
ADA yang menarik dari acara Float to 
Nature 2014 di Pondok Anak Abah, Teluk 
Kiluan, Kabupaten Tenggamus, Lampung 
(30/8). Medan yang berat menembus 
kerusakan jalan darat, ditambah harus 
menyeberang menggunakan jukung, ti-
dak menghalangi niat pasangan Anette 
Sudarsono, 31, dan Franky Pangalila, 
32, untuk membawa bayinya yang baru 
berusia 4 bulan. Kaia Cetta Pangalila 
datang beserta sang kakak yang masih 
balita, Everest Pangalila, 3,5. Pasutri itu 
selalu mengikuti kegiatan Float to Nature 
sejak pertama diselenggarakan di Dieng, 
Wonosobo, pada 2012. Saat itu ia juga 
sudah membawa Everest yang masih 
berusia 1,5 tahun. “Sekarang justru lebih 

mudah membawa Cetta karena masih 
minum ASI. Sewaktu membawa Everest 
harus bawa banyak camilan agar ia tidak 
masuk angin,” ungkap Anette. 

Membawa anak ke alam bebas sudah 
menjadi hobi pasangan tersebut. “Sebe-
narnya saya dan kakak suka jalan-jalan 
dan kami suka Float. Lalu ajak suami san 
ternyata suka juga. Bagi saya, anak harus 
dibawa ke alam karena kalau di Jakarta, 
kasihan dibawa ke mal terus,” ungkap 
Anette kepada Media Indonesia (31/8). 

Sebagai bentuk penghargaan atas lo-
yalitasnya, Float memberikan rilis album 
kedua mereka bertajuk X (se puluh) untuk 
pertama kalinya sebelum resmi dirilis 
seusai konser malam itu. Menurut Anette, 
jarang ada band besar seperti Float mau 
membuat konser dengan konsep mengi-
kutsertakan penggemar. “Float mampu 
merealisasikannya. Saya berencana un-
tuk mengikuti kegiatan Float to Nature 
terus,” janji Anette. (Fik/M-7)

DZULFIKRI PUTRA MALAWI                  

KETIKA mendarat di Teluk Ki-
luan, Lampung, perlu usaha 
lebih untuk menjangkau 
Pondok Tanah Abah yang 

menjadi lokasi pertunjukan Float to 
Nature 2014. Tempat itu berada persis 
di seberang Pulau Kelapa, pulau kecil 
di Teluk Kiluan.

Jukung atau perahu nelayan berukur-
an kecil menjadi fasilitas satu-satunya 
yang dapat digunakan untuk menye-
berang. Perahu itu hanya mampu 
mengangkut maksimal tujuh orang 
termasuk pengemudi. Untuk sampai ke 
Pondok Tanah Abah memakan waktu 
sekitar 10 menit.

Bisa dibayangkan, bagaimana proses 
penyeberangan alat-alat berat seperti 
speaker dan mixer serta alat musik 
sebagai komponen utama sebuah 
pertunjukan musik? Ajaib memang, 
semua mampu diangkut satu per satu 
menggunakan jukung.

Hanya saja, sebuah genset yang 
menjadi sumber listrik seberat 2,5 
ton tidak mampu ditampung jukung. 
“Kami sempat bingung, masalah itu 
diketahui sehari sebelum acara. Segala 
upaya kami lakukan sampai mencari 
jalan darat lain yang ternyata juga ti-
dak memungkinkan. Kami pun berdoa 
dan alhasil dapat jawaban dari lurah 
setempat yang menginformasikan ada 

kapal nelayan yang memiliki listrik de-
ngan kapasitas 20 ribu watt. Akhirnya 
kami sewa kapal itu,” kisah Project 
Manager Float to Nature 2014, Ricky 
Adrian.

Hal yang sama juga dirasakan pe-
nyelenggara Festival Mata Air. Titi, 
salah satu pencetus acara itu, juga 
mengaku sempat kesulitan dalam hal 
pengadaan listrik. 

Cuaca
Faktor cuaca juga menjadi kendala 

nomor wahid. Ketika hujan turun, se-
lesai sudah pertunjukan karena tidak 
mungkin dilanjutkan dalam keadaan 
basah. “Kalau hujan, para pemain 
musik bisa kesetrum karena kabel-
kabel terkena air,” kata sound engineer 
Anggi Anggoro yang telah berkontri-
busi dari Float to Nature pertama pada 
2012.

Sigit Pramono, pencetus jazz gu-
nung, juga menuturkan tahun lalu 
sempat menghentikan acara karena 
turun hujan. “Saat itu terpaksa dihen-
tikan 1 jam,” kenangnya.

Titi menegaskan, meminta restu 
alam adalah hal wajib yang harus 
dilakukan. “Biasanya kami mengikuti 
tradisi desa/kota yang lokasinya kami 
tempati sebagai tempat penyeleng-
garaan Festival Mata Air. Doa dan 
tumpengan selalu ada,” tuturnya.

Di sela pertunjukan, vokalis Float, Hot-

ma Roni Simamora, juga mengucapkan 
rasa syukur kepada semesta yang men-
dukung kelancaran acara tersebut. 

Antisipasi
Banyak kejutan yang diterima pihak 

penyelenggara. Alam bukanlah hal 
matematis yang bisa dihitung di 
atas kertas. Kalaupun ada, itu hanya 
perkiraan. Penyelenggara harus sigap 
mengantisipasi.

“Pastilah ada risiko kecelakaan. Kita 
siapkan ambulans gratis dan ada te-
man-teman PMI yang berjaga di lokasi 
selama tiga hari acara. Kami juga su-
dah komunikasi dengan puskesmas 
desa,” aku Titi. 

Penata suara dan tim produksi punya 
antisipasi sendiri. “Ketika bermain 
di alam bebas sangat riskan dengan 
pantulan suara. Pilihannya dikecilkan 
atau semakin diperbesar agar tidak ada 
kesempatan suara memantul kembali 
ke lokasi acara. Untuk Float to Nature 
saya memilih mengecilkan untuk 
mendukung atmosfer atau kehangatan 
suasana,” ungkap Anggi.

Penyelenggara benar-benar melaku-
kan beragam antisipasi, mulai sound 
system, kesehatan, akomodasi, hingga 
lain-lain. Karena dilaksanakan di luar 
kota, hampir semua kebutuhan teknis 
menggunakan jasa vendor lokal. Pihak 
penyelenggara biasanya melakukan 
survei berkali-kali dan menemui para 
vendor lokal. 

Konsep kedekatan
Konsep panggung tanpa atap atau 

open air memang tengah marak. Bu-
kan konsep baru di dunia, tetapi pe-
nyatuan antara alam dan pertunjukan 

menjadi tren di Tanah Air.
Penyelenggara Float to Nature dan 

Jazz Gunung ingin mewujudkan konsep 
kedekatan para pengisi acara, penon-
ton, dan alam semesta. Keinginan itu 
pun terwujud. Suasana terasa sangat 
akrab dan hangat. Tidak ada jarak an-
tara penampil dan penonton. Semua 
orang di sana sama rata, tidak ada 
perbedaan status dan golongan, bebas 
berjabat tangan.

Walaupun Jazz Gunung diproyek-
sikan untuk wisata keluarga, banyak 
dari mereka yang juga tidur di dalam 
tenda. Sama halnya dengan Float to 
Nature dan Festival Mata Air, seluruh 
peserta berada dalam tenda-tenda 
berkapasitas empat orang per tenda.

Untuk mendukung artistik dan 
dekor juga menggunakan material 
yang ada pada alam. Di Jazz Gunung, 
tim artistik memilih menggunakan 
bambu. Lain halnya di Float to Nature. 
Mahasiswa arsitektur Universitas In-
donesia itu memanfaatkan dahan dan 
ranting pohon yang melintang sebagai 
material utama panggung.

Adapun di Festival Mata Air, tidak ha-
nya alam yang ditata, tapi juga mental 
para peserta. “Kami hampir tidak per-
nah kesulitan menata alam. Lebih repot 
menata orang, semisal masih ada yang 
buang sampah sembarangan,” pungkas 
Titi.(M-3) 

miweekend@mediaindonesia.com

SETIAP acara punya kreativitas dan 
segmen tersendiri. Jazz Gunung dan 
Jazz Atas Awan menyasar penonton 
yang membuawa keluarga. Adapun 
Float to Nature dan Festival Mata 
Air lebih mengarah pada anak muda 
berjiwa petualang dan peduli ling-
kungan.

Apa pun sasarannya, setiap kolabo-
rasi alam dan seni pertunjukan selalu 
memunculkan imbas pemberdayaan 
masyarakat. Roda ekonomi menjadi 
lebih hidup karena pembuat acara, pe-
main, dan penonton sama-sama mem-
butuhkan tempat menginap, makanan, 
dan transportasi. Tidak jarang rumah 
warga dijadikan tempat menginap 
untuk menampung orang-orang yang 
tidak kebagian hotel. 

“Kami ingin dan senang bisa meng-
gerakkan ekonomi di tempat acara 
Jazz Gunung di Bromo. Sekitar 1.700 
tamu yang datang perlu akomodasi 
paling tidak 850 kamar, dengan asumsi 
satu kamar diisi 2 orang. Setiap acara, 
sekitar 200 hotel di Bromo hingga 
home stay penuh. Bahkan, hotel di 
Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan 
Surabaya pun mendapat manfaat,” 
ungkap pencetus Jazz Gunung, Sigit 
Pramono. 

Efek bola salju juga merambah 
ke usaha paket perjalanan wisata. 

Mereka memanfaatkan pertunjukan 
sebagai objek utama sembari meng-
gabungkan dengan paket perjalanan 
wisata lain.

Pihak penye-
lenggara Jazz Gu-
nung membande-
rol paket akomo-
dasi dan tiket Jazz 
Gunung dengan 
kisaran harga Rp3 
juta hingga Rp6 
juta perhari. Un-
tuk Float to Nature 
Rp1,3 juta dengan 
paket wisata Teluk 
Kiluan, berkun-
jung ke lagoon , 
berwisata melihat 
lumba-lumba di laut, dan menonton 
konser Float.

Tahun ini, Jazz Atas Gunung di ka-
wasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, 
berhasil menyedot pengunjung lebih 
dari 30 ribu orang. Suhu ekstrem yang 
bisa mencapai minus 0 derajat celsius 
tidak membuat penonton takut.

Begitulah kolaborasi alam dan seni 
pertunjukan. Tidak sekadar pagelaran 
musik, seni dan budaya, tetapi juga 
memunculkan pemberdayaan masya-
rakat dengan efek bola salju yang luar 
biasa.(Fik/M-7)

Dukungan Semesta
di Panggung tanpa Atap

Efek Bola Salju
Bayi pun Ikut 
Menikmati

Float memberi hadiah album terbaru pada Anette, suami, dan dua anaknya yang masih berusia 4 bulan dan 1,5 tahun. Hadiah diberikan karena keloyalan dan anak mereka  tercatat sebagai peserta/penonton  termuda. 

Camp ground di acara Float to Nature 2014.

Tahun ini, Jazz Atas 
Gunung di kawasan 
Dieng, Wonosobo, Jawa 
Tengah, berhasil menyedot 
pengunjung lebih dari 30 
ribu orang. Suhu ekstrem 
yang bisa mencapai minus 
0 derajat celsius tidak 
membuat penonton takut.
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Tidak ada jarak antara penampil dan penonton. Semua 
terasa akrab dan hangat, tidak ada perbedaan status 
dan golongan. Begitulah hasil kolaborasi semesta dan 
seni pertunjukan.

Anette membawa anaknya, Cetta yang berusia 4 bulan ke Lagoon Teluk Kiluan.


