
Tari Golek dan Angklung Ramaikan Pentas Seni di Cile
Mahasiswa UMY Wakili Indonesia

YOGYAKARTA - Kesenian dan 
kebudayaan Indonesia mendapat apresiasi 
dari banyak negara, termasuk salah satu 
negara nun jauh di benua Amerika, Cile. 
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) merespon keinginan 
masyarakat Cile yang kangen dengan

kesenian tradisional Indonesia.
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Sentakamudya yang bergerak dalam seni 
tari dan karawitan bakal berangkat ke Cile, 
pekan depan mereka akan menampilakan 
seni budaya tradisional di Kedutaan Besar 
Republik Indonesia (KBRI) di sana.
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SIAP PENTAS: Rektor UMY Dr Ir Gunawan Budiyanto MP (tengah) melepas 
tim UKM Sentakamudya yang akan pentas di Chili. (45)

Rektor UMY Dr Ir Gunawan 
Budiyanto MP mengungkapkan dalam 
pementasan tersebut ada lima orang menja
di delegasi kampus. Mereka adalah Mia 
Claudia, Diah Safitri, Laili Prabaningtyas, 
dan Inggar Bagus Wibisana yang meru
pakan mahasiswa, serta Bambang Wahyu 
Nugroho SIP MA sebagai pembina.

”Mereka juga akan menjadi agen diplo
masi kebudayaan bagi Indonesia. Selain 
melakukan pementasan seni budaya di Cile, 
delegasi juga akan menjadi agen diplomasi 
kebudayaan. Tampilkanlah kesenian 
Indonesia sebaik mungkin,’ ’ pinta Gunawan.

Keberangkatan Sentakamudya menin
daklanjuti kesepakatan yang dibuat tahun 
lalu dengan KBRI Cile. Kesepakatan terse
but kemudian diambil alih oleh Wakil 
Rektor IV Hilman Latief PhD yang kemu
dian meminta Sentakamudya untuk mem
persiapkan diri karena diundang membantu 
mereka dalam mempromosikan kebu
dayaan Indonesia di sana.

Kesempatan ini juga sekaligus untuk 
memperingati hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia.
Thri dan Lagu

Sentakamudya memilih sendratari dan

lagu tradisional untuk dipentaskan dalam 
promosi budaya tersebut. Mereka sudah 
melakukan persiapan sejak bulan Juli lalu. 
Kelima mahasiswa akan menampilkan tari 
tradisional Golek Ayun-ayun dan lagu 
keroncong.

"Selain tari dan lagu keroncong, saya 
sendiri nantinya juga akan mementaskan 
dua lagu yang pertama Indonesia Pusaka 
sebagai peringatan HUT RI, dan yang 
kedua adalah aransemen ulang lagu Lir Ilir 
dengan komposisi musik rap yang nanti dit
ingkahi dengan angklung. Di sini penonton 
dapat turut berpartisipasi memainkan angk
lung," papar Bambang.

Pada pementasan terakhir, Sentaka
mudya akan menampilkan Aswatama 
Darpa. Ini merupakan semacam tarian yang 
menceritakan Pangeran Diponegoro yang 
menyiapkan kuda tunggangan kebang
gaannya. Tarian tersebut merupakan hasil 
kreasi pelatih Sentakamudya.

Pfentas bakal berlangsung Ibukota Chili, 
Santiago, dilanjutkan di Valdivia dan Con- 
cepcion dan kembali lagi ke Santiago untuk 
melakukan dua pementasan lagi. Pihak 
KBRI mengabaikan iuang berkapasitas 600 
orang sudah penuh dipesan .(D 19^45)
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