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Ketika mendengar kalimat 
“kesehatan mental” tentu tidak ter-
lepas dari adanya istilah self-healing 
yang merupakan upaya penyembu-
han terhadap diri seseorang dari se-
gala hal yang mengganggu pikiran 
maupun psikologis baik berupa 
trauma, kecemasan, stress, depre-
si, maupun hal lainnya. Prinsip dari 
self-healing menekankan bahwa 
tubuh manusia berpotensi sebagai 
penyembuh secara alamiah dengan 
cara-cara tertentu. Beberapa cara 
tersebut, diantaranya melalui treat-
men terapi, yoga, dan meditasi (Bu-
diman & Ardianty, 2017). 

Di Indonesia sendiri, metode 
self-healing yang banyak digunakan 
adalah yoga. Ajaran yoga sudah ada 
sejak masa kerajaan Hindu-Buddha 
di Nusantara. Istilah yoga berasal 
dari kata ‘Yuj’ dalam bahasa Sanse-
kerta yang berarti menghubungkan. 
Ajaran yoga pertama kali diperke-
nalkan oleh Maharsi Patanjali dalam 
kitabnya yang bernama Yogasutra. 
Ia mendefinisikan yoga sebagai 
“citta vrtti nirodhah” yang dapat 

diartikan sebagai upaya mengenda-
likan fisik, psikologis, dan spiritual 
dengan berpusat kepada diri sendiri. 
Yoga sendiri terdiri dari empat ma-
cam yaitu Bhakti Yoga, Jnana Yoga, 
Karma Yoga, dan Raja Yoga (Suad-
nyana, 2020).

Dilansir dari laman Jatim.
Tribunnews, seiring perkembangan 
waktu, ajaran yoga juga mengala-
mi pembaharuan dan disesuaikan 
dengan zaman tanpa menghilang-
kan fungsi utamanya sebagai sarana 
penyembuhan diri. Salah satu ben-
tuk pembaharuan tersebut ada pada 
Yogamarta yang merupakan olahra-
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ga fisik dan terapi psikologis dengan 
memadukan gerakan pencak silat, 
tarian Jawa, dan gerakan senam 
kontemporer yang dapat dipraktikan 
oleh semua kalangan mulai anak-
anak hingga lansia. Yogamarta per-
tama kali diperkenalkan oleh Dika 
Satjabidrata, yang merupakan salah 
satu musisi Indonesia sekaligus per-
sonil grup musik Ada Band.

 Nama Yogamarta diambil 
dari kata ‘Amarta’ yang berasal dari 
bahasa Sansekerta dan memiliki 
arti air kehidupan. Nama tersebut 
diibaratkan sebagai gambaran dari 
tubuh manusia yang 70% adalah be-
rupa cairan. Dalam pengimplemen-
tasiannya, Yogamarta bertujuan un-
tuk menyatukan keadaan fisik, men-
tal dan spiritual dengan melakukan 
gerakan yang diadopsi dari tarian 
Jawa asli selama kurang lebih 45-
60 menit yang terbagi menjadi lima 
fase (fase bukaan napas, fase gera-
kan senam, fase gerak jurus, fase 
gerakan baju besi, dan fase tutup 
napas) dengan 23 gerakan.  Gerakan 
dalam Yogamarta pun tidak serta 
merta tercipta begitu saja. Membu-
tuhkan waktu kurang lebih delapan 
tahun bagi Dika Satjabidrata untuk 
melakukan riset dan mempelajari 
berbagai literatur tarian Jawa dan 
gerakan silat mulai dari masa kera-
jaan Majapahit hingga masa Kera-
jaan Singosari (Nurchayanti, 2020).

 Gerakan pencak silat dalam 

Yogamarta menjadi salah satu ciri 
khas yang tidak dimiliki oleh metode 
yoga lainnya karena nilai budaya di 
dalamnya dapat menjadi identitas 
dan alat pemersatu bangsa Indo-
nesia sehingga wajib dilestarikan. 
Gerakan dan ilmu beladiri dalam 
silat juga berawal dan berkembang 
dari keterampilan yang dimiliki oleh 
suku-suku asli Nusantara dalam ber-
buru dan berperang menggunakan 
senjata seperti tombak, perisai, dan 
parang. Sehingga dalam  implemen-
tasi gerakan Yogamarta, pencak silat 
mampu menyatukan elemen fisik, 
psikologis, dan spiritual (Sinuling-
ga, 2018). Begitupun tarian Jawa 
yang memiliki fungsi bukan hanya 
sebagai gerak tubuh yang melam-
bangkan nilai keindahan, tetapi 
juga sebagai terapi psikologis yang 
memiliki keterikatan emosional den-
gan  prinsip dan pola hidup manusia 
(Anggraini & Kahija, 2016).

 Perpaduan gerakan antara 
pencak silat, tarian Jawa, dan sen-
am kontemporer menjadi nilai lebih 
bagi Yogamarta karena selain men-
jadi metode self-healing, Yogamar-
ta juga dapat menjadi sarana dalam 
menumbuhkan kesadaran budaya 
pada masyarakat terutama di kalan-
gan generasi muda. Dengan mem-
pelajari dan mengimplementasikan 
Yogamarta, maka sekaligus juga 
ikut melestarikan kebudayaan wari-
san nusantara.
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Canberra, Australia
Sudah 5 tahun aku tinggal di 

negara ini. Dan  sekarang aku duduk 
sendiri menikmati indahnya da-
nau. Tiba-tiba ada seorang duduk di 
sampingku,“Kevin, kamu ngapain 
di sini?” Tanya gadis itu kepadaku, 
kebetulan dia juga dari Indonesia.

“Lyly, coba kamu lihat danau 
itu, apa yang kamu rasain?” Kami 
berdua diam menikmati sejuknya 
hembusan angin di tepi danau. Tan-
pa menjawab pertanyaanku, Lyly 
mengeluarkan sebuah kertas dari da-
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lam tasnya. Dengan ragu aku mem-
bacanya, “pertunjukan wayang kulit 
dalam bahasa Inggris oleh Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI) 
Canberra dengan tema Brajaden-
ta-Brajamusti,” aku memandang 
Lyly penuh tanda tanya.

Lyly menggenggam tanganku 
dan berkata, “Aku tahu apa yang 
kamu rasakan, kamu merindukann-
ya, iya kamu rindu Indonesia? Seti-
ap kamu lihat danau ini kamu ingat 
kenangan masa kecilmu, kan?” Aku 
mengangguk tanpa sadar, mengi-
yakan ucapannya. Tanpa pikir pan-
jang kami berdua langsung beranjak 
menuju  gedung pertunjukan mi-
lik Australian National University 
(ANU). Indonesia memang hebat, 
aku tidak menyangka warisan bu-

daya yang hampir ditinggalkan ini, 
bisa tampil di luar negeri. Semua 
orang yang nonton nanti pasti akan 
jatuh cinta dengan wayang. 

“Kamu benar Ly, aku sangat 
merindukan Indonesia, semakin aku 
mencoba melupakannya semakin 
aku merindukannya. Orang-orang 
yang sangat ramah, keragaman bu-
daya, adat istiadat, tempat bersejarah, 
dan masih banyak lagi tentang Indo-
nesia yang membuatku jatuh cinta. 
Andai waktu itu aku bisa memilih, 
aku akan pilih tinggal sendiri di In-
donesia. Seberapa jauh aku berada, 
bumi nusantara tidak akan pernah 
bisa aku lupakan, walaupun ada satu 
kenangan yang membuat hati ini ter-
luka tapi Indonesia menyimpan seri-
bu kali kebahagiaan. Nanti setelah 
aku menikah, aku akan membawa 
istri dan anak-anakku tinggal di In-
donesia.” ucapku seraya meman-
dang bola mata Lyly dan dia justru 
mengalihkan pandangannya ke de-
pan lalu berjalan meninggalkanku. 
Apa ada yang salah? Meskipun ke-
lakuannya aneh Lyly tetap sahabat 
terbaikku sampai kapanpun.

“Seberapa jauh aku berada, bumi 
nusantara tidak akan pernah bisa aku 

lupakan.”
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Punggungku kupangkukan di bangku goyang
Tanganku mengeratkan kretek abang
Hatiku menyusuri memeluk gendang
Pikiranku berkecap bagai dalang

Selamat petang tanah airku… ini perhatianku…
Sudah makan hari ini?
Jika belum, biarkan diriku memberimu makan
Karena Maha Patih akan menangis melihatmu kelaparan
Sudah berpelukan hari ini?
Jika belum, matilah dalam pembunuhan
Karena Mpu Tantular menderita menatap perpecahan

Selamat petang tanah airku..ini rinduku padamu..
Lesung pipimu tetap membuatku berdegup
Lentiknya jemarimu tetap membuatku cemburu/
Rambutmu mengibar kiprah membuat tersenyum
Bibirmu merah semua ingin memburu
Tetaplah seperti ini tanah airku…
Janganlah kau berangkat ke salon merubah penampilanmu
Karena aku sudah terlanjur jatuh hati padamu

Lagi- lagi 
Tanah Airku
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Kita sedang nyaman duduk 
di kursi tidak peduli.
Sembari menikmati secangkir kemalasan
di tengah hiruk-pikuk negeri tetangga 
mengakui budaya kita sendiri.

Hanya jempol yang bergerak
menyerang yang katanya maling budaya,
padahal kita yang sudah membuka lebar
pintu petaka.

Hei, bangun anak muda!
Rumahmu sedang kemalingan!

Ternyata benar,
milik kita terlihat berharga
ketika digenggam tangan tetangga

Kemalingan Budaya
Puisi
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