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Sirih Pinang
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KATA PENGANTAR

ix

Alhamdulillahirabbil’aalamin, segala puji syukur dipanjatkan 
kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.  Hanya 
karena rahmat dan karunia-Nya, buku “Dari Sergai Ke Kefa” dapat 
hadir dan menyajikan rangkaian tulisan apik tentang komitmen, 
semangat dan perjuangan dalam mewujudkan keseimbangan aspek 
kehidupan sosial-budaya-ekonomi.

“Think Globally Act Locally - Berpikir Global Bertindak Secara 
Lokal”. Komitmen dan tanggung jawab global untuk mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui  aksi  menjaga 
dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang 
berbeda-beda, sesuai dengan kondisi nasional dan lokal di 
masing-masing negara. Untuk mewujudkan esensi pembangunan 
berkelanjutan dimaksud, Global Environment Facility (GEF) melalui 
Small Grant Program (SGP)  menyediakan dukungan pendanaan 
dan teknis bagi aksi-aksi masyarakat yang melestarikan dan 
memulihkan lingkungan sambil meningkatkan kesejahteraan dan 
mata pencaharian masyarakat. GEF-SGP menunjukkan bahwa 
tindakan masyarakat dapat menjaga keseimbangan yang baik 
antara kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat serta kewajiban 
pengelolaan  lingkungan.

Perjalanan penerapan GEF-SGP yang cukup panjang di 

t e r a s m i t r a . c o m

Laksmi Dhewanthi
GEF Operational Focal Point

Sumber Pengetahuan 
yang Sangat Berharga
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Indonesia disemarakkan dan diwarnai oleh berbagai cerita, 
pengalaman dan pembelajaran dari berbagai para pejuang 
lingkungan hidup penerima manfaat GEF-SGP. Bila Albert Einstein 
mengatakan bahwa “Satu-satunya sumber dari pengetahuan 
adalah pengalaman” maka cerita pengalaman 10 (sepuluh) tokoh 
penerima dukungan dan mitra GEF-SGP yang terangkum dalam 
buku ini adalah pengetahuan yang sangat berharga.  Menjadi lebih 
menarik karena cerita kesepuluh tokoh GEF-SGP dituliskan oleh 10 
(sepuluh) orang generasi muda milenial yang telah berkesempatan 
“bersentuhan dan menyerap” semangat dan perjuangan para 
tokoh, melalui kerjasama antara GEF-SGP dan  Lembaga Studi 
Pers dan Pembangunan (LSPP). 

Akhirnya selamat menyelami dan meresapi komitmen dan 
semangat untuk mewujudkan keseimbangan  aspek sosial, ekonomi 
dan lingkungan hidup, yang tertuang dalam buku ini.  Semoga 
kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan ketekunan untuk 
melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan. 

Jakarta,  Oktober 2018

xL S P P
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Keberagaman Melahirkan 
Kebanggaan & Kebangsaan
“Tuhan kasi kita mata untuk melihat sekitar. Bunga, kupu-

kupu, pohon, langit, itu semua bisa jadi motif dalam tenun. Tapi 
dari semua itu, kita semua akan banyak menenun dengan motif 
ini,” ujar Mama Monika, seraya menunjukkan sehelai kain tenun 

bermotif mak’aif... Mak’aif menyimbolkan nilai kebersamaan 
itu dalam motif yang berwujud seperti tangan-tangan yang 

bergandengan satu sama lain.

-Linda Fitria dalam catatan reportase berjudul 
Mama Yovita-. 

KEBERAGAMAN kerja yang dilakukan oleh komunitas-komunitas 
mitra GEF SGP Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi di 
Indonesia mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia, 
yang memunculkan rasa kebangsaan dan kebanggaan sangat 
kuat atas kemampuan mereka dalam bekerja sama, baik bagi 
para pelaku maupun penerima dampak. Keberhasilan mereka 
ini jelas harus terus diceritakan pada publik luas dan menjadi 
kebanggaan anak bangsa, terutama generasi muda Indonesia, 
sehingga memunculkan inspirasi yang terus meluas kemana-
mana dan melahirkan gerakan sosial pengentasan kemiskinan 

SIRIH PINANG

Xiiit e r a s m i t r a . c o m

Catharina Dwihastarini
Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia
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yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan 
berkelanjutan.  

Generasi muda yang sekarang akrab dengan sebutan Generasi 
Millennial (lahir awal 1980 hingga 2000-an) merupakan aset masa 
depan Indonesia karena jumlahnya diprediksi akan mendominasi 
populasi penduduk usia produktif pada kurun waktu 5-10 tahun 
ke depan.

Banyak pakar sosial, menyebut generasi millennial memiliki 
keunikan dan ciri khusus yang akan menjadi aset pembangunan 
bangsa yang penting jika berhasil ‘menyentuh’ dan mengembangkan 
mereka.  Generasi milenial ini sangat penting untuk disentuh 
gagasan-gagasan terkait keberagaman, kebanggaan dan 
kebangsaan Indonesia melalui cerita-cerita praktik berhasil mitra-
mitra GEF SGP Indonesia.

Berangkat dari gagasan mempertemukan cerita mitra GEF 
SGP Indonesia dengan kekuatan Generasi Millenial tersebut 
maka GEF SGP Indonesia bekerjasama dengan LSPP mengadakan 
sebuah program Narrative Writing Scholarship yang ditujukan 
bagi generasi milenial.

Di bulan Maret 2018, terpilihlah sepuluh penerima beasiswa 
penulisan, semua mahasiswa. Ada mahasiswa yang berasal dari 
perguruan tinggi di Sumatera Utara. Ada yang dari Riau. Dari Jawa 
Barat. Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, 
Bali, Nusa Tenggara, Papua. Ke-10 peserta tersebut mengikuti 
pelatihan penulisan selama 3 hari di Jakarta. Mereka diberikan 
bekal  untuk memperkaya bakat menulis mereka. Proses tersebut 
difasilitasi oleh teman-teman LSPP. 

Bulan April 2018, ke-10 peserta melakukan reportase 
langsung dengan mitra-mitra terpilih GEF SGP Indonesia untuk 
menghasilkan 10 tulisan mengenai keberagaman Indonesia. 
Tulisan-tulisan hasil dari proses reportase yang diperoleh dari 
penuturan langsung mitra-mitra akar rumput yang bersinggungan 
langsung dengan keseharian dalam menjaga, merawat, mencipta 

xivL S P P
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kerja, dan mewarnai Indonesia. Tuturan yang dituliskan dengan 
gaya lugas ala anak muda akan membuat kita larut dalam 
kehidupan keseharian akar rumput yang tak pernah mengenal 
kata menyerah. Seperti terbaca dalam tulisan Laras Olivia, dalam 
reportasenya berjudul Penenun Sejati:

“Perempuan setengah baya yang menikah dengan lelaki asal 
Lombok itu dulunya pernah menenun setagen, seperti halnya 
Mbah Mijem. Namun, ia memutuskan tidak lagi menenun dan 

beralih membantu suaminya menambang pasir. Uang penjualan 
setagen tidak mampu menopang keperluan rumah tangganya. 

Uang dari hasil menenun setagen juga tidak langsung bisa 
diterima, karena hasil tenun harus menunggu lima hari dulu 
untuk diambil pengepul (tengkulak). Padahal kebutuhan hidup 

sehari-hari jelas tidak bisa ditunda.” 
Dalam buku ini, warna keberagaman dapat dinikmati dari setiap 

gaya tulisan para penulis muda. Tidak seragam. Perbedaan gaya 
tutur ini mencerminkan ragam sudut pandang anak muda dalam 
melihat Indonesia. Nada bangga tercetus dalam beberapa kalimat 
tulisan mereka, seperti terbaca dalam tulisan Mimpi-Mimpi 
Mashadi, yang dituliskan oleh Filisianus Richardus Viktor:

“Saya melihat pohon-pohon mangrove tumbuh berjajar rapat 
dan menjulang tinggi hampir mencapai 10 meter. Beberapa 

pohon tampak seakan terbaring dan setengah dari tubuh 
mereka ditutupi air, tetapi kondisi ini tetap memberi manfaat 
bagi lingkungan. Di bawahnya menjadi rumah bagi biota yang 
menghuni perairan ini. Ketika abrasi terjadi dan banyak pohon 

mangrove yang tumbang dulu, warga Pandansari sempat 
khawatir desa mereka hilang dan hanyut ke dalam laut. 

Kini mereka tak begitu resah.” 
Buku ini bukan hanya sekumpulan kisah-kisah reportase 

anak muda belaka. Tetapi buku yang sarat dengan cerita-cerita 
perjuangan keseharian dan kebanggaan masyarakat Indonesia 
terhadap negerinya. Oleh karena itu, buku ini patut untuk dibaca, 
dinikmati, dan disebarkan ke banyak kalangan.

Terimakasih kami sampaikan kepada ke-10 penulis muda: Linda 

Sirih Pinang

xvt e r a s m i t r a . c o m
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Fitria, Jofie D Bakti, Annas Chairunnisa Latifah, Filisianus Richardus 
Viktor, Muhammad Fiqie Haris Prabowo, Laras Olivia, Yepuni 
Giyai, Irene Aprilya Meok, Maflahah, dan Indri Moniaga, yang 
telah berhasil menuliskan dalam tuturan gaya milenial cerita akar 
rumput kebanggaan Indonesia.  Terimakasih juga kami sampaikan 
kepada mitra-mitra GEF SGP Indonesia: IPPHTI-Brebes (Mas Hadi), 
KSU Nira-Banyumas (Mas Nartam), Dreamdelion - Yogyakarta (Mbak 
Nadiya), Perkumpulan Lawe (Mbak Atiek dan Mbak Adinindyah), 
Yayasan Wisnu-Bali (Mbok Denik), PPLH Bali (Mbok Catur), Yayasan 
Tafean Pah (Mama Yovita), KSM Muara Tanjung- Sumatra Utara 
(Mas Sutrisno dan Mbak Jumiati) yang sudah mau mendampingi dan 
menjadi narasumber bagi penulisan ini.

Selain itu kami juga menyampaikan terimakasih kepada teman-
teman LSPP (Mas Bintang, Mas Harry, Bang Ucok, Mas Dicky, Mas 
Hanief, Babe Nadjib, dan Mbak Tya) yang mau memfasilitasi proses 
penulisan ini. Juga Mbak Linda Christanty dan Mas Goenawan 
Widjaya sebagai pengajar di workshop Narrative Writing 
Scholarship tersebut.

Tak lupa kami sampaikan terimakasih untuk anggota Panitia 
Pengarah Nasional GEF SGP Indonesia (Ibu Laksmi Dhewanti, Ibu 
Latipah Hendarti, Bapak Zainal Arifin, Ibu Brigita Isworo, Ibu Ikatri 
Meynar, Ibu Julia Kalmirah, Ibu Martha Tilaar, Bapak Fransiscus 
Welirang, Bapak Agus Widianto, Bapak Y. Purwanto, Bapak Budhi 
Sayoko, Bapak Heru Wardhana, Bapak Soegiono, dan Bapak Iwan 
Kurniawan) yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami 
untuk melaksanakan gagasan kegiatan ini. 

Terakhir, kami sampaikan terimakasih kepada rekan-rekan di 
sekretariat GEF SGP Indonesia (Hery Budiarto dan Meinar Sapto 
Wulan) yang sudah bekerja keras mewujudkan gagasan menjadi 
sebuah hasil yang luar biasa. 

Akhir kata, kami sampaikan selamat menikmati dan ikut 
mengalir bersama tuturan cerita akar rumput ala generasi 
millennial.

Jakarta, September 2018

xviL S P P
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PENDAHULUAN

Menantang Milenial 
Menulis Indonesia

MENULIS cerita sudut-sudut wilayah Indonesia yang kaya 
budaya dan beragam kepada khalayak bukan perkara gampang. 
Tantangannya tidak sedikit. Prosesnya tentu panjang, dan 
melelahkan. Seseorang yang berniat menulis tentang sebuah tempat 
di Indonesia, setidaknya mesti melakukan perjalanan. Berbincang 
dan tertawa bersama masyarakat di sana. Mendengarkan 
pengalaman warga. Menangkap perjuangan dan kepahitan 
hidup. Merasakan alam lingkungan di sekelilingnya. Lalu, tentu 
saja, menuliskannya dengan gaya bercerita. Mengalur seperti 
menyaksikan film. Mengalir seperti Anda mendengar penutur 
dongeng. 

Lantas, apa jadinya jika itu dilakukan oleh kaum muda yang 
disebut-sebut sebagai generasi milenial? 

Ada pihak yang meragukan kemampuan anak-anak milenial 
ini. Yang sejak kanak-kanak sudah terbiasa dengan kemudahan 
akses internet. Hidup di tengah banjir informasi. Dikelilingi ragam 
media elekronik. Generasi yang gemar mengonsumsi informasi 
pendek, dan dangkal. Cuma gandrung dengan media sosial. Minim 
kepedulian terhadap lingkungan di sekitar.

xviit e r a s m i t r a . c o m

Samiaji Bintang N
Direktur 

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
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Tantangan itu yang coba dijawab oleh LSPP. Lewat dukungan 
GEF-SGP, LSPP coba merangkul “anak-anak milenial” untuk 
menjawab keraguan sebagian orang kepada mereka.  

Sejak awal 2018, LSPP menyusun program penulisan naratif 
khusus bagi kaum milenial. Di program ini mereka akan dilatih 
menulis. Lalu, melakukan perjalanan untuk reportase ke lokasi 
pelosok yang belum pernah mereka datangi. Setelah itu, didorong 
menulis hasil reportase panjang itu dengan gaya bercerita. Semua 
biaya ditanggung. Dengan dukungan GEF-SGP, tentu saja. Program 
ini diberi nama Narrative Writing Scholarship.  

Poster-poster digital dan pengumuman beasiswa disiarkan 
lewat media sosial. Media yang dekat dan digandrungi anak 
milenial. Pengumuman itu segera viral, menyebar di Facebook, 
Whatsapp, Twitter, dan seterusnya. Banyak yang mengeklik “like” 
dan “share”. 

Tak disangka, antusiasme anak milenial begitu tinggi. Sejak 
awal pengumuman hingga batas akhir pengiriman dokumen 
permohonan, ada 180an calon penerima beasiswa yang mendaftar. 
Semua mahasiswa. Ada yang berasal dari perguruan tinggi di 
Sumatera Utara. Ada yang dari Riau. Dari Jawa Barat. Jawa Tengah, 
Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, 
Papua… 

Masing-masing calon memiliki latarbelakang jurusan keilmuan, 
minat, prestasi, dan pengalaman di luar kampus yang beragam. 
Sebagian besar aktif dan mewarnai forum di media sosial dan 
blog dengan tulisan dan ekspresi yang berbeda. Meski beragam, 
ada benang merah dari keseluruhan calon penerima beasiswa. 
Kecintaan terhadap Indonesia dan kebanggaan akan keragaman di 
dalamnya. Ini setidaknya tergambar melalui esai-esai yang dikirim 
oleh setiap calon.

Ini membuat tim seleksi mengalami kesulitan. Memilih 10 yang 
terbaik di antara ratusan calon. Tim terdiri dari Dicky Lopulalan, 
Rusdi Marpaung, Ignatius Haryanto, Hanif Suranto, dan saya. 
Selain faktor “U” alias usia tiap calon, tim menyusun kriteria 
penilaian dan pembobotan terhadap esai yang telah diterima. 

XViiiL S P P

01 DARI SERGAI HALAMAN i CETAK.indd   18 10/29/18   12:13 PM



19t e r a s m i t r a . c o m

Pendahuluan

Esai-esai yang masuk dinilai dari gaya penulisan, informasi 
yang disajikan, dan aspek kebaruan gagasan. Namun tim juga 
memberi bobot tinggi untuk tulisan yang memuat pengalaman 
personal terkait keberagaman dan kepekaan terhadap persoalan 
di lingkungan sekitar.

Setelah penilaian terhadap karya tulis yang masuk, tim memberi 
penilaian tambahan dengan membaca latarbelakang pengalaman 
di dalam kampus, dan keaktifan dalam kegiatan-kegiatan di luar 
kampus. Termasuk aktivitas di dunia maya melalui forum-forum 
media sosial. Ini menjadi penilaian yang tak kalah penting. 

Hasil keputusan tim seleksi diumumkan pada awal Maret 2018. 
Sepuluh anak milenial yang terpilih antara lain Annas Chairunnisa 
Latifah asal Blitar, Filisianus Richardus Victor asal Ketapang, Indri 
Moniaga dari Manado, Irene Aprilya Meok asal Kupang, Laras Olivia 
dari Mandau, Linda Fitria dari Madura, M. Fiqie Haris Prabowo asal 
Aceh, Maflahah dari Brebes, Yepuni Giyai dari Manokwari, dan 
Jofie D. Bakti asal Bogor. Para penerima beasiswa ini merupakan 
mahasiswa-mahasiswa yang punya latarbelakang beragam.  

MENJELANG akhir Maret 2018, kami meminta Linda Christanty 
menjadi pengajar bagi para penerima beasiswa. Linda adalah 
jurnalis yang berpengalaman sekaligus sastrawan yang meraih 
Khatulistiwa Award. Ia pernah memimpin sindikasi dan menjadi 
editor Aceh Feature Service, sebuah media yang memuat naskah-
naskah feature tentang Aceh pasca bencana tsunami. Para jurnalis 
sindikasi itu umumnya kaum muda. 

Pelatihan dilaksanakan di sebuah hotel di pusat Jakarta. Di 
situ, Linda berbagi pengalaman soal menulis. Sebelum turun ke 
lapangan, ia bercerita, dirinya terbiasa menyusun perencanaan 
yang setengah matang. Rencana itu meliputi pengetahuan 
menyangkut latarbelakang daerah yang akan dikunjungi, topik 
yang hendak diangkat, pertanyaan kunci dan informasi yang ingin 
digali, hingga uraian kerangka tulisan. Ia juga memberi beberapa 
tips dalam menghimpun informasi dan mewawancara sumber 
selama reportase di lapangan. Termasuk, saran dia, “berkawanlah 
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dengan sopir ojek di daerah yang didatangi. Biasanya mereka 
punya banyak cerita tentang daerah itu.”

Selepas mengikuti pelatihan, 10 penerima beasiswa dibiayai 
untuk melakukan perjalanan dan reportase ke 5 wilayah di 
Indonesia. Ada yang mendatangi komunitas nelayan di Serdang 
Bedagai, Sumatera Utara. Ada yang meliput komunitas petani 
penyadap nira di Banyumas, Jawa Tengah. Ada juga yang 
mengunjungi komunitas perempuan penenun di Yogyakarta dan di 
Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur. Wilayah lain yang dikunjungi 
salah satu dari mereka adalah komunitas adat Tenganan di Bali 
yang berjuang mempertahankan kearifan lokal di tengah impitan 
pembangunan hotel dan perumahan.

Wilayah-wilayah itu adalah lokasi kerja komunitas dampingan 
GEF-SGP. Tiap wilayah yang dikunjungi punya cerita-cerita 
menarik untuk ditulis, dan penting diketahui publik. Kisah-kisah 
inspiratif dari sosok dan kelompok-kelompok masyarakat yang 
punya kegigihan dan kebanggaan untuk merawat kearifan lokal. 
Tapi kebanggaan itu mesti dibayar dengan kerja otot dan otak. 
Sampai hari ini, mereka masih terus berjuang mengatasi kesulitan 
dan melakukan perlawanan. 

Sebagian kisah itu tertuang dalam tulisan-tulisan panjang 
kesepuluh anak milenial di buku ini. Tulisan Linda Fitria, 
mengangkat kisah Mama Yovita yang membangun komunitas 
penenun di Timor Tengah Utara untuk memberdayakan kaum 
perempuan secara ekonomi dan menjaga warisan budaya dari 
leluhur. Tanah milik dan gerai tenunnya terancam hilang. Untuk 
menuliskan sosok itu, Linda berbincang dan mendengarkan 
pengalaman perempuan-perempuan penenun yang gigih. Di 
sela wawancara panjang, ia ikut tertawa bersama sosok-sosok 
perempuan tangguh di sana. 

Jofie D Bakti menceritakan sekelompok nelayan di Sergai 
bergerak melawan jeratan tengkulak, pukat cantrang dan kerusakan 
hutan mangrove yang hampir menenggelamkan kampung mereka. 
Laporan ini dilanjutkan dengan tulisan Annas Chairunnisa Latifah. 
Keduanya tinggal dan merasakan alam lingkungan pesisir yang 
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terik dan panas di sana. Tentu, sembari mencicip aneka kudapan 
dan makanan laut alias sea food khas pesisir yang nikmat. 

Kehancuran kawasan pesisir juga terjadi di tanah Jawa. Ini 
tergambar dalam laporan berjudul “Mimpi-Mimpi Mashadi” 
yang ditulis Filisianus Richardus Viktor. Tulisan ini menangkap 
perjuangan dan kepahitan hidup sosok lelaki yang memimpin 
warga menanam 3.000.680 mangrove untuk menyelamatkan 
desa dari tenggelam dan menjadikannya kawasan ekowisata di 
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 

Perempuan Biboki di Nusa Tenggara Timur, punya perjuangan 
dan menghadapi tantangan yang berbeda. Dalam tulisan berjudul 
“Para Penenun Cilik”, Muhammad Fiqie Haris Prabowo terungkap 
bahwa regenerasi penenun dilakukan melalui pendidikan informal 
dan inisiatif guru yang peduli. Sedangkan Laras Olivia mengangkat 
kisah para penenun setagen dalam tulisan berjudul “Penenun 
Sejati” di Sejatidesa, Yogyakarta. Di sana, tradisi menenun yang 
berlangsung turun-temurun tengah berjuang menghadapi 
tuntutan hidup dan tantangan modernisasi. 

Yepuni Giyai yang melakukan perjalanan panjang dari 
Manokwari ke Yogyakarta, menulis tentang komunitas anak muda 
di kota Yogya yang mencoba mengenalkan dan mengembangkan 
warisan budaya tenun kepada kaum muda lewat internet dan aksi-
aksi yang atraktif, memikat kaum muda lainnya.

Dari Bali, Irene Aprilya Meok menulis tentang proyek 
pengembangan pembangkit listrik mikrohidro yang terabaikan. 
Pembangunan kota yang semena-mena membuat debit air sungai 
berkurang dan proyek pembangkit listrik mengalami kegagalan 
di Tenganan. Masih di Bali, Maflahah menulis tentang upaya 
“Mempertahankan Subak” yang dilakukan masyarakat di Bali. 
Kebijakan pemerintah di masa Orde Baru, kepentingan bisnis dan 
pestisida menjadi ancaman bagi lahan petani dan lingkungan hidup 
masyarakat di sana. 

Indri Moniaga, yang terbang dari Manado, Sulawesi Utara, ke 
Banyumas di Jawa Tengah, menulis kisah “Pemuda Penderes Nira”. 
Meski agak kesulitan memahami logat dan bahasa Banyumas, 
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ia berhasil melakukan reportase di sana. Dalam tulisan itu ia 
mengangkat perjuangan para penyadap nira di Kedung Urang yang 
telah menjadikan gula semut sebagai salah satu produk Indonesia 
di pasar dunia.

TULISAN mendalam yang dihimpun dalam buku ini adalah ikhtiar 
penulisan dengan gaya bercerita. Masing-masing berusaha 
menyajikan dengan gaya mengalur seperti menyaksikan sebuah 
film. Mengalir seperti mendengar penutur dongeng. Meski belum 
sempurna, setiap tulisan karya anak milenial di sini seakan hendak 
menjawab orang-orang yang meragukan kemampuan mereka. 

Penerbitan buku antologi ini juga dimaksudkan sebagai ikhtiar 
mendukung perjuangan sosok dan komunitas-komunitas di 
pelosok Indonesia. Khususnya yang diangkat dan ditulis oleh 10 
anak milenial penerima Narrative Writing Scholarship setelah 
proses seleksi, pelatihan dan melakukan perjalanan ke pelosok. 

Kami berterimakasih kepada para nelayan, petani nira, 
perempuan-perempuan penenun, dan komunitas yang dengan 
kehangatan luar biasa telah bersedia diwawancara dan menerima 
anak-anak milenial ini. Kepada Catharina Dwihastarini dan rekan-
rekan dari GEF-SGP yang memberi dukungan besar selama 
program berlangsung hingga penerbitan buku ini. 

Kepada Linda Christanty yang telah melatih menulis, 
mengamati dan menyunting setiap paragraf naskah dari anak-
anak milenial untuk buku ini. Juga kepada Gunawan, Dicky 
Lopulalan, Rusdi Marpaung, Ignatius Haryanto, Hanif Suranto, dan 
Najib Abu Yasser, yang mendampingi mereka selama melakukan 
reportase dan menulis tentang keragaman budaya yang menjadi 
kebanggaan Indonesia. Kebanggaan yang mesti terus diikhtiarkan. 
Diperjuangkan, meski dengan perlawanan.

Jakarta, Oktober 2018
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