
MUSAFIR

P erjalanan menuju Selandia Baru bermula dari 
sebuah berita baik; saya diterima sebagai 
mahasiswa program doktoral di Universitas 

Otago, bidang etnomusikologi. Surat pemberitahuan 
tersebut tiba 30 April 2013. Itulah yang mengantarkan 
saya, istri, dan anak kami menuju belahan bumi paling 
selatan.

Nama Dunedin terdengar asing di telinga. Dengan 
bantuan peta dan informasi dari kawan-kawan, saya 
mulai bisa membayangkan kota itu. Sebagai kota 
yang terletak di pulau bagian selatan, Dunedin, sama 
seperti Christchurch atau Queenstown, digambarkan 
lebih dingin dibanding Auckland atau Wellington. 
Karakternya nonmetropolitan dengan kondisi geografis 
yang berbukit-bukit.

Budaya Celtic
Kami berangkat dari Jakarta pada 27 Januari 2014. 
Setelah singgah di Sydney dan Auckland, kami tiba di 
Dunedin pada hari berikutnya (waktu di Dunedin 6 jam 
lebih cepat dari pada Jakarta). Salah seorang mahasiswa 
Indonesia yang baru saja menyelesaikan program 
doktoral dalam bidang antropologi, Angga Dwiartama, 

menjemput dan mengantar kami ke hotel sebelum 
mendapatkan tempat tinggal baru. 

Hingga 1900, Dunedin, ibu kota Otago, dikenal sebagai 
kota berpenduduk terbanyak di Selandia Baru sebelum 
akhirnya dikalahkan oleh Auckland. Populasi kota 
ini diperkirakan 125 ribu orang dan sekitar 1/6 di 
antaranya adalah mahasiswa Universitas Otago. 

Nama Dunedin berasal dari kata “Dún Éideaan” yang 
merupakan istilah Gaelic untuk menyebut nama 
Edinburg (ibu kota Skotlandia). Penemu kota Dunedin 
adalah Frederick Tuckett, pemimpin sekelompok 
misionaris dari Skotlandia. Namun, orang-orang Eropa 
telah datang ke Selandia Baru sekitar awal 1800-an.

Bersamaan dengan ditemukannya tambang emas pada 
1860-an, kota ini menjadi magnet bagi para imigran dari 
Irlandia, Italia, Libanon, Prancis, Jerman, Yahudi, dan 
Cina. Tidak mengherankan jika pertumbuhan populasi 
kota ini tercatat sebagai yang tercepat di Selandia Baru 
pada 1865.

Pengaruh latar belakang budaya Celtic yang kuat 
tercermin pada hampir seluruh lambang atau simbol, 

warna, nama jalan, 
sekolah, gedung dan 
rumah makan, serta 
pelestarian tradisi Celtic, 
seperti musik, makanan, 
dan pakaian. Balmacewen 
Intermediate, sekolah 
anak saya di Dunedin, 
juga merupakan salah 
satu sekolah yang 
menekankan tradisi 
Celtic. Anak-anak wanita 
wajib menggunakan 
seragam dengan bawahan 
berbentuk kilt (rok 
bercorak kotak-kotak 
didominasi warna hijau 
dengan pengait terbuat 
dari kulit).
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SEPENGGAL KISAH PERJALANAN 
DI PULAU SELATAN

Dunedin, Selandia Baru

Port Chalmer
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Kota Multikultural
Walaupun pengaruh Skotlandia 
sangat kuat, kota ini telah 
berkembang menjadi kota yang 
multikultural. Saat ini, budaya 
selain Eropa, terutama Maori, wajib 
masuk dalam kurikulum pendidikan. 
Privilese yang diberikan terhadap 
Suku Maori merupakan bentuk 
penghargaan kaum imigran Eropa 
(Pakeha) terhadap penduduk asli 
Selandia Baru (Aotearoa). Hampir 
semua nama gedung di Dunedin 
disertai dengan terjemahannya 
dalam bahasa Maori. 

Peristiwa menyakitkan yang pernah 
terjadi antara kaum pendatang dan 
penduduk lokal selalu diperingati 
setiap tahun dalam Waitangi Day. 
Perjanjian Waitangi yang dibuat 
antara kaum pendatang dan orang 

Maori menyebutkan bahwa Selandia 
Baru menjadi bagian dari Kerajaan 
Inggris. Perjanjian ini juga menjamin 
bahwa orang Maori tetap berdaulat 
atas tanah airnya serta memiliki 
hak yang sama dengan orang-orang 
Inggris. Namun, ternyata perjanjian 
yang dipegang oleh orang Maori 
berbeda dengan yang dipegang 
oleh pemerintah Inggris. Waitangi 
Day selalu diperingati agar menjadi 
pelajaran bagi semua pihak untuk 
tidak mengulangi kesalahan yang 
sama.

Kebaikan di Dunedin
Walaupun minat masyarakat 
Dunedin terhadap agama menurun 
drastis, anehnya moralitas dan etika 
dijunjung sangat tinggi. Salah satu 
buktinya adalah rendahnya angka 
kriminalitas. Kota Dunedin 

dikenal aman 
bagi siapa 
pun. Sewaktu 
mengunjungi 
Otematata 
di wilayah 
Otago Central, 
kota kecil 
berpenduduk 
sekitar 
100 kepala 
keluarga 
tersebut, 
kami memiliki 
pengalaman 
unik. Saat itu, 
kami ingin 

membeli madu. Sang penjual yang 
meletakkan botol madu di dalam 
lemari pendingin mempersilakan 
pembeli untuk memilih, menulis 
jenis madu yang dibeli, serta 
meletakkan uang pembayaran dalam 
botol yang disediakan. Suatu hal 
langka yang mungkin hanya terjadi 
di Indonesia puluhan tahun lalu.

Dalam hal perencanaan, penyusunan, 
pembiayaan, dan evaluasi program 
tahunan, Dewan Kota Dunedin 
menampung, mendengar, dan 
merespons seluruh aspirasi 
masyarakat. Sosialisasi terhadap 
kegiatan dilakukan secara gencar 
baik melalui surat kabar, radio, situs, 
maupun televisi sehingga diharapkan 
tidak ada satu pun warga Dunedin 
yang tidak mengetahui kegiatan ini.  

Hal baik lainnya adalah pengelolaan 
listrik, telepon, pemeliharaan 
kebersihan, dan parkir dialihdayakan 
oleh pemerintah kepada pihak 
kedua. Misalnya, dalam pengelolaan 
listrik, masyarakat dapat memilih 
beberapa alternatif perusahaan 
pengelola, seperti Mercury Energy, 
Genesis Energy, atau Just Energy. 
Sementara dalam berlangganan 
telepon dan internet, tersedia 
perusahaan pengelola, seperti 
Slingshot, Telecom, dan Orcon.
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Objek Wisata di Dunedin
•	 Aramoana dan St. Claire Beach. Ini adalah kawasan 

pantai.
•	 Port Chalmer, dermaga kapal barang dan penumpang
•	 Lookout	Hill,	bukit	untuk	menikmati	pemandangan	

kota Dunedin dari atas.
•	 Kastil	Larnach,	salah	satu	bangunan	bersejarah	

menyerupai	kastil	yang	dibangun	oleh	seorang	bankir	
dan	memiliki	sejarah	yang	unik.

•	 Royal Albatross Colony, kawasan pantai tempat 
menikmati	burung-burung	albatross	dan	penguin.

•	 Dunedin Botanic Gardens, taman bunga yang indah 
dan sangat luas.

•	 Otago Museum, museum pengetahuan dan budaya.
•	 Otago	Settlers	Museum,	museum	yang	mengisahkan	

sejarah	para	pendatang	di	kota	Dunedin.

Larnach Castle

The Knox Church tampak samping



dapat menemukan 
keragaman etnis yang 
mewarnai keunikan 
gereja-gereja di 
Dunedin, misalnya 
jemaat Chinese 
Methodist, Korean 
Anglican, Samoan, 
dan The Cook Island 
Presbyterian.

Gereja 
Presbyterian 
Knox Dunedin
Semenjak tiba di 
Dunedin, kami 

langsung bergabung dengan jemaat 
Presbyterian Knox. Informasi tentang 
gereja ini telah kami peroleh jauh-
jauh hari. Salah satu alasan utama 
kami berjemaat di sini karena Knox 
memiliki tradisi musik Barat yang 
cukup baik. Kami bergabung dengan 
paduan suara Knox yang dipimpin 
oleh Karen Knudson—seorang 
organis, komponis, dan dirigen yang 
cukup terkenal. Paduan suara ini 
beranggotakan sekitar 35 penyanyi 
yang terdiri dari anak-anak, remaja, 
pemuda, dan dewasa. Kami berlatih 
rutin seminggu sekali, yaitu setiap 
Rabu dan bertugas dalam dua ibadah 
berturut-turut pada hari Minggu.

Repertoar musik yang kami bawakan 
sangat beragam, dimulai dari klasik, 
kontemporer, hingga gospel. Di 
awal April, pada minggu Pra Paskah 
kelima, kami 
menyajikan salah 
satu komposisi 
kantata bertema 
Penyaliban karya 
John Stainer. 
Komposisi 
berjudul 
Cruxifixion ini 
merupakan karya 
yang hampir 
menjadi repertoar 
wajib bagi paduan 
suara terlatih 
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Redaksi menerima naskah untuk rubrik Musafir. Kirimkan tulisan Anda beserta foto-foto yang mendukung ke redaksibahana@yahoo.com. 
Sertakan biodata lengkap dan nomor HP yang bisa dihubungi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honor.

Pengaruh Sekularisme
Walaupun gedung gereja 
berarsitektur gothic nan megah 
ditemukan menjamur di hampir 
semua penjuru Dunedin, sangat 
disayangkan bahwa sekularisme 
yang kuat berpengaruh besar 
terhadap menurunnya minat 
orang terhadap hal-hal berbau 
keagamaan. Banyak orang lebih 
tertarik menyebut dirinya tidak 
beragama. Walaupun dalam 
praktiknya, hari-hari besar dalam 
kekristenan, seperti Paskah 
dan Natal, tetap dirayakan 
secara meriah. Bukan hal yang 
mengejutkan bila kita menemui 
banyak gedung gereja yang 
berukuran gigantik, tetapi dalam 
setiap penyelenggaraan ibadah 
hanya dihadiri kurang dari 100 
orang.

Secara khusus di Dunedin 
maupun Selandia Baru pada 
umumnya, Presbyterian meru-
pakan salah satu denominasi 
terbesar, kemudian disusul gereja 
Anglican pada peringkat kedua. 
Selain kedua denominasi gereja 
tersebut, kita dapat menemukan 
juga denominasi lain, seperti 
gereja Methodist, Advent, 
Katholik, Baptist, Congregational, 
Koptik, dan Karismatik. Selain 
keragaman denominasi, kita juga 
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di seluruh dunia. Kami sungguh 
menikmati pelayanan kami bersama 
paduan suara ini.

Kami sungguh berharap, melalui 
musik dan  paduan suara, kami 
dapat memperkenalkan Indonesia 
secara lebih luas kepada orang-
orang di sekitar kami, setidak-
tidaknya jemaat gereja Presbyterian 
Knox—tempat kami berjemaat. 
Saat ini, orang-orang di Dunedin 
jauh lebih mengenal Malaysia yang 
mengirimkan sekitar 300 orang 
mahasiswa untuk berkuliah di 
University of Otago. Sementara 
jumlah mahasiswa Indonesia 
yang berkuliah di kota ini hanya 
berjumlah kurang dari 30 orang. 

Kia noho a Ihowa ki a koutou! 
Kiranya Tuhan beserta kamu!
Teks dan foto (Agastya Rama 
Listya)

Di depan bangunan Tower Clock 
di Otago Univ, Melaka

Mengenakan	jubah	paduan	suara	
di Knox Presbyterian Church

The	Association	of	Indonesian	
Community di Dunedin


