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Pada tulisan sebelumnya “Inspirasi Menulis Dari Mana Saja (bagian 2)”, saya menjelaskan
bahwa kita bisa mendapatkan inspirasi menulis dari berbagai hal, salah satunya dengan cara
mengikuti lomba menulis di blog yang diselenggarakan oleh sebuah instansi baik negeri,
swasta ataupun Perguruan Tinggi atau Univertsitas. Saya sempat menyinggung bahwa saya
baru mengetahui bahwa ada lomba menulis blog karena ada yang memberikan komentar pada
tulisan saya yang berjudul “Jalan-jalan ke Keraton Solo” memenuhi syarat untuk mengikuti
lomba menulis blog yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS), hanya saja
komentar tersebut sudah hilang ketika pondokinfo.com mengalami gangguan sehingga artikel
beserta komentar yang ada menjadi hilang. Untungnya informasi tentang lomba tersebut masih
ada dan dapat dilihat pada http://pin.blog.uns.ac.id/2011/05/09/contestpin2011/.

Peserta yang sudah mendaftarkan tulisannya untuk mengikuti lomba tersebut diseleksi dan
dipilih sebanyak 50 orang peserta. Ternyata lomba tersebut akan dilaksanakan di Kota Solo.
Berhubung saya tinggal diluar kota maka saya menghubungi pihak panitia apakah saya masuk
50 besar untuk lomba tersebut dengan dengan memberi penjelasan bahwa saya harus membeli
tiket pesawat dan booking hotel untuk menginap. Komunikasi tersebut dilakukan melalui email
dan Alhamdulillah respon dari panitia sangat cepat dalam memberikan informasi. Entah karena
saya berasal dari luar kota atau karena saya aktif bertanya-tanya akhirnya panitia
memberitahukan bahwa saya dapat mengikuti perlombaan tersebut meskipun pengumuman
resminya belum ada.

Akhirnya saya memesan tiket dan hotel untuk mengikuti Lomba Blog dan Animasi Pekan
Informasi Nasional 2011 yang diselenggarakan oleh UNS di Kota Solo. Saat itu sebenarnya
saya sedang hamil besar, sekitar 28 minggu atau 6 bulanan tapi karena penasaran saya tetap
nekat saja pergi sendirian. Saya berangkat hari Jum’at pagi dengan membawa pakaian dan
laptop (karena di persyaratan lomba, peserta diminta membawa laptop). Berhubung biaya
sendiri maka saya menggunakan pesawat non garuda namun ada untungnya juga saya tidak
naik garuda karena pemeriksaan terhadap ibu hamil tidak terlalu ketat. Alhamdulillah tidak ada
kendala apapun selama perjalanan ke Solo, dan tiba di hotel saya langsung beristirahat untuk
mempersiapkan acara nanti malam. Peserta diminta untuk hadir dan menyaksikan
Mangkunegaran Performing Art, saat itu saya tidak tahu acara tersebut akan seperti apa dan
lokasi pelaksanaannya dimana
(http://pin.blog.uns.ac.id/2011/05/18/pengumuman-50-finalis-blog-contest/).
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Berhubung diminta datang tepat waktu dan harus melakukan registrasi pada pukul 18.30 maka
saya sudah siap sejak pukul 18.00. Saya bertanya pada resepsionis dimana acara
Mangkunegaran Performing Art diselenggarakan, Alhamdulillah acara tersebut dekat lokasinya
dengan tempat saya menginap dan saya cukup naik becak saja. Berhubung saya sendirian dan
dalam posisi sedang hamil, maka saya bertanya pada bapak becak tersebut apakah memiliki
handphone yang bisa dihubungi sehingga saya bisa diantar kembali pada saat acara selesai.
Saya pun meminta nomor handphone dan me-miscall nya untuk memastikan bahwa nomor
yang diberikan itu benar.

Singkat cerita, sesampainya saya di Keraton Mangkunegaran ternyata masih sepi. Saya
bertanya-tanya pada orang-orang yang sudah ada disana tetapi mereka tidak tahu soal lomba
blog tersebut. Saya lihat juga belum ada panitia yang hadir, hanya saja ada kursi dibagian
penonton yang ditempeli tulisan “blogger”...saya sedikit agak tenang karena minimal saya tidak
salah tempat. Akhirnya beberapa orang mulai berdatangan dan panitia sudah kelihatan karena
mereka memasang banner. Saya mendaftar ulang, sedikit bertanya-tanya tentang mekanisme
lomba dan diberikan kaos serta name tag sebagai bukti peserta lomba. Panitia yang ada cukup
kaget ternyata saya sedang hamil besar dan berasal dari luar kota. Saya pun meminta nomor
handphone salah satu panitia yang hisa dihubungi untuk acara besok.

Akhirnya acara di mulai (baca : Melestarikan Warisan Budaya Melalui Pagelaran Performing Art
2011). Hal yang ingin saya ceritakan pada saat menonton acara ini adalah saya kesulitan
dalam mengambil gambar atau foto pada saat berlangsungnya tari-tarian tersebut karena
keterbatasan ruang gerak. Terlalu banyak orang yang menonton dan kebetulan saya tidak
membawa tas ransel untuk menempatkan barang bawaan saya. Saya pun khawatir kalau saya
meninggalkan kursi saya, nanti kursi tersebut diambil orang hehehehehe akhirnya ada orang
yang saya mintai tolong untuk mengambilkan foto. Untuk penjelasan arti tari-tarian yang di
pertunjukkan tersebut, saya mencatatnya berdasarkan penjelasan dari mc hanya saja ada
beberapa kata yang terlewat, akhirnya saya berinisiatif mencari mc tersebut dan meminjam
kertas teks nya untuk saya foto hahahahaha ternya banyak peserta yang berfikiran sama atau
karena melihat saya memfoto kertas milik mc tersebut.

Akhirnya acara selesai, kami diperbolehkan pulang dan diminta hadir pada acara final berupa
Blogging on the Spot dengan tema tulisan “Pagelaran Mangkunegaran Art Performance” di
Taman Budaya Jawa Tengah 21 Mei 2011 bersamaan dengan Pembukaan pekan Informasi
Nasional. Akhirnya saya mengerti bahwa kami diminta menonton acara tersebut untuk
kemudian menuliskan reviewnya didalam blog kami. Pada saat akan pulang, saya menelepon
bapak becak yang tadi mengantar saya, ternyata beliau tidak bisa menjemput saya karena
sedang mengantar orang. Saya mengikuti saja kemana orang-orang keluar dan Alhamdulillah
ternyata ada becak yang mangkal dipintu keluar. Sesampainya dihotel, saya langsung
membuat draft tulisan untuk besok, saya mencoba membaca tulisan yang saya foto tadi untuk
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disalin. Saya juga memilih-milih foto yang akan saya pakai untuk mendukung tulisan saya,
namun ternyata hasilnya kurang bagus hiks...hiks...hiks... tapi ya sudahlah saya harus
berusaha membuat tulisan yang bagus.

Blogging on the Spot di Taman Budaya Jawa Tengah

Sabtu pagi saya menuju Taman Budaya Jawa Tengah menggunakan taksi yang sudah
dipesankan oleh pihak hotel. Sesampainya disana, saya menelepon panitia untuk mengetahui
lokasi gedung yang digunakan untuk lomba karena ternyata tempatnya sangat luas. Untungnya
sudah ada panitia yang hadir dan saya disambut dengan ramah tetapi seperti halnya semalam,
belum ada peserta lain yang datang hahahahaha. Akhirnya saya mencari tempat yang enak
untuk menulis, kebetulan kami duduk dibawah sehingga saya bisa selonjoran. Saya pun
meneruskan pekerjaan menulis yang sudah saya lakukan semalam.

Setelah acara resmi dibuka, kami diberikan waktu beberapa jam untuk membuat tulisan
hahahaha ternyata itu maksud dari blogging on the spot. Kalau saya tahu masih diberikan
waktu untuk menulis disini, lebih baik semalam saya langsung tidur saja. Kebetulan pagi ini
suami datang menyusul, saya pun harus jalan keluar lokasi untuk mencari suami saya yang
katanya tidak menemukan lokasinya tempat saya lomba.

Oh iya, sebelum saya mengikuti lomba ini, saya harus belajar bagaimana cara mengupload dan
menyisipkan foto kedalam tulisan karena saya hanya bisa membuat dan memposting tulisan
tanpa ada foto atau gambarnya. Saya khawatir suami terlambat datang sehingga mau tidak
mau, saya harus menghapal caranya. Namun sekarang saya sudah lupa cara mengupload foto
sehingga beberapa tulisan terakhir saya hanya berupa “cerita” tanpa ada “bukti foto”nya.

Hal lain yang ingin saya gambarkan adalah sejauh mata saya memandang sepertinya saya
adalah peserta paling tua hahahahaha kebanyakan peserta lomba menulis blog ini adalah
mahasiswa/i yang kuliah di Solo. Saya jadi berfikir, jangan-jangan benar saya masuk 50 besar
karena berasal dari luar kota sehingga bisa menjadi ajang promosi atau memperkenalkan acara
ini. Namun terlepas dari hal tersebut, saya cukup salut dengan acara ini terutama
Mangkunegaran Performing Art yang diselenggarakan tadi malam karena antusias masyarakat
sekitar cukup besar dilihat dari banyaknya penonton yang datang pada acara tersebut. Selain
masyarakat lokal, saya lihat banyak juga turis asing yang datang.
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Akhirnya meskipun tidak menang, namun saya cukup senang dengan hadir dan ikut
berpartisipasi pada acara ini. Saya jadi berfikir lagi kok bisa ya, saya yang saat itu sedang hamil
besar nekat mengikuti lomba tersebut...pergi dan jalan sendirian padahal umumnya ketika
sedang hamil besar, untuk berjalan dan nafas saja sudah terengah-engah tapi Alhamdulillah
saya diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan sehingga saya berkesempatan memiliki
pengalaman seperti ini.

Demikian pengalaman pertama saya mengikuti lomba menulis blog, bagaimana dengan kamu?
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