Pesan Wot Batu Bagi Lintas Generasi Mendatang
Terbit pada 07 September 2015.

Bandung, Kemendikbud --- Ketika berkunjung ke Wot Batu kita akan menemukan
angin, air, tanah, dan batu. Unsur-unsur tersebut merupakan kombinasi yang luar
biasa. Dibalik Wot Batu ini terdapat sebuah pancang fondasi yang disiapkan bagi
lintas generasi yang akan datang untuk menikmati dan memaknainya. Oleh
karena itu yang berkunjung ke Wot Batu ini bukan saja untuk satu atau dua tahun
yang akan datang tetapi untuk beberapa generasi mendatang.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies
Baswedan, saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Proyek Wot Batu
Mahakarya Seniman Sunaryo di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/9/2015).

Mendikbud mengungkapkan, Wot Batu karya Sunaryo ini in shaa Allah akan
bertahan hingga seribu tahun yang akan datang. Wot Batu, kata dia, mengirimkan
pesan bagi lintas generasi pada masa mendatang agar mampu berkarya di
zamannya melebihi karya Sunaryo tersebut di 2015. "Pak Naryo sudah
mengingatkan kita semua dan kini giliran kita untuk bisa meneruskan pesan itu,"
ujarnya.

Selain meresmikan proyek Wot Batu tersebut, Mendikbud juga berkesempatan
menuliskan pesan di salah satu material batu plat Sunda bagi lintas generasi
mendatang ketika mengunjungi tempat tersebut. Pesan dalam bentuk kalimat

kutipan itu berbunyi 'Kau dilahirkan untuk hadirkan karya bagi kemanusiaan,
seorang Sunaryo di dua nol satu lima telah menjulurkan imajinasinya membelai
imajinasimu. Tangkaplah dan tunjukkan bahwa kau juga akan pancarkan karya di
masamu, sebagaimana Wot Batu telah lampaui sekat waktu untuk sampai
kepadamu'.

Mendikbud menjelaskan, ketika beberapa bulan lalu menghadiri olimpiade
astronomi dan astrofisika dunia di Candi Borobudur, Jawa Tengah, ternyata
penentuan titik pembangunan candi tersebut berdasarkan ilmu astronomi.
"Paginya menyaksikan matahari terbit di puncak Borobudur dan di situ kemudian
saya lihat ini Borobudur dibangun kira-kira 13 abad yang lalu. Menaiki batu itu
yang ada di benak saya adalah Wot Batu," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sunaryo sang maestro seni Indonesia itu
mengungkakan rasa harunya terkait kutipan Mendikbud. "Quotes (kalimat
kutipan) itu sungguh mengharukan. Semoga menggugah inspirasi generasi yang
akan datang," ucapnya. (Agi Bahari)

Sumber: http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/4600

