
Salam Takzim, 

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat 
Allah Yang Maha Esa, kami hadirkan nomor 
perdana majalah “Esensi” ini.  Suatu majalah  

bagi umum yang secara khusus menyuarakan 
beragam hal mengenai kebahasaan dan kesastraan. 
Suatu media baru yang belum ada di negeri ini.

Dengan visi meningkatkan kebanggaan dan 
kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia, 
majalah yang telah digagas sejak tahun 2011 
ini akhirnya dapat terwujud. Redaksi berjibaku 
menyiapkan artikel-artikel mengenai kebahasaan 
dan kesastraan yang beragam di nomor perdana 
ini. Tulisan-tulisan pada nomor perdana ini Redaksi 
terima dari berbagai kalangan, dari guru besar, 
peneliti, dan mahasiswa. Tulisan dalam nomor 
perdana ini mengupas berbagai hal dari hal yang 
tengah jadi perbincangan hingga hal yang “langka” 
diungkap media lain. 

Ihwal pendidikan, Redaksi mengusung tiga 
artikel, yakni penggunaan bahasa pengantar di 
RSBI,  permasalahan rendahnya hasil UN mata 
pelajaran bahasa Indonesia, dan belajar kata 
melalui wisata. Ditilik dari Undang-Undang Dasar 
1945,  penggunaan bahasa pengantar bahasa asing 
(Inggris) melanggar dasar Negara tercinta. Terlebih 
lagi, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2009 Tentang Bendera, Lambang Negara, 
Bahasa, dan Lagu Kebangsaan yang mewajibkan 
penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar dalam pendidikan nasional.  Hal lain 
yang  membuat miris adalah rendahnya hasil UN 
bahasa Indonesia pada jenjang SMA/SMK yang 
oleh sebagian kalangan diindikasikan sebagai 
menurunnya kecintaan generasi muda pada bahasa 
nasional. Dalam pembelajaran bahasa bagi anak-
anak, berwisata sebagai kegiatan yang disenangi 
anak-anak mampu dijadikan sebagai salah satu 
teknik belajar kata. Layak dicoba.

Di sudut-sudut negeri tercinta ini, tersimpan “harta 
karun” yang luar biasa, berupa naskah-naskah lama. 

“Bahasa dan Sastra

Salah satunya adalah naskah lama sastra Jawa 
di Pura Pakualaman, Yogyakarta. Ribuan naskah 
lama tersimpan rapi di suatu bangunan kuno di 
lingkungan ningrat itu. Kita dapat melihat Babad 
Diponegoro, Babad Tanah Jawi, atau Serat Palasari.  
Sangat disayangkan bukan bangsa sendiri yang 
bersemangat menengok harta negeri itu, melainkan 
bangsa asing, berkulit putih dan berambut pirang 
yang antusias. Sungguh menyesakkan dada.   Melalui 
artikel Naskah Lama Pura Pakulaman dalam Rubrik 
Kronik, diharapkan akan membuat kita antusias 
menengok dan menguar rasa bangga atas warisan 
budaya yang kian rapuh itu. 

Di ibukota Brunei Darussalam, diselenggarakan 
sidang dan seminar oleh Majelis Bahasa Brunei  
Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang 
bertepatan dengan perayaan milad ke-40.  Suguhan 
laporan perhelatan Mabbim ini  diharap dapat 
meningkatkan pemahaman antarbangsa di ASEAN.  

Redaksi menerima masukan dan saran pembaca.  
Sumbangan tulisan mengenai kebahasaan dan 
kesastraan akan Redaksi terima dengan senang hati. 
Selamat menikmati suguhan Esensi perdana.  

Salam Takzim 

Redaksi Esensi

 Penguat Bangsa”
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Maman Suryaman

Masalah hasil ujian nasional bahasa Indonesia 
hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di 
masyarakat. Ada yang mengatakan “Kok bisa nilai 
bahasa Indonesia lebih rendah daripada bahasa 
Inggris?” Mereka menyimpulkan bahwa pelajaran 
bahasa Indonesia lebih sulit diajarkan di negerinya 
sendiri. Kegalauan dan anggapan mereka tidak 
salah, tetapi juga tidak benar seratus persen. Lalu, 
ada apa dan mengapa dengan bahasa Indonesia.

Apa dan 
Mengapa?

UN Bahasa Indonesia:
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Kita pasti sepakat bahwa ada 
keanehan manakala bahasa 
Indonesia lebih sulit daripada 
bahasa Inggris. Namun, harus 
dipahami bahwa belajar bahasa 

Indonesia sudah menjadi bagian penting 
dalam kehidupan sehari-hari umumnya siswa 
di seluruh Indonesia. Di samping itu, bahasa 
Indonesia menjadi bahasa pengantar utama 

di semua bidang kehidupan. Oleh karena 
itu, belajar bahasa Indonesia diarahkan pada 
penguasaan tingkat literasi tertinggi (tingkat 
epistemik).

Pada tingkatan ini pembelajar bahasa 
Indonesia harus mampu menggunakan bahasa 
untuk pengembangan ilmu pengetahuan, 
termasuk estetika bahasa sebagai seni (sastra). 
Untuk bahasa Inggris, yang secara politis 
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berfungsi sebagai bahasa asing, dapat 
ditetapkan sampai dengan tingkatan 
fungsional di SMP dan tingkat informational di 
SMA. 

Sementara itu, bahasa asing lainnya, dapat 
diusulkan hanya sampai pada tingkat literasi 
fungsional, karena keterbatasan pajanan dan 
kesempatan untuk berkomunikasi dalam 
bahasa asing yang bersangkutan. 

Masalah hasil ujian nasional bahasa Indonesia 
hingga kini masih menjadi perbincangan 
hangat di masyarakat. Ada yang mengatakan 
“Kok bisa nilai bahasa Indonesia lebih 
rendah daripada bahasa Inggris?” Mereka 
menyimpulkan bahwa pelajaran bahasa 
Indonesia lebih sulit diajarkan di negerinya 
sendiri. Kegalauan dan anggapan mereka tidak 
salah, tetapi juga tidak benar seratus persen. 
Lalu, ada apa dan mengapa dengan bahasa 
Indonesia.

Kita pasti sepakat bahwa ada keanehan 
manakala bahasa Indonesia lebih sulit daripada 
bahasa Inggris. Namun, harus dipahami bahwa 
belajar bahasa Indonesia sudah menjadi 
bagian penting dalam kehidupan sehari-hari 
umumnya siswa di seluruh Indonesia. Di 
samping itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa 
pengantar utama di semua bidang kehidupan. 

Oleh karena itu, belajar bahasa Indonesia 
diarahkan pada penguasaan tingkat literasi 
tertinggi (tingkat epistemik). Pada tingkatan 
ini pembelajar bahasa Indonesia harus mampu 
menggunakan bahasa untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan, termasuk estetika bahasa 
sebagai seni (sastra). 

Untuk bahasa Inggris, yang secara politis 
berfungsi sebagai bahasa asing, dapat 
ditetapkan sampai dengan tingkatan 
fungsional di SMP dan tingkat informational 
di SMA. Sementara itu, bahasa asing lainnya, 
dapat diusulkan hanya sampai pada tingkat 
literasi fungsional, karena keterbatasan pajanan 
dan kesempatan untuk berkomunikasi dalam 
bahasa asing yang bersangkutan. 

“ Mereka 
menyimpulkan bahwa 

pelajaran bahasa 
Indonesia lebih sulit 

diajarkan di negerinya 
sendiri”
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Penempatan mata pelajaran bahasa 
Indonesia pada tingkat tertinggi dari segi 
literasi menjadikannya sebagai bagian dari 
pengembangan kemampuan berbahasa di satu 
sisi. 

Di sisi lain, penguasaan tersebut menjadi 
prasyarat bagi pembelajar untuk mempelajari 
bidang keilmuan yang lain. Yang menjadi 
persoalan adalah apakah kedua tujuan tersebut 
sudah menjadi sandaran para guru bahasa 
Indonesia dan para penyusun soal ujian 
nasional (UN).
Fakta Empiris Berbicara 

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa 
terdapat fenomena yang menarik untuk 
dicermati dari kemampuan berbahasa dan 
bersastra di kalangan masyarakat. Pertama 
adalah mengenai melek aksara. Secara teoretis 
dan empiris melek aksara merupakan suatu 
cita-cita bangsa Indonesia. Namun, cita-cita ini 
belum tercapai secara efektif. Misalnya, data 
angka buta aksara penduduk Indonesia di atas 
15 tahun ke atas masih mencapai 15,5 juta jiwa. 

Jika jumlah penduduk Indonesia yang telah 

mencapai 15 tahun ke atas sebanyak 200-an 
juta jiwa, kemudian dipersentasekan akan 
diperoleh angka sebesar kurang lebih 15% 
yang masih dianggap buta aksara atau 85% 
sudah melek aksara. Di pihak lain, angka rata-
rata melek aksara untuk negara berkembang 
sebesar 61%. Artinya, angka melek aksara 
masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi. 

Akan tetapi, fakta lain tampak bahwa judul 
buku baru yang disiapkan hanya 19 buah untuk 
satu juta penduduk atau hanya tersedia 6000 
judul buku baru setiap tahun. Dengan kata 
lain, angka melek aksara penduduk Indonesia 
yang sudah tinggi belum sesuai dengan 
pertumbuhan bukunya. 

Kemungkinan besar terjadinya ketidaksesuaian 
itu disebabkan oleh parameter yang digunakan 
untuk mengukur jumlah melek aksara. Di 
dalam konteks melek aksara, Iganas Kleden 
(1999) mengelompokkan penduduk Indonesia 
ke dalam tiga jenis. Pertama, penduduk yang 
secara teknis dapat membaca dan menulis 
kalau diminta membacakan atau menuliskan 
nama, tempat kelahiran, nama orang tua, dan 
jenis pekerjaan. Inilah orang-orang yang telah 
mendapat latihan membaca-menulis. Akan 
tetapi, karena bahan bacaan yang tersedia 
sedemikian langka, mereka jarang sekali 
mempraktikkan kemampuan membacanya. 
Dengan kata lain, orang-orang ini secara 
teknis dapat membaca (dan barangkali dapat 
menulis). 

Kedua, penduduk yang secara teknis dan 
fungsional melek aksara. Misalnya, anak-anak 
sekolah yang harus sanggup membaca buku 
(teks) pelajaran, orang-orang keuangan di 
suatu lembaga atau perusahaan yang harus 
membaca dan menuliskan pemasukan dan 
pengeluaran, atau seorang insinyur otomotif 
akan membaca buku petunjuk mobil. 

Bagi kelompok ini, membaca dan menulis 
adalah sebuah fungsi yang harus dijalankan 
dalam konteks pekerjaan. Mereka belum 
menjadikan membaca dan menulis 
sebagai kebiasaan untuk berkomunikasi 
dan berekspresi melalui tulisan. Ketiga, 
penduduk yang di samping mempunyai 
kesanggupan baca-tulis secara teknis dan 
fungsional, menjadikan baca-tulis sebagai 
kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tidak 
hanya membaca dan menulis dengan hal-hal 
yang terkait dengan pekerjaan, tetapi oleh 
kebutuhan secara budaya.

Jika pengelompokan tersebut dihubungkan 
dengan data melek aksara penduduk 
Indonesia, kemungkinan besar melek aksara 

“ Rata-rata penduduk 
Indonesia lebih 
disibukkan oleh 

budaya lihat, 
yakni sebesar 74% 
menonton televisi 

dengan rata-rata per 
hari 3,7 jam.”
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yang dimaksud adalah melek aksara dalam 
kelompok pertama, yakni melek aksara dalam 
hal kemampuan membaca dan menulis secara 
teknis. 

Hal ini didukung oleh hasil studi The 
International Association for the Evaluation 
of Education Achievement (IEA) (1992). Data 
tersebut me-nunjukkan bahwa siswa SD 
Indonesia dalam hal kemampuan bacanya 
berada pada urutan ke-26 dari 27 negara yang 
diteliti, termasuk di dalamnya negara maju, 
seperti Amerika, Kanada, Jerman, dan negara-
negara berkembang, seperti Trinidad dan 
Venezuela. 

Data termutakhir hasil dari laporan PIRLS 2011, 
kemampuan membaca siswa kelas 4 diduduki 
oleh siswa Singapura dengan kategori tingkat 
sempurna mencapai 24%. Urutan berikutnya 

adalah Rusia, Irlandia Utara, Finlandia, Inggris, 
Hongkong, dan Irlandia dengan capaian antara 
15-19% mampu menjawab pada tingkat 
sempurna. 

Di tingkat sedang dicapai oleh siswa Perancis, 
Austria, Spanyol, Belgia, dan Norwegia dengan 
persentase 70%. Median tingkat sempurna 
8%, tinggi 44%, sedang 80%, dan lemah 
9%. Sementara itu, siswa Indonesia mampu 
menjawab butir soal tingkat sempurna (0,1%), 
mampu menjawab butir soal tingkat tinggi 
4%, mampu menjawab butir soal tingkat 
sedang 28%, dan mampu menjawab butir soal 
tingkat lemah 66%. Artinya, siswa Indonesia di 
tingkat sempurna, tinggi, dan sedang berada 
di bawah persentase median yang dicapai 
oleh siswa secara internasional, sementara di 

tingkat  lemah berada di atas median siswa 
internasional. 

Untuk tingkat lemah siswa Indonesia berada 
pada kemampuan sebaliknya dibandingkan 
dengan siswa di negara-negara yang 
dicontohkan. Artinya, siswa Indonesia unggul 
dalam menjawab butir soal tingkat lemah. 
Artinya, setelah 19 tahun berlalu, kemampuan 
membaca siswa Indonesia belum mengalami 
perubahan yang signifikan. 

Sebagian besar siswa yang diteliti memperoleh 
skor tes membaca pemahaman berada pada 
kategori rendah, dengan menjawab secara 
benar rata-rata di bawah 36,1%. Para siswa 
Indonesia yang memperoleh skor tertinggi 
secara signifikan masih berada jauh di bawah 
para siswa yang berskor tertinggi di semua 
negara lain. Sementara itu, siswa Indonesia 
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“ Angka melek 
aksara penduduk 

Indonesia yang sudah 
tinggi belum sesuai 

dengan pertumbuhan 
bukunya”
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yang bernilai terendah merupakan salah satu 
di antara tiga sampel negara yang berskor te-
rendah.

Beberapa karakteristik yang muncul dalam 
studi tersebut adalah siswa Indonesia 
menghabiskan relatif banyak waktu kegiatan 
kelasnya untuk keterampilan seperti bahasan 
kosakata, hubungan huruf-bunyi, dan jawaban 
terhadap pertanyaan secara tertulis. 

Relatif sedikit waktu yang dihabiskan untuk 
pendramatisasian cerita, membaca senyap 
mandiri, menyimak cerita yang dibaca, 
membaca di perpustakaan atau bekerja dalam 
kelompok kecil membaca. Siswa jarang diminta 
untuk membaca sesuatu di rumah sebagai 
bagian dari program bahasanya. 

Bahkan, menurut Harjasujana (1988:11) dalam 
era kekinian, dengan kehadiran TV, aktivitas 
anak-anak di rumah lebih banyak berupa 
kegiatan menonton. Tidak bisa dibayangkan 
bagaimana kita dapat melakukan kegiatan 

ilmu dan budaya tanpa menggunakan bahasa 
secara tertulis, yakni membaca dan menulis. 

Oleh karena itu, menurut Taufik Ismail (2001) 
yang terpenting dari pembelajaran bahasa 
adalah membaca dan menulis, sedangkan 
aspek linguistik dapat langsung dilihat melalui 
karya-karya tulis mereka. Bila ini bisa dilakukan, 
minimal seorang siswa telah membaca karya 
sastra antara 15 sampai 30 judul selama 3 
tahun.

Sebagai suatu ilustrasi tentang proses 
membaca yang dilakukan siswa pada 1210 SMP 
dan SMA di Amerika dilaporkan oleh Applebee 
(1993). 

Siswa SMP di Amerika selama tiga tahun 
telah membaca 3312 halaman dan siswa SMA 
sepanjang tiga tahun telah membaca 4824 
halaman. Artinya, seorang siswa yang telah 
menamatkan SMP dan SMA selama enam 
tahun sudah terlatih membaca sebanyak 24408 
halaman. 

Kondisi demikian tentu memberi harapan 
yang kuat akan keberhasilan studi mereka di 
perguruan tinggi kelak. Hal ini baru gambaran 
membaca buku sastra wajib. Belum lagi 
kegiatan membaca buku lain, seperti sejarah, 
ekonomi, PPKn, dan lain-lain.

Kondisi tersebut diperburuk dengan budaya 
baca yang belum tumbuh. Rata-rata penduduk 
Indonesia lebih disibukkan oleh budaya lihat, 
yakni sebesar 74% menonton televisi dengan 
rata-rata per hari 3,7 jam. Angka ini paling 
tinggi di Asia dengan perbandingan Filipina 
3,6; Australia 3,2; Hongkong 3,1; Singapura 2,4; 
Malaysia 2,2; Korea Selatan 2,2; Taiwan 2,1; dan 

Tabel Jumlah Halaman Buku 
Dibaca Siswa SMP dan SMA di Amerika Serikat

Kelas Membaca per Minggu Membaca per Tahun

7 – 8 SMP 30 halaman 1080 halaman

9 SMP dan 10 SMA 32 halaman 1152 halaman

11 – 12 SMA 51 halaman 1836 halaman

Jumlah 113 halaman 4068 halaman

“ Yang terpenting dari 
pembelajaran bahasa 
adalah membaca dan 

menulis, sedangkan 
aspek linguistik dapat 

langsung dilihat 
melalui karya-karya 

tulis mereka”

Fokus
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Thailand 1,9 jam per hari. Artinya, di satu sisi 
masalah ekonomi menjadi alasan untuk tidak 
membeli buku, di sisi lain kebutuhan akan buku 
belum tercipta. Kedua variabel ini dukung-
mendukung bagi melemahnya daya beli dan 
budaya baca masyarakat pengguna. Dengan 
kata lain, pembelajaran bahasa tentulah ikut 
memberikan sumbangan negatif bagi gagalnya 
siswa dalam meraih kesuksesan ujian nasional 
bahasa Indonesia. 

Peta Kompetensi yang tidak Dikuasai 
Siswa

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan UNY 
(2011) ditemukan beberapa kompetensi yang 
dianggap sangat sulit. 
Beberapa kompetensi tersebut adalah 
“menemukan ide utama dan ide penjelas 
paragraf”, “menemukan kalimat yang 
berupa fakta dan opini dalam tajuk rencana”, 
“menemukan unsur-unsur intrinsik puisi”, 
“menemukan unsur-unsur intrinsik cerpen/
novel”, “ dan “menemukan nilai-nilai dan 
amanat Hikayat (Sastra Melayu Klasik). 

Beberapa faktor penyebab adalah minat 
dan kebiasaan membaca rendah, referensi 
perpustakaan terbatas: terutama karya sastra 
dan buku-buku ilmu pengetahuan populer, 
terdapat pemahaman yang berbeda terhadap 
konsep-konsep bahasa dan sastra di antara 
guru, dan antara guru dan tentor bimbingan 
belajar, dan sastra bersifat multiinterpretasi, 
padahal soal sastra berupa kutipan, bukan 
karya yang utuh.

Kualitas Soal UN dan Kebiasaan Siswa

Berdasarkan analisis kemampuan membaca 
siswa Indonesia dalam standar  internasional 
(Suryaman, 2012), kecenderungan yang 
dilakukan, perbandingannya dengan butir 
soal yang biasa diujikan dalam ujian nasional, 
serta pembelajaran membaca di sekolah dapat 
ditarik beberapa simpulan. 

Pertama, siswa Indonesia berada dalam kurva 
berkemampuan rendah. Kedua, kecenderungan 
siswa Indonesia menjawab soal berdasarkan 
tebakan. Ketiga, butir-butir soal ujian nasional, 
baik stem maupun pilihan tidak dikonstruksi 
dengan sempurna dan cenderung bersifat 
tunggal dengan kata kunci pertanyaan 
kurang spesifik. Keempat, pemilihan wacana 
kurang diperhatikan dari segi kualitas isi dan 
masalahnya. Kelima, pembelajaran membaca di 
kelas belum mengutamakan pengembangan 
kompetensi membaca. Keenam, kebiasaan 
membaca belum dikembangkan secara 
memadai. Ketujuh, teori sastra yang diajarkan 
seringkali kurang tepat. Kedelapan, ukuran-
ukuran jawaban dalam persepsi guru dan siswa 
sangat variatif oleh karena kualitas butir soal 
belum sempurna.

Perlu Virus Membaca

Jelaslah bagi kita sekarang mengapa UN mata 
pelajaran bahasa Indonesia dianggap sulit, baik 
bagi siswa maupun bagi guru. Virus ganas yang 
menyebar di kalangan siswa adalah rendahnya 
minat dan kemampuan membaca. 

Penyebaran virus ini tidak pernah kita cegah, 
apalagi diobati. Padahal, semua orang tahu 
bahwa soal UN bahasa Indonesia berupa soal-
soal membaca. Jika para siswa tidak terbiasa 
membaca dan tidak punya kemampuan 
membaca, sulit rasanya UN bahasa Indonesia 
dapat dipecahkan.

Dr. Maman Suryaman,
Dosen dan peneliti pada Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua 
Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS, UNY.

“ Virus ganas yang 
menyebar di kalangan 

siswa adalah 
rendahnya minat 
dan kemampuan 

membaca.”

Fokus
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Fenomena

Suherli Kusmana

Masih terekam kuat di benak kita, 84 
tahun lalu, di Jakarta pada tanggal 27-
28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia 
menyelenggarakan Kongres Pemuda. 
Pada kongres pemuda yang dipimpin ketua 
panitia Soegondo Djojopoespito (wakil 
PPPI) dan Sekretaris Muhammad Jamin 
(wakil Jong Sumateranen Bond) tersebut 
telah menghasilkan ikrar “Soempah Pemoeda”. 
Ikrar itu dibacakan di suatu gedung di Jalan 
Kramat Raya Nomor 106 Jakarta Pusat (kini 
menjadi Museum Sumpah Pemuda) disaksikan 
peserta kongres yang saat itu berjumlah 84 orang 
sebagai wakil dari setiap organisasi kepemudaan.  

Bahasa Pengantar di RSBI

Melanggar 

Undang-Undang
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Hebat! Berani! Kami sangat 
bangga memiliki pemuda seperti 
mereka. Pada masa penjajahan 
Belanda, mereka berani me-
ngumandangkan sumpah yang 

menjadi tonggak perjuangan bangsa. Pada 
masa itu, mereka yang masih muda menyadari 
penting dan perlunya suatu bahasa yang 
mempersatukan berbagai suku bangsa yang 
ada di negeri ini, Indonesia. Suatu bahasa 
yang digunakan sebagai bahasa persatuan, 
dan tentu juga sebagai bahasa perjuangan 
melawan penjajah. Para pemuda yang 
mewakili berbagai daerah itu bersumpah untuk 
menjunjung bahasa Indonesia sebagai 
bahasa persatuan.  

Ironis sekali jika saat ini kita dihadapkan 
dengan suatu kenyataan pendidikan di negeri 
tercinta ini. Di sekolah yang bernama “RSBI” 
(Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) 
digunakan bahasa pengantar bahasa 
Inggris untuk pembelajaran beberapa mata 

pelajaran (matematika, biologi, kimia, dan 
fisika) padahal siswanya orang Indonesia. 
Sudah lunturkah Sumpah Pemuda yang 
diikrarkan 84 tahun silam? Sudah mulai 
hilangkah jati diri bangsa Indonesia 

yang semestinya menjunjung tinggi 
bahasa negara, bahasa nasional, 
bahasa persatuan? 

Apakah pembelajaran 
yang disampaikan dengan 
menggunakan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar 
akan lebih baik ketimbang 

disampaikan dalam bahasa 
Indonesia? Pembelajaran 
yang disampaikan dengan 
bahasa pengantar  bahasa 
Inggris masih diragukan 

ketersampaian pesan 
pendidikan yang 
menjadi tujuan.  

Pemerintah harus 
meninjau ulang 
kebijakan sekolah 
RSBI yang 
menggunakan 
bahasa 

pengantar bahasa Inggris. Kebijakan ini 
bertentangan dengan aturan yang lebih 
tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Bab VII Pasal 33 yang menyatakan bahwa 
bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa 
pengantar pendidikan nasional. Penggunaan 
bahasa daerah dapat digunakan pada 
tahap awal pendidikan, sedangkan bahasa 
asing digunakan sebagai pengantar untuk 
mendukung kemampuan berbahasa asing.

Selain itu, kebijakan tersebut juga 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 
24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara. Pada pasal 29 dinyatakan 
bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan 
sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional. 
Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan 
bahwa bahasa asing dapat digunakan 
sebagai bahasa pengantar untuk tujuan yang 
mendukung kemampuan berbahasa asing 
peserta didik. Penggunaan bahasa pengantar 
bahasa Indonesia tidak berlaku untuk satuan 
pendidikan asing atau satuan pendidikan 
khusus yang mendidik warga negara asing. 

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi 
Negara yang berfungsi sebagai bahasa resmi 
kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi 
tingkat nasional, pengembangan kebudayaan 
nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, 
serta sarana pengembangan dan pemanfaatan 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa 
media massa. (Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2009, Bagian Kesatu, Pasal 25, Ayat 3) 

Kegiatan pembelajaran merupakan 
kegiatan berkomunikasi resmi, sehingga 
bahasa Indonesia patut dipilih guru untuk 

“ Para siswa harus 
dibuat bangga untuk 

menggunakan bahasa 
Indonesia dalam 
berkomunikasi ”
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berkomunikasi keilmuan secara benar. 
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
dengan menggunakan bahasa Inggris pada 
sekolah RSBI merupakan implementasi yang 
salah dalam memahami makna Standar 
Internasional. Oleh karena itu, guru harus 
memahami kembali makna Sumpah Pemuda 
84 tahun silam dan kedua perundang-
undangan yang telah ditetapkan pemerintah 
sebagai dasar penggunaan bahasa Indonesia 
dalam pembelajaran di sekolah nasional. 
Guru harus menggunakan bahasa Indonesia 
dalam pembelajaran secara benar agar proses 
penyampaian ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni tersampaikan kepada peserta didik. 

Rendahnya nilai ujian nasional (UN) mata 
pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA, 
salah satu indikasi memudarnya  nasionalisme 
kita. Di RSBI bahasa Indonesia terpinggirkan 
oleh kebijakan yang salah. Para guru tidak 
lagi cermat dalam menggunakan bahasa 
Indonesia. Banyak siswa yang memandang 
remeh penggunaan bahasa Indonesia dalam 
berkomunikasi. Guru pelajaran bahasa 
Indonesia kurang meningkatkan kemampuan 
membaca, baik membaca sekilas, membaca 
cepat, membaca sepintas, atau membaca 
pemahaman kepada para siswa sehingga pada 
saat UN banyak siswa mengalami kesulitan. 
Semua itu karena kesadaran untuk menjunjung 
tinggi bahasa Indonesia sudah melemah.   

Penggunaan bahasa Indonesia oleh guru 
merupakan bentuk pembinaan bahasa 
Indonesia melalui pendidikan. Hal ini 
diharapkan dapat meningkatkan kembali 

rendahnya nilai UN Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia baik di tingkat SMTP maupun SMTA. 
Sebagaimana diketahui bahwa dari 7.579 siswa 
yang tidak lulus UN pada tahun 2012 salah 
satu faktor penyebabnya karena gagal dalam 
mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-
mudahan, dengan kembalinya kesadaran guru 
untuk menggunakan bahasa Indonesia secara 
benar dalam kegiatan pembelajaran dapat 
mendorong para siswa untuk benar-benar 
menjunjung tinggi dan tidak memandang 
sepele bahasa Indonesia. Para siswa harus 
dibuat bangga untuk menggunakan bahasa 
Indonesia dalam berkomunikasi. Para 
siswa harus dimotivasi untuk mendalami 
kemampuan menyimak, berbicara, membaca, 
dan menulis dalam bahasa Indonesia, karena 
soal UN bahasa Indonesia pada dasarnya 
mengukur kemampuan membaca dan menulis.

Kesadaran semua pihak untuk menjunjung 
tinggi bahasa Indonesia seperti 84 tahun silam 
yang diikrarkan oleh para pemuda pendiri 
bangsa ini. Bahasa Indonesia harus menjadi 
bahasa setiap kegiatan resmi, pengantar 
pendidikan, komunikasi keilmuan, dan 
bahasa yang dibanggakan bangsanya. Bahasa 
Indonesia harus menantang untuk diperdalam 
oleh para pemuda sebagai bahasa ilmu dan 
bahasa teknologi. Bahasa Indonesia merupakan 
identitas diri karena bahasa menunjukkan 
bangsa. Semoga kesadaran kita bertumbuh 
kembali.

Prof. Dr. Suherli Kusmana,
Rektor Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat, dosen pengampu 
Bahasa Indonesia, Pengembang Standar Penilaian Buku
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Menapak 40 Tahun MABBIM

Menyerlah
Jati Diri Bangsa

Pada tahun 2012, Majelis Bahasa Brunei 
Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) telah 
menapak usia 40 tahun. Selama rentang waktu 
yang panjang itu, kerja sama majelis kebahasaan 
serumpun ini telah menghasilkan banyak hal, 
di antaranya kajian kebahasaan bersama di 
ketiga negara serta kerja sama penerbitan dan 
pelatihan-pelatihan kebahasaan. 
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Selain itu, tentu saja, bertambahnya 

senarai istilah berbagai bidang ilmu 

untuk menunjang kelengkapan 

khazanah daya ungkap keilmuan yang 

diperlukan oleh masyarakat umum. 

Persidangan dan Seminar Mabbim tahun 

2012 ini terbilang istimewa karena bertepatan 

dengan perayaan Milad Ke-40 Mabbim.  

Perhelatan Mabbim yang  berlangsung pada 

tanggal 2—7 April 2012, di Hotel Antarbangsa 

Rizqun, Bandar Seri Begawan, Brunei 

Darussalam diisi dengan serangkaian kegiatan, 

yakni Sidang Pakar ke-25 Mabbim, Seminar 

Kebahasaan Mabbim, dan Sidang Eksekutif  

ke-51 Mabbim.  Selain delegasi Indonesia, 

Malaysia, dan Brunei Darussalam, hadir pula 

delegasi dari Singapura sebagai pemerhati. 

Perhelatan Mabbim Tahun 2012 dibuka secara 

resmi oleh Yang Mulia Awang Haji Mohd. Rozan 

bin Dato Paduka Haji Yunos (Setiausaha Tetap 

dari Kementerian Kebudayaan, Belia, dan 

Sukan) sebagai wakil peribadi Yang Berhormat 

Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato 

Seri Setia Awang Haji Hazairbin Haji Abdullah 

(Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Negara 

Brunei Darussalam). 

Dalam pidato sambutannya, Yang Mulia Awang 

Haji Mohd. Rozan mengatakan bahwa tema 

“Mentransformasikan Budaya Ilmu untuk 
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Menyerlahkan Jati Diri Bangsa” dalam perayaan 

kali ini mempunyai ekspektasi yang jauh lebih 

ke depan. Amalan (budaya) ilmu hendaknyalah 

ditingkatkan dan dalam bentuk baru yang 

sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. 

Peningkatan transformasi budaya ilmu itu 

tidak boleh dibuat sewenang-wenang. Karena 

itu, peningkatan transformasi budaya ilmu 

sepatutnya meningkatkan transformasi budaya 

ilmu untuk menyerlahkan jati diri bangsa.

“Tidak hanya menyikapi transformasi budaya 

ilmu itu saja yang penting, tetapi juga 

mentransformasikan budaya ilmu itu jauh 

lebih pentingnya karena budaya (dalam) ilmu 

itu dapat menyebabkan loncatan paradigma 

cara berfikir dan juga menjadi indikasi 

perkembangan peradaban dan bangsa,” ujar 

beliau.

Dalam kesempatan itu, beliau juga berharap 

agar Mabbim dapat terus memperkasa dan 

memajukan Bahasa Indonesia/Melayu sebagai 

sarana komunikasi yang ampuh dalam segenap 

bidang kehidupan.

Usai meresmikan Perayaan Ulang Tahun 

Mabbim, Yang Mulia Awang Haji Mohd. Rozan 

meresmikan peluncuran empat buku terbitan 

Mabbim, yaitu Keberterimaan Istilah Mabbim 

Bidang Ilmu Dasar, Kamus Pertanian: Agronomi, 

Kamus Farmasi: farmaseutik, dan Syarahan 

Mabbim. Acara peresmian diakhiri dengan 

kunjungan ke gerai pameran. 

Dalam pameran itu ditampilkan  berbagai 

kamus dan buku hasil kajian kebahasaan 

di ketiga negara anggota Mabbim dalam 

rangka memodernkan dan memperkaya 

leksikon bahasa Indonesia/Melayu. Selain itu, 

disajikan pula berbagai poster yang berisi latar 

belakang, sejarah, dan perkembangan Mabbim 

dalam perjalanannya memartabatkan bahasa 

Indonesia/Melayu melalui penerbitan buku-

buku pedoman kebahasaan dan senarai istilah.

Anugerah Mabbim

Dalam acara  tahun 2012 ini, Mabbim 

memberikan penghargaan kepada para tokoh 

dan ilmuwan Mabbim yang dianggap telah 

berjasa mengembangkan bahasa Indonesia/

Melayu di ketiga negara. 

Penghargaan ini diberikan setiap lima tahun 

sekali dalam rangka Ulang Tahun Mabbim. 

Anugerah Tokoh Mabbim diberikan kepada:  

(1) Pengiran Dato Paduka Haji Badaruddin 

Pengiran Haji Ghani (Brunei Darussalam), 

(2) Dr. Mataim Bakar (Brunei Darusssalam), dan 

(3) Dato’ Haji A. Aziz bin Deraman (Malaysia). 

“ Mentransformasikan budaya ilmu jauh lebih 
penting karena budaya (dalam) 

ilmu itu dapat menyebabkan loncatan 
paradigma cara berpikir”
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Sementara itu, Anugerah Ilmuwan Mabbim 

diberikan kepada pakar bidang ilmu yang 

berjasa dalam Mabbim, yakni:

(1) Pengiran Hajah Zabaidah Pengiran Haji 

Kamaludin (Brunei Darusalam),

(2) Prof. Madya Dr. Haji Jaludin bin Haji Chuchu 

(Brunei Darusalam), 

(3) Prof. Dr. Menaldi Rasmin (Indonesia),

(4) Dr. Jan Hoesada (Indonesia), 

(5) Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan 

(Malaysia), dan

(6)  Prof. Dr. Shaharir bin Mohamad Zain 

(Malaysia). 

Anugerah Khusus kali ini diberikan kepada 

Dayang Hajah Saddiah Ramli (Brunei 

Darussalam) yang telah terlibat selama 22 

tahun dalam kepengurusan Mabbim.

Sidang Pakar Ke-25

Sidang Pakar yang diselenggarakan selama 

dua hari, tanggal 2—3 April 2012, bekerja 

berdasarkan keputusan Sidang Eksekutif. 

Sidang ini terdiri atas empat komisi, yaitu 

Komisi Peristilahan, Komisi Pembinaan, Komisi 

Penelitian, dan Komisi Penerbitan. Tugas Komisi 

Peristilahan merancang penyusunan istilah dan 

kamus bidang ilmu. 

Adapun Komisi Penelitian bertugas merancang  

dan melakukan penelitian ilmiah dan praktis 

yang berkenaan dengan Mabbim. Cakupan 

tugas Komisi Pembinaan ialah melaksanakan 

kegiatan kebahasaan dengan semangat Piagam 

Mabbim. Sementara itu, Komisi Penerbitan  

bertugas melaksanakan hasil keputusan Sidang 

Eksekutif dalam rangka pemasyarakatan hasil 

Mabbim sesuai dengan Piagam Mabbim. 

 

Seminar Kebahasaan

Seminar Kebahasaan yang diselenggarakan 

tanggal 4-5 April 2012 mengusung tema 

“Mentransformasikan Budaya Ilmu untuk 

Menyerlahkan Jati Diri Bangsa”. Dalam seminar 

ini dibentangkan  sebelas makalah dari 

perwakilan Indonesia, Malaysia, Brunei, dan 

Singapura. Indonesia diwakili oleh tiga orang 

pemakalah, yaitu Djauhari Sumintardja, Ph.D. 

dengan makalah “Memperkasa Bahasa Melayu 

melalui Rupa, Nama dan Makna Seni Hias 

Bangunan dalam Kebudayaan Melayu”; Prof. dr. 

Menaldi Rasmin dengan makalah “Optimalisasi 

Penggunaan Bahasa dalam Transformasi 

Ilmu”, dan Dr. Sugiyono dengan makalah 

“Keberterimaan Istilah Mabbim Bidang Ilmu 

Dasar: Penelitian Korpus dan Persepsi”. 

Seminar Kebahasaan Mabbim yang 

berlangsung selama dua hari ini dihadiri lebih 

dari 300 peserta ini dari ketiga negara anggota 

Mabbim (Malaysia, Brunei, dan Indonesia) serta  

peserta dari Thailand dan Singapura.  

Seminar ini menghasilkan beberapa 

rumusan yang dibacakan pada saat acara 

Jamuan Makan Malam di Restoran Tarindak 

D’Seni, Bangunan Pusat Kesenian, Brunei 

Darussalam. Rumusan itu, di antaranya, 

mengamanatkan untuk tetap meningkatkan 

kesadaran penggunaan teknologi, tetapi tidak 

melunturkan bahasa dan budaya Indonesia/

Melayu dan memanfaatkan teknologi itu 

untuk mentransformasikan budaya ilmu agar 

jati diri bangsa semakin menyerlah di seluruh 

dunia. Direkomendasikan pula perlunya usaha 

terus-menerus dan pemanfaatan strategi baru 

untuk penyebarluasan istilah-istilah yang 

Fenomena

“ Mentransformasikan 
Budaya Ilmu untuk 

Menyerlahkan Jati Diri 
Bangsa”
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diciptakan Mabbim, serta mengoptimalisasikan 

penggunaan kearifan lokal untuk 

menyerlahkan jati diri bangsa.

Sidang Eksekutif Mabbim Ke-51

Sidang Eksekutif Ke-51 Mabbim berlangsung 

selama dua hari, yakni tanggal  6—7  April 

2012, dan diselenggarakan setelah kegiatan 

Seminar Kebahasaan Mabbim. Sidang yang 

dilakukan setahun sekali secara bergiliran di 

tiap-tiap negara anggota Mabbim ini bertugas 

meneliti dan mengesahkan hal yang berkenaan 

dengan kebijakan bahasa, hasil Sidang Pakar, 

Musyawarah Sekretariat, dan rumusan Seminar 

Kebahasaan.

Beberapa keputusan penting yang dihasilkan 

dalam Sidang Eksekutif ke-51 tahun ini 

di antaranya (1) penambahan kategori 

penghargaan, yaitu Anugerah Penggiat 

Mabbim. (2) penetapan tema Seminar 

Kebahasaan Mabbim tahun 2013, yaitu 

“Mengembangkan ilmu watan  melalui 

teknologi maklumat/informasi dan 

komunikasi”. 

Sidang yang dipimpin oleh Dayang Hajah 

Aminah binti Haji Momin (Brunei Darussalam) 

Fenomena

ini juga mencatat perlunya Mabbim menjadi 

nukleus gerakan memerkasakan bahasa 

dalam konteks masyarakat secara keseluruhan, 

misalnya mengadakan rangkaian kerja sama 

dengan universitas, institusi, dan kalangan 

industriawan agar mereka sadar akan 

pentingnya memasyarakatkan istilah bidang 

ilmu yang telah dicipta. 

Perutusan Indonesia dalam Sidang Eksekutif 

diketuai oleh Dr. Sugiyono dan beranggotakan 

Dra. Meity T. Qodratillah, M.Hum., Dr. Ganjar 

Harimansyah, Drs. Mustakim, M. Hum., dan Dra. 

Menuk Hardaniwati, M.Pd. 

Sidang Eksekutif Ke-51 Mabbim ini pun 

memutuskan bahwa Sidang Pakar ke-26, 

Seminar Kebahasaan, dan Sidang Eksekutif 

ke-52 akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, 

Malaysia, pada tanggal 2—7 April 2013.  

Kita berharap kerja sama tiga negara Malaysia, 

Brunei Darussalam, dan Indonesia di bidang 

kebahasaan ini akan memperkuat hubungan 

kerja sama yang saling menguntungkan 

antarnegara dan memberi manfaat besar dalam 

berbagai aspek kehidupan selaku bangsa 

serumpun. (AB/GH) 

“ Mengamanatkan untuk tetap meningkatkan 
kesadaran penggunaan teknologi, 

tetapi tidak melunturkan bahasa dan budaya 
Indonesia/Melayu dan memanfaatkan 

teknologi itu untuk mentransformasikan 
budaya ilmu agar jati diri bangsa semakin 

menyerlah di seluruh dunia”
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Seperti budaya populer semacam K-Pop dan Gangnam Style 
yang digandrungi remaja saat ini, sastra juga memiliki institusi 
penyebarannya. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan dan 
manusia pencipta teknologi. Sebab, sastra Indonesia masa kini 
adalah sastra yang berdekat-dekat dengan teknologi. Perkembangan 
teknologi tinggi dengan munculnya telepon cerdas menyebabkan 
semakin banyak media yang menjadi ruang apresiasi para penyair 
untuk menayangkan puisinya dengan cara yang populer. Momentum 
ini dimanfaatkan sebagian besar pencinta puisi untuk menayangkan 
puisinya di timeline pribadi di twitter.

Nana Riskhi Susanti
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Akun @sajak_cinta, misalnya yang 
dikelola oleh Sujiwo Tedjo dan 
beberapa pencinta sastra sosial 

media, tahun 2011 lalu telah terbit satu buku 
kumpulan puisi Cinta, Kenangan, dan Hal-Hal 
yang Tak Selesai. Terhimpun dalam kumpulan 

itu seribu puisi pendek terseleksi dari 
pengikut akun @sajak_cinta dalam kurun 
waktu satu tahun. Sajak-sajak pendek 
yang hanya berisi 140 karakter, sesuai 

dengan ruang terbatas yang disediakan 
jejaring twitter.

Dalam keterbatasan ruang tersebut, 
penyair-penyair yang terlibat untuk 

membagikan sajaknya 
dalam ruang publik 

yang populer 
itu tak 

kehilangan 
daya ungkap yang 

segar. Ungkapan yang 
menjadi cermin keintiman 

mereka terhadap keseharian 
yang biasa kita pandang. Tentang cinta, 
kenangan, dan hal-hal yang tak selesai 
seperti yang menjadi tajuk kumpulan puisi 
tersebut. Tajuk itu bisa lebih jelas lagi jika kita 
membaca kecenderungan sajak mereka yang 
mewartakan pertemuan sederhana dengan 
rutinitas sarapan, mimpi, majalah fasion 
terbaru dan foto-foto yang mendedahkan 
masa lalu dengan mantan kekasih. 

Penulis @sajak_cinta berhasil meracik kepiluan, 
keriangan, dan kegalauan mereka ketika 
berjumpa dengan cinta. Mereka menafsirkan 
cinta dalam bentuk yang paling serius hingga 
remeh temeh semacam taman bermain, seperti 
yang ditulis penulis aktif twitter sajak cinta, 
@jemarimenari: Hatiku suka main ayunan/ 
yang kau dorong begitu tinggi/dengan cium-
ciuman//

Ada banyak puisi karya penyair dan penulis 
ternama, seperti Hasan Aspahani, Aan Mansyur, 
Gunawan Maryanto, Warih Wiratsana, Agus 
Noor sampai para pesohor Olga Lidya dan Erie 
Kotak. Juga nama-nama penyair yang lalu-
lalang yang mencoba menuliskan apa yang 
mereka gelisahkan. Penulis-penulis twitter yang 
ikut merayakan abad baru perpuisian twitter. 
Membaca sajak-sajak mereka, kita seperti 
dibuai seribu perasaan yang tak akan pernah 

usai.

D e m a m  t w i t t e r 
d i  t e n g a h - t e n g a h 
perkembangan sastra 
Indonesia memiliki nilai 
manfaat yang besar bagi iklim 
apresiasi dan kritik yang sehat. 
Lewat twitter, penyair saling 
bertukar catatan (puisi, esai, 
atau  catatan acara sastra) 
ke teman-teman. Kemudian, 
berlanjut pada persahabatan 
dan pergaulan dengan 
para penyair lain. Ini sangat 
membantu memunculkan ide-

ide kreatif untuk menulis, membenahi puisi, 
atau hadir dalam undangan acara sastra yang 
tak terduga. Itu tak lain karena jejaring sosial itu 
juga dibutuhkan dalam proses kepenyairan.

Keberhasilan twitter @sajak_cinta dengan 
ribuan pengikut akun tersebut yang aktif 
mengirimkan puisi pendeknya, memunculkan 
genre sastra baru yaitu sastra twitter. Ini adalah 
bukti bahwa sastra bisa beralih wahana dan 
berkoloni pada kapitalisme media. Media 
yang menjadi kuasa zaman, yang menantang 
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penyair untuk bernegosiasi dengan suasana 
populis ala Teknologi tinggi. 

Tak dipungkiri komunitas semacam ini 
memegang peran penting, terlepas dari isi 
dan kedalaman tulisan yang dicibir sebagian 
pengikut sastra serius sebagai kata-kata yang 
muncul di luar kebeningan batin. Namun,  
genre sastra twitter menjadi punya posisi 
yang luwes untuk masuk ke celah para muda 
yang memiliki kesukaan di bidang sastra 
dan menyalurkan bakat menulisnya yang 
tak dapat tertampung masuk ke koran yang 
seleksinya lebih ketat. Komunitas semacam 
itu berfungsi sebagai jejaring sastra yang 
akan menjadi jembatan kita untuk bertemu 
orang-orang hebat yang tak terduga. Bisa saja 
dari komunitas tersebut kita bisa dikenalkan 
atau mengenalkan seorang penyair besar 
seperti Sutardji Calzoum Bachri, Sapardi Djoko 
Damono, dan Joko Pinurbo. 

Genre sastra twitter menjadi gejala baru 
yang patut dipetakan dalam sastra Indonesia 
mutakhir. Meskipun tak dapat menggeser 
kemapanan sastra koran, dari jumlah 

pengikut yang 
menggandrunginya 
dapat menjadi bukti 
bahwa ideologi 
budaya populer 
memang menjadi 
magnet yang hebat untuk 
melekatkan kecintaan orang awam yang tak 
menekuni sastra sekalipun untuk turut terlibat 
di dalamnya.

Memang jika kita kembalikan pada jalan kreatif 
pelaku sastra, proses kreatif kepenyairan 
masa kini adalah persinggungan antara sastra 
koran dan sastra cyber (baik twitter, facebook, 
blog, maupun kaskus). Betapapun canggihnya 
teknologi dan suka cita bermedia megapolitan, 
sarana untuk mengapresiasi puisi yang cukup 
kuat mempengaruhi perkembangan puisi 
Indonesia masa kini adalah koran. Kemapanan 
sastra Indonesia tak bisa lepas dari sastra 
koran. Dalam hal ini, bisa dicermati bahwa 
koran memberikan ruang apresiasi untuk 
puisi dan cerpen di halaman sastra yang terbit 
tiap minggu. Penyair-penyair mengasah dan 
membuktikan kepenyairannya lewat koran. 

Fenomena
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Dari koran muncul penyair-penyair muda 
berbakat yang lolos seleksi kurator ketat. Selain 
memberi nafas baru bagi puisi Indonesia, 
mereka juga cukup kuat pada tema. Metafora 
yang digunakan pun memiliki kekhasan 
tersendiri. Kadang mereka memodifikasi 
bentuk puisi lama dengan idiom dan tema 
modern. Puisi yang muncul dalam halaman 
sastra, apalagi di koran bertaraf nasional 
seperti Kompas, Tempo, Sindo, atau di koran 
daerah yang kadar literernya cukup tinggi 
seperti Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Lampung 
Pos, Bali Pos, dan Riau Pos yang memiliki 
andil yang besar bagi perkembangan puisi di 
Indonesia. Lihatlah tema-tema yang diangkat, 
yang mungkin tak pernah terbayang oleh 
kita. Kecerdasan mengangkat sesuatu yang 

unik, kata dan metafor yang segar dan orisinil 
merupakan syarat agar puisi kita layak diterima 
media. 

Namun, tak keliru pula jika ada sebagian besar 
anggapan bahwa sastra Indonesia masa kini 
adalah sastra yang berdekat-dekat dengan 
teknologi. Dunia cyber  menjadi ruang apresiasi 
para penyair untuk menayangkan puisinya, 
saling memberi komentar, dan tahu wawasan 
serta tak ketinggalan agenda pertunjukan 
sastra. Seorang penyuka sastra bisa 

mendapatkan puisi yang muncul tiap minggu 
lewat versi cyber. Jadi tak perlu membeli semua 
koran untuk membaca semua puisi di hari 
minggu itu.

Apapun genre sastra yang menjadi proses 
kreatif, merespons teknologi adalah negosiasi 
yang baik untuk mendekatkan sastra pada 
masyarakat. Komunitas  @sajak_cinta memang 
cukup berhasil mendekatkan sastra pada 
kemajuan zaman. Ini penting dan harus 
dimanfaatkan remaja Indonesia. Jangan 
menjadi sia-sia saja berselancar di twitter hanya 
untuk menilik gosip artis K-Pop atau Gangnam 
Style, tetapi juga bisa mencipta sajak pendek 
yang lebih bersahaja. 

Bukankah itu sama dengan mengembalikan 
sastra pada fungsinya semula? Menghibur dan 
mendidik, dulce et utile, kata Horace. 

Nana Riskhi Susanti. 
Penyair dan Pegiat Film (Berita) Dokumenter. Saat ini tengah 
menyelesaikan studi S-2 Ilmu Susastra Universitas Indonesia 
dan bekerja sebagai reporter program khusus berita dokumenter 
Liputan 6 SCTV, Potret Menembus Batas.

Fenomena
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Ahmad Zamzuri

in
do

cr
op

ci
rc

le
.w

or
dp

re
ss

.co
m

Menelisik Skriptorium 
Sastra Jawa
di Pura Pakualaman
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Tradisi tulis, khususnya di 
(Ngayogyakarta Hadiningrat), 
telah mengakar kuat dan harus 
diakui tidak sedikit memberikan 
sumbangsih perkembangan 

pemikiran dan cara pandang hidup orang-
orang yang dilingkupinya. Selain Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat, Pura Pakualaman 
bisa dikatakan juga turut menyumbang 
penciptaan atmosfer tulis-menulis, khususnya 
kesastraan Jawa, dengan bukti adanya (kurang-

lebih) 450 teks-teks sastra (Jawa) lama, baik 
berupa manuskrip maupun buku cetak, di Pura 
Pakualaman.

Menengok sejenak sejarah, perkembangan 
kesastraan Jawa di Pakualaman tidak bisa 
dilepaskan dari pengaruh dan dukungan 
Paku Alam (PA) sebagai penguasa Kadipaten 
Pakualaman. Kesastraan Jawa di Pakulaman 
menampakkan dinamika perkembangannya 
ketika masa pemerintahan Paku Alam I – VII. 
Sungguhpun pada masa Paku Alam I sedang 
terjadi perang Diponegoro, jagad kesastraan 
tetap menggeliat menunjukkan dinamikanya. 
Sebut saja, Kyai Sujarah Darma dan Kyai Jati 
Pusaka yang lahir di masa Paku Alam I bertahta. 
Malah, jauh sebelum bertahta, ketika berada 
di tempat pengasingan, Batavia, Paku Alam I 
ketika masa itu masih menjadi Pangeran Muda 
telah menulis Babad Betawi. Dari awal inilah, 
kesusastraan (Jawa) di lingkungan Pakualaman 
terus berlanjut hingga menghasilkan 
manuskrip-manuskrip yang hingga saat ini 
masih terawat dan bisa dibaca di museum 
Pakualaman.

Pakualaman: Maicenas dan Skriptorium 
Sastra Jawa

Keberadaan Pura Pakualaman, lebih jelasnya 
Paku Alam sebagai pucuk pimpinan di 
Kadipaten Pakualaman, memberikan 
sumbangsih luar biasa terhadap 
perkembangan sastra Jawa. Bila diibaratkan, 
Paku Alam bisa disamakan dengan Maicenas, 
seorang dermawan Romania, kawan dekat 
Horatio, yang memberi perhatian amat 

besar terhadap kesenian yang di dalamnya 
termasuk seni sastra. Paku Alam tidak hanya 
memberi ruang hidup dalam sebuah sistem 
(lahirnya) sastra Jawa, tetapi juga mendukung, 
membantu, dan menyokong proses 
penciptaannya.

Dalam tradisi sastra Jawa tradisional, penguasa 
(raja/adipati) menjadi pemegang dan 
pengendali pemerintahan, termasuk dalam 
penulisan dan penyebarluasan seni sastra. 
Perintah penguasa (raja/adipati) terhadap 
seni (sastra) tidak turun secara langsung, 
tetapi melalui lembaga kesenian kadipaten 
yang disebut tepas kapujanggan. Lembaga 
yang beranggotakan para carik inilah yang 
difungsikan sebagai perpanjangan tangan 
penguasa, atau yang ditugasi menentukan arah 
kebijakan kesenian (sastra) di kadipaten. Sebut 
saja beberapa orang carik yang tercatat dalam 
teks-teks naskah Pakualaman, Kyai Ngabehi 
Kertataruna dan Kyai Ngabehi Prayasuwara 
(zaman Paku Alam I dan II),  Jayengutara dan 
Raden Mas Nataseputra (masa Paku Alam 
V),dan Nerpatmaja dan Martaswara Wijaya 
Dami (masa Paku Alam IV). 

“ Kesusastraan (Jawa) 
di lingkungan Pakualaman terus berlanjut 

hingga menghasilkan manuskrip-manuskrip 
yang hingga saat ini masih terawat 

dan bisa dibaca 
di museum Pakualaman.”
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Melalui titah adipati, selanjutnya para 
carik melakukan serangkaian penulisan 
manuskrip-manuskrip yang diinginkan 
adipati. Dari tangan-tangan carik inilah lahir 
karya-karya yang hingga kini masih bisa 
dibaca dan dipelajari isinya. Misalnya, Babad 
Nasekatun yang ditulis oleh Jayengminarsa 
dan Harjawinata (masa Paku Alam II). 
Serangkaian proses penulisan sastra Jawa di 
Puro Pakualaman inilah tidak bisa dipungkiri 
bahwa Puro Pakualaman menjadi salah satu 
scriptorium (tempat penulisan) sastra di Jawa 
(baca: Ngayogyakarta Hadiningrat). Puncak 
kristalisasi dan pengembangan seni tulis sastra 
Jawa di Pakualaman terjadi pada masa Paku 
Alam II. Di masa Paku Alam II lahirlah beberapa 
manuskrip, antara lain Babad Diponegoro, 
Babad Giyanti, Serat Kandha Babad Tanah Jawi, 
Pawukon, Kadis Sarta Mikrat, Serart Bratayuda 
Babon, Serat Rama, Sestradisuhul, Sestra Ageng 
Adidarma, Baron Sekender, Serat Palasara, Serat 
Lokapala, Serat Babad Kanda, Serat Tajussalatin, 
Hikayat Nawawi, Serat Ambiya, dan Serat 
Sindula.

Lahirnya manuskrip-manuskrip seni (sastra) 
di masa Paku Alam II, sampai-sampai 
Suwardi Suryaningrat, atau lebih dikenal 
Ki Hajar Dewantara, cucu Paku Alam III, 
mengungkapkan bahwa masa PA II sebagai 
masa berpraktik sastra dan seni di Kadipaten 
Pakualaman dalam sebuah tulisan Beoefening 
van Letteren en Kunsten in het Pakualamsche 
Geslacht (Praktik Sastra dan Seni di 
Pakualaman). Ki Hajar Dewantara menyebut 
PA II adalah sosok pembangun fondasi 
kebudayaan dan kesenian (Jawa), khususnya 
di Kadipaten Pakualaman. Semasa PA II ini 
pulalah, Hamengku Buwono V mengirim 
para sentana dan abdi dalem Kasultanan 
Ngayogyakarta ke Kadipaten Pakualaman untuk 
belajar tembang-tembang kawi. Selanjutnya, 
tradisi menulis setelah PA II tetap berlanjut 
hingga PA VII meski tidak segegap-gempita di 
masa PA II. 

Sebagai maicenas, kepengayoman Paku 
Alam tidak berhenti pada titah terhadap para 
carik dalam menuliskan beragam babad dan 
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piwulang, tetapi hingga pada penyimpanan 
babad dan piwulang itu pun dilakukan 
oleh Paku Alam, khususnya Paku Alam VII 
dengan mendirikan perpustakaan Kadipaten 
Pakualaman.

Pakualaman: Pura Sastra Jawa

Sebagai sebuah skriptorium sastra Jawa, 
manuskrip-manuskrip yang dihasilkan oleh 
Pura Pakualaman bukanlah tulisan yang ecek-
ecek alias biasa-biasa saja. Beragam piwulang 
(ajaran) dan pandangan hidup menjadi hal 
utama dalam penulisan manuskrip. Misalnya, 
Piwulang Estri yang berbentuk prosa dan puisi, 
dan ditulis di masa Paku Alam II. Seorang estri 
(istri, atau perempuan) dipandang memiliki 
tanggung jawab besar di dalam kehidupan 
sebab dari seorang estri inilah manusia ada di 
dunia dan segala tabiat menurun. Piwulang 
Estri mengajarkan kepada perempuan bisa 
membedakan tingkah nistha, madya, dan 
utama sehingga menjalani hidup dengan baik 

dan terhindar dari perbuatan maksiat. Hal 
lainnya, sebagai estri (perempuan) diwajibkan 
berbakti kepada suami meski berasal dari 
rakyat biasa, atau dari golongan bawah, 
melayani suami secara ikhlas lahir batin, harus 
bisa hemat, penyayang dan menghormati tamu 
suami. 

Berbeda lagi dengan Sestradisuhul. Manuskrip 
berbentuk tembang macapat, Sestradisuhul 
memuat 84 tokoh pilihan, antara lain nabi-
nabi, sahabat nabi, para wali, raja-raja Jawa, 
para dewa, Pandawa, dan Fatimah binti 

Muhammad. Berbagai perjalanan hidup 
para tokoh dituliskan untuk menjadi teladan 
bagi kehidupan bermasyarakat. Begitu 
pula dalam Serat Ambiya yang berbahasa 
Jawa dan berhuruf arab pegon. Manuskrip 
yang diprakarsai oleh Paku Alam II sebelum 
menjadi dinobatkan menjadi Paku Alam II 
ini mengisahkan riwayat penciptaan dunia, 
Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Lainnya, 
Serat Ambiya juga mengisahkan tentang Raja 
Namrud dan sumur zam-zam. Dari beragam 
manuskrip yang ada seluruhnya memberikan 
gambaran hidup, baik dari pengisahan tokoh-
tokoh maupun simbol-simbol yang berupa 
pewayangan.

Tidak berlebihan bila, selanjutnya, Pura 
Pakualaman disebut sebagai pura sastra Jawa. 
Sebab, di dalamnya terdapat beragam ajaran-
ajaran suci tentang hidup, baik secara agama 
maupun sosial, dalam bentuk prosa dan puisi 
Jawa (kuno). Sebagai pura “suci” sastra Jawa, 
tentunya menjadi sebuah keharusan bagi 
setiap orang untuk belajar dan mengetahui 
jalan “suci” melalui sastra Jawa dalam rangka 
memaknai hidup agar lebih semeleh dan indah. 
Atau, membiarkan manuskrip-manuskrip 
berharga itu tetap di ruang penyimpanan dan 
akhirnya usang? Ah, rasanya tidak! 

“ Puro Pakualaman 
menjadi salah satu 
scriptorium sastra 

di Jawa, Puncak 
kristalisasi dan dan 

pengembangan seni 
tulis sastra Jawa di 

Pakualaman.”

“ Beragam piwulang 
(ajaran) dan 

pandangan hidup 
menjadi hal utama 

dalam penulisan 
manuskrip.”
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Esti Dwi Rahmawati

Naskah Lama di Pura Mangkunegaran:

Bukan Sekadar
Warisan Budaya

Budaya hadir seolah menjadi darah 
dalam tubuh yang bernama bangsa; 
memompa denyut nadi untuk 
mengadakan sebuah ‘penyadaran’ 
atas warisan budaya. Seolah mati 
segan, hidup tak mau. Entah sadar 
atau tidak, entah merasakan atau 
tidak, Indonesia kaya akan warisan 
yang dapat diwariskan berturun-
turun lamanya. Dengan alat yang 
bernama ‘canting’, masyarakat 
dunia tahu Indonesia mampu 
menghasilkan batik. Batik menjadi 
warisan dunia yang telah muncul ke 
permukaan. Lantas, adakah yang 
tahu dengan warisan tulis yang 
lain? 
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Siapa sangka, masyarakat Indonesia 
sejatinya mengenal aksara sejak lama 
yang dikekalkan dalam naskah lama kini 

benda itu seolah merasa iri dengan warisan 
budaya lain seperti batik yang mendapat 
perhatian. Naskah lama dengan tubuh lapuk 
lagi usang seolah mati di tengah ramainya 
hiruk pikuk kehidupan modern. 

Mendengar tempat yang bernama keraton, 
dalam bayangan kita hadir gambaran tentang 
singgasana raja, keketatan pengawal, jamuan, 
permaisuri, abdi, bangunan kokoh, tembok 
tinggi, dan mungkin suasana mistis.  

Keraton Mangkunegaran yang berdiri kokoh 
di kota Surakarta menjadi salah satu tempat 
penympanan naskah-naskah itu. Tulisan 
yang diabadikan dalam daluwang dan lontar 
yang seharusnya dapat menjadi saksi adanya 
kearifan lokal masa lampau, kini hanya 
teronggok tak berdaya. Sampulnya berdebu, 
kertasnya pun perlahan digerogoti ngengat. 
Bagian badan naskah lain hancur karena korosi 
tinta, terlebih suhu udara tempatnya disimpan 
tidak terjaga kestabilannya. 

Naskah-naskah tua itu kini masih 
dipertahankan dalam ruangan yang sederhana 
disebut Reksapustaka. Kantor di ujung jalan 
koridor Pura Mangkunegaranini masih 
bertahan untuk menyimpan ratusan naskah 
lama, terutama naskah yang bertuliskan 
aksara Jawa dan Arab Pegon. Sungguh indah 
rangkaian aksara itu. Rasanya akan bertambah 
indah jika apa isi rangkaian aksara itu dapat 
pula dinikmati masyarakat sejagad.

Pintu setinggi orang Belanda seolah 
mempersilakan setiap pengunjung untuk 
melangkah menghampiri persemayaman 
naskah-naskah itu, Reksopustaka. Namanya 
seindah artinya. ‘Reksa’ berarti menjaga dan 
‘pustaka’ berarti buku. Keagungan namanya 
menjadi cambuk untuk mengagungkan isinya 
pula. Setelah pintu yang juga berukir itu 
mempersilahkan masuk, pengunjung disambut 
dengan tangga yang terlihat gagah. Warna 
cokelat tua membuatnya semakin nampak 
kokoh. Akan tetapi itu dulu, saat tampuk 
kerajaan masih digenggam oleh kejayaan raja-
raja sebelumnya. Benda-benda itulah sebagai 
saksi bisu dalam kehidupan lalu sampai saat ini. 
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Krak...krak..krak... suara kayu tangga reot seolah 
mengumpulkan kekuatan penuh untuk tetap 
berdiri. Bertahun-tahun lamanya tangga itu 
berdiri, menopang orang-orang yang hendak 
masuk ke tempat itu. Sampai di lantai dua, alas 
kaki wajib dilepas. Berjalan tiga langkah ke 

depan ada tempat tas yang sudah disediakan 
dan tempat duduk tua berbahan jati. Bangku 
tua itu pun serasa ingin segera dipensiunkan. 
Jok dengan spons tipis begitu menggangu 
kenyamanan pengunjung agaknya sudah tak 
pantas ada tempat itu. Jika dapat berbicara 
bangku itu akan meluapkan perasaannya, 
“Adakah kelak yang akan menggantikanku?”

Rasanya ingin kembali ke peradaban lama 
karena tempat itu sangat tepat di masa lalu 
dan kurang tepat di masa kini. Masa lalu begitu 
indah melihat kekokohan tiang penyangga dan 
sudut dinding tanpa sarang laba-laba. Entah 
lukisan atau foto, gambar itu dipajang dengan 
indah, dengan kilapnya bingkai pigura. Sayang, 
lagi-lagi itu dulu, kini kilapnya meredup 
tertutup butiran debu. 

Berjajar buku  berbau budaya lagi humaniora 
memenuhi ruang kosong dalam etalase 
perpustakaan Reksopustaka. Tak jauh dari 
deretan rak itu nampak beberapa bendel 
dengan warna usang tertata rapi seolah tak 
pernah tersentuh tangan manusia. Benda-
benda itu adalah warisan tulis yang selamannya 
ini dipandang sebelah mata oleh negeri 
sendiri. Melihat nasibnya seolah ditarik ulur 

antara keberadaan dan kepedulian. Siapa yang 
peduli? Atau bahkan siapa yang tahu tentang 
mereka? Lebih mengenaskan lagi jika ada 
yang bertanya, “apa benda itu?”. Maksud hati 
memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. 
Siapa orang yang merawat warisan ‘asing’ itu 
dapat dihitung dengan jari. Satu...seorang ibu 
dengan rambut berombak. Dua...seorang ibu 
dengan kaca mata melekat pada hidung. Tiga...
seorang bapak yang membaca dengan lup. 
Empat...seorang bapak yang menawarkan peta 
kerajaan zaman dulu. Lima...hanya itu yang 
terhitung. Mungkin ada yang lain, tetapi tidak 
nampak saat itu.

Di Pura Mangkunegaran ada 145 naskah lama 
yang dapat dipertahankan keberadaannya 
hingga saat ini. Naskah-naskah itu seakan 
berjuang dan diperjuangkan. Perjuangan itu 
yang membuat benda-benda itu masih tersisa. 
Tak semua naskah lama itu dapat bersentuhan 
secara langsung dengan manusia. Tubuh 
naskah yang rapuh, ruas yang kehilangan akar, 
dan kadar asam tangan manusia menjadi sebab 
mengapa mereka tak dapat disentuh langsung. 
Merawat warisan budaya yang tak sekadar 
warisan budaya ini tak semudah merawat 
seekor kucing persia atau anjing puddle sekali 
pun. 

Demikian pula yang dilakukan oleh pasukan 
peduli naskah Pura Mangkunegaran. Bukan 
sifat naskah yang manja, namun memang 
begitulah naskah lama. Naskah lama ibarat 
orang tua yang kehilangan tongkat. Pasukan 
peduli naskah berusaha membuat naskah-
naskah lama itu betah tinggal di perpustakaan 
Reksopustaka. Tubuh naskah yang begitu 
rentan membuat para filolog dan ilmuwan 
yang peduli iba untuk mereservasi mereka. 
Mengalihwahanakan ke media lain menjadi 
pilihan untuk tetap memiliki naskah lama itu. 
Ada pula dengan transliterasi untuk menjaga 
kandungan isi yang hibernasi bertahun-
tahun lamanya. Cara lain adalah melakukan 
katalogisasi pada setiap genre naskah, seperti 
wayang, tari, adat istiadat, pertanian, dongeng, 
flora-fauna, karawitan, hukum, pariwisata, dan 
tentang mangkunegaran.

“ Tulisan yang terukir 
dalam daluwang 
dan lontar yang 

seharusnya dapat 
menjadi saksi adanya 

kearifan lokal lampau, 
kini hanya teronggok 

tak berdaya.”
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Membuatkan “rumah” untuk naskah yang 
sudah menua adalah salah satu penyelamatan 
yang dilakukan oleh pasukan peduli naskah 
Pura Mangkunegaran. “Rumah” dengan 
empat sisi, berbentuk kotak untuk berteduh 
bendel demi bendel atau bahkan lembar demi 
lembarnya yang tercecer kehilangan halaman. 
Naskah tua itu dipersatukan dalam kotak agar 
tetap aman dari mereka yang tak peduli.

Pengunjung diperbolehkan untuk me-megang 
beberapa dari naskah yang masih mampu 
menahan kadar asam tangan manusia. Mereka 
yang belum sepenuhnya rapuh, tetap saja 
akan rapuh di kemudian hari. Sayangnya 
pengunjung yang menengok warisan itu 
kebanyakan bukan orang sendiri, bukan orang 
berkulit sawo matang yang berhak atas warisan 
itu, melainkan orang kulit putih dan berambut 
pirang. Adapun sesekali ahli waris berkunjung 
hanya untuk menggugurkan kewajibannya 
atas tugas dari pengampu pendidikan. 
Sedangkan “londho” yang hijrah ke nusantara, 
merencarakan kunjungannya jauh-jauh hari 
untuk mengadakan perkembangan ilmu 
pengetahuan.

Tak apa jika tak peduli, tapi sungguh 
memalukan jika warisan itu telah beralih 
pemilik, kemudian dengan lantangnya 
ahli waris berkoar-koar minta warisannya 

dikembalikan. “Kembalikan warisan kami. Itu 
milik nenek moyang kami. Dan kamilah pemilik 
selanjutnya!”. Entah pantas atau tidak, setelah 
memiliki kembali penyakit ketidakpedulian 
kembali menggerogoti. 

Naskah itu bak harta karun. Mereka yang 
menginginkannya, merasa naskah tua itu 
tak bertuan. Kemudian, diambillah sari 
pengetahuannya, kemudian dikembalikan lagi 
ke tanah air dengan imbalan sejumlah “harga”. 

Reksopustaka menjadi salah satu tempat 
penyelamatan naskah-naskah lama lagi tua itu. 
Hanya dengan perlindungan akar wangi dan 
kapur baruslah tubuh tua naskah-naskah itu 
dapat terhindar dari serangan serangga dan 
jamur. Cara tradisional itu seolah-olah menjadi 
daya awet untuk kelangsungan kehidupannya. 

Naskah hidup tak jauh berbeda dengan 
manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda itu 
memerlukan pencahayaan yang cukup, sinar 
matahari pagi untuk “tubuhnya”, bukan sinar 
lampu yang terus menerus menyala selama 
tempat itu masih ada penjaga. Naskah juga 
memerlukan suhu ruangan yang lebih dingin 
agar terjaga keawetannya. 

Di negeri kincir angin mereka berasa senang, 
dan enggan untuk kembali ke nusantara. 
Meskipun “diangkut paksa” beberapa ratus 
tahun yang lalu, tetapi men-dapat perawatan 
dan perlakuan yang layak, mendapat cahaya 
yang cukup dan suhu yang pas. Untuk naskah, 
setidaknya suhu terdingin dari air condisioner di 
Indonesia, bukan kipas angin.

Masih beruntung, perpustakaan Pura 
Mangkunegaran masih melakukan fumigasi. 
Sebut saja itu pengasapan untuk membunuh 
jamur-jamur perusak naskah yang sudah 
renta itu. Tiga hari waktu yang diperlukan 
untuk melakukannya. Tiga hari pula kantor 
tutup dan pengunjung tidak diperbolehkan 
masuk. Bukan maksud hati melirik dan 
membandingkan tempat penyimpanan naskah 
di negeri orang dan di negeri sendiri. Memang 
rumput tetangga lebih hijau karena mereka 
terus menyiram dan merawatnya. Pemiliknya 

“ Pura 
Mangkunegaran 

ini masih bertahan 
untuk menyimpan 

ratusan naskah lama, 
terutama naskah yang 
bertuliskan rangkaian 

huruf Jawa dan 
Arab Pegon.”
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Kronik
pun peduli. Rumput sendiri bisa dibuat sehijau 
tetangga asal ada kepedulian. 

Merawat naskah renta dengan keter-batasan 
amunisi perlu adanya literasi. Tak salah jika 
literasi itu mengisi rongga-rongga hampa 
preservasi naskah di negeri sendiri. Kembali 
bersafari ke tempat penyimpanan benda 
“pusaka”, tengok Negeri Orange dengan rapinya 
mereka menyusun pustaka sumber dari segala 
sumber ilmu itu. Sebut saja salah satu kota di 
sana. Leiden. Kota itu ibarat harta karun sejarah.
Koleksi naskah dari nusantara pun berlimpah 
ruah. 26.000 eksemplar. Angka yang tidak 
terhitung dengan jari kaki seribu sekalipun. Tak 
hanya penjaga perpustakaan yang rela turut 
menjaganya meskipun tetap berujung upah. 
Kecintaan pada ilmu pengetahuan menjadi 
vondasi kecintaan mereka pada segala bidang 
ilmu, hingga pada warisan budaya yang 
dinamai naskah lama dari nusantara. 

Pemangku kepentingan (stakeholder)
mengulurkan tangan memberikan “pupuk” 
dan “pestisida” untuk perawatan perpustakaan.
Tak ayal jika perpustakaan Leiden Universiteit 
Bibliotheek mampu menyimpan puluhan 
bahkan ratusan ribu naskah dari berbagai 
belahan dunia.Seakan, tempat penyimpanan 
pustaka di negeri bunga tulip itu telah dilebel 
“jaminan mutu”, terjamin mutu pustakanya, 
terjamin mutu wadah pustakanya, dan terjamin 
mutu pemeliharaanya. Serasa menelan ludah 

sendiri kala merasakan hal kontras itu hadir 
di negeri sendiri. Jika terus tenggelam dan 
terlena dengan keadaan ini, rasanya untuk 

Leiden, 
Kota itu ibarat harta 

karun sejarah.
Koleksi naskah 

dari nusantara pun 
berlimpah ruah.

“ Sayangnya 
pengunjung-

pengunjung yang 
menengok warisan itu 
bukan orang sendiri, 

melainkan orang kulit 
putih dan berambut 

pirang.”

apa bangunan dengan tembok tinggi yang 
dulunya kokoh, usaha menghidupi warisan 
tua terus dipertahankan? Telur ulat saja 
terus berkembang jadi ulat. Tak terima jika 
hanya menjadi ulat, dia membalut diri jadi 
kepompong. Merasa gerah dalam balutan, ia 
berubah diri menjadi makhluk cantik: kupu-
kupu.
 
Semakin renta naskah, semakin menarik 
mereka untuk menggali ilmunya. Lain 
halnya dengan ahli warisnya, semakin 
renta naskah, semakin tak tahu siapa yang 
renta itu. Beruntung, jika sampai saat ini, 
Reksopustaka masih menampung 145 
naskah yang masih “bernafas”, meski tangan-
tangan pasukan peduli naskah itu telah 
lelah untuk memanjakannya.Jika tak lagi 
ada yang memperhatikan untuk apa terus 
dipertahankan? Untuk apa mereka tetap hidup 
dalam ketidakpastian?Mengapa ahli waris 
yang memiliki begitu banyak memiliki warisan 
memilih untuk membudayakan budaya yang 
bukan budayanya?   

Esti Dwi Rahmawati
Pemimpin Redaksi LPM Kentingan UNS
Mahasiswa UNS; Sasra Indonesia
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Jadikanlah

BAHASA INDONESIA
sebagai alat komunikasi

UTAMA
di Tanah Air Kita
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Figur

F. Rahardi

Prosa Lirik dan Negeri Badak

Berkenalan pertama kali dengannya seakan 
bertemu dengan teman lama. Ada suasana 
tak berjarak dengannya. Penyambutannya 
begitu hangat di kantornya yang sederhana 
di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Depok, 
Jawa Barat. Obrolan yang terjadi pun akhirnya 
berasa cair. Canda tawa menyelingi keseriusan 
obrolan kami. Sungguh tak menyangka bisa 
seperti ini suasana yang dibangun dalam 
pertemuan dengan F. Rahardi. Semua praduga 
awal tentangnya: seram, dingin, dan tak acuh 
tak terbukti. Dari obrolan santai itu, berikut ini 
adalah catatan yang bisa ditulis untuk lebih 
mengenal mengenai dirinya.
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Floribertus Rahardi atau lebih beken 
dengan nama F. Rahardi adalah penyair 
dan wartawan. Ia juga penulis artikel/

kolom, kritik sastra, cerita pendek, sampai 
dengan novel. Lelaki kelahiran 10 Juni 1950 
di Ambarawa, kota kecil di selatan Semarang, 
Jawa Tengah ini terhenti pendidikan SMA-
nya saat kelas 2 pada 1967. Akan tetapi, ia 
kemudian akhirnya berhasil tamat ujian 
persamaan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) 
tahun 1969. 

Rahardi sempat menjadi guru sekolah dasar 
dan kepala sekolah di Kabupaten Kendal, 
Jawa Tengah. Ketika memutuskan untuk 
hijrah ke Jakarta pada 1974, ia beralih profesi 
memilih menjadi  wartawan, kemudian editor 
dan penulis artikel kolom di berbagai media 
sambil tidak melupakan bakatnya di bidang 
sastra. Sebagai wartawan, lelaki berkaca mata 
ini pernah menjadi wakil pemimpin umum/
pemimpin redaksi/penanggung jawab majalah 
Trubus. Ia pun menjadi redaktur tamu majalah 
Flona, Hidup, dan penerbit Obor. Di majalah 
Kontan dan Business News, Rahardi menjadi 
salah satu kolumnis tetapnya.

Menulis puisi bagi Rahardi adalah cara 
menyuarakan semangat, ide, gagasan, bahkan 
perlawanannya. Puisi pertamanya ditulis pada 
tahun 1960-an. Karyanya itu dimuat di majalah 
Semangat dan Basis di Yogyakarta, serta Horison 
di Jakarta. Setelah lama menekuni puisi, baru 
kemudian ia masuk ke dunia tulis-menulis 
artikel, kritik sastra, cerita pendek, dan terakhir 
novel.

Rahardi dikenal berani melawan arus. Akibat 
sikapnya itu, ia kerap mendapat ganjalan dalam 
menyampaikan hasil proses kreatifnya. Tahun 
1984, Dewan Kesenian Jakarta melarangnya 
ketika berniat membawa pekerja seks komersial 
dalam acara pembacaan sajaknya “Soempah 
WTS” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. 
Polda Metro Jaya pada 1986 juga melarangnya 
ketika akan membacakan puisi “Catatan Harian 
Sang Koruptor”, juga di TIM. Kumpulan puisinya, 
Pidato Akhir Tahun Seorang Germo, diluncurkan 
di rumah seorang muncikari di kompleks 
lokalisasi pekerja seks komersial Silir, Surakarta, 
Jawa Tengah, pada Desember 1997. 

Dari judul-judul karyanya saja sudah tampak 
bahwa Rahardi berbeda. Yang dapat disebutkan 
di sini, antara lain, Silsilah Garong (kumpulan 
puisi, 1990), Kentrung Itelile (kumpulan cerpen, 

1993), Menggugat Tuhan (kumpulan renungan, 
2000), dan Migrasi Para Kampret (prosa lirik, 
1993).

“Ini bukan kemenangan untuk saya pribadi, 
melainkan kemenangan untuk karya sastra 
berbentuk prosa lirik,” kata Rahardi saat prosa 
liriknya, Negeri Badak, dihadiahi novel terbaik 
2008 oleh Pusat Bahasa dan diganjar Hadiah 
Sastra Asia Tenggara, The SEA Write Award 2009 
oleh Kerajaan Thailand. Menurutnya, prosa 
lirik masih merupakan sesuatu yang baru di 
dunia kesusastraan Indonesia. Baru pada 1970-
an bentuk karya sastra seperti itu dikenalkan 
melalui Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi, 
AG. Padahal, dalam karya sastra daerah, seperti 
Jawa, Melayu, Bali, dan Sunda, prosa lirik sudah 
lazim dan dipakai secara luas. “Kemenangan 
Negeri Badak,” kata Rahardi, “adalah bentuk 
pengakuan terhadap bentuk karya sastra prosa 
lirik.” 

Rahardi penuh harap agar gairah sastrawan dan 
masyarakat terhadap prosa lirik membuncah 
agar memperkaya sastra Indonesia. Sambil 
berharap, ia menyeruput kopi yang bersisa 
setegukan saja. Florobertus Rahardi, Sastrawan 
Indonesia. (TD) 

Figur
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Fiksi

PUISI F. RAHARDI

Dulu di atas bukit-bukit itu

ada pohon-pohon

ada rumpun palem

rotan

paku-pakuan

dan sinar matahari hanya temaram

karena dihadang daun-daunan

dan di atas pohon-pohon besar itu 

melilit akar liana

dan nun dia atas dahan-dahan itu

bertenggeran kadaka dan

anggrek bulan

Serangga pun banyak 

serangga yang merupakan makanan kampret

itu tersedia melimpah
“itu zaman normal cu,”
kata seorang kakek kampret pada cucunya
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Fiksi

“Sekarang semua habis
pohon-pohon itu sudah lama digergaji
lalu pabrik-pabrik dibangun
lalu warga kita banyak yang mati
dulu di sini ada jutaan kampret
sekarang Cuma ribuan.”
Ketika itu pagi
mungkin baru pukul sepuluh
matahari cerah
dan para kampret
bergelayutan di kapling masing-masing
dengan perut yang tak seberapa kenyang
lantaran serangga makin susah didapat
ketika itulah 
batu demi batu dicongkel 
digelindingkan 
dicongkel lagi
didorong
dibuldoser
lalu bukit-bukit itu runtuh
lubang gua itu tersibak
dinding ozon di planet kecil
di Citeureup itu
seperti dibedah dengan sebuah gergaji mesin

Gua itu sekarang telanjang 
sinar matahari langsung 
menghujam ke planet para kampret itu

“Ini artinya kiamat ya kek?”
“Ya ini akhir zaman itu mari kita pergi.”

Dan seekor kakek kampret segera
menyeret isterinya lalu menggendong 
cucunya dan kabur.
Semua silau
semua gemuruh
debu dimana-mana
para kampret itu bubar.

“Siapa mau ikut aku
aku mau ke Amerika
di sana semua aman
di sana bebas
Presiden pun boleh untuk mainan
ayo kita ke sana!”
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Fiksi

Kampret yang teler itu lalu kabur
walau hanya sendirian.”

Kampret itu lalu bermeditasi
mangatur napas
memfokuskan fikiran
dan pasrah
diikuti oleh anggota paguyubannya.
“Kita harus eling ya Saudara-saudara.”
“Ya, eling.”
Dan buldoser menggasak batu.

“Kita harus selalu inget sama yang
member hidup ya sobat-sobat.”
“Ya, hidup.”

Lalu batu-batu itu runtuh
Kampret-kampret itu jatuh
lalu digiling
sampai lumat
darah berceceran
bulu kampret berhamburan.

“Hidup ini harus praktis
tidak perlu tetesan-tetesan darah
lalu mati.
Pahlawan memang mahal
tapi jangan jadi pahlawan kesiangan.
Gua ini memang milik kita satu-satunya
tapi cukup dipertahankan sampai
tetes liur dan kencing dan tinja 
yang terakhir.”
“Artinya Pakde?”
“Ya kalau buldoser itu sudah dekat
kita kabur
wong besi kok dilawan
besi itu keras
padahal kita-kita ini lembek
ayo ngabur ke Cibubur sana
di sana ada tempat berkemah
dan taman bunga
ayo teman-teman ayo.”
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Fiksi

“Kampret itu lalu dengan santai
berangkat ke Cibubur
diikuti oleh pacar gelapnya
dan anak buahnya.

“Semua Cuma titipan
gua ini juga titipan
tak ada yang abadi di dunua ini
jadi kalau ada yang minta 
ya mesti dikasi
namanya juga titipan harta
kedudukan
pangkat
anak
gua 
semua kan Cuma titipan
ayo teman-teman kita
ngungsi ke Binagraha
kayaknya betonnya bagus
dan disana pasti aman.”

Mereka lalu terbang ke Binagraha
tapi Paswalpres buru-buru
menembak mereka
dan mereka pun kelepak-kelepak
lalu mati
dan dibuang ke tempat sampah
disantap semut.

Gundukan bukit kapur
batu-batu
angin
debu pabrik semen
sepi
buldoser itu capek
lalu istirahat
bangkai kampret menggunung
dan Tuhan
nun di atas sana
tetap tenang-tenang saja. 
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Wawasan

Sesuatu yang paling didambakan 
sastrawan adalah kebebasan 
mencipta. Tak seorang pun sastrawan 
menampik jika padanya diberikan 
kebebasan mencipta. 
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Wawasan

Secara teoretis karya sastra sebagai 
buah dari kreativitas seni akan 
tumbuh dengan baik kalau ada 
kondisi yang memungkinkan 
sastrawan dapat menciptakan 

karya sastra dengan bebas tanpa tekanan atau 
kekangan dari pihak mana pun.  Namun, dalam 
kenyataannya, adakalanya justru sastrawan 
yang hidup dalam tekanan dapat menghasilkan 
karya yang mengagumkan.  Pramoedya Ananta 
Toer, misalnya. Ia  justru menghasilkan tetralogi 
Bumi Manusia ketika dia dipenjara yang sedikit 
banyak membuat kebebasan berkaryanya 
terhambat.   Ini menunjukkan bahwa  dalam 
kondisi tertekan dan dibatasi, seorang sastrawan 
bisa saja  menghasilkan karya sastra yang bagus.  
Kalau demikian, yang menjadi pertanyaan

Kemudian adalah apa hubungan antara 
kreativitas seni dan kebebasan mencipta? 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang 
perlu dilakukan adalah menjelaskan dulu apa 
sesungguhnya kebebasan mencipta itu. Dari 
situ akan terbuka jalan untuk melihat hubungan 
antara kebebasan mencipta dan kreativitas seni.

Dari asal-muasal pembentukannya, 
kebebasan mencipta merupakan gabungan 
kata kebebasan dan mencipta. Kebebasan 
berasal dari kata bebas yang  berarti ‘leluasa 
untuk melakukan sesuatu tanpa hambatan,’ 
sedangkan mencipta berarti ‘membuat 

sesuatu.’ Karena kita berbicara tentang karya 
sastra, mencipta mengandung pengertian 
‘membuat karya sastra.’ Dalam konteks 
kegiatan kepengarangan,  kebebasan mencipta 
bermakna ‘keleluasaan untuk membuat dan 
mengumumkan karya sastra.’  Dari penjelasan 
singkat itu, terlihat bahwa inti pokok 
kebebasan mencipta adalah keleluasaan atau 
tiadanya hambatan bagi sastrawan untuk 
menghasilkan karya sastra, dalam arti menulis 
dan mempublikasikan. 

Mungkin yang terkait dengan menulis, tekanan 
atau hambatan apa pun bisa disiasati sebab 
pemikiran dan imajinasi seseorang tak bisa 
dibendung dengan cara apa pun. Yang menjadi 
masalah adalah ketika hasil pemikiran dan 
imajinasi (karya sastra) itu dihambat peredaran/
publikasinya. Jika karya itu tidak bertemu 
dengan pembacanya, pemikiran dan imajinasi 
sastrawan sehebat dan sebagus apa pun tidak 
berbicara apa-apa sebab karya sastra pada 
dasarnya baru ada maknanya kalau sudah 
dibaca  dan dipahami pembaca. 
Di sinilah relevansi kebebasan mencipta dan 
kreativitas seni. Bagaimanapun, kreativitas seni 
membutuhkan kondisi yang memungkinkan 
sastrawan bebas mengutarakan pemikirannya 
lewat karya sastra dan memublikasikan 
karyanya itu sehingga dapat mencapai 
pembacanya. Oleh karena itu, pelarangan 
peredaran buku oleh pemegang kekuasaan 
jelas akan menghambat kreativitas seni.

“Kreativitas seni 
membutuhkan kondisi 

yang memungkinkan sastrawan bebas 
mengutarakan pemikirannya 

lewat karya sastra dan memublikasikan 
karyanya itu 

sehingga dapat mencapai 
pembacanya.”
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Pelarangan peredaran karya sastra, baik yang 
berwujud buku maupun bukan buku, pada 
dasarnya merupakan bentuk hambatan.  
Seorang sastrawan yang memperoleh 
kebebasan mencipta hampir tidak ada 
artinya kalau tidak diberi kebebasan untuk 
memublikasikan/mengedarkan karyanya. 
Bagaimanapun—sebagaimana disebutkan 
sebelumnya—karyanya baru mempunyai 
makna kalau sampai dan dibaca publiknya. 
Buat apa novel diciptakan kalau tidak boleh 
dikonsumsi pembacanya? Memang sebuah 
novel atau puisi pertama-tama adalah 
eskpresi perasaan dan pikiran penulisnya, 
tetapi dalam tahap kemudian, karya itu baru 
berarti kalau dibaca publik sebab ketika 
seorang sastrawan menulis, pada dasarnya ia 
hendak berkomunikasi dengan pembacanya. 
Nah, kalau hasil karyanya itu tidak sampai 
pada pembaca  karena ada pelarangan dari 
pemerintah, bagaimana mungkin komunikasi 
itu terjadi? Kondisi semacam ini kalau tidak 
disudahi, tentu akan menghambat kreativitas. 
Jadi, pelarangan peredaran buku (baca: karya 
sastra), menghambat kebebasan mencipta.

Dalam konteks itu, relevan juga kiranya 
disinggung soal kebebasan berekspresi. Di 
masa lalu ada sastrawan kita, yakni Rendra, 
yang dilarang membacakan karyanya di muka 
umum. Ketika seorang sastrawan—katakanlah 

Rendra—dilarang membacakan karya 
puisinya di depan publiknya, sesungguhnya 
ia telah dibatasi kebebasan berekspresinya. 
Membacakan puisi di depan khalayak pada 
dasarnya juga  merupakan satu bentuk atau 
cara mengekspresikan perasaan selain juga 
bagian dari apresiasi dan penyebarluasan karya 
sastra. Jadi, pelarangan pembacaan puisi di 
muka umum sebagaimana terjadi di masa lalu, 
khususnya yang dialami Rendra, sedikit banyak 
juga menghambat peredaran karya  sastra. 
Kondisi semacam  itu jelas menciptakan iklim 
kurang sehat bagi bertumbuh kembangnya 
karya sastra. 

Persoalan  lain yang juga terkait dengan 
kebebasan mencipta adalah sensor. Di masa 
penjajahan Jepang di Indonesia, sastrawan 
dilarang menciptakan karya-karya yang tidak 
sehaluan dengan pemerintah jajahan. Semua 
karya sastra pada waktu itu harus berisi 
propaganda pemerintah jajahan. Jepang 
melakukan sensor ketat terhadap karya 
sastra yang akan dipublikasikan. Akibatnya, 
hampir tidak ada karya sastra Indonesia yang 
berbicara lain selain propaganda perang. Jelas 
kondisi sepeti itu  mengekang kebebasan 
mencipta sehingga pada waktu itu tidak 
lahir karya-karya yang bermutu. Pada zaman 
kemerdekaan, khususnya pada  era Orde 
Baru, ternyata  juga ada kebijakan  sensor 

Pramoedya Ananta Toer H.B. Jassin

Wawasan
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dan pembatasan berekspresi. Kita masih bisa 
membaca karya-karya Rendra yang sarat kritik, 
tetapi tidak selalu mendapatkan keleluasaaan 
guna  menyaksikan langsung pembacaan 
puisi Rendra oleh Rendra sendiri sebab ia 
dilarang membacakan puisinya di depan 
umum. Dramawan Riantiarno juga dibatasi 
ruang geraknya untuk mementaskan drama. 
Ia mengalami kesulitan mendapatkan izin 
pementasan, bahkan pernah pementasannya 
dihentikan oleh aparat keamanan.  Ahmad 
Tohari terpaksa merelakan sebagian dari 
novelnya, Ronggeng Dukuh Paruk, disensor 
penerbit,  terutama bagian yang berisi kritik 
terhadap militer. Di beberapa tempat/daerah 
Komunitas Pak Kanjeng-nya Emha Ainun Najib 
juga dilarang pentas. Pada saat itu pelarangan-
pelarangan tersebut jelas dirasakan sebagai 
kekangan yang menghambat kebebasan 
berekspresi dan kebebasan mencipta.  

Apakah setelah era Orde Baru berlalu, 
persoalan kebebasan mencipta tidak ada lagi? 
Selama ini memang belum terdengar adanya 
penghentian pementasan drama, pelarangan 
pembacaan puisi, atau penarikan kembali 
peredaran karya sastra oleh pemerintah 
sebagaimana terjadi di masa lalu.  Namun, hal 
itu tidak berarti bahwa kini dan kelak tidak akan 
ada lagi persoalan kebebasan mencipta. Kalau 
persoalannya tidak datang dari pemerintah, 
kemungkinan datang dari kelompok 
masyarakat tertentu. Di masa lalu, pada  tahun 
1968, ketika Orde Baru belum sepenuhnya 
memegang kendali pemerintahan, kita sudah 
atau pernah diguncang masalah terkait dengan 
protes masyarakat terhadap cerpen “Langit 
Makin Mendung” karya Ki Pandji Kusmin yang 
menyeret H.B. Jassin ke meja hijau. Cerpen 
tersebut dianggap menghina agama.  H.B. 
Jassin sebagai pemimpin majalah Sastra yang 
meloloskan cerpen tersebut divonis bersalah 
sehingga harus menjalani hukuman percobaan. 

Kasus “Langit Makin Mendung” menunjukkan 
betapa masih rawannya persoalan SARA dalam 
kehidupan masyarakat kita. Sebagaimana kita 
ketahui, masyarakat kita adalah masyarakat 
majemuk yang memiliki pandangan hidup, 
keyakinan, serta adat-istiadat dengan aneka 
nilai yang melingkupinya. Dalam kondisi 
semacam itu, tidak tertutup kemungkinan 

sebuah karya sastra yang dinilai bagus oleh 
kelompok masyarakat tertentu dianggap 
sebaliknya oleh kelompok masyarakat lain. 
Barangkali tidak akan menjadi masalah kalau  
persoalannya hanya menyangkut penilaian 
bagus dan tak bagus. Namun, akan menjadi 
lain kalau masalahnya  dikait-sangkutkan 
dengan  SARA dan pornografi yang telanjur 
membayangi benak kita.  Sejak tahun 1960-an, 
SARA telah menjadi persoalan kita.  Celakanya, 
persoalan yang dibicarakan dalam karya 
sastra kita hampir tidak pernah terbebas dari 
masalah SARA. Bagaimana seorang penulis 
menghindarkan diri dari SARA kalau  inti 
persoalan yang digarap dalam karya sastra 
Indonesia memang berkisar pada masalah 
itu? Bukankah dalam konteks menuju dan 
menjadi Indonesia, pekerjaan rumah kita 
adalah bagaimana kita yang berbeda-beda 

ini  saling membuka ruang pemikiran dan 
saling memahami? Bukankah penumbuhan 
sikap toleran terhadap sesama yang menjadi 
dambaan kita bersinggungan dengan masalah 
praktik beragama dalam masyarakat? Jika 
dalam karya sastra persoalan-persoalan itu 
dimunculkan, apakah dengan sendirinya 
sastrawan itu  telah meniupkan SARA? 
 
Dibutuhkan kedewasaan, kearifan, dan 
kebesaran hati untuk tidak cepat menghakimi 

“Kebebasan mencipta 
adalah keleluasaan 

atau tiadanya 
hambatan bagi 

sastrawan untuk 
menghasilkan 
karya sastra, 

dalam arti menulis 
dan 

mempublikasikan.”

Wawasan
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karya sastra yang mengangkat persoalan 
praktik beragama dan kesukubangsaan 
sebagai karya yang meniup-niupkan isu 
SARA. Barangkali butuh waktu lama  untuk 
meyakinkan bahwa kalau seorang penulis 
menyoroti praktik beragama  atau kelompok 
tertentu dalam masyarakat itu tidak dengan 
sendirinya melecehkan agama tertentu. 
Karya sastra semacam itu dapat dipandang 
sebagai bagian dari upaya sastrawan untuk 
mengajak pembaca berpikir dan menyikapi 
fenomena sosial yang sedikit banyak bertalian 
dengan soal penafsiran ajaran agama/
kepercayaan dan penerapannya pada 
kelompok masyarakat tertentu. Kalau dalam 
sebuah novel, misalnya, ada penggambaran 
tokoh atau kisah yang erotis, tidak serta merta 
karya tersebut harus dicap porno. Terjebak 
tidaknya karya seseorang pada pornografi 
terlihat dari cara penggambarannya. Kalau 
dalam penggambaran seksualitas, penulis 
cenderung vulgar dan sengaja membangkitkan 
syahwat pembaca dengan diksi dan kalimat-
kalimat tertentu yang saru (tidak etis dan 
tidak senonoh), karya semacam itu bisa 
dikategorikan porno. Bagaimanapun,   
tampaknya ke depan, yang menjadi “hambatan” 
sekaligus tantangan para sastrawan yang 
mendambakan kebebasan mencipta adalah 
faktor-faktor tersebut. Meskipun zaman telah 

banyak berubah, tampaknya untuk  masalah 
agama/kepercayaan dan seks masyarakat 
kita masih  sensitif.  Sastrawan  yang akan 
menyoroti dan menjadikan praktik beragama 
sebagai pokok persoalan dalam karyanya  
hendaknya berhati-hati dan piawai agar 
tidak dituduh menghina atau melecehkan 
ajaran agama. Mereka yang akan menyoroti 
seksualitas hendaknya juga perlu hati-hati agar 
tidak dituduh menyebarkan pornografi.

Di luar masalah itu—pelarangan, sensor, dan 
protes masyarakat—masih ada masalah lain 
yang relevan untuk disinggung ketika kita 
berbicara tentang kreativitas dan kebebasan 
mencipta.  Dalam dunia kepengarangan, 
khususnya penulisan puisi, dikenal istilah 
licentia poetica,  yakni kebebasan atau 
kewenangan yang diberikan masyarakat 
kepada pengarang, khususnya penyair, untuk 
menyimpang dari kaidah (ketatabahasaan) 
demi mencapai efek tertentu dalam 
menciptakan karya (puisi). Pelaksanaan 
atau perwujudan dari kewenangan untuk 
menyimpang itu tentu banyak, mulai dari 
penyusunan larik dan  bait, pemilihan 
kata,  penggunaan majas, sampai dengan 
pengurutan kata yang kesemuanya bertalian 
dengan soal kreativitas. Seorang penyair 
adalah ia yang dengan kreativitasnya sanggup 

Chairil Anwar WS. Rendra

Wawasan
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melukiskan sesuatu dalam bentuk puisi. 
Dalam konteks itu, penyair diberi kewenangan 
untuk memanfaatkan bahasa seefektif dan 
semaksimal mungkin, kalau perlu dengan 
melanggar aturan kebahasaan (tata bahasa). 
Akan tetapi, harus segera ditambahkan 
keterangan bahwa kewenangan itu hendaknya 
tidak diartikan sebagai hak dan kebebasan 
untuk menggunakan bahasa semau-maunya. 
Bagaimanapun, bahasa yang dipakai penyair 
tetaplah bahasa yang masih menjadi sarana 
komunikasi manusia pada umumnya. 
Dengan demikian, kalaupun dalam menulis 
puisi penyair dengan sadar memanfaatkan 
kewenangannya, bahasa yang dipakai penyair 
tetaplah harus bisa dipahami pembaca. Jika 
tidak bisa dipahami, komunikasi yang hendak 
dibangun penyair lewat puisinya gagal. Dengan 
demikian, segera dapat disimpulkan bahwa 
kebebasan penyair dalam memanipulasi, dalam 
arti memanfaatkan, bahasa sebagai wujud 
dari kewenangan yang dimilikinya ternyata 
ada batasnya  sehingga tidak ada kebebasan 
mutlak. Bagaimana kewenangan untuk 

menyimpang itu terlihat dalam puisi bisa kita 
lihat pada contoh sekadarnya berikut.
Dalam sajak “Senja di Pelabuhan Kecil” Chairil 
Anwar memasukkan kata-kata nonformal 
dalam membuka puisinya, yakni /Ini kali tidak 
ada yang mencari cinta di antara gudang 
rumah tua pada cerita tiang serta temali/. 
Chairil tidak mengatakan kali ini, tetapi ini kali. 

Dengan susunan terbalik (nonformal) seperti 
ini, terlihat bahwa Chairil Anwar ingin memberi 
penekanan atau aksuentasi pada kata ini untuk 
melukiskan suasana hati aku lirik yang sedang 
galau terkait dengan kegagalan cintanya. 
Perhatikan juga diksi yang terdapat dalam 
sajak Chairil Anwar lainnya yang berjudul 
“Penghidupan” berikut.
Lautan maha dalam
mukul dentur selama
nguji tenaga pematang kita
mukul dentur selama
hingga hancur remuk redam
Kurnia Bahgia
kecil setumpuk
sia-sia dilindung, sia-sia dipupuk
Sajak yang ditulis Chairil Anwar pada tahun 
1942 tersebut melukiskan keganasan 
kehidupan yang dibandingkannya dengan 
lautan yang mahadalam dan memiliki kekuatan 
yang dapat meremukkan pematang (tanggul 
penahan ujian dari kehidupan) hingga hancur. 

Dalam keadaan seperti itu, seakan-akan usaha 
manusia untuk merawat dan melindungi 
karunia dan kebahagiaan yang besarnya tidak 
sebanding dengan kekuatan dan kedahsyatan 
kehidupan itu sendiri sia-sia belaka. Dalam 
sajak itu kita temukan kata mukul dan nguji 
yang kalau kita pandang dari segi kaidah 

Ahmad Tohari

“Bagaimana 
seorang penulis 
menghindarkan 

diri dari SARA kalau  
inti persoalan yang 

digarap dalam karya 
sastra Indonesia 

memang berkisar 
pada masalah itu?”
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tentulah tidak benar atau salah. Namun, dari 
segi estetika, kehadiran, atau lebih tepatnya 
penggunaan, kata-kata tersebut oleh penyair 
sungguh fungsional. Kata-kata itu selaras benar 
dengan kata-kata lain dalam sajak pendek 
yang memang menuntut kepadatan. Dalam 
konteks itu, penyair telah memanfaatkan 
kewenangannya untuk sedikit “menyimpang” 
dari kaidah. Jika kata-kata mukul dan nguji 
diganti dengan memukul dan menguji, efeknya 
akan berbeda, sekurang-kurangnya yang 
segera terasa adalah keharmonisan antarkata 
dan antarlarik menjadi terganggu. Kepadatan 
dan kepekatan puisi secara keseluruhan 
menjadi cair, belum lagi kalau dikaitkan dengan 
kemungkinan pembacaannya (pelisanannya) 
yang juga memperhitungkan keindahan 
dari segi jumlah suku kata. Perhatikan 
juga kata kurnia dan bahgia, Chairil Anwar 
tidak menulis karunia dan bahagia sebab 
ia sudah memperhitungkan kemungkinan 
pembacaannya.

Dari contoh dan uraian sekadarnya itu terlihat 
bahwa apa yang dilakukan Chairil Anwar 
masih dalam batas “wajar”. Jelas Chairil Anwar 
bukan satu-satunya penyair yang berani 
menyimpang dari kaidah. Sebelumnya kita 

juga mengenal Rustam Effendi yang juga 
terkenal dengan pemberontakannya lewat 
sajak “Bukan Beta Bijak Berperi”. Setelah 
Chairil Anwar kita pun menjumpai Sutardji 
Calzoum Bachri yang juga melakukan hal 
yang sama,bahkan lebih ekstrem dari  Chairil 
Anwar. Jadi, kebebasan penyair untuk 
menyimpang dari kaidah dapat kita temukan 
perwujudannya dalam puisi Indonesia, baik 
yang ditulis di masa lalu maupun kini. Tentu 
jenis dan kadar penyimpangan itu berkaitan 
dengan konteks waktu/zaman ketika puisi 
itu lahir. Apa yang di masa lalu terlihat sangat 
menyimpang bisa jadi terasa biasa-biasa saja 
menurut pembaca sekarang. Namun, apa 
pun jenis penyimpangannya, yang dapat 
melakukan adalah penyair yang sudah sangat 
khatam dan  paham kaidah  bahasa. Chairil 
Anwar melakukan penyimpangan bukan demi 
penyimpangan itu sendiri, melainkan demi 
mencapai efektivitas pengucapan, demikian 
juga Rustam effendi dan Sutardji Calzoum 
Bachri.

Ada dua hal yang dapat digarisbawahi dari 
uraian  panjang lebar tentang  kreativitas dan 
kebebasan mencipta. Pertama, sastrawan 
pada dasarnya membutuhkan iklim atau 
kondisi  yang memungkinkan mereka bebas  
dalam berkarya dan memublikasikannya ke 
khalayak luas. Pengekangan dalam wujud 
pelarangan peredaran/publikasi, penyensoran, 
dan pengekspresian dapat menghambat 
kreativitas yang berujung pada ketidaksehatan 
pertumbuhan dan perkembangan sastra. 
Kedua,  sastrawan (khususnya penyair) memiliki 
apa yang disebut sebagai licentia poetica, 
yakni kebebasan atau kewenangan yang 
diberikan pada penyair untuk menyimpang 
dari kaidah kebahasaan dalam berkarya 
sejauh penyimpangan itu demi pencapaian 
efek tertentu. Dalam konteks ini, tiap penyair 
(sastrawan) pada dasarnya telah memiliki 
kebebasan mencipta, khususnya dalam lingkup 
pemanfaatan bahasa. Pada lingkup yang 
lebih luas, sastrawan masih membutuhkan 
kebebasan lainnya, yakni kebebasan mencipta 
yang mensyaratkan tiadanya sensor dan 
pelarangan penyebaran karya itu ke khalayak 
luas (pembaca). Jika dua hal itu terpenuhi/
terwujud, pertumbuhan dan perkembangan 
kesusastraan kita akan sehat. Semoga! 

Wawasan
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Wawasan

Belajar Kata 
            Lewat Wisata

Hari Sulastri

Ada ungkapan yang sudah sangat akrab dan 
hampir semua orang mengenalnya, “belajar 
tidak mengenal usia, waktu, dan tempat” 
Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa 
belajar dapat dilakukan oleh anak kecil hingga 
orang dewasa. Belajar juga dapat dilakukan 
di kelas ataupun di luar kelas. Begitu juga 
dengan pembelajaran bahasa pada anak-anak. 
Mengapa pembelajaran bahasa pada anak-
anak itu penting. Pertanyaan itu dapat dijawab 
dengan melihat peran dan fungsi bahasa. Salah 
satu peran penting bahasa ialah sebagi alat 
komunikasi baik dalam bentuk tulis maupun 
lisan. Dengan bahasa seorang anak dapat 
menyampaikan keinginanya secara lisan. 
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Wawasan
Berbicara merupakan salah satu keterampilan 
berbahasa selain menyimak, menulis, dan 
membaca. Di samping itu bahasa juga 
merupakan salah satu kemampuan yang 
sedang berkembang pada usia anak-anak, 
usia ketika seorang anak sedang menempuh 
pendidikan formal yang pertama. Bahasa 
perlu dipelajari karena bahasa mempunyai 
peran yang penting dan erat kaitannya 
dengan perkembangan kognisi seorang anak. 
Kemampuan berpikir seorang anak dapat 
dilihat dari sistematika dalam berbicara. 

Namun, perlu disadari bahwa perkembangan 
bahasa pada usia kanak-kanak masih jauh 
dari apa yang disebut sempurna. Akan tetapi, 
tidak berarti bahwa bahwa ketaksempurnaan 
itu merupakan sesuatu yang tidak dapat di 
atasi. Pada dasarnya, anak-anak mempunyai 
kemampuan berbahasa yang dapat dimotivasi 
dan dirangsang lewat komunikasi yang aktif 
dengan pemakaian bahasa yang baik dan 
benar. Untuk dapat mempelajari bahasa 
dengan baik dan benar tersebut dapat 
dilakukan dengan pembelajaran kosakata 
pada anak-anak. Kosakata mempunyai peran 
yang penting dalam berbahasa baik lisan 
maupun tulis. Dengan kosakata seseoarang 
akan dapat menyampaikan ide, gagasan, dan 
keinginanannya. Masalahnya, bagaimanakah 
pembelajaran kosakata pada anak-anak-itu 
dapat dilakukan?

Pembelajaran kata atau kosakata lewat 
wisata
Ada bebarapa cara yang dapat dilakukan 
untuk dapat membelajarkan kosakata pada 
anak-anak. Salah cara tersebut adalah dengan 
karyawisata atau berwisata. Para pakar 
pendidikan mendefisikan bahwa karya wisata 
merupakan salah satu metode pembelajara di 
taman kanak-kanak dengan cara mengamati 
dunia, sesuai dengan kenyataan secara 
langsung, anak-anak akan dapat mengamati 
apa yang ada di alam ini, seperti manusia, 
binatang, dan tumbuh-tumbuhan, secara 
langsung.

Pengamatan secara langsung tersebut sudah 
barang tentu akan menimbulkan kesan 

bagi anak-anak tentang sesuatu. Misalnya, 
ketika anak-anak diajak berwisata ke kebun 
binatang, dengan indra penglihatan, anak-anak 
akan dapat mengetahui bahwa benda yang 
sebelumnya hanya mereka dengar lewat cerita 
atau bacaan ternyata mempunyai sifat-sifat 
yang dapat dideskripsikan. Mereka akan dapat 
mendeskripsikan bahwa gajah adalah binatang 
yang berkaki empat, sangat besar, matanya 
kecil, telinganya lebar, dan berhidung panjang 
yang disebut dengan belalai. Dari deskripsi 
itu, setidaknya mereka mendapat kosakata 
bahwa hidung pada gajah yang panjang 
itu mempunyai nama sendiri yang disebut 
belalai. Kesan dari penglihatan yang lain, 
misalnya anak-anak akan dapat mengatahui 
bahwa benda yang ada di alam ini dapat 
dibandingkan berdasarkan persamaan bentuk, 
warna dan baunya. Misalnya gajah lebih besar 
jika dibandingkan dengan rusa, harimau, singa, 
dan kuda. Binatang-binatang di kebun binatang 
ada yang berkaki empat, berkaki dua; ada yang 
dapat terbang, dan ada pula bintang yang hidup 
di air. Anak-anak juga dapat membedakan 
warna pada bulu binatang, misalnya ada bulu 
pada harimau berwarna loreng-loreng cokelat, 
sedangkan bulu pada zebra garis-garis putih 
hitam seperti jalan penyeberanagan.   

Dengan indra pendengaran, kesan yang 
timbul adalah bahwa setiap benda di alam 
ini mempunyai perbedaan dalam suara yang 
dapat dideskripsikan. Anak-anak akan dapat 
mengetahui bahwa setiap benda di alam ini, 
tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia 
dapat dikelompokan berdasarkan perbedaaan 
suaranya. Setiap binatang juga mempunyai 
suara yang berbeda-beda. Misalnya, suara 
anjing disebut menggonggong, kucing me-
ngeong, harimau mengaum, ular mendesis, dan 
burung berkicau. Suara yang berbeda-beda itu 
dapat mereka deskripsikan, golongkan sesuai 
jenisnya, dan bandingkan-badingkan satu 
dengan yang lainnya. 

Dengan indra pembau, anak-anak akan dapat 
mengetahui bahwa setiap benda, tumbuh-
tumbuhan, binatang, dan manusia mempunya 
sifat yang dapat dicium baunya dan dapat 
dideskripsikan. Bunga mawar, melati, dan 
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cempaka berbau harum. Mereka juga dapat 
membandingkan, misalnya bunga mawar 
lebih harum dibandingkan dengan bunga 
dahlia; rumput mempunyai bau yang berbeda 
dibandingkan dengan bunga. Mereka juga 
dapat menggolongkan dan mengelompokan 
binatang berdasarkan baunya, misalnya 
ikan termasuk binatang yang berbau amis, 
sedangkan rusa dan kelinci memiliki bau, 
seperti bau rumput.

Selanjutnya, dengan indra pengecapan, anak-
anak akan dapat merasakan asin, manis, pahit, 
pedas. Mereka akan dapat pembelajaran 
bahwa setiap benda, binatang, dan manusia 
mempunyai sifat yang dapat dirasakan, dapat 
dibanding-bandingkan berdasarkan perbedaan 
sifat rasanya, dan juga berdasarkan persamaan 
yang dimilikinya. Misalnya mereka dapat 
membedakan mangga yang masih mentah 
berasa masam, sedangkan yang sudah matang 
berasa manis, cabai berasa pedas, sedangakan 
tomat berasa sedikit masam.

Demikian pula dengan indra perabaan. Dengan 
berwisata, anak-anak akan memperoleh 
informasi dan kesan tentang sesuatu melalui 
perabaan. Manusia, hewan, dan tumbuh-
tumbuhan dapat diraba dan dideskripsikan, 
dapat dikelompokan dan dibanding-
bandingkan berdasarkan  hasil perabaan. 
Misalnya, kesan sifat kasar atau lembut, anak-
anak akan dapat merasakan bahwa daun jati 

lebih kasar jika dibandingkan dengan daun 
talas; udara di tempat yang tertimpa sinar 
matahai berasa panas, sedangkan udara di 
bawah pohon atau ditempat yang teduh lebih 
terasa sejuk atau dingin; batu es lebih dingin 
jika dibandingkan dengan air teh yang baru 
disedu. 

Penutup
Berdasarkan uraian di atas, setidaknya dapat 
dikatakan bahwa berwisata memberikan 
manfaat dan pembelajaran yang berpengaruh 
pada pertambahan kata atau kosakata pada 
anak-anak. Berwisata, di samping kegiatan 
yang menyenangkan, juga dapat merangsang 
perkembangan kognisi anak-anak lewat 
pembelajaran bahasa yang diperoleh lewat 
pembelajara di luar kelas. Hal itu dimungkinkan 
karena bahasa mempunyai peranan yang 
penting dalam perkembangan kognisi seorang 
anak. Dengan berwisata anak-anak dapat 
lebih mengenal lingkungan dan melatih untuk 
dapat berani berbicara dan mengeluarkan 
pendapatnya ketika mereka mendiskripsikan 
benda atau sesuatu yang dilihat, didengar, 
diraba, dikecap, dan dibaui lewat indra melalui 
kata atau kosakata yang mereka peroleh. 
Anak-anak mempunyai sifat keingintahuan 
yang tinggi dapat disaluran secara positif 
lewat berwisata. Anak-anak dapat dilatih untuk 
mengamati dan belajar sesuatu lewat kata atau 
kosakata yang baru dengan menyenangkan 
karena belajar di luar kelas atau alam terbuka. 

Wawasan
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Nama Saya Tawwe Kabota:

Nama Saya Tawwe Kabota adalah novel 
ketiga Mezra E. Pellondou setelah Surga 
Retak (2006) dan Loge (2007). Guru SMA 

Negeri 1 Kupang ini telah menghasilkan karya-
karya berupa novel, cerpen, esai, dan puisi. 
Beberapa cerpen dan esainya telah diapresiasi 
oleh Departemen Pendidikan Nasional dan 
majalah Femina. Produktivitasnya dalam 
menulis membuatnya dipercaya menjadi wakil 
pimpinan redaksi tabloid LASKAR di Kupang 
pada tahun 2008. 

Nama Saya Tawwe Kabota men-ceritakan 
kehidupan seorang laki-laki Sumbawa bernama 
Bulu yang terlibat dalam sebuah konflik 
diri ber-kepanjangan karena perbuatannya 
yang telah melanggar aturan adat. Novel 
ini memperlihatkan bagaimana tarikan dan 
gesekan antara adat daerah dan modernitas 
perkotaan terjadi. Permainan perasaan Bulu 
pada Kalli dan Ghole, dua sosok perempuan 
dalam hidupnya, merepresentasikan konflik-
konflik yang terjadi ketika adat dan modernitas 
bertemu.

Kompleksitas dan intensitas konflik yang 
tinggi membuat cerita ini padat dan mungkin 
akan membuat pembaca agak kelelahan 
dalam mengikuti cerita dari awal hingga akhir. 
Kompleksitas dan intensitas konflik yang tinggi 
juga membuat penceritaan hubungan antara 
Bulu dan kedua tokoh perempuan menjadi 

kurang “intim”. Penggambaran tokoh Ghole 
dan Kalli sebagai dua perempuan penting 
dalam hidup Bulu kurang terjabarkan sehingga 
hubungan yang seharusnya terlihat “intim” 
antara Bulu dan kedua perempuan tersebut 
kurang terasa. Penceritaan yang cukup tentang 
Ghole dan Kalli serta perjalanan hubungan 
antara mereka akan dapat membantu pembaca 
melihat kepribadian kedua tokoh wanita 
tersebut dan ikut merasakan hubungan yang 
kompleks antara Bulu dan keduanya.

Penggunaan arkeologi sebagai latar 
belakang pendidikan Bulu sangat menarik. 
Pembaca dapat mengenal Sumbawa melalui 
penggunaan unsur arkeologi tersebut. Namun, 
jika dikaitkan dengan cerita, unsur tersebut 
kurang tergali. Mengaitkan arkeologi dengan 
adat Sumbawa dan perasaan Bulu terhadap 
Ghole dan Kalli akan mampu memperindah 
cerita, bahkan akan mampu menguatkan cerita.

Sumbawa sebagai latar menjadi kekhasan 
Nama Saya Tawwe Kabota. Lanskap alam dan 
kultur Sumbawa yang berusaha diperkenalkan 
kepada pembaca membuat novel ini menarik 
untuk dibaca. Keberanian Mezra mengangkat 
cerita tentang tarikan dan gesekan antara adat 
dan modernitas menambah kekuatan Nama 
Saya Tawwe Kabota sebagai sebuah novel yang 
menarik untuk dibaca.  (DAF)

Judul : Nama Saya Tawwe Kabota
Penulis : Mezra E. Pellondou
Jumlah Halaman : 120 halaman
Penerbit : Frame Publishing
Tahun Terbit : 2008

Adat dan 
Modernitas

Resensi


