Teruntuk anak-anak dan para orangtua di Yogyakarta, juga di seluruh Indonesia. Untuk
mereka yang telah menjadi sahabat dan pendukung Museum Pendidikan dan Mainan
Kolong Tangga (MKT) .
Para Sahabat MKT baik tua maupun muda,
Dengan kesedihan yang teramat dalam, kami harus mengabarkan bahwa museum anak
pertama di Indonesia ini harus tutup dan pindah. Hanya saja, kami tidak tahu ke mana
harus pindah. Kami tidak memiliki gedung sendiri, dan kami tidak memiliki dana untuk
membayar sewa bangunan. Dan jika kalian bertanya „kenapa museum harus pergi, setelah
keberadaannya selama 9 tahun?‟, kami hanya dapat berkata „inilah konsekwensi yang
harus kami hadapi karena tidak memiliki uang, dan karena permasalahan orang dewasa
yang rumit‟. Sebuah kenyataan di mana kami tidak mempunyai tempat sendiri, dan orang
dewasa yang sibuk dengan urusan mereka sendiri, sehingga hampir tak ada waktu untuk
memikirkan hal-hal yang baik bagi anak-anak. Belum lagi tentang sebagian orang yang
kurang tertarik dengan apa yang kami sebut „budaya dan kreatifitas anak‟.
Kami begitu putus asa ketika harus meninggalkan Taman Budaya Yogyakarta.
Memang, tempat tersebut bukanlah tempat yang ideal untuk MKT. Namun demikian, di
tempat itulah anak-anak, para siswa, bahkan wisatawan membantu MKT tumbuh dan
berkembang. Kami sedih karena kami tidak dapat menepati janji untuk melaksanakan
program-program kerja MKT periode 2017-2018, termasuk rencana besar tentang pameran
dan perlombaan antarsekolah.
Namun, kesedihan kami, rasa kecewa kami, kemudian berbalik arah. Kami sadar,
bahwa apapun yang terjadi, sebaiknya kami harus terus melangkah, menjalani kehidupan
baru. Diacuhkan dan diabaikan, tidak dapat menghentikan pengabdian dan pikiran baik
kami. MKT tidak MATI! Program kerja kami ada di kepala dan di hati, bukan semata dalam
bentuk bangunan. Kami sadar bahwa MKT merupakan bagian dari kehidupan Yogyakarta.
MKT menjadi milik anak-anak di kota yang indah ini.
Ya, kami mendengar pertanyaan-pertanyaan; bagaimana cara menemukan
bangunan baru untuk MKT? Ke mana harus meminta bantuan untuk bisa membangun
ruang dalam museum? Jangan khawatir,

kami akan berjuang, berbicara, meminta-minta, mencari siapa pun yang dapat diajak
bekerja sama. Kami tetap akan menjalankan workshop dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Publikasi majalah museum pun tetap akan dilanjutkan. Jangan khawatir, kami akan segera
kembali memulai semuanya. Kami terlalu mencintai anak-anak, pembongkaran bangunan
tidak akan menghancurkan museum dan ide-ide dasarnya. Kami akan tetap membantu
memperluas pengetahuan anak-anak dan mengembangkan kreatifitas kalian.
Tahukah kalian kenapa tiba-tiba kami melihat kesempatan baru untuk masa depan
MKT? Karena dari awal kami sudah terbiasa untuk memperjuangkan MKT agar diakui
keberadaannya. Karena kami menerima banyak pesan, berisi kepercayaan dan keyakinan
mereka pada MKT. Begitu banyak sahabat yang menawarkan berbagai macam bantuan dan
dukungan. Mereka menulis kalimat-kalimat indah dan penuh dukungan untuk MKT.
Kami sangat menyadari bahwa hukum dan aturan yang berlaku tidak dapat
menggantikan apa pun yang baik di dunia ini. Kami minta anak-anak dan juga orangtua,
untuk membantu MKT dengan segala aktivitasnya agar tetap berjalan. Berikan kami rasa
persabatan dan dukungan terbaik kalian.
Anak-anak, kalian adalah bagian dari MKT. Tanpa kalian, tak akan ada yang disebut
museum “Kolong Tangga”. Sedikit permintaan kami untuk kalian, sisakan doa untuk
museum yang sedang mengalami masalah ini, mungkin itu bisa membantu.
Pak Rudi dan semua orang di MKT.

