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Dari Redaksi
Berbicara mengenai bahasa di 

dunia pendidikan, tentu tidak ada 
habisnya. Begitu banyak persoalan 
yang selalu menarik untuk dibahas. 
Namun, siapa sangka bahwa bahasa di 
dunia politik juga tidak kalah menarik 
untuk diulas ketika periode kampaye 
pemilihan presiden dimulai. Rekayasa 
bahasa digunakan sebagai cara untuk 
mendulang simpatik masyarakat. Tidak 
banyak yang menyadari akan hal itu 
sebab semua dilakukan dengan cara-
cara kreatif dan inovatif agar kampaye 
tidak lagi monoton. 

Rekayasa bahasa di dunia politik 
kian marak terjadi dengan landasan 
alih-alih menjadikan bahasa sebagai 
sarana untuk membangun persepsi 
bersama antarcapres dan cawapres 
dengan masyarakat melalui wacana 
yang diorasikan terlepas hal itu secara 
objektif ataupun subjektif. Namun, 
tidak menampik kalau rekayasa bahasa 
ketika kampaye dilakukan semata-
mata sebagai media pencitraan dengan 
memberikan kesan positif dengan cara 
menawarkan janji kepada masyarakat 
dan menunjukkan kepantasan diri 
dari pasangan capres dan cawapres. 
Rekayasa bahasa juga dirancang 

menjadi iklan kampaye yang berisikan 
garis besar dari visi-misi pasangan 
capres dan cawapres tentunya bersifat 
persuasif dengan menunjukkan 
kreadibilitas dan kompetensi yang baik 
sehingga layak untuk dipilih. Hal itu 
menujukkan bukti bahwa bahasa secara 
ideologi menjadi media yang ampuh, 
baik untuk merebut, mendapatkan, 
maupun mempertahankan kekuasaan.

Betapa fungsi dan kedudukan 
bahasa lagi-lagi menjadi tidak 
terpisahkan oleh bangsa bahkan seiring 
berlangsungnya persoalan politik. Di 
ruang politik, bahasa menunjukkan 
potensinya dengan mewujudkan 
impian-impian ideologis capres dan 
cawapres yang melatarbelakangi 
kepentingan rakyat. Oleh karena itu, 
hal menarik mengenai bahasa di dunia 
politik akan menjadi laporan utama 
majalah Esensi kali ini. Selain itu, 
dalam edisi ini, kami akan membahas 
mengenai istilah Mitigasi Bahasa, 
penguat bahasa Indonesia di daerah, 
bahasa Indonesia jelang masyarakat 
ekonomi ASEAN, dan mengajak 
pembaca mengenal tradisi lisan di 
daerah Batak yang akan memperkaya 
wawasan. 
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Sudah kecenderungan, setiap ha dir 
generasi baru dalam suatu masyarakat transisi 
(peralihan dari peradaban sebelumnya ke 
kebudayaan sesudahnya) selalu diikuti oleh 
terpenuhinya kebutuhan akan beragam 
permintaan, maksud-maksud dari 

kepentingan di dalam-
nya sama sekali bernilai 

baru. Misalnya, ter-
kait sumber pe-

ngetahuan atau 
pilihan atas 
k e c a k a p a n 
pembelajaran. 
Adapun, tujuan 
p e r m i n t a a n 
t e r s e b u t 
diarahkan bagi 

k e p e n t i n g a n 
m e n j a w a b 

t a n t a n g a n 
peradaban yang 

belum atau tidak 
d i k e n a l 
sebelumnya. 

T e r k a i t 
dengan fenomena 

semak in meningkatnya 
kemampuan masyarakat di  bi-

dang kreativitas ataupun produktivitas 
yang didukung oleh bervariasinya 
pendayagunaan atas seluruh akses 

informasi juga saluran komunikasi, hal 
dimaksud lebih menunjukkan pada sebuah 
ciri, yaitu menyangkut potret kehidupan 
masyarakat abad 21. Untuk kepemilikan 
atau penguasaan atas perangkat elektronik 
canggih atau gadget, misalnya, lihat saja, 
betapa mudahnya bagi masyarakat yang 

Berakhirnya metode pengajaran dari yang semula bertumpu pada 
guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik telah 
melahirkan pro dan kontra, khususnya di kalangan para pendidik itu 

sendiri. Sejak Kurikulum 2013 diujicobakan (15 Juli 2013) di sejumlah provinsi 
di Indonesia, kebanyakan dari kaum digital imigran (sebutan bagi guru atau 
orang yang lahir sebelum era digital dan kini berimigrasi ke dunia digital), 
melalui penyelenggaraan pelatihan berjenjang dan bertahap oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, setiap guru semaksimal mungkin berupaya 
meningkatkan mutu kompetensinya, dan menyesuaikan dengan modernitas 
zamannya, yaitu kecakapan Pembelajaran Abad 21. Tentu saja semua harus 
dilakukan dengan cara-cara kreatif dan inovatif, terutama dalam penggunaan 
fasilitas sarana dan prasarana teknologi agar pembelajaran tidak lagi monoton 
dan konservatif.

Reposisi; Kecakapan 
Pembelajaran Abad 21

Kurikulum 2013
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disebut digital native (kelompok generasi saat 
kelahiran mereka sudah berada di abad ke 
21, dan dijuluki sebagai penduduk asli warga 
digital). Kebanyakan dari mereka terbukti 
dapat mengoperasikan perangkat komputer 
atau produk media digital lainnya. Tidak 
hanya itu, mereka juga mahir melakukan 
koneksi melalui penggunaan jaringan internet. 
Kemampuan seperti inilah, kemudian, disebut 
sebagai Kecakapan Pembelajaran Abad 21, 
yang memosisikan mereka layaknya seperti 
diajarkan oleh dirinya sendiri. 

Sebagai bangsa yang optimis memasuki 
pasar bebas abad ke-21, kita tentu tidak ingin 
generasi emas 2045 mendatang menjadi 
generasi yang tidak berdaya, penerus yang 
tergilas, tergerus oleh fenomena jamannya 
sendiri. Sehubungan dengan adanya pepatah, 
seperti “guru mengajar-murid belajar”, “guru 
banyak tahu-murid tidak tahu apa-apa”, 
“guru berbicara-murid mendengar”, sudahlah 
waktunya perlu dimuseumkan sebagai fakta 
sejarah, tercatat sebagai kepunyaan masa 
lalu. Demikian selanjutnya, soal mengapa; 
Reposisi; Kecakapan Pembelajaran Abad ke 
-21 yang berbasis penguasaan atas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK), menjadi 
sebuah keputusan final dan paling krusial 
untuk dijalankan, terutama dalam memasok 
kemampua tiap-tiap peserta-didik (warga 
digital) mengatasi realitas kehidupannya, 
,baik yang berhubungan langsung dengan 
dirinya, alam, maupun lingkungan sosialnya. 
Karenanya, pendidikan tidak boleh tidak 
haruslah diarahkan bagi dan demi peningkatan 
mutu kualitas sumber daya manusia dengan 
kualifikasi mampu berdaya saing, terutama saat 
menghadapi ketatnya kompetisi bersamaan 
berlangsungnya revolusi informasi sebagai 
dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

Kurikulum-13 dan Kecakapan 

Pembelajaran

Pendidikan berbasis karakter sebagaimana 
dirumuskan dalam Kurikulum 2013 (K-13), 
selain diajukan sebagai pengganti kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP 2006). K-13 
juga pada gilirannya ingin menghapus cara 
pengajaran konvensional, tetapi dengan 
tetap memberi ruang bagi intervensi guru. 
Pada posisi itu, para siswa tidak lagi dituntut 
harus menghafal setiap materi yang diberikan 
oleh guru. Sebaliknya, mereka akan berupaya 
untuk mengonstruksi pengetahuan juga 
keterampilannya. Di atas Kurikulum-13, selain 
siswa dibiasakan mampu menyelesaikan 
masalah dengan pendekatan ilmiah, mereka 
juga dilatih bagaimana berpikir logis, faktual, 
runut dan sistematis, tentunya sesuai dengan 
kapasitas tingkat berpikirnya. 

Mengenai kecakapan berpikir dan 
belajar, mereka (warga digital) misalnya, 
sudah menjadi tuntutan, setara dengan 
persyaratan memasuki era masyarakat abad 
21. Setiap warga digital, secara perseorangan, 
setidaknya mereka wajib dan harus memiliki 
empat kecapakan, yaitu (1) kecakapan 
memecahkan masalah, (2) kecakapan berpikir 
kritis, (3) kecakapan melakukan kolaborasi, 
(4) kecakapan berkomunikasi. Adapun, tujuan 
dimilikinya keempat kecakapan tersebut, 
untuk membekali seluruh masyarakat, warga 
digital khususnya, agar terhindar dari tiga 
ancaman penyakit sosial, sisa peninggalan 
k e h i d u p a n 
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diujung abad 20 lalu, seperti kemiskinan, 
kebodohan, dan keterbelakangan peradaban. 
Hal lain adalah berhubungan dengan 
ketertinggalan atas seluruh hasil kompetensi 
pendidikan (sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan) yang dialami oleh hampir 
seluruh peserta didik dari berbagai generasi.

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Menengah jelas mengisyaratkan perlunya 
proses pembelajaran yang dipandu dengan 
kaidah-kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah. 
Adapun, tujuan Standar Proses tesebut adalah 
untuk mendorong peserta didik agar mampu 
lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, 
bernalar, dan mengomunikasikan apa yang 
mereka peroleh atau ketahui setelah mereka 
menerima materi pembelajaran utamanya di 
sekolah. Berikut adalah uraian sebagaimana 
yang dimaksud dalam 5 M, yaitu mengamati, 
adalah, memberi kesempatan kepada siswa 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian dalam 
hal kemampuan mencari informasi penting 
dari suatu benda atau objek, menanya, adalah 
pengembangan dari kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan 
untuk pengembangan keterampilan berpikir 
kritis mengumpulkan Informasi, adalah 
pengembangkan sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, mampu berkomunikasi, mampu 
mengumpulkan informasi dengan beragam 
cara, mengasosiasi, adalah cara lain untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 
taat kepada aturan, bekerja keras, mampu 
menerapkan suatu prosedur dalam berpikir 
secara deduktif maupun induktif guna menarik 
suatu kesimpulan, mengomunikasikan, adalah 
pengembangan sikap jujur, teliti, toleransi, 
berpikir secara sistematis, mengutarakan 
pendapat dengan cara yang singkat dan jelas, 
hingga diperolehnya kemampuan berbahasa 
secara baik dan benar. 

Dedikasi Guru, Sumbangsih Abad 21
Tugas utama pendidikan adalah 

bagaimana seoptimal mungkin sanggup 
membekali  set iap anak , selanjutnya 
mampu mengindentifikasi bakat juga 
kemampuan dirinya. Agar peserta didik dapat 
mengembangkan potensinya (baik akademik 
maupun nonakademik), diperlukan dukungan 
infrastruktur pendidikan sebagai penyedia 
fasilitas. Terkait sumbangsih guru, tentu sangat 
signifikan tentang maju tidaknya peradaban 
sebuah bangsa. Sebab, tidak ada yang tidak 
menjadi seperti sekarang ini tanpa campur 
tangan guru. Tidak ada akademisi, tidak 

ada ahli ilmu-ilmu sosial atau eksakta, 
tidak ada pejabat, politisi, bahkan 
tiada pemimpin-pemimpin besar 
yang dikenal sangat berpengaruh. 
Segalanya lahir, diawali oleh hasil 

pembekalan juga dedikasi 
seorang guru. Guru adalah 

c e r m i n a n  bagaimana 
pergulatan hidup 
seorang pembelajar sejati, 
tokoh yang tidak saja 
banyak digugu tapi 
juga digandrungi oleh 
berbagai pihak. Oleh 
karena itu, setiap guru 
hendaknya menjadi 
contoh juga teladan, 
tanpa kecuali untuk 
seluruh anak didiknya. 
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Dalam hal menumbuhkan tradisi berpikir 
kritis, kreatif, dan inovatif, serta bertindak 
secara benar, khususnya bagi seluruh warga/
generasi digital, sudah pasti semua itu menjadi 
tanggung jawab pihak penyelenggara sekolah. 
Adapun, pembenahan kualitas pendidikan 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita 
bersama. Tentu saja, langkah merevitalisasi 
peran guru menjadi sangat penting. 
Seorang guru semestinya tidak sebatas 
hanya menjalankan tugas atau fungsinya 
sebagai pengajar atau pendidik saja. Karena, 
sesungguhnya, guru adalah peletak pondasi 
atau pedoman awal bagi seluruh aktifitas 
kehidupan setiap manusia. 

Reposisi Pembelajaran Abad 21
Untuk menghadapi tantangan se-

bagaimana yang disebabkan oleh perubahan 
abad 21. Indonesia tidak saja membutuhkan 

iklim pendidikan yang kondusif, tetapi 

juga harus kontekstual bercirikan karakter 
yang kuat dan baik tentunya. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional Bab I Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan 
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.

Demikianlah, pemahaman tentang 
Pembelajaran Abad 21 bahwa pendidikan 
bukan sekadar pembelajaran yang hanya 
dilaksanakan di sekolah bukan karena materi 
ajarnya, melainkan karena perlakuannya. 
Pembelajaran merupakan pembiasaan yang 
dilakukan secara konsisten dan kompak 
diantara berbagai unsur yang bersentuhan 
dengan peserta didik, yaitu selain kegiatan 
dalam pembelajaran dan pendidikan di 

sekolah juga diperlukan kemampuan dan 
keterampilan guru, dukungan keluarga, 
dan lingkungan.

Pembelajaran abad 21 tidak akan 
banyak berarti jika tidak memberi 
dampak terhadap kehidupan siswa di luar 
sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran 
perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-
hari siswa. (red.)

Reposisi pembelajaran abad 21 diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 
siswa dalam menghadapi tantangan abad 21. Adapun, kemampuan 
pembelajaran harus dimiliki oleh setiap peserta didik yang meliputi sebagai 
berikut.

Kemampuan Pembelajaran dan Inovasi
Kemampuan yang dimaksud meliputi kreativitas dan inovasi; pemikiran 
kritis dan pemecahan masalah; komunikasi dan kolaborasi;

Kemampuan Informasi, Media dan Teknologi
Kemampuan yang dimaksud, meliputi literasi informasi; literasi media; 
literasi teknologi informasi;

Kemampuan Kehidupan dan Karir
Kemampuan yang dimaksud meliputi fleksibilitas dan kemampuan 
beradabtasi; inisiatif dan kemandirian; kecakapan lintas budaya; 
produktivitas dan akuntabilitas; kepemimpinan dan tanggung Jawab.

1
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Bahasa di Tahun Politik
Rekayasa Kebahasaan: 

Cara Lain Mendulang Simpati

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 (Pilpres 2014) 
bagi kedua koalisi partai pengusung pasangan calon presiden dan 
wakil presiden bisa saja dimaknai sebagai tahun mendulang suara. 

Dengan menyasar pemilih (pemula), misalnya, tiap-tiap parpol tentu tidak 
serta-merta mengandalkan kemampuan mesin politiknya saja. Dipastikan 
mereka juga mengerahkan seluruh kekuatan kader atau simpatisannya. 
Di atas segalanya, upaya komunikasi atau penciptaan ruang-ruang dialog 
menjadi solusi paling tepat. Pada sisi ini, bahasa me nempati posisi sebagai 

sarana terampuh bagi efektif- nya penanaman nilai-nilai ideologis 
yang tidak saja ber- makna bermakna positif, tapi juga 

konstruktif. Pilihan berbagai piranti 
atau rekayasa kebahasaan pun di-
modifikasi tidak saja dalam rang-
ka membangun persepsi tetapi 
memengaruhi seluruh masyara-
kat. Lebih dari itu, sekreatif-
mungkin ran cangannya ditu-

jukan untuk mendulang simpatik 
seluruh pemilik suara. Demikian, betapa fungsi 
dan kedudukan bahasa menjadi tidak terpisah-

kan, seiring berlangsungnya Pilpres 2014.

Secara epistimologi, kajian ilmu bahasa dan ilmu 
politik tentu sangatlah berbeda. Namun, pada saat ingin 
mencapai tujuan bersama, keduanya berada pada saling 
bermutualis. Di ruang politik, bahasa menjadi semakin 
diandalkan karena kemampuannya mewujudkan 

impian-impian ideologis. Kekuatan bahasa memang 
tidaklah terkira. Dengan bahasa, orang bahkan sanggup 

membungkam lawan politiknya. Daya jangkau bahasa, diakui 
mampu mendongkrak popularitas, juga berhasil mengubah atau 
jika mungkin membentuk opini masyarakat. 
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Wacana iklan kampanye biasanya 
berisi propaganda terhadap pembaca. 
Pasangan capres dan cawapres akan 
berupaya memengaruhi masyarakat dengan 
cara menanamkan kepercayaan dengan 
menunjukkan kepantasan melalui pencitraan 
yang dikemas melalui dan dengan penggunaan 
bahasa iklan yang efektif, cerdas mengenai 
sasaran. Citra merupakan kesan, perasaan, 
gambaran terhadap diri pasangan capres 
dan cawapres. Pencitraan tersebut dilakukan 
melalui iklan kampanye yang dengan sengaja 
dirancang bernilai positif, menarik perhatian, 
dan berkesan. Melalui iklan kampanye, 
pasangan calon presiden dan wakil presiden 
tetap akan berusaha mempersuasi calon 
pemilih dengan menunjukkan kredibilitas dan 
kompetensi yang baik sehingga layak untuk 
dipilih. Wacana merupakan rangkaian kalimat 
serasi, yang menghubungkan antara proposisi 
satu dan proposisi lain, kalimat satu dan 
kalimat lain, yang selanjutnya akan membentuk 
satu kesatuan. Wacana sebagai media efektif 
menyampaikan informasi kepada masyarakat 
luas dengan harapan tidak terjadi multitafsir 
atau interpretasi di masyarakat. 

Melalui iklan kampanye, pasangan capres 
dan cawapres membangun realitas atas dirinya. 
Realitas itu dibangun melalui pencitraan, baik 
secara objektif maupun secara subjektif. Dalam 
bahasa iklan kampanye, pasangan capres dan 
cawapres berupaya untuk menggugah pembaca 
dengan berusaha mencermati dan memahami 
kebutuhan mereka, lalu menawarkan janji 
perbaikan. Selain itu, bahasa iklan kampanye 
dikemas bersahabat dengan harapan dapat 
meraih simpati pembaca. Adapun, tujuannya 
adalah untuk merebut hati dan simpati calon 
pemilih. Oleh karena itu, baik realitas objektif 
maupun realitas subjektif, semuanya dibangun 
oleh pasangan capres dan cawapres melalui 
bahasa pencitraan yang dikemas menarik dan 
haruslah berkesan. 

Melakukan komunikasi politik adalah 
keharusan bagi semua kontestasi, termasuk 
di dalamnya menyiapkan produk kemasan 
berupa iklan untuk kepentingan mendukung 
kegiatan kampanye politik. Iklan kampanye 

Sebuah per ist iwa poli t ik ,  seper t i , 
penyelenggaraan Pilpres 2014, di dalamnya 
pasti banyak rencana atau program, ada 
sejumlah target, tentunya juga ada tujuan 
yang hendak dicapai bersama. Pada situasi 
itu, pilihan atas rekayasa kebahasaan menjadi 
menu paling menentukan bagi tercapainya 
tujuan sebagaimana yang dimaksud. Dalam 
kontestasi politik, biasanya terkait dengan 
kaidah-kaidah kebahasaan sering diredusir 
hanya sebatas alat dan atau fungsi; tidak 
saja sebagai sarana mengekspresikan diri 
(berkomunikasi), tetapi juga sebagai sarana 
untuk mengekspresikan kekuasaan. Semua 
itu diupayakan demi menjemput kemenangan 
dalam bentuk kekuasaan. Oleh karena itu, 
pilihan atas kata dan bahasa menjadi wacana 
tunggal yang harus dimatangkan.

Dibalik Wacana Rekayasa Pencitraan

Bahasa memiliki kedudukan penting 
dalam realitas politik. Demikian mengapa 
bahasa secara ideologis menjadi media yang 
ampuh, baik untuk merebut, mendapatkan, 
maupun mempertahankan kekuasaan. 
Berbagai piranti kebahasaan sekreatif 
mungkin akan dikerahkan dan dimanfaatkan 
untuk meraih simpati, menarik perhatian, 
membuat persepsi dari suatu masalah, 
mengendalikan pikiran, dan prilaku 
khususnya tentang nilai-nilai yang dianut 
masyarakat.

Wacana iklan politik, khususnya untuk 
pasangan capres dan cawapres yang 
ingin tampil dalam kontestasi, sebaiknya 
mereka menggunakan cara-cara persuasi. 
Demikian juga dalam hal beriklan, masing-
masing pasangan Capres dan Cawapres 
akan berupaya menemukan cara efektif 
untuk memengaruhi khalayak pembaca, 
tentunya berangkat dari ide dan gagasan 
yang ditawarkan, baik secara lisan maupun 
tulisan. Hasil akhir yang diharapkan adalah 
terbujuknya/terpengaruhnya khalayak 
pembaca yang diikuti tindakan memilih 
pasangan capres dan cawapres sebagaimana 
yang sudah diwacanakan.
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harus dibuat  secara terencana dengan tujuan 
bagaimana membuat serta membangun citra 
tokoh (pasangan capres dan cawapres) yang 
ditawarkan sebagai pilihan yang paling tepat. 
Iklan kampanye sebagai sebuah teks adalah satu 
sistem tanda tergorganisasi yang merefleksikan 
sikap, keyakinan, kematangan, serta nilai-nilai 
tertentu lainnya haruslah secara sungguh-
sungguh dirancang, baik dengan pilihan 
kata maupun bahasa yang memungkinkan 
manifestasi ekspresi ideologi seterusnya 
membentuk pendapat umum dengan 
mencitrakan diri (pasangan calon) secara positif.

Berikut adalah bagaimana strategi 
pencitraan itu dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan seluruh aspek formal teks yang 
meliputi pencitraan baik pada level kosakata 
maupun kegiatan pecitraan pada level 
gramatikal. Pada level kosakata, pasangan 
capres akan merancang pencitraan dirinya 
melalui (1) klasifikasi kosakata; (2) kosakata 
yang diperjuangkan; (3) kosakata yang 
memarjinalkan orang lain; (4) metafora; dan (5) 
relasi makna. Pada level gramatika, 
pasangan calon 
akan merancang 
pencitraan dirinya 
melalui (1) modalitas, 
(2) pronomina, (3) 
kalimat positif-negatif, 
dan (4) kata penghubung. 
Pencitraan pada level kosa 
kata dan  pencitraan 
p a d a  l e v e l 
gramatika. Kosakata 
pada level, pasangan 
calon  mencitrakan 
diri melalui pencitraan 
kosakata.

Rekayas a  penc i t r aan 
melalui penggunaan klasifikasi 
kosakata. Rekayasa pencitraan 
dimanfaatkan secara teren cana 
untuk kepentingan membentuk 
citra yang baik, terutama 
bagi pasangan calon. 
Klasifikasi kata muda, 
cerdas, berpengalaman, 

kompeten dan intelektual, berani, kuat dan 
lain sebagainya dipilih untuk menunjukkan 
bahwa pasangan calon yang bersangkutan 
memiliki kompetensi yang memadai. 

Rekayasa pencitraan, melalui kosakata 
utama diperjuangkan secara ideologis. Tema-
tema tersebut merupakan per soalan nyata 
yang ada di masyarakat dewasa ini. Tujuannya 
adalah menciptakan citra sebagai pejuang 
dan pembela kepentingan rakyat, misalnya 
yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, 
kesehatan gratis, pendidikan gratis, harkat 
dan martabat petani dan nelayan, kesetaraan 
perempuan, harkat, dan keterampilan 
perempuan. Pencitraan diri melalui 
kosakata yang diperjuangkan adalah wujud 
penghargaan simbolik dari pasangan calon 
kepada masya rakat untuk meraih kekuasaan.

Rekayasa pencitraan, melalui penggunaan 
kosakata yang memarjinalkan orang lain 
memberikan kesan positif pada diri sendiri 
(pasangan calon yang diusung) secara implisit 
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dengan mencitrakan calon lain dengan kesan 
negatif. Dengan memarjinalkan orang lain, 
pasangan calon berharap akan memperoleh 
kesan baik yang bertolak belakang dari calon 
yang dimarginalkan.

Rekayasa pencitraan, melalui penggunaan 
matafora. Bertujuan untuk membangun 
suatu keyakinan bahwa pasangan calon 
yang bersangkutan bercita-cita mulia dalam 
mengembang tugas sebagai calon presiden 
dan wakil presiden jika terpilih. Melalui 
metafora, pasangan calon menunjukkan 
keinginan untuk membangun relasi intensif 
dengan konstituen, menciptakan kesan 
pembela kepentingan rakyat, citra rendah hati, 
dan kesan amanah.

Rekayasa pencitraan, melalui penggunaan 
relasi makna, nilai ideologis yang terkandung 
dalam hiponim utamanya menunjukkan 
keyakinan kepada rakyat bahwa (1) calon 
bersangkutan memiliki pengetahuan yang 
cukup melalui pengalaman panjang dari 
berbagai bidang kegiatan, (2) kompetensi 
tinggi, dan (3) moralitas yang baik. Hiponim 
didayagukanan oleh pasangan calon karena 
melalui hiponim mereka bisa mendeskripsikan 
secara detail atas citra diri yang ingin dibentuk. 
Melalui deretan prestasi, latar belakang 
pendidikan bidang usaha akan memunculkan 
kesan mumpuni.

Level Gramatika

Rekayasa pencitraan melalui penggunaan 
modalitas mencitrakan ketegasan atas sikap 
yang dimiliki. Ideologi yang ingin ditunjukkan 
melalui modalitas tersebut adalah upaya untuk 
mencitrakan diri sebagai calon yang militan, 
yang memiliki visi yang kuat dan program yang 
jelas. Ideologi itu memberi pesan dan kesan 
bahwa calon yang dipilih seolah-olah memberi 
kepastian.

Rekayasa pencitraan, melalui penggunaan 
kata ganti (pronominal). Kata ganti adalah kata 
yang dipakai untuk mengganti orang atau 
benda, seperti saya, kami, atau kita. Pronomina 
saya digunakan pasangan calon untuk 
kepentingan mengungkapkan citra dirinya 
dalam bentuk prestasi dan aktivitas positif 

yang sifatnya dilakukan individual. Pronomina 
kami digunakan untuk mengacu kepada 
diri dan sekaligus partai koalisi pengusung 
pasangan calon. Pronomina kita digunakan 
untuk mengacu kepada diri pasangan calon 
dan masyarakat calon pemilih. Pronomina ini 
digunakan dalam aktivitas yang bermakna 
ajakan untuk melakukan tindakan bersama.

Rekayasa pencitraan adalah melalui 
penggunaan kalimat positif atau kalimat 
negatif. Rekayasa pencitraan dimaksudkan 
untuk mengekpresikan ideologi tertentu 
mengenai kepribadian, kompetensi, ataupun 
program pasangan calon.

Rekayasa pencitraan, adalah melalui 
penggunaan kata penghubung (konjungsi). 
Penggunaan kata sambung dimaksudkan untuk 
membentuk citra yang kontras (berbeda), citra 
membandingkan, atau sebagai penegasan citra 
positif. Wacana iklan politik pasangan calon 
merupakan bentuk wacana persuasi. pasang an 
calon yang beriklan berupaya memengaruhi 
pembaca melalui ide dan gagasan yang 
ditawarkan. Melalui iklan kampanye, pasangan 
calon membangun realitas atas dirinya. 
Realitas itu dibangun melalui pencitraan, baik 
secara objektif maupun secara subjektif. Iklan 
kampanye capres dan cawapres merupakan 
bentuk penggalangan kekuasaan melalui 
media massa dengan memanfaatkan fitur-fitur 
linguistik. Melalui iklan, capres dan cawapres 
berusaha membujuk masyarakat melalui 
pencitraan tokoh.

Akhirnya, sejarah mencatat, bahwa Tahun 
2014 merupakan tahun pertama kalinya 
dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, 
sebuah penyelenggaraan pemilu langsung 
presiden dan wakil Presiden, hanya diikuti 
oleh dua pasangan calon. Lepas apakah 
penyelenggaraan pemilu itu berjalan ke arah 
kemajuan, atau sebaliknya, menyisakan trauma 
berkepanjangan. Pada kenyataannya, pemilu 
selalu diidentikkan sebagai sebuah pesta, yaitu 
pesta demokrasi. Oleh karena itulah, hiruk 
pikuk Pemilu 2014 tentunya punya banyak 
kisah. Salah satunya adalah soal rekayasa 
bahasa. (red.)
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Siapa yang tidak mengenal Jakarta? Semua 
orang Indonesia tahu, itulah Ibukota Negara 
Indonesia. Ibu kota yang kian memanas 
dengan perebutan kursi RI-1. Namun, itu tidak 
selamanya berlaku sebagaimana hasil liputan 
dari program salah satu siaran tv swasta di 
Indonesia, bilamana kita bertanya di mana 
letak Jakarta yang menjadi Ibu kota Negara 
Indonesia kepada anak-anak di Tawau, yang 

hanya berjarak 30 menit dari Pulau Sebatik, 
Nunukan, Kalimantan Timur. Sudah pasti 
dengan kepolosan, mereka akan menjawab 
tidak tahu. SD tempat mereka sekolah ternyata 
tidak memiliki peta Indonesia. Bahkan, lebih 
parah lagi, anak-anak SD Indonesia ini dalam 
setiap upacara lebih dulu menyanyikan lagu 
kebangsaan Malaysia, kemudian Negara 
Bagian Sabah, baru giliran menyanyikan lagu 
Indonesia Raya (Kita mungkin akan menghela 

Penguatan Bahasa Indonesia
di Daerah Perbatasan

Mitigasi Bahasa

Istilah mitigasi bahasa mungkin terdengar menggelitik karena lazimnya kata 
mitigasi mengikuti kata; bencana banjir, bencana gempa bumi, atau bencana 
geologi lainnya. Mitigasi berarti pengurangan, pencegahan, atau bisa dikatakan 

sebagai proses mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisasi 
dampak negatif dari sesuatu (wallstreetenglish.co.id).
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Permasalahan dalam konteks ini tidak hanya 
sebatas hak pendidikan anak-anak perbatasan 
yang terabaikan tidak sebatas cerita pilu tentang 
Lagu Indonesia Raya yang dinomortigakan saat 
upacara, tidak juga sebatas mahirnya mereka 
berbahasa Melayu dan terbengong-bengong 
saat ditanya dengan bahasa Indonesia. Ini 
semua tentang bagaimana membangun ke-
Indonesiaan, tidak hanya menumbuhkan tetapi 
penyadaran akan rasa cinta kepada tanah air 
dalam bingkai bahasa Indonesia. Di tengah 
masyarakat yang heterogen, modernisasi 
serta potensi disintegrasi akibat intervensi 
dan berbagai kepentingan bangsa lain, bahasa 
Indonesia s e b a g a i  b a h a s a  nasional adalah 
salah satu alasan mengapa Indonesia tetap ada.

Balada siswa SD anak-anak 
Tawau, Kalimantan Timur, 

tidak hanya terjadi 
d i  p e r b a t a s a n 

Indonesia-Malaysia. 
Tetapi, terjadi pula 

pada masyarakat 
di perbatasan 
lain yang mulai 
k e h i l a n g a n 
i d e n t i t a s 
kebahasaannya. 

M i s a l n y a ,  d i 
Sumat ra  Ba ra t , 

mulai muncul bahasa 
Indonesia campur Melayu. 

Sementara di Indonesia Timur, 

nafas panjang setelah membaca kalimat 
tersebut. Seandainya WR Supratman, sebagai 
pencipta lagu Indonesia Raya masih hidup 
akan tertunduk lesu mengetahui kabar ini). 
Tidak cukup sampai di situ, anak-anak itu 
pun tidak mampu menjawab dengan baik 
apa bendera Negara Indonesia (lagi-lagi bila 
almarhum Ibu Fatmawati, istri Presiden RI ke-1 
sekaligus yang menjahit bendera Sang Merah 
Putih pertama kali, pasti meneteskan air 
mata tatkala mengetahui hal tersebut), ironi. 
Lancarnya mereka berbahasa Melayu bukan 
karena keseringan nonton serial Ipin & Upin 
di salah satu stasiun televisi Indonesia atau 
televisi Malaysia. Namun, lebih karena guru 
Malaysia lebih dominan memberikan pelajaran 
jika dibandingkan dengan guru Indonesia 
yang diperbantukan. Lalu, kemana guru-guru 
asal Indonesia?. Berdasarkan pengakuan 
di lapangan, guru-guru kita kurang 
gigih memberikan pengajaran 
dan pengaruh kepada anak-
anak Indonesia.

“Ini semua tentang

bagaimana membangun 

ke-Indonesiaan, tidak hanya 

menumbuhkan, tetapi 

penyadaran akan rasa cinta 

kepada tanah air

dalam bingkai

bahasa Indonesia”
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secara konsisten dan kompak antara berbagai 
unsur yang bersentuhan dan peserta didik, 
yaitu selain kegiatan dalam pembelajaran¸ 
ekstrakurikuler dan berbagai kegiatan guru, 
keluarga, dan lingkungan. Yang keseluruhannya 
terimplementasi dalam satuan kurikulum. 
Dalam Kurikulum 2013, bahasa Indonesia tidak 
lagi dipandang sebatas pengetahuan atau 
ilmu, tapi bagian dari membangun nilai sosial 
dan budaya, penghela ilmu pengetahuan. 
Siswa tidak hanya belajar struktur gramatikal, 
tetapi juga mempelajari nilai dan norma sosial 
budaya dari kalimat. Akibatnya, siswa sekaligus 
mengetahui kekayaan sosial budaya Indonesia. 
Guru juga dituntut menguasai bahasa yang 
baik untuk dapat menjelaskan atau untuk 
pengembangan nilai peserta didik.

Demikianlah, pemahaman terhadap 
sikap cinta tanah air sangat perlu untuk 
diterapkan di wilayah perbatasan karena 
bisa jadi mereka akan sangat bergantung 
pada negara tetangga yang berakibat pada 
keinginan daerah/masyarakat tersebut untuk 
melepaskan diri dari bagian NKRI dan menjadi 
bagian dari negara tetangga. Namun, segala 
upaya mitigasi tersebut tidak akan ada artinya 
jika penguasaan bahasa lemah. (Nilam Sari)

muncul bahasa Indonesia yang terpengaruh 
bahasa Melanesia. Bahkan di Riau, masyarakat 
menganggap bahasa Melayu sama derajatnya 
dengan bahasa Indonesia. Padahal, bahasa 
Melayu tidak lebih dari bahasa daerah 
setempat. Belum lagi, masyarakat di Kabupaten 
Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara 
(Sulut) yang tinggal di wilayah perbatasan 
dengan Philipina, sama sekali belum tersentuh 
oleh siaran Nasional. Tidak heran jika 
masyarakat di sana banyak dihibur lagu-lagu 
Philipina. Tidak ada lagu-lagu nasional yang 
didengar karena memang siarannya tidak 
sampai ke sana. (www.kpi.go.id). 

Negara Kepulauan Indonesia berbatasan 
langsung dengan sepuluh negara. Di darat, 
Indonesia berbatasan langsung dengan 
tiga negara. yaitu Malaysia, Papua Nugini, 
dan Timor Leste sedangkan di wilayah laut, 
Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, 
yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, 
Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, 
Timor Leste, dan Papua Nugini. (http://batas.
bappenas.go.id/). Melihat potensi geografis 
inilah, yang menjadi permasalahan bukan lagi 
soal bahasa Indonesia yang telah tercemar 
oleh bahasa asing, tetapi lebih kepada 
pembahasan mengenai bahasa Indonesia 
yang telah banyak tercampur dengan bahasa 
negara tetangganya. 

Nah, jadi jelas, bahwa bahasa adalah 
perekat bangsa, sekaligus dapat menjadi 
sebuah ancaman bila tidak ditanggulangi 
secara serius. Salah satu cara untuk 
menanggulangi/mitigasi masalah tersebut 
adalah dengan penguatan bahasa. Misalnya, 
diadakannya tes kemampuan bahasa Indonesia 
bagi calon peserta didik yang akan masuk 
sekolah dan tes masuk perguruan tinggi. 
Perhatian pemerintah juga sangat dibutuhkan 
dalam hal penggunaan/patokan waktu, mata 
uang, saluran TV, bahasa dan budaya. Kelima 
hal tersebut sangat berkaitan erat dengan 
negara tetangga. 

Penguatan berbahasa Indonesia dapat 
pula dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan 
bukan sekadar pembelajaran yang hanya 
di sekolah, bukan karena materi ajarnya. 
melainkan karena perlakuannya. Pendidikan 
merupakan pembiasaan yang dilakukan 
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Manuk Taratur
Falsafah Adat dalam Dayok Binatur

Selain itu, sering juga disajikan pada acara 
khusus seperti pada waktu merayakan ulang 
tahun, memberangkatkan anak bersekolah, 
menjelang ujian, terlepas dari marabahaya, 
atau saat mendapatkan keuntungan.

Penyajian dayok binatur ini dalam setiap 
tahapan prosesnya memiliki makna tersendiri 
yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jenis 
ayam yang lazim digunakan adalah ayam jantan 
atau ayam jago. Pemilihan itu didasarkan oleh 
sifat petarung yang ada dalam diri ayam jantan 
dan mental pemenangnya. 

Ayam jantan yang dipergunakan bukanlah 
sembarang ayam jantan, tetapi yang berbulu 
putih bersih atau berbulu merah atau 
kemerahan. Ayam yang baik tidak diukur dari 
berapa beratnya, tetapi diukur dari keindahan 
bulunya dan bentuk jenggernya yang lebar 
serta bagaimana ayam tersebut berdiri tegak. 
Ayam akan bernilai lebih bila ia memiliki 
perhiasan keindahan berupa tanda putih yang 
terdapat di belakang telinganya. Kakinya yang 
menguning juga akan menjadi pertimbangan. 
Keistimewaan itu tidak jarang menyebabkan 
harga seekor ayam melambung tinggi hingga 
ratusan ribu rupiah. Namun, harga yang mahal 

Berikut ini akan disajikan kekhasan kebiasaan 
adat istiadat subsuku Simalungun. 

Suku Simalungun mendiami wilayah seluas 
438.660 ha atau kurang lebih 6,12 % dari luas 
wilayah Provinsi Sumatra Utara. Simalungun 
tidak hanya dianugerahi alam yang subur dan 
indah, tetapi juga ragam makanan yang memiliki 

keistimewaan tersendiri dengan nilai 
adat yang mengiringinya. 

Makanan sering kali dijadikan 
sebagai sebuah 
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Indonesia merupakan sebuah negara 
majemuk yang terdiri atas berbagai 
jenis suku bangsa yang memiliki 

adat-istiadat serta bahasa yang berbeda. 
Salah satu suku yang dominan di 
Indonesia adalah suku Batak. Suku Batak 
terbagi ke dalam beberapa subsuku, 
yaitu Toba, Karo, Simalungun, Angkola, 
Mandailing, dan Pakpak. Secara umum, 
mereka lebih dikenal dengan sebutan 
“Orang Batak”. Setiap subsuku itu 
mendiami daerah tertentu dan memiliki 
aturan adat-istiadat serta bahasa yang 
berbeda-beda.

bentuk representasi dari adat budaya yang 
berlaku di suatu masyarakat. Suku Simalungun 
memiliki jenis makanan yang di samping 
berfungsi sebagai lauk makan, juga memiliki 
fungsi yang sangat penting secara adat.

Dayok binatur (bahasa Indonesia: ayam 
yang teratur) merupakan sajian makanan 
yang terbuat dari daging ayam yang dimasak 
dan diatur di atas piring lebar sebagaimana 
bentuk ayam hidup. Pemberian makanan ini 
harus didahulukan karena ia merupakan alat 
penyampaian pesan, nasihat, atau petuah 
dari pihak keluarga tertentu ke pihak keluarga 
yang akan menerima. Dayok binatur disajikan 
oleh masyarakat Simalungun dalam beberapa 
acara adat, misalnya pada acara perkawinan, 
peresmian rumah baru, dan pesta syukuran. 
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tidaklah menjadi penghalang, terutama dalam 
pelaksanaan sebuah kerja adat.

Proses pembuatan dayok binatur tergolong 
unik dan agak susah. Walaupun tanpa syarat 
keahlian khusus, hanya orang-orang yang 
telah biasa yang mampu membuatnya dan 
menjawab permintaan kelayakan untuk sebuah 
proses adat. Ayam yang telah dipotong menjadi 
sepuluh bagian, kemudian, setelah dimasak 
disusun kembali di atas sebuah piring besar 
yang lebih dahulu dialasi dengan nasi, baik yang 
berasal dari beras merah maupun beras putih. 
Bentuk susunan dayok binatur dimulai dengan 
kepala yang disokong dengan tulang dada, 
lalu pada bagian kiri dan kanannya diletakkan 
pangkal paha, kemudian pada bagian paha di 
sampingnya diletakkan bagian sayap secara 
sejajar. Urutan berikutnya adalah ceker ayam, 
sedangkan bagian ekor diletakkan di bagian 
belakang dari susunan tersebut. Di tengah-
tengah susunan itu diletakkan bagian leher, 
tepat setelah kepala ayam, berurutan dengan 
bagian tubuh yang menghasilkan sel telur dan 
diakhiri dengan bagian rempelo. Secara garis 
besar, susunan itu akan membentuk susunan 
tubuh seekor ayam hidup.

Setiap potongan daging ayam 
merepresentasikan harapan si pemberi. 
Bagian kepala yang selalu diposisikan di 
depan menggambarkan bagaimana seorang 
pemimpin diharapkan menjadi panutan yang 
bijaksana, bertanggung jawab, dan mampu 
mengarahkan bawahannya. Bagian leher 
merupakan sebuah saluran penghubung. Hati 
yang terdapat pada rempelo yang ditempatkan 
di bagian tengah melambangkan harapan agar 
orang yang menerima makanan itu memiliki 
hati yang bersih dan juga baik. Potongan 

tulang dada dibuat sedemikian rupa sehingga 
menampilkan kedua ruas tulangnya. Dalam 
peletakannya, tulang dada yang ruasnya 
dihadapkan ke atas menggambarkan suasana 
yang sedang bersedih atau sedang berduka 
cita. Apabila letak posisi tulang dada dibuat 
telungkup, maka ia menggambarkan suasana 
sukacita. Kaki ayam yang menjadi tumpuan 
kekuatan penyokong tubuh dibagi menjadi 
tiga bagian: bagian pangkal paha dan paha 
ayam menggambarkan posisi boru, yang 
dalam adat Simalungun bertugas sebagai 
penanggung-jawab pelaksana dalam kerja 
adat; ceker yang merupakan bagian terakhir 
dari kaki ayam yang difungsikan untuk 
mencari makanan melambangkan harapan 
untuk bertanggungjawab dalam memenuhi 
kebutuhan, baik jasmani maupun rohani. 
Bagian sayap yang pada ayam berfungsi 
untuk melindungi anak-anak yang berteduh 
di bawahnya melambangkan harapan agar 
mereka yang menerima dayok binatur selalu 
sehat dan sukses. Sel telur merupakan 
representasi harapan agar sang penerima 
dianugerahi keturunan atau anak-anak yang 
baik. Bagian terakhir dari potongan ayam 
itu adalah bagian ekor atau buntut yang 
melambangkan harapan supaya memiliki 
sifat untuk membersihkan diri, baik secara 
fisik maupun moral yang ditunjukkan dengan 
tingkah laku yang baik di dalam kehidupannya.

Ada beberapa kepercayaan masyarakat 
mengenai sifat seseorang yang dapat dilihat 
dari caranya menikmati dayok binatur. Jika 
seseorang suka memakan bagian kepala, ia 
diyakini merupakan orang yang keras kepala. 
Bila dia menyukai bagian sayap, kemungkinan 
besar ia adalah orang yang menyukai 
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petualangan atau merupakan tipe orang yang 
tidak bisa diam. Bila menyukai bagian ceker 
ayam, orang tersebut kemungkinan adalah 
tipe orang yang pekerja keras. Dayok binatur 
disajikan beserta minuman istimewa yang 
berupa sebutir jeruk purut, yang dikenal dengan 
nama unte pangir, yang dipotong beberapa 
bagian tanpa terlepas sama sekali, kemudian 
diletakkan dalam sebuah cawan putih. Cawan 
tersebut diisi dengan air dingin, sedikit garam, 
dan gula. Sering kali, sebagai pelengkap dalam 
acara adat, sirih pinang juga disertakan lengkap 
dengan tembakaunya.

Perkembangan zaman yang memberikan 
banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-
hari, perlahan tapi pasti menggerus nilai-
nilai tradisi yang sulit untuk dapat tetap 
bertahan. Adat-istiadat yang merupakan 
tradisi turun-temurun dari para leluhur 
membutuhkan proses yang memakan waktu 
yang lumayan lama dikarenakan kerumitan 
dalam pelaksanaan tahapannya. Padahal, 
dalam setiap tahapan itu terdapat nilai-nilai 
yang menggambarkan identitas dari pemilik 
adat-istiadat tersebut. Dayok binatur bukan 
hanya merupakan makanan pelengkap acara 
adat, melainkan juga menggambarkan sebuah 
hubungan kekerabatan. Misalnya, jika ada 
seorang perempuan yang sedang hamil tua 
dan akan segera melahirkan, ia dan suaminya 
akan pergi ke rumah ayahnya membawa dayok 
binatur. Bila ayahnya telah tiada, mereka dapat 
pergi ke rumah saudara laki-laki tertuanya, 
dengan tujuan untuk mendapatkan berkat agar 

persalinannya nanti dilancarkan dan ia serta 
anaknya akan sehat senantiasa melewati proses 
itu. Bentuk acara adat itu menggambarkan 
bagaimana kaum keluarga saling berinteraksi 
memberikan dukungan terhadap satu sama 
lain dengan mengindahkan aturan adat. 
Namun, dalam pelaksanaannya tata cara itu 
sudah mulai hilang kesibukan untuk membagi 
waktu. 

Sebagai salah satu bentuk kepribadian 
bangsa, dayok binatur mulai hilang karena 
semakin modernnya zaman bukan hanya 
pada bentuk penyajiannya sebagai makanan, 
melainkan juga nilai-nilai yang terkait 
dengannya. Diperlukan sebuah kesadaran 
untuk tetap dapat mempertahankan 
keberadaan identitas masyarakat Simalungun 

ini, tidak hanya dari generasi 
muda, tetapi juga dari para 
orang tua sebagai pihak yang 
masih mengerti dan memahami 

pelaksanaan adat-istiadat 
tersebut. (Christina Manalu)

16 | No.1 Tahun 2014

KRONIK

Sumber: google.com



No.1 Tahun 2014 | 17

Ihwal Tesaurus Tematis

Apa Itu Tesaurus?
Kata tesaurus berasal dari kata thēsauros, 

bahasa Yunani yang bermakna ‘khazanah’. Kata 
tersebut kemudian mengalami perkembangan 
makna, yakni ‘buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus memuat kata atau 
sekelompok kata yang saling bertalian. Pada 
dasarnya, tesaurus merupakan sarana untuk 
mengalihkan ide atau gagasan ke dalam sebuah 
kata atau sebaliknya. Lazimnya, tesaurus 

disusun berdasarkan tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, 
penyusunan tesaurus pun berkembang. Kini, 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan 
abjad.

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam 
kamus dapat dicari informasi tentang makna 
kata, sedangkan di dalam tesaurus dicari kata 
yang akan digunakan untuk mengungkapkan 
gagasan pengguna. Kata itu dapat berupa 
sinonim (kata yang maknanya mirip atau 
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belas tahun dan dengan cepat menunjukkan 
keunggulannya melalui penelitian orisinalnya 
di dalam bidang patologi paru-paru (Larousse, 
1999: v).

Pada tahun 1840 ia mengundurkan diri 
dari karier yang berhubungan dengan medis. 
Ia lebih memilih untuk bersungguh-sungguh 
mewujudkan karya yang telah ia rintis sejak 
lama, yaitu menyatukan atau mengumpulkan 
bahan-bahan yang telah ia kerjakan untuk 
menjadi sebuah tesaurus. Ternyata, tesaurus 
tersebut, yang memuat kata dan ungkapan 
bahasa Inggris, mendapat kesuksesan yang 
luar biasa. Karya itu dikenal dan sudah puluhan 
kali dicetak ulang ketika Roget masih hidup.

Pada masa-masa awal, Tesaurus Roget 
hanya memuat 990 artikel yang dibagi dalam 
enam kategori bidang atau kelompok, yaitu 
abstract relations, space, matter, intellect, 
volition, dan affections. Setelah Roget wafat, 
tesaurusnya tidak ditelantarkan begitu saja 
karena anaknya dan kemudian cucunya 
memberikan beberapa versi mengenai revisi 
dan penambahan karyanya.

Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia

Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia 
terinspirasi oleh Tesaurus Roget yang memuat 
kata dengan relasi maknanya. Begitu luas 
relasi makna sebuah kata bahasa Inggris 
yang disusun oleh Roget tersebut sehingga 
tesaurus tersebut dapat sangat membantu 
penggunanya dalam mencari sebuah kata 
yang diperlukan untuk mengungkapkan 
ekspresinya. Bahasa Indonesia belum memiliki 
rujukan semacam itu. Oleh karena itu, sudah 
saatnyalah Indonesia memiliki rujukan yang 
dapat membantu penggunanya mencari kata 
yang saling bertalian maknanya.

Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia 
memuat 18 kategori bidang kehidupan, yakni 
(1) Ukuran dan Bentuk, (2) Gerak, Arah, dan 
Waktu, (3) Geografi, Geologi, dan Meteorologi, 
(4) Kehidupan dan Makhluk Hidup, (5) Organ 
Tubuh, (6) Pengindraan, (7) Keadaan Tubuh 
dan Pengobatan, (8) Minda, Pengetahuan, 
dan Upaya, (9) Kata Hati/Emosi dan Perilaku, 
(10) Kehidupan Masyarakat, (11) Humaniora, 

sama), antonim (kata yang berlawanan 
maknanya), hiponim (kata yang maknanya 
lebih sempit), hiperonim (kata yang maknanya 
lebih umum), atau meronim (kata yang 
memiliki hubungan bagian). Dengan demikian, 
tesaurus dapat membantu penggunanya 
dalam mengungkapkan atau mengekspresikan 
gagasan sesuai dengan apa yang dimaksud.

Tesaurus dapat membantu penggunanya 
dalam mengungkapkan ekspresinya, terutama 
di dalam ekspresi atau ungkapan bahasa tulis. 
Ketika seseorang tidak mengenal, atau ketika 
seseorang lupa kata atau ekspresi yang sesuai 
dengan gagasan yang ingin ia ungkapkan, ia 
dapat berkonsultasi kepada tesaurus untuk 
mendapatkan kata yang sesuai dengan yang 
ia pikirkan. Atau, ketika kata atau ungkapan 
yang ada di dalam pikiran tampak tidak sesuai 
dan kata atau ungkapan yang disebutkan juga 
tidak sesuai, ia dapat menemukan pilihan kata 
yang lebih baik dengan menyesuaikan nuansa 
makna yang dikehendaki.

Sejarah Tesaurus

Edisi I Tesaurus Roget terbit pada tahun 
1852 di Britania Raya: Thesaurus of English 
Words and Phrases Classified and Arranged so 
as to Facilitate the Expression of Ideas and Assist 
in Literary Composition. Penyusunnya, Peter 
Mark Roget, adalah seorang cendekia yang 
lahir pada tahun 1779. Ia memilih karier yang 
bertalian dengan kesehatan pada usia sembilan 

Peter Mark Roget
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(12) Ekonomi dan Keuangan, (13) Transportasi, 
(14) Arsitektur, (15) Hunian dan Perabot, (16) 
Tata Boga, (17) Kegemaran dan Hobi, serta 
(18) Olahraga dan Permainan. Bidang besar 
tersebut juga terklasifikasi lagi menjadi bagian-
bagian yang termuat dalam 522 artikel dengan 
10.345 paragraf yang di dalamnya berisi 67.203 
satuan leksikal, baik kata maupun ungkapan. 
Setiap artikelnya terdiri atas paragraf-paragraf 
yang memuat kata atau satuan leksikal yang 
saling bertalian. Di dalam paragraf tersebut 
dimuat kata yang telah dikelompokkan 
berdasarkan kedekatan makna. 

Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 
September, Oktober, November, dan Desember; 
hari dapat dideretkan menjadi Minggu, Senin, 
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nama 
pangkat juga dideretkan berdasarkan jenjang 
kepangkatan (seperti dalam militer, yakni 
letnan kolonel dan kolonel dalam deretan 
paragraf tidak mendahului mayor karena 
mayor merupakan pangkat dalam kemiliteran 
yang disandang terlebih dahulu sebelum 
mencapai letnan kolonel dan kolonel).

Beberapa kata dalam paragraf dicetak 
tebal untuk menandai bahwa kata tersebut 
mengacu ke artikel lain yang memiliki 
pertalian makna. Hal itu menunjukkan bahwa 
demikian berat jalan yang harus ditempuh 
hingga pembaca diajak untuk menjelajah 
dalam upaya memperkaya pencarian 
kata yang dikehendaki. Rujukan tersebut 
memungkinkan pengguna mengacu dari satu 
kelompok pengertian ke satu pengertian lain, 
yang lebih dekat atau yang lebih jauh. Acuan 
tersebut akan menjalinkan hubungan antara 
bagian yang berbeda yang saling terkait dalam 
karya ini dan merupakan jembatan kecil yang 
memudahkan penutan gagasan dan pencarian 

ungkapan yang paling tepat.
Pada hakikatnya, tesaurus 

tematis merupakan alat untuk 
menemukan kata yang lebih 

efisien karena tesaurus ini 
memiliki struktur yang khusus 

dirancang untuk menstimulasi 
pikiran dan membantu pengguna 
menata gagasannya (Roget, 1992: 

xii). Tesaurus sangat bermanfaat 
bagi para profesional bidang 

komunikasi, seperti wartawan, penulis 
naskah iklan (copywriter), redaktur, 

dan orator. Tesaurus ini juga berguna 
untuk orang yang berkecimpung 

atau mendalami bahasa Indonesia, 
seperti pengajar, pemelajar, dan pelajar. 

Selain itu, tesaurus ini memungkinkan 
orang untuk melakukan penyelaman atau 
penjelajahan bebas ke dalam dunia kata dan 
makna dalam perspektif kreasi sastra, seperti 
penciptaan puisi. (Adi Budiwiyanto) 
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Di dalam setiap deret pada setiap 
paragraf, kata-kata dikelompokkan secara 
urutan abjad, kecuali jika alasan yang pasti 
menentukan pilihan yang berbeda, misalnya 
nama-nama bulan atau hari (diurutkan 
berdasarkan urutan waktu) sehingga urutan 
bulan dapat dideretkan menjadi Januari, 
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Umpasa Manusia Batak
Tradisi Lisan Sebuah Keniscayaan

Bagi kebanyakan orang tua yang lahir di tanah Toba, pastilah mereka berkesempatan 
pernah menyampaikan, atau setidaknya meneruskan ungkapan umpasa tersebut. 
Terlebih kepada tiap-tiap generasi atau semua anak kandungnya. Marbisuk ma 

ho! dalam ungkapan adalah tradisi di keluarga Batak yang sudah berlangsung turun-
temurun, bermula dari satu generasi orang tua ke generasi anak, atau jika mungkin 
hingga ke generasi cucu, bahkan ke generasi buyutnya. Dilihat dari kedalaman 
isi kata, tentu dapat dikatakan bermakna ganda sangat filosofis. Dalam bahasa 
Indonesia, ungkapan itu berarti “Hendaklah kamu cerdik dan bijaksana”. Selain 
bersifat anjuran, ungkapan itu juga sarat dengan kandungan nilai-nilai keteladanan. 
Substansinya, ungkapan itu berpotensi, setidaknya, dapat memengaruhi pola 
berpikir, pola bertindak, pola berasa, cara hidup, cara pandang, cara mengambil 
keputusan, juga bertingkah laku, khususnya bagi manusia Batak yang berfalsafah 
dalihan natolu.
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Bagi orang Batak masalah adat memang 
tidak dapat ditawar sudah menjadi harga mati. 
Betapa tidak? Hampir seluruh tata laksana 
ritual adat, baik dalam acara yang bersifat 
sukacita (pernikahan atau kelahiran anak) 
maupun dukacita (kematian), semua itu tidak 
terlepas dari campur tangan aturan atau 
norma adat. 

Dalam hubungan dengan tradisi lisan, 
masyarakat Batak sejak dahulu memiliki empat 
jenis sastra kebijaksanaan dalam bentuk 
ungkapan bijak berhikmat. Satu di antaranya 
disebut umpasa Batak, yakni ungkapan berisi 
permohonan rahmat atau berkah berupa 
keturunan yang banyak, penyertaan dan 
semua hal yang baik dan indah, yang berasal 
dari pemberian atau anugerah Tuhan yang 
Maha Pencipta. Tiga lainnya adalah 
ungkapan dalam bentuk kiasan 
(tudosan), ungkapan dalam 
bentuk nyanyian (ende-
ende), dan ungkapan 
dalam bentuk pepatah 
(umpama).

Umpasa Batak
Dalam setiap pe-

ris tiwa atau dalam 
b e r l a n g s u n g n y a 
ritual adat, khususnya 
b a g i  s u k u  B a t a k 
Toba ,  pe lak sanaan 
umpasa sudah menjadi 
tradisi. Dalam setiap acara 
pesta adat, mereka akan selalu 
mengaplikasikannya dalam bentuk stimulus-
respon tentunya dengan sifat-sifatnya yang 
dialogis. Adapun, formulasinya adalah jika 
ada sapaan (stimulus) akan selalu diikuti 
jawaban (respon). Terkait dengan materi atau 
isi pembicaraan, mereka tidak menggunakan 
bahasa sehari-hari sebaliknya dengan pilihan 
gaya bersastra sebagaimana fungsi umpasa 
(yang puitis dan tertutup sangat jauh dari 
keterusterangan), yaitu untuk memperindah 
serta memberi kekuatan dan penekanan 
dalam pengungkapan makna secara intensif 
sesuai dengan konteks ritual adat yang 
berlangsung. 

Sebuah umpasa biasanya terdiri atas 
empat baris, bersajak dan berirama aa/aa 
atau ab/ab. Dua baris pertama merupakan 
sampiran dan dua baris terakhir merupakan 
isi. Antara sampiran dan isi terdapat 
hubungan yang sangat halus. Kata-kata yang 
tersusun dalam bentuk kalimat pada umpasa 
mengandung syair atau nilai kepuitisan, 
falsafah hidup, etika kesopanan, adab 
budaya, aturan atau undang-undang, dan 
tata kemasyarakatan. Di sinilah sensasi atau 
keunikan sebuah tradisi lisan sebagaimana 
umpasa Batak yang dimiliki dan terus 
dipelihara serta dilestarikan oleh keluarga 
suku Batak pada umumnya. Berikut adalah 
contoh penggunaan umpasa batak yang 
biasa digunakan dalam berbagai ritual adat 

Batak. Contoh (1) umpasa Batak yang 
berkaitan dengan penderitaan 

manusia, nunga bosur soala 
ni mangan (sudah kenyang 

bukan karena makan); 
mahap soala ni minum 
(puas bukan karena 
minum); bosur ala ni 
sitaon on (kenyang 
karena penderitaan); 
maha palani sidang 

olon (puas karena 
kesedihan/dukacita).

Syair pantun itu 
mengungkapkan keluhan 

manusia atas penderitaan 
yang berkepanjangan yang 

menyebabkan keputusasaan. Pen-
deritaan sering dianggap sebagai takdir. 
Takdir ditentukan oleh debata mulajadi na 
bolon, (yang menciptakan alam semesta) 
itu harus diterima dengan pasrah saja. Ada 
orang yang menyerah saja pada penderitaan 
dan menjadi apatis. Namun, untuk sebagian 
orang, takdir dilihat sebagai sarana 
pendidikan, yakni mendidik untuk tabah 
dalam menghadapi segala cobaan hidup, 
menyingkirkan sifat sombong, sekaligus 
menanamkan rasa patuh kepada orang tua, 
raja, hula-hula (kerabat keluarga), nenek 
moyang, dan debata mulajadi na bolon. 

“Suatu masyarakat paling
primitif pun, misalnya di jantung 
Afrika sana, tak pernah duduk 
di bangku sekolah, tak pernah 
melihat kitab dalam hidupnya, 

tak kenal baca-tulis, masih dapat 
mencintai sastra, walau sastra 

lisan.” (Bumi Manusia) 

Pramoedya Ananta Toer
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Jenis pantun tersebut termasuk pantun 
andung (pantun tangisan) yang diakibatkan oleh 
penderitaan. Pantun itu biasanya diungkapkan 
pada waktu mengalami penderitaan (kesedihan 
dan dukacita), misalnya pada saat kematian 
orang tua, sahabat, atau famili. Contoh (2). 
umpasa Batak penutup: sahat-sahat ni solu 
(sampai-sampai perahu), sahat tu bontean 
jonok tu tigaras (sampai ke dermaga dekat ke 
Tigaras), leleng ma hita mangolu (lama kita 
hidup) sahat tu panggabean jala horas-horas 
(sampai ke kemakmuran dan sehat-sehat).

Makna yang terkandung di dalam teks 
umpasa adalah permohonan kepada Tuhan 
supaya setiap orang yang hadir dalam 
upacara adat tersebut mendapat keselamatan, 
kemakmuran, kesehatan, dan umur yang panjang. 
Berdasarkan teks umpasa itu, umpasa penutup 
terdiri atas empat baris yang keseluruhan 
menggunakan bahasa Batak Toba. Baris pertama 
merupakan kalimat deklaratif, yang berupa 
sampiran yang berfungsi memberitahukan 
bagaimana perjalanan sebuah perahu menuju 
ke dermaga. Baris kedua merupakan kalimat 
deklaratif yang berupa sampiran yang ber fungsi 

untuk memberitahukan bahwa perahu 
sampai ke dermaga. Baris ketiga berupa 
kalimat deklaratif yang merupakan isi 
dari umpasa tersebut yang berfungsi 
untuk memberitahukan supaya kita 
lama hidup atau panjang umur. 
Baris keempat merupakan kalimat 
deklaratif yang merupakan isi 
dari umpasa itu yang berfungsi 
memberitahukan supaya kita hidup 
makmur dan sehat. 

Masyarakat Batak Toba 
hingga sekarang masih menjaga 
pelestarian terhadap sebuah 
umpasa. Upaya untuk menjaga 
eksistensi umpasa itu biasanya, 
dengan mewariskannya ke pada 
generasi berikutnya. 

Fungsi Umpasa Batak

Fungsi umpasa batak yang pertama 
adalah sebagai sumber dan sarana pendidikan. 
Umpasa itu akan selalu berhubungan 
dengan beragam (materi ajar) 
pengajaran, misalnya Filsafat, Bu -
daya, Hukum, Sejarah, Moralitas, 
Etika, Tradisi, dan Sastra Batak. 
Kedua berfungsi sebagai 
sumber nasihat. Umpasa 
Batak akan selalu 
berhubungan dengan 
nasihat. misalnya 
tata cara hidup, tata 
cara pelaksanaan 
pesta adat, dan baik 
buruknya perilaku. 

Umpasa Batak 
akan selalu hadir 
dalam setiap ritual 
adat Batak. Dalam 
p e n y a m p a i a n n y a , 
umpasa Batak selalu 
dituturkan dengan meng-
gunakan bahasa Batak yang 
tentunya bernilai sastra. Berikut 
adalah tahapan bagaimana 
masyarakat Batak dengan 

Sumber: google.com
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falsafah dalihan natolu yang dipadukan 
dengan trilogi hagabeon hamoraon, 
hasangapon, mencapai cita-citanya. Bagi 
masyarakat Batak Toba, tradisi lisan (umpasa 
Batak), hingga sekarang, masih diwariskan dan 
dilestarikan, baik disampaikan dengan cara-cara 
langsung oleh orang tua kepada anak-anaknya 
atau melalui berbagai kesempatan mendengar 
atau melihat dalam sebuah perhelatan upacara 
adat Batak. Disadari atau tidak, ketika sebuah 
umpasa dituturkan dalam berbagai upacara 
adat Batak Toba, secara tidak langsung, hal 
tersebut merupakan proses regenerasi dalam 
bentuknya pewarisan umpasa khususnya kepada 
generasi muda. Adapun, tujuannya adalah agar 
setiap generasi muda lebih mengenal budaya 
daerahnya sendiri. Umpasa adalah representasi 
dari sebuah tradisi. Umpasa adalah ajaran 
kesemestian. Umpasa adalah wujud roh sejatinya 
manusia Batak.

Sejatinya Manusia Batak

Manusia Batak, dalam tradisi ke-
hidupannya, mempunyai pan-dangan 

yang tecermin dalam trilogi 
hagabeon, hamoraon, Hasangapon. 

Pandangan hidup tersebut, 
sekaligus, sebagai cita-cita 

yang harus diraih oleh 
setiap keluarga Batak 

yang ingin sampai 
pada pema haman 
manus ia  batak 
se ja t i .  Adapun , 
wujud trilogi hidup 
manusia Batak Toba 
tersebut, tentunya 
juga, meme ngaruhi 
pola pikir serta 

pola tindak dalam 
kehidupan sehari-hari 

manusia Batak. Molo 
naeng ho gabe, somba 

marhula-hula. Molo naeng ho 
sangap, manat mardongan tubu. 
Molo naeng ho mamora, elek 
marboru Artinya adalah jika 

ingin berketurunan, hormatlah terhadap hula-
hula, jika ingin terhormat hati-hatilah terhadap 
dongan tubu, jika ingin kaya, sayanglah 
terhadap boru (pihak perempuan).

Pandangan hidup, sebagaimana yang 
sudah dijelaskan, akan dijadikan dasar bagi 
pembentukan karakter moral Batak-Toba, yakni 
hormat, hati-hati, sayang, pengayom di dalam 
interaksi sesama. Oleh karena itu pandangan 
hidup sebagaimana tecermin dalam hagabeon, 
hamoraon, hasangapon menjadi sebuah cita-
cita yang bersifat universal, khususnya bagi 
manusia berdarah Batak. 

Hagabeon berarti keturunan dalam tradisi 
Batak bagi setiap manusia Batak, khususnya 
bagi pasangan yang baru menikah atau 
berumah tangga. Hagabeon menjadi sebuah 
cita-cita yang paling utama yang harus 
diwujudkan. Mendapatkan keturunan itu sama 
artinya dengan terwujudnya cita-cita tahap 
pertama. Hamoraon berarti kekayaan, dalam 
tradisi Batak, setelah pasangan yang baru 
menikah itu sudah mendapatkan keturunan. 
Hamoraon menjadi cita-cita lanjutan yang harus 
diwujudkan. Mendapatkan kekayaan itu sama 
artinya dengan terwujudnya cita-cita tahap 
kedua. Hasangapon berarti kehormatan, dalam 
tradisi Batak, setelah pasangan keluarga itu 
menikah, mendapatkan keturunan, dan harta 
yang berlimpah. Hasangapon adalah cita-cita 
lanjutan yang penting dan harus diwujudkan. 
Mendapatkan Kehormatan itu sama artinya 
terwujudnya cita-cita tahap ketiga. Saur Matua 
berarti ‘umur panjang’. Dalam tradisi Batak, 
setelah pasangan keluarga itu menikah, 
kemudian mendapatkan keturunan, harta yang 
berlimpah, dan dihormati. Saur Matua menjadi 
puncak dari perwujudan manusia Batak sejati 
dianugrahi umur panjang, itu sama artinya 
dengan sampailah perjalanan hidup itu pada 
puncak kesempurnaannya manusia Batak sejati. 
(Red.)
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Tanggomo dapat disampai kan di mana 
pun. Awalnya, tanggomo disampaikan 
di tempat-tempat umum, seperti pasar 
atau tempat berkumpulnya orang-orang 
rumah, tempat bekerja (ladang, danau, dan 
pantai). Jika disampaikan pada saat sesudah 
acara peradatan dan agama, penyampaian 
tanggomo tidak memengaruhi nilai acara 
tersebut. Ia hanya bersifat hiburan atau 
pengisi waktu dan pemberian informasi. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, 
tanggomo juga disampaikan melalui media 
radio (RRI). Penentuan kapan tanggomo 
disampaikan, yang utama adalah pada saat 
setelah terjadinya peristiwa penting atau 
fenomena sosial di masyarakat, hal itu 
terkait dengan sifat reportasenya. Selain itu, 
penceritaan tanggomo dapat dilaksanakan 
dengan alat pengiring (gambus dan kecapi), 
dapat juga tanpa alat pengiring.

Salah Satu Ragam Sastra Lisan Gorontalo

Tanggomo adalah salah satu ragam sastra lisan Gorontalo yang berbentuk puisi 
naratif (puisi epik dan balada). Secara harfiah, tanggomo bermakna ‘tampung.’ 
Berdasarkan proses pembentukan kata (morfofonemis), tanggomo bermakna 

menampung sesuatu dengan tangan yang ditadahkan terbuka ke atas. Pada hakikatnya, 
tanggomo adalah ragam sastra lisan di Gorontalo yang diciptakan oleh pencerita (ta 
motanggomo/tukang tanggomo) berdasarkan peristiwa atau kejadian yang nyata 
(sejarah, kepahlawanan, kejadian penting) yang dianggap nyata (mite, legenda) dan 
ajaran agama dalam bahasa yang indah. Tanggomo menampung semua peristiwa 
itu, kemudian oleh tukang tanggomo disebarkan sebagai berita yang dapat dinikmati 
dan bermanfaat bagi pendengar. Dalam hal ini, tanggomo merupakan berita lisan dan 
dokumentasi lisan bagi masyarakat Gorontalo. Tukang tanggomo adalah wartawan 
lisan, seniman lisan, dan dokumenter lisan.
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Ta motanggomo/tukang tanggomo adalah 
seniman yang realistis karena mengambil dasar 
ceritanya dari kejadian yang benar-benar terjadi. 
Tukang tanggomo mempunyai fungsi untuk 
memberikan informasi atau pengetahuan kepada 
masyarakat, terutama cerita lama yang hanya 
diketahui oleh tukang tanggomo. Di samping 
sebagai reportase aspek kebudayaan, tanggomo 
juga memanfaatkannya sebagai sarana dakwah. 
Ta motanggomo memiliki beragam latar belakang 
kehidupan mulai dari seorang yang buta huruf 
hingga orang-orang dengan latar belakang 
pendidikan tinggi. Berdasarkan usia, pencerita 
berusia di antara 23—88 tahun. Pencerita paling 
banyak berusia 30-an dan 40-an. Mereka pun 
dikenal sebagai orang-orang yang berbakat dan 
seniman daerah.

Seorang tanggomo selain memerlukan 
bakat, juga memerlukan latihan dan pelajaran 
dalam bercerita. Cara belajar setiap tukang 
tanggomo tidak sama. Pada umumnya, ada 
dua cara yang dilakukan oleh mereka untuk 
mempelajari tanggomo. Pertama, cara belajar 

secara langsung pada seorang guru atau tukang 
tanggomo tua. Kedua, belajar secara tidak 
langsung. Belajar secara langsung biasanya 
disebut belajar dengan cara motidupapa. 
Maksudnya adalah seorang calon tukang 
tanggomo mengabdikan diri kepada tukang 
tanggomo tua dengan cara mengikuti semua 
petunjuknya. Penerusan tanggomo kepada 
generasi berikutnya dilaksanakan dengan 
cara langsung melalui konvensi motidupapa 
dan secara tidak langsung dengan belajar 
atau meniru sendiri.Pengembangan lebih 
cepat adalah dengan cara belajar secara tidak 
langsung. 

Ciri-Ciri Struktur Tanggomo Dapat Diperinci sebagai Berikut. 
a. Setiap cerita dalam tanggomo mempunyai bagian-bagian yang dapat dimaksukkan ke dalam 

episode dan subepisode. Bagian itu ditandai dengan baris awal bagian yang terdiri atas kata 
penunjuk waktu atau oleh perubahan rima akhir;

b. Hubungan antarbaris ditandai oleh adanya hubungan sintaksis antara baris yang satu dan 
baris yang lain; baris lengkap yang dijelaskan oleh beberapa baris elips; paralelis mestruktur 
dan makna; rekonstruksi; substitusi; rima akhir yang sama;

c. Satu baris terdiri atas 8 suku kata, atau bervariasi yang kurang mencolok antara 7—12 suku 
kata;

d. Jenis formula dalam tanggomo adalah (1) formula satu baris, dan (2) formula setengah baris, 
yang terdiri atas frasa, kata, afiks, dan salah satu unsurnya variabel;

e. Baris-baris dalam tanggomo mengikuti pola baris yang formulasi. 
f. Rima, aliterasi, dan asonansi mempunyai fungsi memperkuat makna, memperdalam kesan, 

juga menjadi unsur keindahan akustik. 
g. Perhentian sementara tidak berada pada suku yang tetap seperti pada matra, tetapi bervariasi 

secara dinamis.
h. Gaya bahasa dalam tanggomo terdiri atas paralelisme, dan pembalikan penghilangan unsur. 
i. Bahasa kiasan terdiri atas perumpamaan (perbandingan), metafora, metonimia, sinekdoke, 

dan personifikasi. 
j. Dalam satu cerita tanggomo terdapat adegan-adegan kecil yang berurutan yang selalu 

diperluas atau disederhanakan oleh pencerita pada setiap penceritaan. 
Disarikan dari disertasi Prof. Dr. Nani Tuloli dengan judul yang sama dan diterbitkan oleh Fakultas 
Pascasarjana Universitas Indonesia, 24 Oktober 1990.

Sumber cerita tanggomo dapat dibagi atas
1. Kejadian nyata;

- Cerita yang mengandung kepahlawanan
- Cerita yang bukan kepahlawanan

2. Dongeng, mite, dan legenda;
3. Rekaan Pencerita
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Naskah Kisah KASIMU MOTORO

Bisimila mulo-mulo
Bisimila tumulalodengan  
De Limutu Hulontalo
Gaji-gaji to hulalo
 
5
Gaji yilamelalio 
Gaji bo potopulio
Dialu balanjalio
Turusi ode topu lio
Ma maqo ilangi tio
 
10
Mohualingo belelio
Mohinggile u mopio
Dialu balanjalio
De toqu oditolio
Hialo huaqali

Terjemahan:
  
Dengan nama Allah dimulai
Dengan nama Allah mulailah
Ke Limboto Gorontalo
Di gaji tiap bulan
 
5
Gaji diterimanya
Gaji hanya dijudikannya
Tiada belanjanya
Terus ke judi dia
Kalau kalah dia
Kalau kalah dia
 
10
Kembali kerumahnya
Menuntut yang enak
Maka demikian itu
Istri diserunya

Tanggomo mempunyai persamaan dan 
perbedaan dengan ragam sastra lisan lain 
di Gorontalo. Persamaan yang umum adalah 
adanya keterikatan pada susunan baris, 
jumlah suku kata, dan rima. Tanggomo tidak 
secara langsung terikat pada tata aturan 
peradatan dan agama, seperti pada puisi 
adat dan filsafat, tetapi tetap memperhatikan 
norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat. Puisi yang berhubungan dengan 
kerja terikat pada ide dan fungsi praktis dan 
magisnya, sedangkan puisi pantun lebih 
menonjolkan fungsi hiburan atau pergaulan 
muda-mudi. Tanggomo dapat mengandung 
ide-ide tertentu dan fungsi hiburan, tetapi 
lebih utama adalah penyajian pengetahuan 
tentang peristiwa yang bersifat sejarah, 
kepahlawanan, atau kejadian yang penting 
bagi masyarakat untuk diingat.

Secara struktur, tanggomo satu tanggomo 
selesai dan sempurna, satu kali penceritaan, 
yang memerlukan waktu antara 15 menit 
sampai kira-kira 90 menit. Satu cerita tanggomo 
tidak memerlukan sambungan penceritaan 
pada waktu yang berikutnya. Panjang cerita 
bervariasi mulai 40 baris sampai 550 baris. 
(Panji Handoko)

Potongan
Naskah Kisah KASIMU MOTORO
(Dibawakan oleh Risno Ahaya, Telaga, 4 Januari 1989)

Salah satu Ta motanggomo / Tukang Tanggomo 
Risno Ahaya, saat tampil pada kegiatan 
GEMARAME Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo 
November 2011.
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Keterasingan di Layar Terkembang

Akhir Kisah

Organisator Perempuan

Perempuan Organisator
Tuti, anak mantan wedana Banten, dikisahkan tampil 

mewakili generasinya sebagai intelektual muda sekaligus 
organisator perempuan. Ia sangat gigih memperjuangkan 
hak-hak kaumnya melalui Puteri Sedar (organisasi 
perempuan yang dipimpinnya). Setidaknya, ada tiga 
agenda perjuangan yang ingin ditunjukkan melalui 
penokohan Tuti, antara lain: aktivitas perempuan dalam 
sebuah organisasi atau perkumpulan; keterlibatan 
perempuan dalam dunia kerja; menuntut persamaan hak-

hak perempuan dengan laki-laki sebagaimana mestinya. 
Dalam hal berorganisasi, perempuan pada waktu itu cukup 
diperhitungkan. Perempuan berkesempatan menjabat 
sebagai pucuk pimpinan organisasi atau perkumpulan. 
Ketokohan Tuti dipersonifikasikan sebagai representasi 

generasi perempuan pada zamannya yang menginginkan 
adanya kebebasan untuk berdiri sendiri menentukan 

nasibnya. 
Berbeda dengan kakaknya yang di-

gambarkan sebagai gadis manja Maria (siswi 
HBS). Maria, yang kemudian jatuh cinta 

kepada Yusuf, adalah mahasiswa 
kedokteran di Jakarta. Maria 

adalah pembaca kisah 
roman, dan menginginkan 

hidup lebih baik bersama 
orang yang dicintai. Kaum 

Jika dibandingkan dengan kaum laki-laki, secara umum, menunjukkan 
betapa perempuan berada pada posisi yang sangat dirugikan di semua 
bidang. Novel Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana (STA), pada 

pengisahannya hendak menuturkan bagaimana pergolakan 
perempuan Indonesia ketika dengan kesadarannya, 

mereka berjuang mengatasi dilema hidupnya. Berusaha 
bangkit dengan cara berpikir lebih modern, terutama 
dalam memperjuangkan hak-hak dasar atau harkat 
kemanusiaannya agar setara dengan lawan jenisnya. 
Kala itu, bagi mereka, Perempuan bukanlah hamba 
dari setiap keberadaan laki-laki.

FEMINIS
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perempuan dalam novel Layar Terkembang 
itu, jelas selalu becermin pada kegigihan 
sosok Tuti dalam memperjuangkan masa 
depan hak-hak kaumnya. Serangkaian pidato 
yang pernah disampaikan Tuti di berbagai 
forum, rapat ataupun kongres tidak jarang 
orasinya sanggup membakar semangat kaum 
perempuan untuk terus tidak berhenti berjuang 
menuntut hak-haknya sebagai manusia. Dalam 
kesempatan menyampaikan pidato, Tuti 
acap kali menyinggung b a n y a k 

p e r s o a l a n , 
t e r m a s u k 
d i a n t a r a ny a  s o a l 
dilema perempuan. 
Pe r e m p u a n  b u k a n m a n u s i a 
seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan 
pandangan sendiri, melainkan hanya sebagai 
hamba saja. Perempuan seperti budak yang 
harus bekerja, melahirkan anak bagi laki-laki, 
seakan tidak mempunyai hak. 

Tuti, dalam novel ini, digambarkan sebagai 
perempuan lajang yang menyadari kalau 
kedudukannya di segala bidang sedemikian 
rendah jika dibandingkan dengan kaum laki-
laki. Melalui gerakannya, ia menganjurkan 
agar kehidupan perempuan tidak hanya 

tertuju pada perkawinan saja karena cara itu 
sama artinya dengan menghamba kepada 
laki-laki. Apalagi, jika dengan perkawinan itu, 
hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai 
kehidupan sendiri pasti akan lenyap juga. 

Novel Layar Terkembang ditulis pada era 
1920-an ketika arus pemikiran tidak progresif 
seperti masa kini mampu mengungkap tema 
tersebut hingga menjadi sebuah pendekatan di 
antara kalangan sastrawan sendiri. Atas dasar 
itulah, STA kemudian memunculkan suatu 
konsep baru dalam novelnya untuk merevolusi 

perbedaan yang sengaja dianut 
kaum laki-laki untuk 

memper lakukan 
p e r e m p u a n 

sebagai budak, 
dan laki-laki 

adalah rajanya. 
Secara politik, 

feminisme, baik se-
bagai ide maupun aksi 

politik, akan memiliki 
pengaruh kepada dua 

jenis kelamin (gender) 
yang ada, yakni di satu 

sisi akan memberikan 
banyak keuntungan kepada 

perempuan dan di sisi lain, 
akan mensyaratkan laki-laki 

untuk menyerahkan berbagai 
hak-hak istimewa yang mereka 

miliki selama ini.
Kaum perempuan harus sadar 

bahwa dirinya adalah manusia 
yang sederajat dengan laki-laki. 

Akan tetapi, lebih-lebih dari segalanya haruslah 
kaum perempuan sendiri insaf akan dirinya 
dan berjuang untuk mendapat penghargaan 
dan kedudukan yang lebih layak. Dengan 
kesadaran itu, menurut Tuti, perempuan 
tidak akan menjadikan perkawinan sebagai 
satu-satunya tujuan. Apalagi jika dengan 
perkawinan itu, hak-haknya sebagai manusia 
yang mermpunyai kehidupan sendiri hilang, 
alias hanya menjadi bayangan saja.

“….Perempuan yang dicita-citakan oleh 
Putri Sedar bukanlah perempuan yang berdiri 
dalam masyarakat sebagai hamba, tetapi 
sebagai manusia yang sejajar dengan laki-laki, 
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yang tidak usah takut dan minta dikasihani. 
Yang tiada suka melakukan sesuatu yang 
berlawanan dengan kata hatinya, malahan 
yang tiada hendak kawin apabila perkawinan 
itu baginya berarti melepaskan hak-haknya 
sebagai manusia yang mempunyai hidup 
sendiri dan berupaya mencari perlindungan 
dan meminta kasihan.….. “

Begitulah gagasan Tuti soal perempuan. 
Namun, ketika ia harus menghadapi perangai 
adiknya yang sedang jatuh cinta. Tuti pun 
heran melihat kelemahan adiknya itu.  
 Novel Layar Terkembang karya Sutan 
Takdir Alisjahbana (STA) mencoba mendobrak 
paradigma masyarakat tentang seorang 
wanita yang selalu dianggap sebagai tawanan 
dalam penjara, tidak dapat bergerak semau 
kata hatinya, mereka selalu dituntut laki-
laki (suaminya) untuk menuruti apa yang dia 
inginkan.

Jalan Kekosongan
Kesadaran Tuti mulai tumbuh ketika dia 

sen diri ternyata tidak mampu 
memerangi 
perasa an yang 
bergejolak 
di dalam 
jiwanya. 
Dia harus 
bertarung 
dengan alam 
yang mem berinya 
perasaan kesepian 
dalam kesendirian 
tanpa kekasih. 
Dan dalam 
kekalahannya 
itu 
terdengarlah 
kepadanya 
ucapan Maria 
yang menyerah 
i t u  d a l a m  arti 
yang lain. Lebih 
tinggi tidak pernah 
terinsafkan kepadanya; 
“Saya cinta kepadanya 
dan nasib saya akan saya 

serahkan di tangannya”. Tuti pada akhirnya 
sadar bahwa tuntutan persamaan hak 
itu hanya sia-sia. Konfrontasinya dengan 
laki-laki akan berakhir pada kesepian 
dan menghampa. Akan tetapi, pikirannya 
yang terang dan nyata itu tidak dapat 
sesungguh-sungguhnya melenyapkan 
perasaan kehampaan dan kesunyian di 
dalam hatinya. Ia merasa penyerahannya itu 
sebagai azab dan di tengah-tengah kekuatan 
dan kecakapannya sebagai 
seorang pemimpin perge-
rakan perempuan beratlah 
m e n g h i m p i t n y a 
p e r a s a a n 
kelemahan 
dirinya. Oleh 
sebab itu, 
cita-citanya 
menjadi tidak 
logis karena 
tidak realistis. 
(red.)
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Ni Pollok 
Perempuan Eksotis 

Berlakon Kontroversial

“Hidup manusia jadi berharga 
bukan hanya karena ia mempunyai 

anak. Manusia berharga karena 
ia berguna untuk sesamanya.

Kalau Pollok mengandung anak, 
tubuhmu akan berubah dan jelek. 

Pollok tidak bisa lagi menjadi model. 
Biarlah kita korbankan seluruh 

hidup kita untuk seni.”
 

‘Ni Pollok model dari Desa Kelandis, seperti 
diceritakan kepada Yati Maryati Wiharja (1976).

Petikan di atas adalah bentuk 
pengakuan, seperti diyakini oleh 
seorang maestro lukis asal Belgia, 

Le Mayeur, kepada istrinya (model tunggal 
untuk beberapa objek lukisannya). Ni 
Pollok adalah legenda penari Legong-
Kraton. Kisah perempuan eksotis dari 
keluarga sudra dengan lakon kontroversial 
yang tidak saja pahit mengenaskan, tetapi 
juga menyesakkan bagi siapa saja yang 
menyaksikan. Kisah hidupnya, dijalaninya 
secara apa adanya dengan hanya 
mengandalkan sikap penerimaannya 
terhadap takdir; sebuah konsekuensi 

atas nama hidup yang terjebak 
di antara dilema pilihan. Kisah 

bagaikan Sebuah pertaruhan 
antara memilih kejujuran 

cinta dan bersekutu 
dengan i m p r e s i o n i s 

s e n i  s e r t a  antara 
hasrat ingin menimang 
anak dan membiarkan 
potret dirinya tetap 
terbingkai dalam 
kanvas bernilai 
tawar.
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Ni Pollok dan
Le Mayeur

Sumber: google.com

Sejarah peradaban manusia pernah 
menem patkan perempuan dalam posisi 
puncak, yaitu diagungkan sebagai empu. 
Tentunya, pengagungan semacam itu 
tidaklah berlaku bagi Ni Pollok asal Desa 
Kelandis. Pada tahun kelahirannya (1917), Bali 
waktu itu masih ter ikat pada suasana tempo 
doeloe. Sudah tradisi, setiap perempuan 
Bali lumrah tidak menge nakan tutup pada 
bagian atas tubuhnya. Hal serupa juga 
dialami Ni Pollok. Bahkan, hingga 
ia beranjak remaja. Penampilan 
diri bertelanjang dada lumrah saat 
berada di rumah atau ketika menjalani 
rutinitas kesehariannya. “Apakah itu 
terjadi karena udara di Bali amat panas 
atau hanya karena kebiasaan? Aku tak 
pernah tahu dan tak pernah ingin tahu. 
Bertelanjang dada adalah biasa ”aku Ni 
Pollok, tentang bertelanjang dada. 

Denpasar, Bali, daerah yang dijuluki 
surga terakhir di bumi, hingga kini menjadi 
saksi jalinan cinta yang sangat melegenda 
antara Andrien Jean Le Mayeur (Le 
Mayeur), kelahiran 9 Februari 1880 dan 
Ni Nyoman Pollok Tjoeglik (Ni Pollok), 
kelahiran 3 Maret 1917. Menjelang 15 tahun 
usianya, Pollok tidak pernah bersekolah. 
Pollok tidak dapat membaca. Ia juga tidak 
mengenal bahasa Indonesia. Sehari-hari hanya 
menggunakan bahasa ibu (Bali) saja. Sejak 
memasuki usia remaja, Ni Pollok sering tampil 
menari di Pura Dalem Prajurit Desa Kelandis. 
Bagi perempuan sudra, menjadi penari Legong-
Kraton tidak memalukan atau membuat harga 
diri rendah. Tari Legong dalam khasanah suku 
Bali, dahulu hanya dapat dinikmati oleh keluarga 
bangsawan. 

Adrien-Jean Le Mayeur de Merpres 

Le Mayeur sang maestro asal Belgia, dalam 
rangkaian perjalanannnya keliling dunia, akhirnya 
tiba di Bali sekitar tahun 1932 di Denpasar. Ia 
begitu terpesona dengan alam dan budaya 
Bali, serta mulai mengabadikannya ke dalam 
kanvasnya. Untuk sementara, ia menyewa rumah 
di Banjar Kelandis, hingga akhirnya ia menetap 
di Sanur Bali. 

Semenjak perkenalannya dengan Le 
Mayeur yang terpaut 37 tahun, hari-hari 
selanjutnya, Ni Pollok menjadi model tunggal 
untuk lukisannya. Di kala senggang atau usai 
melukis, sang maestro itu pun menyempatkan 
waktu mengajari Ni Pollok banyak hal. Di 
antaranya adalah mambaca dan berhitung. 
Semua mereka lakukan di pantai. Pasir dan 
sebatang kayu menjadi alat bantunya. Ia juga 

mengajarkan bahasa 
Perancis dan bahasa 
Inggris kepada Ni 
Pollok , sekal igus 
memper lancar 

bahasa 
Indonesia. Pada 
tahun 1934, usai lukisannya terkumpul, Le 
Mayeur berkesempatan untuk berangkat ke 
Singapura dengan membawa semua lukisan 
yang dihasilkannya selama ia berada di Bali.

Sang Madame Le Mayeur
Tiga tahun berselang, tepat pada usianya 

yang ke-52 tahun, Le Mayeur  menikahi Ni 
Pollok yang saat itu baru berusia 18 tahun. 
Waktu terus berlalu. Tubuh, Ni Pollok berhasil 
dikanvaskan oleh Le Mayeur yang menjadi 
suaminya. Hasil penjualan lukisan-lukisan 
bernuansa eksotis dan buah karyanya itu 
kemudian digunakan untuk memperindah 
rumah dan studionya. 
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Hingga pada suatu hari, Ni Pollok (Madame 
Le Mayeur) tidak sanggup lagi menahan apa 
yang selama ini disembunyikannya. Ni Pollok 
berkeinginan untuk memiliki keturunan. “Kalau 
Pollok mengandung anak, tubuh mu nanti akan 
ber ubah jelek. Pollok tidak dapat lagi menjadi 

m o d e l . 
Biarlah, kita 
korbankan 
s e l u r u h 
h i d u p 
kita untuk seni, 
Pollok  kata Le Mayeur kepada istri 
terkasihnya, seperti yang tertulis dalam buku Ni 
Pollok: Model dari Desa Kelandis ditulis oleh Yati 
Maryati Wiharja (1976). 

Ni Pollok dalam kesendiriannya dengan 
lirih dan pedih mengatakan, “Memang aku 
mengerti. Tapi mengerti tidak sama dengan 
menerima, bukan? Apakah tubuh wanitaku ini 
hanya untuk seni? Tidak buat anak, makhluk 
kecil yang tercinta? Oh, Dewata! Segala 
kemuliaan yang datang melingkari hidupku 
harus dibarengi dengan pengorbanan”

Tahun 1958,  Le Mayeur oleh sejumlah tim 
dokter, ia didiagnosis menderita kanker telinga. 
Demi kepentingan perawatan, didampingi oleh 
Ni Pollok, Le Mayeur kembali ke negara asalnya. 

Setelah dua bulan dirawat, Le Mayeur akhirnya 
meninggal dunia pada usia 78 tahun dan 
dimakamkan di Ixelles, Brussel. Sepeninggal Le 
Mayeur, Ni Pollok kembali lagi ke Sanur, Bali, 
melanjutkan hidupnya dengan membangun 
rumah. Rumah lama beralih fungsi sebagai 
museum (diserahkan ke Pemerintah RI 
pada tanggal 28 Agustus 1957). Ia juga 
berkesempatan untuk mengangkat derajat 

ekonomi keluarganya yang papa dengan 
merawat anak-anak kakaknya, hal yang 
pernah dilarang suaminya dulu. 

Pada masa tuanya, Ni Pollok sering 
mengunjungi lukisan dan barang-barang Le 
Mayeur yang telah dimiliki oleh para kolektor 
di berbagai tempat. Dengan cintanya yang 
demikian mendalam, setia merawat lukisan dan 
benda-benda tersebut hingga akhir hidupnya. 

Ni Pollok meninggal dunia di Denpasar 
pada tanggal 18 Juli 1985 dalam usia 68 tahun.  
Kini, Museum Le Mayeur di tepian pantai Sanur, 
DenpasarBali menjadi saksi yang akan terus 
bercerita tentang warna-warni pengorbanan 
cinta dan perjalanan hidupnya.

Ni Pollok: Model dari Desa Kelandis, seperti 
diceritakan kepada Yati Maryati Wiharja (1976). 
(red.)
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Patjar Merah 
Indonesia
Buronan di Balik 
Tokoh Utama Roman 
Matu Mona

Selain dijuluki sebagai aktivis 
r a d i k a l  m i l i t a n ,  s o s o k 
revolusioner yang dibesarkan 

dalam kancah modernisme gerakan 
Islam di Sumatera Barat ini tercatat 
banyak meretaskan berbagai 
pemikiran kritis dan sangat konstruktif. 
Hifudpnya seiring dengan pergolakan 

pemuda nasional Indonesia, bergerilya 
membebaskan diri dari belenggu bangsa 

kolonial. Pejuang legendaris yang sebagian 
besar hidupnya dijalani di tempat tirani 

pembuangan ini tidak pernah lelah menyerang 
dengan caranya sendiri. Ia terus melakukan 

berbagai kritik, baik terhadap penguasa 
kolonial Hindia Belanda maupun 
pemerintahan Soekarno pascarevolusi 
kemerdekaan Indonesia (1945). Sebagai 

seorang buronan polisi rahasia 
Hindia Belanda, sosok ideologis 
yang disetarakan dengan Stalin, 
Mussolini, Kemal Attarturk dan 
sebagainya. Oleh pemerintah 
Republik Indonesia, sekitar 
tahun 1963, ia dianugrahi gelar 

Pahlawan Revolusi Nasional.
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MATU MONA, tokoh lima menit 
perjumpaannya dengan sang subversif itu, tidak 
insafinya sebagaimana layaknya pertemuan 
antara seorang sastrawati (penulis novel) dan 
pengagumnya. Namun, sebaliknya, hanya 
berhenti sampai pada sebuah peristiwa yang 
tidak pernah diduga sebelumnya. Waktu itu, 
pertengahan tahun 1938, penulis novel Pacar 
Merah Indonesia ini sedang menjalani masa 
cutinya di Singapura. Pertemuan itu bermula 
ketika seorang tukang jahit asal Sumatera Barat 
mengundangnya untuk singgah ke tokonya. 
Lalu muncullah sosok Tan Malaka (Sultan Datuk 
Tan Malaka), yang berpenampilan layaknya 
seorang pribumi negeri rumpun bamboo 
(Cina). Dapat dibayangkan apa yang terjadi 
dengan Matu Mona ketika di depannya berdiri 
seorang seprogresif Tan Malaka, tokoh utama di 
setiap lanjutan seri roman yang diterbitkannya 
semenjak 9 Juli s.d. 19 September 1934 di harian 
Pewarta Deli, pimpinan Djamaluddin Adinegoro.

Matu Mona menjadi wartawan otodidak 
bermodalkan kejeniusannya sendiri. Ia 
mengawali dengan menulis cerpen, kemudian, 
diikuti dengan menulis cerita bersambung dan 
sajak. Sesudah itu, ia berprofesi sebagai seorang 
wartawati, memulai karirnya saat ia berusia 
21 tahun, tepatnya tahun 1931. Tidak lama 
berselang, barulah ia menjabat sebagai seorang 
redaktur di Pewarta Deli. Ia memutuskan untuk 
menulis sebuah cerita dengan alasan terinspirasi 
oleh surat-surat yang pernah diterima dan 
dibacanya. Barulah selang beberapa waktu 
kemudian diketahui bahwa keempat atau kelima 
pucuk surat itu ternyata dikirim oleh Tan Malaka 
(seorang tokoh pergerakan di Indonesia) kepada 
Adinegoro, pimpinan redaksi Pewarta Deli.

Tidak terbayangkan, bagaimana seorang 
Mona Matu sanggup mempertahankan jati 
dirinya, baik sebagai wartawan maupun 
sastrawati, di tengah perseteruan antarideologi. 
Di satu sisi, hasrat untuk tidak berhenti menulis 
dirasakan semakin kuat agar selalu dipenuhi. 
Di sisi lain, kondisi politik yang diperparah oleh 
penerapan hukum Hindia Belanda yang tidak saja 
keras, tetapi juga sangat represif telah sedemikian 
mengisyaratkan agar seseorang harus berhati-
hati dalam menulis sesuatu, terlebih di media 
massa. Mengingat pada tahun itu dipastikan 
bahwa hampir seluruh produk kesastraan tidak 
mungkin dapat dilepaskan dari kondisi politik. 
Jalan ke luar satu-satunya adalah melalui 
pilihan genre fiksi, sebagai cara atau keputusan 
sementara, setidaknya agar dapat menghindari 
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sorotan mata-mata penguasa Belanda. Dalam 
hal penulisan karya fiksi, nama Mona Matu 
dalam bahasa Tapanuli Selatan artinya ‘mulai’ 
atau ‘baru mulai sesungguhnya adalah nama 
samaran bagi dirinya. Nama aslinya adalah 
Hasbullah Parindurie bermarga Rangkuti, lahir 
di Kesawan, Deli, Sumatra Utara, pada tanggal 
21 Juni 1910. Ia meninggal pada tanggal 8 Juli 
1987 di Jakarta. Dari pernikahannya dengan 
Nurlela Lubis, Ia dikaruniai enam orang anak, 
empat perempuan dan dua laki-laki.

Siapa Buronan

Tahun 1921 adalah pertama kalinya 
Tan Malaka terjun ke panggung politik. 
Di gubuknya, ia sering mengumpulkan 
banyak pemuda sekadar berdiskusi dengan 
Semaun mengenai pergerakan revolusioner. 
Tahun 1926 bagi seluruh pengurus, kader, 
dan simpatisan partai berhaluan Komunis 
merupakan tahun malapetaka, usai gagalnya 
rencana pemberontakan. Setidaknya, terdapat 
lima orang tokoh ditambah satu orang sosok 
paling fenomenal yang dikenal sebagai 
pemimpin muda PKI masuk dalam daftar 
pencarian orang oleh pemerintah Hindia 
Belanda. Banyak yang dibui dan dibuang 
ke Digul, di antaranya adalah Semaun, 
Djamaludin Tamin, Musso, Alimin, Darsono, 
dan tentu saja, Tan Malaka. Pacar Merah 
Indonesia berkisah tentang petualangan 
seorang aktivis politik Vichitra alias Pacar 
Merah, yang memperjuangkan kemerdekaan 
Tanah Airnya dari kolonialisme Belanda. Akibat 
aktivitas politiknya itu, ia terpaksa melarikan 
diri dari Indonesia dan menjadi buronan polisi 
rahasia internasional. Sepanjang pelariannya, 
Vichitra dibantu oleh Nona Ninon Phao, anak 
perempuan kepala polisi rahasia Thailand, 
Khun Phra Phao, bersembunyi di Senggora, 
sebuah kota kecil di Thailand.

Demi menghindari pengejaran dan 
penangkapan atas dirinya oleh para reserse, 
Pacar Merah tidak berhenti di negeri Siam saja. 
Ia kemudian lebih sering berpindah-pindah 
dari satu negeri ke negeri lainnya, mulai dari 
Singapura, Filipina, Kamboja, Hongkong, 
hingga Cina. Kisah petualangan itu dibumbui 

dengan cerita percintaan antara Pacar Merah 
dan Ninon Phao. Perempuan ini berusaha 
keras untuk merebut hati Pacar Merah dan 
ingin mengikuti ke mana pun ia pergi. Akan 
tetapi, demi perjuangan untuk mencapai cita-
cita kemerdekaan tanah airnya, Pacar Merah 
menolak dengan halus cinta Ninon, dan tetap 
menganggapnya sebagai adik kandungnya 
sendiri.

Sebagaimana judulnya, roman ini 
menjanjikan adegan penyamaran yang licin, 
spionase yang seru dan penuh kejutan serta 
klandestin dengan latar politik pengejaran 
pimpinan PKI yang ngalong di Eropa, 
Amerika, dan Asia. Dalam cerita ini, tokoh-
tokoh komunis Indonesia yang sangat 
terkenal disamarkan namanya. Semua itu 
dilakukan untuk menghindari kecurigaan 
pihak pemerintah kolonial Belanda yang 
sedang memburu mereka. Isi cerita tentang 
politik dan antiimperialis tentu saja membuat 
pengarangnya harus lebih ekstra hati-hati 
karena undang-undang kolonial waktu itu 
sangat keras dan represif. Wartawan nasionalis 
seperti Matu Mona pun harus mengakalinya 
dengan menggunakan genre fiksi. Tentu saja, 
nama-nama, seperti Semaun, Muso, Alimin, dan 
Darsono disamarkan, meskipun tetap mudah 
untuk dikenali. Semaun dinamakan Semounoff, 
Alimin sebagai Ivan Alimsky, Darsono sebagai 
Darsonoff dan Muso sebagai Paul Mussote, 
sedangkan tokoh utama, pemimpin mereka, 
yaitu Tan Malaka, namanya sulit dikenali. 
Pengarang menyebutkan nama berbeda-beda. 
Ketika di Thailand, dia bernama Vichitra, di 
Cina menggunakan nama Tan Min Kha, tetapi 
selanjutnya disebut Patjar Merah. Sang Patcar 
Merah dicitrakan sebagai sosok misterius, dan 
bercita-cita mengenyahkan imperialisme dari 
negerinya. Dia menguasai ilmu intelijen dan 
kontraintelijen, mampu membaca masa depan, 
mempunyai kesaktian misterius, dan sangat 
melegenda karena menjadi buruan dinas-
dinas rahasia seluruh dunia. (red.)
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Bahasa Indonesia Jelang 
Masyarakat Ekonomi ASEAN
Bahasa Indonesia dalam Industri kita

Lagu Bengawan Solo karya Gesang tidak 
perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing agar 
dapat diterima masyarakat dunia karena mereka 
justru hafal lagu itu dalam versi Indonesia. 
Orang-orang asing juga berusaha untuk 
memahami arti lirik lagu itu dengan membuka 
kamus bahasa Indonesia atau dengan cara lain. 
Itulah yang dikatakan oleh antropologi UGM, 
Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A., M. Phil. 
saat menjawab keraguan para pelaku usaha 
untuk mengutamakan bahasa Indonesia dalam 
bisnisnya. Pernyataan itu mengemuka pada 
kegiatan rapat implementasi UU kebahasaan 
di bidang Ekonomi, Keuangan, Industri yang 
diadakan oleh Badan Bahasa Provinsi Sulawesi 
Utara 17-19 Juni 2014 di Manado menyosong 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 

Pernyataan 
t e r s e b u t 
m e n j a d i 
tamparan bagi 
para pelaku 
bisnis, terutama 
para produsen 
industri musik 
agar tidak takut 
m e n g  g u n a k a n 
bahasa Indonesia 
dalam proses 
produksi hingga 
p e m a s a r a n n y a . 
Ketakutan itu tidak 
beralasan jika hasil produksi 
konsumen berkualitas tinggi, 
seperti kasus lagu Bengawan Solo. Apabila 
kualitas produksi bagus, konsumen akan tetap 

mencari dan membeli meskipun berlabel 
bahasa Indonesia. Hal yang sama juga 
kita alami ketika memerlukan/membeli 
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barang hasil produksi negara asing. Kita tetap 
membeli walaupun tidak mengerti bahasa yang 
tertera pada labelnya. Bahkan, kita berusaha 
memahami arti/makna bahasa pada produk 
asing itu karena kita membutuhkannya. 

Hal utama yang kita perlu siapkan dalam 
menyongsong MEA itu, antara lain, adalah 
mengetahui kebutuhan pasar, meninggalkan 
kualitas produksi sesuai dengan kebutuhan 
pasar, dan menumbuhkan rasa percaya diri 
sebagai bangsa besar yang mempunyai sumber 
kekayaan yang luar biasa jika dibandingkan 
dengan negara-negara lainnya. Sekadar contoh 
adalah industri jamu yang lebih beragam 
karena kekayaan alam kita yang beragam pula. 
Langkah yang selanjutnya dikerjakan adalah 
bagaimana kita meningkatkan kualitas melalui 
riset mendalam, kemudian mengemas dan 

memasarkannya. Tentu saja, banyak 
istilah bahasa dan olahan jamu 
yang tidak mudah. Dijelaskan 
bahwa tidak dapat diterjemahkan 
ke dalam bahasa asing. Di situlah 

letak identitas keaslian produk 
kita. Indonesia berkesempatan 

untuk menjadi produsen besar 
yang menguasai pasar ASEAN, 

bahkan pasar global dengan 
identitas bahasa Indonesia. Kita harus 

merasa yakin bahwa nantinya produk 
Indonesia yang asli dan berkualitas 
menggunakan bahasa Indonesia. 
Produk yang tidak menggunakan 
bahasa Indonesia adalah produk 
yang diragukan keasliannya. Dengan 
demikian, bahasa Indonesia secara 
otomatis menjadi bahasa yang 
diperhitungkan oleh segenap warga 
dunia karena melekat pada produk-

produk andalanya. 
Kita juga harus selalu sadar 

bahwa orang belajar bahasa antara lain, 
karena tertarik pada isi atau infomasi 

yang diberikan dengan menggunakan 
bahasa itu. Apa yang diberikan oleh 

bahasa Indonesia sehingga mampu menarik 
perhatian orang untuk mempelajarinya? 
Bahasa Indonesia bisa memuat konten produk 

barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan 
diperlukan oleh semua warga dunia. Dengan 
bangga dan percaya diri kita dapat tampil dan 
mengambil peran utama di pasar global. Hal itu 
sudah dilakukan oleh negara yang ekonominya 
kuat, seperti, Jepang, Prancis, dan Tiongkok. 
Menjelang MEA, selain harus 
mampu meningkatkan 
daya saing produk dalam 
negeri, kita juga harus tetap 
menjaga identitas produk 
sebagai identitas bangsa, 
salah satunya adalah dengan 
menggunakan bahasa Indonesia 
dalam setiap produk kita seperti 
yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 
dan Undang-Undang Perdagangan tahun 2014 
Pasal 6 tentang kewajiban pelabelan bahasa 
Indonesia. 
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Bahasa Indonesia sebagai Barrier
Yang dimaksud barrier adalah bahasa 

Indonesia menjadi salah satu penghalang 
bagi produk impor atau rintangan legal yang 
tidak menyalahi aturan dan norma dalam 
MEA yang mulai berlaku tahun 2015. Siap 
tidak siap kita harus menghadapi gempuran 
produk asing yang terjual bebas di pasaran 
dalam negeri. Berbagai kalangan kelimpungan 
menghadapi MEA. Banyak pihak yang pesimis 
mengahadapinya, baik dari kesiapan regulasi 
maupun kesiapan untuk bersaing dengan 
produk asing serta bagaimana melindungi 
pengusaha kecil dan menengah. Riza Damanik, 
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, 
menilai bahwa strategi dan persiapan Indonesia 
menghadapi MEA berpeluang gagal. 

Indonesia dinilai belum siap menghadapi 
M E A ka re n a  s e ba g i a n  b e s a r 

masyarakatnya belum 
mengetahui akan 

diberlakukannya 
MEA dan 

dampaknya 
terhadap perekonomian 
serta bagi pelaku 
industri di tanah air. 
Paparan sebelum bagian 
ini adalah bagaimana mening katkan kualitas 
produksi dalam negeri untuk menyerang 
pasar global. Selanjutnya, ba gai mana strategi 
kita menghadapi serangan industri asing, dan 
melindungi industri dalam negeri sekaligus 
melindungi masyarakat sebagai konsumen atas 
barang impor. Di sinlah bahasa Indonesia dapat 
melakukan perannya!

Tidak banyak masyarakat Indonesia apalagi 
pelaku industri yang berpikir bahwa bahasa 
Indonesia dapat menjadi benteng pertahanan 
sekaligus alat pelindung konsumen atas 
produk impor. Saat MEA diberlakukan, barang 
dan jasa di sekitar ASEAN akan bergerak bebas 
di negara-negara anggota ASEAN tanpa pajak 
dan aturan-aturan penghambat yang selama ini 
memproteksi arus lalu lintas barang dan jasa. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa ada kekhawatiran 
terhadap kurangnya daya saing produk kita 
saat disandingkan dengan produk asing. 
Harus kita akui juga bahwa tingkat konsumtif 
masyarakat Indonesia tinggi. Sikap mental kita 
yang cenderung lebih bangga menggunakan 
produk luar negeri merupakan pasar empuk 
bagi pelaku perdagangan. Betapa senangnya 
orang Indonesia adalah pangsa pasar besar 
yang menarik apalagi setelah diberlakukannya 
MEA. Akan tetapi, perhatikan bahasa yang 
tercantum dalam produk itu, berapa persen 
yang menggunakan bahasa Indonesia? Dapat 
dibayangkan, masyarakat Indonesia sanggup 

dan mau membeli barang dengan harga 
tinggi tanpa harus memahami 

fungsinya secara optimal karena 
bahasa yang tercantum dalam 

produk itu tidak dipahami. 
Dengan demikian, banjirlah 
produk asing dengan berbagai 
variasi harga tanpa takut tidak 
terbeli meski produk itu sulit 
dipahami orang Indonesia. 

Kita akhirnya sadar bahwa 
daya tawar kita rendah walaupun 

mempunyai posisi strategis 
sebagai pangsa pasar yang besar. 

Kita hanya menjadi konsumen 
padahal memiliki kekuatan pasar. 

Saat MEA dilaksanakan, kita semakin 
tidak dapat meproteksi produk asing. 

Untuk menghadapi itu, bahasa Indonesia 
dapat menjadi barrier atau penghambat 
derasnya produk asing. Caranya adalah dengan 
mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia 
bagi seluruh produk asing yang hendak 
dipasarkan di Indonesia. Tanpa itu, sebuah 
produk tidak boleh beredar di Indonesia. 
(Ratun Untoro)
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Kebijakan Pendidikan Bahasa Indonesia
dan Kurikulum 2013

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 36c dan UU No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 33 bahasa Indonesia adalah 
bahasa negara dan bahasa pengantar pendidikan nasional. Kedudukannya 

yang begitu tinggi menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sangat 
penting bagi pengembangan pendidikan bangsa Indonesia. Artinya, penguasaan 
bahasa Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan bangsa 
Indonesia. Dengan demikian, arah kebijakan pendidikan bahasa Indonesia tentulah 
tidak terlepas dari dasar negara tersebut. 

Bagaimana dengan kebijakan pendidikan 
bahasa Indonesia jika dilihat dari perspektif 
perubahan kurikulum (Kurikulum 2013)? 
Dengan meminjam ungkapan klasik dari 
Heraclites (530 SM) bahwa segala sesuatu 
berubah (Pantei Rey). Artinya, perubahan 
merupakan konsekuensi logis dari hakikat 
pendidikan yang dinamis. Hakikat ini 
mencerminkan adanya pergerakan yang tidak 

lagi mengikuti hukum kecepatan, tetapi hukum 
percepatan. Suatu lompatan yang tidak lagi 
bergerak mengikuti dan menyesuaikan dengan 
perubahan faktor-faktor yang melandasinya, 
baik filosofis, psikologis, sosiologis, maupun 
IPTEK. Perubahan ini membuat lompatan-
lompatan yang melampaui zaman. Misalnya, 
sepuluh tahun lalu tidak terbayangkan semua 
orang dapat bergerak menyusuri lorong-lorong 
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peradaban dengan berselancar melewati batas 
ruang dan waktu melalui internet. Bahkan, 
anak-anak saat ini sedang berada dalam 
tahapan yang hidup dan dibesarkan dalam 
era digital dengan segala kompleksitas yang 
menyertainya. 

Bahasa Indonesia dan Kurikulum 2013

Di dalam praktik pendidikan di Indonesia, 
mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan 
mata pelajaran wajib dalam setiap kurikulum. 
Secara historis, kurikulum di Indonesia paling 
tidak sudah mengalami perubahan sebanyak 
11 kali hingga kini. Mata pelajaran bahasa 
Indonesia selalu menjadi isu sentral di dalam 
setiap perubahan. 

Dengan mengana l i s i s  Kur iku lum 
2013, substansi secara umum yang paling 
menonjol adalah masalah pengurangan 
jumlah mata pelajaran di SD dari 11 menjadi 
6. Mata pelajaran IPA, IPS, dan matematika 
diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bahasa 
Indonesia. Jumlah jam sekolah bertambah 
antara 3 s.d. 4 jam per minggu. Sementara itu, 
struktur kurikulum SMP yang paling menonjol 
adalah jumlah mata pelajaran berkurang 
menjadi 10 dari 12. IPA dan IPS muncul 
sebagai mata pelajaran integrative science dan 
integrative social studies, bukan sebagai disiplin 
ilmu. Durasi jam pelajaran bertambah dari 6 

jam per minggu menjadi 38 jam. Pada jenjang 
SMA tidak ada perubahan mendasar, kecuali 
jumlah jam bertambah 1 jam per minggu. 
Orientasi yang dikembangkan pada semua 
jenjang difokuskan pada pengembangan tiga 
kompetensi, yakni sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan. 

Kurikulum 2013 bersifat lintas kurikulum, 
menjadikan bahasa sebagai sarana berpikir 
dan berimajinasi, berbasis wacana (dalam 
konteks kurikulum 2013 berupa wacana IPA, 
IPS, dan matematika), dan pengembangan 
literasi. Implikasinya adalah pengembangan 
pengalaman bereksperimen lebih banyak, 
kemudian, bukan hanya untuk mendapatkan 
pengetahuan, melainkan juga untuk 
menghasilkan pengetahuan baru. Fondasi ini 
menjadi landasan bagi pengembangan literasi 
siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA.

Sesuai dengan paradigma pembelajaran, 
mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi 
sentral bagi mata pelajaran yang lain. Sebagai 
jawaban atas posisi tersebut, belajar berbahasa 
dan bersastra tidak lagi diorientasikan kepada 
belajar mengenai struktur bahasa dan konsep 
sastra, tetapi diarahkan kepada bagaimana 
siswa melakukan kegiatan berbahasa dan 
bersastra, baik secara reseptif maupun 
produktif. 

Tentulah, struktur bahasa dan konsep 
sastra dipelajari secara induktif dan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

pengembangan kemampuan berbahasa 
dan bersastra. Namun, sesuai 
dengan paradigma pembelajaran 
terbaru dan pendekatan-

pendekatan turunannya , 
struktur bahasa dan 
konsep sastra akan 
d i p e l a j a r i  s i s w a 
di dalam konteks 

nyata, yakni melalui 
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wacana-wacana, seperti deskripsi faktual, 
laporan informasi, prosedur, melaporkan 
prosedur, melaporkan fakta, penjelasan, 
eksposisi, diskusi, deskripsi sastrawi, naratif, 
pelaporan sastrawi, dan tanggapan. Konteks 
nyata ini dimaksudkan agar siswa dapat 
memahami struktur bahasa dan konsep sastra 
secara fungsional sehingga kebermanfaatan 
serta kebertautannya menjadi jelas. 
Implikasinya terhadap pembelajaran, 
tentulah, dimaksudkan agar siswa merasa 
tertarik, memerlukan, senang belajar bahasa 
dan mendorong mereka menyukai pelajaran 
yang lain. 

Bahasa memiliki peran sentral dalam 
perkembangan intelektual, sosial, dan 
emosional peserta didik dan merupakan 
penunjang keberhasilan dalam mempelajari 
semua bidang studi. Pembelajaran bahasa 
diharapkan dapat membantu peserta didik 
dalam mengenal dirinya, budayanya, dan 
budaya orang lain; mengemukakan gagasan 
dan perasaan; berpartisipasi dalam masyarakat 
yang menggunakan bahasa tersebut; serta 
menemukan, menggunakan kemampuan 
analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya.

Bahasa Indonesia merupakan salah 
satu sarana untuk berkomunikasi, baik 
untuk saling berbagi pengalaman, belajar 
dari yang lain, maupun meningkatkan 
kemampuan intelektual dan kesusastraan 
Indonesia. Harapannya adalah para siswa 
mampu mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan berbahasa, dan bersikap 
positif terhadap bahasa Indonesia, serta 
menghargai manusia dan nilai-nilai 
kemanusiaan melalui karya sastra. Oleh 
karena itu, guru harus menciptakan kondisi 
yang memungkinkan terjadinya proses 
berpikir dan berimajinasi secara optimal. 

Proses berpikir optimal yang seharusnya 
melekat dan terus-menerus terjadi dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia harus di-
sadari pendidik dan peserta didik dalam 
setiap episode pembelajaran. Ketika pendidik 
menghadirkan sebuah teks, misalnya, isi teks 
itu akan dipahami dengan baik bila peserta 
didik mampu dan mau berpikir (logis, kritis, 
dan kreatif). Selanjutnya, peserta didik akan 
dapat memproduksi gagasan dan lain-lain 
yang baru berdasarkan gagasan-gagasan 
yang ditemukan dalam teks tersebut. 
Syaratnya adalah peserta didik berkemauan 
dan berkemampuan untuk berpikir 
dengan baik pula. Misalnya, peserta didik 
menghubung-hubungkan, membandingkan, 
mempertentangkan, memilih-milah, 
menafsirkan data, dan menyimpulkan hasil 
analisis untuk memunculkan gagasan-
gagasan baru yang akan dituangkan ke 
dalam tulisan atau paparan lisan dalam 
suatu peristiwa berbahasa tertentu. Dengan 
demikian, kegiatan berbahasa dan berpikir 
merupakan inti dalam pembelajaran 
berbahasa Indonesia.

Bahasa merupakan sarana berpikir 
dan berekspresi. Dalam hal ini, bahasa 
merepresentasikan perilaku masyarakat 
penuturnya, baik dalam wujud bahasa 
verbal maupun bahasa tubuh karena 
perilaku merupakan ekspresi hasil pimikiran 
atau perenungan. Dalam fungsi bahasa 
sebagai sarana berpikir, bahasa Indonesia 
membentuk pola pikir sebagai makhluk 
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga 
bahasa Indonesia turut membentuk sikap 
kejujuran, keikhlasan, dan ketakwaan, 
serta kecerdasan. Sebagai sarana ekspresi, 
bahasa Indonesia merepresentasikan hasil 
pemikiran ataupun perenungan dalam 
alam keindonesiaan untuk membentuk 
rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan 
persatuan sebagai bangsa Indonesia 
dan karena itu bahasa Indonesia turut 
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membentuk kepribadian anak Indonesia. 
Jika dilihat dari cakupan genre berbahasa 

dan bersastra yang akan dikembangkan 
peserta didik, pelajaran bahasa Indonesia 
mencakup kegiatan memahami beragam 
teks (genre), seperti deskripsi faktual, laporan 
informasi, prosedur, laporan prosedur, 
laporan fakta, penjelasan, eksposisi, diskusi, 
deskripsi sastrawi, naratif, pelaporan sastrawi, 
dan tanggapan. Aktualisasi atas beragam 
teks tersebut diwarnai dengan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi, yakni analisis, sistesis, 
evaluasi, dan kreasi. 

Paparan tersebut mengindikasikan 
bahwa kunci utama pembelajaran bahasa 
Indonesia adalah kompetensi komunikatif. 
Kompetensi komunikatif merupakan 
seperangkat kemampuan yang potensial 
untuk melakukan kegiatan komunikasi. 
Kompetensi komunikatif melibatkan 
kemampuan gramatikal dan kemampuan 
dalam pengungkapannya sesuai dengan 
fungsi, situasi, serta norma-norma pemakaian 
bahasa dalam konteks sosiokulturalnya 
(Hymes, 1972). Hal itu artinya, kegiatan 
dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 
adalah kegiatan berkomunikasi, yakni 
peserta didik berbuat dengan bahasa. 
Daya nalar dan daya kreatif le bih diberi 
peluang untuk dikembangkan daripada 
hanya peng andalan diri pada menghapal 

semata-mata. Melalui konteks, peserta didik 
diajak untuk melakukan kegiatan berbahasa 
dan bersastra. Butir tata bahasa dan kosakata 
di sajikan dengan menyertakankan konteks 
pemakaiannya. Selain daya nalar dan daya 
kreatif, peserta didik juga diberdayakan 
deng an pengembangan kepekaan rasa 
terhadap se sama beserta tata nilai dalam 
lingkungannya, seperti melalui karya sastra.

Berdasarkan paparan mengenai relasi 
bahasa Indonesia dengan Kurikulum 2013, 
mata pelajaran bahasa Indonesia ditempatkan 
sebagai media perekat bangsa; media 
penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni budaya; media pengembangan berpikir 
dan berkreasi; media untuk komunikasi dan 
memecahkan masalah dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan demikian, bahasa 
Indonesia harus menjadi bagian dalam 
mempersiapkan peserta didik untuk hidup di 

masa depan. (red.)
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Meski sama-sama cerita tutur, ada 
beberapa perbedaan nyata antara lamut dan 
bakisah. Lamut merupakan cerita bertutur 
dengan menggunakan alat musik pukul 
(perkusi) rebana dan dilakukan dalam gelap 
sehingga penonton yang menyaksikan hanya 
mendengarkan suara. Bakisah merupakan 
cerita bertutur yang lebih sulit dilakukan 
jika tidak memiliki bakat atau kemampuan 
karena dalam bakisahan (proses berkisah) 
pabakisah harus mampu bermain karakter. Jika 
dibandingkan dengan teater monolog, bakisah 
lebih sederhana karena tidak memerlukan 
setting panggung atau pencahayaan. Yang 

dibutuhkan pabakisah hanyalah bakat dan 
kemampuan bermain karakter. Tidak jarang 
pabakisah harus memainkan lebih dari tiga 
karakter.

Abdurrahman El Husaini merupakan salah 
satu pabakisah yang mampu bercerita dengan 
memainkan lebih dari dua puluh karakter. 
Sejak kecil Abdurrahman sudah memiliki bakat 
untuk bakisah, tetapi baru pada tahun 2000-an 
gencar melakukan bakisahan. Hal ini dilakukan 
karena Abdurrahman merasa jika tradisi lisan 
Banjar sudah kian memudar dan dilupakan oleh 
masyarakat. Masyarakat modern menganggap 
tradisi lisan adalah sesuatu yang kuno atau 

Bakisah
Tradisi Lisan Banjar 
yang Dirindukan

Dalam sastra Banjar terdapat beberapa sastra 
lama, seperti pantun, syair, madihin, 
lamut, dan bakisah. Hampir sama 

seperti lamut, bakisah (berkisah atau 
bercerita) termasuk sastra lisan, dalam 
hal ini cerita tutur. Pabakisah (orang yang 
membawakan bakisah) pada umumnya 
tidak memerlukan naskah. Pengantar 
cerita atau dialog-dialog biasanya 
di bawakan dengan mengandalkan 
keterampilan dan improvisasi. 
Te m a  y a n g  d i a n g k a t 
cenderung fiksi, tetapi 
ada juga cerita tentang 
kejadian sehari-hari di 
mas yarakat .  Dahulu, 
bakisah sering dibawakan pada saat 
upacara usai panen, pesta pernikahan, atau perayaan lainnya. Bakisah berisi nasihat, 
petuah, atau nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat pada umumnya, sambil 
diselipkan humor sebagai bumbu penghibur.
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bagian dari masa lalu. Pandangan seperti 
inilah yang menyebabkan pudarnya suatu 
tradisi. Tradisi lisan yang selama ini dijadikan 
salah satu pewarisan budaya telah terancam 
punah oleh berbagai faktor yang terdapat 
dalam lingkungannya.

Tradisi lisan dapat tetap terpelihara 
sebagai bagian dari budaya bangsa dengan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari. Jika tidak ingin kekayaan budaya kita 
tenggelam, dibutuhkan banyak dukungan 
dan perhatian dari semua kalangan, baik 
dari masyarakat, khususnya generasi muda, 
maupun pemerintah. Cara lain yang dapat 
dilakukan adalah dengan memproduksi tradisi 
lisan dengan mendokumentasikannya ke dalam 
bentuk buku, penayangan, atau pertunjukan 
seni. Mungkin cara itulah yang kini dilakukan 
oleh Abdurrahman. Sebagai bukti konkret 
kecintaannya terhadap tradisi lisan, dalam 
hal ini bakisah, saat ini Abdurrahman gencar 
menghidupkan kembali tradisi lisan Banjar 
dengan menjadikan bakisah sebagai salah satu 
mata acara di stasiun TVRI Kalimantan Selatan. 
Selain itu, Beliau juga menjadi pengisi siaran 
(khusus untuk bakisah) di RRI dan Radio M 

Banjarbaru. Antusiasme 
para pendengar 

ra d i o  s a n g a t 
tinggi. Mereka 

sangat rindu akan 
tradisi lisan Banjar, 
seperti bakisah. 

Mereka berharap suatu saat, bakisah akan 
hidup kembali di tengah-tengah masyarakat 
dan dikenal sebagai salah satu tradisi dan 
budaya Banjar, sehingga generasi mendatang 
tidak kehilangan akar jati diri budayanya, 
tempat ia berpijak dan bermula.

Selain memiliki bakat untuk bakisah, 
Abdurrahman juga adalah seorang sastrawan 
yang bergelut dengan puisi. Ada beberapa 
kumpulan puisinya yang sudah dibukukan 
menjadi sebuah antologi di antaranya Air 
Mata Legenda (2012), sebuah antologi puisi 
berbahasa Indonesia, Doa Banyu Mata 
(2011) dan Jukung Waktu (2012), dua buah 
kumpulan puisi berbahasa Banjar. Selain itu, 
beberapa karyanya juga dipublikasikan di 
harian Dinamika Berita (sekarang Kalimantan 
Post), Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, 
dan Media Kalimantan. Sejumlah puisinya juga 
telah dibukukan dalam antologi bersama, 
seperti Ragam Jejak Tsunami (Balai Bahasa 
Medan, 2005), Taman Banjarbaru (2006), 
Seribu Sungai Paris Berantai (2006), Tarian 
Cahaya di Bumi Sanggam (2008), Menyampir 
Bumi Leluhur (2010), Konser Kecemasan (2010), 
dan Akulah Musi (Dewan Kesenian Palembang, 
2011). Abdurrahman juga pernah menerima 
hadiah Seni dari gubernur Kalimantan Selatan 
di bidang puisi tahun 2008, dan menerima 
anugerah Astaprana di bidang seni sastra dari 
Lembaga Adat Kekerabatan dan Kesultanan 
Banjar pada tahun 2011.

Ket ika di temui di  kantornya di 
Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarbaru, 
Abdurrahman sempat memainkan satu lakon 
bakisah. Secara spontan Abdurrahman mulai 
bercerita. Dalam bakisah yang dibawakannya 
saat itu, ia memainkan hingga tujuh karakter 

tokoh, di antaranya tokoh berdialek Jawa, 
Banjar Hulu, Banja Kuala, Sunda, Batak, 

Bali, dan Tionghoa. Cerita ringan tanpa 
judul yang meng angkat tema keber-

samaan warga kampung itu sesekali 
diselipkan humor sehingga mam-

pu membuat kami tersenyum. 
(Devi Luthfiah)
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Tanggapan Positif Budayawan Sunda
Tentang Museum Digital

Hawe Setiawan, yang selama ini dikenal sebagai Budayawan Sunda, 
menjadi pembicara dalam diskusi yang mengiringi peluncuran Museum 
Digital Aksara Nusantara. Dalam diskusi yang diadakan di Bale Rumawat, 

Universitas Padjadjaran (27/09/2013) tersebut, Hawe memberi sejumlah catatan 
yang cukup menarik terkait dengan kehadiran museum digital ini. Sepak-terjang 
Sinta Ridwan dalam memperkenalkan aksara kuno, termasuk kegiatan Sinta dalam 
kelas Aksakun tak luput dari pengamatan Hawe. Baginya, kehadiran museum digital 
yang diupayakan Sinta seakan mengobati kesedihannya. Sedih karena selama ini 
masih jarang orang yang menggeluti dunia pernaskahan. Beruntung saat ini, anak-
anak muda yang tergabung dalam komunitas Aksakun yang dikelola Sinta mulai 
membuka jalan terjadinya regenerasi. Tanpa mengecilkan peran dari sejumlah 
pakar filologi di berbagai perguruan tinggi, Hawe menganggap bahwa masyarakat 
pun seharusnya bisa mengenal dan memahami pula isi naskah kuno. 
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Terhadap kehadiran museum digital Aksara Nusantara, Hawe 
menanggapinya secara positif. Baginya, kerja yang dilakukan 
Sinta Ridwan patut diapresiasi oleh seluruh kalangan. Hal ini 
tidak terlepas dari minimnya pengenalan masyarakat terhadap 
aksara kuno. Padahal, penguasaan aksara kuno merupakan pintu 
gerbang menuju pemahaman terhadap naskah-naskah kuno, 
naskah-naskah yang menyimpan sejarah masa lalu. 

Di sisi lain, Hawe berpandangan bahwa di dalam naskah 
kuno terdapat unsur-unsur seni rupa. Hal itu ditandai dengan 
adanya elemen-elemen estetik, seperti tekstur, warna, dan 
tipis-tebalnya tulisan dalam naskah kuno. Lebih lanjut, ia 
menyebutkan bahwa naskah kuno dapat dikatakan sebagai 
sejarah visual dan memperlihatkan ekspresi kesejarahan.

Jika Nokia identik dengan jargon connecting people, 
Hawe menyebutkan bahwa museum digital itu yang digagas 
Sinta ini ibaratnya connecting museum. Hal ini tidak terlepas 
dari kehendak Sinta yang berupaya menyatukan informasi 
pernaskahan di museum konvensional ke dalam bentuk digital. 
Meskipun demikian, Hawe Setiawan sempat pula memprovokasi 
Sinta Ridwan agar tidak berhenti hanya sebatas menampilkan 
informasi pernaskahan saja. Harapan Hawe agar Sinta dan 
generasi muda yang tergabung di dalam komunitas Aksakun 
mulai melakukan kerja yang lebih besar lagi, yaitu mencoba 
mendigitalkan naskah-naskah kuno yang mulai lapuk.

Dalam pandangan Hawe, proses pendi gitalan naskah 
mendesak dilakukan. Selama ini, masih banyak naskah kuno 
yang belum tergarap. Sebagian besar naskah masih tersimpan 
di dalam peti. Jika terlalu lama dibiarkan, naskah-naskah kuno 
tersebut akan sulit untuk diteliti. 

Di sisi lain, Hawe juga mengusulkan pembuatan kamus 
baku bahasa Sunda Kuno. Baginya, hal ini perlu dilakukan untuk 
memudahkan para peneliti ketika akan menganalisis naskah 
yang berbahasa Sunda Kuno. Penyusunan kamus ini tentunya 
membutuhkan waktu yang panjang karena harus membuka 
lembaran-lembaran naskah yang selama ini masih tersimpan di 
berbagai tempat. (Red.)

Hawe Setiawan

Sinta Ridwan

Penguasaan 
aksara kuno 

merupakan pintu 
gerbang menuju 

pemahaman 
terhadap naskah-

naskah kuno, 
naskah-naskah 

yang menyimpan 
sejarah masa lalu.
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Kekeliruan Masyarakat Awam
tentang Aksara Lontara

Indonesia adalah negara yang paling 
kaya akan bahasa, sastra, dan 
budaya. Kalian tentu tahu Sulawesi 

Selatan yang terletak di Indonesia 
bagian tengah. Di Sulawesi Selatan 
sendiri, ada berbagai bahasa dan aksara 
yang digunakan masyarakatnya. Dahulu, 

di Sulawesi Selatan ada tiga jenis aksara 
yaitu aksara Bilang-Bilang, aksara 
Jangang Jangang dan aksara Lontara. 
Namun, yang kemudian dipakai terus-
menerus sampai saat ini adalah aksara 
lontara. 
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Aksara lontara berasal dari aksara Bugis. 
Menurut Prof. Mattulada, aksara lontara berasal 
dari sulapa eppa wala suji yaitu aksara yang 
bersegi empat pola dasarnya. Sulapa eppa, 
berarti empat sisi yang merupakan bentuk 
mistik kepercayaan Bugis-Makassar klasik 
yang menyimbolkan susunan semesta, yakni 
api-air-angin-tanah. Oleh karena itu, bentuk 
aksara lontara ini berbentuk segi empat (belah 
ketupat). Hal ini didasari pemahaman filosofis 
kultural masyarakat Makassar 
b a h w a 

dipakai lagi. Setahu saya, ter  ak hir dipakai abad 
ke-19, hanya ditemukan surat tentang penjualan 
kuda. Jadi, kini aksara Makassar yang ber nama 
Jangang Jangan itu sudah disebut aksara mati,” 
ujar pria lulusan S-3 Universitas Kuala Lumpur 
itu. 

Aksara yang dipakai saat ini ialah 
aksara lontara, berdasarkan sejarah nya 
merupakan aksara Bugis. Namun, dalam 

p e r k e m b a n g a n n y a , 
aksara Bugis/aksara 
lontara dipakai bersama 
oleh masyarakat Bugis 
dan Makassar, bahkan 
juga oleh masyarakat 
Mandar. Itulah mengapa 
n a s k a h - n a s k a h 
atau dokumen dan 
manuskrip yang ada 
di Sulawesi Selatan, 
baik yang berbahasa 
B u g i s ,  M a k a s s a r 
maupun Mandar, 
m e n g g u n a k a n 
aksara lontara yang 
asalnya dari aksara 
b u g i s .  M a d a r 
sekarang sudah 
menjadi wilayah 

Sulawesi Barat.
Kekeliruan kedua yang diutarakan Muhlis 

Hadrawi adalah sekarang ini banyak orang 
yang menyebutkan bahwa ada dua tipe aksara. 
Mereka mengatakan bahwa aksara Bugis 
dan aksara Makassar berbeda. Dikatakan, 
aksara Makassar hanya terdiri dari 19 huruf, 
sementara aksara Bugis 23 huruf. 

Menurut Muhlis, itu salah. Mereka 
mengatakan aksara Makassar tidak mengenal 
ngka, mpa, nra, dan nca. Menurut Muhlis, 
itu juga salah. “Di naskah-naskah Makassar, 
banyak juga yang menggunakan huruf itu 
untuk penggunaan dengan bahasa Makassar. 
Itu artinya anggapan itu keliru. Di dalam bahasa 
Makassar, bunyi-bunyi keempat huruf itu ada, 
misalnya kaki, dalam bahasa Makassar itu 
bangkeng pasti menggunakan ngka dengan 
huruf vokal e. Memang, dominan 4 huruf itu 
digunakan oleh Bugis,” ujar Muhlis yang juga 
mengajar studi pernaskahan tersebut.

50 | No.1 Tahun 2014

OPINI

kehidupan manusia berasal dari empat unsur, 
yaitu butta (tanah), pepek (api), jeknek (air), dan 
anging (angin). 

Bahasa yang digunakan di Sulawesi 
Selatan, yaitu bahasa Bugis, Makassar, Pettae, 
Toraja, Mandar, Duri, dan Kanjo. Di Sulawesi 
Selatan, ada tanggapan yang berbeda 
mengenai naskah Bugis dan naskah Makassar. 
Menurut Muhlis Hadrawi, Dosen Filologi 
Universitas Negeri Hasanuddin Makassar, 
perlu ada yang diluruskan tentang tanggapan 
tersebut. Abad ke-18 s.d. 21 naskah Bugis dan 
naskah Makassar hanya memiliki perbedaan 
dalam bahasa, tetapi naskah Bugis maupun 
naskah Makassar sama, yaitu aksara Lontara. 

“Ada aksara Jangang Jangang, dulu nya 
disebut sebagai aksara Makasar, tapi tidak 
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“Saya luruskan, memang orang Bugis lebih 
sempurna atau lebih kompleks penggunaan 
huruf-hurufnya dibandingkan orang Makassar 
dalam penerapan penulisan. Akan tetapi, 
bukan berarti itu perbedaan. Hanya persoalan 
kompleks dan tidak kompleks. Tetapi, 
juga banyak manuskrip Bugis yang tidak 
menggunakan ngka, mpa, nra, dan nca. Jadi 
itu relatif, sangat tergantung terhadap penulis. 
Mau menggunakan empat huruf itu atau 
tidak,” komentar Muhlis.

Muhlis berani mengatakan bahwa itu 
kekeliruan karena orang jarang melibatkan 
diri membaca secara intensif atau secara 
menyeluruh terhadap naskah Lontara dan 
membuka kesempatan untuk melihat naskah-
naskah yang lain. Hanya melihat sedikit dan 
mengatakan yang banyak. “Yang bagus itu 
melihat hal banyak, tetapi ngomongnya 
sedikit,” kata Muhlis. Kesimpulannya aksara 
bugis dan Makassar itu sama. Menggunakan 
aksara Lontara yang sejarahnya dari aksara 
Bugis, sedangkan Aksara Makassar atau 
Jangang Jangang itu sudah mati. 

Alasan-alasannya, pertama dari segi bentuk, 
aksara Bugis ini lebih simpel, lebih mudah 
membentuknya dan lebih mudah ditulis jika 
dibandingkan dengan aksara Jangang Jangang 
yang lebih rumit. Kedua, sejarah. Dominasi 
politik, ekonomi, dan sosial sejak akhir abad 
ke-17. Perang Makassar menandakan kejatuhan 
Makassar sebagai pemegang supremasi Gowa 
dan digantikan Kerajaan Bugis yang bernama 
Bone. 

Dominasi Bugis yang menyebar tidak 
menimbulkan masalah bagi siapa pun, 
termasuk dalam hal tulis-menulis. Di 
sisi lain aksara Makassar tersisih 
secara alamiorang dan mulai 
menggunakan aksara Bugis. 
Aksaranya sama tetapi bahasanya 
berbeda (bahasa bugis dan 
Makassar). Sebagai perbandingan 
adalah aksara latin yang digunakan 
dalam bahasa Inggris, Jerman, 
Prancis, Indonesia bahkan untuk 
bahasa daerah. “Untuk sekarang 
konsepsi atau perbedaan antara aksara 
Bugis dan aksara Makassar sudah tidak 
lagi,” tutup Muhlis. 

Supaya kekeliruan ini tidak terus berlanjut 
dan berulang, ada baiknya perlu dilakukan 
kegiatan sosialisasi aksara di daerah-daerah 
Sulawesi Selatan, terutama di sekolah-sekolah 
Sulawesi Selatan. Sangat disayangkan jika 
semakin lama semikin sedikit orang yang bisa 
membaca dan memahami aksara lontara. 
Orang yang memahami aksara lontara pun 
bisa mengalami kekeliruan, seperti yang 
diungkapkan Muhlis Hadrawi. 

Sangat memprihatinkan karena warisan 
budaya daerah kian memudar karena tidak 
ada yang mau mempelajarinya atau mau 
mengajarinya kepada generasi muda penerus 
bangsa. Padahal, sangat menarik jika kita 
menguasai dan bisa membaca aksara-aksara 
daerah. Sama halnya jika kita bisa membaca 
huruf-huruf Jepang Hiragana dan Katakana. 
(Red.)

Muhlis Hadrawi (Dosen Filologi Universitas 
Negeri Hasanuddin Makassar)
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Kendit khusuk mengamati semut-semut 
yang bersalaman di dinding kamarnya 
ketika orang-orang di luar rumahnya 

sedang asyik menonton dan mengikuti lomba 
Agustusan.

Bukan sekali atau dua kali Marsam dan 
Pinah, kedua orangtuanya—pasangan Lurah 
sekaligus penyelenggara lomba Agustusan 
itu—merayu Kendit agar mau bermain dengan 
teman sebaya atau sekadar menonton panjat 
pinang, makan kerupuk, atau balap karung di 
luar sana, melainkan kedua orangtuanya tahu 
kalau Kendit bukanlah tipe anak yang suka 
dipaksa-paksa. 

Tak ada yang berani mengganggu 
kesibukan Kendit mengamati semut-semut itu, 
kecuali Kamus, kakak 
sulungnya, walaupun 
tidak jarang Marsam 
melarang Kendit 
berakrab-akrab deng-
an saudara sedarah-
nya sendiri. Pokoknya, 
sekuat apa pun Marsam 
melarang, sekuat itu 
pula anak bungsunya 
akan melawan.

Pengamatan 
terhadap perilaku 
semut itu Kendit 

 Yulizar Fadli 

lakukan atas dasar penasaran yang timbul 
dari Kamus yang tiga bulan lalu baru ke luar 
dari rumah sakit Kurungan Nyawa lantaran 
mencoba memerkosa Rahma Purima, gadis 
yang jadi pujaan hatinya.

“Kamu tahu kenapa semut itu bersalaman?” 
tanya Kamus, lelaki 29 tahun itu dengan suara 
cempreng saat keduanya mandi bareng sambil 
mengamati dua baris semut di dinding yang 
bersalaman dari arah berlawanan.

“Mereka pelukan, bukan salaman, Kak.” 
sambil menunjuk, Kendit mengangkat alis dan 
membelalakkan matanya yang hampir segede 
bola kasti.
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“Emang temen kakak itu bisa denger suara 
semut? Bisa ngobrol juga?”

“Bisa! kayak nabi Sulaiman,“ kata Kamus 
sambil memasang wajah yakin yang pura-pura. 
Kemudian ia melanjutkan lagi ceritanya, “Nah, 
kata Gus, si semut yang pernah ia ajak ngobrol 
di lantai kamar rumah sakit itu bilang kalau 
anunya nenek moyang mereka hilang di dalam 
sebuah perahu besar. Sangat besar. Kata Gus, 
itu perahu nabi. Mungkin lima kali lipat ukuran 
rumah kita. Perahu yang akan menyelamatkan 
seluruh makhluk dari banjir besar.” 

“Kenapa bisa hilang?” kejar adik bungsunya. 
Kamus tidak bisa langsung menjawab, tetapi 
memandang ke atas, ke petak plafon eternit, 
seolah ingatannya akan muncul dari petak-
petak plafon itu.

Dari plafon, Kamus kembali mengarahkan 
pandangannya ke wajah Kendit yang sudah 
lama menunggu. Dengan wajah datar, Kamus 
menjawab pertannyaan adik bungsunya, “Kata 
Gus, jauh hari sebelum datang banjir besar, 
seorang pemimpin besar sudah lama membuat 
dan mempersiapkan perahu yang juga besar 
untuk menyelamatkan seluruh makhluk bumi, 
termasuk si semut. Tentu saja ada penolakan 
dari beberapa makhluk, termasuk, kata Gus lagi, 
dari pihak keluarga si pemimpin sendiri. Hanya 
beberapa gelintir orang yang mau mengikuti 
ajakannya. Yang lain menolak dan berkata 
bahwa si pemimpin sudah 
sedeng dan mengidap 
penyakit gila. Jadi ...”

“Aahh ... Terus 
mana anunya semut 
yang hilang itu?” 
potong Kendit

“Ya sabar, dodol. 
Mau di lanjut in nggak 
nih ceritanya?”

“Ya . . .  Mau!” sahut Kendit 
sambil menggaruk-garuk 
punggung tangan nya yang 
tidak gatal. Kemudian, 
duduk bertopang dagu.

“ N a h , ”  K a m u s 
melanjutkan. “Jadi, 
selain berpenumpang 
orang-orang pilihan, 

“Ya lah ... iya ... pelukan ..., tapi apa kamu 
tahu apa yang mereka ucapkan?” Kendit tak 
bisa menjawab dengan suara, tetapi dengan 
gelengan kepala. Alisnya tidak lagi ia angkat, 
tapi ia turunkan, sehingga bulu-bulu alisnya 
hendak menusuk bola matanya sendiri.

“Benar mau tahu?” Kamus menggoda. 
Kendit menjawab dengan tiga kali anggukan.

“Tapi ada sayaratnya.”
“Apa?” tanya Kendit.
“Jangan bilang ke pada Bapak.”
“Tenang aja, Kak.” Kendit menyahut 

mantap. Dua beradik itu tos, menandakan 
bahwa mereka telah mencapai kesepakatan.

“Semut itu bilang gini,” sambil memeragakan 
dengan kedua ujung tangannya, sepasang 
ujung tangan berjari sepuluh itu diubah Kamus 
menjadi dua semut saling berpelukan, “Sudah 
ketemu belum? Sudah ketemu belum?” tanya 
Kamus dengan nada bicara robot.

Sehabis mandi dan sama-sama berpakaian, 
barangkali karena penasaran, akhirnya Kendit 
mengajukan pertanyaan yang telah ia simpan 
di kepalanya sejak dari kamar mandi. 

“Apanya yang sudah ketemu?” Kendit 
mengerenyitkan dahi.

“Ya anunya si semut.” Kamus menjawab 
enteng.

“Anunya semut?” Kendit mengulang. 
Belum nyambung juga rupanya adik bungsu 
Kamus yang memang tidak mau sekolah itu.

 “Ck. Mana anumu?” Kamus menunjuk 
ke arah tertentu dari bagian tubuh Kendit, 
kemudian mengarahkan telunjuk kirinya yang 
hampir segede dan sepanjang spidol snowman, 
“tuh ... tuh ... yang ada dalam celanamu ... nah 
itu yang namanya anu.” Hampir saja telunjuk 
kiri Kamus menyentuh burung kecil milik 
Kendit yang nyumput di balik kolor merah 
kesayangannya.

“Emang anunya si semut hilang ke 
mana? Semut punya anu kayak aku juga tah, 
Kak?” Kendit mencerocos setelah tadi sempat 
menampel telunjuk kiri kakak sulungnya.

“Tentu saja, ya.”
“Dari mana Kak Mus tahu?”
“Dari temenku di rumah sakit dulu. 

Namanya Gus Uska Dar ... Dar ... ah, aku lupa 
nama belakangnya, tapi yang jelas orangnya 
pinter banget.”
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perahu itu juga berpenumpang berbagai jenis 
hewan. Si pemimpin, kata Gus, dengan mukjizat 
Tuhan, mampu memanggil seluruh hewan 
untuk masuk ke dalam perahu besarnya. Akan 
tetapi si pemimpin tidak dapat memanggil 
semuanya, mungkin perahunya tidak cukup 
menampung seluruh makhluk. Makanya, 
dari seluruh jenis hewan, si pemimpin cuma 
memanggil satu pasang untuk tiap jenisnya: 
sepasang ular, dan sepasang kala jengking, 
sepasang kucing, sepasang ...”

“Garuda?” tanya Kendit
“Garuda kepalamu!” potong Kamus sambil 

mendorong lebar jidat Kendit. Kemudian, 
Kamus melanjutkan, “Akhirnya sepasang anjing. 
Namun, di sinilah celakanya. Mengapa? Karena, 
dalam perjalanan menuju perahu, sepasang 
anjing ini kawin sambil berlari. Cuma anjing 
saja, kata Gus, yang punya perilaku semacam 
itu. Gus juga mewanti-wanti agar aku tak 
berperilaku seperti anjing itu. Nah, kulanjutkan 
lagi. Singkatnya, kelakuan si anjing itu segera 
diketahui oleh si pemimpin. Pemimpin murka 
sambil mengetukkan tongkatnya ke lantai 
perahu. Dengan keistimewaan yang ia punya, 
ditariklah, dicabutlah, kecuali milik golongan 
manusia, seluruh alat kelamin yang ada dalam 
perahu itu. Satu per satu. Si pemimpin berjanji 
akan mengembalikan alat kelamin mereka 
setelah badai dan banjir berlalu.”

“Terus bagaimana anunya si semut bisa 
hilang?” 

“Sabar dodol!” Kamus gregetan. Kemudian, 
setelah menarik napas agak panjang, Kamus 
pun melanjutkan, “Badai atau banjir besar itu 
berlangsung sekitar, ah, aku lupa berapa lama 
pastinya ... padahal Gus pernah ngomong ..., 
tapi yang jelas puluhan hari lamanya. Setelah 
badai reda dan banjirnya surut, si pemimpin 
ke luar dari perahu dan mendapati sebuah 
negeri hijau. Dikembalikanlah alat kelamin 
mereka. Semua gembira karena alat kelamin 
mereka telah kembali, kecuali milik si semut. 
Si semut panik dan bertanya, di manakah alat 
kelaminnya disimpan. Si pemimpin tak bisa 
menjawab. Entah bagaimana ia, si pemimpin 
itu, bisa lupa menaruh anunya si semut. Entah 
bagaimana pula, waktu itu, si pemimpin bisa 
hilang kekuatan untuk mengembalikan anu 

si semut,” kata Kamus sambil menggerak-
gerakkan, menaik-turunkan, sepasang alisnya 
yang berbulu lebat. 

“Waaah ...” sahut Kendit sambil membiarkan 
mulutnya terbuka lebar sampai belasan detik. 
“Tidak mungkin.” Ketika mengucapkan kalimat 
itu, barulah mulut Kendit bisa mingkem.

“Ya sudah kalau nggak percaya.”
“Kendiit! Ndiiit!! Kendiiit!!!” Suara berat 

Marsam terdengar dari balik pintu kamar.
“Yaa, Pak!” sahut Kendit sambil 

memanjangkan lehernya.
“Heh ... ingat ... jangan katakan kepada 

Bapak,” kata Kamus dengan telunjuk tangan 
kanan mengarah ke muka Kendit. 

“Ya, ya.”
“Ndiiit!!!” Suara berat Pak Marsam 

memanggil lagi. 
Tiga minggu berlalu dan Kendit masih 

menyempatkan diri berjongkok memandangi 
semut-semut itu, kali ini di atas kasur 
kapuk superempuk—bau ompolnya juga 
superpesing—yang dilapisi sprei polos biru 
muda. Bocah itu terus mendekatkan mata 
gedenya ke arah mahluk kecil warna merah 
genting yang berbaris di dinding kamar 
bercat putih susu. Biasanya, ia minta ditemani 
Kamus, tapi kali ini tidak, sebab, bujang kurus 
ceking itu terpaksa dikirim Marsam dan Pinah 
ke rumah sakit jiwa Kurungan Nyawa untuk 
kedua kalinya lantaran berusaha membunuh 
Lencung. Kamus mengejar Lencung sambil 
mengayu-ayunkan parang dalam genggaman 
tangan kanannya. Kamus tak terima karena 
Rahma Purima, pujaan hatinya, duduk 
bersanding dengan Lencung di pelaminan 
sehari sebelumnya.

Sementara Kendit, bocah 12 tahun yang 
ogah sekolah itu, kian takzim mengamati 
barisan semut yang bersalaman satu per satu 
dari arah berlawanan. Mencoba menyimak 
apakah semut-semut itu benar-benar berkata, 
“Sudah ketemu belum? Sudah ketemu belum?”

Bandar Lampung, 17-18 Agustus, 2013
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Sekali lagi sebelum kulanjutkan perjalanan

Dan menatap lurus ke depan,

Aku, sendiri menadahkan tangan

Ke ArahMu, yang padaNya kuungsikan badan,

Dan, dalam lubuk kalbu terdalam,

Telah khidmat kuusuguhkan altar persembahan

Agar senantiasa

Kembali suaraMu memanggilku

Pada altar itu terukir membara

Sang kata: Kepada Tuhan Tak Dikenal.

Aku milikNya, meski kini

Masih masuk gerombolan penghujat.

Aku milik-Nya dan kurasakan jerat

Yang dalam seteru memerosokanku

Dan, tetap memaksaku menjadi abdi

Meski kucoba larikan diri.

Ingin kukenali Kau

Wahai yang Tak Dikenal,

Yang cengkrami pusat jiwaku,

Yang lintasi hidupku bagai badai,

Kau Yang Tergapai,

Yang sejenis denganku!

Ingin kukenali Kau,

Sendiri jadi abdiMu.

(Musim Gugur 1864) Yang kelak terdesak banyak berkabar,

Bisukan banyak hal ke dalam diri.

Yang kelak terdesak nyalakan halilintar,

Mesti jadi awan berbilang hari.

No.1 Tahun 2014 | 55

Kepada Tuhan Tak Dikenal
Untuk hidupi hidup nan girang,

Santaikan jiwa janganlah resah!

Ajarlah diri tinggi menjulang!

Ajarlah diri menengok ke bawah!

Napsu gairah paling mulia

Muliakanlah dengan bestari:

Pada tiap kilogram cinta

Tambahkan segram penghinaan diri!

Duhai manusia! simaklah!

Apa sabda tengah malam yang dalam?

“Aku lelap, lelap,

Kini terjaga dari mimpi yang dalam:

Dunia ini dalam,

Lebih dalam dari yang diduga siam.

Deritanya dalam,

Gairah-lebih dalam dari nestapa:

Derita bicara:

Enyah!

Tapi segala gairah hasratkan keabadian,

Hasratkan keabadian,

Keabadian maha dalam.”

Pegangan Hidup

Nyanyian Mabuk

Yang Kelak Terdesak Banyak 
Berkabar...

PUISI

Friedrich Wilhelm Nietzsche



56 | No.1 Tahun 2014

Agus R. Sardjono adalah seorang 
penyair, cerpenis, esais, penerjemah, 
penulis naskah drama, redaktur dan 
editor. Siapa saja mengenalnya. 
Itu setara nilainya dengan 
memperkaya pengetahuan, 
khususnya di bidang dunia 
sastra dan atau seni 
kepenyairan itu sendiri. 
S e b a g a i  s e o r a n g 
p e n y a i r ,  d e n g a n 

Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ucap anak sekolah dengan sapaan palsu. 
Lalu merekapun belajar sejarah palsu dari buku-buku palsu. Di  akhir sekolah 
mereka terperangah melihat hamparan nilai mereka yang palsu. Karena tidak 

cukup nilai, berdatanganlah mereka ke rumah-rumah bapak dan ibu guru untuk 
menyerahkan amplop berisi perhatian dan rasa hormat palsu. Sambil tersipu palsu 
dan membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya pak guru dan bu guru terima juga 
amplop itu sambil berjanji palsu untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan nilai-
nilai palsu yang baru. Masa sekolah demi masa sekolah berlalu, merekapun lahir 
sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, ahli pertanian palsu, insinyur 
palsu. Sebagian menjadi guru, ilmuwan atau seniman palsu. Dengan gairah tinggi, 
mereka menghambur ke tengah pembangunan palsu dengan ekonomi palsu 
sebagai panglima palsu. Mereka saksikan ramainya perniagaan palsu dengan 
ekspor dan impor palsu yang mengirim dan mendatangkan berbagai barang 
kelontong berkualitas palsu. Dan bank-bank palsu dengan giat menawarkan 
bonus dan hadiah-hadiah palsu tapi diam-diam meminjam juga 
pinjaman dengan izin dan surat palsu kepada bank negeri yang 
dijaga pejabat-pejabat palsu. Masyarakat pun berniaga 
dengan uang palsu yang dijamin devisa palsu. Uang-uang 
asing menggertak dengan kurs palsu sehingga semua 
blingsatan dan terperosok krisis yang meruntuhkan 
pemerintahan palsu ke dalam nasib buruk palsu. Lalu 
orang-orang palsu meneriakkan kegembiraan palsu 
dan mendebatkan gagasan-gagasan palsu di tengah 
seminar dan dialog-dialog palsu menyambut tibanya 
demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring 
dan palsu. (Sajak diberi judul Palsu karya, 
Agus R. Sarjono)

Syair Lawatan Sang Penyair
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berkualifikasi dan bertalenta plus. Ia tidak 
saja fanatik menghadirkan alur imajinasi 
yang fantastik karena setiap pilihan kata, 
setiap bentukan kalimat yang terangkai tidak 
saja diyakini memiliki kekuatan, tapi juga 
mengandung hasrat ‘menenggelamkan’ bagi 
siapa saja yang membaca dan mendengar tiap-
tiap serpihan kata dari syair puisi hidupnya. 

Sajaknya berjudul Palsu dengan membaca 
sajak yang berjudul palsu, kita merasa 
digiring ke dalam suasana panggung, seperti 
menyaksikan sebuah pementasan. Lihat saja, 
bagaimana sang penyair, dengan bermodalkan 
pengulangan kata Palsu sebanyak 36 kali, 
sangat berpotensi untuk menenggelamkan kita 
(pembaca) pada sebuah tragedi kehidupan. 
Dengan dimulai dari ruang sekolah yang paling 
dasar, melalui sapaan rasa hormat, hingga ke 
puncak-puncak kekuasaan yang menawarkan 
berbagai janji, segalanya berbalut penuh 
kepalsuan.

Agus R. Sarjono kerap menulis puisi, 
cerpen, dan esai. Karyanya dimuat di berbagai 
koran, majalah, dan jurnal terkemuka di 
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 

Puisi-puisinya telah banyak dikaji oleh 
peneliti dalam dan luar negeri. Pendidikan 
formalnya diselesaikan di IKIP Bandung (S1) 
pada studi Jurusan Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia; dan Kajian Sastra, Fakultas 
Ilmu Budaya UI untuk S-2-nya. Sehari-hari, ia 
bekerja sebagai pengajar pada Jurusan Teater 
Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, 
serta menjadi redaktur majalah sastra Horison. 
Agus adalah salah seorang Ketua DPH Dewan 
Kesenian Jakarta (DKJ) periode 2003-2006. 
Sebelumnya ia adalah Ketua Komite Sastra DKJ 
periode 1998-2001. 

Sejak Februari hingga Oktober 2001, 
Agus R. Sarjono tinggal di Leiden, Belanda 
sebagai writer in residence atas undangan 
Poets of All Nations serta peneliti tamu pada 
International Institute for Asian Studies (IIAS), 
Universitas Leiden. Ia juga pernah diundang 
sebagai penyair tamu di Heinrich Böll Haus, 
Langenbroich, Jerman sejak Desember 2002 
hingga Maret 2003. Sejak enam tahun yang 
lalu, ia adalah salah seorang instruktur sastra 
bagi para guru se-Indonesia. (Red.)

Nama
Agus R. Sarjono

Lahir
Bandung, Jawa Barat, 27 Juli 1962

Pendidikan
FPBS, IKIP Bandung,
Pascasarjana Universitas Indonesia

Profesi
Penulis, Penyair, Cerpenis, Esais, Penerjemah, Editor
Ketua Bidang Program Dewan Kesenian Jakarta periode  2003-2006,
Dosen jurusan Teater Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung,
Redaktur jurnal Orientierungen di Bonn, Jerman,
Redaktur majalah sastra Horison

Karya Sajak
Kenduri Airmata, (1994, 1996),
A Story from the Country of the wind (2001),
Suatu Cerita dari Negeri Angin, (2001, 2003),

BIODATA

FIGUR



58 | No.1 Tahun 2014

Frische Knochen aus Banyuwangi (Tulang Segar dari Banyuwangi), 2002.
Diterbangkan Kata-kata, 2006.
Kepada Urania terjemahan karya Joseph Brodsky, 1998.
Impian Kecemburuan, terjemahan karya Seamus Heaney, 1998.

Antologi Puisi dan Buku Esai
Tangan Besi, Antologi Puisi Reformasi, 1998.
Bahasa dan Bonafiditas Hantu, 2001.
Sastra dalam Empat Orba, 2001.

Karya Drama
Atas Nama Cinta, 2004.

Buku Terjemahan
Kepada Urania, Joseph Brodsky, 1998.
Impian Kecemburuan Seamus Heaney, 1998.
Zaman Buruk buat Puisi Bertolt Brecht, 2004.
Candu dan Ingatan Paul Celan, 2004.

Buku yang dieditori
Saini KM: Puisi dan Beberapa Masalahnya, 1993.
Catatan Seni, 1996.
Kapita Selekta Teater, 1996.
Pembebasan Budaya-budaya Kita, 1999.
Dari Fansuri ke Handayani, 2001.
Horison Sastra Indonesia 1-4, 2002.
Horison Esai Indonesia 1-2, 2003.,
Rilke: Padamkan Mataku, Kumpulan Puisi, 2003.
Bertolt Brecht: Zaman Buruk Bagi Puisi, Kumpulan Puisi, 2004.
Malam Sutra Sitor Situmorang, 2004.
Paul Celan: Candu dan Ingatan, Kumpulan Puisi, 2005.
Teater tanpa Masa Silam, 2005.
Poetry and Sincerity, 2006.
Johann Wolfgang von Goethe: Satu dan Segalanya, Kumpulan Puisi, 2007.
Hans Magnus Enzensberger: Coret Yang Tidak Perlu, Kumpulan Puisi, 2009.

Konferensi, Festival, dan Pembacaan
Asean Writers Conference”, Manila, 1995.
Istiqlal International Poetry Reading”, Jakarta, 1995.
Ipoh Arts Festival III”, Negeri Perak, Malaysia, 1998.
The Netherlands-Indonesian Poetry Night” di Erasmus Huis, Jakarta, 1998).
Poetry on the Road”, Bremen, 2001.
Internationales Literaturfestival Berlin, 2001.
Festival de Winternachten”, Den Haag, 1999 and 2005.
The Dubai International Poetry Festival”, 2009.

(Dari berbagai sumber)

FIGUR



No.1 Tahun 2014 | 59

Penerbit : Komodo Books (Nalar) 
Edisi : Soft Cover
Bahasa : Indonesia  
Halaman : 192
Ukuran : 142 x205x0 mm  
Alih Bahasa : Agus. R. Sarjono,
  Berthold Damshauser

Syahwat Keabadian

Dengan cara berbeda sastra dan filsafat, 
keduanya sama-sama memperbincangkan 
soal; apa, siapa, kapan, mengapa, dan 
bagaimana fenomena hidup manusia. Jika 
filsafat mengandalkan pendekatan rasional 
dengan penggunaan bahasa sesuai dengan 
makna sebenarnya sastra lebih berhasrat ingin 
melukiskan bagaimana fenomena itu ada dan 
menyelimuti hidup manusia, tentunya dengan 
kekuatan imajinasi atau simbol makna sebagai 
bahasa. Syahwat Keabadian, dipilih dan diambil 
dari sejumlah buku-buku karya Nietzsche 
pada periode yang mewakili gagasan juga 
kegelisahan jejak pemikirannya yang ditulis 
di puncak kreativitasnya saat ia berusia 45 
tahun. Di antara judul buku-buku itu, antara 
lain; Kepada Tuhan yang Tak Dikenal (1858 

- 1877), Sabda sang Bijaksana (1882), Yang 
Kelak Terdesak Banyak Berkabar (1882 - 188), 
Nyanyian Zarathustra (1883 - 1885), Cuma 
Pandir! Cuma Penyair! (1882 - 1888) Kumpulan 
puisi yang terhimpun dalam Seri Puisi Jerman 
VI ini dibuat pada kisaran tahun 1858-1888. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)

Siapa tidak kenal manusia bergelar filosof 
asal Jerman ini. Sosok pemberontak, yang 
bermukim di ladang kegaduhan. Dialah yang 
mengaku sebagai si pembunuh Tuhan, lalu 
melantik dirinya menjadi Tuhan, sekaligus 
sebagai hantu di zamannya. Nietzsche tidak 
saja dijuluki seorang eksistensialis ateistik 
yang garang, ia juga sangat berpengaruh 
bahkan sangat jauh (dari Martin Heidegger 
sampai Chairil Anwar atau mungkin hingga ke 
Wiji Thukul). 

Menyelami tiap-tiap kata atau kalimat 
dari buah pikirannya, seolah kita diseret-paksa 
untuk menyaksikan bagaimana wujud sebuah 
kekecewaan yang mendalam, juga tentang 
harapan-harapan yang tertanam. Salah satu 
puisi Nietzsche dalam Syahwat Keabadian, 
berjudul Nyanyian Malam, ia mengaku betapa 
ingin ia menarik kembali tangannya manakala 
“tangan mereka (manusia domba) terulur 
menggapai; bagai air terjun yang ragu”. Ia telah 
menjelma jadi seseorang yang begitu lapar 
akan kekejian, dengan dendam yang tumbuh 
dari kesendiriannya. Dalam sepi, dingin, dan 
kesendirian yang nyaris mutlak, ia seakan 
meratapi nasibnya: berbahagialah dia yang 
masih berumah-memiliki jalan pulang. Begitu 
juga dalam puisinya berjudul “Kesendirian” 
yang diawali oleh penggambaran sekawanan 
burung-burung gagak yang berteriak resah 
tanda hujan salju bakal turun. 

Buku yang bersampul kuning-putih 
dilatarbelakangi wajah sang penyair bermata 
tajam dan bermisai tebal, yang dialihbahasakan 
oleh dua orang penerjemah yang juga sama-
sama berprofesi sebagai pengajar, yaitu, Agus 
R. Sarjono dan Berthold Damshäuser, adalah 
sebuah kumpulan puisi setebal 192 halaman, 
yang memuat sekitar 60 puisi karya Nietzsche. 
(red.)
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Eufemisme Kita
“Sepenggal kata tak terdengar kejam”

Pihak penguasa merancang bahasa yang 
mengutamakan penghalusan semantik secara 
berlebihan, dengan maksud agar terkesan baik 
adanya. Pada saat yang sama, pihak penguasa 
sesungguhnya tengah dan sudah melakukan 
upaya penyangkalan terhadap kebenaran 
itu sendiri (semacam menutupi ruang-ruang 
kebenaran). Kegiatan atau perilaku semacam 
inilah, kemudian disebut politik bahasa. Politik 
bahasa merupakan upaya yang terencana dalam 
kesopansantunan memilih dan menggunakan 

Penghalusan bahasa sepertinya sudah menjadi tradisi di kalangan 
antarpemangku kebijakan (penguasa). Namun, ada suatu hal yang secara 
mendasar sangat berbeda, yaitu; antara dicapainya maksud memperhalus 

bahasa demi tujuan kepantasan, dan sebuah tindakan atas nama menjunjung 
rasa hormat terhadap nilai kebenaran hakiki. Hal yang dimaksud adalah semacam 
adanya kontradiksi antara penggunaan bahasa yang dirancang halus di satu sisi, 
dan pengutamaan nilai-nilai kejujuran yang lugas di sisi lain. 

Eufemisme adalah cara penguasa membungkus 
tindakan dan atau perilaku dalam bentuknya 
represi linguistik, agar terkesan tampak lebih 
beradab, elegan, atau mungkin manusiawi. 
Namun, tanpa dimengerti atau disadari, 
cara-cara demikian pada akhirnya, hanya 
mengakibatkan posisi bahasa menjadi semakin 
tersesat (mengalami distorsi makna luar biasa), 
jauh dari makna  sebenarnya. 

Represi linguistik adalah bentuk-bentuk 
penekanan atau pembatasan atas kebebasan 

rakyat dalam menyatakan/mengungkapkan 
isi pikiran ataupun perasaannya melalui 
bahasa. Adapun tujuan dilakukannya cara-cara 
eufemisme (penguasaan wacana dan opini 
publik) adalah untuk mengkondisikan suatu 
keadaan masyarakat sehingga memudahkan 
bagi para penguasa dalam mencapai maksud 
dan tujuannya. Beberapa akibat yang 
ditimbulkan dari eufmisme (represi linguistik), 
adalah melemahkan daya nalar dan daya 
rasa, melemahkan kreativitas kebahasaan, 
memiskinkan kebudayaan, kesastraan, 
kematian bahasa itu sendiri. (red.)

istilah atau kosakata netral. 
Tujuannya untuk membuat 

atau menciptakan suasana 
agar lebih menyenangkan, 

dar ipada menggunakan 
kosakata (bahasa) apa adanya. 

Cara-cara demikian dilakukan pada 
intinya untuk menghindari dampak 

emosional yang mungkin saja dapat 
ditimbulkan (sebagai konsekuensi).

Dalam terminologi ilmu 
bahasa, ada disebut hal yang 
disebut eufemisme: yaitu gaya 
bahasa (majas) yang digunakan 

untuk mengungkapkan 
sesuatu dengan cara 
lebih halus (punya makna 
subjektif), sehingga tidak 
terdengar kasar, negatif, 

kejam, atau jorok. 

Kalau kebijakan yang diambil, dapat 
menghilangkan daya bahasa lalu 

untuk apa eufmisme kita.
Mereka bukan menyembunyikan 

atau menciptakan realitas
Kaum eufmisme bersembunyi dari realitas.

Eufmisme bukan bentuk penyamaran 
atau menyamarkan.

Tepatnya menabur kepatuhan 
buta kepada penguasa.

Eufimismekah kita? 
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