dan dimaknai secara
benar.***
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Heri Setiawan

Meneruskan Perjuangan Pak Suryo

T

anggal 2 Februari 1989, pertama kali saya menginjakkan kaki
di PPLH Seloliman saya merasa mantap dan cocok, tidak ada
keraguan sama sekali walaupun saya tahu saat itu lokasi jauh dari
desa, dekat hutan tidak ada listrik dan semuanya masih asing bagi saya...
tapi saya tidak ada keraguan sama sekali dan dengan matap saya bisa dan
saya akan betah bekerja di tempat ini.
Saat itu tugas yang diberikan kepada saya adalah melakukan absensi
tukang, check material yang masuk dan kontrol stock bangunan. Dan
saat itu saya bekerja dengan Pak Kardi sebagai kepala tukang.
Tetapi orang yang pertama saya ketemu adalah Pak Ulli (Hanns Ulrich
Fuhrke) karena setiap minggu beliau datang untuk check bangunan. Dan
saya bertemu dengan Pak Suryo setelah saya kerja selama sebulan.
Ketika ketemu pertama kali beliau menjelaskan apa tujuan PPLH
dibangun dan terus terang saya tidak faham saat itu. Yang saya tahu bahwa
ini adalah tempat pendidikan lingkungan dan nantinya orang-orang bisa
belajar di sini. Saat ketemu dengan Pak Suryo pertanyaan pertama kepada
saya adalah apakah Heri tahu tentang tanaman? Saya menjawab tahu
banyak tentang tanaman karena waktu sekolah saya hobi mengumpulkan
tanaman. Saya juga tahu banyak nama Latin tanaman dan bagaimana
menanam. Sejak saat itu tugas saya ditambahi oleh Pak Suryo.
“Kalau begitu tugas Heri yang lain adalah menghijaukan lahan di sini
dan saya tidak tahu bagaimana caranya, karena kita tidak punya uang
untuk membeli tanaman”
Saat itu saya usulkan “Kita cari saja bibit di hutan dan kita pindahkan
ke lahan di sini.”
Beliau setuju dan tempat yang dipilih untuk mencari bibit adalah
hutan di Jurang Gembolo, Trawas. Saat itu banyak jenis yang dapat kita
ambil dan langsung kita tanama di PPLH. Tetapi saat itu musim kemarau
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dan tidak ada air. Maka semua tumbuhan yang kita tanam tidak ada yang
hidup kecuali satu, yaitu pandan duri!
Tetapi dari situlah saya mulai belajar menanam lagi. Pencarian bibit
masih di teruskan tapi kali ini mencari bibit di hutan Seloliman.
Sejak saat itulah saya sering berinteraksi dengan Pak Suryo. Seiring
dengan perkembangan pembangunan PPLH maka saya ditugasi sebagai
koordinator pertanian. Tugasnya adalah bagaimana mengelola lahan
pertanian PPLH, tetapi tidak boleh mengunakan pupuk kimia. Pak Suryo
bilang kita tidak punya uang untuk membeli pupuk.
Saya usulkan bagaimana kalau kita barter dengan orang desa. Mereka
boleh menyabit rumput di PPLH tetapi harus membawa satu sak kotoran
sapi, dan di taruh di tempat rumputnya disabit. Dengan demikian kita
bisa dapat pupuk tanpa harus membeli. Pak Suryo mengijinkan dan sejak
saat itu saya bisa mendapatkan pupuk kandang dengan gratis.
Tahun 1990 sampai 1994, setelah PPLH Seloliman diresmikan,
komunikasi saya dengan Pak Suryo semakin intensif. Saya mendapatkan
pembelajaran yang begitu banyak. Mulai isu lingkungan, hutan, budaya,
sejarah, sosiologi, metodologi pendidikan, sampai pendampingan
masyarakat. Saya juga mulai belajar bagaimana menangani kelompok
yang datang untuk belajar di PPLH.
Tahun 1994, saya diajak Pak Suryo ke Makassar. Saat itu masih pakai
nama Ujungpandang. Kami diundang PLAN International, Sulawesi
Selatan. Saat itu adalah pertama kali saya naik pesawat terbang dan Pak
Suryo tahu akan hal itu. Maka dengan sabar saya diajari mulai dari chek
in, boarding, mengunakan sabuk pengaman dan seterusnya.
Saat itu juga adalah pengalaman pertama pergi ke pulau lain. Tentunya
perasaan saya sangat senang. Sebenarnya bukan naik pesawatnya atau
pergi ke Sulawesinya. Yang penting adalah kepercayaan Pak Suryo
mengajak saya. Kami bertemu kawan-kawan dari PLAN International
untuk membangun kerja-sama besar yaitu penghijauan dan pertanian
di wilayah kerja mereka. Saat itu saya merasa belum bisa apa-apa. Tidak
pernah mengerjakan program besar. Tetapi Pak Suryo dengan yakin
mengatakan bahwa saya bisa melakukan itu karena saya sudah melakukan
di PPLH Seloliman.
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Saat itu saya katakana, “Pak, PPLH luasnya kan hanya 3,5 hektar
sedangkan ini separuh Sulawesi Selatan.”
Pak Suryo menjawab dengan yakin jika dilahan 3,5 kita bisa berhasil
menghijaukan makan di lahan yang lebih luas pun pasti bisa. Kita kan
sudah punya pengalaman. Dari pengalaman ini saya belajar tentang
“rasa percaya diri yang didasarkan atas pengalaman pribadi”. Saya belajar
bagaimana Pak Suryo memberikan motivasi dan kesempatan kepada
saya. Pengalaman ini untuk orang lain mungkin sepele. Tetapi untuk
saya penting karena sejak saat itu memiliki rasa percaya diri dan selalu
menghargai hal-hal kecil yang saya lakukan. Sejak saat itu juga saya bisa
dan berani pergi sendiri, naik pesawat.
Kunjungan ke Makassar ini juga menjadi penting karena dari sini lah
cikal bakal PPLH Puntondo didirikan.
Secara ringkas, inilah pendapat saya tentang Pak Suryo:
1. Pak Suryo adalah guru yang luar biasa. Beliau memberikan semua
pengetahuan kepada siapa saja tanpa memandang latarbelakang
pendidikan. Beliau selalu dengan semangat dan senang hati
memberikan ilmu-ilmunya, tidak ada ketakutan bahwa orang lain
akan lebih pintar atau akan menjadi pesaingnya. Kata Pak Suryo
yang paling saya ingat, “Jika semua pintar lalu mengerti dan sadar
maka pekerjaan kita untuk memperbaiki lingkungan akan jauh lebih
ringan.”
2. Pak Suryo adalah motivator yang handal karena beliau selalu
memberikan motivasi dan semangat untuk terus berbuat dan
berkarya walaupun hanya melakukan hal-hal kecil. Saat itu banyak
orang yang menentang ide-idenya tentang konsep pendidikan
Lingkungan. Banyak sekolah yang menolak membawa siswanya ke
PPLH Seloliman. Tetapi beliau tetap konsisten dan yakin bahwa
yang kami lakukan adalah hal yang benar. Suatu saat orang-orang
akan sadar dan akan mengikuti yang kami lakukan di PPLH. Pada
suatu saat saya dan Pak Suryo melakukan presentasi di salah satu
universitas di Malang tentang pertanian Organik di depan para dosen
dan dekan. Saat itu presentasi kami diremehkan. Saya masih ingat
ada salah satu dosen yang mengatakan, “Jika kami melakukan sistem
pertanian organik maka kami akan membuat petani tidak bisa makan.
Kami juga yang ada disini masih butuh makan. Tidak seperti anda
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yang tidak perlu makan.” Pak Suryo tetap tenang dan dengan sabar
menjelaskan. Hasilnya saat ini universitas tersebut justru punya lab dan
mengembangkan pertanian Organik. Kini kata-kata Pak Suryo saat itu
telah menjadi kenyataan. Isu lingkungan sudah menjadi topik penting
baik di Sekolah, Universitas, Instansi pemerintah, perusahaan, ormas,
rumah tangga bahkan individu-individu. Pendidikan Lingkungan
menjadi kebutuhan dan tren.
3. Pak Suryo adalah teman yang menyenangkan. Sebagai ketua lembaga
atau organisasi sebesar PPLH, Pak Suryo justru tidak menunjukan
bahwa beliau adalah orang nomer satu. Beliau tidak membangun jarak
dengan staffnya. Beliau tidak tinggi hati dengan semua penghargaan
yang pernah diterima. Bahkan beliau menujuk sikap kebalikannya
yaitu suka berbagi ilmu dan pengalaman. Pak Suryo berkomunikasi
dengan semua orang. Kami sering diundang ke rumahnya sekedar
untuk makan malam atau makan pagi. Kami juga sering pergi
bersama-sama sekedar untuk jalan-jalan. Tapi dengan cara itulah
beliau bisa menjadi teman yang menyenangkan dan teman yang bisa
memberikan pembelajaran. Tetapi ada juga orang yang tidak cocok
dengan beliau sehingga ada hambatan komunikasi, tetapi bagi saya
beliau adalah tetap teman yang menyenangkan.
4. Pak Suryo adalah Pemimpin yang mumpuni dengan menerapkan
filosofi kepemimpinan Jawa :
Ing ngarsa sung tulada: Di depan memberikan contoh. Sebagai
pemimpin lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan
beliau telah memberikan contoh bangaimana kita harus bersikap dan
berbuat untuk lingkungan. Beliau menerapkan prinsip tersebut dalam
kehidupan sehari hari, berbuat langsung dan memberikan contoh
yang bisa dilakukan oleh semua orang. Pemimpin yang baik adalah
pemimpin yang bisa menjadi contoh - Tulada.
Ing madya mangun karsa: Di tengah menberikan dorongan. Sebagai
pemimpin jika berada di antara kami, beliau berfungsi sebagai teman
yang selalu memberikan dorongan dan motivasi. Jika mengajak saya
bertemu dengan orang-orang penting, beliau selalu memperkenalkan
saya bukan sebagai stafnya, tetapi sebagai orang yang ahli pada
bidangnya, seorang yang luar biasa. Justru beliau memperkenalkan
dirinya sebagai pembantu umum. Hal itu menunjukan bahwa beliau
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tidak ingin menonjolkan dirinya tapi menonjolkan timnya dan bangga
kepada timnya. Dampaknya: saya merasa dihargai. Beliau membuat
saya percaya diri dan tidak ada keraguan jika bertemu siapapun. Pak
Suryo selalu memberikan apresiasi atas apa pun yang kita lakukan.
Tut wuri handayani: Bila di belakang memberikan kepercayaan.
Sebagai pemimpin Pak Suryo selalu memberikan kesempatan kepada
timnya untuk terus berkembang dan maju. Hal ini bisa saya rasakan
ketika ada kesempatan belajar baik di dalam negeri maupun di luar
negeri Pak Suryo selalu menginformasikan bahwa ada kesempatan yang
menarik untuk belajar siapa yang mau berangkat. Dalam prosesnya
beliau akan selalu mendampingi. Sikap ini menunjukan bahwa Pak
Suryo adalah orang yang bertanggung jawab untuk pengembangan
SDM. beliau tidak pernah mengambil semua kesempatan untuk
dirinya sendiri.
5. Hal terbesar yang diberikan Pak Suryo kepada saya adalah pada bulan
Februari 1999 saya dipindahkan ke Makassar untuk mengembangkan
PPLH Puntondo. Saya diberi kepercayaan sepenuhnya untuk
memimpin PPLH Puntondo yang pada saat itu mulai proses
pembangunan fisik di Puntondo. Bersamaan dengan itu programprogram juga sudah mulai dijalankan. Sebagai penanggung jawab, saya
juga diberi kepercayaan penuh untuk mengelola keuangan, mengelola
semua aset, mengelola SDM mulai dari recruitment sampai upgrading.
Saya diberi akses kepada semua funding dan jaringan serta mengelola
semua program-program PPLH Puntodo. Dari kesempatan dan tugas
itulah saya belajar banyak hal terutama tentang :
a. Tanggung jawab: Saya belajar bertanggung jawab terhadap diri
sendiri, bertanggung jawab terhadap tim, bertanggung jawab
terhadap penyandang dana dan bertanggung jawab terhadap
masyarakat, karena PPLH Puntodo atau PPLH lain bukan miliki
pribadi
b. Management: Saya belajar banyak bagaimana mengelola organisasi
dari awal sampai berkembang dengan baik dan menjadi lembaga
yang dipercaya oleh masyarakat
c. Berjaringan: Saya belajar pentingnya membangun jaringan dan
komunikasi dengan siapa saja baik individu, instasi, organisasi lokal
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maupun internasional, masyarakat sekitar, sekolah, univeristas,
ormas, pers dll, karena dengan membangun komunikasi yang baik
maka lembaga ini bisa menjadi besar dan akan tetap eksis.
d. Saya menjadi ketua PPLH Puntodo sejak Februari 1999 sampai
dengan Februari 2002. Setelah itu interaksi saya dengan Pak Suryo
tidak begitu intensif, tetapi kami berdua masih berkomunikasi dan
bahkan sempat beberapa kali membuat program bersama.
Sebagai akhir cerita ini dengan jujur dan tanpa rasa malu saya katakan
“PPLH Seloliman adalah sekolah saya. PPLH Puntondo adalah hasil
karya dan Pak Suryo adalah guru saya.
Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada semua
teman, sahabat dan saudara yang pernah berinteraksi secara langsung
sebagai tim atau staffnya, sudah selayaknya kita memberikan tempat yang
terbaik untuk beliau sebagai bentuk apresiasi atas jasa beliau yang telah
memdidik, membina, mengarahkan, memotivasi dan menginspirasi kita
sehingga kita bisa seperti saat ini.
Jika selama ini kita pernah melakukan hal yang tidak baik terhadap beliau
demi kepentingan “pribadi” untuk mendapatkan nama, mendapatkan
pengakuan, mendapatkan posisi atau mungkin mendapatkan asset, maka
marilah kita dengan pikiran jernih, pikiran sehat dan dengan hati yang
lapang kita kembalikan nama baik beliau, kita kembalikan hak yang
seharusnya menjadi haknya dan meluruskan semua hal yang telah kita
bengkokan.
Memang saat ini materi, aset dan kedudukan bukan hal yang penting
lagi untuk beliau karena beliau sudah mendapatkan gantinya untuk
semua itu di tempat terindah dan lebih abadi. Dan yang tetap perlu
berikan adalah Do’a yang iklas, memaafkan dengan tulus, megembalikan
nama baiknya dan yang terpenting adalah tetap menjalankan Visi dan
Misi yang pernah beliau sampaikan kepada kita semua.
Terima kasih Pak Suryo untuk semua yang pernah Bapak berikan
kepada saya, sehingga bisa seperti saat ini. Sebagai komitmen pribadi,
saya akan tetap meneruskan perjuangan yang sudah Bapak rintis yaitu
membangun masyarakat yang sadar dan peduli lingkungan. Doa saya
akan selalu mengiringi. Amin. ***
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Lydia Kieven

Mengenal Suryo 2O Tahun

S

aya, seorang arkeolog dan pencinta Jawa dari Jerman, berkenalan
dengan Suryo sejak tahun 1993, jadi selama 20 tahun. Waktu itu
Suryo adalah kepala PPLH. Saya ke sana untuk mencari tempat
wisata dan penginapan, karena kami - kawan saya Susana Kröber dan saya
- sedang mau mendirikan travel bernama ‘Bidadari Reisen’ untuk turis
Jerman. Dari awalnya saya terkesan spirit dan visinya Suryo.
Dua kali saya bawa rombongan turis ke PPLH, dan tahun-tahun
kemudian saya sendiri sering kali ke sana. Beberapa kali saya naik Gunung
Penanggungan dan mengunjungi candi-candi kecil yang berundak,
seperti Candi Sinta, Candi Pura, Candi Merak dll. Tahun 1996 pertama
kali saya naik ke Candi Kendalisada bersama kawan-kawan dan melihat
relief-relief cerita Panji di situ. Sejak itu saya menjadi tertarik tema Panji
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dan mulai meneliti tentang relief cerita Panji di candi-candi Jawa Timur.
Suryo selalu mendukung dan mendorong saya.
“Kebetulan” dia punya gagasan juga tentang Panji: cita-cita untuk
menghidupkan lagi tradisi Panji yang hampir punah di Jawa. Lama-lama
kita dua-duanya dengan cara masing-masing “mengerjakan Panji”, saya
sendiri dari pihak arkeologi, Suryo dari pihak pelestarian alam. Menurut
Suryo, Panji dan Candrakirana adalah lambang kesuburan tanah. Untuk
saya Panji menjadi pemandu esoteris yang mempersiapkan para peziarah
di candi untuk masuk ke dunia para dewa. Kami sering mendiskusikan
lambang-lambangnya. Pada prinsipnya tafsiran kami sama: Panji dan
Candrakirana harus menyatu, apa biar memperhasilkan kesuburan tanah
apa biar memberi persiapan untuk persatuan manusia dengan dewa.
Suryo sering mengajak saya mengikuti acara pendidikannya yang
selalu luar biasa kreatif. Saya disuruh menceritakan tentang penelitian
saya, atau memberi presentasi foto-foto tentang candi, relief dan arca pada
macam jenis grup dan kegiatan. Pada awalnya saya sering merasa seperti
digunakan atau dimanfaatkan; saya sebagai orang asing ditonjolkan di
mana-mana. Saya kadang-kadang merasa aneh dan malu dan tidak mau

Gunung Penanggungan di muka
rumah Suryo
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Di Candi Bangkal: Suryo bersama Lydia Kieven dan dosen Universitas Ciputra.

ikut saran Suryo. Tetapi dia dengan semangatnya selalu ‘menang’ dan
membuat saya semangat juga. Dia pintar melibatkan saya pada program
pendidikan dan pada networknya. Lama-lama saya mengerti tujuan Suryo:
Saya yang tertarik dan mengagumi kesenian dan budaya Jawa memberi
contoh bahwa malah ada orang asing dari jauh-jauh yang mengeluarkan
ongkos dan menggunakan energi untuk meneliti budaya Jawa, sementara
orang Jawa sendiri tidak mengenal dan tidak menghargai budaya ini
yang memang kaya dan luar biasa. Berarti saya mampu menyampaikan
inspirasi dan motivasi kepada anak-anak dan orang Jawa.
Program Suryo yang utama adalah pada bidang edukasi ‘environment’.
Tetapi tujuannya jauh lebih luas, tidak ada istilah tepat, mungkin ‘pelestarian
environment-budaya’. Suryo menyadari bahwa kesadaran atas lingkungan
hidup tidak hanya memuat alam, tetapi juga budaya dan tradisi. Dengan
memperkuat pengetahuan dan pengertian alam dan budaya, orang akan
menghargai dua-duanya dan akan siap melestarikannya. Dalam usaha
itu saya ambil peran pada bidang budaya. Lewat Suryo saya berkenalan
dengan banyak orang yang punya spirit dan yang ketularan cita-cita Suryo,
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misalnya Mbak Harmi, Mas Agus Wiyono, Mas Budi, Mas Bagoes, Mas
Danur, Mas Adrian Perkasa dkk. Kawan saya, Agus Bimo dari Klaten,
yang sering mengantar saya dalam perkelanaan ke candi-candi, sering juga
ikut diskusi dan memberi inspirasi dari segi kesenian.
Suryo adalah guru yang suka dan pintar menyampaikan cita-citanya
kepada orang. Saya sebagai ‘murid’nya selalu terkesan dan suka mengikuti
diskusi dengan Suryo dan kawan-kawan yang sering berkumpul. Suryo
senang dengan orang yang idealis, yang tidak mencari untung, yang tidak
tendensius, yang mengikuti visi, yang dengan penuh hati sedia untuk
menyumbang bakatnya pada dunia kita ini. Pada prinsipnya sikap saya
sama, walaupun dengan kurang keyakinan diri. Semangat Suryo selalu
memberi inspirasi dan motivasi untuk melanjutkan penelitian saya,
karena ada guna untuk masyarakat Jawa, dan dengan cara ini memperkuat
keyakinan dan kepercayaan saya diri sendiri.
Dalam proses diskusi antara kawan-kawan tentang Panji lamalama Suryo punya ide untuk menyelenggarakan Festival Panji dengan
tujuan pelestarian dan revitalisasi tema Panji yang adalah bagian budaya
Jawa yang khas. Tujuannya biar orang Jawa mengetahui, menyadari,
menghargai budaya diri sendiri dalam konteks globalisasi dan akhir-akhir
ini juga dalam konteks arabisasi; dan ‘Budaya Panji’ menjadi lambangnya.
Kenapa Panji adalah lambang khas dan penting? Cerita Panji
diciptakan pada zaman Kediri/Singasari dan menjadi sangat populer pada
era Majapahit. Cerita-cerita itu ada banyak versi, intinya sama: Raden
Panji, seorang pangeran dari Jenggolo/Kahuripan bertunangan dengan
Putri Candrakirana [= Sekartaji] dari Daha/Kediri. Mereka terpisah dan
dalam perkelanaan sambil saling mencari, mereka mengalami banyak
kesulitan. Akhirnya mereka bertemu lagi dan bisa menikah, berarti
mereka menyatu. Cerita-cerita itu belum ada pada zaman Jawa Tengah
(periode Hindu-Buddhis abad ke-7 s.d. awal abad ke-10) yang masih
banyak dipengaruhi oleh budaya dan seni India; cerita Panji baru muncul
pada periode Jawa Timur (awal abad ke-10 s.d. awal ke-16).
Penciptaan cerita Panji terjadi bersama dengan unsur-unsur lain pada
periode Jawa Timur, khasnya kreasi yang baru dan bebas dari pengaruh
budaya India. Ada contoh pada banyak bidang: (a) sastra kakawin
Sumanasantaka, Sutasoma dll; (b) arsitektur candi yang berundak dan
urutannya linear dibandingkan arsitektur Jawa Tengah yang konsentris;
Suryo Kinasih The Beloved
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(c) relief narratif yang gayanya mirip gambar tokoh wayang - misalnya
Hanuman di Candi Induk Panataran; (d) kemunculan panakawan pada
relief; (e) gambar cerita Panji dalam relief-relief candi; dll.
Pokoknya zaman Jawa Timur dan khususnya zaman Majapahit sangat
kreatif dalam bidang budaya, dan juga dalama bidang agama - HinduBuddha - dan pada bidang politik - titikberatnya pada ekonomi dan
relasi baik dengan negara-negara asing sehingga bisa memperhasilkan
kemakmuran. Cerita Panji termasuk literary genre yang punya gaya
folklor dibandingkan cerita kakawin yang lebih terkait dengan dunia
dewa. Gambar cerita Panji di candi-candi Majapahit menjadi fakta bahwa
politik dan agama menhargai budaya folklor, sehingga seni masyarakat
malah dimasukkan candi yang sakral. Kesimpulannya Panji adalah unsur
khas untuk kreatifitas budaya pada era Majapahit.
Saya masih ingat bahwa sering kali saya duduk-duduk secara lesehan
di PPLH dan bercakap-cakap dengan tamu lain yang banyak berasal
Surabaya. Mereka, baik muda maupun tua, biasanya belum pernah
mendengar tentang Panji dan mereka heran bahwa ada orang bule yang
menelitinya. Saya merasakan seperti orang yang bersifat kolonial dan
sering saya malu. Malah justru beda reaksinya: Orang Surabaya sendiri
bilang bahwa mereka sebagai orang Indonesia rasa malu mendengar saya.
Pada tahun 2004 Suryo mengorganisir pertemuan budayawan,
sejarahwan, seniman, arkeolog dll di CCCF (Lembaga Budaya Perancis)
di Surabaya untuk membicarakan rencana Festival Panji. Kami dudukduduk di kolam renang yang pada saat itu kering dan omong-omong.
Akhirnya pada tahun 2007 dijadikan festival. Sayang sekali, akhirnya
tidak di bawah satu payung seperti direncanakan, tetapi dengan tiga
bagian beda-beda: seminar akademik di Universitas Merdeka Malang,
kesenian di PPLH, dan yang ketiga adalah program pendidikan di Trawas
sebagai acara Suryo sendiri.
Saya berpartisipasi ketiga program dan sebetulnya tidak bisa mengerti
kenapa Suryo tidak mau bergabung dengan yang lain. Begitulah! Suryo
kadang-kadang keras kepala. Sering dia bilang bahwa dia kurang cocok
dengan seniman, sehingga dia tidak mau kerjasama dengan kalangan itu.
Yang penting, semua program berhasil dan membawa banyak pelajaran,
pengajaran dan semangat.
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Di Gunung Penanggungan

Kira-kira waktu itu Suryo menciptakan istilah ‘Budaya Panji’ dan
menjadi aktif dalam bidang ‘Budaya Panji’ ini. Dia mendirikan macam
jenis program dalam bidang edukasi. Suryo bener adalah pencipta. Salah
satu program misalnya adalah workshop Tata Busana untuk murid-murid
Akademi Design Surabaya, yang diselenggarkan di House of Sempoerna.
Saya diajak memberi presentasi tentang tata busana pada arca-arca Jawa
Kuno, yang bisa digunakan sebagai model untuk menciptakan design
unik Jawa. Tata busana arca ada macam jenis motif, ada yang mirip
dengan motif batik seperti kawung, ada banyak motif indah yang lain.
Para mahasiswa rajin dan semangat menggambarkan desain, dan
akhirnya mereka membuat kreasi pakaian yang mengandung motif-motif
kuno itu. Dengan demikian para desainer lepas dari motif dan kreasi
‘modern’ yang banyak diambil dari mode Jepang, melainkan mereka
menerapkan desain yang unik Jawa. Tujuannya mereka mengenal dan
menghargai tradisi sendiri yang luar biasa kaya dan indah dan yang sering
dilupakan oleh generasi muda. Hasil program ini malah dipamerkan di
House of Sempoerna.
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Sempoerna 2007 Tata Busana

Program Suryo yang lain yang adalah contoh kemampuan kreatifnya
adalah workshop untuk anak-anak muda: Mereka diterangkan wayang
beber, suatu tradisi yang sudah hampir punah, yaitu gambar cerita Panji
pada kelir yang dipentaskan oleh seorang dalang bersama iringan gamelan.
Anak-anak disuruh menggambarkan adegan cerita Panji pada kertas, dan
akhirnya mementaskannya pada malam hari dengan memakai obor api dan
menceritakan adegannya. Suasana agak mistis, sehingga anak-anak pasti
tidak akan melupakan acara itu dan akan mengingat wayang beber. Pada
workshop itu Suryo mengajak saya hadir, dan dengan memperkenalkan
saya kepada anak-anak dia menanam dan menambahkan semangat
mereka.
‘Budaya Panji’ sekarang sudah menyebar ke mana-mana, sudah ada
banyak warisan; saya sendiri ada salah satunya. Di Jerman saya sudah
beberapa kali memberi ceramah tentang ‘Budaya Panji’, dan rencananya
nanti pada konferensi international pertemuan para ahli Asia Tenggara di
Lisabon bulan Juli 2013. Rencana saya mau menulis makalah. Spiritnya
Suryo akan hidup terus.
Kecuali Panji, Suryo dan saya punya kebersamaan pribadi lain: Kami
umur sama, lahir pada tahun 1956, selisihnya hanya 3 bulan. Kami dua-
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duanya punya penyakit usus
yang jenisnya beda. Kami
sering saling memperingat
biar santai dan jangan
keterlaluan aktifitas dan
perlu cukup istirahat. Saya
untung bisa sembuh, sayang
sekali Suryo mengalami sakit
berulangkali.
Kami memang orang
yang suka sibuk dan aktif
dan semangat mengerjakan
yang kami anggap penting.
Biasanya setahun sekali atau
dua kali, selama sekitar 4
sampai 6 minggu, saya datang
ke Indonesia untuk penelitian
dan membawa rombongan turis, dan sebelumnya Suryo dan saya sudah
membuat program untuk bertemu, membuat acara bersama. Kadangkadang saya merasa Suryo mengorganisir programnya terlalu padat; tetapi
akhirnya saya selalu senang. Sehingga, walaupun dalam satu tahun kami
hanya bertemu pada beberapa hari saja di Jawa, adalah kontinuitas yang
lama-lama berkembang.
Hanya sekali saja Suryo ikut saya dalam kunjungan ke candi, yaitu
Candi Panataran, candi saya yang tercinta. Waktu itu saya ikut Suryo
nyadran di kuburan keluarganya di Blitar. Jarang ada sempat seperti ini,
kami saling mengajak pada tempat dan pelakuan yang punya kepentingan
masing-masing.
Saya sering ikut pertemuan dengan rekan-rekan di rumah Tamiajeng,
biasanya pada malam hari. Pertemuan semacam itu punya karakter
privat, santai saja di rumah orang; tidak pernah ada suasana resmi.
Ada brainstorming, inspirasi, diskusi, dan sering ada hasil konkrit yang
kemudian akan dikerjakan. Suasana santai dan inspiratif diperdalam
dengan suara kodok dan cangkring dan udara enak dari luar dengan
bayangan Gunung Penanggungan. Dan pasti disediakan makanan dan
minuman untuk kami.
Suryo Kinasih The Beloved
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Suryo dan saya selalu saling memanggil “Suryo” dan “Lydia”. Kami
tidak pernah pakai “kamu” atau “anda” atau “Mas”/”Mbak”. Setiap kali
kalau saya ke Jawa dan kami bertemu lagi - biasanya sekali setahun -,
kami selalu senang sekali dan saling memeluk secara hangat. Kalau masuk
Indonesia, Suryo selalu mengucapkan “Selamat pulang di Jawa” dan
sering dia bilang bahwa dulu saya pernah menjadi putri Jawa sehingga
saya terus-menerus mau kembali.
Lama-lama rasa saya sebagai dimanfaatkan hilang. Ada beberapa
alasan. Pertama, saya sudah menyelesaikan penelitian saya tentang relief
Panji pada tahun 2009 dan dapat gelar akademis. Jadi saya semakin
mempercaya diri. Kedua, saya menyadari bahwa pengetahuan dan
kemampuan saya memang punya guna dan arti untuk orang-orang Jawa
yang ingin saya sampaikan dan terapkan. Ketiga, saya merasa semakin
sama tingkatnya dengan Suryo. Tidak ada beda lagi antara guru atau
inisiator dan murid atau pengikut.
Baru sejak sekitar tahun 2011 saya ambil peran sendiri, tidak hanya
ikut program Suryo. Saya lebih ambil inisiatif sendiri dan bekerja sama
dengan kawan-kawan lain, kebanyakan saya berkenalan lewat Suryo. Saya
rasa, bahwa sejak itu Suryo dan saya memang lebih saling menghargai.
Pada program di Trowulan tahun 2012 saya malah menjadi guru Suryo
waktu kami mengunjungi Museum Majapahit dalam program Lokakarya
untuk guru-guru sejarah.
Beberapa kali saya naik Gunung Penanggungan, dan Suryo sering
bilang bahwa dia sedih tidak cukup kuat fisiknya untuk naik. Dia katakan
ingin abunya dibawa ke Kendalisada nanti kalau meninggal. Dia omong
begitu dengan senyum, seperti mau lelucon, tapi saya selalu merasa itu
omongan serius. Tentu dengan sengaja Suryo memilih tempat pendirian
PPLH di lereng Penanggungan dan tempat rumahnya dekat gunung. Ini
adalah kebersamaan kami juga: semangat dengan Gunung Pawitra.
Pada tahun 2010 saya mengunjungi Kendalisada bersama Agus
Bimo, kami atas perintah Suryo memasang lilin dan dupa di situ. Candi
Kendalisada memang adalah inti penting dalam penelitian dan interpretasi
saya tentang relief Panji, saya menganggap situs itu sangat sakral. Sehingga
saya sedih sekali pada kunjungan tahun 2010 saya menyaksikan dua
reliefnya sudah dihancurkan dan kepala Panji hilang.

78

Drh. Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo

September 2012 UC

Saya senang bahwa tahun lalu (2012) saya sempat terlibat pada tahap
mulai mendirikan proyek besar terakhir dari Suryo, yaitu proyek Candi
Bangkal kerjasama antara Universitas Ciputra dan Airlangga di Surabaya,
dan BP3 Trowulan, dan lewat itu saya bisa berkenalan dengan orang hebat
lain lagi, seperti Pak Yohannes, Pak Johan, Bu Kiki dkk.
Pada bulan Maret 2013 saya sempat menyampaikan ceramah tentang
acara Festival Panji di Bangkok yang saya ikuti beberapa hari sebelumnya.
Dengan ceramah itu saya memberi semacam homage - penghormatan
kepada Suryo, dan banyak hadirin memberi aplaus. Saya senang juga
bahwa pada kemudian hari saya sempat mengikuti undangan Suryo
menyaksikan program ‘Belajar dari Budaya Majapahit’ di Trawas. Suryo
melakukan workshop untuk mahasiswa sehingga mereka bisa menjadi
trainer untuk meneruskan programnya. Dengan demikian Suryo sudah
mengatur warisannya. Waktu itu dia kelihatan sangat lelah, seperti kurang
beristirahat. Dua minggu kemudian dia masuk rumah sakit di Jakarta.
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Suryo sedang berziarah

Pada bulan April saya memberi ceramah di Museum Etnografis di kota
saya, Köln di Jerman, tentang ‘Budaya Panji’. Ceramah itu juga adalah
semacam homage untuk Suryo. Dua minggu kemudian dia sudah tidak
berada lagi dalam dunia ini.
Sama dengan kawan-kawan lain saya pasti akan meneruskan warisan
Suryo dalam rangka, kemampuan dan keahlian masing-masing. Saya
sedia untuk mengembalikan pengetahuan saya kepada masyarakat Jawa,
sehingga pengetahuan itu bisa diterapkan dan ada gunanya, tidak hanya
untuk dunia akademis, tetapi untuk orang ‘awam’. Dengan demikian
saya berharap dapat menyumbang untuk menanam dan memperkuat
semangat orang Jawa, khususnya generasi muda, biar budaya Jawa yang
luarbiasa kaya, indah dan berfilsafat tinggi, akan diteruskan. Salah satu
tujuan saya yang konkrit adalah rencana melakukan penelitian tentang
Candi Panataran dan menulis monografi candi itu yang terpenting di
Jawa Timur.
Ada kebersamaan lain lagi antara Suryo dan saya, dan sama kawan
kami Agus Bimo: kami semua punya visi menemukan pasangan arca Panji
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dan arca Candrakirana. Tahun 2012 Suryo membuatkan dua arca oleh
pemahat di Trowulan yang ditaruh di tamannya di rumah Tamiajeng.
Saya sendiri tahun yang sama menemukan bahwa arca Candrakirana
di Museum Nasional Jakarta ternyata sepasangan dengan arca Panji
yang berasal dari Candi Selokelir di lereng Gunung Penanggungan dan
yang sekarang disimpan di ITB Bandung. Agus Bimo juga, dengan
membandingkan foto-foto, menemukan pasang itu pada tahun itu.
Dalam penelitian saya tentang gambar dan relief Panji, arca Panji dari
Selokelir (ca. 1450 AD) memang adalah intisari tafsiran saya, yaitu Panji
sebagai pemandu spiritual. Suryo adalah pemandu dalam ‘Budaya Panji’.
Selamat jalan, Suryo. Semoga sudah
menyatu dengan yang di luar dunia ini.
Lydia Kieven
Köln, Jerman
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Butet Manurung

Memberi Warna
Bagi Banyak Orang

M

Patung Raja Airlangga sebagai
Wisnu di atas Garuda, dari Desa
Belahan, juga di lereng Gunung
Penangungan. Inilah tokoh yang
diidolakan Suryo sebagai pelopor
kebudayaan dan lingkungan
berkelanjutan.
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as Suryo yang saya kenal
adalah aktivis Pendidikan
Lingkungan
Hidup.
Kami bertemu pertama kali 2002,
berarti sudah 20 tahun yang lalu, di
Surabaya. Bukan bertemu, tepatnya
mengenal, karena beliau adalah
pemateri di pelatihan guru untuk
Pendidikan Lingkungan Hidup, oleh
PPLH yang saya ikuti di Surabaya.
Saya mengenal Mas Suryo dari Mbak
Maria dan Rubby, yang bercerita,
bahwa Mas Suryo adalah panutan
mereka. Walaupun sudah divonis
sakit, ia tetap giat seperti orang sehat.
Saya juga diberitahu mereka, Mas
Suryo adalah fellow Ashoka Global.
Waktu itu saya tidak tahu apa itu
Ashoka. Saya masih menjadi staf
fasilitator pendidikan di LSM WARSI
(Warung Informasi) di Jambi. Saya
melihat email tentang pelatihan PLH
ini di email kantor, sepulang saya dari
hutan. Susah payah dan dengan keras
kepala saya meminta ijin bos untuk
dapat mengikuti pelatihan ini.

Bos saya berkeras bahwa pendidikan lingkungan hidup ini
diperuntukkan bagi anak-anak kota, tidak cocok untuk diterapkan
kepada oran-orang yang tinggal di rimba yang sudah tahu cara menjaga
lingkungan. Toh saya dapat ijin dari bos yang tidak ikhlas mengijinkan.
Ternyata bos saya benar! Tapi saya juga benar! Materi dari Pak Suryo,
yang mengajarkan untuk arif terhadap lingkungan, saya bolak-balik saja
di kepala saya.
Saya jadi menghargai dan menyadari seperangkat pengetahuan lokal
yang dimiliki Orang Rimba. Apa itu pendidikan lingkungan hidup? Agak
janggal terdengar sebelumnya. Salah satu pemateri lain, Swamy SLN dari
The Adventurers India yang membawa orang kota menikmati alam di
pelosok India, melengkapi pemahaman saya.
Sebenarnya saya ingin sekali bertanya beberapa hal pada pak Suryo.
Tetapi dia selalu sibuk bicara dengan orang yang berbeda-beda. Saya tidak
berani mendekat, sehingga praktis sampai akhir pelatihan yang 3-4 hari
itu. Meskipun begitu pelajarannya saya bawa kembali ke hutan. Saya
bongkar-pasang, saya tambah-kurang untuk memperkaya pemahaman

Dari kiri: Suryo, Maryam Mursadi (Sampoerna Foundation), Eka Budianta,
Butet Manurung, Stien Matakupan.
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kami. Saya bersama murid-murid saya, anak-anak rimba,bersama-sama
mencari jawaban sendiri hingga bertahun-tahun sesudahnya.
Saya kemudian kembali bertemu Mas Suryo sekitar tiga kali lagi. Saya
pernah sama-sama menjadi pembicara untuk Sampoerna Foundation,
dan yang terakhir adalah di Kongres Guru 2010, tetapi selalu saja tidak
sempat betul-betul ngobrol. Seringkali, saat berada bersama, sering sekali
orang-orang lain malah memberondong menanyakan kabar rimba.
Akhirnya, pak Suryo keburu pergi lagi, padahal saya ingin ngobrolnya
dengan beliau.
Saya mengetahui kepergiannya lewat milis Ashoka, beliau adalah
senior kami. Pagi itu, saya menghela nafas, mengheningkan pikiran dan
doa, teringat pelajaran yang saya dapat dulu darinya, tertegun pula dengan
apa yang ada di hadapan hidup saya. Bidang saya dan beliau tidak sama
persis, tapi bagi saya, kedua bidang kami seperti cermin.
Saya ikut bangga, selama ini sakit tidak pernah menghentikannya.
Karena bukankah untuk itu tujuan manusia datang ke bumi ini? Manusia
dilahirkan bersama mimpinya... Mas Suryo telah menjadi dirinya sendiri
dan memberi warna kepada banyak orang. Ia pun memberi warna kepada
saya, berarti juga dalam warna SOKOLA, organisasi saya.
Komunitas-komunitas di pedalaman sebenarnya tidak perlu mengalami
masalah besar jika setiap orang di kota tahu esensi dari Pendidikan
Lingkungan Hidup. Itu yang dulu ingin saya tanyakan, mungkinkah kita
menggalang kerja dari dua arah? Mas Suryo, saya menyesal tidak pernah
sempat mengatakannya langsung. Tapi sekarang saya yakin Pak Suryo
mendengarnya. Terima kasih dan selamat jalan Pak Suryo. ***
Butet MANURUNG
Co-Founder | Director
SOKOLA - Literacy and Advocacy for Indigenous Indonesians
Jl. Jenggala I No.7 Kompleks Depnakertrans
Kranji Bekasi 17145 Indonesia
website: www.sokola.org
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Maria D Andriana

Pejuang Lingkungan Suryo W.
Prawiroatmojo Berpulang
Berita ANTARA Jawa Timur, 8 Mei 2013

P

agi dini hari 8 Mei 2013, sebuah pesan singkat dari Eka Budianta,
budayawan yang juga dikenal sebagai pegiat lingkungan, masuk.
Isinya mengabarkan bahwa Suryo W. Prawiroatmodjo, seorang
pendidik lingkungan hidup terkemuka di Indonesia, meninggal dunia.
“Jenazah disemayamkan di rumah duka Dharmais, Jakarta. Tolong
pesan diteruskan kepada teman-teman,” demikian pesan dari Eka
Budianta pagi itu.

Dengan cepat pesan tersebut berpindah dari satu orang ke
orang lain khususnya di kalangan pegiat lingkungan, wartawan dan
pemerhati lingkungan yang sempat mengenal Suryo.
Dokter hewan lulusan Universitas Airlangga di Surabaya itu
sudah lama menderita sakit, tetapi ia tidak berhenti membaktikan
diri dalam pendidikan lingkungan hidup.
Lajang kelahiran Surabaya pada 22 Juni 1956 itu mengawali
karirnya sebagai dokter hewan untuk satwa liar di kebun binatang
tahun 1981-1983 dan sebagai humas produk pakan ternak, tetapi
kecintaannya pada lingkungan membuat ia melepas karirnya
tersebut.
Pada tahun 1988 ia mendirikan Lembaga Pendidikan
Lingkungan Hidup (PPLH) di Desa Seloliman, Trawas, Kabupaten
Mojokerto, yang menjadi satu-satunya dan pertama di Indonesia
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saat itu. Fasilitas pendidikan lingkungan yang berada di kaki
Gunung Penanggungan itu menjadi “rumah” untuk mengenalkan
lingkungan hidup secara luas dengan peserta bervariasi dari murid
sekolah hingga kaum profesional.
“Wafatnya Suryo mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk
membela lingkungan hidup masih jauh dari sukses. Kita kehilangan
perintis, pejuang dan praktisi yang luar biasa,” kata Eka Budianta,
salah seorang sahabatnya.
Pada tahun 1990, pria bernama lengkap Suryo Wardhoyo
Prawiroatmodjo ini mendapatkan penghargaan internasional Rolex
Awards atas kepedulian dan kegiatannya di bidang lingkungan
hidup selama beberapa tahun.
Lingkungan hidup bukan sekedar “menanam pohon”, kata
pelopor pendidikan lingkungan hidup di Indonesia itu. Baginya
konservasi alam berarti meyakinkan orang untuk “mencintai tanah
dan tidak akan pernah mengangkat kaki dari bumi,” demikian
pendapat Suryo yang terpampang pada laman Rolex Awards for
Enterprises.
Dua tahun kemudian perjuangannya bagi lingkungan hidup di
Indonesia kembali mendapat pengakuan internasional, kali ini dari
Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP)
The Global 500 Award, yang diterimanya di Ibu Kota Brasil, Rio de
Janeiro pada 1992.
Kecintaannya pada lingkungan hidup dilengkapi dengan
serangkaian pendidikan terkait yaitu ia sempat mempelajari tata
kelola konservasi satwa di institut Smithsonian di Universitas West
Virginia, tepatnya pada pusat penelitian dan konservasi Front
Royal, Shenandoah, AS pada 1986, juga Tata kelola Pendidikan
Lingkungan Hidup di Cheltenham, Gloucestershire, Inggris pada
1987.
Pada pertengahan 1990-an Suryo mulai mengurangi aktivitasnya
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karena keadaan fisik yang melemah akibat sakit yang dideritanya,
tetapi ia terus berjuang dalam pendidikan lingkungan.
“Sobat yang teramat langka,” kata Ludfy Baria salah seorang
wartawati senior di Surabaya mengenai sosok Suryo.
“Suryo telah membaktikan hidupnya untuk kelestarian
Indonesia. Kita lanjutkan cita-citanya,” kata Eka.

r

Bersama Bapak Yohanes (kiri) wakil Rektor Universitas Ciputra, Surabaya
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Maria Mumpuni Purboningrum

Lebih besar berpikir
Lebih jauh ke depan

D

i akhir tahun 1997, awal melangkah di PPLH Seloliman ada
sesosok yang ramah menyapa dan berbagi pikiran-pikiran beliau
pada seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang pendidikan
lingkungan dan dunia pendidikan di Indonesia.
Saya
mencoba
untuk
memahami
pemikiranpemikiran beliau yang terkesan
tidak membumi di Indonesia,
namun sebenarnya pemikiran
tersebut
memiliki
fondasi
yang dalam pada karakteristik
Indonesia.
Dia menyatakan bahwa ingin
menunjukkan bahwa Indonesia
mampu mengadakan lokakaryalokakarya guru baik nasional
dan Internasional … dan pelaku
pendidikan lingkungan punya kapasitas yang bagus untuk mengelola
gerakan Pendidikan Lingkungan di Indonesia.
Dari pemikiran-pemikiran tersebut, lahirlah kerutinan dimana
guru-guru atau mahasiswa volunter dari luar Indonesia berbagi tentang
pendidikan dan pendidikan lingkungan melalui pelatihan dan lokakarya
di PPLH Seloliman.
Peningkatan wawasan dan kapasitas guru dibarengi dengan
terealisasinya pelatihan tingkat lanjut Program Profesi untuk staf LSM
pelaku Pendidikan Lingkungan, baik secara isi maupun manajemen.
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Program profesi yang langsung dilatih oleh pakar PLH seperti FSC
dari Inggris di tahun 1998 – 2000 (3 pelatihan berseri); dan Kathryn
Graves dari Kanada di tahun 2001 – 2002 (4 pelatihan berseri).
Kemampuan negosiasi beliau maupun kesabarannya agar kedua
program besar tersebut lahir dan berjalan sesuai dengan yang dia harapkan,
hanya dapat ditangkap oleh sedikit orang yang mampu memahami
keutuhan pemikirannya dan strategi yang dilakukannya.
Sampai sekarang saya belum menemukan orang yang memiliki
komitmen dan konsistensi serta menuangkan seluruh dirinya untuk
Pendidikan Lingkungan di Indonesia sekuat itu. Bahkan walaupun
penyakit yang parah sudah bersarang diketahui tahun 1998, seorang Suryo
WP tetap setia untuk merealisasikan pemikirannya bahwa Indonesia
mampu menjalankan pendidikan lingkungan yang sebenarnya seperti
yang ada di pemikiran beliau.***

Surud dumateng kasidan jati - pulang ke tempat yang sejati. Suryo minta
dibakar dan abunya di tebar di Candi Kendalisada.
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Sapto Siswoyo

Warisan Pak Suryo
bagi Generasi Muda

P

ak Suryo hanyalah seorang manusia biasa; dengan keyakinan dan
semangat luar biasa.
Sekitar pertengahan tahun 2007, saya baru tahu kalau Suryo
Wardhoyo Prawiroatmodjo adalah perintis PPLH Seloliman. Agus
Wiyono memperkenalkan Pak Suryo, sambil berucap, “Beliau ini pendiri
PPLH.”
Seiring perjalanan waktu, saya mulai bisa memetakan jaringan
pertemanan Pak Suryo. Tahun 1980-an dapat dikatakan sebagai titik balik
karir Pak Suryo di bidang lingkungan hidup, setelah sebelumnya bekerja
sebagai salesman obat-obatan buat hewan. Selama dekade ini Pak Suryo
mulai merumuskan strategi perjuangannya, sambil menghimpun kawankawan dekat dari dalam maupun luar negeri, antara lain: Eka Budianta
dan Janet Cochrane.
Cita-cita Pak Suryo mulai terlihat pada tahun 1990-an, seiring kelahiran
PPLH Seloliman. Pada periode ini pula, beliau mulai menghimpun
murid-murid generasi pertama, antara lain: Ayullah Suriptiani (Ayiek)
dan Agus Wiyono. Sebagian besar dari murid-murid ini masih aktif
berkiprah di bidang lingkungan hidup sampai sekarang.
Menjelang pergantian millenium, Crohn disease mulai menyerang fisik
Pak Suryo. Penyakit ini kebalikan dari AIDS. Sistem kekebalan tubuh,
yang seharusnya berperan sebagai pelindung, justru balik menyerang
jaringan dan organ tubuh manusia. Dampak yang terlihat jelas, kaki Pak
Suryo tidak lagi sama panjang. Alas sepatu dan sandal Pak Suryo harus
dibuat lebih tebal sebelah, sekitar 3 centimeter, supaya jalannya tetap
nyaman.
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Meskipun kondisi fisiknya sudah sangat menurun, Pak Suryo tetap
rajin mengembangkan jaringan pertemanan. Kali ini dengan generasi
yang jauh lebih muda, misalnya: Gracia dan Jairus. Murid-murid Pak
Suryo pun masih bertambah. Menjelang tutup usia, Pak Suryo mulai
masuk kampus. Beliau tetap bersemangat membagikan perkuliahan
kewirausahaan sosial di Universitas Ciputra, Surabaya.

Wirausaha Sosial ala Pak Suryo
Sejak Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki meledak di pasaran, bukubuku tentang wirausaha mulai membanjiri toko-toko buku di Indonesia.
Bermacam topik kewirausahaan juga sudah banyak ditulis. Sebut saja.
Psikologi wirausaha, misalnya bagaimana menggugah rasa percaya diri
dan berpikir sebagai seorang wirausaha. Wirausaha sukses, bicara tentang
rahasia para pengusaha yang berhasil mengumpulkan kekayaan mulai dari
nol. Keuangan usaha, berbagi tips dan trik menyiasati modal usaha.
Sementara banyak orang merintis usaha untuk mengumpulkan
kekayaan pribadi, Pak Suryo memilih jadi wirausaha demi menyadarkan
sesama. Pak Suryo merintis PPLH karena melihat generasi penerus bangsa
ini perlu disadarkan pentingnya melestarikan lingkungan hidup.
Sebagai arek Suroboyo (karena lahir di Surabaya), Pak Suryo termasuk
salah satu pewaris bonek (bondo nekad). Beliau merintis PPLH Seloliman
dengan modal keberanian (nekad). Beliau juga punya modal keahlian
merencanakan program-program pendidikan lingkungan hidup.
Modal lainnya, yang sangat berguna bagi usaha beliau, adalah jaringan
pertemanan. Uang, bagi Pak Suryo, bukan modal utama untuk merintis
dan mengembangkan sebuah usaha.
Pak Suryo mampu menjelaskan kebutuhan usahanya bersama PPLH.
Kebutuhan ini tidak terbatas pada uang karena beliau melihat uang hanya
berfungsi sebagai alat tukar. Satu contoh, PPLH butuh sekretariat dan
jaringan faksimili di Surabaya. Beliau kemudian menghubungi jaringan
pertemanannya dan menjelaskan kebutuhan ini dengan baik, tanpa
menyinggung masalah uang. Walhasil, PPLH mampu bertahan dengan
alamat sekretariat dan nomer faksimili yang berbeda-beda dalam jangka
waktu tertentu pada tahun-tahun awal berdiri.
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Masih Manusia Biasa
Perjuangan Pak Suryo bersama PPLH membuahkan 4 penghargaan
internasional dan 1 penghargaan nasional. UNEP, lembaga internasional
di bidang lingkungan hidup, mencatat nama Pak Suryo ke dalam
daftar 500 orang yang berpengaruh bagi pelestarian lingkungan hidup.
Penghargaan Global 500 ini diberikan pada tahun 1992. Penghargaan
internasional lainnya yang diterima Pak Suryo berasal dari Rolex (1990),
Ashoka (1990) dan Pacific Asia Tourism Association (1995). Menariknya,
pemerintah Indonesia justru paling akhir menghargai karya beliau melalui
anugerah Satyalencana Pembangunan (1996).
Situasi Indonesia tahun 1990-an bukan situasi yang kondusif bagi
aktivis lingkungan hidup. Usaha Pak Suryo bersama PPLH mendapat
perhatian ekstra dari pemerintah Orde Baru.
“Kami harus mengetik laporan mingguan buat disetor ke Polsek
Trawas,” tutur Mbak Ayik, yang mendampingi Pak Suryo pada masamasa awal pendirian PPLH Seloliman.
Komputer masih termasuk barang mahal di Indonesia pada awal
tahun 1990-an. Internet, email dan handphone juga belum eksis seperti
saat ini. Pak Suryo dan timnya masih pakai mesin ketik manual buat
menulis laporan jumlah pengunjung, materi-materi pelatihan yang sudah
disampaikan dan kegiatan PPLH. Mereka harus datang langsung ke
kantor kepolisian setempat untuk menyerahkan laporannya. Situasi dan
kondisi seperti ini membuat karya dan perjuangan Pak Suryo semakin
pantas dihargai.
Ketika kami dalam perjalanan semobil menuju Malang, sekitar
pertengahan 2010, saya tergelitik untuk bertanya, “Apa Pak Suryo pernah
putus asa selama merintis PPLH?”
Disinilah Pak Suryo menunjukkan sisi kemanusiaannya, yang biasabiasa saja, sama seperti kita semua. Beliau juga pernah merasakan frustrasi
dan putus asa dengan berbagai tantangan yang dihadapinya; bahkan
nyaris meninggalkan perjuangannya bersama PPLH. Untungnya, takdir
mempertemukan beliau dengan istri konsul Denmark di Surabaya pada
pertengahan tahun 1990-an.
“Kamu sudah melakukan tanggung jawabmu dengan baik,” hibur istri
konsul Denmark, “ini lebih penting daripada tanggapan orang lain dan
masalah-masalah di sekitarmu. Teruskan perbuatan baikmu ini.”
92

Drh. Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo

Ucapan seorang kawan ini berdampak luar biasa bagi karir Pak Suryo.
Sejak itu, beliau terus semangat hingga akhir hayat dalam menebar virus
cinta lingkungan hidup.

Warisan Pak Suryo
Meskipun tidak memiliki anak kandung, Pak Suryo telah melahirkan
banyak anak didik yang siap mewarisi semangat perjuangannya. Semasa
masih aktif di PPLH, beliau senantiasa mendorong murid-murid (anak
buahnya) untuk terus belajar. Beliau banyak membuka jalan bagi mereka
untuk belajar sampai keluar negeri.
Semangat juang dalam merintis kewirausahaan sosial adalah salah
satu warisan berharga dari Pak Suryo. Beliau mendirikan PPLH dengan
memperhatikan sisi bisnis. Orang berkunjung ke situ. Pakai fasilitas
penginapan. Ikut program pelatihan. Lalu, bayar. Hasilnya digunakan
untuk mendukung cita-cita PPLH, semakin banyak orang peduli pada
pelestarian lingkungan hidup. Bisnis PPLH tidak bertujuan menambah
pundi-pundi kekayaan sang pendiri maupun penyumbang modal.
Kondisi Indonesia saat ini memberi banyak peluang untuk merintis
social enterprise (bisnis sosial). Indonesia masih butuh banyak perbaikan
di bidang lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun
isu sosial lainnya. Bisnis dapat dipakai untuk menjawab beragam
permasalahan sosial ini, lebih dari sekedar program kepedulian sosial
perusahaan (corporate social responsibility); seperti yang disampaikan
Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh dan penerima
Nobel Perdamaian, “Bisnis adalah mekanisme yang cantik untuk
memecahkan masalah, tapi kita belum pernah memanfaatkannya untuk
tujuan itu.”1
Pak Suryo, dalam rentang hidupnya yang nyaris mencapai 57 tahun,
sudah memanfaatkan dengan baik bisnis untuk menjawab masalah
lingkungan hidup.

1 Http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/may/24/muhammadyunus-business-solve-problems?CMP=twt_gu. Diakses 27 Mei 2013.
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Stien J. Matakupan

Farewell Indonesian
Environmental Agitator
The Day Suryo Left Us
The visiting time was just over, but the nurse was so kind and gave me
permission to see Suryo in his intermediate room of Mitra Keluarga
Hospital, North Jakarta. From the entry door, I could see Suryo welcomed
me with his big smile. “You look much-much better Pak,” I said.
He noded his head and said that he also felt better today. He held my
hand tightly and share that the doctor needed to remove his lymph and
treat his infected intestine. The operation would take place in one or two
days. He then enthusiastically talked about the program for a big group of
students from Jakarta who annually ask him to organize a workshop about
Majapahit Empire, a vast thalassocratic archipelagic empire based on the
island of Java in 14th Century. He asked about Indonesia participation at
Caretakers of the Environment International - CEI 2013 conference. He
also said, that he wanted to have a barbeque party in his backyard once
he return home.
A night before his operation, Amelia Hamidi – an environmental
activist from Bogor, and I left his room quite late. This time he tirelessly
shared to his brothers the memory on how a little girl Amelia Hamidi,
in 1980s involved in various environmental education activities that he
organized. To his colleague from Ciputra University, Jo Soemawiharja,
Suryo said that he felt bored being hospitalized, he wanted to go home
soon as he had some new ideas to work with. The nurse allowed Amelia
and me to stay longer that night, seems that they knew that it would be
my last conversation with him.
Suryo’s health condition was up and down during 1.5 months in
hospital. Tuesday, May 7, 2013, a short message (SMS) notified me that
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Suryo was in his very critical condition. I rushed to the Intensive Care
Unit room. I felt anguish as well as helpless.
“It’s only a matter of hours,” the doctor said when we were waiting for
his family members to come. That time I realized that his organs began to
shut down. “Father Almighty, creator of Heaven and Earth, if You want
him to return to You soon, You have the authority, I can’t keep my own
ego. I believe that he will not feel anymore pain and ache in return,” those
were words I said to God in tears just before Suryo left us after midnight.
I cried. My eyes should be dried out on my way home. I have lost my
teacher.

“Ah-ha” Days
“Wow….I never knew that East Java has this fantastic center for
Environmental Education (EE).”
Those words came to my mind once I arrived in The Center for
Environmental Education (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup or
PPLH)-Trawas-East Java for the International Teacher Conference they
organized. As a new teacher in a big new school, I heartily agreed when
my principal assigned me to join the conference, even when I didn’t know
where the place was.
“It’s located in the slope of sacred Mt Penanggungan, in the middle
of nowhere,” said one of my colleagues, Desia when she found me busy
collecting information about public transportation to Trawas. It happened
in 1997, and I just moved to my new school, everything in East Java was
totally new to me.
Surrounded by beautiful forest, I heard lots of birds welcoming me
with their beautiful songs when I stepped into PPLH. To my surprised
there were lots of professional and innovators on EE gathered in PPLH.
Here I learned many new things every day; this conference was totally
different to other conferences I attended before.
PPLH was the place where at the first time I learned about Caretakers
of the Environment International (CEI).Birgitta Norden and Inggrid
Adolfson from Sweden, Jens Prom from Denmark, Prashant from India
and many other other inspired teachers were immedietly impressed me.
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Later on Birgitta patiently guided me on strategies to integrate EE into
the subjects and helped me linked my school with Swedish school and
schools overseas.
“Oh you are wearing t-shirt with countries flag, you are ready for
school link Bu Stien,” Once Suryo said to me when we sat under a big
tree together with other participants in one coffee break time. Later on in
the future, I learned that school linking was one of Suryo’s top strategies
for EE in formal education. Suryo believe that experience sharing among
teachers and students of various background and countries is a best
strategies to prepare young generations for the life’s future and humanity.
Every day the conference introduced me with many new things. Six days
conference, six “ah-ha” days.

Working with Suryo
As a new school, Ciputra School was opened to the concept of EE infusion
into the subject and international partnership. After the conference in
Trawas, the school hosted various EE activities like school link meeting,
and international video conference.
My acquaintance with Suryo at the same time became stronger. Later
I learned that he was an environmental agitator and EE hero. In His life,
Suryo organised, give speeches, creates and leads activities, programmes,
lectures, networks on various environmental awareness topics for various
target groups. He believe that our young generation must be facilitated to
take an active role in their community. Therefore we should be working
directly with young generation, and their communities in devising,
implementing and evaluating the common daily life style and the habits
if it were destructing or maintaining.
Therefore we need to help this young generation to step forward more
confidently on their road to sustainable development. Build and strengthen
their skills for leading their own development and work independently for
sustainable future. Suryo loved local culture very much and he believes
that many cultures contain local wisdoms, and have shown the capability
to see and maintain biodiversity.
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Working for community development in new order era was really
a big challenge for many innovators in Indonesia. When the political
atmosphere was tense, Suryo was regularly called by the military and
was interogated according to his activities. His work was internationally
and then nationally recognized and he received many awards, namely:
The Rolex Awards for Enterprise, Geneva - Swiss 1990, The Ashoka –
Innovator for the Public (Social Entrepreneur Recoqnition), Washington
U.S.A 1990, The Global 500 Award, UNEP, Rio de Janeiro – Brazil
1992, The Environmental Award, Pacific Asia Tourism Association
(PATA), Jakarta – 1995 and, The National Medal for the participation in
the Development, Jakarta – 1996.
We –teachers in East Java-were also encouraged by him to organize
international teacher conference, he was the one who initiate the
establishment of CEI/Indonesian chapter in 2001 and in 2010 we had
the honourable occasion as host of CEI 24th Conference in East Java.
Unfortunately, since 1998-99 Suryo was suffered of a rare disease:
the Crohn”s Disease – MorbusCrohn (the European word). It makes
him weaker with no colon, some ileum taken, and shorter right limb. It
was one of the causes that make him left and gave up PPLH. His spirit
is willing, but the flesh is weak. However when he felt strong enough,
no one can stop him to work. He was working with some freelancers;
giving seminar and speeches and field programmes, and then as a part
time lecturer at Ciputra University in Surabaya. For him EE is not about
planting trees only, it required minds on, heart on and hands on activities.
Together with many friends, I spent lots of weekends in his multi level
tropical style house in Trawas to discussed and designed lots of programs.
He knocked the door of various institutions guided me to negotiate and
find strategies for partnership. Countless time, he linked his friends and
colleagues to us, and encouraged us to find way to work together. In
this case, his house became a meeting place where new partnership was
developed. When I made mistakes, he sat with me and uncomplainingly
did some reflections together.
Here are some of great activities we did together: Field program
on rice field and its cultural ceremony, exploring the environment and
culture during ancient Majapahit period; five Environmental Teachers
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International Conferences (ETIC) and CEI 2010 conference; Organising
workshop of “ Pekan Budaya Panji (Old Javanese Culture – Panji)” on
the Javanese history of local wisdoms integrating culture and nature
conservation; Organising conservation of Trawas’ Springs by integration
activities and supports from various institutions and groups; Organising
“Water for Life “program for East Java High Schools, supported by East
Java government and – USAID in 2005 – 2006.
We also organized workshops of “How Javanese Villages’ local wisdom
conserve springs and forest”, supported by Local Environmental Office in
East Java Province, Malang, Mojokerto, Pasuruan districts, Batu City and
Environmental Service Program – USAID/Indonesia in 2007. The list will
go long if we want to consider his work with villagers, government, and
other civil societies. I remember the workshop on indigenous knowledge
we had in 2002. There were farmers, scientists and educators involved in
series of long discussion.
Since we had international participants and villagers, the discussions
were conducted in three languages: local Javanese, English and Bahasa
Indonesia. Ultimately interesting!
As an Ambonese, the workshop on indigenous knowledge reminds
me of my late father who always taught his kids about Mollucas ancient
culture, indigenous genius, traditional fisheries, as well as music, singing
and dancing, the art forms in which Ambonese excel . Once we flew to
Ambon, and went tracking to the forest in Waai-our village, it was unusual
tracking because he shared lots our ancient stories, and enthusiastically
show me the way our staple food, Sago Palm was cultivated and harvested.
When I shared it to Suryo, he gave me inspirations and determined
me to promote local culture, make young generations proud of their
local culture and care of the land. Suryo lend me many books on ancient
Majapahit, Javanese culture, and Agenda 21. He also guided me when
Ciputra School students spent days in Purwodadi. Living under canvas,
digging, cultivating, learning directly from rice farmers, made wayang
(Javanese puppet), and preparing a traditional thanksgiving or a Selamatan.
At that moment, Siegfried from Pring Woeloeng supported us, and this
first pilot program became a starting point of various nature and culture
programs I had in Ciputra School. Once my students worked in the field,
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as a teacher actually I also learned a lot about traditional farming, Javanese
culture, indigenous knowledge, and on the top of all was learning about
the best teaching methodologies.
When I submitted my teaching experiences for a school project
competition for Indonesian high school teacher organized by Citibank
and Hope Worldwide Foundation, surprisingly I won two awards. The
first one was in 2005 for the program with my students in Ancient
Majapahit Kingdom Palace-Trowulan, and the other one was the award
as a creative teacher for the program in Surabaya River in 2005. Certainly,
I would never get it without Suryo’s inspirations and supports.
Many times we both were invited as resource persons in various
conferences or workshops held in Bogor, Kendari, Jakarta and of course
East Java. When I got chance to propose a resource person, steering
committee or keynote speaker, I constantly put Suryo on my list.
Sometimes it doesn’t work due to his health conditions but mostly he
eagerly attended and gave his inspirational speech.
Last 2012, I am involved in the national government team to
formulate the National Action Plan for Environmental Education (EE)
for Indonesia. The project is big and strategic. It includes a baseline
assessment of policy, practice, institutional and human capacity needs;
formulating the national EE action plan, and the development of a
handbook on Environmental Education. The team would definitely
need best advisors and experts on EE. When the opportunity came to
me to propose members for National Working Group on Environmental
Education (WGEE), then I choose Suryo. I was glad when he agreed to
join in, and attended some meetings, but…Oh God… I shouldn’t invited
him last April If I knew that You would make it as his last journey “home”
I recall that in his last years, Suryo always talked about the link
between nature and culture. Therefore the program we had lately were
mostly focused on this vision, for instance CEI “Biodiversity and
Culture” international conference 2010 in Lawang-East Java attended by
250 students and teachers from 17 countries and Teacher workshop in
Trowulan with Lydia Kieven and Airlangga University. After the closing
ceremony of the teacher workshop in Trowulan last September 2012,
Suryo gave me a small and lovely Panji and Candrakirana statue made of
terracotta.
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In February 2013, It was hard raining in Jakarta. Suryo and I were
sitting on a taxi , along the way to the The Center of Curriculum and
Textbook, the meeting place, Suryo shared about Panji festival which
would be held in Bangkok on March 2013. He said,” Our government
has officially recognized the importance of EE and paid attention on EE
development. Now we need to facilitate youngster to feel proud of their
own local cultures while at the same time love their nature,”. I keep the
Panji and Candrakirana statue as a memory of my last team teaching
session with Suryo, my teacher and as a symbol of his strong vision for
nature and cultural education.
As a friend, Suryo always care to others. He cooked our favourite meals
when we had a meeting in his house; he always bought books for kids in
his village when he returned home from a trip and even make copies of
Dutch recipe cookbooks for my mother. I will never foget his effort to
find the best doctor for my injured eye last 2005 and always asked my
health progress. When I decided to return back to Jakarta in 2008, he
prepared a Selamatan (a semi religious) celebration of thanksgiving and
to ask the blessings from God. At the same time he was also busy called
our friends in Singapore to help me when I had to accompany my brother
who got cancer to go to Singapore for cure. Suryo wasn’t only a teacher
and supervisor for me. He was my best friend and moral supporter. He’s a
role model of sustainable development discipleship.

The walk to Kendalisada
I knew that I was not and never be a mountain climber at all, and I was
informed the walk to Kendalisada temple was not an easy climb. On
top of that, I was aware that I had several sleepless night lately. But that
was the final resting place where Suryo insisted to have his ashes spread
when his time come. He loved Kendalisada a lot, and he clearly told some
friends this request and even wrote on his small block note before went
to surgery room.
I said to my self, “No options Stien, you have to fulfill his last request.”
The weather was cloudy and the rain dropped when Suryos’s ashes
arrived in his village and his house in Trawas-East Java. It seemed mother
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nature had sadly welcomed him home. I encouraged my self to climb and
accompanied Suryo to his resting place. Just before we started to left his
house, the Sun shined and smiled. It was really a comfort temperature
for climbing.
During the walk, many times asked God for extra energy, and even
called Suryo to pushed me to the top. There were about about 20 villagers
and friends climbing the mountain and attending a special Javanese
ceremonial culture for Suryo there. I reached the temple at 4.30 PM.
The Sun shined brightly, as classically phrased as Bagaskara Manjer
Kawuryan.
Thank you Suryo, rest in peace my dear teacher ...we will never forget
you.
Stien J. Matakupan
Lecturer in Universitas Siswa Bangsa Internasional and CEI/Indonesia
coordinator

Kuliah Suryo dan Johan Hasan (no.3 dari kanan duduk) di Universitas Ciputra
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Stien J. Matakupan

Selamat Jalan, Pendekar
Lingkungan Hidup Indonesia!
(Diterjemahkan oleh G. Pandusetia Budianta)

Ketika Suryo Meninggalkan Kami
Waktu berkunjung baru usai, tapi perawat baik dan memberikan kami ijin
untuk melihatSuryo di kamar kelas menengahnya di RS. Mitra Keluarga
Jakarta. Dari pintu masuk, aku bisa melihat Suryo menyambutku dengan
senyuman lebar.
“Pak Suryo tampak jauh lebih sehat, Pak,” kataku.
Dia menganguk dan mengatakan kalau dia juga merasa lebih baik
hari ini. Dia menggengam erat tanganku dan bilang kalau dokter perlu
mengeluarkan limpanya dan mengobati ususnya yang terinfeksi. Operasi
memerlukan dua atau tiga hari.
Dia lalu dengan semangatnya bercerita tentang programnya
sekelompok besar mahasiswa dari Jakarta yang tiap tahunnya meminta
dia menyelenggarakan workshop tentang Kerajaan Majapahit, sebuah
negara maritim kuno yang berpusat di Pulau Jawa. Dia menanyakan
keikutsertaan Indonesia di konfrensi CEI 2013, dan merencanakan
mengadakan pesta BBQ di kebun belakang rumahnya, kalau sudah
pulang nanti.
Semalam sebelum operasi, AmeliaHamidi dan saya meninggalkan
kamarnya cukup larut. Kali ini dia bercerita pada saudara-saudaranya
ingatannya bagaimana seorang gadis kecil Amelia Hamidi, pada tahun
1980an ikut serta dalam berbagai pendidikan lingkungan hidup
yang dia selengarakan. Kepada rekannya dari Universitas Ciputra, Jo
Soemawiharja, Suryo mengatakan kalau dia merasa bosan di rumah
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sakitkan, dan dia ingin secepatnya pulang. Dia punya banyak ide baru
yang ingin dia kerjakan.
Perawat membiarkan Amelia dan saya untuk tinggal lebih lama malam
itu, sepertinya mereka tahu kalau itu akan menjadi pembicaraan terakhir
dengannya.
Keadaan kesehatan Suryo naik turun selama 1.5 bulan tinggal di
rumah sakit. Selasa Mei 7 2013 ada SMS datang memberitahukan kalau
Suryo dalam keadaan kritis.
Saya cepat-cepat datang ke ICU dan merasa marah namun tak berdaya.
“Tinggal beberapa jam” kata dokter saat kita menungu keluarganya
datang.
Saat itu saya menyadari kalau organ-organnya mulai gagal satu
persatu. “Tuhan yang mahakuasa, pencipta Surga dan Bumi, jika Allah
menghendaki dia pulang, Allah memiliki kuasa, aku tak boleh egois. Aku
percaya kalau dia tidak akan merasa sakit lagi sebagai sebagai gantinya”
Itulah kata-kata terakhir yang kuucapkan kepada Tuhan sambil berurai
air mata sebelum Suryo meninggalkan kami setelah jam dua belas malam.
Aku menangis tersedu-sedan di jalan pulang. Aku kehilangan guruku.

Hari-hari “Ah-ha”
“Wow… aku tidak pernah mengira kalau di Jawa Timur ada Pusat
Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) yang fantastis.”
Itulah kata-kata yang ada di benakku ketika tiba di Pusat Pendidikan
Lingkungan Hidup-Trawas, Jawa Timur untuk Konfrensi Guru
Internasional yang mereka selengarakan. Sebagai guru baru di sekolah
besar, aku dengan gembira menerima ketika kepala sekolah menugaskan
aku untuk ikut konferensi, walaupun aku tidak tahu dimana tempatnya.
“Konfrensinya terletak di kaki Gunung Penangungan yang suci, jauh
dari mana-mana” kata salah satu kolegaku, Desia, ketika dia melihat aku
sibuk mencari informasi mengenai transportasi menuju Trawas.
Itu terjadi tahun 1997, dan aku baru saja pindah ke sekolah baruku,
semua di Jawa timur sangat baru bagi saya.
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Dikelilingi hutan yang indah, aku mendengar banyak kicauan burung
menyambutku dengan lagu-lagu merdu ketika aku memasuki PPLH. Aku
terkejut karena banyak professional dan innovator di EE (Environmental
Education) yang berkumpul di PPLH. Di sini aku belajar banyak halhal baru setiap harinya; konfrensi ini sangat berbeda dengan konfrensikonfrensi lainnya yang sebelumnya pernah aku ikuti.
PPLH adalah tempat dimana aku pertama kalinya belajar mengenai
CEI. Brigitta Norden dan Ingrid Adolfson dari Swedia, Jens Prom dari
Denmark, Prashant dari India dan banyak tamu lainnya dan guru-guru
terinspirasi lainnya langsung mebuatku terpesona. Selanjutnya Brigitta
dengan sabarnya memandu aku dalam strategi untuk mengintegrasikan
EE ke dalam subyek-subyek dan membantuku menghubungkan
sekolahku dengan sekolahan Swedia dan sekolah-sekolah di luar negri.
“Oh kamu akan memakai kaos hijau dengan bendera negara, kamu
siap untuk sekolah tautan Bu Stien,” Suryo mengatakan kepada saya
ketika kami duduk di bawah pohon besar bersama dengan peserta lain
pada saat coffee break.
Di kemudian hari, aku belajar bahwa menghubungkan sekolah adalah
salah satu strategi utama Suryo untuk EE dalam pendidikan formal.
Suryo percaya bahwa berbagi pengalaman antar guru dan siswa berbagai
latar belakang dan negara adalah strategi terbaik untuk mempersiapkan
generasi muda untuk masa depan kehidupan dan kemanusiaan. Setiap
hari konferensi memperkenalkan aku pada banyak hal baru.
  

Bekerja dengan Suryo
Sebagai lembaga pendidikan yang baru, Sekolah Ciputra dibuka
dengan konsep EE infus ke dalam kemitraan subjek dan internasional.
Setelah konferensi di Trawas, sekolah menjadi tuan rumah berbagai
kegiatan seperti EE tautan pertemuan sekolah, dan konferensi video
internasional.
Hubunganku dengan Suryo pada saat yang sama menjadi lebih
kuat. Kemudian aku belajar bahwa ia adalah seorang agitator (pejuang)
lingkungan dan pahlawan pendidikan lingkungan. Dalam kehidupannya,
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Suryo terorganisir, memberikan pidato, menciptakan dan memimpin
kegiatan, program, ceramah, jaringan tentang berbagai topik kesadaran
lingkungan untuk berbagai lapisan masyarakat. Ia percaya bahwa generasi
muda kita harus difasilitasi untuk mengambil peran aktif dalam komunitas
mereka. Oleh karena itu kita harus bekerja secara langsung dengan
generasi muda, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi dimana gaya kehidupan sehari-hari dan kebiasaan seharihari itu merusak atau menjaga.
Oleh karena itu juga, kita perlu membantu generasi muda untuk
melangkah maju lebih percaya diri di jalan mereka untuk pembangunan
berkelanjutan. Membangun dan memperkuat ketrampilan mereka untuk
memimpin pembangunan mereka sendiri dan bekerja secara independen
untuk masa depan yang berkelanjutan.
Suryo mencintai budaya lokal sangat banyak dan ia percaya bahwa
banyak kebudayaan mengandung kearifan lokal, dan telah menunjukkan
kemampuan untuk melihat dan menjaga keanekaragaman hayati.
Bekerja untuk pembangunan masyarakat di era Orde Baru itu benarbenar merupakan tantangan besar bagi banyak inovator di Indonesia.
Ketika suasana politik tegang, Suryo secara berkala dipanggil oleh militer
dan diinterogasi karena aktifitasnya.
Karyanya kemudian diakui secara nasional secara internasional, dan
ia menerima banyak penghargaan, yaitu: Rolex Awards for Enterprise,
Jenewa - Swiss 1990, The Ashoka - Innovator untuk Umum (Pengusaha
Recoqnition Sosial), Washington USA 1990, The Global 500 Award
UNEP , Rio de Janeiro - Brasil 1992, The Penghargaan Lingkungan,
Pacific Association Asia Pariwisata (PATA), Jakarta - 1995 dan Satya
Lencana Pembangunan, Jakarta - 1996.
Kami guru di Jawa Timur-juga didorong oleh dia untuk mengatur
konferensi guru internasional. Suryo adalah orang yang memulai
pembentukan CEI / Indonesia pada tahun 2001 dan pada tahun 2010
kami memiliki kesempatan terhormat sebagai tuan rumah Konfrensi CEI
ke 24 di Jawa Timur .
Sayangnya, sejak 1998-1999 Suryo menderita penyakit langka: Crohn
“s Disease – Morbus Crohn (kata Eropa). Itu membuatnya lemah tanpa
usus besar, beberapa ileum diambil, dan tungkai kanan lebih pendek. Itu
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salah satu penyebab yang membuat dia berpulang dan menyerah PPLH.
Rohnya memang kuat, tetapi fisiknya lemah.
Namun ketika ia merasa cukup kuat, tidak ada yang bisa
menghentikannya untuk bekerja. Dia bekerja dengan beberapa freelancer,
memberikan seminar dan pidato dan program-program lapangan, dan
kemudian sebagai dosen paruh waktu di Universitas Ciputra Surabaya.
Baginya pendidikan lingkungan bukan hanya tentang menanam pohon,
diperlukan sepenuh pikiran, hati dan tangan pada kegiatan.
Bersama dengan banyak teman, saya menghabiskan banyak akhir
pekan di rumah gaya multi-tingkat tropis di Trawas untuk membahas
dan merancang banyak program. Dia mengetuk pintu berbagai institusi,
dan membimbing saya untuk bernegosiasi dan menemukan strategi
kemitraan. Waktu yang tak terhitung jumlahnya, ia menghubungkan
teman dan kolega kita, dan mendorong kita untuk menemukan cara
untuk bekerja sama.
Dalam kasus ini, rumahnya menjadi tempat pertemuan di mana
kemitraan baru dikembangkan. Ketika saya membuat kesalahan, dia
duduk dengan saya dan tidak mengeluh melakukan beberapa refleksi
bersama.
Bidang program di sawah dan upacara budaya, menjelajahi lingkungan
dan budaya selama periode Majapahit kuno, guru lingkungan, Konferensi
Internasional (ETIC) dan CEI 2010 konferensi, lokakarya Penyelenggara
“Pekan Budaya Panji (Old Budaya Jawa - Panji)” pada sejarah Jawa
dari kearifan lokal mengintegrasikan budaya dan konservasi alam,
konservasi Penyelenggara Trawas ‘Springs dengan kegiatan integrasi dan
dukungan dari berbagai institusi dan kelompok, “Air untuk Kehidupan”
Mengorganisir program Jawa Timur Sekolah Tinggi, didukung oleh
pemerintah Jawa Timur dan - USAID di 2005 - 2006, lokakarya
Penyelenggara “Bagaimana lokal springs melestarikan kearifan Desa Jawa
‘dan hutan”, didukung oleh Kantor Lingkungan Hidup Daerah di Provinsi
Jawa Timur, Malang, Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, dan
Program Layanan Lingkungan - USAID / Indonesia pada tahun 2007
adalah beberapa kegiatan yang kita lakukan bersama-sama.
Daftar ini akan lebih panjang jika kita ingin mempertimbangkan
karyanya dengan masyarakat, pemerintah, dan masyarakat sipil lainnya.
Aku ingat lokakarya tentang pengetahuan tradisional yang kami punya di
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2002. Ada petani, ilmuwan dan pendidik yang terlibat dalam serangkaian
diskusi panjang. Karena kami memiliki peserta internasional dan warga,
diskusi dijalankan dalam 3 bahasa. Jawa, Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia. Sungguh mnarik!
Sebagai seorang Ambon, lokakarya tentang pengetahuan lokal
mengingatkan aku pada almarhum ayah, yang selalu mengajarkan
kebudayaan Maluku purba kepada anak-anaknya, perikanan tradisional,
musik, tari dan lagu-lagu yang membuat orang ambon unggul.
Suatu saat kami terbang ke Ambon dan berjalan lintas alam di Hutan
Waai, desa kami. Itu sungguh luar biasa karena kami berbagi banyak sekali
cerita kuno dan dengan penuh semangat ayah menunjukkan bagaimana
budidaya sagu, makanan pokok kami.
Ketika aku ceritakan hal itu pada Suryo, dia memberi inspirasi agar
aku mempromosikan kebudayaaan setempat dan membuat generasi
muda bangga pada kebudayaan lokal serta memelihara tanahnya. Suryo
meminjami aki banyak buku tentang Majapahit Kuno, kebudayaan Jawa,
dan Agenda 21. Dia juga membimbing kami ketika para siswa Sekolah
Ciputra berkemah beberapa hari di Kebun Raya Purwodadi.
Kami diajar hidup di bawah tenda, menggali, menanam, belajar
langsung dari para petani, membuat wayang dan menyiapkan selamatan
sebagai ungkapan rasa syukur. Saat itu, Siegfried dari Pring Woeloeng
membantu kami.
Program percontohan ini menjadi titik awal dari berbagai program
lingkungan dan kebudayaan yang kami kerjakan di Sekolah Ciputra. Pada
saat membimbing para siswa di lapangan, sebagai guru aku belajar banyak
tentang pertanian tradisional, pengetahuan penduduk asli, dan yang paling
penting metodologi mengajar terbaik. Ketika kukirimkan pengalaman
mengajar itu ke lomba program sekolah menengah yang diadakan oleh
Citibank dan Hope Worldwide Foundation, aku memenangkan dua
medali.Yang pertama pada tahun 2005 untuk program bersama muridmuridku di Istana Majapahit Kuno di Trowulan. Satu lagi, hadiah sebagai
guru kreatif dalam program kali bersih Surabaya. Tanpa dukungan dan
inspirasi dari Suryo, mana mungkin aku bisa mendapatkannya.
Beberapa kali kami berdua diundang untuk menjadi nara sumber
dalam berbagai konfrensi di Bogor, Kendari, Jakarta, dan tentu di Jawa
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Timur. Setiap kali ada kesempatan untuk mengusulkan narasumber, aku
selalu menulis nama Suryo. Kadang-kadang tidak berhasil, karena kondisi
kesehatannya, tetapi ia selalu menunjukkan niat dan semangatnya untuk
menyampaikan pidatonya yang inspiratif.
Terakhir pada 2012 saya ikut dalam tim pemerintah untuk menyusun
Rencana Pendidikan Lingkungan Hidup di tingkat nasional. Proyek
ini besar dan strategis. Ini menyangkut dasar penilaian kebijakan,
pelaksanaan, kebutuhan lembaga dan kapasitas sumberdaya manusia,
menyusun rancang tindak naasional, dan pengembangan buku panduan
Pendidikan Lingkungan. Tim ini jelas memerlukan penasihat dan pakar
Pendidikan Lingkungan terbaik. Ketika kesempatan untuk mengajukan
Kelompok Kerja, aku menyebut nama Suryo.
Senang sekali dia setuju untuk ikut dan sempat menghadiri beberapa
kali rapat. Tapi, ya Tuhan! Sebaiknya aku tidak mengundangnya April
lalu, kalau tahu Engkau akan memanggilnya pulang.
Aku ingat pada tahun-tahun terakhirnya, Suryo selalu bicara tentang
hubungan alam dan kebudayaan. Karena itu fokus programnya
kebanyakan pada visi tersebut. Sebagai contoh, hal itu dilakukan pada
konfrensi internasional di Lawang, Jawa Timur 2010 yang dihadiri 250
guru dan siswa dari 17 negara, dengan tema “Keragaman Hayati dan
Kebudayaan.”
Juga dalam lokakarya para guru di Trowulan dengan Lydia Kieven
dan Universitas Airlangga. Seusai penutupan lokakarya guru di Trowulan,
September 2012, Suryo memberiku patung kecil yang cantik Panji dan
Candrakirana terbuat dari tanah liat.
Bulan Februari 2013 hujan turun sangat lebat di Jakarta. Dalam taksi
menuju rapat di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Suryo menceritakan
Fetival Panji yang akan diadakan di Bangkok, Maret 2013. Katanya,
“Secara formal pemerintah kita sudah mengakui pentingnya pendidikan
lingkungan dan memberi perhatian besar pada perkembangan pendidikan
lingkungan. Sekarang tinggal memfasilitasi para generasi muda untuk
bangga pada kebudayaan sendiri dan mencintai alamnya.”
Aku menyimpan patung Panji dan Candrakirana itu sebagai kenangan
terakhir mengajar bersama dalam satu tim bersama Suryo, guruku, serta
sebagai simbol visinya yang kuat terhadap pendidikan lingkungan dan
kebudayaan.
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Sebagai seorang kawan, Suryo selalu memperhatikan orang lain. Kalau
ada rapat di rumahnya, ia selalu masak makanan favorit kami. Ia selalu
membelikan buku-buku untuk anak-anak di desanya kalau pulang dari
perjalanan. Ia bahkan membuat fotokopi buku resep masakan Belanda
untuk ibuku. Aku tidak akan pernah melupakan usahanya untuk
menemukan dokter terbaik untuk mataku ketika terluka terakhir tahun
2005.
Dia selalu menanyakan perkembangan kesehatan saya. Ketika aku
memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada 2008, ia menyiapkan
selamatan (semi religius) perayaan syukur dan meminta berkah dari
Tuhan. Pada saat yang sama ia juga sibuk menelepon teman-teman kami
di Singapura untuk membantuku ketika aku harus menemani saudaraku
yang kena kanker dan harus pergi ke Singapura untuk penyembuhan.
Suryo tidak hanya seorang guru dan pengawas bagiku. Dia adalah
teman terbaik dan pendukung moral. Dia adalah sosok pengajaran
pembangunan berkelanjutan.

Perjalanan ke Kendalisada
Aku tahu bahwa diriku bukan seorang pendaki gunung, dan
perjalananan ke Candi Kendalisada itu tidak mudah. Aku juga tahu
bahwa aku kurang tidur malam akhir-akhir ini. Tapi ini adalah tempat
peristirahatan terakhir di mana Suryo berpesan agar abu jenasahnya
disebar ketika waktunya datang.
Dia sangat menyukai Kendalisada, dan dia dengan jelas mengatakan
kepada beberapa teman permintaan ini dan bahkan menulis di catatan
blok kecil sebelum pergi ke kamar operasi. Aku berkata kepada diriku,
“Tidak ada pilihan Stien, kamu harus memenuhi permintaan terakhirnya”
Cuaca berawan dan hujan turun ketika abu Suryo tiba di desa dan
rumahnya di Tamiajeng, Trawas, Jawa Timur. Seolah-olah cuaca telah
bersedih menyambutnya pulang.
Aku mendorong diriku untuk mendaki dan menemani Suryo ke tempat
peristirahatannya. Tepat sebelum kami mulai meninggalkan rumahnya,
Matahari bersinar dan tersenyum, itu benar-benar kenyamanan suhu
untuk mendaki.
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Candi Kendalisada

Selama berjalan, berkali-kali aku meminta Tuhan untuk memberikan
tenaga, dan bahkan meminta Suryo untuk mendorongku ke atas. Ada
sekitar sekitar 20 penduduk desa dan teman-teman pendaki gunung
menghadiri upacara budaya Jawa khusus untuk Suryo di sana. Aku
mencapai Candi Kendalisada jam 16:30. Matahari bersinar terang.
Istilahnya: Baskara Manjer Kawuryan. Terima kasih Suryo, beristirahat
dalam damai guru sayangku ... Kami tidak akan pernah melupakanmu.
Stien J. Matakupan
Dosen di Universitas Siswa Bangsa Internasional dan Koordinator
Indonesia untuk CEI.
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Theresa Pungky Vitriestita

“Hanya memberi, tak harap
kembali….
bagai sang Surya menyinari dunia”
Oom Suryo, begitu saya memanggilnya. Beliau adalah sosok guru
dan kawan yang tidak pernah jemu membagi ilmu, pengalaman dan
opini-opininya dengan cara yang sangat sederhana dan rendah hati.
Bagaimana sosok beliau tidak melekat dalam ingatan dan sejarah hidup
saya,karena melalui beliau lah saya mendapatkan pengalaman bekerja
secara professional pertama kalinya 15 tahun yang lalu.Saya dilibatkan
bukan hanya didalam lembaga yang beliau dirikan dan pernah pimpin,
tapi juga pada diskusi-diskusi dan kegiatan-kegiatan lepas yang membuka
wawasan dan cakrawala baru dalam benak pikiran serta membentuk
prinsip kepribadian saya.
“Kiki harus selalu melihat segala sesuatu secara holistik, dan untuk
memulai sesuatu jangan tunggu didanai, kita bisa memulai sesuatu
dengan zero budget.”
Hal itu selalu terngiang di telinga saya.Kerangka berfikir holistik inilah
yang kemudian membantu saya dalam pekerjaan dan terutama ketika
menempuh pendidikan S2 yang sama sekali berbeda disiplin ilmu dengan
jurusan S1 saya. Sayang otak saya yang kecil ini tidak mampu menangkap
semua sharing-sharing beliau yang begitu bermakna. Dan sebanyak
apapun tulisan-tulisan tentang beliau tidak akan dapat mendeskripsikan
seindah warna aslinya, terlalu banyak, terlalu dalam, terlalu filosofis.
Oom Suryo yang saya kenal dalam dua dimensi, secara professional
dan secara kekeluargaan.Secara professional beliau begitu kuat dan logis
dalam prinsip, semua pemikiran dan pertimbangannya adalah sebuah
harmonisasi dari pengalaman, pengetahuan dan empati yang demikian
besar tanpa mementingkan dirinya sendiri.
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Ketegasan beliau sering diterjemahkan sebagai ego oleh orangorang yang tidak mampu memahami cakrawala beliau yang begitu luas
dan keberpihakan pada kebijaksanaan alam.Namun beliau juga tidak
pernah menyerah termasuk ketika sakit fisiknya menjadi keterbatasan
pada dirinya melakukan hal-hal yang membutuhkan energi lebih untuk
mewujudkan sesuatu. Dalam satu masa, secara intensif beliau menuntun
dan membuat saya mengikuti jejak-jejaknya, tekun mendengarkan cerita
dan pengajarannya, baik di rumah Surabaya, rumah Trawas maupun
disetiap acara yang melibatkan beliau sebagai narasumber.
Ketika beliau meminta saya membantu menyusun buku-buku yang
ingin diterbitkannya, begitu sabar beliau mengarahkan saya yang begitu
amatir, mulai dari layout, design cover, editing hingga proses penyusunan
untuk siap cetak.Disitu saya melihat begitu detail dan beliau selalu bekerja
dengan hati, “Bukan hasil tapi prosesnya yang penting, Kiki.”
Demikian kalimatnya yang bagi saya lebih pada kesabaran beliau
mengikuti kelambanan dan kebingungan saya bekerja.Dari beliau saya
juga diajar mulai dari resep masakan organik sampai bagaimana seorang
buta mendeskripsikan sebuah pohon, juga pengetahuan kejawen seperti
bobot bibit bebet.Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) yang
pada dasarnya mengalir dalam darahnya membuat saya mendapatkan
pendidikan informal, disinilah saya pertama kalinya praktek bahasa
Inggris, belajar budaya bangsa-bangsa, belajar meditasi dan konsep
alam lingkungan, belajar berfikir kritis, belajar bernegosiasi dan belajar
mendidik.
“Memahami dan menerapkan konsep lingkungan hidup itu bukan
berarti kita kembali ke jaman batu.” Kalimat Oom Suryo ini akhirnya
sering saya teruskan kepada teman-teman saat saya masih mahasiswa
saat itu. Pun ketika saya dilibatkan sebagai organizer untuk programprogram lingkungan (Urban Center, Program Profesi, Time Project,
Konferensi Guru se-Indonesia) yang mengenalkan saya pada para tokoh,
foreign volunteer, senior, aktifis lingkungan hidup dan pejuang pendidikan
seperti Kak Stien, termasuk mengenal seorang Bapak Eka Budianta yang
mengajak saya mengikuti Upacara Kenegaraan 17 Agustus di Istana
Negara, bagi saya that’s priceless.
Sekarang saya baru sadar, sebagai orang besar beliau juga begitu punya
kerendahan hati dan hati yang mulia untuk menerima siapapun dan
kapanpun yang ingin menimba ilmu darinya. Beliau adalah salah satu
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orang ‘kaya’ yang saya kenal, kaya pengetahuan, kaya kesantunan, kaya
hati dan kaya kesederhanaan.Begitu mudahnya membuat janji pertemuan
dengan beliau dan pintu rumahnya selalu terbuka.
Yang mengagumkan pula adalah begitu kuat dan cerdasnya beliau
menghubungkan satu orang ke orang lainnya, bagaikan seorang agen
pencari bakat, untuk sebuah ide beliau mampu menjodohkan beberapa
talenta yang akhirnya menghasilkan sebuah kegiatan yang berguna bagi
orang banyak, he was connecting people indeed.
Salah satu kegiatan yang pernah saya ikuti dan membuat saya takjub
adalah ketika beliau menggagas Program setara S2 (Program Profesi)
untuk lingkungan hidup yang bekerja sama dengan Universitas Negeri
Surabaya (UNESA), Ashoka Indonesia, Hanns Seidel Foundation dan
Caretakers International. Belum lagi para peserta dan pengajarnya dari
berbagai NGO yang membuat makin beraneka ragamnya program yang
berjalan selama 2 tahun di kota yang berlainan tersebut, sangat kreatif.
Kegiatan-kegiatannya dengan para guru juga menunjukkan begitu
berdedikasinya beliau pada dunia pendidikan, meskipun latar belakangnya
sendiri adalah seorang dokter hewan. Pernah suatu ketika setelah sebuah
meeting di Urban Center Surabaya saya sedih karena kata-kata beliau yang
cukup keras, waktu itu saya bingung mana yang benar dan siapa yang
harus dituruti. Pun ketika kami mengalami kegagalan dengan program
guru menengah atas se-Indonesia yang bekerja sama dengan Diknas kala
itu. Namun beliau tidak pernah mencampuradukan antara hubungan
professional dan kekeluargaan, sifatnya yang selalu mau merangkul
kembali merupakan cerminan welas asihnya.
Secara kekeluargaan beliau juga dekat dengan keluarga saya, Ibu
(Felicia Tundjung Rianti) dan saya sering diundang datang bersama-sama
dengan sahabat-sahabatnya yang lain untuk sekedar ngobrol dan tentu
saja makan bersama. Meski kental dengan pengetahuan dan hormatnya
pada kejawen namun hampir setiap Imlek dan Malam Bulan Purnama
beliau mengundang kerumahnya untuk menikmati manisan dan kue
bulan lezat yang sederhana.
Oom Suryo dan Oom Anton gemar sekali memasak sendiri dan begitu
senang jika bisa menikmatinya bersama sahabat-sahabat dekatnya.Proses
memasaknya pun hampir selalu menunggu kami datang, saya sering
diminta mencicipi dahulu karena beliau tahu saya juga suka memasak
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walaupun sudah pasti beliau lebih jago, “Coba Kiki icipi dulu ini kurang
apa?” tanyanya.
Oom Suryo yang saya kenal dalam dimensi ini begitu kekanak-kanakan
dalam arti kepolosan dan keceriaannya, meski kadang saya menyaksikan
ada airmata terutama saat dukacita dan sakitnya, namun hatinya selalu
bergembira. Keceriaan bagai seorang anak kecil yang memperlakukan
kucingnya sebagai teman, komunikasi sahajanya dengan orang-orang
desa, sikap manjanya pada Oom Anton yang sibuk keluar negeri,buku
gambar yang selalu ada dimejanya, dan hal-hal sederhana lain yang
menjadi kesukaannya namun indah.
Pergi mengunjungi beliau kerumah Trawas selalu bernilai
kontemplatif, rumah yang dibangun oleh arsitek Ulrich Fuhrke itu,
baik desain dan suasana rumahnya maupun cara kehidupan Oom Suryo
yang tidak pernah menetap di satu ruang kamar saja menjadi dinamis
sepertinya seluruh rumah itulah tubuhnya juga. Jika Ibu dan saya akan
datang mengunjunginya, tiap kami bertanya ingin dibawakan apa, selalu
jawabnya ice cream aja.
Waktu saya menulis tulisan ini, Ibu saya memandangi laptopnya
dan hanya sanggup menulis sebaris kalimat dan tak berlanjut, speechless
katanya.Saya yakin banyak sahabatnya pun mengalami hal yang sama
karena terlalu banyak kenangan dan cerita.
Ada banyak dimensi namun membentuk sebuah pribadi unik ciptaan
Tuhan yang menunjukkan begitu mulianya Tuhan menciptakan manusia
menurut gambaranNya. Seperti banyak kitab yang beliau baca dan
pelajari, beliau telah memberi teladan kepada orang banyak bagaimana
mengasihi sesama dan alam semesta, hidup berdaya guna, berjuang dan
taat pada penderitaan, menghargai usaha dan bergembira setiap waktu.
Beliau tidak pernah mengatakan diri religius, tapi beliau menghargai
budaya dan setiap keyakinan yang ujungnya adalah kepada Sang Pencipta
semesta alam.
Pada kepribadian beliau saya melihat manusia yang bersih, intelek,
tegas, punya harga diri, sederhana sekali, menghargai, dan tulus. Orang
yang mampu mengubah yang bukan apa-apa menjadi sesuatu, yang
bukan siapa-siapa menjadi lebih punya harga diri dan intelektual.
Meskipun kemampuannya telah diakui dunia, beliau tidak pernah mau
menonjolkan diri sendiri. Padahal, seringkali hasil karya tersebut adalah
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dominan usaha beliau.“Ndak perlu populer, yang penting hasilnya buat
bangsa ini apa” katanya.
Sayang saya tidak menemukan foto-foto bersama beliau, entah kenapa
tidak ada. Terakhir saya bertemu Oom Suryo kami makan suki dan
menikmati ice cream Magnum di Grand Indonesia bersama Kak Stien
karena katanya beliau sudah agak bebas makan apapun, waktu itu 2 tahun
yang lalu saat beliau baru punya BB dan minta saya setting bbm-nya,
cepat sekali waktu berlalu.
Malam itu, Selasa, 7 Mei 2013, pukul 22.00 ketika Kak Stien
menghubungi saya mengabarkan kondisi kritis Oom Suryo, tanpa pikir
panjang saya langsung berangkat ke RS. Kelapa Gading meskipun ada
rencana pagi-pagi saya akan go show ke Singapura. Di dalam ruang ICU
itu seluruh alat penunjang hidupnya menyala, tekanan darahnya terus
menurun perlahan. Tidak banyak yang berada di sekeliling beliau, tapi
saya percaya keluarganya lah orang-orang yang paling penting, paling
dicintai dan mencintainya. Baru kali ini saya melihat kepergian seseorang
kembali ke penciptanya benar-benar dilepas seperti orang yang akan pergi
jauh saja, semua ikhlas semua mengucapkan selamat jalan dan terima
kasih. Beliau pun tampak sangat tenang meski setiap dibisiki sesuatu
beliau meneteskan airmata. Ketika nyawanya meregang setelah sekian
menit Oom Anton datang dari Surabaya, alat bantu pernafasannya dilepas
dan dadanya mengempis perlahan, Oom Suryo tertidur pulas. Sungguh
suasana yang haru namun agung.
Oom Suryo yang baik, terima kasih atas segala hal yang pernah
Kiki pelajari, kesempatan untuk berkembang dan mengalami sendiri,
meskipun Kiki banyak kelemahan dalam memenuhi harapan Oom
Suryo. Kiki tidak akan pernah melupakan teladan kebersahajaan yang
Oom Suryo selalu tunjukkan, bahkan mau dan selalu siap menjadi salah
seorang referensi dalam curriculum vitae Kiki.
Sebagai orang baik, Oom Suryo telah pergi dalam ketenangan dan
keanggunannya, wajahnya bersinar dan bersih.Aku percaya saat ini Oom
Suryo sudah berbahagia, bernyanyi dan menari bersama para malaikat
surga dalam keindahan surgawi.Sampai ketemu lagi ya, Oom.
Theresa Pungky Vitriestita, ST, MM. (Kiki)
Singapore Chamber of Commerce Indonesia
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Bersama Dr. Hery Kurniawan, Suryo berkunjung ke Ubaya Training Center,
Trawas, untuk mengikuti seminar. Mereka tampil berdua dengan cara yang
sangat kreatif, yaitu mementaskan wayang edukatif (Foto Atas)
Suryo menggunakan angkutan ramah lingkungan - semacam becak ditarik
motor dari bandara Siem Reap, yang merupakan pintu gerbang ke candi
terkenal, Angkor Wat di Cambodia. (Foto Bawah)
116

Drh. Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo

Mengasah

Suryo Kinasih The Beloved

117

Teaching Buddhism by Understanding the Phenomena of Nature:
Integrating Dhamma Teaching Methodology into Environment Education Program
- A New Approach to Comprehend Buddhist-Environmental Teaching Practice
Suryo W. Prawiroatmodjo

Background - Justification:
The contemporary formal education methodologies used in developed-European
and other countries is known as the cross-subject curriculum, i.e.: an integrated education
system in which all subjects taught at the same level of education, comprise similar
topics. e.g.: IB (International Baccalaureate School System), Cambridge Schools, etc. In
Indonesia, government policy tries to adapt these schemes by transforming some schools
into the SBI and RSBI (Sekolah Bertaraf Internasional – International Standard Schools
and International Standard Schools on Planning)
The integration system suggests that teachers of same level sit together and decide
which particular topic or theme to become the main issue to be taught at least for the
semester. Once the main topic was decided upon, other subject lessons will be chosen
based on that theme. The students and teachers should then be taken to a particular site
which would stimulate the topic. Experimentation, observation, and other planned
activities should then be implemented. Teachers and facilitators should assist the learners
to find the answers to all the questions prepared before, by themselves.
This is an effective and efficient strategy. With one single outing program,
students could learn various lessons and topics observed from different point of views.
The students will be motivated to learn more as they find facts on the field, reality in life.
They would understand better the subjects’ lessons they study, because they have
experience it themselves.
The contemporary education method of lessons taught in schools, also in nonformal (public) education is based on experiential learning. As mentioned above, from the
experience in the field, people will discover the heart of the matter - in nature’s
phenomena. Field experiences will have deep impacts on one’s idea and transform them
to better understanding. It will generate awareness, further if it touches the heart, mind
and spirit it will have a good force to act accordingly, which will empower them with an
immense force which if used properly, it will strive to a greater goal in their lives.
The present basic education put a focus on the future of the young students. The
education provides them with “life skills” which in turn serves as good tools to face the
challenges of life. The life skill education teaches them with not only vocational skills,
but they can also be integrated with other scientific knowledge. The life skill education
for some schools and public education will be based on the knowledge and understanding
of nature and human made environment. This is important, because the basic principle is
on the good management of natural resources.
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All the above-mentioned systems have been implemented in East Java (by the
author). It began in the mid-1980s and was developed from simple, basic field-education
in nature-conservation. Along with the progress of both the development of the problems
and from the strategies to overcome it - contemporary education methods reached the best
role model for the present. The best role-model method was finally achieved after long
observation, study and modification of problems, ways to overcome them and the results.
With in-the-field experience-based education, every method and strategy will
goad people to face and see the reality of life and their subsequent problems, which could
be explored both physically and or mentally/spiritually which eventually will lead them
into self-discovery. As the old saying goes: seeing is believing, we can also add
experiencing is understanding.
It is much easier and less burdensome to learn the Buddhist philosophical aspects,
by experiencing it on the field. Particularly if one embarks upon if one embarks upon
ecological explorations, one would immediately see the interlinked-ness, interdependency of every elements of the nature, both living and non living. Prior to
personally involved in the exploration and study in nature, most people are not aware that
humans need the existence and availability of other living beings and non-living matter.
In brief, learning from nature will give us knowledge and wisdom towards life and nature.
On the other hand, in schools and other education institutions, Buddhist education
programs are taught mostly on a theoretical basis, either by oral (verbal) method. It is true
that for specific reason, some lessons should be memorized; but, for the basic
understanding and truth: it is easier to learn Buddhist principles from nature and social
life.
Close to 30-years of experience in implementing and integrating Dhamma
teaching into environment education in theory and practice have shown that it is much
easier to understand Buddhist philosophy, ethics and moral conducts from interpreting
and learning from natural phenomena and social conditions rather than looking for them
elsewhere.
Proposed new approach (development of existing methods/implementations):
It was Buddha Himself who discovered the method of using the surrounding
environment to understand life and all its meanings. It was the deep-observations on the
Four Encounters (which were actual social condition during that time) that made Prince
Siddhartha become aware of suffering and started searching for the meaning of life. The
big questions raised by Him after the incidents, lead the Prince into Enlightenment and
became the Buddha.
Basic Buddhist view on the nature and the environment:
Sabbe Satta bavantu sukhitata: May all beings be in happiness. This main phrase
of the Buddhist’s teachings shows the basic ethical conduct of Buddhists towards other
beings and nature. Buddhists expect that other beings and creatures: big and small, visible
and invisible should be allowed to have harmonious lives and be happy, individually.
One’s view toward other living things are as clear as Buddhist teachings which
states that life is not an isolated process commencing with birth and ending in death. Each
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single-lifespan is only one tiny part of a series of lives having no definite beginning in
time and continuing on as long as the desire for existence stands intact. Rebirth can take
place in various realms of human beings and animals, on higher level we will find
heavenly worlds of greater happiness, beauty and power and on lower level we find
infernal worlds of extreme sufferings. Kamma is the cause of rebirth. Kamma determines
the world into which rebirth would take place, virtuous actions will bring rebirth into
higher form, bad-evil actions rebirth into lower forms.
It is clear that in Buddhist's teaching, all forms of living beings are interrelated,
particularly as they are believed to be the same individual of beings in different forms.
Therefore, compassion for other beings and creatures is basic and important in Buddhist
ethics and morals.
The bad kamma starts by ignorance and the absence of the knowledge of wisdom
(avijja – avidya). This will lead into wrong actions, which in turns bring bad kamma. The
ignorance of the cause of sufferings, and how to end it, is the main reason that sets the
wheel of life [Karma] in motion or, in other words, it is the not-knowingness (ignorance)
of things as they truly are, or as oneself - as one really is. This ignorance clouds right
understanding. When ignorance is destroyed and turned into knowingness, all causality
will be shattered.
Buddhist ethics in the Vinaya Sutta give guidelines on good actions through sila.
Never bear bad thought, words and deeds are put in clear guidance under the light of the
Noble Eight Fold Middle Paths.
The adhamma which should be avoided according to Buddhist ethics are lobha,
dosa and moha. These are deeds that are associated with attachment, ill-will and delusion
and it is important to understand these principles because they have big influence on
humans’ actions towards other creatures and nature. People should avoid these acts of
attachment, not only to free them from the wheel of kamma which will cause them to be
reborn but also to make them able to care, love and have compassion which will rewards
them with good kamma. Avoiding the attachments acts certainly will lead us to better
kamma, to end the cause and effects of suffering (dukkha), and to have better ethics and
moral conducts.
Principles of the environment and socio ecology:
Basic principles of ecology and the environment involves the following elements:
hydrogen, oxygen, nitrogen, and chemicals which are components of natural food chains;
and from their interactions: it would be easy to start to understand and accept basic
Buddhism. The ecology views of life on earth depends on two fundamental processes:
matter cycling and the one-way flow of high [quality] energy from the sun, which
penetrates through matter and living things on or near the earth's surface, which in turn
will be reflected into space as heat. The basic principles of ecology are about the
interdependency of the organic/biotic factors with non-organic/abiotic matter. The
organic elements comprises of: plants & animals (including humans); while the nonorganic matter, includes:





Soil/earth (including: stones, sand, mud and the various minerals)
Water (fresh and salt water)
Air (Oxygen, CO2, Nitrogen and other gaseous-substances)
Energy (sunlight, fire, electricity)

The interrelations of all these factors are in the form of cycles; some important cycles are:
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Water-cycle: water from water bodies (lake, river, sea), which turn into vapor, clouds,
rain, then back into the rivers and springs.
Oxygen-carbon cycle: oxygen absorbed by animals (and humans) exhaling carbon
dioxide which is absorbed by plants exhaling oxygen
nitrogen cycle: nitrogen (by process of sunlight) into plants & animals which after
decomposition replenished nitrogen
other cycles: phosphorous, sulfur, organic substances cycles; food chain producers –
consumers pyramid and the subsequent decomposition

The interrelations of these elements are complex, and ideally should be in balance,
so that all living organism could live together in perfect harmony. Should there be any
imbalance or disturbance to whatever degree with whichever element, it will surely create
problems: pollution, erosion (landslides, floods, earthquakes, tsunamis, and/or other
geological disasters. A balanced harmonious nature would give fulfillment to human
needs. Nature provides everything, enough for all human needs. With proper balance in
nature, the Eight Noble Middle Ways – their implementation - would make it possible for
humans to live in happiness and be integrated in harmony with nature.
Learning Buddhism concepts from Ecological phenomena (simplified version):
Reflection on water and the banyan trees
Understanding the physical matter – (simple) food cycle: producers (plants) –
herbivores – carnivore 1 – carnivore 2 – decomposers – non-biotic elements – herbivores:
would lead us into a discussion of where and how the jiva would also cycle. From this
bio-physical view, it is clearly proven that all creatures – living things, will decompose
and disintegrate into basic matter: the chemical forms of the non-biotic factors. It won’t
be too long before these non-biotic elements will be absorbed, either by the old
reproductive plants, or a just-newly germinating-seedlings. The same elements now are
incorporated inside the new living thing.
There should be a big question asked to pair the cycle of matter; that is what will
happen to the jiva? From the mentioned above ecological explanation, it would not be
difficult to understand kamma: the cycle of jiva, as jiva will always take different physical
forms of life depending on the kamma the jiva obtained. Science (Einstein) has explained
that matter – energy, is eternal, it will only change its form. Buddhism has the reasonable
explanation about the jiva: where it will go and what will and can happen to it.
By a simple action such as visiting a spring with a banyan tree on its’ edge, there
are lots of things to reflect towards. It seems that water gushes from nowhere, yet it
comes out from the ground. It follows the natural law of water cycle: from water bodies
(lake, river, and sea), vapor, clouds, rain, and springs into river. It gives power to the life
of the myriads creatures, to many living things including the banyan tree that stands tall,
magnificently on the edge of the spring.
Upon the banyan tree, there are myriads of creatures, plants and animals, both
visible and invisible, living their lives on the tree. Everything is interlinked and inter
dependent to each other, as they also are with other non-biotic elements: oxygen – carbon
dioxide cycle, nitrogen cycle and other minerals cycles too.
It is obvious that delusion has clouded our spiritual eye on these matters, as man is
busily occupied with other things that he thinks are his main important needs. It is avijja
(avidya) that leads human into ignorance, thinking that the spring and banyan tree are not
part of human’s life and kamma
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For reasons based on lobha, man would carelessly cut the banyan tree and pollute
the springs. They are totally ignorant on the great loss and sufferings it would later create
for the community, caused by man’s lobha. What we should really do is to reflect on the
interlinked-ness and interrelation of the spring and the banyan tree and creatures and
creatures living on it, physically and also spiritually.
Social problems related to ecological imbalance:
Basic simplified examples are: learning the conditions of a ruined forest, it’s cause
(lobha: excessive deforestation, greed of exploitation etc.) and the impacts: land slide,
flood, desertification, hunger, famine, extinction of various species etc. creating dukkha,
suffering of all creatures.
There should ideally be a harmonious balanced life between the human
community and nature, i.e. the spring, the banyan tree and their whole natural
surroundings. Caused by man’s lobha, it could turn into disaster for the whole
community. The cutting of the banyan tree and other trees not for local need will cause
imbalance to the forest, water retention will decrease and could even entirely stop. Trees
and food supplies for the villagers will also diminish. It will create poverty, sufferings,
hunger and desertification.
Once that kind of thing is allowed to happen, others will follow suit to log
illegally and took whatever they could find and want from the rest of the forest. They will
leave nothing for their own future, let alone for other beings. Ignorance blinds people and
leads them further to worse kamma. From supposedly small scale ignorance, it will go on
and on to a larger scale and up to cause desertification. In the end, man will not be able to
stop the climate change that will eventually lead into global warming, flood and longer
dry seasons - as was shown by reports on TV and other media.
Environmental preservation and restoration based on Buddhist principles
Various environmental good practices are the implementation of metta, karuna
and mudita which lead people to have better lives: increase of income from different
alternatives ways such as using the principles of: reuse, reduce and recycle. It is also
becomes a sustainable way of life, as it creates complete cycles of matters.
In the modern contemporary environmental education methodologies developed
up until this date, there have been quite similar concerns over environmental disasters
caused by human actions, such as: education of Agenda 21, Education for Sustainable
Development, education of human welfare, concerns about animal welfare and others - all
talk about ways to understand the causes, the impacts, ways to solve them up and how
people should behave towards others and the environment. Yet they lack the spiritual
side and basic principles: the rights of other creatures, which are the meanings of nature’s
phenomena.
Implementation and development of the innovation
Currently there are various contemporary environmental education programs and
methods. Mostly were developed as result of the 1992 UNEP’s Rio de Janeiro’s Summit
and other United Nations programs such AS MDGs of the UNDP, Agenda 21 of UNEP,
and others: Education for Sustainable Development, Education for human’s welfare.
International and national communities also developed various education programs, such
as: Education of Global Warning and Climate Change by the British Council Indonesia
office, the Foot Prints created by international teachers network ICCE and others.
There are non-human based activities, such as the programs developed by WWF
(World Wide Fund International), PETA the animals’ advocacy group, and other various
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species based activities: orangutan, gorilla and other primates, birds lover groups, also
forest defense groups. Most of them develop their own education programs, intended both
for general public and formal education systems.
From the names and themes of the various systems mentioned above, we can see
the concerns, aims and targets they wish to reach. All of them have created their
education programs both for general public and school students. They developed creative
and innovative ways, using various methods and media to promote and let people
understand the basic ideas, to make them aware of the problems and accept to participate
on the programs.
In general the aims and targets of these programs are to raise awareness on the
challenges human will have to face in the (short and long) future caused by the complex
problems the earth and the world suffer today. They let the audience to understand the
problems and interlink with human life and welfare. The ultimate is to invite the audience
to have an active participation towards the problems’ solutions, however small it could
be.
Each of these programs has their own characteristic and specific model. Agenda
21 educates people with a democratization style, i.e.: every one, every group of
community, regardless who they are whether young or old, from whatever level of social
background, education, profession, religion, location etc., will participate to plan their
environment and life in the future. The ESD – Education for Sustainable Development
emphasizes on the availability of renewable natural resources and on how people should
manage them wisely. It aims to have an everlasting prosperity with this model.
The others have their own approaches and different emphasis on the main
concerns. The wildlife and animal protection movements seems to have the only concern
on the welfare and the conservation of animals. Actually the ultimate target is human
welfare, as without animals and their habitat humans cannot survive. Some of these
movement might have strong liaisons and motivations with animal protection which have
gone too far, as they have put the animals concern up too high above human level.
Therefore it is not popular and easily accepted by the public.
Somehow, these new methodologies still miss something a most important point:
the understanding of kamma, culminated into the principle that other beings have the
same rights as humans, even though humans might have higher status. The lack of
spiritual understanding concerning these matters makes these modern environmental
education systems unable to reach the goals they have aimed for in the first place,
supposedly because almost all of these contemporary environmental-education methods
were initiated and spurred on by the anthropocentric human ego.
The integration of Buddhism and environmental teachings is an idealistic
combination. The Buddhist middle way offers a balance of logic and factual reasons on
environment equilibrium. It would not take the human or other living things side only, but
aim for higher targets which encompass all components of the planet. Buddhist teachings
understand well the balance, harmony and position of the various elements and aspects of
nature, including humans.
The methodology and its process; The development of the idea.
According to Howard Gardner (1993) from the psychology pedagogical point of
view there are many things of intelligence: verbal-lingual intelligence, musical-artistic
intelligence, visual-spatial intelligence, kinesthetically intelligence, logical-mathematical
intelligence, social-interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence and natural
intelligence. However, it is at the field practice where natural intelligence plays the
leading part, the whole intelligences can be trained and integrated properly.
Suryo Kinasih The Beloved
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On education model strategies, Bank, Henderson and Laurel Eu (1981) wrote that
there are five models: concept analysis, creative thinking, experiential learning, group
inquiry and role playing models. These models are strategies used to reach the aims set on
the learning process (Joni, 1980). The term ‘teaching model” is defined by Joice, Weils &
Showers (1992) as a plan or pattern which is developed for teaching person to person in a
classroom or tutorial settings and to shape instructional materials – including books,
tapes, films, computer mediated programs, and curricula (long term course of study)
The present international schools standards might be based on the above theories.
The experiential learning model is combined with the natural intelligence, to become a
practical procedure to guide them on the field. The combination seems perfect to explore
other intelligences, and other strategies could be included further. This might be the
logical reason that modern school system uses the experiential learning method,
particularly when working on natural surroundings.
With this kind of education strategy, each person’s main/major intelligence(s) will
be challenged to produce maximum result, exposed optimally and maximal exploration
can be done. The minor intelligences of the same individual will not be suppressed; they
will still be possible to grow as a supplement skills for the person. The person’s
competence will come out at the peak it could be exploited to the utmost.
Compare to the above mentioned strategy, the present education teaching system
mostly employs only parts of the whole scheme, which teaches each subject lesson
individually and separately, without conjunction to a mutual target. At the end, the result
is that students cannot analyze things integrally. They would see things separately. It
becomes difficult for them to link topics about a forest with physics, chemistry and
mathematics. For them, forest is a biology topic, and could only be linked to sociology.
In nature all the multiple intelligences could be simultaneously practiced, and
from the experiential learning strategy it would be possible to use and explore other
strategies to obtain the optimum result. It just needs a proper planning on the procedures
of how these integrated strategies should be used, and that applied to the media and the
equipments too.
The Buddhist teaching is based on philosophy, moral and ethics education
principles. For many beginners and young people, these are quite abstract concepts,
which are not easy to absorb and to understand; that makes it the more reason to consider
that the appropriate model to implement the Buddhist education would be the experiential
learning model based on the natural intelligence. It is from the nature and the daily social
life, that Buddhist teaching could be explored to the full.
As the practical implementation of Buddhist values in the universal teaching is
very important, so is tangible and real field actions. It might appear very insignificant, but
practical actions imbued with spiritual meanings would be the right way to make
Buddhist teaching easily understood, particularly for beginners and young people.
Programs and projects on environment restoration and rehabilitation will not only
benefit for the nature, but also for humans and all other living things. Some activities will
support the communities to develop the life quality. A good example is the project on
water recycling. From a dirty low quality polluted water, with just a simple way of using
water plants, rocks, stones and sand as filter, better quality water will be produced. This
water is valuable; it can be used to water vegetables and also to keep some fish (such as
eel, catfish and others). The harvests resulted from that action will certainly improve the
people’s life quality.
Such an example of treating polluted water with a scheme to improve life quality,
can be analyzed from Buddhist point of view; on the ethics and moral actions of polluting
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and recycling the water, so too, our jiva could be filtered and cleaned; while the tangible
actions of this project are certainly a good kamma,
There will be many more of such environmental restoration and rehabilitation
programs which are fit and suitable for both community empowerment – development
and factual forms of Buddhist teachings. In fact environmental concepts and actions could
be interpreted as the realizations of Buddhist philosophy. Caring for the environment is
equal as to care for others: humans and visible and invisible creatures. They are the direct
implementation of metta, karuna and mudhita. All these environmental activities could be
interpreted from Buddhist perception.
From the other angle of some Buddhist based activities, proper knowledge on the
environment is essential. Without good knowledge it would not be good kamma that we
gain, on the other side it brings bad kamma for all humans and creatures. According to
Miller (1988, p. 592) integration of environmental and Buddhist knowledge is among the
best answer to the today’s world environment problems. While many other philosophies
are anthropocentric – human centered, which believes that people are in charge of – not
merely a part – of nature. These attitudes are dominant all over the world, even in the
countries with Eastern beliefs and ethics as well.
If this innovative idea of the Integrated Buddhist and Environment Education
(IBEE) is accepted and then developed further, it could become a big contribution both to
the world and Buddhism. Nevertheless a proper inspection, try outs and analyzes are
much needed. Some basic training of the pioneers should be organized after a proper plan
is laid down.
Experts on this matter should gather and make more details on the possible
curricula, strategies¸ modules, the media and other needs related to specific target groups.
It would be interesting and necessary to create a kind of IBEE Club. The members are
those who have the interest, knowledge and skills on the topics mentioned above. It is
better not to limit the membership to experts only, lay people could also give their
contribution on the analyzes whether this method were appropriate and suitable or not.
They can give objective evaluation on all the aspects, based on local wisdom and
tradition.
The process / steps of a good IBEE action:
There should be good preparations on the topic, materials, target group(s), media,
equipments, location/site, other supporting factors; accommodation, transport. The first
thing to do is to create a good plan. The plan will consist of the factors mentioned before.
The creator (planner) should have proper knowledge on the topic, both the environment
and the Buddhist principles that would be discussed.
The main facilitator would prepare the Terms of References; there are details on
the activities from time to time, the aim(s) of this particular activity – the target(s) it aims
to, media, facilities and equipment needed; the site and name of the person in charge:
resource person, tutor(s), assistants and the role they act upon.
As this method is an outdoor activity based, the atmosphere should be in a much
relaxing condition. It might be scientific, but it could be fun too. Some care should be
noted: particularly for youngsters about the possible accident that could happen on the
field. The site / location preparations certainly are among the important things to be set, it
should be done several times, and evaluated whether it is appropriate or not.
On the field there are three major activities as the main basic activities; which are:
observation, comparison and (simple) experiments / actions. With observation, whether it
is on a tangible in hand object, or a view or a social condition, member of the target
groups should observe the object as detailed as possible. It would be easier if the
Suryo Kinasih The Beloved
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facilitator / tutor create good guidelines questionnaires. On the active learning process,
the teacher as a good facilitator should be able to stimulate the student to ask and find the
answer by himself after doing good observation.
During this phase the analogy on the topics could be raised; that is, on the
Buddhist philosophy and principles. On the same action, questions on the factual physical
situation / condition and on the philosophy could be raised together, this is critical but the
appropriate way to learn deeper on the meanings of the Teachings.
The next form of field activity is comparison.As the meaning of the word denote
itself, it is actually a combined observation of a couple or more objects. This activity
would reveal more factual facts or conditions of the objects. It is easier for many people
to understand the circumstances or phenomena after comparing objects; besides, this
activity will give the observer a wider horizon.
The third form of activity is (simple) experiments. Some people will easier
understand matters if they have done or experiencing themselves; even though
experiments might be unpleasant. They will never forget the lessons after experiencing
this special activity. These experiments could be in positive ways too; such as re-planting
plants, recycling wastes and many others. The difference of the IBEE and other common
environment education programs is on IBEE’S specific point of view which conforms to
Buddhist principles and teachings. The point of view and how to see things would be
different from Buddhist way.
Close to the end of the program, future action plans should be set to ensure the
continuity of the whole program. It is an indirect way to evaluate whether the program’s
targets are achieved. There should be also a direct evaluation to know whether there are
things that are not appropriate or not suited to the participants. It is useful for the
organizers to improve the programs quality.
Further actions plan
A proper and well-planned training for such future Dhamma trainers is much
needed. There should be a good systematical training done by experts of the fore
mentioned knowledge on the field, to develop a good program on IBEE (Integration of
Buddhist and Environmental Education) methodology and the module. The tryout of the
new method should be carried out formally in so far the method has been developed on
experiential basis with various groups only.
Sessions to share experiences on this (new) approach among Dhamma Duttas and
others would increase its quality. There should be a kind of IBEE (Integration of Buddhist
and Environment Education) club. It is much expected from IABU to follow up with a
Workshop on Implementation of Integrating Methodology of Dhamma Teaching with
Environmental Education.
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Dari Publikasi Rolex Award

Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo
Laureate 1990
Taught to love nature as a young boy, Suryo Prawiroatmodjo has
brought about profound changes in environmental attitudes in and
beyond his native Indonesia.
Indonesian Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo, born in 1956, was
taught to love nature by an aunt who introduced him to Java’s rich
biodiversity. He graduated in veterinary science and completed a doctoral
thesis on an endangered native bird before working for the Green
Indonesia Foundation in West Java.
Suryo quickly learned that education was at the crux of achieving a
radical change in ecological attitudes and initiated innovative educational
programmes, including Indonesia’s first Environmental Education Centre
in East Java, followed by facilities in South Sulawesi, Bali and Papua.
Receiving a Rolex Award in 1990 represented a turning point for Suryo.
He felt vindicated in his life’s work to educate his fellow countrymen
about the need to conserve their environment.
Among his current projects, Suryo is involved in the School Climate
Challenge, an international student competition to help solve global
warming, and in planning a Caretakers of the Environment International
Conference in East Java.
Environmental Agitator
Environmentalism is “more than just planting trees”, insists Suryo
Prawiroatmodjo, an Indonesian pioneer in environmental education. For
him, conservation means convincing people “to love their land and never
take their feet off the soil”.
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“Environmentalism is insisting on keeping the air and water pure,
the plants and animals alive and thriving, because we understand the
importance all these have for our life as human beings.”
Suryo’s commitment to environmental education won him a Rolex
Award for Enterprise in 1990. The prize brought international recognition
after several years during which Suryo had experienced the loneliness of
his calling.
Drawn to Nature
As a child on the island of Java, in the middle of the Indonesian
archipelago, Suryo fell in love with the outdoors during yearly trips with
an aunt who introduced him to the rugged beauty of the island’s eastern
reaches. Young Suryo dreamed of being an archaeologist because it would
allow him to work outdoors, but his parents told him he was too small for
that career. So they compromised on his studying veterinary science when
he enrolled in Airlangga University in Surabaya, east Java.
But Suryo had little interest in vaccinating dogs and cats, and was soon
learning all he could about wildlife conservation at the Surabaya zoo. His
groundbreaking doctoral thesis on the endangered Maleo bird, native to
Indonesia’s Sulawesi islands, helped keep from extinction this primitive
bird which, like turtles, lays its eggs in the ground rather than hatching
them with the heat of its body.
In 1982, Suryo went to west Java to work for the Green Indonesia
Foundation. It was a pivotal time for Indonesia’s environmental movement.
“We came to realise that species conservation wouldn’t work unless we
could preserve the habitat and the whole ecosystem,” Suryo says. “And
when we looked at threats to the ecosystem, we realised that nature wasn’t
the problem. We needed to focus more on human beings and change their
attitude towards nature.”
Close to Home
Yet with most environmental work centred in Jakarta and western Java,
Suryo wanted to take his vision back home to east Java, where he knew
the people and culture. So he moved to Surabaya, set up a small office
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in his father’s house, and started knocking on doors in a quest to get
environmental education included in school curricula. Most schools
were not interested, and Suryo remembers he felt “alone, very small and
powerless”. Yet he persisted, and soon a small group of teachers, catching
Suryo’s infectious enthusiasm for nature, joined his pioneering effort.
Effortlessly gregarious, Suryo has always been a networker. While
plotting educational reform with schoolteachers, he was also conversing
with international environmental organisations. He convinced the World
Wildlife Fund to support the purchase of land on the slopes of the sacred
Penanggungan volcano, in east Java, where he founded the country’s first
centre for environmental education. With the Rolex Award, he was able
to finish construction and open the centre. It offered artfully designed
bungalows and study spaces tucked into the rainforest.
“After receiving the Rolex Award, I became better known and was
invited to join Caretakers of the Environment International. I knew then
that I was not alone. Their network of environmental educators around
the world became a moral support for me, feeding me new knowledge and
new methodologies,” Suryo recalls.
According to Birgitta Norden of Sweden, Caretaker’s vice-president,
Suryo offered an original model for colleagues. “He was doing impressive
work, implementing environmental education in a most innovative
way, bringing people of different cultures and religions together in
a beautiful and peaceful place that made real what environmental
education was all about.” Through his involvement with Caretakers,
Suryo took Indonesian teachers to environmental education conferences
in other countries, and his mountainside centre started receiving visitors
from abroad. “Suryo’s centre became a Mecca of the environmental
education movement,” says Eka Budianta, the environmental quality
director for Aqua, Indonesia’s largest bottled water company. “I took
colleagues from Europe there, and they were surprised to find in
Indonesia this kind of long-term, sustainable, culturally sensitive vision.”
Politics and Perseverance
President Suharto, Indonesia’s leader from 1966 to 1998, was suspicious
of any ideological innovation, and as a result, in the 1980s and 90s Suryo
was regularly called in by the military and grilled about his activities.
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Yet Suryo’s growing international renown helped guarantee him space to
manoeuvre in the tense political atmosphere of the period.
Despite the challenging times, Suryo persevered, and the success of
his centre produced requests to open similar learning centres elsewhere.
A government environment minister even suggested that Suryo open
“franchises, just like McDonald’s”, in other provinces. Suryo resisted,
claiming that different regions of the sprawling archipelago hosted
distinct cultures and demanded attention to dissimilar environmental
issues. He also insisted that local people own and manage any new centres.
And then one day a woman from Bali travelled to the Penanggungan centre
to enquire how her shoemaking business could lessen its environmental
pollution. Suryo said he didn’t know, “but we talked and talked and
talked, and then she invited some friends, and the discussion became
bigger, and soon we were planning an environmental education centre
for Bali.” Opened in 1997 in Sanur, it was run by Balinese residents with
Suryo as an advisor.
Suryo helped establish a similar centre, focusing on coastal
environmental issues, in south Sulawesi. In Irian Jaya, Indonesia’s easternmost province, he helped a school director start an environmental
education centre. Following Suryo’s example, a group of women foresters
began planning a centre in Bogor, west Java, “much bigger than anything
I had ever dreamed”, Suryo says. Even government officials from west
Sumatra travelled to Penanggungan to enquire how they could create a
residential centre for environmental education. This growing web led
Suryo to establish the Environmental Educators Network of Indonesia,
which has grown from 40 members in 1996 to more than 110 today.
And the Caretakers movement also spread, with teachers and educators
throughout the country implementing the environmental education
programmes of which Suryo had long dreamed.
As his dreams became reality, Suryo remained clear about his role.
“I’m not a teacher. I’m just an advisor, a sort of broker. I push and give
ideas, and I help connect people to others. You could also call me an
agitator. Or perhaps ‘provocateur’ is the correct term,” he says, laughing.
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Delving Into Medicine
In 1999, Suryo was diagnosed with Crohn’s disease, a chronic autoimmune disease that affects the gastrointestinal tract. The illness left him
frequently hospitalized and unable to manage the centre he had built. It
was frustrating for Suryo, who had to concoct new ways to be an activist
from his bed. “I’d invite teachers to visit me. I’d help them with strategies
and troubleshooting, and we’d scheme about ideas and programmes and
activities,” he recalls. Medical restrictions led Suryo to begin writing books.
“I’m not a writer, but I didn’t know what was going to happen to me, what
nature wanted from me. Maybe I would be gone the next day. So as soon
as I could, I started putting my ideas down on paper.” He penned a book,
Enjoy and Play with Nature, a guide explaining how teachers can use
the environment in teaching subjects from mathematics to sociology. He
authored a treatise on managing environmental education in Indonesia,
and gathered 125 recipes into a cookbook for solar cookers.
Although still weakened by his illness, Suryo has slowly recovered
energy. He works with local farmers on recovering traditional organic
farming methods. At the same time, he is reviving a variety of traditional
healing practices from acupuncture to Jamu — Javanese medicines
concocted from local herbs and plants.
Suryo’s efforts have brought together researchers from Widya Mandala
Catholic University in Surabaya and residents of the villages nestled
around Penanggungan. University scientists analyse local medicinal
compounds, while village leaders popularise the wisdom of their ancestors.
Last December, Suryo laid the first stone of what will be a centre for
traditional farming methods. “I want to give confidence to the villagers,
tell them that what they’ve been doing is a treasure from our ancestors.”
Inroads in Education
Determined to make environmental awareness an integral part of
education at all levels in Indonesia, in 2001 Suryo persuaded authorities at
Surabaya State University to launch a two-year postgraduate programme
in environmental education, the only one of its kind in South-East Asia.
While the university provided staff for the programme, Suryo “agitated”
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from the sidelines. The first 15 students finished the programme in
November 2002, and another two-year programme began in the middle
of this year.
Besides professional educators, programme participants included
staff from non-governmental organisations and corporate employees.
Suryo says the growing demand for eco-friendly products by
European and North American consumers has encouraged Indonesian
factories to pay more attention to their environmental practices.
This new awareness in academia and the business world comes amidst a
nationwide environmental crisis. Illegal logging, fomented by government
corruption, destroys nearly two million hectares of Indonesian forest
annually, an area half the size of Switzerland, according to a report last year
by the World Resources Institute and Global Forest Watch. The disastrous
results include a landslide last December that killed 26 people not far from
Suryo’s village, and another one that killed 21 people in west Java last January.
Recent
disasters
Suryo says recent political changes in Indonesia have meant little for the
environment. “During Suharto’s time it was people from Jakarta who
destroyed everything across Indonesia,” Suryo says. “Yet since Suharto
the local people are saying: ‘Now it’s our turn.’ It’s nature that loses.”
The recent disasters are, he says, “signs that we urgently need more
environmental education. The disasters prove the lack of understanding,
of heart, of loving and really respecting nature, the soil, the air.
People become so materialistic and so attached to political power that
they don’t care about anything else. The only way out of this mess
is doing more environmental education with all sectors of society.”
Despite the crisis, Suryo remains hopeful. “I get very frustrated at
times, but then I think about all my colleagues, all the teachers who
are out there helping people understand the environment. Because
of those people, my flame has not been extinguished. Without them,
I would have given up. As long as they continue introducing their
students to nature, to the forest and rivers, I won’t give up hope.”
Paul Jeffrey
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Eka Budianta

Penghormatan Untuk Suryo

S

uryo Wardhoyo Prawiroatmodjo lahir di Surabaya pada hari Jumat,
22 Juni 1956. Ayahnya, Dr. Sie Sien Ho (1918-1987) seorang dokter
pediatri, lulusan Negeri Belanda. Ibunya R.A. Endah Soewarni
Prawiroatmodjo, seorang keturunan ningrat dari Blitar.
Suryo lahir dengan nama Sie Swan Gwan, sebagai anak nomor
tujuh dari delapan bersaudara. Enam orang kakaknya adalah Swan
Gie, Swan Hong, Swan Soen, Swan Tjhiang, Swan Kiat, dan Swan Too.
Seorang adiknya Swan Tjiong, yang dikenal sebagai dokter Djoko Suryo
Prawiroatmodjo, seorang urolog, lulusan Universitas Airlangga, Surabaya.
Si Bungsu ini wafat karena kecelakaan lalu-lintas.

Keluarga Penghormatan terakhir
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Djoko Sambodo, kakak sulung Suryo memeluk Antonius Ayungga

Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo wafat pada dini hari Rabu, 8
Mei 2013 di sebuah rumah sakit, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia
menderita penyakit yang aneh, yaitu diserang oleh sistem kekebalan
tubuhnya sendiri. Cucu dari Sie Khing Yang dan Djie Liam Nio ini
sampai akhir hayatnya tidak menikah. Ia lulus sebagai dokter hewan dari
Universitas Airlangga, Surabaya, 1982.
Mula-mula Suryo melanjutkan tugas sebagai dokter hewan satwa
liar di Kebun Binatang Surabaya, setelah itu mencoba menjual obatobatan untuk binatang. Ia menulis untuk majalah Suara Alam, sebelum
mendirikan pusat pendidikan lingkungan hidup 1988. Wafatnya
mengumpulkan seluruh kakak dan kerabatnya di Jakarta. Suryo mendapat
penghormatan dan kecintaan yang indah dari keluarganya.
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Nyiur Melambai di Tepi Pantai
- sebuah refleksi untuk ulangtahun seorang sahabat.
Saya hanyalah seorang nelayan sederhana, tinggal di pantai alam indah Tetapi dengan
sarana dan kelengkapan yang amat minim. Sering kali saya memerlukan dukungan,
sarana, perlengkapan maupun masukan masukan , kritik dan saran bagi saya untuk dapat
melaksanakan mimpi mimpi saya itu. Saya perlu juga tempat bertanya, dan berteduh di kala
panas terik menerpa. Beruntunglah saya, amat beruntung, saya merasa hidup saya amat
tertopang dan saya mempunyai keberanian kembali mengarungi lautan kehidupan, mencoba
menggapai kembali mimpi mimpi saya, walau badai besar, deru angin topan melanda dan
ombak besar menghempas.
Saya hanyalah seorang nelayan sederhana, yang mencoba menggapai mimpi, lebih
daripada hanya sekedar menjala ikan setiap hari. Berbahagialah saya, karena saya mendapat
anugerah dari Yang Maha Pencipta, berupa dukungan, topangan serta segala perlengkapan
kebuuhan di kala saya membutuhkannya. Di saat panas terik menyengat, saya bernaung di
bawahnya. Sewaktu ombak dahsyat serta angin badai menghempas, saya ikatkan perahu saya
padanya. Saya memanfaatkan buahnya, lengkap dari sabut, tempurung hingga daging buah
dan air segar di dalamnya. Bahkan saya pun tega memeras santan dan memanaskannya di
atas bara api untuk saya gunakan minyaknya. Pasti lah daunnya juga saya gunakan, baik yang
masih berupa pupus janur sampai daun yang telah runtuh sekalipun.
Saya hanyalah seorang nelayan sederhana, yang berbahagia, merasa kaya dan beruntung.
Karena adanya sebatang nyiur yang mau tumbuh di dekat saya. Ia memenuhi kebutuhan
hidup saya dalam banyak hal: memberi keteduhan, memberi kekuatan, memberikan banyak
manfaat . Bahkan bukan hanya untuk saya seorang. Orang orang sekitar saya juga banyak
yang memanfaatkannya. Sepertinya, saya tidak pernah mengucapkan rasa terima kasih dan
rasa berhutang saya padanya. Namun ia tidak pernah mengeluh, lebih lebih menolak jika ia
saya ambil gunanya. Bahkan ia selalu berbuah berlebih lebih, menumbuhkan daun daun baru
memberikan manfaatnya, mulai dari naungan, bungkus ketupat sampai daun keringnya menjadi
atap gubuk saya berdiam.
Saya hanyalah seorang nelayan sederhana, yang berhutang budi pada sang nyiur di pantai.
Di malam pekat, gelap gulita dan dingin, daun daun keringnya bahkan dapat menyinarkan nyala
terang, mengusir kegelapan dan memberikan kehangatan. Memberi petunjuk, arah bahkan dari
kejauhan , bagi kami para nelayan sehingga tidak salah arah, menuju kampung tercinta – tujuan
hidup kami.
Saya hanyalah seorang nelayan sederhana, dengan sejuta mimpi.Tetapi mimpi saya
bukanlah sekedar mimpi kosong belaka. Banyak yang dapat terlaksana , dengan berkah Yang
Maha Pencipta, lewat adanya sebatang nyiur yang tumbuh di dekat saya. Saya mencoba
membagikan berkah ini kepada orang orang sekitar saya, merekapun ikut merasa beruntung.
Kami merasakan keutuhan kehadiran nyiur di pantai.
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Suryo W.P - pribadi yang reflektif, dalam sebuah kendaraan umum di Siem
Reap, Cambodia. Ia membayangkan diri sebagai seorang nelayan yang
sederhana.
Saya hanyalah seorang nelayan sederhana, yang merasa memperoleh sahabat pada
sang nyiur di pantai. Saya berharap dan memohon, semoga Sang Pencipta Semesta Alam
melindungi dan memberkahinya. Semoga ia diperkenankan selalu sehat, selalu tumbuh dan
berbuah. Sehingga kami, para nelayan sederhanayang membutuhkannya, dapat selalu menuju
kepadanya – mengambil segala manfaat yang selalu ia berikan. Tanpa pernah menuntut
jasa ataupun mengeluh dan berpamrih. Mudah mudahan – saya amat yakin – buah buahnya
akan menjadi bibit yang berkualitas. Sedangkan berbagai manfaat yang kami para nelayan
sederhana ambil, akan menjadi modal kehidupan bagi orang orang di kampung kami, menuju
kehidupan yang pantas, layak dan manusiawi bagi kami dan keturunan kami selanjutnya.
Saya hanyalah seorang nelayan sederhana, hanya dapat mengucapkan: terimakasih wahai
nyiur sahabat kehidupanku, manfaat bagi warga kampungku, cermin bagi orang orang muda
di tanahku. Teguhlah terus tegak, walau angin dan badai menerpa. Kami membutuhkanmu.
Segala yang kau berikan, akan kami gunakan sebaik mungkin bagi kehidupan kami para nelayan
sederhana. Janganlah berhenti berbuah, sebelum kami lewat dari kehidupan ini. Lambaian
daun daunmu, keindahan kampung kami, untaian mayang bagi tanah kami: Indonesia.
Di sela rumpun bambu desa Tamiajeng,
Trawas – Mojokerto, Jawa Timur
Suryo W. Prawiroatmodjo
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EMAIL KEPADA SEJUMLAH FELLOW ASHOKA
Dear Ashoka Fellows colleagues: Krisada, Samruay and Payong ,
I have your names to contact from Sinee. I myself: Suryo Prawiroatmodjo, am an Indonesian
fellow since 1990. Starting from 2001, I had the honour to have support (and visits) from our
Ashoka India Fellows: Dr. Sharma and Swamy.
That year in March my (indonesian friends - teachers) were having an International
Teachers Conference on environmental education with foreign participations such as: Sweden,
Netherlands, Canada, UK and India. Swamy was participating in that event. Dr. Sharma arrived
at the end, meeting the Canadian participant only. But in Febreuary the following year 2002, Dr.
Sharma gave inputs to our Indonesian people on the importance on keeping and developing
local wisdom and knowledge. Participants were journalists, actvists to farmers and peasants/
villagers (inl. teachers as well).
Particularly the programme done with Dr. Sharma has flourished and fruited. Villagers,
farmers and journalists grabbed the mesaages and continue to develop it. The teachers
conference also continued. Dr. Sharma and Swamy were back in August 2003, supporting the
teachers conference on environmentaal education.
We (Dr. Sharma, Swamy and I) agree that it would be much better and effective, if we could
develop the programme (environmental education as the frame) with cooperation of similar
background countries like Thailand and other developing Asian Countries. considering we have
so much similarity.
Teachers ( as our/my partner group) always need inputs: new inititiatives, models, problem
solutions as they (in Indonesia) are too busy to do it themselves. Thus this is the main aim to
assit teahers and company them to implemenr for our younger generation for a better future.
We (in Indonesia) have thought of having another environmental education conference with
teachers as they are our “ kelompok dampingan” target group (? - what is the correct English
word). This event we thought to happen in June 2005 next year, so that each of us will have
time to prepare carefully.
Mean while we have contacted all Ashoka contacs In the US and India. Dr. Sharma
wrote as follows: The proposed deliverables have been: Deliverables 1. Synthesis of
country cases on environmental education. 2. Framework for an Asia-Pacific Environmental
Education Vision. 3. A fellow collaborative platform for knitting environmental education at the
grassroots. The most significant and the logical staring point is item # 1 and we must be clear
about the status of the same from the participating fellows
So far for now, please let us know your comments. Thank you
Warm regards,
Suryo Prawiroatmodjo
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Mengasuh

Mengasih – Mengasah – Mengasuh adalah pekerjaan Suryo sehari-hari.
Dalam hal mengasihi, Suryo selalu memperhatikan welasan – memberi
kelebihan untuk setiap hal yang dilakukannya. Kalau diminta sepuluh
selalu memberi sebelas. Kalau diminta duaribu, kita akan mendapatkan
2200. Bahkan lebih. Tidak perlu minta sepuluh. Minta satu saja diberi
dua!
Itulah watak murah hati yang ditunjukkan sepanjang hidupnya,
kendati tubuhnya didera penyakit. Pada suatu hari, seorang teman
bertanya, bagaimana pandangannya tentang majalah pertanian Trubus.
Berikut ini adalah jawabannya:

MOTIVATOR UNGGULAN bagi PEMINAT DUNIA PERTANIAN
Sejak kuliah dan lulus sebagai dokter hewan duapuluh tahun lalu,
saya sudah mengenal majalah Trubus dari penerbit Penebar Swadaya.
Lebih lebih setelah menekuni dunia petenakan dan kemudian di bidang
lingkungan hidup, saya menemukan bahwa Trubus merupakan sarana
bagi saya untuk mendapat berbagai rincian pengetahuan, khususnya
di dunia flora fauna; bukan saja yang biasa sebagai peliharaan , bahkan
memperkenalkan jenis jenis yang baru.
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Berbagai artikel dan terbitan Penebar Swadaya, saya gunakan sebagai
fererensi baik bagi diri saya sendiri (saya terapkan sendiri) dan juga
untuk saya bagikan dalam paparan paran yang saya berikan sebagai aktivis
pendidikan lingkungan Masukan dan ide ide baru yang innovatif, dapat
saya kembangkan berdasarkan info dari Trubus dan terbitan Penebar
Swadaya lainnya, bagi masyarakat untuk mengembangkan kualitas hidup
, lingkungan sekitar dan ekonominya. Walau saya mendapat kritik bahwa
hal hal ini terlalu “kecil – mikro dan gurem “ atau mereka sebut sekedar
ekonom subsisten, bukan yang “besar”
Misalnya adalah pengembangan tabulampot – tanamam buah
dalam pot, memelihara lele dan ikan di kolam kecil di rumah tangga
serta kompos. Menurut pendapat saya, masukan dari Trubus / Penebar
Swadaya ini amatlah berguna. Jika saja ide ide yang innovatof semacam
ini dikembangkan oleh masyarakat, maka tentu akan ada hasil signifikan
bagi perbaikan kualitas hidup, lingkungan sekitar dan ekonomi. Dari
segi ekonomi setidaknya akan ada penghematan (walau mungkin kecil)
pengeluaran rumah tangga.

Suryo dan Markum di pembibitan di samping rumahnya di desa Tamiajeng
140

Drh. Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo

Kritik saya, khususnya untuk artikel artikel di Trubus, pada hemat saya
terlalu mem “blow up” dan membuat hal hal yang dipaparkan (tanaman,
buah buahan, fauna) yang akan dikembangkan terbaca begitu mudah dan
menguntungkan. Di satu sisi, hal ini amat mendoron minat dan motivasi
(seperti pada diri saya sendiri), namun pada kenyataannya banyak terdapat
faktor lokal yang membuat pengembangan/ pemeliharaan suatu jenis
flora fauna tidak semudah yang ditulis. Sebaiknya Trubus mencobakan
sendiri dulu , lebih baik jika di beberapa daerah, sehingga dapat memberi
info serinci rinci nya mengenai kemungkinan kendala dan kegagalan.
Info ini akan membantu peminat pemula untuk mengurangi kegagalan
akibat coba coba.
Juga akan baik sekali jika Trubus dapat mengembangkan artikel baru
mengenai sisi “swadaya” ; dalam arti bagaimana seseorang / sekolompok
anggota masyarakat dapat ber swadaya memulai suatu usaha yang berbasis
pertanian (berdasarkan ide / artikel Trubus dan terbitan Penebar Swadaya);
misalnya UKM kah atau bahkan yang benar benar mandiri dan swadaya.
Mestinya, pada zaman kini dimana banyak terdapat pengangguran,
dikalangan muda yang sarjana dan masih ber energi, mudah mudahan
Trubus dan Penebar Swadaya dapat selalau berjaya membawa generasi
muda Indonesia ke masa depan cerah lewat karya karyanya di dunia
pertanian – pengembangan flora fauna.
Tamiajeng, Trawas, 25 April 2007
Suryo W. Prawiroatmodjo
Bayangkan, untuk satu pertanyaan sederhana saja, jawabannya bisa
begitu mendetil, menyeluruh, kompleks dan utuh. Tentu saja teman
yang bertanya itu sangat gembira. Setiap kali ada kesempatan, ia selalu
menyebut nama Suryo dalam tulisan rutinnya di majalah yang dekat
dengan isyu-isyu lingkungan itu.
Lebih dari seorang Pendekar Lingkungan, Suryo juga seorang
budayawan dan pencinta sejarah. Ia memiliki cita-rasa yang sangat tinggi
untuk seni arsitektur, kuliner dan desain, termasuk pakaian. Lydia Kieven,
seorang sahabatnya di Jerman sangat mengenal kelebihan dan kekurangan
Suryo. Ia telah bersahabat dengan Suryo selama dua dasawarsa. Sungguh
wajar kalau Lydia ingin berbagi , mencurahkan isi hatinya, apa saja yang
telah dipelajari dan diterima sebagai berkah dari sahabatnya.
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Another obituary for Suryo Prawiroatmojo The founder of “Budaya Panji”
LYDIA KIEVEN

Suryo Prawiroatmojo was a Javanese man who loved nature and
culture and whose vision was to share this love with the Javanese people
and to educate them to know, understand, estimate it and care for it.
Suryo passed away on 8 May 2013.
I have known him for 20 years. We shared a common interest in Panji,
the ‘culture hero’ of Java. I did research on temple reliefs depicting Panji
and got deeper and deeper into the philosophy and spiritual meaning of
this hero. Suryo considered Panji as a specific means in his educational
concepts to teach children the knowledge of their rich Javanese culture
and heritage.
What is so specific about Panji? Panji is the hero of the so-called
Panji stories, created during the East Javanese period (10th to early 16th
centuries) and which became popular during the Majapahit era (ca. 1300
to 1500 AD). The popularity is known through the depictions of the
stories in reliefs at Majapahit temples. Prince Panji and his betrothed
Princess Candrakirana got separated and are in search of each other, until
in the end they reunite. The topic of reunion in the concrete sense means
creating offsprings and the continuation of life; in a spiritual sense it
means the union of human being with the Divine. Suryo’s idea was to
make use of the issue of ‘fertility’ in the Panji stories, while mine was in
the interpretation of the spiritual meaning of Panji in the temple reliefs.
With both approaches we contributed to each other.
In his educational concepts Suryo made use of the Panji theme in a
manyfold way:
Panji as a symbol of fertility: In the olden days the Panji myth made
part of fertility rites during the cycle of rice-growing and harvesting. By
practicing such rituals, the people expressed their respect of nature and
agriculture and the need to care for it. After the introduction of the ‘green
revolution’ during the Suharto era, agriculture had become an object of
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Panji falls in love

optimizing the quantity of harvest by means of using chemical fertilizers
and hybrid rice. In educating people to make use of the old traditions,
Suryo had the vision to strengthen the care for quality instead for quantity.
Panji as a specific culture hero in East Javanese history: The creation
and popularity of the Panji stories in the Majapahit era is an example of
the rich creativity of this period in terms of art, architecture, religion,
politics, economics. In particular Panji is an example of the creation of
elements independent of the Indic culture during the East Javanese period,
distinguished from the earlier Central Javanese period which had been
characterized by the strong Indian influence. Transferred to today, Panji
can be seen as a symbol of cultural identity in a time of globalization and
Arabization in Java. More than this, the union of Panji and Candrakirana
can be seen as a symbol of peace and harmony.
Panji as a nearly extinguished element of Javanese culture: The
Panji theme in the narration of Panji stories, in Wayang Beber, in Wayang
Topeng and in other media forms part of the rich cultural heritage of
Java which have become less known or even forgotten by the younger
generation. The knowledge, the pride and the respect of this rich tradition
will strengthen the cultural identity.
My research on the Panji reliefs contributed to these aspects, in
particular did my interpretations and results support and strengthen
the ideas of Panji as the Javanese culture hero which was worth to be
Suryo Kinasih The Beloved
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revitalized.
I met Suryo first when he was the head of the PPLH (centre of
environmental education) in Trawas / East Java. Both of us shared the
love for Mount Penanggungan which I climbed several times in the search
of ancient sanctuaries and remains. When in 1996 I first visited Candi
Kendalisada, I was attracted by the beautiful Panji reliefs and this gave me
the initial impetus to conduct a research on the Panji reliefs in Majapahit
temples.
At the same time Suryo had started programs making use of the Panji
theme. Thus, during my rather regular visits to East Java throughout the
following years we developed ways of cooperation. Suryo was the initiator
and invited me to participate or act in his educational programs. In the first
years I was kind of reluctant to be exposed to Javanese children and other
people as a Westerner who would inspire them to have respect of their
own culture. But later on I realized that the presentation of my expertise
as a foreigner did in fact contribute and strengthen the knowledge, the
pride, and the respect of the Javanese people concerning their rich cultural
heritage.
It is Suryo’s merit that he kept encouraging me to participate in his
programs, so that I could give something back to the Javanese people
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about the things I had learned and investigated throughout the years.
It was characteristic for Suryo that he recognized the potential of
people and encouraged or supported them to unfold their talents.
Through his inspiration, enthusiasm, creativity in practice and theories,
and through his brilliant mind he attracted many people to cooperate.
Suryo was an idealist without getting stuck in ideas, but who applied his
ideas. Often I found that he was kind of ‘burning’ of energy and ideas.
Maybe this fatally corresponded to his inside ‘burning’ in the shape of
his disease. Both of us had a disease of the intestines which was another
common traits of us; we often reminded each other of being careful and
pay attention to our bodies. But Suryo’s ‘burning’ was too strong for his
weak physical constitution.
Usually I only met Suryo once or twice a year during my visits to Java.
Beforehand we always made plans for meetings and my participation in
some of his programs, so that during the years there was a continuous
devolopment of contact and cooperation. In 2004 Suryo had the initial
idea of a Panji Festival and he created the term ‘Budaya Panji’ which has
become a label for his activities and which has found follow-ups by other
actors. Today programs of ‘Budaya Panji’ have spread in various levels and
contexts all over East Java.
Candi Kendalisada which is an essential place in my understanding of
the Panji reliefs, has now become the place where the ashes of Suryo were
carried by his friends, following his wish.
Suryo’s passing away made me even stronger realize, how important a
person he was for me in the development of my self-identity as a German
archaeologist who does not only work for an academic community, but
for making my knowledge available for the Javanese people.
I will continue Suryo’s heritage in giving my acquired knowledge on
the beautiful Javanese art back to the people whose ancestors created this
rich culture.
Lydia Kieven, 26 Mai 2013, Cologne / Germany
Dari Seloliman, beredar Obituari – tanda cinta dan hormat yang mendalam berikut ini.
Penulisnya Lambertus Hurek kelahiran Lembata, Flores Timur, bekerja sebagai wartawan di
Surabaya.
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Pak Suryo, Pendiri PPLH Seloliman,
Trawas, Wafat

S

aya terkejut bukan main saat membaca berita di internet: Suryo
Wardhoyo Prawiroatmodjo meninggal dunia pada 8 Mei 2013 di
Jakarta. Pak Suryo, sapaan akrab dokter hewan alumnus Universitas
Arlangga, sangat terkenal di kalangan aktivis lingkungan hidup di Jawa
Timur, bahkan Indonesia. Dialah yang mendirikan Pusat Pendidikan
Lingkungan Hidup (PPLH) di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas,
Mojokerto, pada 1988.
PPLH di dekat situs petirtaan Candi Jolotundo, kaki Gunung
Penanggungan, ini jadi jujukan warga Surabaya yang ingin rekreasi
atau sekadar belajar lingkungan hidup. Setiap hari ada saja rombongan
anak sekolah, mahasiswa, komunitas, hingga keluarga berkunjung dan
bermalam di sana. Biasanya, sekali datang ke PPLH, orang akan ketagihan.
Datang lagi, lagi, dan lagi... seperti saya.
Tidak mudah bagi Pak Suryo, kelahiran Surabaya, 22 Juni 1956,
untuk merintis sebuah pusat pendidikan lingkungan hidup di desa yang
cukup terpencil itu. Orang-orang kampung heran dan bertanya-tanya.
Ada apa agenda di balik kompleks PPLH? Maklum, PPLH Seloliman saat
itu baru pertama di Indonesia.
Tapi, berkat keluwesannya bergaul dengan orang desa, penghayatan
budaya Jawa yang dalam, Pak Suryo berhasil menarik simpati warga
Seloliman. Dia menggandeng warga desa untuk terlibat dalam kegiatan
PPLH. Termasuk memasok bahan-bahan makanan untuk Restoran Alas,
khas PPLH. Nama Pak Suryo pun menjadi sangat harum di Seloliman
meskipun dia sudah sangat lama menarik diri dari PPLH.
Manajemen PPLH yang sudah berganti beberapa kali pun selalu
dibanding-bandingkan dengan Pak Suryo. Kok pengurus PPLH sekarang
tidak seperti Pak Suryo? Dulu, waktu dipegang Pak Suryo, PPLH tidak
seperti ini. Saya selalu mendengar kata-kata seperti ini. Begitulah, lain
koki lain masakan. Dan masakan Pak Suryo rupanya paling pas dengan
selera warga Desa Seloliman, lokasi PPLH yang terkenal itu.
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Seloliman

“Wafatnya Pak Suryo mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk
membela lingkungan hidup masih jauh dari sukses. Kita kehilangan
perintis, pejuang dan praktisi yang luar biasa,” kata Eka Budianta, sahabat
almarhum, yang juga penggiat lingkungan.
Pada tahun 1990, Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo mendapat
penghargaan internasional Rolex Awards atas kepedulian dan kegiatannya
di bidang lingkungan hidup. Bagi Suryo, lingkungan hidup bukan sekadar
menanam pohon, tapi meyakinkan orang untuk “mencintai tanah dan
tidak akan pernah mengangkat kaki dari bumi,” demikian pendapat
Suryo yang terpampang pada laman Rolex Awards for Enterprises.
Dua tahun kemudian, 1992, perjuangannya kembali mendapat
pengakuan internasional. Kali ini dari Program Lingkungan Hidup
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) The Global 500 Award. Suryo
menerima penghargaan ini di Rio de Janeiro, Brasil.
Pak Suryo juga piawai dalam melakukan kaderisasi pejuang lingkungan.
Begitu banyak anak-anak muda, yang baru lulus perguruan tinggi, yang
diajak bergiat di lingkungan hidup. PPLH pun dia tinggalkan karena
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sudah ada regenerasi. Kini, begitu banyak kader Pak Suryo yang bergiat di
berbagai pusat lingkungan hidup di seluruh Indonesia.
Saya sendiri terkejut ketika bertemu Pak Suryo di markas komunitas
Hakka di Surabaya, Jalan Slompretan, beberapa bulan lalu. Saat itu Pak
Suryo mendampingi puluhan mahasiswa Universitas Ciputra yang sedang
melakukan kuliah budaya di lapangan. “Saya tidak mau para mahasiswa
ini hanya kuliah di kelas saja, tapi buta lapangan,” katanya.
Karena itu, kunjungan ke markas Hakka itu dinilai. Oh, ternyata Pak
Suryo sudah jadi dosen Universitas Ciputra. Saya pun berencana menulis
profilnya secara panjang, khususnya pengabdian di bidang lingkungan
hidup serta kebudayaan. Namun, rencana itu belum sempat terwujud
karena harus antre dengan nama-nama lain yang sudah disiapkan.
Eh, ternyata Tuhan punya rencana lain. Pak Suryo pun dipanggil
kembali ke haribaan-Nya. Selamat jalan Pak Suryo! Semoga Anda
berbahagia bersama Tuhan, Sang Penguasa Alam Raya!
PPLH Seloliman, Trawas, Mojokerto.

Suryo bersama teman-temannya, di Seloliman.
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Mengapa Perlu Mengenal Suryo?

I

ndonesia adalah bangsa yang selalu perlu diberi tahu siapa pahlawannya.
Literatur mengenai Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo lebih banyak
tersedia dalam bahasa Inggris, daripada dalam bahasa Indonesia,
maupun bahasa Jawa yang sangat disukainya. Lihat saja buku kecil ini,
jauh lebih banyak informasi yang lengkap dan menyeluruh dari Duncan
Graham dan Lydia Kieven, daripada dari kita-kita sesama Indonesia.
Hal itu sudah lama terjadi dan mungkin akan seterusnya terjadi. Kita
mengenal Soekarno dari Cyndi Adams, mengenal Soeharto dari R.O.G
Roeder, mengenal Kartini dari bacaan berbahasa Belanda, dan mengenal
Pramoedya Ananta Toer setelah karya-karyanya diterjemahkan ke dalam
lebih dari 40 bahasa dunia.
Kita tidak tahu – tidak mau tahu atau pura-pura tidak mengerti bahwa
ada banyak orang hebat di seputar rumah, tetangga satu kampung, satu
kota, satu Tanah Air. Jadi, sepertinya wajar kalau kita baru tahu ada
tetangga yang hebat, setelah yang bersangkutan dinyatakan sukses di luar
negeri. Ada yang mendapat hadiah, penghargaan, bahkan pengakuan
kepakaran di luar-negeri dulu, baru diakui di dalam negeri.
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah contoh, bahwa dia perlu sukses
besar di Jerman, sebelum dipandang dan dihormati di negerinya. Suryo –
tampaknya juga begitu. Kita belum tahu, mengapa harus mengenalnya,
belajar darinya dan menghormatinya?
Bagian terakhir dari buku ini, mencoba menjawab pertanyaan itu.
Melani Budianta, guru besar dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
(FIB) Universitas Indonesia, menggaris-bawahi, kita perlu mengenal
Suryo untuk meneruskan semangatnya. Berikut ini pengamatan dan
kesimpulannya:

Semangat Suryo

Imlek 2004. Senja itu, Suryo duduk setengah berbaring di singgasana
sakitnya di ruang tamu rumahnya di desa Tamiajeng. Beberapa kenalan
dan aktivis lingkungan duduk mengelilinginya, sebagian bersimpuh
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santai di lantai mendengarkan yang dikatakannya. Di wajahnya yang
tirus pucat, matanya nampak bulat bersinar-sinar, penuh kehidupan.
Tubuhnya kurus dan lunglai, tapi energi mengalir menyentuh
semua yang hadir, membuat hati berkobar-kobar. Suaranya terdengar
getas ketika ia bicara tentang berbagai hal yang mengusik nuraninya:
pembalakan liar yang terjadi di depan matanya -- di hutan-hutan jati
di lereng Gunung Penanggungan, pelupaan sejarah dan penggusuran
artefak masa lalu, pengikisan nilai kemanusiaan. Tetapi suaranya
nyaring ketika ia membagikan mimpinya dan hal-hal yang masih harus
dikerjakan -- pendidikan lingkungan bagi anak muda, inisiatif untuk
membuat masyarakat melek sejarah dan budaya.
Semalam sebelumnya, Suryo -- ditemani Anton, pasangannya yang
setia-- dengan khusuk menyiapkan peralatan ritual Imlek di lantai paling
atas. Rumah yang didisain oleh arsitek Jerman pada awal 1990an Itu
berundak-undak menyesuaikan dengan kontur tanah. Di sudut lantai
lapis ketiga itu diletakkan meja kecil dengan foto ayah bunda, kakek
dan nenek Suryo. Di depannya diletakkan berbagai sajian di atas piring,
buah-buahan, lauk dari sapi, ikan dan ayam, dan kue-kue. Tiga buah hio
ditancapkan di atas gelas kaca yang diisi beras. Teman-temannya dari
berbagai latar agama duduk di atas tikar, mengelilingi altar sembayang,
menemani Suryo yang menuaikan penghormatan pada leluhurnya.
Setelah ritual selesai, para tamu makan bersama secara lesehan. Hujan
yang menerpa jendela kaca sekeliling lantai atas yang mungil itu, dan lilin
yang bergoyang diterpa angin malam, dan aroma hio di altar membuat
suasana hangat dan akrab. Suryo bercerita tentang sejarah hidupnya,
bagaimana Ibunya, seorang Raden Ayu dari Keraton Mangkunegaran
jatuh cinta pada seorang dokter pediatri keturunan Tionghoa lulusan
Delft, Belanda.
Ia bercerita bagaimana masa kanak-kanaknya diwarnai dua budaya,
budaya Jawa yang akrab -- bukan hanya di lidahnya -- tetapi juga di
hatinya, dan kesetiaannya pada tradisi leluhur ayahnya. Anak keenam dari
7 bersaudara, Suryo yang menyandang gelar dokter hewan itu memilih
jalan yang tak banyak dilalui -- jalan sunyi aktivisme lingkungan dan
budaya, dan jalan penuh tantangan untuk secara terbuka hidup sebagai
seorang gay.
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Dalam waktu satu malam dua hari bersama Suryo saya belajar banyak
hal -- yang saya pelajari bertahun-tahun di bangku kuliah, tentang gender
dan hibriditas budaya, toleransi dan keragaman, tentang pentingnya agensi
dalam perubahan budaya, tentang gerakan dan benturan menghadapi
struktur yang ada. Pengetahuan Suryo ensiklopedik dan ia murah hati
membagikan ilmunya. Suryo adalah salah satu sahabat suami saya, yang
dapat dikontak kapan saja untuk bicara dan bertanya tentang apa saja.
Enam tahun kemudian, di tahun 2010, saya kembali bertemu
Suryo dan Anton di Kota Malang. Kami bertemu dengan anak-anak
asuh mereka, yang diberdayakan oleh pasangan ini. Kemudian Suryo
membawa kami menjelajahi pengetahuan budaya yang lain. Kami diajak
bertemu komunitas pencinta budaya Jawa (dari berbagai latar etnik),
yang berkumpul seminggu sekali di perpustakaan Tan Khoen Soei di
Kediri. Suryo membukakan wawasan kami tentang penyebaran cerita
Panji, dan praktik budaya lokal yang menghidupkan legenda Panji di kota
dan desa di Jawa Timur. Jika bicara tentang Majapahit, situs Trowulan
dan Erlangga, paparannya mengalir tak ada hentinya.
Hanya dari dua pertemuan singkat dengan Suryo, dokter hewan yang
berbadan ringkih dan berjiwa besar itu -- saya telah diperkaya dengan
begitu banyak wawasan, dan tergerak oleh semangat kemanusiaannya.
Tak bisa saya bayangkan, betapa banyak pengetahuan yang telah
disebarkannya. Buku kecil ini, saya yakin, hanya segelintir kesaksian dari
sekian banyak kontribusi Suryo yang tidak terlihat dan tercatat.
Dari semua pencapaiannya, ada satu yang paling dalam membekas
dalam kesadaran saya: semangat juang yang tak pernah terkalahkan
oleh penyakit dan penderitaan. Semakin lemah tubuhnya, semakin
bergejolak jiwa Suryo untuk menggerakkan perubahan. Kita sudah
melihat bagaimana semangat itu mengubah dunia. Dari hamparan hutan
tropis yang mulai digunduli oleh industri muncul PPLH Seloliman. Di
berbagai pelosok Indonesia yang dipisahkan oleh jurang komunikasi dan
pengetahuan , terjalin jejaring gerakan jaringan pendidikan lingkungan.
Tengok deretan penghargaan dunia yang diperolehnya untuk aktivisme
lingkungan dan sosial. Bahkan saat ini, ketika raganya sudah disebarkan
menjadi abu yang tersebar di sekitar Candi Kendalisada, semangat yang
diwariskan Suryo pada anak terus bergeliat. Maju terus, cita-cita Suryo,
dalam diri kita semua.
Melani Budianta
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Beberapa kliping untuk lebih mengenal Suryo dari Surat Kabar Jakarta Post
dan Buletin Elements terbitan Dewan Lingkungan Hidup Singapura.

Jakarta Post, Friday, July 22, 2005

Indonesia’s Mr Green
FIFTEEN GREEN YEARS
Duncan Graham © 2005

I

n May 2005 conservationists worldwide celebrated the
15th anniversary of Indonesia’s first non-commercial, nongovernment environment centre. Duncan Graham reports:
When Kermit the TV cartoon frog sang ‘It’s not easy being green’
environmentalists grabbed the phrase with gusto.
They knew all about battling bureaucracies and developers when
it came to the contest between profit and preservation. But few had
to cope with an even bigger obstacle: Public apathy and ridicule.
In Indonesia indifference to conservation ranges from big
companies clear felling rainforests to individuals dropping used
tissues in the street because they can’t be bothered to find a
rubbish bin. So when East Java student veterinary surgeon Suryo
Prawiroatmodjo started arguing that nature needed protection he
met some blank looks and crass comments.
Even his colleagues at Surabaya’s Airlangga University couldn’t
understand the young agitator’s obsession, born through childhood
visits to East Java’s forests. “Are you going to organise picnics?” they
jeered.
At the time the international NGO Greenpeace was vigorously
challenging governments to stop whaling and dumping nuclear
waste. In the eyes of the conservatives then exercising absolute power
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in Jakarta a young Indonesian intellectual talking conservation was
clearly in the same suspect category.
But Dr Suryo silver-tongued his way through intelligence
interrogations, military scrutiny - then into ministerial offices
and governor’s mansions. Again and again he explained that the
environment mattered and rescue should be a national concern.
“They came back with the standard lines that every Indonesian
activist knows well,” he said. “Like: ‘We haven’t got the time or
money to worry about such things. We’re all too busy trying to
survive from day-to-day’.
“I replied that if they didn’t start conserving the nation’s natural
resources these would soon vanish and with them any chance of
future income. Then we’ll all be really hungry. Slowly the message
got through.’
Dr Suryo won over some powerful friends who gave his campaign
credibility. In 1982 he quit castrating cats and started working fulltime for the Jakarta-based foundation Yayasan Indonesia Hijau
(Green Indonesia). From there he won a research scholarship to the
US to study conservation. Along the way he encountered overseas
donors impressed with YIH’s dedication.
The potential benefactors also had thick wads of scepticism
amongst their dollars. One philanthropic group included a former
Dutch ambassador to Indonesia on its governing council. He told
his board that Indonesians were unworthy of support: “If we give
them funds, they’ll be whittled away,” he said. “It always happens.
Conservationists will become corruptors and parasites.”
Replied Dr Suryo: “There’s nothing certain in life; you can’t
guarantee that Indonesia is 100 per cent corrupt. Not all follow
that philosophy; some of us are genuinely concerned about the
future and we need your help to achieve our dream. The issue is
universal.” He won, and the money started moving.
With cash from the World Wildlife Fund almost 4 hectares of
poor quality land was bought near the village of Seloliman. This is
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an hour’s drive from Surabaya on the slopes of the sacred volcano
Gunung Penanggungan, the centre of the ancient Majapahit
kingdom.
Cottages and a meeting hall were built. The area was landscaped
and the Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (Environmental
Education Centre) was formed.
Dr Suryo says more than $US 1 million has flowed into the
Centre from Holland, the US, UK, Germany, Australia and New
Zealand. Although legally he remains the founding director he is
no longer involved in the day-to-day activities for reasons revealed
alongside.
Apart from collecting influential support in Indonesia and
abroad (including German architect and academic Dr Ulli Fuhrke
who became a partner in the enterprise) Dr Suryo has some rare
gifts. He has benign tenacity and can tolerate fools and frauds in
authority without openly displaying contempt and losing their
backing.
On 15 May 1990 Indonesia’s first non-commercial, nongovernment environmental centre was opened. Since then
thousands of local and overseas people have been through its
organic gardens, marveled at the improved fertility and lived in
its cheerful little cottages. The slogan is Reduce, Re-use, Recycle.
PPLH has also spread to West Irian, South Sulawesi, West Java
and Bali. Although foreign funds are still used to support specific
projects the aim is to be self-supporting. PPLH Seloliman (the
Javanese word means sleeping elephant, which is the shape of a
nearby rock) takes paying guests, mostly from Australia.
The centre is seldom promoted by travel agents or government
tourist officers who can’t understand why Westerners want to stay
in the countryside. Most visitors find their way there through
the Internet or word-of-mouth from backpackers who shy from
packaged hedonism in the quest for a different experience.
(For more information check www.pplh.org)
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Cruel Reward

fter the fall of Suharto the petty surveillance of green
activists vanished. Dr Suryo won a prestigious Swiss
award for his work, was nominated to join Caretakers of
the Environment International and became a world figure in the
conservation movement. Within the decade PPLH Seloliman had
about 50 workers and was functioning beyond his most ambitious
dreams. Here was sustainable agriculture thriving in the soil, not
books.
Then tragedy struck. In 1999 Dr Suryo was diagnosed with
Crohn’s disease, a chronic, incurable and debilitating inflammation
of the gastrointestinal tract. He has undergone three operations and
lost a major part of his bowel. Sometimes he has to use crutches.
The cause of the disease is unknown. It may be genetic but
ironically it can also be caused by chemicals in the environment. It
crippled him physically and spiritually as he had to withdraw from
PPLH Seloliman.
“At the time I was very angry with God,” said Dr Suryo, a
follower of Kebatinan, the traditional religion of Java. “I was
caring for nature – but why had nature made me ill? I tend to be
superstitious and always believed I was being guided in my work
for the environment.
“Crohn’s disease altered everything. But I reflected on the change
in my life. I began meditation. Control of PPLH passed on to a
new generation of young conservationists. That might not have
happened had I stayed well.
“Now I’m almost 50. I write and run workshops when the
disease is in remission. I grow trees, but the environment is more
than planting trees. I want people to understand the importance
and inter-connection of wildlife, nature, clean air and water and
unpolluted soil. We must understand and care for the land.”
Savagely underscoring his message was the death of almost 50
villagers near Seloliman in landslides following flash floods last
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year. The upper slopes of the mountain had been clear felled; there
was nothing to break the rush of mud that exhumed boulders and
ripped out roots to crash on houses in the valleys below.
In a weird twist the deforestation only came about after the end
of the Orde Baru government. “Before then people were afraid
to cut trees down,” said Dr Suryo. “They never knew when the
military might come and start shooting if they entered the forest.
“With democracy they reasoned that it the government could
give big companies licences to plunder the timber, then it was
now the turn of the little people to get their share of the wealth.”
(Dr Suryo’s fears appear to be well based; about 40 per cent of the
exports through Surabaya’s container terminal are timber products,
yet there are few forest replanting programs underway.)
Spin-offs to Dr Suryo’s unending campaign include a postgraduate program in environmental education at the Surabaya State
University, which is said to be the first such course in Indonesia.
Widespread land rehabilitation programs and the establishment of
the national Environmental Educators’ Network are also among
his credits.
When he’s fit enough he shows government officials, teachers and
land developers how to preserve the environment, recycle rubbish
and make compost fertiliser. Unlike many upper class Indonesians
he’s not afraid to get his hands dirty.
Yet despite the real successes Dr Suryo has been damaged, and
not just by the physical pain. “It is difficult to persuade people
that they can have a better quality of life through changing their
traditional ways of doing things,” he said.
“There are new problems arising for Indonesia. Water quality has
to be addressed. Apart from pollution we have rising salt levels in
ground water. Then there’s the human factor which takes its toll.
It’s not always easy for some people to overcome jealousy. But I
still believe in education as the source for a better future.” (First
published in The Jakarta Post 19 April 05)
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Lili Andajani

Guru Dapat Mengubah Wajah Dunia

S

aya seorang guru Biologi di SMPK St
Stanislaus Surabaya. Mengajar mulai
tahun 1995 hingga saat ini. Pernah
berkesempatan untuk menghadiri Caretakers
Of The Environmental International (CEI)
Conference di Torino Italy (2002), menjalin
kerjasama dengan sekolah di
Belanda
– Zimbabwe dalam paket pembelajaran
Education For Sustainable Developtment
(ESD) bertema “This is a journeyn-line
”, yang di fasilitasi LSM Belanda “Alice-O” pada tahun 2000 – 2002.
Pernah mengirimkan guru dan siswa dalam CEI & GEYC (Global
Environmental Youth Convention) ke Alexandria Mesir pada tahun 2004
ketika menjabat menjadi Kepala Sekolah.
Lulus dari jurusan Pendidikan Biologi IKIP Negeri Surabaya tahun
1995, saya langsung mendapatkan pekerjaan sebagai guru Biologi di
SMP Katolik Santo Stanislaus Surabaya. Tahun-tahun awal saya sebagai
guru berjalan biasa saja, saya pikir tidak ada yang benar-benar istimewa.
Jadi guru ya begitulah. Membaca, mengajar, mengoreksi ulangan siswa,
membimbing siswa. Sudah.
Tahun 1997, pimpinan sekolah menugaskan saya untuk mengikuti
Lokakarya Internasional Pendidikan Lingkungan Hidup di Pusat
Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman. Setiap peserta
diharapkan untuk menggelar pameran Pendidikan Lingkungan Hidup
(PLH) yang pernah diterapkannya di sekolah masing-masing. Mungkin,
kepala sekolah menugaskan, karena saya guru Biologi, yang seharusnya
mengajarkan PLH di kelas saya. Jadi PLH adalah tugas guru Biologi.
Dengan terbegong-bengong, dan agak kalang kabut, saya mempersiapkan
pameran dan diri saya sendiri untuk menghadapi Lokakarya yang kelasnya
Internasional ini.
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Bersama rekan guru dan Pak Suryo dalam acara ETIC

Apapun yang saya lakukan dan persiapkan, pada akhirnya, saya ikut
juga di Lokakarya Internasional tersebut. Saya mendapati PPLH adalah
tempat yang eksotik. Semua yang saya temui di luar dugaan. Yang paling
di luar dugaan, adalah ketika bertemu dengan Pak Suryo dan rekanrekan Penggiat PLH di sana. Saya kira, kalau suatu pertemuan berkelas
Internasional, kostum yang dipakai baju resmi, dan bapak-bapaknya
berdasi. Lha.... ini kok malah pakai sarung ? Saya kira pembicaranya
ada di podium. Lha.... ini ruang pertemuannya persegi yang berundakundak, pembicaranya ada di bawah. Kami peserta, malah ada yang duduk
dan ndlosor (posisi tidur-tiduran) di bagian paling atas.
Beliau, Bapak Suryo WP, ternyata adalah orang yang mengatur dan
menyetting lokakarya ini. Beliau adalah Ketua PPLH pada waktu itu.
Beliau yang memiliki jaringan dengan guru-guru Internasional yang begitu
peduli PLH dan mengajaknya untuk datang dan berbagi pengalaman
dengan guru-guru di sini (PPLH - Seloliman).
Sebagai guru muda, tentu saya terheran-heran atau bisa dibilang
terperangah dengan sharing dan simulasi cara mengajar seorang
instruktur guru dari Inggris. Guru harus bisa menjadi aktor atau aktris
di depan siswa. Guru mempersiapkan pengajaran, seperti membuat
skenario film. Dengan media apapun di sekitar, kita bisa mempersiapkan
“skenario film” tersebut untuk pembelajaran yang kontekstual. Pak Suryo
mempersiapkan itu semua bagi kami, para guru yang hadir di lokakarya
pada waktu itu. Sangat menginspirasi.
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Pada suatu sharing dilain waktu, pak Suryo menyampaikan, bahwa
guru-guru di negara lain mempersiapkan anak didiknya untuk dapat
mengungkapkan hasil belajarnya, penemuannya, buah pikirannya,
keprihatinan, kepada khalayak, kepada para pejabat dan itu dihargai.
Suatu kebijakan bisa diberlakukan, karena pertimbangan dan masukan
hasil penelitian murid-murid. Di belakang murid tentu ada guru yang
membimbing dan mengarahkannya.
Ada begitu banyak problem lingkungan di dunia yang bisa saja sama
dan saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga para guru dari berbagai
belahan dunia ini bisa saling dukung dan bekerja sama, mendorong
siswanya agar peduli, melakukan perbaikan, dan menyuarakannya agar
orang lain mendengarnya untuk turut peduli. Guru dapat mengubah
wajah lingkungan sekitarnya, negara dan bahkan dunia dengan
mendidik siswa agar lebih peduli dan ramah lingkungan, dan dengan
berjaringan.
Kata-kata “Halah.... cuma guru saja kok ribet. Aduh.... kita ini kan
cuma guru? Atase guru ae, kok aneh-aneh (Cuma guru saja, kok
aneh-aneh).” Menjadi tidak berlaku lagi bagi saya setelah mencoba
memahami dan “berguru” pada Pak Suryo. Hal-hal sepele bisa menjadi
luar biasa. Budaya leluhur yang terabaikan, dapat diangkat menjadi topik
pembelajaran yang luar biasa di tangan para guru, agar para murid perduli,
masyarakat perduli, sebelum itu “dicuri” oleh negara lain.
Kalau dihitung 16 tahun, atau hampir sepanjang karir saya sebagai guru
mengenal beliau. Walaupun merasa beruntung karena sering bertemu dan
mendengarkannya, tidak semua pemikiran besar dan mulianya dapat saya
cerna dan pahami. Puluhan kali bertemu, berdiskusi dan mendengarkan
wejangan, selalu saja merasa seperti batere baru “dicharge”. Bersemangat
lagi, mencari tahu, melakukan hal-hal baru, sebagai guru..... sebagai guru
yang dapat mengubah wajah dunia, seperti kata beliau.
Pak Suryo! Bapak orang besar namun rendah hati, begitu menggugah
hati nurani saya.... yang “cuma seorang guru”. Bapak begitu
menginspirasi saya sebagai guru. Kami.... para guru merasa kehilangan.
Namun demikian, kami akan berusaha mencoba meneruskan salah satu
cita-cita dan nasihatmu: ”Guru dapat mengubah wajah dunia melalui
Pendidikan Lingkungan Hidup dan berjaringan.”
Lili Andajani
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Antonius Danurwenda

Sepuluh Tahun Bersama Pak Suryo
Perkenalan
Awal tahun 2000 saya mulai tinggal di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas,
Kabupaten Mojokerto, satu kilometer dari rumah Pak Suryo,terpisah
hamparan sawah. Meskipun satu desa, baru kenal dengan Pak Suryo
sekitar tahun 2002, dikenalkan oleh temannya, Pak Anton.
Sejak itu saya sering diajak menemani makan malam Pak Suryo karena
pasca operasi makannya cuma sedikit ,mungkin karena variasi makannya
berkurang: sayur dan pedas sudah tidak boleh dikonsumsi. Serat sayur
ditakutkan melukai ususnya yang telah dipotong beberapa meter dan
sudah tidak dapat berfungsi normal. Bekas operasinya saja membujur
sepanjang perut,dalam,jelas bukan operasi ringan.
Nyawa saringan,meminjam istilah orang Jawa untuk menggambarkan
kondisinya sendiri.Beliau sering harus makan malam sendiri.Dengan
adanya teman ngobrol diharapkan dapat menambah nafsu makannya.
Sambil makan, kami ngobrol ngalor-ngidul tentang berbagai hal ; gosip
artis, politik,ekonomi,sejarah,budaya,membahas resep masakan dll.
Koleksi resep memasak merupakan hobinya sejak dulu selain kerajinan
tangan. Buku berisi ratusan resep masakan dan kue-kue masakan Ibunya
masih disimpannya rapi. Persembahan dari Bapak untuk Ibu tercinta
katanya, hasil ketikan manual.
Pernah kami memasak dari resep yang diperolehnya saat berkunjung
ke Perancis yaitu daging bebek yang hanya diberi bumbu sedikit garam
kemudian dioven dengan api kecil selama beberapa jam. Beliau penasaran
karena selain rasanya enak, pemasak di keluarga yang mengundangnya
adalah sang suami, gayanya seperti cowboy, setengah tua dengan kumis
tebal.
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Selain cerita-cerita pengalamannya ke beberapa negara yang
dikunjungi adalah tempat-tempat yang berkaitan dengan pendidikan
lingkungan, tidak dikenal atau tidak menarik wisatawan dari Indonesia.
Seringkali ia memberi nasihat tentang keluarga yang diingat dari orang
tuanya. Misal Bapaknya yang dokter anak sering mengingatkan orang
tua yang anaknya menjadi pasiennya mungkin karena keteledoran: masa
kecil anak janganlah lepas dari pandangan mata,masa remaja hingga
dewasapun jangan lepas dari telinga.
Beberapa tahun saya kenal Pak Suryo sebatas ngobrol-ngobrol
saja,tidak pernah tahu kegiatannya. Karena saat itu tanaman yang menjadi
tanggung jawab saya masih baru ditanam dan butuh perhatian ekstra.
Jadi saya hanya tahu begitu pulang dari berkegiatan selama beberapa hari
kesehatanya drop.
Cara memulihkannya adalah dengan tiduran beberapa hari atau jika
agak berat minta diinfus beberapa botol dulu di puskesmas (istilahnya
dicharge).
Sekitar tahun 2006 Pak Suryo mulai membicarakan kegiatannya
dan rencana-rencananya ke depan. Saya dipasrahi menyiapkan beberapa
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keperluan kegiatan, 1-2 lembar tulisan yang berkaitan dengan pertanian
atau tumbuhan dan diajak diskusi tentang praktik apa yang cocok dengan
topik yang akan dipelajari.
Pak Suryo selalu menerapkan metode praktek dalam semua kegiatannya.
Ini diinspirasi dari pengalamannya semasa kecil.Diceritakannya penuh
semangat kadang sampai terbatuk-batuk pengalamannya saat berlibur
di perkebunan Pakdenya,didaerah Banyuwangi.Di sana selain melihat
pengunjung-pengunjung yang sebagian besar turis berpraktek
perkebunan, beliau bersama saudara-saudara juga ikut melakukan dan
ini terpatri dalam ingatannya.Sama ketika semasa mahasiswa kedokteran
hewan ada praktek yang mengharuskannya bangun sebelum subuh,
mengikuti mantri kesehatan mengecek kelayakkan daging-daging sapi
sebelum masuk ke pasar.Maka dalam penyampaian materi,adanya
metode praktek ini tidak dapat ditawar.Saya ingat kursus pertanian satu
tahun yang pernah saya ikuti di Salatiga yang menerapkan metode 30%
teori,70 % praktek.Namun pesan Pak Suryo praktek dalam kegiatannya
bukan bertujuan menjadikan peserta menjadi ahli atau terampil dengan
apa yang telah dipraktekkan.Tujuan utamanya adalah memunculkan
kesadaran baru dan memberi kesan yang lebih mendalam pada peserta
sehingga apa yang dipelajari akan selalu diingat sampai kapanpun.

Kegiatan Bersama
Pak Suryo lebih dikenal di bidang pendidikan lingkungan hidup
bahkan di tingkat internasional,sampai saat ini. Beberapa bulan sebelum
wafat, beliau masih diundang PBB ke konferensi lingkungan hidup di
Jerman,persiapan memperingati dan evaluasi 25 thn KTT Bumi Rio de
Janeiro.
Setelah itu kegiatannya nampak lebih di bidang sejarah kerajaan
Majapahit. Alasanya ternyata tetap terkait dengan pendidikan lingkungan
hidup yakni pada jaman itulah tumbuh budaya masyarakat yang sadar
bahwa alam adalah sumber hidup manusia yang harus dihormati,dijaga
dan dilestarikan. Bagaimana masyarakat waktu itu menghormati alam
jejaknya masih dapat kita temukan di komplek percandian yang tersebar
dikaki gunung Penanggungan.
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Candi-candi ini merupakan tempat peribadatan untuk menghormati
dewa-dewa kesuburan :tanah,air dan matahari. Candi tertua didirikan
abad 9 dan yang termuda didirikan abad 17.Menurut Pak Suryo jika
bangsa ini bisa berkesadaran seperti masyarakat waktu itu terhadap alam
bukan tidak mungkin kemakmuran kerajaan Majapahit dapat dicapai
lagi. Pada kaum mudalah kita berharap ini terwujud.
Kaum muda sebaiknya diberi alternatif bahwa ada budaya dari
nenekmoyangnya sendiri yang lebih ramah terhadap alam dibanding
budaya global yang datang entah dari mana,campur baur dengan satu
sifat:pop,instan dan cenderung merusak alam.
Rencananya tanggal 15-20 April 2013 kami dengan Mentari
Internasional School (setingkat SMP), akan berkegiatan dengan topik
tentang budaya masyarakat Majapahit. Kegiatan ini sudah tahun yang
ketiga diselenggarakan dikaki gunung Penanggungan (Integrated Outdoor
Campus University of Surabaya) .
Sabtu, 30 Maret 2013 Pak Suryo masih memimpin persiapan
untuk kegiatan ini. Minggunya lewat telepon beliau memberi tahu
bahwa percobaan dengan pewarna kain dari bahan-bahan alam sudah
dilakukannya , saya diminta melihat hasilnya setelah direndam beberapa
hari. Beliau harus ke Jakarta menghadiri suatu undangan.
Rabu pagi,3 April Pak Suryo menelepon lagi sambil menahan sakit
mengabarkan perutnya terasa tidak karuan, sudah berada di rumah
sakit selama 12 jam dan menitipkan kegiatan dengan Mentari supaya
dipersiapkan sebaik-baiknya. Setelah ini beberapa kali beliau masih
memantau persiapan ini dengan mencuri-curi kesempatan menelepon
dari rumah sakit. Selama kegiatan belangsung Pak Suryo harus menjalani
operasi pengangkatan liver.
Hari terakhir, Sabtu, 20 April 2013 beliau menelepon dengan
suara lemah menanyakan jalannya kegiatan. Kami saat itu masih di
sawah untuk mempraktekkan bercocok tanaman padi yang merupakan
salah satu modal kejayaan kerajaan Majapahit, bahkan Pulau Jawa
(Yawadwipa=pulau jelai, sesuatu yang bisa menutupi dataran yang luas
menyerupai jelai diperkirakan adalah padi yang menguning).
Saya sempat melaporkan secara singkat jalannya seluruhkegiatan dan
ia menutup pembicaraan dengan keinginan melihat dokumentasinya.
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Sayang keinginan ini tidak terwujud dan ini komunikasi saya yang
terakhir dengannya.

Pak Suryo sudah jalan…
Selasa,7 Mei 2013 siang saya ditelepon Ibu Susan, kakaknya, mengabarkan
bahwa Pak Suryo sudah jalan,saya kurang mencerna informasi ini karena
lama tidak tahu perkembangannya secara langsung,sempat gembira,
dalam bayangan saya sudah bisa jalan kaki karena sebelumnya sempat
tersiar kabar bahwa beliau sudah akan pulang ke Trawas.Ternyata dokter
sudah angkat tangan dan Pak Suryo dalam kondisi koma, hitungannya
tinggal jam.
Sejak ini banyak SMS minta doa untuknya. Tengah malam ramai
SMS masuk yang isinya mengabarkan mas, Pak, Suryo pendekar
lingkungan Indonesia sudah pulang ke rumah Tuhan, mohon doa untuk
terang jalannya. SMS datang dari berbagai teman: yang masih sering
berkomunikasi maupun yang jarang, atau sudah 5-6 tahun menghilang.
Kawan maupun yang bersebrangan merasa kehilangan. Di satu sisi
saya tahu penderitaannya selama 10 tahun, mungkin ini jalan yang terbaik
karena sakitnya tergolong genetik, obat penyembuh belum ada.
Di sisi lain sedih, teman, tetangga, bapak, opa yang baik telah pergi
selamanya. Kami biasa tidak bertemu Pak Suryo selama beberapa saat,
tahu-tahu mampir ke rumah, membawakan anak-anak kue, buku,
mainan, masakan buatan sendiri, tanya kabar, janjian ketemu atau pamit
mau bepergian.
Sayang kepergiannya kali ini tanpa pamitan atau mungkin tandatandanya kurang saya pahami.
Memang beliau sering berpesan bahwa sisa hidupnya sudah tidak akan
lama lagi, sehingga akan diusahakannya, dengan keras, mendarmabaktikan
ilmu, pengetahuan dan keahliannya untuk semua orang yang berkehendak
sama , tua-muda, kaya-miskin, bergolongan-takbergolongan, bersuku-tak
bersuku,WNI-WNA, berprofesi-takberprofesi, beragama-takberagama.
Motivasinya bukan supaya masuk surga/nirwana atau takut masuk
neraka tapi supaya semua orang sadar untuk melestarikan alam demi
kesejahteraan semua mahkluk.
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Setahun sebelumnya beliau pernah mengungkapkan akan mengurangi
berkegiatan yang menguras energi , fisiknya sudah tidak memungkinkan
padahal sejak habis operasi sebenarnya dokter sudah menyarankan hal
ini dan beliau tidak tahu untuk orang sehat pun kegiatannya kadang
melelahkan .Beliau akan fokus mengajar. Alih-alih mengurangi, dalam
mengajar formal pun beliau tetap mengajak mahasiswanya berpraktek.
Menurut saya cara Pak Suryo menyampaikan materi dikelas sebenarnya
sudah lain, diusahakanya selalu terjadi diskusi.
Terakhir saya tahu dalam perjalanan menghadiri undangan ke Bogor
dari Jakarta Pak Suryo mengalami pendarahan hebat. Ia mengaku saat
telepon dari rumah sakit pertamakali: berangkat dengan agak memaksakan
diri. Saya mengerti sakit-penyakit tidak akan menghalanginya berbuat
sesuatu demi kemajuan pendidikan lingkungan di negeri ini.
Lebih enak jika beliau mau mengikuti saran dokter 15 thn yang lalu,
beristirahat di rumahnya yang asri, sejuk, sepi dengan pemandangan
menghadap sawah dan gunung Penanggungan. Akan tetapi bukan
keenakkan hidup yang rupanya dicari, meskipun selalu menghiasi
meja sembahyangan dengan gambar tiga Dewa yang dapat memberikan
kekayaan, umur panjang dan kebahagiaan, beliau tidak memintanya.
Rabu 8 Mei 2013, pagi, Ibu Susan kembali mengabarkan: abu jenasah
ada kemungkinan dibawa ke Trawas,gunung Penanggungan sesuai
dengan keinginan Pak Suryo sendiri. Saya mengumpulkan informasi
tentang keinginan ini maupun prosedur memenuhinya. Pak Triwibowo
yang biasa diminta berdoa secara Jawa Kuno dalam kegiatan-kegiatan
Pak Suryo,yakin, seyakin –yakinnya , bahwa Pak Suryo sangat ingin saat
meninggal nanti abunya ditaruh di Candi Kendalisada.
Dari Ibu Kiki, peneliti di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala
(BP3) Trowulan menginformasikan bahwa keinginan Pak Suryo supaya
abunya ditaruh di gunung Penanggungan sangat kuat dan pada jaman
Majapahit memang ada kebiasaan menebar abu jenasah di tanah selain
di air.
Informasi-informasi diperlukan karena prosesi seperti ini mungkin
terjadi terakhir kali 500 tahun yang lalu sehingga saat ini tidak ada yang
tahu bagaimana menjalankannya. Saya juga minta informasi dari Bapak
Hadi Sidomulyo, sejarawan dari London yang jatuh cinta dengan sejarah
kuno Jawa Timur ,sudah 40 thn tinggal di Indonesia dan saat ini sedang
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meneliti candi-candi yang ada di gunung Penanggungan yang jumlahnya
mendekati 90 candi.
Menurutnya Candi Kendalisada sudah pas. Adapun rencananya yaitu
setelah upacara perpisahan dengan keluarga di Candi Jolotundo, abu
dibawa ke atas ,dimakamkan di dekat candi dan doa-doa dihunjukkan di
Candi Kendalisada.
Rencana ini saya sampaikan ke Ibu Susan.Akhirnya keluarga
memastikan abu jenasah Pak Suryo akan dikebumikan di Candi
Kendalisada.

Kembali ke kawasan gunung Penanggungan untuk selamanya
Kawasan gunung Penanggunan terdiri dari lima pegunungan,satu gunung
tertinggi dikelilingi dengan empat gunung yang lebih pendek,masingmasing di posisi arah mata angin utama. Candi Kendalisada terletak di
gunung arah Barat.
Bagi yang pernah ke rumah Pak Suryo bisa melihat atap rumahnya
didesain menyerupai kawasan gunung Penanggungan ini.Terdiri dari 5
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atap,atap tengah dibuat paling tinggi dikelilingi dikeempat pojoknya 4
atap yang lebih pendek. Ruangan yang sehari-hari digunakan Pak Suryo:
istirahat, mengetik ,membaca buku,menonton tv adalah ruangan sebelah
Barat.
Harap nama Kendalisada ini tidak dikaitkan dengan apa pun
karena pemberian nama candi-candi di sini kadang tidak ada kaitannya
dengan candi itu sendiri. Misal candi Kama sepertinya kata ini coco,
berbau Jawa Kuno,padahal ini adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa
Arkeologi,mereka yang menemukan dan memberinya nama.
Candi Kendalisada merupakan bangunan batu bertingkat lima,seperti
segitiga, semakin keatas semakin meruncing.Lebar bagian dasarnya 6
m,tinggi 3 m.Tiap-tiap terasnya terdapat relief-relief kalau tidak salah
cerita Panji yang menyimbolkan kesatuan antara ciptaan dengan
Penciptanya,tidak jelas mengapa relief-relief inipun dirusak,di
puncaknya terdapat Lingga dan Yoni,simbol kesuburan.
Di sebelah kiri candi terdapat gapura mengarah kedalam goa alami.
Disinilah Pak Suryo ingin beristirahat
Sabtu,11 Mei 2013 pukul 14.30 kami mulai naik ke Candi
Kendalisada. Bagi saya ini seperti ajakan terakhir Pak Suryo berpraktek
menjalani prosesi doa masyarakat Majapahit. Sebelum sampai di tempat
peribadatan mereka harus membersihkan badan dengan air dari patirtan
Candi Jolotundo, jalan kaki melewati jalan terjal (kemiringan 50°80°) ,menyatu dengan alam selama 1-3 jam, menyiapkan fisik,niat dan
kehendak untuk berkomunikasi dengan Sang Sumber Kehidupan.
Hanya saja saat ini abunya saja yang menyertai. Dan prosesi ini harus
selesai sebelum gelap. Kami harus bergegas. Saat tiba, hari mendekati
senja,Candi Kendalisada yang menghadap ke Barat memperlihatkan
pemandangan menakjubkan, langit kemerahan, teduh,sejuk, seakan
menyambut dan mempersilahkan kedatangan kami.
Setelah abu diletakkan oleh Mas Agus yang tiba terlebih dulu, kami
berlima berdoa bersama dan pamit turun, meneruskan perjalanan hidup
dan sebisa mungkin cita-citanya. Menyatulah dengan Sang Sumber
Hidup.
Pak Suryo, semoga pengorbananmu tidak sia-sia.
Trawas, Mei 2013
Antonius Danurwenda, tetangga dekat Mas,Pak, Opa, Suryo.
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Kehidupan Langka,
Penyakitpun Langka

S

ebagai seorang Social Enterpreneur (wirausahawan sosial), kehidupan
yang dijalani sahabat kami, Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo
sangatlah unik dan langka. Mulai dari mengajak anak – anak dari
pendidikan dasar hingga mahasiswa untuk lebih dekat dengan alam.
Keluar masuk hutan hanya untuk menyadarkan mereka arti penting
hutan dan keseimbangan Ekosistem hingga mendirikan PPLH (Pusat
Pendidikan Lingkungan Hidup) di Desa Seloliman dan berkeliling dunia

Waktu dirawat di Setia Mitra
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membagikan pengetahuannya tentang arti penting kearifan lokal dalam
menjaga kelestarian alam. Sungguh suatu kehidupan yang unik dan
penuh warna.
Menjalani kehidupan yang alternatif dan langka seperti Pak Suryo,
demikian kami biasa memanggilnya; adalah pilihan yang beliau sadari
sejak dari awal setelah beliau lulus sebagai Dokter hewan di Universitas
Airlangga, Surabaya, 1982. Keprihatinan beliau akan dampak kerusakan
lingkungan yang terjadi akibat percepatan pembangunan di masa Orde
Baru, meneguhkan keinginan beliau untuk mengabdikan seluruh
hidupnya menyadarkan masyarakat bahwa harus ada tindakan segera
guna mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah dari hari ke
hari.
Perjuangan Pak Suryo dalam melestarikan lingkungan hidup melalui
kearifan lokal, bukanlah suatu jalan yang mudah. Banyak sekali rintangan,
hambatan serta tantangan yang harus beliau hadapi. Tantangan terberat
yang harus beliau hadapi adalah Chron’s Disease atau yang juga dikenal
sebagai Morbus Chron; suatu penyakit langka yang dideritanya sejak
tahun 1994. Penyakit ini juga yang menjadi pemicu kelemahan fisik Pak
Suryo hingga berpulangnya ke alam kelanggengan pada tanggal 8 Mei
2013.
Chron’s Disease atau Morbus Chron adalah suatu penyakit langka
yang menyerang saluran cerna. Penyakit ini disebabkan peradangan
kronis pada saluran cerna utamanya usus halus dan bagian awal dari
kolon sebagai dampak dari kekacauan sistem kekebalan tubuh penderita.
Penyakit ini tergolong penyakit langka, beberapa penelitian melaporkan
angka kejadian 1: 100.000 bahkan ada penelitian yang melaporkan 1:
1.000.000. Angka tersebut berarti hanya ada 1 orang yang terkena Chron’s
disease dari 1 juta orang. Tetapi perkembangan terakhir melaporkan
angka kejadian yang terus meninggkat di seluruh. Seperti kata peribahasa
Untung tak dapat diraih dan Malang tak dapat ditolak, Pak Suryo
ternyata adalah satu yang terpilih dari sejuta orang untuk menderita
penyakit langka ini.
Walaupun kami berprofesi sebagai Dokter, terkadang kamipun
sering dengan naif bertanya dalam hati, “Mengapa harus Pak Suryo yang
menderita penyakit Chron ini?”
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Pemandangan gunung Penanggungan

Bukan maksud kami melampaui kewenangan Tuhan yang memiliki
kekuasaan Ultra Otoriter terhadap nasib manusia ciptaanNya, namun
karena kami melihat data – data Epidemiologis yang hampir semuanya
tidak memenuhi kriteria untuk Pak Suryo.
Menurut data Epidemiologis, Chron’s disease biasanya lebih
sering terjadi pada wanita, setahu kami Pak Suryo adalah lelaki jadi
kemungkinan terkenanya lebih kecil. Penyakit ini umumnya menyerang
Etnik Kaukasian dan Yahudi Azkenashik, sepanjang pengetahuan kami
tidak ada darah Kaukasian maupun Yahudi yang mengalir dalam tubuh
sahabat kami, Pak Suryo.
Chron’s disease lebih sering dijumpai pada orang yang hidup di
perkotaan, sedangkan Pak Suryo lebih banyak menghabiskan waktu
hidupnya di area pedesaan, hutan dan gunung. Satu - satunya data
yang menunjang terjadinya penyakit ini pada Pak Suryo adalah penyakit
ini dijumpai semakin meningkat di negara - negara berkembang, dan
negara kita, Indonesia dari dahulu hingga sepanjang masa termasuk
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Landscape Puntondo pohon besar

dalam kelompok negara berkembang; inipun disertai catatan bahwa
kemungkinan data ini adalah akibat dari pergeseran pola hidup masyarakat
negara berkembang yang lebih mencontoh pola hidup negara barat atau
biasa disebut Westernisasi.
Data tinggalah data, kenyataannya adalah Chron’s disease bersarang di
raga Pak Suryo. Penyakit ini membuat Pak Suryo semakin lemah dari hari
ke hari. Penyakit yang semula hanya dirasakan mengganggu saluran cerna
dan bowel habitnya, perlahan tetapi pasti juga menyerang organ – organ
lain dalam tubuh Pak Suryo. Kami dan Pak Suryo sering mendiskusikan
segala sesuatu tentang penyakit ini. Dari beberapa literatur ilmiah yang
membahas tentang penyakit ini, ternyata Chron’s disease bisa menyebar
keluar dari saluran cerna atau biasa disebut Ekstra Intestinal. Beberapa
organ yang dapat diserang adalah mata, kulit, sendi dan juga liver.
Pengobatan Chron’s disease juga sangatlah sulit dan rumit. Berulang
kali Pak Suryo harus menjalani rawat inap baik disertai operasi maupun
tidak akibat perdarahan yang terjadi pada saluran cernanya. Salah satu
yang paling membahayakan dari Chron’s disease adalah terjadinya
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perdarahan saluran cerna sebagai akibat dari peradangan kronis pada
saluran cerna, sehingga menyebabkan kebocoran pada pembuluh darah
saluran cerna. Bila keadaan ini berlangsung terus – menerus tanpa tindakan
untuk menghentikan perdarahan, maka tak jarang akan berakhir dengan
kematian penderita akibat kehilangan darah yang banyak.
Perdarahan pada Chron’s disease sering kali tidak dapat dihentikan
dengan obat – obat penghenti perdarahan dan satu – satunya jalan adalah
dengan dilakukan operasi guna menyumbat fokus perdarahannya atau
membuang segmen usus yang menjadi sumber perdarahan. Dalam
perjalanan penyakitnya, Pak Suryo telah berulang kali menglami
pembedahan guna menyelamatkan jiwanya.
Sering kali sambil bercanda, Pak Suryo berkata “Nyawaku ini adalah
nyawa sambungan, jadi ya harus kupergunakan sebaik mungkin.” Harus
diakui bahwa semangat hidupnya yang besarlah yang membuat Pak Suryo
dapat bertahan hampir duapuluh tahun berjuang melawan penyakit itu.
Bagai makan buah Simalakama, pengobatan dari Chron’s disease
tersebut juga membawa efek samping yang sangat merugikan buat raga
Pak Suryo. Transfusi darah guna menutupi kehilangan darah akibat
perdarahan dan juga operasi pernah menyebabkan Pak Suryo terjangkit
hepatitis sebagai bagian dari resiko Transfusi. Pengobatan dengan
menggunakan Kortikosteroid dosis tinggi juga berakibat pada kerapuhan
tulang Pak Suryo sehingga beliau mengalami Osteoporosis.
Osteoporosis inilah yang mendasari terjadinya patah tulang paha Pak
Suryo ketika jatuh terpeleset di rumah Tamiajeng sekitar tahun 2006.
Patah tulang ini menyebabkan kaki Pak Suryo menjadi panjang sebelah,
sehingga semakin menyulitkan beliau dalam beraktifitas. Bukan Pak
Suryo namanya, bila menyerah dengan keterbatasan fisik tersebut; setahun
setelah kejadian tersebut Pak Suryo berhasil mengadakan Pekan Budaya
Panji yang dihadiri oleh para Pemerhati Panji dari dunia Internasional.
Pak Suryo benar – benar seorang yang tegar dengan visi yang besar
mengatasi keterbatasan fisiknya.
Fisik yang semakin melemah dan organ – organ yang tidak berfungsi
dengan semestinya akhirnya memaksa Pak Suryo untuk berhenti. Awal
Maret 2013, Pak Suryo menelpon kami dan mengabarkan bahwa Beliau
diundang oleh Kementrian Pendidikan sebagai Narasumber guna
menyusun Kurikulum Pendidikan Lingkungan. Kami sangat optimis saat
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mendengar kabar tersebut. Kami yakin dengan buah pikiran Pak Suryo
dalam kurikulum akan membawa dampak luar biasa dan mengakselerasi
pelestarian lingkungan hidup di negeri ini.
Namun ternyata kepergian Pak Suryo adalah perjalanan terakhir
Beliau yang tidak pernah diselesaikannya. Kami menerima telepon
terakhir dari Pak Suryo yang mengabarkan bahwa Penyakitnya kambuh
dalam perjalanan menuju Kantor Kementrian Pendidikan, bahkan beliau
membatalkan pertemuannya karena harus segera mendapatkan perawatan
di rumah sakit. Sungguh kami tidak mengira bahwa telepon tersebut
adalah Salam Perpisahan dari Pak Suryo, sebab Pak Suryo menyatakan
bahwa dirinya sangat bersemangat dan serasa dipenuhi energi meskipun
sedang mengalami perdarahan hebat.
Pak Suryo akhirnya dirawat dan mengalami beberapa kali operasi
besar, tetapi fisik yang sedemikian lemah tidak sanggup lagi menahan
semua beban resiko operasi tersebut. Setelah satu setengah bulan keluarga,
Sahabat dan Tim Dokter berjuang menyelamatkan Pak Suryo, tanggal
8 Mei 2013, Pukul 00.15 Pak Suryo menghembuskan nafasnya yang
terakhir, Kembali ke alam Kelanggengan.
Sungguh pukulan berat bagi kami semua. Kepergian Pak Suryo seakan
Mimpi buruk disiang bolong. Bahkan kami sulit sekali menuliskan artikel
ini meskipun Pak Eka Budianta, selalu dengan sabar mendorong dan
memotivasi kami guna menulis sesuatu untuk mengenang Pak Suryo.
Terlalu pedih rasanya menuangkan tulisan yang mengakui bahwa Pak
Suryo sudah tidak bersama kita lagi secara fisik. Namun akhirnya kami
harus menyadari hanya inilah yang bisa kami sumbangkan buat Kakak,
Sahabat dan Guru kami, Pak Suryo.
Selamat Jalan Pak Suryo
Selamat Jalan Pahlawan Lingkungan dan Budaya
Semoga kepergianmu membuat kami semakin Tegar dan Berani untuk
melanjutkan visi dan cita – citamu demi Bumi kita bersama yang lebih
Indah dan nyaman untuk tempat tinggal kita bersama.
Dr. Hery Kurniawan
dan Seluruh Anggota Komunitas Pandu Pusaka di Singhasari
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Epilog
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abut telah turun di Gunung Penanggungan. Udara dingin
menyelimuti desa Tamiajeng. Sebentar lagi Suryo akan bangun
dan matahari segera terbit. Desa kecil ini akan ramai, dan Suryo
akan ikut menyinari hati kita.

Matahari dan Mentari sering dipakai untuk memberi nama
perempuan. Contohnya adalah Mata Hari, penari eksotis Belanda
yang terkenal sebagai mata-mata pada Perang Dunia Pertama. Ia
lahir 1876 dan dijatuhi hukuman mati pada 1917. Selain dia ada
Mentari aktifis lingkungan dari WWF dan LEAD Indonesia. Nama
lengkapnya adalah Paramita Mentari Kesuma. Ia aktif di World
Wide Fund for Nature Indonesia sejak 2008.
Sedangkan laki-laki menggunakan Surya, Bagaskara, atau
Srengenge. Ada multijutawan Surya Wonowidjojo (1923-1985).
Ada musikus Katon Bagaskara (kelahiran Magelang, 1966) dan
penyair Sitok Srenenge (kelahiran Purwodadi, Grobogan 1965).
Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo adalah salah seorang sahabat
kita yang namanya diambil dari bintang terdekat dengan bumi itu.
Kita sadari, betapa banyaknya sinonim matahari itu dalam bahasa
Indonesia maupun ratusan bahasa daerah di Nusantara. Yang paling
banyak adalah “Suryo”.
Jadi ketika saya menulis di internet “Suryo telah meninggalkan
kita” – serentak muncul berbagai pertanyan. Suryo yang mana?
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Teman kita di Institut Teknologi Bandung atau Suryo pegiat
pertanian dan pembela petani kecil dari Institut Pertanian Bogor?
Bukan. Bukan mereka, tapi Dokter Hewan Suryo Wardhoyo
Prawiro Atmodjo!
Hati saya menjerit. Begitu mudahkah seorang Suryo dilupakan?
Tidak boleh! Suryo yang satu ini harus mendapat tempat yang
istimewa dalam hati kita. Minimal dalam hati mereka, yang pernah
mengenalnya dan bersahabat dengannya.
Buku kecil ini adalah ziarah kecil kita untuk salah seorang teman
yang telah pergi. Kita memang terlalu sibuk untuk memperhatikan
teman satu persatu. Tetapi marilah kita catat namanya. Beberapa
teman dari Ashoka Indonesia datang melayatnya. Termasuk Zukri
Saad yang dalam perjalanan ke Bandara Soekarno Hatta untuk
pulang ke Padang.
Suryo W.P. – seperti Suryo-suryo yang lain tidak akan hilang
dalam hati kita. Ajaran-ajarannya, suri teladan berikut pemikirannya
masih perlu terus digali, dikenang kembali dan disebar-luaskan. Ia
telah menjadi salah satu contoh yang baik, dan telah menyelesaikan
hidup yang intensif, produktif, indah, penuh semangat menyalanyala, seperti lazimnya surya – matahari bagi bumi kita ini.
Tentu, matahari sebagai bintang bukanlah satu-satunya di alam
raya. Ada banyak bintang di langit. Tetapi semuanya tidak terlihat
pada saat kabut turun dan menutupi seluruh Indonesia. Kalau
langit jadi gelap, sebaiknya kita menerbitkan matahari di dalam
hati kita.
Saya telah belajar hal itu karena mengenal Suryo W.P. – seorang
dokter hewan, cendekiawan, pertapa, aktifis lingkungan dan
kebudayaan dari desa kecil Tamiajeng, Trawas, di lereng gunung
Penanggungan, Jawa Timur. Saya akan selalu ingat mengajak
keluarga – istri saya Melani dan putri kami Marya – menginap di
palviliun sebelah kanan depan.
Pagi hari, dari jendela, kita akan melihat Gunung Penanggungan
berselimut kabut. Hamparan sawah yang subur dan rerimbunan
Suryo Kinasih The Beloved

175

Eka Budianta, Imam Malik (Universitas Siswa Bangsa International), Rina
Kusuma (KEHATI) dan Suryo W.P.

hutan menyambut hari yang baru. Suryo W.P. akan bangun dan
menyiapkan minum hangat serta sarapan buat kami semua. Lalu
kami duduk-duduk di halaman depan rumahnya, menikmati alam
raya berhias, diiringi burung-burung bernyanyi.
Musik, lukisan dan tarian alam raya itu akan terus berlangsung.
Seribu tahun yang lalu maupun seribu tahun yang akan datang,
Gunung Penanggungan akan tetap berdiri. Para pujangga kuno
memujanya sebagai Swargaloka di Pulau Jawa. Para pemahat
dan pematung menghiasi lereng gunung itu dengan candi-candi,
tempat-tempat berdoa dan melakukan refleksi.
Suryo telah menikmatinya, mendapatkan berkah dan energi dari
keindahan alam yang muncul bila disentuh matahari. Dan ia telah
belajar dari peristiwa indah. Bukan hanya pagi, tetapi juga sore.
Matahari yang sama akan memancarkan kemuliaannya menjelang
senja. Pada saat itulah Suryo bersatu dengan gunungnya.
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Ia telah menjadi abadi, ketika abu jenasahnya disebarkan lereng
barat gunung yang cantik itu. Seribu tahun yang yang lalu abu
jenasah Erlangga disebarkan di lereng timur. Mungkin pada
pagi hari, bersamaan dengan fajar menyingsing. Ketika kabut
mulai turun dan matahari akan terbit untuk Suryo seribu tahun
berikutnya.
Saya sangat sedih karena kehilangan sahabat yang luar biasa.
Tetapi saya juga senang telah menjadi saksi, mengenal seorang anak
manusia yang hanya lahir seribu tahun sekali. Bukan, bukan hanya
seribu tahun sekali, tetapi sekali untuk selama-lamanya. Kita belum
pernah ada dan tidak pernah ada lagi. Karena itu, setiap orang
wajib menjalani hidup dengan istimewa, sebaik-baiknya.
Suryo Wardhoyo – matahari yang berdaya – itu telah bersatu
dengan keluarga Prawiroatmodjo yang mendahuluinya. Ia telah
menyusul adik kandungnya, Dr. Djoko Suryo Prawiroatmodjo, Sp.
Ur, - seorang urologist yang wafat lebih dulu.

Suryo, Janet Cochrane, Eka Budianta dan Heri Setiawan di Kaliandra
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Dalam buku kecil ini, kita belum mendapat gambaran hidupnya
yang utuh maupun latar-belakang keluarganya. Kita belum
berkenalan dengan kakak-kakaknya: Djoko Sambodo, Djoko
Nugroho, Susan, Mira dan dan Siswanto Prawiroatmodjo yang
sangat mencintainya.
Kepada seluruh keluarga besarnya, kita menyampaikan bela
sungkawa dan turut berduka-cita sedalam-dalamnya. Seratus hari
pertama kepergian Suryo meninggalkan keharuan, kebingungan
dan rasa bangga bercampur aduk. Kita bersyukur karena Suryo telah
menyelesaikan perjuangan hidup dan terbebas dari penderitaan.
Menjelang dan sesaat setelah kepergiannya, langit seperti berkabut.
Semuanya sangat merasa kehilangan, bingung, sedih dan
terpaksa harus ikhlas. Suryo memang kinasih. Sangat dicintai dan
mencintai keluarganya, teman-temannya. Sepanjang hidupnya ia
bergaul dengan sangat bagus, luas, mendalam dan meninggalkan
kesan yang luar biasa.
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Ia bersahabat dan berdebat keras dengan Dr. Hans Ulrich Fuhrke
– arsitek Jerman yang membantu mendesain dan mewujutkan Pusat
Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman. Suryo bergaul
akrab dalam Srawung Seni dengan penari dan seniman Suprapta
dari Padepokan Lemah Putih, Surakarta. Juga Prof.Dr. Henri
Supriyanto, dari Padepokan Mpu Tantular, Malang, pakar ludruk
di Jawa Timur. Hampir semua seniman, budayawan, sejarawan,
antropolog, arkeolog, dan wartawan mengenalnya. Baik di dalam
maupun terutama di luar negeri.
Jadi, sebenarnya masih luas dan terbuka lebar untuk
membicarakan, menggali kebijaksanaan dan pemikirannya, serta
menyebar-luaskan ajaran-ajarannya yang baik. Salah satunya adalah
ilmu kawelasan – sikap untuk selalu memberi lebih. Suryo telah
memberikan contoh luar biasa dalam memberikan yang terbaik,
selalu lebih, meskipun tidak berarti bebas dari kekurangan.
Semoga buku ini bisa diterima sebagai upaya kita berterima kasih
atas kerja kerasnya. Dunia pendidikan lingkungan dan pengembangan
kebudayaan selalu memerlukan orang seperti Suryo W.Prawiroatmodjo.
Kepergiannya menyadarkan kita bahwa cita-citanya perlu dilanjutkan.
Alangkah bagusnya bila terbitnya buku ini dilanjutkan dengan
munculnya ulasan yang lebih mendalam, pengumpulan dan publikasi
pikiran Suryo yang lebih lengkap. Kita juga memerlukan biografi Suryo
yang lebih utuh dan memancarkan suri-teladannya.
Suryo telah berusaha membuat putera-puteri Indonesia bangga,
terampil mengelola lingkungan, lebih mencintai hidup yang penuh
semangat, berbudaya dan bermakna.

Eka Budianta
Editor
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Kawelasan

B

ersama Dr. Hery Kurniawan, almarhum Drh. Suryo W.
Prawiroatmodjo sempat meninggalkan sejumlah makalah,
manuskrip dan presentasi. Di antaranya adalah “Konsep Pertanian
Ramah Lingkungan” yang ditinjau secara historis dan kultural. Tampak
di sini Almarhum menggaris –bawahi “Prabu Airlangga” – atau Raja
Erlangga sebagai penganjur pertanian ramah lingkungan. Semoga dapat
dijadikan wasiat penting bagi kita semua.
Sebagai penutup disertakan juga dalam buku ini Epitaf - semacam
batu nisan, yang cukup lengkap memuat riwayat ringkas dan kegiatan
almarhum Suryo W. Prawiroatmodo, terutama pada masa-masa terakhir
hidupnya
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Suryo W Prawiroatmojo dan Hery Kurniawan

Peran Seni dan Budaya
dalam konsep pertanian
ramah lingkungan
Abstrak
Transformasi konsep – konsep pertanian di Indonesia membawa
perubahan dalam sikap mental dalam menghargai alam. Konsep
industrialisasi pertanian hanya berpikir tentang produksi dan hasil yang
melimpah tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan bahkan
cenderung mengeksploitasinya. Berbeda dengan konsep pertanian
tradisional yang sangat menghormati elemen – elemen alam dan selalu
berusaha menjaga keseimbangan diantara elemen – elemen tersebut.
Melalui kearifan tradisional yang digabungkan dengan kemajuan
ilmu pengetahuan saat ini, maka pertanian berkesinambungan dapat
diwujudkan.
The transformation of agricultural concepts in Indonesia, also bring
the change in mental attidute to honor the nature. The industrialization in
agriculture only concern on the product, exploited the nature and ignore
the equilibrium with the nature. In other side the traditional agricultural
concepts put a great honor to the nature, which is very appriciate the
natural elementals and always keep the equilibrium among the natural
elementals. The fuse between the traditional wisdom and the modern
science will bring to the path of continuing agricultural.
Kata kunci : pertanian, seni, budaya, kearifan tradisional
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I.

Pendahuluan

Sejak dahulu tanah air kita, Indonesia terkenal subur makmur. Hasil
bumi berlimpah ruah hingga menarik berbagai bangsa datang berkunjung.
Mereka berlomba untuk menguasai negeri ini demi kepentingan pribadi.
Dari sejarah kita ketahui bahwa pertanian senantiasa menjadi tulang
punggung bagi setiap generasi. Bukti – bukti arkeologis dari jaman
prasejarah maupun sejarah menunjukan, bangsa kita telah memiliki
kearifan yang tinggi di bidang pertanian.
Leluhur kita menyadari bahwa pertanian telah menjadi sumber
penghidupan mereka. Karena itu mereka berusaha untuk membuat suatu
konsep pertanian berkelanjutan. Kearifan itu merasuk dalam berbagai
bidang kehidupan, sehingga menyentuh akar rasa dalam diri manusia
dan terciptalah seni budaya pertanian.
Namun ketika Era Industrialisasi menjamah bidang pertanian, kita
terbuai oleh keserakahan akan hasil yang melimpah sehingga melupakan
kearifan leluhur kita. Eksploitasi terhadap alam tanpa memikirkan akan
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dampak terhadap keseimbangan ekosistem merupakan hal yang biasa
kita lihat dewasa ini. Manusia Indonesiapun semakin tumpul nuraninya
terhadap alam dan lingkungan karena semakin jauh terpisah dari seni
budaya warisan leluhur kita.
Seiring dengan tumbuhnya kesadaran kita akan arti penting konsep
pertanian ramah lingkungan, maka sebaiknya kita tinjau kembali
kearifan warisan leluhur kita. Dengan demikian kita tidak semata ikut
mempopulerkan pertanian ramah lingkungan tetapi juga memberi “
jiwa” kepadanya. Disamping itu melalui seni budaya, kita juga dapat
memperhalus jiwa serta nurani para pelaku pertanian sehingga dapat
lebih menghargai alam.

II. Permasalahan dan tujuan penulisan
Pertanian di Indonesia kini
Seiring dengan pesatnya pembangunan di segala bidang yang
digalakkan dalam orde baru dengan konsep REPELITAnya, industrialisasi
juga merambah bidang pertanian. Penggunaan mesin – mesin modern,
pupuk kimia dan benih hasil rekayasa teknologi tidak terelakan guna
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mendongkrak hasil pertanian. Budaya dan konsep pertanian warisan
leluhur kita mulai ditinggalkan dengan berbagai alasan, sehingga terjadi
ekploitasi besar – besaran terhadap lahan pertanian dan alam Indonesia.
Dampak dari ekploitasi dan penggunaan bahan – bahan yang berbahaya
bagi lingkungan adalah terjadi ketidakseimbangan dari lingkungan alam.
Bencana alam kerap melanda, pergantian musim yang tak menentu, serta
hama penyakit yang datang menyerang bertubi – tubi. Hasil pertanian
yang diharapkan melimpah menjadi sebaliknya, gagal panen sering
terjadi, kelaparan timbul dimana – mana. Hal ini justru membuktikan
bahwa keserakahan manusia modern dengan industrialisasinya sangat
berbahaya bagi kelangsungan manusia dan ekosistem bumi ini.

Pertanian ramah lingkungan
Industrialisasi pertanian yang ternyata membawa dampak negatif,
menyadarkan kita bahwa konsep pertanian ramah lingkungan seperti
apa yang telah diterapkan oleh para leluhur, terbukti lebih menjanjikan
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kecukupan hasil pertanian yang berkesinambungan. Dengan demikian
akan tercipta suatu pertanian yang berkelanjutan.
Konsep – konsep dasar tentang pertanian ramah lingkungan begitu
kuat terintegrasi dalam segala aspek kehidupan para leluhur kita. Sehingga
terciptalah suatu budaya dan seni yang berakar dari pertanian. Meskipun
budaya itu nyaris punah terkikis oleh arus jaman, tetapi jejaknya masih
dapat kita cermati pada masa sekarang ini, terutama di Jawa dan Bali.
Melalui uraian berikut, akan diperkenalkan secara singkat beberapa
konsep dasar dari pertanian warisan leluhur kita. Dengan demikian kita
dapat mengambil hikmah dan menerapkannya di masa sekarang guna
memperteguh kesadaran yang baru muncul tentang pentingnya pertanian
ramah lingkungan.

III. Pembahasan
Konsep – konsep dasar pertanian warisan para leluhur kita, seluruhnya
merupakan konsep pertanian ramah lingkungan. Di masa itu penggunaan
sumber daya alam merupakan satu – satunya alternatif, karena belum
adanya bahan – bahan kimia dan benih hasil rekayasa.
Dengan segala keterbatasan saat itu, para leluhur kita mulai
mengembangkan suatu kearifan tradisional, dimana mereka berupaya
untuk mengerti fenomena alam, berusaha menjalin hubungan dengan
alam, dan hidup selaras dengan alam. Dengan demikian mereka telah
mengembangkan suatu sikap mental bersahabat dengan alam, bukan
memandang alam sebagai musuh yang harus ditaklukan seperti sekarang.
Konsep seperti tersebut diatas begitu kuat mengakar, sehingga
diapresiasikan juga dalam bentuk – bentuk karya seni, sikap mental dan
spiritual, ilmu pengetahuan dan perilaku keseharian, yang pada akhirnya
membentuk suatu kebudayaan tersendiri.

Sikap mental spiritual dan perilaku keseharian
Konsep dasar pertanian berawal dari sikap mental spiritual para
leluhur kita yang menghargai alam. Seperti disebutkan diatas bahwa
mereka mencoba bersahabat dengan alam, sehingga dalam keseharianpun
mereka tidak akan memperlakukan alam dengan semena – mena.
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Sebagai contoh dalam bertani mereka selalu mengadakan upacara,
semenjak pemilihan benih, pengolahan tanah, penanaman, panen dan
pasca panen. Hal ini bukan berarti sekedar upacara tanpa makna, tetapi
lebih kepada suatu pengolahan sikap mental dimana menyimbolkan
bahwa apa yang sedang dikerjakan itu sangat berarti bagi kelangsungan
hidup mereka, sehingga harus dikerjakan dengan sungguh – sungguh,
tekun, teliti dan penuh tanggung jawab.
Demikian juga aturan tentang hari – hari tertentu untuk memotong
kayu, menanam dan memanen hasil pertanian, ataupun berburu, yang
sepintas tampak hanya tahayul belaka, namun sebenarnya mengandung
kearifan dimana diharapkan tidak hanya bisa menghabiskan sumber
daya alam seketika itu juga dengan semena – mena tetapi sebaliknya bisa
menjaga kelangsungan tersedianya sumber daya alam itu.
Contoh lain adalah anggapan para leluhur tentang bumi ini yang
diibaratkan sebagai seorang ibu, Ibu Pertiwi. Hal ini bukanlah suatu
pemberhalaan, melainkan sebagai ungkapan rasa terima kasih yang
mendalam bahwa bumi telah memberi hidup, makan serta tempat
tinggal dan bumi ini memberi tanpa mengharap balasan, bagai kasih
tulus seorang ibu kepada anaknya. Dengan demikian, dalam keseharian,
mereka akan berlaku hormat kepada bumi ini dan tidak semena – mena
melakukan ekploitasi sumber daya alam.

Seni dalam kehidupan pertanian
Dengan terbentuknya sikap mental yang positif terhadap alam,
lingkungan dan pertanian akan menimbulkan rasa yang mendalam dalam
sanubari manusia.
Seni adalah ekspresi sadar manusia yang menampilkan perasaannya
dalam segala bentuk. Seni dapat berupa suara, tulisan, penggambaran
dalam dua dimensi maupun tiga dimensi dan lain sebagainya.
Kedekatan manusia dengan alam menimbulkan rasa cinta yang
mendalam, sehingga mereka menampilkannya dalam bentuk karya seni.
Terkadang begitu mendalamnya rasa cinta tersebut, sehingga mereka
menampilkan personifikasi dari unsur – unsur alam . Dengan masuknya
pengaruh Hindu dan Budha ke Nusantara, hal tersebut semakin menguat,
sebab dalam Hindu dan Budha sendiri mengenal personifikasi kekuatan
alam dalam bentuk dewa – dewi ( Antrophomorfi ).
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Salah satu jejak yang dapat dicermati, adalah adanya cerita tentang
asal mula padi dan orang bertani yang hampir tersebar merata di seluruh
Nusantara. Dalam cerita tersebut padi selalu dikaitkan dengan Dewi Sri
yang juga merupakan dewi kesuburan. Cerita tersebut juga berkembang
menjadi suatu bentuk penggambaran Dewi Sri, sebagai seorang wanita
cantik yang membawa bunga pudak dan bulir – bulir padi. Lebih lanjut,
cerita itu juga berkembang sebagai suatu seni pementasan wayang dan
tarian. Kesemuanya itu menunjukan rasa hormat dan penghargaan akan
padi sebagai makanan pokok di wilayah nusantara ini.
Dalam pewayangan kita juga mengenal gunungan atau kekayon yang
biasa ditancapkan di pada posisi tengah sebelum pertunjukan wayang
mulai. Gunungan merupakan gambaran alam semesta, bentuknya yang
menyerupai gunung diasosiasikan dengan keberadaan gunung berapi
yang memberi kesuburan bagi pertanian disamping melambangkan alam
adi kodrati. Dalam penggambarannya, dapat dilihat keberadaan semua
komponen alam dalam suatu keseimbangan. Keseimbangan itulah yang
harus tetap dijaga, karena dengan rusaknya keseimbangan maka rusak
pulalah ekosistem. Konsep tentang keseimbangan alam ini harus mendapat
perhatian khusus sebagai acuan dalam konsep pertanian berkelanjutan.
Karya seni lain yang masih dapat dilihat adalah relief pada candi – candi.
Beberapa relief menggambarkan kehidupan sehari – hari masyarakat jaman
itu. Dari sana kita dapat melihat bahwa kegiatan pertanian merupakan
kegiatan paling dominan di jaman itu. Penggunaan bajak yang ditarik
lembu juga terlukiskan disitu, disamping lukisan tentang hasil pertanian
yang berlimpah ruah. Hal tersebut merupakan bukti bahwa di jaman itu
bangsa Indonesia telah mencapai taraf pertanian yang cukup tinggi.

Ilmu pengetahuan
Di bidang ilmu pengetahuan pertanian, kita dapat melihat adanya
warisan yang sangat berharga berupa penanggalan terkait dengan musim
dan perbintangan ( astronomi ), yang disebut Pranata Mangsa. Dengan
menggunakan penanggalan tersebut para leluhur dapat memperkirakan
musim serta kegiatan pertanian yang cocok untuk dilaksanakan.
Dengan demikian mereka dapat mengantisipasi bila terjadi gangguan
dalam kegiatan pertanian tersebut.
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Sangat disayangkan, dewasa ini, kearifan tersebut banyak ditinggalkan
sehingga pola tanam yang sewenang – wenang, dan kerusakan lingkungan
yang semakin parah juga membawa dampak pada perubahan musim dan
iklim yang tidak menentu.
Dari bukti arkeologis juga memberi gambaran, bahwa pada jaman
pemerintahan Prabu Airlangga dari Kerajaan Kahuripan,
telah
memiliki suatu sistem irigasi yang canggih. Dalam suatu prasasti yang
ditemukan dekat Kota Kediri, dinyatakan bahwa Prabu Airlangga
pernah memerintahkan pembuatan bendungan guna mengatasi banjir
dari Sungai Brantas dan dipergunakan guna mengairi sawah penduduk.
Sisa – sisa peninggalan sistem irigasi lain buatan Prabu Airlangga
masih dapat dilihat di seputaran Gunung Penanggungan, Kecamatan
Trawas, Kabupaten Mojokerto. Peninggalan tersebut berupa Pethirtaan
Jolotundo, dan Belahan yang memiliki sumber air jauh diatas, di lereng
Gunung Penanggungan kurang lebih tiga kilometer dari lokasi pethirtaan.
Sayang sekali tidak dimiliki bukti tertulis tentang tehnik pengairan yang
demikian canggih.

Langkah – langkah guna menunjang pertanian di masa
mendatang
Dari uraian singkat diatas, dapat kita lihat bahwa para leluhur
sebenarnya telah berhasil mengembangkan suatu konsep pertanian
ramah lingkungan. Sayang sekali bukti – bukti tertulis sangatlah minim
karena hilang ataupun dihilangkan seiring dengan laju perkembangan
jaman yang tidak mau menerima kearifan dari jaman sebelumnya.
Seiring dengan fajar kesadaran dalam benak para praktisi pertanian
akan arti penting pertanian ramah lingkungan sebagai suatu konsep
pertanian yang berkelanjutan, maka ada baiknya menengok kembali
kearifan para leluhur dalam mengelola pertanian.
Pembinaan sikap mental adalah faktor utama dalam pertanian yang
berwawasan lingkungan. Dengan sikap mental yang baik, hormat kepada
alam, menghargai pertanian dan hasil – hasilnya, mencintai alam sebagai
bagian dari semesta dan perwujudan Tuhan, akan menghantarkan pada
perilaku keseharian dan pertanian yang lebih bertanggung jawab dalam
berinteraksi dengan alam. Sikap mental seperti ini sebaiknya ditanamkan
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sejak dini, melalui pemaparan cerita rakyat, pagelaran seni dan budaya,
permainan tradisional, upacara adat dan budaya. Sehingga sikap mental
itu akan mengakar kuat dalam setiap nurani putra bangsa ini.
Pemaknaan baru dari setiap upacara juga patut dipertimbangkan,
sehingga upacara bukan hanya ritual semata. Dengan demikian segala
arti upacara dan manfaatnya dapat diberi penjelasan dalam perspektif
modern, sehingga menjauhkan segala kecurigaan yang berbau mistik,
tahayul dan pemberhalaan yang kerap dilabelkan kepada budaya warisan
leluhur Indonesia. Seiring dengan pemaknaan baru itu, tidak akan ada
dalih untuk menolak budaya sendiri, sehingga dapat ditemukan kembali
bahkan memperkokoh jati diri Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa
yang luhur.
Dengan mempelajari konsep dan tehnik pertanian warisan para
leluhur, dapat dipilih tehnik – tehnik yang cocok untuk diterapkan pada
masa sekarang ini. Dengan demikian akan dapat dibuat suatu konsep
pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi alam negara ini.
Bukan lagi hanya mencontoh dari berbagai konsep – konsep import,
tetapi dapat menjadi pedoman baku bagi kelangsungan pertanian di masa
mendatang.
Tidaklah mudah untuk menelusuri kembali konsep – konsep itu,
karena keterbatasan peninggalan tertulis. Untuk itu, harus dimulai
pengumpulan tradisi – tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke
generasi sebelum semuanya hilang ditelan arus sang kala. Dari tradisi
– tradisi lisan itu akan didapat gambaran tentang apa yang dikerjakan
dalam mengolah pertanian.
Pengkajian kembali tradisi – tradisi dalam bidang pertanian,
merupakan kebutuhan yang mendesak karena dengan demikian dapat
diteliti kembali kearifan tradisional bangsa Indonesia di bidang pertanian.
sehingga akan berkembang pola pikir dan wawasan tentang suatu konsep
pertanian berkelanjutan di masa mendatang.
Penggabungan kearifan tradisional di bidang pertanian dan ilmu
pengetahuan modern juga perlu dipikirkan selama tidak membawa
dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia.
Keuntungan lain dengan menerapkan pertanian terintegrasi dengan
budaya adalah memberi suatu nilai tambah bagi pertanian itu sendiri,
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Ixora Javanica, Kembang Soka berbunga merah muda berumur sekitar 500
tahun di Candi Bangkal, diduga tumbuh sejak abad 16.

bukan hanya dari segi pertanian saja tetapi juga akan membangun
kebersamaan dalam masyarakat pertanian itu, sehingga akan terbentuk
masyarakat pertanian yang kompak.
Di samping itu juga memberi nilai tambah dalam aspek pariwisata.
Dengan adanya budaya pertanian yang semakin berkembang dan halus,
akan menarik para wisatawan untuk datang berkunjung baik sebagai
penikmat seni belaka, ataupun juga sebagai peminat untuk mempelajari
kearifan leluhur kita. Dengan demikian bukan hanya mendapatkan
keuntungan ekonomis dari hasil pertanian saja tetapi juga dari berbagai
aspek seni dan budaya.

IV. Kesimpulan
Bangsa Indonesia sejak dulu bergantung pada pertanian sebagai
penghidupannya. Sehingga wajar bila telah mencapai taraf budaya yang
cukup tinggi di bidang pertanian. Tetapi perubahan jaman dan kebudayaan
serta sikap mental manusia Indonesia telah membawa kehancuran pada
sistem pertanian di negara ini.
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Dengan terbitnya kesadaran baru akan arti penting pertanian
ramah lingkungan sebagai konsep pertanian berkelanjutan, merupakan
momentum yang tepat guna mengkaji kembali kearifan para leluhur
Bangsa Indonesia di bidang pertanian.
Menelaah kembali kearifan para leluhur akan membangkitkan rasa
cinta pada budaya sendiri, sehingga tidak akan meremehkan budaya
warisan dengan berbagai dalih yang tidak jelas seperti pemberhalaan,
mistik dan lain sebagainya, dan tidak akan mudah terpengaruh serta
menyerap budaya luar yang belum tentu cocok dengan kepribadian
Bangsa Indonesia.
Disamping itu, keuntungan yang dapat dipetik dari pertanian ramah
lingkungan adalah berupa hasil pangan yang lebih sehat. Selanjutnya
juga dapat mengembangkan seni dan budaya dengan corak tersendiri
serta menunjang berbagai sektor lainnya seperti pariwisata.
Semoga uraian singkat ini dapat menggelitik para praktisi dalam
bidang pertanian untuk mau membuka wawasannya, sehingga Bangsa
Indonesia dapat menjadi pelopor di bidang pertanian kembali.
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Epitaph
Name : Suryo Wardhoyo PRAWIROATMODJO
Place/date of birth : Surabaya - Indonesia, June 22, 1956
Place/date of demise: Jakarta – Indonesia, May 8, 2013
Education back ground :
 graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga
University in Surabaya, Indonesia 1982
 Wildlife conservation management, Smithsonian Institution University of West Virginia, at the Conservation and Research
centre, Front Royal, Shenandoah, U.S. - 1986
 Environmental education management, International Centre for
Conservation Education, Cheltenham, Gloucestershire,
U.K.
1987

Bersama teman-teman di Cambodia
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Professional back ground :
• wildlife veterinarian at Surabaya zoo, 1981 - 1983
• public relations officer of veterinary products, 1983 - 1984
• environmental education programme development – Green
Indonesia Foundation, Jakarta 1984 - 1990
• director and founder of Seloliman Environmental Education
Centre, East Java 1988 - 1997
• co-ordination for the development of environmental education in
Indonesia, 1997 - 1999
for the establishment of new centres in South Sulawesi and Bali. Assisting
others to develop environmental education initiatives and activities, in
West Java, Central Kalimantan, Irian Jaya (West Papua)
Awards / recognitions :
• The Rolex Awards for Enterprise, Geneva - Swiss 1990
• The Ashoka – Innovator for the Public (Social Entrepreneur
Recoqnition), Washington U.S.A 1990
• The Global 500 Award, UNEP, Rio de Janeiro – Brazil 1992
• The Environmental Award, Pacific Asia Tourism Association
(PATA), Jakarta - 1995
• The National Medal for the participation in the Development,
Jakarta – 1996
Position/member of :
founder of the first Indonesian environmental education centre PPLH
Seloliman
founder – program coordinator of Pring Woeloeng environmental
education institution
founder – advisory member of the Caretakers of the Environment
International Indonesia Chapter – Pandu Pertiwi
member of Ashoka Fellow – Indonesia
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member of Caretakers of the Environment International
Founder-advisory member of the UNESCO Associated School ProjectTime Project
Guest lecturer at Kertarajasa Buddhist College 2008 - 2012
Lecturer of Social Entrepreneurship at Ciputra University, Surabaya,
since 2010
Speaker at the International Conferences of the United Nations Day
of Vesak – IABU (International Association of Buddhist Universities),
at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya & Bangkok,
Thailand 2009, 2010, 2011.2012 on the topics: integration of Buddhist
teachings with environmental education methodology
He has organised and given speeches, creates and leads activities,
programmes, lectures, networks on various environmental awareness
topics for various target groups:

Presentasi tentang Candi Bangkal di Universitas Ciputra, Surabaya
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1. Environmental education for specific target groups: workshops
for trainers, teachers, students and education officials: education
methodology for school teachers, introduction of the Montessori
system Course for school teachers, annual workshops and conferences
for school teachers
2. Environmental education with specific titles: on ethics, religion, law,
the economics, bio-diversity, education methodology, introduction
to environmental impact assessments, introduction to Agenda 21
and the Rio Summit, Marine and marine pollution.
3. Training for specific purposes: human resources improvement
for NGOs, on environmental education methodology, TOT on
education and environmental education methodology, professionals
in environmental education and management training programme.
Also management training on community based organisation (CBO),
non profit institution management and development.
4. Development of environmental education initiatives: creation of the
Net work on environmental education: the Indonesian chapter of
the Caretakers of the Environment International in 2001, the school
linking programme, time project of UNESCO after the regular two
years International Teachers Conferences in East Java: 1995, 1997,
1999, 2001, 2003 with teachers participants: from: Canada, UK (incl.
Ireland - North, Scotland), Netherlands, Sweden, Denmark, Finland,
Hungary, India, Poland, Malaysia, Canada. The Indonesia chapter of
Caretakers of the Environment International has been acknowledged
internationally as a good EE (Environmenta Education) network.
5. Social and cultural environmental programmes and community
based activities: home gardening training course,
village
programmes, organic agriculture development, alternative health
care programme, sanitation and nutrition training programme.,
bamboo flute competition programme, sound of nature spectacles/
shows, traditional/local art and dances, preservation of local
wisdom, knowledge and genius, handicrafts from agricultural waste,
developing solar energy for house hold uses.
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The mentioned above were done since 1986; and the following were his
prime activities:
6.	Organising “Water for Life “program for East Java High Schools,
supported by BLH East Java Province, ESP – USAID, 2005 – 2006.
7.	Organising workshop of “How Javanese Villages’ local wisdom
conserve springs and forest”, supported by BLH East Java Province,
Kabupaten Malang, Mojokerto, Pasuruan and Kota Batu, ESP –
USAID 2007,
8.	Organising workshop of “ Pekan Budaya Panji (Old Javanese Culture
– Panji)” on the Javanese history of local wisdoms integrating culture
and nature conservation, 2007 with kabupaten Mojokerto, Univeritas
Petra Surabaya, Universitas Merdeka – Malang.
9.	Organising the first Environmental Teachers International
Convention (ETIC), March 2008, in Kaliandra Foundation,
Pasuruan – East Java., supported by the Ministry of Environment,
BLH East Java Province,
10.	Organising conservation of Trawas’ Springs by integration activities
and supports from various institutions and groups: UNDP, GEF –
SGP, ,public organisations: Lions Club Surabaya, IAMDP alumni
club, and local communities of Trawas, 2009 – 2010.
11.	Organising the Caretakers of the Environment International 24th
Conference: Nature and Culture, for teachers and students of 17
countries in East Java, July 2010. supported by the Ministry of
Environment, Ministry of Education ,BLH East Java Province,
Kabupaten Probolinggo, Mojokerto, Pasuruan, Malang and Kota
Batu, Kota Probolinggo Universitas Brawijaya – Malang.
12. Assisting the field implementation of the Catholic Church First
Carmelites Asia Pacific Congress in July 2011, for Catholic Schools
in Asia Pacific.
13. Assisting, consulting and organising training and workshops for “
Mangrove Conservation Education for Teachers” in Kabupaten
Probolinggo, by BLH Kabupaten Probolinggo. In 2011.
14. Participating and speaker at the 1st European Laureates Convention
on “ Preparation of Rio + 20 “ in Freiburg, Germany, 8 – 12 march
2012.
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15.	Organising and Key note speaker at the Environmental Teachers
International Convention – ETIC 2012 in Lawang, Malang – East
Java. April 8 – 13, 2012, supported by the Ministry of Environment,
BLH East Java Province, Departement of Health , East Java.
16. Presenting the paper: Integration of Buddhist and Environmental
Integration”
on the
IABU workshop – conference in
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) Ayutthaya,
Thailand in June 2012 (From 2009 up to 2012)
17. In 2012 concepting, planning and organising some environmental
education outdoor activities; also workshop – training for teachers: “
Innovative Education Methodology for Socio – cultural and history
Teachers, based on environment” in Sepetember 2012, co-operation
with the BP3 (Archaeology Conservation), Kabupaten Mojokerto ,
Airlangga University – Surabaya and CEI Indonesia
18. Concepting, planning and organising for workshop – training for
teachers: “ Innovative Education Methodology for Javanese language
Teachers, based on Local Wisdom and Knowledge” in February
2013, co-operation with the BLH East Java,, Airlangga University –
Surabaya and CEI Indonesia
Articles, writings, books:
Articles in the Indonesian majalah “Suara Alam” in Bahasa Indonesia and
the “Voice of Nature” in English, 1984 - 1987.
Articles in the Indonesian Buletin “Seloliman” since 1990 – 1997, in
Bahasa Indonesia and for the newsletter in English.
Bermain dengan satwa dan alam Indonesia, practical book for school
children, published by STIK Surabaya in 1986.
Keindahan sebatang Pohon, practical guide book for school students,
published by Edumedia Surabaya in 1990/1
Pendidikan Lingkungan Hidup dan Agama, on phylosophy and education
methodology, in 1996, by University Widya Mandala Surabaya,
Bermain dengan alam (play with nature) , published by Ashoka – PLAN,
2001
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Membuat Kompor.tanpa BBM (making alternative stoves and non fossil
oil fuels), published by Puspa Swara in 2006., published up to the 7th
edition at 2012.
With the PPLH team:
Pemanfaatan lahan Kritis dan Tegalan (How to utilise critical land dry
lands), published by Trubus Agrisarana Surabaya, 1996;
pemanfaatan air limbah (how to utilise domestic waste water) , published
by Trubus Agrisarana Surabaya 1997
Ekonomi dan Lingkungan (Points of Economy and Environment),
published by Hanns Seidel Foundation – Jakarta, 1996
Unpublished Manuscripts:
- Berkebun tanpa lahan in Bahasa Indonesia – planting without
garden
- Recipes of Solar Box Cooker – delicious meals receipts made with
solar box cooker.
- Titik Embun pendidikan lingkungan hidup – what and how in
environmental education
- Berkebun tanpa lahan – urban agriculture at homes without yard/
garden.
Other website :
www.rolexawards.com
www.ashokaindonesia.org
www.ashoka.org

suryo prawiroatmodjo – search engine.
www.caretakers4all.org
www.cei2010.org

www.ETIC2012.org

198

Drh. Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo

Profiles covered by local news paper (samples)
Elements . (2006, 03 01). Nature nurturer. ELEMENTS. A publication of
the Singapore Environment Council, in partnership with the Singapore
Green Business Alliance 04(2), 12. Retrieved from http://www.sec.org.
sg/images/Publications/Elements/1 mar2006.pdf

Jeffrey. (2003). Environmental agitator. THE Rolex awards for enterprise
journal, 16(summer), 28-35. Retrieved from http://www.rolexawards.
com/profiles/laureates/suryo_wardhoyo_prawiroatmodjo/project
Graham. (2011, 07 07). Finding history’s buried treasures. THE Jakarta
Post. Retrieved from http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/07/
finding-history’s-buried-treasures.html

Graham. (2005, 04 19). A cruel irony of nature . THE Jakarta Post.
Retrieved from http://www2.thejakartapost.com/news/2005/04/19/cruelirony-nature.html

Graham. (2005, 04 19). Fifteen green years at seloliman . THE Jakarta Post.
Retrieved from http://www2.thejakartapost.com/news/2005/04/19/
fifteen-green-years-seloliman.html
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Patung Raja Airlangga sebagai lambang Universitas Airlangga,
alma mater dan kebanggaan Drh. Suryo W. Prawiroatmodjo.
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Catatan Kecil
dan Terima Kasih
Buku ini terwujut berkat dukungan dan kerelaan banyak pihak. Untuk
itu perlu disampaikan penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya.
Pertama, kepada Keluarga Besar almarhum Suryo W.Prawiroatmodjo,
teristimewa Bapak Siswanto yang mengulurkan bantuan dana percetakan
buku ini.
Kedua,kepada semua pihak yang telah ikut dalam prosesi kehidupan,
penderitaan, kematian hingga kremasi dan penaburan abu-jenasah Suryo
Wardhoyo di Candi Kendalisada. Tanpa campur-tangan dan partisipasi
anda semua , mustahil kisah besar Suryo Kinasih – The Beloved Suryo,
atau Sie Swan Gwan (1956-2013) menyebar dan menjadi inspirasi bagi
masyarakat luas.
Ketiga, kepada semua kontributor, penulis, bloggers, jurnalis dan
penerjemah yang tulisannya dimuat dalam buku ini disampaikan maaf
dan terima kasih, penghargaan dan salam bahagia untuk anda semua.
Catatan Kecil perlu dicantumkan untuk:
Graham Duncan, yang paling banyak menulis tentang Suryo dan
kegiatannya. Ada lebih dari 25 orang tokoh dunia bernama Duncan
Graham. Khusus untuk yang satu ini adalah Graham Duncan kelahiran
Inggris, 1938. Dia seorang jurnalis, pernah bekerja untuk Australian
Broadcasting Corporation – ABC, tinggal di Selandia Baru dan Indonesia,
silih berganti. Semula banyak menulis masalah Aborigin, sekarang banyak
mencermati perkembangan Indonesia. Tiga tulisannya dalam buku ini
diambil dari Harian The Jakarta Post. Terima kasih.
Lydia Kieven, arkeolog, pencinta budaya Panji, kelahiran Jerman, 1956.
Sahabat Suryo selama dua dasawarsa. Semula ia merasa “dimanfaatkan”
karena disuruh bicara di sana-sini. Akhirnya dia memahami bahwa Suryo
memerlukan teman dan bantuan untuk membuat bangsa Indonesia
mencintai sejarah, kebudayaan dan lingkungan hidupnya.
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Eka Budianta, editor, mantan wartawan British Broadcasting Corporation
– BBC di London, Inggris. Pemenang Hadiah Ashoka (1986) ini
berteman dengan Suryo sejak awal 1990-an. Ia sudah biasa ikut membuat
buku Seratus Harian seperti ini. Di antaranya untuk gurunya di SMA
Dempo, Malang, “Mutiara Pegunungan” – 100 hari wafatnya Pater E.
Siswanto. Untuk dosennya di Fakultas Sastra, Jakarta, “Onze Ong” – 100
hari wafatnya Dr. Onghokham. “Sahabat Yang Mendengarkan” – 100
hari wafatnya Suryanto – temannya di Bandung, dan banyak lagi. Eka
Budianta dikenal sebagai seorang biografer dengan pendekatan sastra.
Hery Kurniawan Wijaya, dokter pada perusahaan PT Bentoel di Malang,
sahabat Suryo yang menggemari pertanian dan teosofi. Pria kelahiran
Denpasar 1976 ini juga seorang akupungturis. Karyanya “Kawruh Jiwa
dalam Konstelasi Psikologi Modern” diseminarkan pada Diskusi Budaya
Jawa “Anggara Kasih” Universitas Merdeka, Malang.
Theresa Pungky Vitriestita, puteri dari Ibu Felicia Tundjung Rianti,
sobat Suryo dalam mengadakan pendidikan lingkungan di sekolahsekolah. Dia sarjana teknik kimia lulusan Universitas Pembangunan
Nasional, Surabaya dan magister (S-2) jurusan Strategic Management dari
Universitas Widyamandala, Surabaya. Sekarang bekerja pada Singapore
Chamber of Commerce Indonesia.
Dede Oetomo, Stien J. Matakupan, Agus Wiyono, Antonius
Danurwenda, Adrian Perkasa, Sapto Siswoyo (Kupu Buku), Heri
Setiawan, Adi Setijowati, Lili Andajani dan semua kontributor lain
dalam buku ini memiliki kepakaran, ketokohan dan kedekatan tersendiri
dengan almarhum Suryo Wardhoyo Prawiroatmodjo.

Terima Kasih
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Penutup
Sambutan
Penerbit
(UBAYA)
Antonius Ayungga

Dia Sudah Menemukan Tempatnya
Suryo...Suryo, engkau memang mempunyai sifat seperti matahari.
Senantiasa menyinari bumi tanpa mengharap imbalan.
Suryo selalu menyemangati wong cilik, orang desa yang lugu.
Suryo mempunyai semangat mencintai wong cilik luar biasa,
memberikan pelatihan kepada orang desa agar bisa menjadi penjual
jamu, tukang pijat, tukang urut, tusuk jarum bahkan menyemangati
wong cilik walau belum bisa mengerti bahasa Indonesia.

S

uatu hari Suryo membuat program dengan orang desa selama 3
hari. Pada hari terakhir baru sadar bahwa apa yang dibicarakan
mengenai Hak Patent tidak dimengerti. Dengan lugunya pada hari
terakhir seorang peserta dan mengakui dengan jujur bertanya “Kenapa
membicarakan paten pinaten?”
Siapa yang dipateni dan kenapa sampai dipateni?
Dipateni dalam bahasa Jawa artinya dimatikan (dibunuh) dan kenapa
di matikan? Mungkin bapak desa itu pikir ada apa dengan Pak Suryo
membicarakan program mutilisasi di desa ini? Kasihan sampai tiga hari
kursus berjalan ternyata tidak mengerti.
Suryo Kinasih The Beloved
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Dengan sabarnya Suryo menjelaskan. Setelah dimengerti mereka
tertawa terbahak-bahak bersama-sama.
Suryo tidak pernah menyerah. Apa yang dia inginkan meski dengan
susah payah dia tetap mengusahakan agar terjadi. Banyak hal yang dia
harapkan. Sampai terakhir pun suatu malam dia membangunkan saya
yang tidak pernah dia lakukan selama hidup bersama dengan dia kirakira 40 th lebih.
Dia minta, bila waktunya tiba, dia minta dikremasi dan abunya
ditaburkan di Candi Kendalisodo yang dia impi-impikan sejak lama,
meskipun dia belum tahu tempatnya dan menginginkannya selama dia
hidup.
Dia punya anak desa yang setia dengan dia yaitu Bapak Triwibowo
yang polos dan lugu dan sangat mengetahui Tradisi Jawa. Setiap acara
Suryo selalu di upacarai ala adat Jawa Kuno. Dan selalu dia memakai
kostum Jawa termasuk udeng di kepala.
Udeng adalah kain bujur-sangkar yang dilipat untuk penutup kepala.
Dengan kain itu menurut mitos Raja Ajisaka melindungi Pulau Jawa.
Kisahnya terjadi sebelum Ajisaka dimakan oleh raksasa, Dewata Cengkar,
ia hanya minta tanah seluas kain penutup kepala untuk mengubur tulangtulangnya.
Ternyata ketika kain kepala itu digelar, seluruh Pulau Jawa terlindungi.
Raksasa yang tamak itu terdesak sampai jatuh dan berubah menjadi buaya
di Laut Selatan.
Satu-satunya orang desa yang mengerti keinginan Suryo adalah Bapak
Triwibowo. Suryo seorang yang cerdas bisa bergaul dengan siapa pun,
dengan raja dan ratu, pangeran, menteri, perdana mentri, gubernur,
camat dan sampai wong-wong cilik yang belum bisa berbahasa Indonesia
dengan baik.
Dia selalu ingin memajukan wong-wong cilik yang terbelakang. Setiap
kali dibuat acara atau program Suryo selalu mengajak wong cilik untuk
melibatkan diri seperti tukang jamu, tukang pijet bahkan pembantu
rumah tangganya pun di ajak ikut serta. Dia tidak mudah sakit hati dan
selalu mema’afkan asal kita harus dengan tulus mengatakan kesalahan
kita.
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Selama berteman lebih dari 40 th banyak sekali suka dan duka kita
jalani bersama. Puji Tuhan persahabatan kita sampai maut memisahkannya
dengan kematian.
Sebetulnya dia menderita sakit perut itu sejak lama dan selalu mencari
kesembuhan di mana-mana mulai dari balian, mantri desa, spesialis
hingga ke luar negeri. Akhirnya tiap hari dia harus menjalani sakit perut
dan harus ke toilet cukup sering sepanjang hari.
Kasihan betul melihatnya, dia tersiksa. Dia cukup bisa menahan
penderitaan. Kadang-kadang sampai terjadi pendarahanpun dia masih
memikirkan wong cilik.
Selama bergabung dengan Universitas Ciputra, Suryo merasa
keinginannya terakomodasi. Selain dengan Universitas Ciputra juga
dengan sekolah Tinggi Agama Budha (di Malang, Surabaya bahkan di
Jakarta).
Setiap tahun perayaan hari Raya Waisak dia selalu membawakan
makalah di depan para biksu sedunia. Sebetulnya Suryo sedang
mempersiapkan diri dengan makalah dalam hari Raya Waisak tahun ini
2013 pada bulan Juli di Bangkok, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain
Saya cukup kehilangan sampai saya harus ikut retret di Tumpang. Kata
Suster Yustin saya harus merelakannya kembali ke rumah Bapa di Surga.
Ya betul juga sampai saya selalu ingat kata-kata suster yang melayani
curhat saya.
Saya percaya dia sudah menemukan apa yang diinginkannya selama
ini, istirahat dengan tenang di Candi Kendalisodo. Dia memang sering
bilang kalau melihat candi-candi di sekitar Trawas hatinya ayem.
Selamat jalan Suryo, istirahatlah dengan tentram dan damai.
Rest in peace, Tuhan memberkati.
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