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Bahasa Dan Kesusasteraan: 
Ke Mana Yang Kita Tuju? 

Mohamed Nairn Daipi 

Bahasa sebagai alat pengucapan yang lahir hanya semata-mata 
untuk berhubungan sesama anggota masyarakat dengan bahasa yang 
hadir dan terterap sebagai sebuah hasil kesusasteraan adalah dua 
perkara yang berbeza. Amat sukar kepada kepada kita untuk 
membezakan kedua-keduanya. Walaupun begitu kedua-duanya 
masih dan tetap berfungsi untuk mempergiat dan memperkaya 
kebudayaan . 

Kita mengetahui bahawa bahasa yang ditutur atau ditulis adalah 
untuk melahirkan komunikasi apa saja; mahu menyampaikan pe
ngetahuan, memperkembang pemikiran, memperdalam kemahiran, 
menyogok cita-cita, melahirkan perasaan, memperlihat semacam 
isyarat dan sebagainya. Segala pernyataan dan keinginan itu akan 
terakam dan tercapai melalui segala pengucapan bahasa. 

Tentunya pula segala pernyataan dan keinginan itu harus pula 
dapat ditangkap dan dimengerti oleh satu pihak yang lain. Bila pihak 
yang satu lagi dapat memahami kemahuan dan cita-cita penuturnya 
maka di sinilah berakhir dan terpenuhnya tugas bahasa sebagai alat 
komunikasi atau pengantar. Slametmuljana menerusi bukunya 
Peristiwa Bahasa dan Kesusasteraan (hal: 24) menyatakan: Bila 
orang lain sudah dapat mengetahui maksudnya, ini bererti bahawa 
bahasa yang digunakan itu memenuhi tugasnya . 

Dalam membuat penuturan. seorang penutur mungkinnya akan 
sedaya upaya mencuba untuk membolehkan pihak yang mendengar 
tuturannya cepat dan mudah memahami kehendaknya. 

Sekadar contoh kita ambil buku pengetahuan. Pembaca akan 
menemui hasil dari hasil pembacaannya bila ia dapat menangkap isi 
dan pengajaran penulisnya, dan tentulah isi dan pengajaran itu 
tertutur melalui bahasa yang diketahui dan dinikmati pembacanya. 
Begitulah juga seorang pemidato yang mahu hasrat dan cita-citanya 
dapat difahami dan dianuti pula oleh pendengarnya harus pula 
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Atau sebarang iklan 
yang mahu supaya setiap pengguna cepat dan mudah menangkap 
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kemahuannya, tidak pula ia menggunakan bahasa-bahasa yang 
payah dan sukar difahami. 

Tidak dengan kesusasteraan; bahasa yang digunakan tidak 
bersifat informatif dan persuasif seperti yang dinyatakan di atas. Ia 
adalah hasil dari sebuah kerja imaginasi dan menerusi proses-proses 
penciptaan. 

Segala pengucapan bahasa yang terterap dalam kesusasteraan 
mengandungi segala macam denyut nadi penciptanya , mengisi segala 
resah dan resa jiwa penciptanya sewaktu membikin ciptaannya. 

Audiennya (pembaca dan pendengar) pula tidak hanya setakat 
membaca dan/atau mendengar. Ia meneliti segala macam pe
ngungkapan kata (bahasa) dan membuat kerja imaginasi seperti 
penciptanya juga. Kata-kata yang terungkap hasil dari pengucapan 
demi pengucapan penciptanya seolah-olah berinteraksi bukan sahaja 
dengan intelek tetapi sekaligus dengan emosi audiennya juga. 

Bahasa dalam kesusasteraan tidak hanya memperlihat apa yang 
tersurat seperti lazimnya dengan bahasa yang bersifat informatif dan 
persuasif tadi, tetapi ia merakam kata-kata yang tersirat. Andainya 
masyarakat audien dapat menembusi di sebalik kata yang tersurat 
tadi, maka masyarakat audien itu dapat menyelami kehendak, 
cita-cita , perasaan dan sikap penciptanya. Tidak berhasilnya 
masyarakat menyelam dan menembusi segala kata yang terukir 
dalam sebuah hasil sastera (terutama puisi) maka gagal dan 
terbantutlah keinginannya untuk memahami dan menafsiri sedetik 
kehidupan yang dirasai qan mahu diucapi oleh penciptanya . 

Di sinilah kelainannya bahasa yang terucap di dalam ke
susasteraan. la digunakan untuk mencipta dan tidak memuat segala 
pengucapan-pengucapan yang berbentuk fakta. 

Sebagai hasil penciptaan dan kerja imaginasi , kata-kata yang 
terungkap merupakan pengalaman penciptanya, yakni sebuah pen
jelmaan cita dan rasa yang diolah pula dalam lingkungan-lingkungan 
yang indah . Dan tentulah segala penjelmaan itu terluah melalui 
kata-kata. Di sinilah juga lahirnya kerja kreatif sebagai satu lagi ciri 
kesusasteraan. 

Mari kita jenguk sekuntum sajak ini , hasil karya penyair muda 
kita yang berbakat Rauzani Ahmad (Damha): 
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Terlalu 

Aku lihat 
kepalamu men 
bila angin halu 
meraba leherm 

Aku lihat 
rumahmu bero 
bila hujan gum 
menimpa atapr 

Aku lihat 
badanmu berta 
bila awan putit 
menggugurkan 

Aku tahu 
dunia terlalu b1 
terlalu berat m 

Meneliti sekali 
apa-apa, malah pen 
penuturan kita seha 
kita akhirnya akar 
yang menuntut kita 
rasa penulis . 

Perhatikan an 
gunung, awan putil 
sebagai perlambang 
nya kita mungkirn 
merakam gejala-ge 
hidupan dan kesek 
ke alam rasa kece\1 
segala-segala itu te1 

Melihat pada 
pengucapan bahasa 
perhubungan-perhu 
kata: seni adalah hl 

Melalui perhu 
bahasa berkembang 
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Terlalu 

Aku lihat 
kepalamu menunduk 
bila angin halus 
meraba lehermu 

Aku lihat 
rumahmu berombak 
bila hujan gunung 
menimpa atapmu 

Aku lihat 
badanmu bertabur 
bila awan putih 
menggugurkan kakimu 

Aku tahu 
dunia terlalu besar untukmu 
terlalu berat menghukum aku 

Meneliti sekali lalu sajak 'Terlalu' ini, kita tidak akan tersua 
apa-apa, malah pengucapan yang dibuat Damha begitu asing dengan 
penuturan kita sehari-hari. Tetapi bila kita hayati sedalam mungkin , 
kita akhirnya akan bersua dengan berbagai-bagai perlambangan 
yang menuntut kita menafsirinya pula dan melihat ke dalam cita dan 
rasa penulis. 

Perhatikan anasir-anasir alam seperti: angin halus, hujan 
gunung, awan putih dan dunia ter/alu besar yang diungkap Damha 
sebagai perlambangan atau kata-kata simboliknya. Dengan meneliti
nya kita mungkinnya akan bersua dengan rasa Damha dalam 
merakam gejala-gejala hidup yang sering membebani kita, ke
hidupan dan kesekitarannya yang mendesak dan menghempit kita 
ke alam rasa kecewa, rasa hambar dan rasa ketewasan yang mana 
segala-segala itu terlihat dalam: terlalu berat menghukum aku. 

Melihat pada perlambangan kata, mengertilah kita bahawa 
pengucapan bahasa dalam kesusasteraan (terutama puisi) mengisi 
perhubungan-perhubungan simbolik dan ini membenarkan kata
kata: seni adalah hasil dari kegiatan simbolik manusia. 

Melalui perhubungan-perhubungan secara simbolik inilah, 
bahasa berkembang dan membina. Bukan sahaja ia mengalami per-
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ubahan-perubahan sintax tetapi mengalami perubahan-perubahan 
maknanya, atau sinonimnya. 

Waiau bagaimanapun simbol-simbol (perlambangan) kata tidak 
mudah ditafsiri apatah lagi bila perlambangan-perlambangan 
tersebut bersifat personal dan hanya difahami oleh penulisnya. 
Perhatikan dua kuntum sajak Mohamed Latiff Mohamed yang 
menerap perkataan Muhammad yang mengalami perubahan makna: 

Suatu Apartment 

Dunia ini boneka ganjil 
kelahiran Isa & Buddha 
keunggulan Muhammad 
diletakkan di buntut babi . 

(antologi Segumpal Api dan Selingkar Pelangi, 
halaman 72). 

Muhammad 

Muhammad hari ini tidak kusambut 
kedatanganmu 
dengan mawar-mawar biru 
kerana aku terlalu rindu 
berhajatkan suatu ballada biru 

(antologi Segumpal api, Selingkar Pelangi, 
halaman 46) . 

. . Dalam sajak Suatu Apartment kita jelas dengan pengertiannya 
ia1tu Rasulullah s.a .w. tetapi melalui sajaknya Muhammad amat 
tertarik kepada saya menurunkan penjelasan beliau sendiri menerusi 
eseinya: Simbol-simbol menolak kedatangan Muhammad yang saya 
gunakan sama sekali saya tidak bermaksud menolak Muhammad 
s.a. w tetapi apa yang saya fikirkan ialah penolakan terhadap objek
objek yang mewakili Muhammad s.a. w. (para ulama, pemimpin
pemimpin ugama di dunia Islam hari ini) yang bertopengkan ajaran
ajaran Muhammad s.a. w. tetapi tidak menjalankan dan mempraktik
kan ajaran-ajaran tersebut terutama dari segi politik Islam itu sendiri. 
(Lihat Berita Minggu 12 0kt 1975). 

Jadi bernilai tidaknya, baik buruknya dan tinggi rendahnya 
sesebuah hasil seni (terutama puisi) bergantung kepada penjelmaan 
cita dan rasa melalui bahasa dan membentuk keindahan. Semakin 
dalam penjelmaan jiwa yang tersembur keluar dengan bahasa yang 
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padat dan indah se 
yang digunakan se 
yang digunakan set 
kebiasaan umum s 
pangan-persimpang 
yang bersifat kritis 
dalam menafsiri kel 

Pengucapan b, 
kelainannya . Tentu 
yang mengubah pul 
sifat sederhana, ser 
pemuisi bisa menca 
nya dalam kata-kat 

Tidak dengan 
penerapan plot , r 
unsur-unsur lain. 1 

logika ; tidak seperti 
juga menampakkar: 
harian. Melalui ga: 
akan menampakka1 
penulisnya . 

Novel misalnya 
serta menganalisa p, 
sopistikated dan au 
terperinci tetapi rr 
mampu lari dari p 
informatif dan pers1 

Kita ambit cont 
Mohamed Latiff ~ 
rambut Elsa. Daun 
dari cahaya bulan y, 
helai daun cemara J 

bu/an dari celah-ei 
Kemudian dia men~ 
tenang. Riak-riak a, 
Malek merenung he 
ngannya semakin be 
Cahaya bu/an di da, 
Pandangannya sayu 

"Malek kau tid, 
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padat dan indah semakin berjiwalah hasil karya tersebut. Bahasa 
yang digunakan sebagai berjiwalah hasil karya tersebut. Bahasa 
yang digunakan sebagai lambang bergerak dan lari dari kebiasaan
kebiasaan umum secara langsung. Dan kefahaman dari persim
pangan-persimpangan kebiasaan ini pula melahirkan suatu fikiran 
yang bersifat kritis sambil menjenguk langsung pengalaman penulis 
dalam menafsiri kehidupan yang dialaminya dan dirasainya. 

Pengucapan bahasa dalam prosa pula , kita dapat melihat 
kelainannya. Tentulah kelainan ini lahir dari kelainan cita dan rasa 
yang mengubah pula isi dan bentuknya sekaligus. Prosa lebih ber
sifat sederhana, sementara puisi menemui alam sebebas-bebasnya, 
pemuisi bisa mencakup apa sahaja cita dan rasanya dan meluahkan
nya dalam kata-kata yang penuh simbolik. 

Tidak dengan prosa: pengucapan bahasanya beradun dengan 
penerapan plot, penggambaran watak, peristiwa-peristiwa dan 
unsur-unsur lain. Walaupun ia tidak terlepas dari memperlihat 
logika ; tidak seperti puisi yang sifatnya lebih bebas, penulisan prosa 
juga menampakkan kelainan-kelainan dari pemakaian bahasa se
harian. Melalui gaya dan pengucapan bahasanya yang tersendiri 
akan menampakkan kepada kita kesegaran pengucapan dan idea 
penulisnya. 

Novel misalnya ; penulisan yang lebih luas dan banyak merakam 
serta menganalisa pengalaman manusia secara lebih lengkap , teratur, 
sopistikated dan autentik bukan hanya melukis watak-watak secara 
terperinci tetapi mengambil bahasa dan pengucapan kata yang 
mampu lari dari pengucapan-pengucapan yang berbentuk fakta, 
informatif dan persuasif. 

Kita ambil contoh movelet Di Puncak Rindu halaman 37 oleh 
Mohamed Latiff Mohamed : Hembusan angin ma/am membelai 
rambut Elsa. Daun cemara berguguran ditiup angin jelas kelihatan 
dari cahaya bu/an yang menampar muka Elsa dan Malek. Beberapa 
helai daun cemara hinggap di anak rambut Elsa. Malek merenung 
bu/an dari celah-celah ranting cemara, pilu dan merawankan. 
Kemudian dia mengalihkan pandangan ke pantai. Ombak beralun 
tenang. Riak-riak angin mencium gigi pantai dengan lembut sekali. 
Malek merenung horison yang tidak bertepi. Semakin jauh panda
ngannya semakin berbalam ditelan gelap ma/am dan kehitaman Laut. 
Cahaya bu/an di dada langit semakin gemersik. Elsa masih tunduk. 
Pandangannya sayu dan kaku. 

"Malek kau tidak menjawab soalanku, marilah kita dialogkan 
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tentang dosa dan realiti cinta dalam hidup ini, jawablah Malek, 
mengapa kau diam? Jawablah sayang!" 

Dalam memberi nyawa dan warna kepada penggunaan bahasa 
supaya ia tidak beku dan tidak sempit melalui_kesusasteraan, sebagai 
penulis janganlah kita memperlakukan bahasa dengan sesuka hati 
dan kehendak rasa secara sewenang-wenangnya. Betapa pun penulis 
itu berbakat, mahupun amat kreatif atau amat lebih jauh dari pola
pola bahasa diterima oleh masyarakatnya. 

Bahasa yang diucap melalui kesusasteran adalah bahasa 
yang berkomunikasi dengan masyarakat. Tanpa penyelewengan
penyelewengan yang keterlaluan sifatnya akan menjadikan bahasa 
itu berkembang dan amat unik. Dengan penyelewengan-penye
lewengan yang disengaja pula akan menjadikan bahasa itu mem
perkecil dan memperendah taraf kebudayaannya. Apatah lagi bila 
pengucapan-pengucapan yang dibuat itu kacau sifatnya. 

Sekarang mari kita lihat beberapa aspek penggunaan bahasa 
yang diterap oleh penulis-penulis muda kita melalui karya-karyanya. 
Kita akui bahawa penulis-penulis kita lahir dari unsur alam atau 
bakat semulajadi yang sudah sedia pula tertanam dalam jiwanya 
tetapi kesusasteraan yang menjadi bahasa sebagai inti pengucapan
nya tidak pernah difikirkan secara meluas dan tidak mahu pula 
membuat perenungan-perenungan sebentar ke atas karya-karyanya 
semula. 

Telah saya perkatakan bahawa pengucapan bahasa menerusi 
puisi adalah perhubungan yang dibuat secara simbolik, lahir secara 
spontan dan berbicara dengan masyarakat melalui rasa dan cita 
penulisnya. 

Bila kita melihat karya-karya puisi Mohamed Latiff Mohamed, 
beliau amat gemar sekali menerap kata ganda yang ditulis senyawa 
dengan meluluhkan tanda sempang, seolah-olah melahirkan pula 
satu kata majmuk atau satu gabungan kata yang membikin 
pengertian-pengertian barn dan dalam. 
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Sebagai contoh perhatikan: 

linangan airmata anakanak seniman ini 
menyebabkan kami menarik nafas mengenal diri 
pemergianmu dalam kemelut anakanak kami 
kehilangan wajah tenangmu di lingkaran pagi. 

- antologi Segumpal Api Selingkar Pelangi (SASP) 
ha!: 11 

Melalui sajak t 
disenyawakan tuli: 
membawa penger1 
menggambarkan an 
masa dan tempat. 

1 bercumbu de 
bergurau der 

2 mengotorkar 
lalu mendeni 

3 Dari ballada 
puisipuisi kit. 

4 kini ku berse 
di ayatayat st 

Atau kita melih 

anakanakku 
jika hormatmu : 
pada merekame1 
berikanlah iany, 
pada yang berar 
dan matinya me 

Perkataan meret 
bunyinya dan tidak 
tatabahasanya . Tet, 
mungkinnya membe 
difahamkan sebagai I 
sama utuh atau Jongg 
yang bebas , puisi I 
sebagaimana yang ki 

Walaupun puisi 
penulis melalui pen 
ngertian kepada pe 



Q[ek, 

thasa 
aga, 
hati 

Melalui sajak tersebut kita melihat penggunaan anak-anak yang 
disenyawakan tulisannya menjadi anakanak yang bukan hanya 
membawa pengertian ramainya anak tetapi bermaksud mahu 
menggambarkan anak-anak itu sekelompok dan bersatu dalam suatu 
masa dan tempat. 

1 bercumbu dengan babibabi 
bergurau dengan tikustikus bergelandangan 

- SASP hal: 19. 

2 mengotorkan mata buruhburuh kepucatan 
lalu mendengarkan pidatopidato keadilan. 

- SASP hal: 21. 

3 Dari ballada demi ballada 
puisipuisi kita patah sayapnya 

- SASP hal: 60 . 

4 kini ku bersemadi 
di ayatayat suci beralun murni 

- SASP hal : 89. 

Atau kita melihat juga pengucapan ini: 

anakanakku 
jika hormatmu mahu diberi juga 
pada merekamereka yang tua 
berikanlah ianya hanya 
pada yang berani mengakui kebenaran 
dan matinya menjulang keadilan . 

- SASP hal: 31. 

Perkataan merekamereka melalui bahasa seharian amat janggal 
bunyinya dan tidak diterima sebagai satu perkataan yang tepat 
tatabahasanya . Tetapi melalui puisi, bahasa perlambangan ini 
mungkinnya memberi pengertian yang berbagai . Mungkinnya kita 
difahamkan sebagai kelompok dan kelompok manusia yang sifatnya 
sama utuh atau longgar, tidak seorang-seorang. Dan sebagai sifatnya 
yang bebas, puisi boleh membawa kita ke arah perhubungan 
sebagaimana yang kita hayati dan merasai cita dan rasa penulisnya. 

Walaupun puisi sebebas mungkin, penjelmaan cita dan rasa 
penulis melalui pengucapan bahasanya hendaklah memberi pe
ngertian kepada perhubungan yang dijalin dengan audiennya 
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(pembaca dan pendengar). Tanpa difahami pengucapan itu akan 
menutupi komunikasi itu dan dengan sendirinya hasil sastera itu 
tidak berdiri untuk membuat perjalinan. 

Dalam keghairahan penulis-penulis kita membuat eksperimen
eksperimen baru, ada penulis kita yang langsung tidak mahu melihat 
dan menjenguk keupayaan puisinya membikin perhubungan, malah 
mungkinnya segala lambang yang diterapinya itu, penulis sendiri 
tidak dapat memahaminya. 

Lihat Majalah Filem (Sept 77) sajak Merawak Rumput Kering, 
hasil karya M. Sani Barawi sekadar contoh : 

Meratap, melambai dan meraba merawan hiba. 
Kau merawak rumput rumput dipijak layu. 
bergelumang dengan ribuan kesal. 

Embun + Desir = + hanya mengiringi sinis. 
Mengenang + Berlimpahan ke kaki dongeng = 0% 
1 x % = Mengalir di bibir hati. 

Dalam episod terik mentari. 
Berlambaian dedaun kering mu +. 
Di hembus petaka alam = 1 x % = 
Mengharap perlindungan tunggal usang 1 x % 
Namun tidak berharga 1 x % = + 
+ Malah terinjak padat berganda = + keterikan. 
Dirusuh kaki kaki yang ngelamun = 

Bila hitam mewarna, 
kesejukan somsom kering mu = 
Ditabrak kedinginan sepoi = 
+ lalu = bergayutan hening sepi = 1 x % 

Bagai patah rantingan + ranting = 
+ selingan =. Akhirnya kau hilang berterbangan = + 
Ditelan gelita = + = + = 1 x % 
Tanpa pandangan yang tajam = + = 1 x % 

Lambang-lambang matematika yang terdapat dalam sajak m1 
akan membuat kita kacau sekacau pemikiran dan rasa penciptanya. 
Kita bertanya; Apakah fungsi dan perlunya lambang-lambang 
tersebut terterap dalam membuat pernyataan jiwa penulisnya,? Kita 
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sedar setiap puisi 
secara dalam dan 
Dan tentunya pu 
kuasa-kuasa perla 
tanda-tanda dalan 
mata untuk memp 
yang lain. 

Apatah lagi I 
bersua akan perlu 
akan kata-kata ya1 

Jadi bila kita tida 
penulisnya dalam 
bahasa yang terd, 
dengan audiennya 
memberi kita rasa 

Dan bila kita 
Dr. Koentjaraningr 
seni sastera (termas 
dinikmati dengan 1 
Barawi itu akan n 
apatah lagi mencar: 
membuat pendenga 

Atau bila kita h 
dalam bukunya Par 
merupakan kesenia, 
Rumput Kering ak, 
untuk dideklamasiki 

Atau dc1I~ 
nya Tifa Pei 
ialah seni bal, 
orang menge1 
pern yataann ya,. 
kan kepada kit 
pengucapan saste. 
tersebut sebagai 
anak manusia. 

Kemudian, dah 
dunia sastera (term 
tidak sebagai satu 
saluran untuk memb, 



~n 
tu 

n
at 
h 

sedar setiap puisi merupakan luahan rasa yang dilihat atau dialami 
secara dalam dan tercipta pula secara spontan oleh penciptanya. 
Dan tentunya pula luahan tersebut tercetus dengan bahasa dan 
kuasa-kuasa perlambangannya yang tercetus secara indah. Tetapi 
tanda-tanda dalam sajak tersebut hanya ditangkap muat semata
mata untuk memperlihat suatu kelainnya sahaja dengan puisi-puisi 
yang lain. 

Apatah lagi bila kita cuba menghayatinya , kita tidak akan 
bersua akan perlunya lambang-lambang tersebut. Sedang melihat 
akan kata-kata yang terterap sahaja kita merasa kacau dibuatnya . 
Jadi bila kita tidak bersua dengan rasa dan cita yang mendalam 
penulisnya dalam membuat ekspresi atau pernyataan seni, maka 
bahasa yang terdapat puisi tersebut sudah tidak berkomunikasi 
dengan audiennya, apatah lagi mahu mendapat simpati atau 
memberi kita rasa senang akan karyanya. 

Dan bila kita mahu hubungkan dengan pandangan Prof. 
Dr. Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Antropoloji bahawa 
seni sastera (termasuk puisi) merupakan satu cabang kesenian yang 
dinikmati dengan pendengaran, maka sajak hasil karya M. Ani 
Barawi itu akan membuat kita teraba-raba mencari maknanya, 
apatah lagi mencari inti pembicaraan hati penulisnya sewaktu kita 
membuat pendengaran . 

Atau bila kita hubungkan dengan pandangan Drs. Sidi Gazalba 
dalam bukunya Pandangan Islam Tentang Kesenian bahawa puisi 
merupakan kesenian untuk diJbac(fl! (verbal), maka sajak Merawak 
Rumput Kering akan membuat kita terkial-kial dan terasa gugup 
untuk dideklamasikarr. 

Atau dalam membenarkan kata-kata H.B . Jassin melalui buku
nya Tifa Penyair dan Daerahnya (hal: 5) bahawa seni sastera itu 
ialah seni bahasa, sebab itu untuk mengerti seni sastera itu haruslah 
orang mengerti bahasa dan kemungkinan-kemungkinan tenaga 
pernyataannya,, maka sajak M. Sani Barawi itu tidak memperlihat
kan kepada kitao kemampuannya menggunakan bahasa sebagai alat 
pengucapan sastera, apatah lagi jika kita mahu menempatkan puisi 
tersebut sebagai: sanr pengucapan tertinggi dan terluhur seorang 
anak manusia. 

Kemudian, dalam keghairahan anak-anak muda kita menemui 
dunia sastera (termasuk puisi) sebagai memenuhkan masa luang, 
tidak sebagai satu pengucapan tertinggi dan terluhur atau satu 
saluran untuk membuat sebuah pernyataan jiwa yang diterap secara 
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indah, kita bersua dengan sajak ini; saya perturunkan keseluruhan

nya: 

Lelaki dan Jantan 

Usah kau perkatakan tentang itu 
usah kau tengkarkan tentang itu 
usah kau tanya tentang itu 
tentang lelaki dan perempuan 
tentang jantan dan betina 
biarkan mereka 
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biarkan mereka dengan dunia mereka 
kerana mereka adalah mereka 
dan kita adalah kita 
jadikan diri kita insan-insan yang berjasa 
manusia-manusia yang berjasa 
yang tau tanggungjawab 
kepada Tuhan 
kepada lelaki dan perempuan 
kepada jantan dan betina 
kepada manusia-manusia kerdil 
yang perlu kepada kita 
pertolongan kita 
dia juga perlu untuk kita 
untuk perbandingan kita 
fikirkan . .. .. . . 

adakah kamu seorang lelaki atau perempuan 
atau 
kamu seorang jantan atau betina 
jangan kecam manusia yang mengatakan 
"JANTAN ITU BINATANG" 
kerana itu haknya 
jantan itu bukan untuk semua lelaki 
jantan itu jal\tan 
lelaki itu lelaki 
usah kau marah jika aku katakan 
JANTAN ITU BINATANG: 

- Hamidah Hassan , Majalah Filem 
Ogos 1977, hal: 44 

Usah kita perten 
memadailah kalau kit 
kalimat-kalimat yang 
yang tidak memberi 
kepada kita pengucar 
kan satu ucapan bias: 
kita mahu menyelak 
puisi yang dapat berk 

Apakah dengan 
rasa resah dan gelisah 
memenggal-menggal 
sajak tidak sedemiki, 
sebebas-bebas mungk 
nya membolehkan k 
hanya mengisi rumah 
sajak. 

Di suatu aspek ya 
penulis-penulis kita 
lewat karya-karyanya 
mungkinnya mengeli1 
tidak dapat membez 
sebunyi atau mungk 
menderitai kekecoha1 
ejaan barn. 

Sekadar contoh n 
dalam tiga kalimat ini 

1 Dapatkah ia 
diagungkan c 
Biru, Noor H 

2 Sementara sel 
separas pingg 
hal: 73). 

3 Pemandangan 
tertampal pos 

Melalui kalimat pi 
unik dan membawa pt 
Di sini bahasa berkem 
kesusasteraan. Ia merr 
bermaksud halangan a 



Usah kita pertengkarkan panjang lebar tentang sajak tersebut, 
memadailah kalau kita menyebut bahawa sajak tersebut merupakan 
kalimat-kalimat yang dipancung-pancung menjadi baris-baris kalimat 
yang tidak memberikan pengertian sendiri-sendiri. Amat ketara 
kepada kita pengucapan yang dibuat Hamidah Hassan itu merupa
kan satu ucapan biasa dan tidak ada 'significance'nya. Apalagi bila 
kita mahu menyelak ke perlambangan yang harus ada pada sebuah 
puisi yang dapat berkomunikasi dengan kita secara simbolik. 

Apakah dengan sebuah ucapan biasa yang mengandungi juga 
rasa resah dan gelisah kita , kita namakan sebuah sajak dengan hanya 
memenggal-menggal menjadi sejumlah baris kata-kata. Tentunya 
sajak tidak sedemikian rupa walaupun dunianya merupakan dunia 
sebebas-bebas mungkin . Dan sajak Hamidah Hassan itu , mungkin
nya membolehkan kita membenarkan kata-kata Masuri Salikun 
hanya mengisi rumah sajak dan tidak membina rumah bagi sebuah 
sajak. 

Di suatu aspek yang lain, kita akan kedapatan begini; kegagalan 
penulis-penulis kita memberi perkataan-perkataan yang tepat 
lewat karya-karyanya. Perkataan-perkataan yang hampir sebunyi 
mungkinnya mengelirukan penulis-penulis kita, atau mungkinnya 
tidak dapat membezakan antara kedua perkataan yang hampir 
sebunyi atau mungkinnya memperlihatkan penulis-penulis kita 
menderitai kekecohan dan kekacauan dalam penggunaan sistem 
ejaan baru. 

Sekadar contoh mari kita lihat penggunaan perkataan tembok 
dalam tiga kalimat ini: 

1 Dapatkah ia memecahkan tembok zaman yang selama ini 
diagungkan oleh setiap insan yang hidup. (Surat Kertas 
Biru, Noor Hidayat ha!: 3). 

2 Sementara sebelah kakinya sudah terangkat ke atas tembuk 
separas pinggang (Di puncak Rindu , Mohd Latiff Mohd , 
ha!: 73). 

3 Pemandangannya dilemparkan ke tembok-tembok bas yang 
tertampal poster. (Cinta, Suraidi Sipan, ha! : 22). 

Melalui kalimat pertama penggunaan perkataan tembok begitu 
unik dan membawa pengertian yang berkembang dari makna asal. 
Di si ni bahasa berkembang seerti kehendaknya melalui pengucapan 
kesusasteraan. Ia membawa satu pengertian baru yang mungkinnya 
bermaksud halangan atau sekatan atau sebagainya .• 
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Sementara tembok dalam kalimat kedua telah ditulis tembuk 
yang membawa makna berlubang atau tembus, sedang tembok yang 
dikehendaki penulis seharusnya bermakna dinding yang diperbuat 
dari batu? Ini amat mengelirukan. 

Yang menjadi persoalan dalam kalimat ketiga ialah apakah 
dinding bas diperbuat dari batu? Ini menjadikan kita kacau. 

Kemudian mari kita jenguk contoh-contoh yang lain yang 
dikutip dari sekian banyak kesalahan yang dilakukan oleh penulis
penulis kita itu; 

1 Tidak cukup dengan itu, mereka menekan pula gulungan yang 
lemah tadi (Mariam, Suraidi Sipan, hal: 57) seharusnya ditulis 
golongan. Golongan membawa erti kumpulan, puak atau kaum 
sedang gulungan pula bermakna sebuah lipatan berbentuk bulat 
torak. 

2 Ada tak Ridwan meninggalkan apa-apa pesan sewaktu keluar 
rumah tempuh hari? (Mariam, Suradi Sipan, hal: 70) seharusnya 
ditulis tempoh. Tempoh yang dikehendaki penulis sebenarnya 
menyukat satu kadar waktu yang bersifat kala lampau, sedang 
tempuh pula memberi makna mengalami seperti kalimat ini: 
Beliau menempuh berbagai kepahitan hidup . 

3 Rokok di jarinya belum pun habis telah ditonyehkan ke tempat 
abu rokok. (Mariam, Suradi Sipan, hal: 70) seharusnya ditulis 
tenyeh. Tenyah membawa maksud menyentuh sesuatu dengan 
ibu jari, sedang tonyeh pula memberi makna percakapan yang 
meleret-leret. 

4 Memang cucuk sekali dengan perawakannya itu. (Cinta, Suradi 
Sipan, hal: 46) seharusnya ditulis cocok. Cocok memberi 
makna sesuai benar atau sepadan , sedang cucuk pula membawa 
makna tusuk (jarinya tercucuk jarum) dan bertani (dia sedang 
bercucuk tanam). 

5 Menuntun mesti di tikit yang paling mahal harganya (Cerpen 
Pilihan, M. Shah Yaakub, Majalah Pentas Bil 3 1980, hal: 36) 
seharusnya ditulis menonton. Menonton membawa makna 
tengok sedang menuntun pula memberi makna memimpin 
sewaktu berjalan. 

6 Aku lihat mereka berkompol (Antologi cerpen Dua Per
simpangan, Mohd Latiff Mohd & Gunawan Jasmin, hal: 26). 
Mungkinnya penulis bermaksud berlonggok atau berkerumun, 
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tetapi melalui ke 
yang sesuai denga 
menulis dengan p1 
yang membawa 
malam. Ini amat 1 

Melihat kepada 
kacaunya penulis ki1 
susasteraan kita adal, 
bertanggungj awab m( 
nya , tetapi pada tang 
dan meninggikan nil 
kesalahan yang terlih 
dunia kesusasteraan 
meletakkan kita mah, 
malah bertambah mal 
memperlambat penge 

Dan bila berhad· 
sensitif dan berkeingi' 
yang disogok, maka J 

tidak akan mengajak 
dunia di sebalik ker 
dilihat oleh mereka. 
tangan pembaca. Da 
mana dan di mana pe 

Walaupun begitu 
penulis kita menerapi 
kita dengari dan kat 
memuat-muat atau m 
tetapi tentunya penuli 
nya dan mengembang 
dengan dunia materi, 
penulis kita mengand 
suatu hasil seni yang 

Dalam sajak-sajal 
kata-kata biduk, muk 
pohon cermai dan be 
nilai sosialnya yang 
lambangannya serta 1 
maka ianya berkesi 



tetapi melalui kekeliruan memilih perkataan hampir sebunyi 
yang sesuai dengan kontek ayat yang dikehendaki , penulis tidak 
menulis dengan perkataan berkumpul, malah ditulis berkompol 
yang membawa makna kencing waktu tidur atau kencing 
malam. Ini amat melucukan . 

Melihat kepada contoh-contoh di atas betapa kelirunya dan 
kacaunya penulis kita itu. Partisipasi mereka dalam dunia ke
susasteraan kita adalah merupakan partisipasi yang bukan sahaja 
bertanggungjawab mengekalkan satu lagi pengucapan seni bangsa
nya , tetapi pada tangan mereka juga tugas untuk mengembangkan 
dan meninggikan nilai kesenian bangsanya itu. Kesalahan demi 
kesalahan yang terlihat dan linggarnya penglibatan mereka dalam 
dunia kesusasteraan yang mereka ceburi , tidak akan berjaya 
meletakkan kita mahupun penulisan kita ke tahap yang sempurna, 
malah bertambah malang lagi kerana ianya akan memperkecil dan 
memperlambat pengembangan kebudayaan kita sekaligus. 

Dan bila berhadapan dengan audiennya yang begitu kritikal, 
sensitif dan berkeinginan membuat timbal batik terhadap penulisan 
yang disogok, maka penulisan kita itu tidak akan merangsang dan 
tidak akan mengajak pembacanya berfikir dan menghayati sebuah 
dunia di sebalik kenyataan-kenyataan sosial yang tidak mampu 
dilihat oleh mereka. Akhirnya tulisan itu akan pudar dan mati di 
tangan pembaca. Dan selepas itu kita akan bertanya sendiri: Di 
maf)a dan di mana perginya sastera sebagai satu kesenian bangsa? 

Walaupun begitu terlihat kepada kita beberapa percubaan dari 
penulis kita menerapi beberapa perkataan yang sudah amat jarang 
kita dengari dan kata-kata daerah dengan maksud bukan hanya 
memuat-muat atau mengisi-isi untuk menampakkan suatu kelainan, 
tetapi tentunya penulis kita itu melihat akan perlunya mengekalkan
nya dan mengembangkan semula kepada generasi kini yang terbelit 
dengan dunia materialisma. Tentunya kata-kata yang diterapi oleh 
penulis kita mengandungi nilai-nilai sosialnya yang diadun sebagai 
suatu hasil seni yang murni. 

Dalam sajak-sajak Mohd Latiff Mohd misalnya, akan kita temui 
kata-kata biduk, mukah , cangkir, sawo matang, gurindam, busung, 
pohon cermai dan beberapa kata lain yang tentunya mengandungi 
nilai sosialnya yang tersendiri dan berselindung di sebalik per
lambangannya serta berdiri di tengah-tengah sebuah hasil sastera, 
maka ianya berkesanggupan juga mengenengahkan kata-kata 
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tersebut ke dada masyarakat untuk sajian dan penggunaan selanjut
nya. 

Sekadar contoh yang lain diperlihatkan beberapa tukilan dari 
novelette surat Kertas Biru , Noor Hidayat. 

Debur ombak menjamah pantai . (hat : 36) 
Buhul ikatan telah lama diikat. (hal: 7) 
Apa orang kata mereka engih sahaja. (hat: 33) 
Dada segara yang mahaluas. (hat: 36) 
Dia terpisat-pisat di hujung katil. )hat: 58) 
Duduk di birai katil. (hat: 77) 

Tetapi di suatu aspek yang lain, ada penulis kita yang mungkin
nya kerana keghairahannya , amat gemar menggunakan kata-kata 
yang diluluhkan imbuhan me-nya . Kita tidak dapat melihat akan 
perlunya melepaskan imbuhan tersebut dan terasa kepada kita 
fungsi kekata tersebut sudah tidak sesuai dan serasi dengan 
kehendak penulis itu sendiri. Diperturunkan sekadar contoh: 

Waginah bertambah ngantuk (Surat Kertas Biru, 
(Noor Hidayat, hat: 56) 

Yang sudah lama nganggur (Surat Kertas Biru , 
(Noor Hidayat, hat: 74) 

Suara ngilai (Mariam , Suraidi Sipan, hat: 29) 
Ngapa Roha, kau sakit? (cerpen Dan Matahari Pun Tenggelam , 

A .Rani Tam , Majalah Filem , hat: 40). 

Apalagi jika kita mahu meneliti penggunaan imbuhan penulis
penulis kita akan melihat beberapa kesalahan . Kita menyedari 
dengan menggunakan imbuhan-imbuhan yang tepat akan memberi
kan kita kekata dan maksud yang kita kehendaki. Penyalahgunaan
nya pula akan membuat kita sebagai pembaca teraba-raba mencari 
maksud penulis . Mungkin separuh orang menganggap bahawa kerja
kerja itu bukan tugas penulis, kerja penulis , kerja penulis ialah 
menulis. Tetapi sebagai seorang yang bertanggungjawab terhadap 
bahasa dan kemungkinan-kemungkinannya , penulis tidak seharus
nya memperlakukan kesalahan secara sewenang-wenangnya dan 
melakukan pencemaran demi pencemaran. 

Kita perhatikan tukilan-tukilan ini sebagai memperjelas pen
jelasan tadi: 

Dalam menggunakan imbuhan me kita dapati adanya penulis 
kita yang menulis begini , sebagai contoh saya petik dari antologi 
cerpen Dua Persimpangan , Mohd Latiff Mohd & Gunawan Jasmin : 
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Perutnya sema 
sehan 

Dan dia menar 
sehan 

Sambil mengar1 
sehan 

Atau melalui ar 
dalam menggunaka 

Tiada lagi pertt 
seharu 

Pondok itu diti1 
seharu 

Mencipta suatu 
seharu 

Fernando menj, 
seharu 

Atau kekecoha1 
gunakan ber sebagai 
huruf r pada awalar 
tentang perkara ini 
Mariam: 

Berkerja terus d 
nya bekerja, hui 
lazimnya kita gu 
Besabarlah War 
(hal: 26) seharus 
tersebut tidak gu 

Di sini kita meml 
yang terlibat secara I 
pelajari lagi tatabaha 
kita hanya semata-ma 
jiwa semata-mata, t, 
secara langsung deng 
dan membelainya sup 
bahasa dan kesusaste 
dengan lainnya. Tani 
akan tidak lahir ke 
susasteraan, bahasa 
mempunyai nilai-nih 



t-

Tl 

n
ta 

6) 

4) 

an 
n
n
an 

Perutnya semakin mengigit-gigit(hal: 14) 
seharusnya menggigit-gigit. 

Dan dia menangis mengigil-gigil (ha!: 15) 
seharusnya menggigil-gigil. 

Sambil mengaruk-garuk rambutnya (hal: 20) 
seharusnya menggaruk-garuk. 

Atau melalui antologi yang sama kita melihat kekeliruan penulis 
dalam menggunakan akhiran kan dan an: 

Tiada lagi pertengkaran, tiada lagi pujokkan (hal: 22) 
seharusnya pujukan. 

Pondok itu ditimpa hujan , mayat kesejukkan (ha!: 25) 
seharusnya kesejukan. 

Mencipta suatu gerakkan seni yang mempesonakan (hal: 27) 
seharusnya gerakan. 

Fernando menjelaskan kedudukkan hutang Salim (hal:33) 
seharusnya kedudukan. 

Atau kekecohan penulis kita yang begitu keliru dalam meng
gunakan ber sebagai awalan. Kita lihat kelirunya penulis sama ada 
huruf r pada awalan tersebut gugur atau tidak . Kita ambil contoh 
tentang perkara ini dalam novel sulung Suraidi Sipan bertajuk 
Mariam: 

Berkerja terus di gerai mee Mamak Maideen (hal: 25) seharus
nya bekerja, huruf r pada awalan tersebut gugur seperti yang 
lazimnya kita gunakan. 
Besabarlah Wan , mungkin hari ini kita ditimpa kesusahan 
(hal : 26) seharusnya bersabar/ah, di mana huruf r pada awalan 
tersebut tidak gugur. 

Di sini kita membuat pertanyaan; Apakah hams seorang penulis 
yang terlibat secara langsung dengan dunia kesusasteraannya mem
pelajari lagi tatabahasanya. Kita janganlah menumpukan perhatian 
kita hanya semata-mata kepada teknik penyampaian atau pernyataan 
jiwa semata-mata, tetapi sebagai seorang manusia yang terlibat 
secara langsung dengan bahasa, maka amat perlu kita menjaganya 
dan membelainya supaya tidak terns disalahgunakan . Sesungguhnya 
bahasa dan kesusasteraan itu berkaitan dan bergayutan antara satu 
dengan lainnya. Tanpa penggunaan bahasa yang murni dan tepat 
akan tidak lahir kesusasteraan yang kita idamkan. Tanpa ke
susasteraan, bahasa itu menjadi suatu yang beku dan tidak 
mempunyai nilai-nilai estetiknya, mempelajari bahasa melalui 
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kesusasteraan menjadikan kita tertarik untuk mempelajari bahasa 
melalui kesusasteraan menjadikan kita tertarik untuk mempelajari
nya kerana pengucap bahasa melalui kesusasteraan adalah peng
ucapan yang penuh dengan keindahan dan keunikannya . Seperti 
kata Baha Zain dalam buku Esei Kesusasteraannya (ha!: 195) 
mengatakan kesusasteraan merupakan tempat ujian terakhir bagi 
melihat kesanggupan bahasa mengucapkan fungsi komunikasinya 
yang tertinggi. 

Usah kita pertikaikan akan keupayaan penulis kita dalam meng
gunakan bahasanya dan menempatkan bahasa ke satu tahap yang 
ulung dan tinggi melalui kesusasteraan , kerana kita maklumi benar
benar bahawa mereka sudahpun atau masih terns mengalami proses
proses pembelajaran bahasa sama ada ianya sebagai bahasa perta1?a 
atau bahasa kedua. Tetapi dengan kesalahan-kesalahan yang beg1tu 
nyata tercetak akan mempengaruhi pula generasi muda ki_ta dala_m 
proses pembelajaran bahasa melalui kesusasteraan. Sebagai penuhs, 
kita hams pegang dan sematkan kepada diri kita seperti tanggapan 
dan pegangan Shanon Ahmad dalam kertaskerjanya yang termuat 
dalam buku Seminar Kesusasteraan Nusantara 1973 (hal: 29) 
bahawa bahasa itu bukan sesuatu yang terpisah dari tulisan, bukan 
sesuatu a/at tetapi merupakan sebahagian dari diri saya sendiri. 

Sebagai sebuah masyarakat yang bergerak , kita sering dan bakal 
mengalami berbagai macam perubahan-perubahan. Kehadiran 
ugama Hindu yang kemudiannya Islam ke dalam pelukan masya
rakat kita. Begitu juga sewaktu ketamuan peniaga-peniaga dari 
Barat dan Timur ke daerah nusantara ini atau kerakusan kolonialis
kolonialis Barat terhadap daerah kita, bukan sahaja mempengaruhi 
bentuk sosial kita , malah menobrak segala sistem hidup kita. Dan ini 
juga telah melahirkan keragaman dalam kebudayaan kita . Kita 
melihat perubahan dan keragaman terhadap sistem politik, sistem 
pentadbiran, ekonomi, sosial dan segala-galanya. 

Dan· dalam menghadapi segala ini, bahasa dan kesusasteraan 
tidak terkecuali . Keserapan sekian banyak kekata dan pengucapan 
tidak sahaja terlihat dalam percakapan sehari-hari malah tercetus 
dalam pengucapan kesusasteraan. Dan kemudiannya dalam kita 
menghadapi zaman pra-kemerdekaan yang kemudiannya mencapai 
kemerdekaan , langsung membawa ke zaman pra-pembangunan 
yang kemudiannya membangun dan membangun , keserapan itu 
semakin melambak-lambak dan tidak dapat dibendung. Unsur
unsur dari luar terutama dari Barat tidak hanya melalui penyerapan 
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tetapi ada juga sec, 
hadapi revolusi sos 
unsur dari luar bena 
lah ber- bagai-baga 
kita . 

Kemudian dala 
pada corak sosial 
perubahan. Usahlal 
Memadailah dengai 
unsur-unsur budaya 
ke arah material d 
membuat bahasa da 
unsur-unsur tersebu 

Kalau dulunya , 
satu bahasa yang pe 
dan bahasa yang dii 
bahasa itu hanya 1 
sebagai bahasa yahg 
memperkuat identi1 
adalah dari perubal 
kita. (Lihat esei D 
Pembangunan Eko1 
Pembentukan Dua 
Harian 18 Jun 1980) 

Dalam memperl 
dalam karya kesus: 
perturunkan: 

Di coffee house 

Jika abang gent/ 
(C 

Kau tidak akan 
(Iman, Pe 

Zaharah membo 

Setelah bernyar 
Wati memotong 

Kemudian Shah1 



tetapi ada juga secara yang mendadak. Apatah lagi bila kita meng
hadapi revolusi sosial dan revolusi industri kita merasakan unsur
unsur dari luar benar-benar kita perlukan. Lantas lahir dan tercetus
lah ber- bagai-bagai istilah dan kata-kata asing dalam kehidupan 
kita. 

Kemudian dalam membuat interaksi terhadap itu , perubahan 
pada corak sosial dan cara hidup kita juga turut mengalami 
perubahan. Usahlah kita membuat perincian terhadap perkara ini. 
Memadailah dengan cara hidup kita yang terns terserap dengan 
unsur-unsur budaya dari luar terutama Barat; yang begitu condong 
ke arah material dan cara hidup yang lebih bersifat individual , 
membuat bahasa dan kesusasteraan kita juga terserap dan meresapi 
unsur-unsur tersebut. 

Kalau dulunya , bahasa Melayu misalnya , kita anggap sebagai 
satu bahasa yang penting, bahasa lingua franca, bahasa kebangsaan 
dan bahasa yang diiktiraf sebagai bahasa perpaduan , kini ternyata 
bahasa itu hanya terlihat sebagai bahasa budaya sahaja , yakni 
sebagai bahasa yahg semata-mata dianggap sebagai memelihara dan 
memperkuat identiti budayaan kaumnya sahaja. Dan segala ini 
adalah dari perubahan pada struktur politik , ekonomi dan sosial 
kita . (Lihat esei Dr. Tham Siong Chee, fungsi Bahasa Dalam 
Pembangunan Ekonomi , Berita Harian 4 Jun 1980 dan eseinya 
Pembentukan Dua Jenis Identiti Untuk Pembangunan, Berita 
Harian 18 Jun 1980). 

Dalam memperlihat cara hidup yang berubah ini kita kedapatan 
dalam karya kesusasteraan penulis-penulis muda kita ini. Saya 
perturunkan : 

Di coffee house inilah tempat dia mengikat janji 
(Cinta, Suraidi Sipan , hal: 31). 

Jika abang gentlemen cakap, siapa perempuan sundal itu 
(Di Puncak Rindu, Mohd Latiff Mohd, ha!: 31). 

Kau tidak akan lagi merasai vodkha, Remy Martin, VOSP 
(Iman, Peter Augustine Goh , Berita Minggu 24 Feb 80) . 

Zaharah membongkar diary peribadi Malek. 
(Di Puncak Rindu, hal: 30). 

Setelah bernyanyi mengucapkan selamat ulangtahun selesai 
Wati memotong cake yang ditempah. 

(Surat Kertas Biru, hal: 64). 
Kemudian Shahrul akan menidurinya di sebuah hotel. 

(Pentas, bil ~ - 1980 - hal: 35) . 
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Pernah terfikir olehnya untuk mati saja dengan menelan pil 
tidur banyak-banyak atau minum saja air c/orox sebotol dua . 

(Di Puncak Rindu, hal: 53). 

Di sinilah kita terpaksa berkompromi dengan tradisi dan 
kebudayaan. 

(Di Puncak Rindu, hal: 21). 

Atau melalui puisi-puisi mereka amat ketara sekali perubahan
perubahan tersebut. Sekadar contoh saya perturunkan sajak 
Mohamed Latiff Mohamed bertajuk Bangsaku Di Hari Lahirku, 
Antologi Segumpal Api Selingkar Pelangi , hal: 74. 

Mereka berkumpul lagi 
di flet-flet mencakar langit 
di hotel-hotel tegak membukit 
di casino berderet 
anak-anakku mengangguk menunduk 
minta kerja tukang sapu puntung rokok 

inilah bangsaku 

Di kilauan sains & teknologi 
di puncak politik dunia sepi 
di kederasan ekonomi 
ummiku punya mimpi sendiri 
punya masib sendiri 
punya takdir sendiri 
di kiri duri di kanan api 

Malah melalui sajak Panggilan Laut (Rohman Munasip, Berita 
Minggu 20 Mei 1979) kita mendapat kesan betapa bahasa lnggeris 
sudah dan semakin memenuhi ruang lingkup kehidupan kita . 
Walaupun sajak ini hanya merupakan satu gambaran biasa dan tidak 
menyentuh jiwa kita atau kalau boleh saya katakan penulis 
bertindak sebagai seorang jurugambar yang memetik satu tempat 
dan peristiwa tetapi melalui sajak ini kita terlihat betapa bahasa kita 
sudah kurang dan bakal kehilangan fungsinya dalam masyarakat 
Singapura , sehingga anak kecil menjadi mangsa panggilan laut yang 
mungkinnya tidak memahami papantanda yang berbahasa Inggeris. 
Saya perturunkan sajak tersebut untuk tatapan kita. 
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papantanda bert 

(i) 
cuaca kian mere 

laut kian pas, 
anak kecil itu 
semakin ghairah 
bermandian, tak 

(ii) 
cuaca kian mere 

laut kian pas 
anak kecil itu 
tidak lagi 
kelihatan, ????? 

papantanda bert 

Kemudian dala1 
karya-karya penulis 
seperti berikut: 

Bila pagi berder 

Cintanya lahir b 

Dia bukan seo 
bukan seorang 
diktator. 

Oia memakai bl 
digunakan oleh 

Berdiri kaku m, 
(Sekiranya 

Sekuat batman . 
(Kalat 



ii. 

6 

s 
t 

~ 
t 
g 
l. 

papantanda bertulis: DANGER 
NO 

SWIMMING 

(i) 
cuaca kian meredup 

laut kian pasang 
anak kecil itu 
semakin ghairah 
bermandian , tak ingat pulang. 

(ii) 
cuaca kian meredup 

laut kian pasang 
anak kecil itu 
tidak lagi 
kelihatan , ?????? 

papantanda bert~lis: CAUTION 
SUDDEN DROP OF 

SHORE-LINE 

Kemudian dalam membuat penelitian secara langsung akan 
karya-karya penulis kita ; kedapatan juga kata-kata perbandingan 
seperti berikut: 

Bila pagi berderet-deret macam orang beli tikit big sweep. 
(Di Puncak Rindu , hal: 17) 

Cintanya lahir bukan dari fiksyen Shakespeare. 
(Cinta, hal: 38) 

Dia bukan seorang pembunuh , bukan seorang yang zalim, 
bukan seorang tokoh Nazi yang kejam dan bukan seorang 
diktator. 

(Cinta, hal : 9) 
Oia memakai blouse warna jingga & seluar panjang yang sering 
digunakan oleh cowboy. 

(Surat Kertas Biru , hal : 63) 
Berdiri kaku macam robot-robot. 

(Sekiranya, Basy H.Hamzah, Berita Minggu 23 Dis 1979) 
Sekuat batman a tau spiderman a tau hulk. 

(Kalau, M. Fuad Salim, Berita Minggu 21 Sept 1980) 
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Kau bagus kalau aku jadi serpico ·dan kau pula jadi Police 
Women. 

(Mariam, hal: 77) 

Melihat akan kata-kata perbandingan yang ditera di atas mem
perlihatkan kepada kita betapa terpengaruhnya kita dengan unsur
unsur luar. Perubahan pada struktur politik, ekonomi dan sosial 
serta terdedahnya kita dengan dunia luar secara meluas sedikit 
sebanyak merubah pula cara hidup dan cara berfikir kita. Dan kesan 
segala ini terlihat dalam karya penulis-penulis muda kita . 

Mungkin menjadi pertanyaan ; mengapa hanya diutarakan 
contoh-contoh dalam bahasa Inggeris , sedang bahasa Inggeris juga 
mengalami pengaruh yang tidak sikit dari bahasa-bahasa lain ter
utama Latin, atau bangsa Melayu sendiri tidak hanya terserap 
dengan bahasa Inggeris semata-mata malah bahasa-bahasa asing 
yang lain seperti Sanskrit , Arab , Cina , Jepun , Portugis, Belanda dan 
lain-lain . Atau bangsa Melayu sendiri terserap juga dengan unsur
unsur kebudayaan lain tidak hanya kebudayaan dari Barat. 

Dalam membuat penjelasan ini, biarlah kita bertolak kepada 
kenyataan bahawa bahasa lnggeris pada masa ini mendapat tempat 
yang luas dan mendalam pemakaiannya di kalangan kita. Baik 
dalam bidang politik dalam negeri dan antarabangsa , urusan-urusan 
seharian, bidang ekonomi, industri dan dalam sistem pelajaran kita 
kini terutama di peringkat yang tinggi. Malah dalam cara hidup 
seharian kita juga, kita sentiasa terdedah untuk menerima unsur
unsur tersebut. 

Lihat contoh-contoh tukilan di bawah ini, bagaimana penting
nya bahasa atau kekata asing yang mempunyai pengertian yang luas 
dan maksud yang dalam, yang mana bila kita gunakan bahasa kita 
sendiri yang agak seiras akan terasa betapa ia tidak memenuhi hasrat 
yang kita sendiri kehendaki. lni melahirkan keragaman dalam 
bahasa kita. Saya perturunkan: 
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Saya kecewa, kecewa kerana mereka tidak mengenal apa itu 
surealism, apa itu neo-romanticism dan apa itu Cubism. 

(Cinta, hal: 48) 
Ia lebih merupakan cinta yang begitu unik dan abstrak. 

(Cinta , hal : 38) 
Sebagai seorang penyair, Malek amat romantis sifatnya. 

(Di Puncak rindu , hal: 23) 
Dalam golongan keluarga yang berfaham orthodox. 

(Cinta hal: 31) 

Atau melalui pu 
kata-kata tersebut ur 
yang dikehendaki pe· 
kan kesan bunyi atau 
sajak ini : 

kami bukan gem 
dilanda emosi 
dihanyuti illusi 
dikabusi dari rea 
lupa pada budi 
ingkar pada janj 

(. 

apa yang perlu d 
jika penghu 

kap 
n 

lahirlah , 
sebuah Nusantat 
punya satu ident 
punya satu kuail 
yang tinggi & ha 

Dan melalui cor 
menampakkan seg, 
bahasa kita itu tida 
dalam keragaman it 
perlu tidaknya sesua 
(malah kehidupan ki 
identiti kita sendiri. 
sebagai satu bangsa 



·ce 

an 

an 
ga 
r-

r-

tda 
pat 
aik 
an 
ita 
lup 
br-

og-
11as 
ita 
at 

llm 

itu 

Atau metatui puisi-puisi kita tidak hanya metihat akan pertu 
kata-kata tersebut untuk memberikan pengertian yang tepat seperti 
yang dikehendaki penulisnya, matah kekata tersebut dapat metahir
kan kesan bunyi atau rima yang seimbang, sebagai contoh saya tukit 
sajak ini: 

kami bukan generasi sumbang 
ditanda emosi 
dihanyuti illusi 
dikabusi dari realiti 
tupa pada budi 
ingkar pada janji 

(Jangan Ajar Kami , Sharifah Maznah S. Omar, 
Jejak Kembara , ketuaran 2 

1978/789 hat: 18) 
apa yang pertu diburu di tengah kota 

jika penghuninya hanya 
kapitatis! 

nihitis! 
individuatis! 

tahirtah , 
sebuah Nusantara 
punya satu identiti 
punya satu kualiti 
yang tinggi & hakiki 

atheis! 
hippies! 
(Suara Anak Kota , Hadijah Rahmat, 

antotogi sajak Warisan hat : 19) 

(Nusantara , Hadijah Rahmat , 
antotogi sajak Warisan hat : 18) 

Dan melatui contoh-contoh di atas yang tetah saya berikan itu 
menampakkan segata-gatanya. Kita dapat metihat bagaimana 
bahasa kita itu tidak membeku dan agak beragam puta. Tetapi 
datam keragaman itu , andainya kita tidak mahu menbendungnya, 
pertu tidaknya sesuatu kekata atau bahasa asing itu dalam karya kita 
(malah kehidupan kita juga) maka akhirnya kita tidak akan melihat 
identiti kita sendiri. Langsung kita akan terns hanyut dan muncul 
sebagai satu bangsa yang tidak mengenat peribadinya sendiri . 
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Bersentuhan dengan perkara tersebut, kita melihat akan adanya 
karya penulis muda kita yang mengisi kekata Inggeris yang tidak 
perlu, malah mengisi kekata tersebut hanya melihatkan kepada kita 
akan sikap sambil lewa dan sikap tidak berhati-hati dalam membuat 
pengucapan kesusasteraan . Malah mungkinnya penulis kita itu 
sudah kurang menaruh kepercayaan kepada tenaga pengucapan 
bahasanya sendiri melalui kesusasteraan. 

Kita lihat sebagai contoh seperti yang dipetik dari tiga buah 
novel penulis muda kita iaitu Surat Kertas Biru (SKB), Di Puncak 
Rindu (DPR) dan novel Cinta (C). 

Jadi ibukan dapat rest sedikit. (SKB hal : 61) 
untuk menghadiri party. (SKB hal : 62) 
mengadakan dinner di rumahnya.(SKB hal: 23) 
mamakai evening dress warna biji rumia. (SKB hal: 24) 
Bau harum dari perfeum menggugat nafsunya . (C hal: 58) 
Dress tidur yang dipakai oleh gadisnya telahpun terselak . 

(C hal: 59) 
Marilah kita dialogkan tentang dosa dan relaiti cinta. 

(DPR hal: 37) 
Elsa tidak sanggup menentang keluarganya kerana takut 
kehilangan security dalam hidupnya. (DPR hal : 59) 

Kita bertanya apa perlunya kata-kata seperti dress, rest, 
perfeum, dialogkan dan lain-lain itu? apakah kata-kata seperti baju, 
rihat , minyak wangi, bincangkan dan seterusnya sudah tidak mesra 
di bibir masyarakat kita? Apakah dengan memasukkan kekata itu 
kita dapat gambarkan bahawa dress tersebut didatangkan dari Barat, 
atau rest itu menggambarkan rihat cara Barat, atau perfeum itu 
sebuah wangian dari Barat dan dialog merupakan perbincangan ala 
Barat. Kita merasakan bahawa kekata kita seperti baju, minyak 
wangi, rihat dan bincangkan yang lebih mesra pada bibir kita 
setanding dengan kekata asing tersebut , ia ruengandungi nilai sosial
nya yang setanding dengan kekata asing itu juga. Apakah dengan 
menerapkan berbaris atau perpuluh kata dalam bahasa Inggeris 
melihatkan penulisnya boleh bertutur Inggeris? 

Kita haruslah menyedari babawa memelihara bahasa supaya 
tidak tercemar dan dengan memasukkan sewenang-wenang kekata 
asing yang tidak perlu dan dapat pula diganti dengan bahasa kita 
yang setanding nilainya dan semaksud pengertiannya lebih dapat 
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memberikan kesemp 
memelihara kebuda) 

Amat tertarik sa 
melalui eseinya Bah 
hal : 22) 

Penggunaan ker 
bahawa ada ke 
bukan-asal-Mela 
bertujuan keran 
bukan kita puny 
atau oleh perasa 
kita gunakan itu 
dari mereka , pal 

Penggunaan ber 
mengada-ngada 
bukanlah penggu 
Melayu itu yan! 
mengada-ngada i 
pembaca atau pt: 
Melayu itu. 

Kemudian mari ~ 
eseinya Bahasa Mel 
Berita Minggu 16 Ap 

Jadi sudah sewaj 
gunakan bahasa 
dalam karya me1 
dan perkembang: 

Kemudian kita 1 

naskah drama kita 
Kamaluddin, Sastera, 
kita akan menemui se 
rejected, essential, de 
dan banyak lagi . Di ! 
membuat pengucapa1 
mahu menyelam aka 
dalam bahasa kita. 
utamanya Jeffrie, sea 
kata begitu asing sek2 



memberikan kesempurnaan pengucapan kita, samalah seperti kita 
memelihara kebudayaan bangsa sendiri. 

Amat tertarik saya menukil kata-kata Muhammad Ariff Ahmad 
melalui eseinya Bahasa Adalah Struktur (Sasterawan, Bil 1, 1980 
ha! : 22) 

Penggunaan kerana kejahilan (kerana kita tidak mengetahui 
bahawa ada kekata Melayunya yang senilai dengan kekata 
bukan-asal-Melayu itu) sayugialah dielakkan. Pun, penggunaan 
bertujuan kerana terdorong oleh sangkaan bahawa tiap yang 
bukan kita punya adalah lebih baik daripada yang kita punya; 
atau oleh perasaan apabila orang sukar memahami kekata yang 
kita gunakan itu akan menunjukkan bahawa kita lebih pandai 
dari mereka, patutlah dihindarkan. 

Penggunaan bertujuan itu semata-mata menampakkan sikap 
mengada-ngada si pengguna bahasa aitu. Dan dalam hat ini 
bukanlah penggunaan kekata bukan-asal-Melayu dalam struktur 
Melayu itu yang salah; tetapi sikap pengguna bahasa yang 
mengada-ngada itulah yang menyebabkan kehilangan apresiasi 
pembaca atau pendengar atas penggunaan kekata bukan-asal
Melayu itu. 

Kemudian mari kita melihat seruan A. Rohman Munasip dalam 
eseinya Bahasa Melayu Dalam Kesusasteraan Kita Masa Kini, 
Berita Minggu 16 April 1978 berbunyi : 

Jadi sudah sewajarnya setiap penulis kita mengusai dan meng
gunakan bahasa Melayu sepenuhnya (kalau ia wajar - penulis) 
dalam karya mereka untuk sama-sama menjaga pertumbuhan 
dan perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu. 

Kemudian kita melihat gejala-gejala ini terlihat juga dalam 
naskah drama kita (lihat naskah lbuku Ditara Taqwa , E.F. 
Kamaluddin, Sasterawan bit 1- ha!: 46). Membaca naskah tersebut 
kita akan menemui sekian banyak kata-kata asing seperti ignorance, 
rejected, essential, defence, effective, instinct, treatment, I love you 
dan banyak lagi . Di sini mungkinnya penulis sudah kurang mampu 
membuat pengucapan dalam bahasanya sendiri, atau penulis tidak 
mahu menyelam akan keunikan dan keindahan jika ianya tertulis 
dalam bahasa kita . Apatah lagi jika kita kaitkan dengan watak 
utamanya Jeffrie, seorang lulusan sarjana bahasa menuturkan kata
kata begitu asing sekali dalam kehidupan masyarakatnya, dan hanya 
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melihatkan kepada kita akan tidak kukuh dan longgarnya watak 
yang dibikin Kamaluddin itu. 

Perhatikanlah petikan wawankata yang kacau ini dan buatlah 
tanggapan sendiri-sendiri: 

untuk menentukan Pak Sastera relevan atau ignorance dalam 
mempraktikkan profesi diri , selaku umat Islam . (hat: 48) 

Dulunya Pak Sastera selalu saja mengondisikan kita agar 
menjadi intelek (hat : 48) 

Kontakkan kebel ini cepat (hat: 51) 

Tulis agreement, beri forselot bapanya. (hat: 30). 

Natijah darinya nanti , bisa membentuk kerekter-kerekter umat 
Islam yang eksakta. (hal: 50) 

Sekarang zaman serba bisa , laki yang joli-joli, bini mati-matian 
kerja factory. (hat: 51) 

Kita amat menyedari melalui kesusasteraan , kita melihat sebuah 
hasil pengucapan yang unik dan merupakan sebuah hasil dari 
keberangsangan jiwa seseorang penulis untuk membuat komunikasi. 
Keinginan yang mendesak di jiwa penulis ini menjadikan penulis 
senantiasa berada di dalam konflik , dan dalam dunia yang serba 
konflik pula penulis sering melakukan tolak-ansur atau ber
kompromi. 

Memang kita tidak dapat menafikan , kadangkala melalut 
kompromi ini akan menghasilkan keragaman dan kompleksiti dalam 
bahasa dan kesusasteraan kita . Kemudian kita tanyai diri kita : 
Apakah kita mahu membuat kompromi dengan memasukkan sekian 
banyak kekata asing yang tidak perlu yang hanya semata-mata 
diasak-asak ke dalam penulisan kita yang kemudiannya me
nenggelamkan kita sebagai bangsa yang punya identiti sendiri? 
Apakah dengan demikian pula akan meningkatkan mutu penulisan 
kita? Jawapannya saya serahkan kepada pembaca yang budiman. 

Bertambah parah lagi bila kita mendapati kesalahan-kesalahan 
ini , penyalah-gunaan ejaan atau istilah yang ditulis dalam bahasa 
Inggeris. Saya perturunkan sekadar contoh dari novel Surat Kertas 
Biru, Noor Hidayat: 
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Dia membuka fegerator mengeluarkan air wap (hal: 62) 
seharusnya refrigerator atau fridge. 

Dari dalam lac 
seharusnya wri1 

Manusia banya 
seharusnya free 

Ditaruhkan ke 
seharusnya ash 

Kita dapat teri 
kata-kata seperti gc 
government atau p< 
dari kata asal recom 
lama dalam masy1 
(bicycle) , gos tan (! 
paspot (passport) , J 
dan banyak lagi. 

Kini kita tidak 
terbentuk secara ra1 
istilah atau pemakia 
moden kita telah di 
masih lagi terdapat 
contoh: 

perinsip (SKB , hat: 
peresedent (SKB ha 
keberet (C, hat: 55) 
selogan (DPR, hat: 
demokerasi (SASP, 
ditaktor (C, hat : 9) 
hipokerat (DPR, ha 
blous (SKB , ha\: 63 
cake (SKB , hat : 64) 

Kerjasama untul 
tetangga kita Indone 
lama menelurkan se 
bahan-bahan bacaan 
sahaja dapat meniml 
dalam sebuah buk 
masyarakat masing
ejaan dan kelainan 



dalam 

agar 

umat 

nulis 
serba 

ber-

elalui 
alam 
kita: 

ekian 
mata 

Dari dalam laci itu dikeluarkan writing ped (ha!: 81) 
seharusnya writing pad. 

Manusia banyak yang menjadi free-tingker (ha/: 47) 
seharusnya free-thinker. 

Ditaruhkan ke dalam as-tray semula (ha!: 88) 
seharusnya ash-tray. 

Kita dapat terima walaupun bukan dengan dada yang lapang 
kata-kata seperti gomen (Dua Persimpangan ha!: 31) dari kata asal 
government atau perkataan rekomen (Dua Persimpangan ha!: 20) 
dari kata asal recommend kerana kekata tersebut sudah sebati sekian 
lama dalam masyarakat kita seperti kekata yang ain basikal 
(bicycle) , gostan (go-a-stern), telefon (telephone) , radio (radio), 
paspot (passport) , filem (film) , moden (modern) , fesyen (fashion) 
dan banyak lagi. 

Kini kita tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahawa sudah 
terbentuk secara rapi dan tegas norma-norma bahasa , malah istilah
istilah a tau pemakian kekata asing dalam segala lapangan kehidupan 
moden kita telah disatukan dan ditetapkan. Waiau bagaimanapun 
masih lagi terdapat kesalahan ini dalam penulisan kita. Sekadar 
contoh: 

perinsip (SKB , hal : 67) 
peresedent (SKB hal: 75) 
keberet (C, hal: 55) 
selogan (DPR, hal : 28) 
demokerasi (SASP, ha!: 25) 
ditaktor (C, hal: 9) 
hipokerat (DPR, hal : 37) 
blous (SKB , ha!: 63) 
cake (SKB, hal: 64) 

seharusnya prinsip 
seharusnya presiden 
seharusnya kaberet 
seharusnya slogan 
seharusnya demokrasi 
seharusnya qiktator 
seharusnya hipokret 
seharusnya blaus 
seharusnya kek 

Kerjasama untuk menyelaraskan ejaan dan istilah antara negara 
tetangga kita Indonesia dan Malaysia yang telah diusahakan sekian 
lama menelurkan seperti apa yang mereka harapkan . Kemasukan 
bahan-bahan bacaan antara kedua negara tersebut misalnya bukan 
sahaja dapat menimba seberapa banyak pengetahuan yang terterap 
dalam sebuah buku, malah dapat menjenguk rasa dan cita 
masyarakat masing-masing. Dan dengan mengurangkan masalah 
ejaan dan kelainan istilah dalam segala lapangan, arena kesusas-
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teraan pula mendapat munafaat secukupnya, atau sekurang-kurang 
dapat menambah dan memperamai audiennya. 

Langkah kerajaan Singapura merasmikan penggunaan ejaan 
dan istilah yang telah diselaraskan dan dipersetujui oleh kedua buah 
nega·ra itu, walaupun ia agak lewat setelah begitu lama dirasmikan di 
Malaysia dan Indonesia, merupakan satu langkah bijak. Hanya apa 
yang kita harapkan di suatu masa nanti akan hadir wakil Singapura 
(walupun sebagai pemerhati) dalam perundingan penyelarasan 
ejaan dan istilah kedua negara tersebut. 

Walaupun oleh sebab-sebab politik Bahasa Melayu mendapat 
berbagai nama seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia atau 
Bahasa Melayu Singapura tetapi dengan penyelarasan ejaan dan 
istilah itu kita dapat melihat satu bentuk kerjasama untuk mem
persatu dan memperteguh budaya serantau. Melalui kesusasteraan 
pula yang memang sudah lama terjalin hubungan dan kerjasama 
serantau misalnya menerusi pertemuan-pertemuan seperti 
Pertemuan Sasterawan Nusantara, Persidangan Penulis-penulis 
Asean, Hari Puisi Asean, Anugerah Sastera Asean dan lain-lain lagi 
semakin mendekatkan lagi usaha ke arah tersebut. 

Walaupun ejaan dan istilah telah diselaraskan seperti peng
gunaannya di Malaysia dan Indonesia , kita di sini masih kacau 
dibuatnya. Walaupun pendidikan Bahasa Melayu di sekolah sudah 
agak lama memakai sistem ejaan baru itu, tetapi dalam karya kita 
masih terlihat kekeliruan menggunakannya. Pihak penulis dan 
penerbit hams mengambil tugas bersama ini untuk memajukan lagi 
sistem baru ini supaya pemakaiannya tidak kacau. Apatah lagi bila 
karya tersebut dibaca oleh pelajar , penyalah-gunaannya akan terns 
menjalar dan membiak. Saya perhatikan beberapa contoh: 

Dalam perubahan pada sukukata akhir yang menggunakan 
vokal e (taling) dan o kepada vokal i dan u bila sukukata praakhir 
memakai vokal a, e (pepet), i, dan u kita petik kesalahan-kesalahan 
yang terdapat dalam antologi Dua Persimpangan, halaman 24: 

campor 
garok 
jantong 
kampong 
masok 
tenong 
tindeh 
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seharusnya 
seharusnya 
seharusnya 
seharusnya 
seharusnya 
seharusnya 
seharusnya 

campur 
garuk 
jantung 
kampung 
masuk 
tenung 
tindih 

usek 
puteh 

Untuk mempe1 
menggunakan sisten 
yang sama kekata y 

menyusun 
berbelit-beli1 
hidung 
hancur 
bendung 
dan lain-lain 

Kemudian data 
kata depan (sehan 
dahuluinya) serta ~ 
(seharusnya ditulis 
begitu terlihat dal2 
novelette Mariam, : 

didalam 
dihati 
disungai 
di dirikan 
di bawa 
di ketuknya 
di lalui 
kelubang 

Untuk menamp 
kan pemakaian yan1 
JUga: 

di sebalik ke 
di simpang 1, 
di kedai 
ke tempat kt 
ke arah sebu 
ke kedai 
diterangi 
ditukar 
dilakukanny, 
kesemuanya 
keluar 



n di 
apa 

pura 
asan 

11 kita 
dan 
lagi 

~i bila 
terns 

pakan 
akhir 

usek seharusnya usik 
puteh seharusnya putih 

Untuk memperlihatkan kecelaruannya penulis kita itu dalam 
menggunakan sistem ejaan baru itu , diperturunkan melalui halaman 
yang sama kekata yang betul ejaannya seperti: 

menyusun 
berbelit-belit 
hidung 
hancur 
bendung 
dan lain-lain lagi 

Kemudian dalam kesalahan menggunakan di dan ke sebagai 
kata depan (seharusnya ditulis terpisah dari kekata yang men
dahuluinya) serta kesalahan pemakaian di dan ke sebagai awalan 
(seharusnya ditulis senyawa dengan kata dasar yang mengikutinya) 
begitu terlihat dalam penulisan kita itu. Kita ambit contoh dari 
novelette Mariam , Suraidi Sipan, halaman 62: 

didalam seharusnya di dalam 
dihati seharusnya di hati 
disungai seharusnya di sungai 
di dirikan seharusnya didirikan 
di bawa seharusnya dibawa 
di ketuknya seharusnya diketuknya 
di lalui seharusnya dilalui 
kelubang seharusnya ke lubang 

Untuk menampakkan kekeliruan penulis tersebut saya perlihat
~an pemakaian yang betul yang saya kutip dari halaman yang sama 
JUga: 

di sebalik kerja 
di simpang lorong 
di kedai 
ke tempat kerjanya 
ke arah sebuah rumah 
ke kedai 
diterangi 
ditukar 
dilakukannya 
kesemuanya 
keluar 
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Dan banyak lagi contoh-contoh kesalahan penggunaan ejaan 
dan tanda sewaktu menulis kata gandaan, kata ganti rengkas(kau, 
ku, mu) , partikel (lah, kah, pun) dan lain-lain terdapat dalam 
penulisan penulis-penulis kita itu. Kita harus sedari bahawa 
kesalahan-kesalahan tersebut walaupun merupakan kesalahan 
teknikal akan meninggalkan kesap yang tidak baik pada per
kembangan bahasa maupun kesusasteraan kita . Apalagi bila ke
salahan itu berlambak-lambak . 

Kesan kepada kemajuan sains dan teknologi , kederasan per
bandaran , ketingkatan per kapita negara , penglibatan dalam arena 
politik antarabangsa , kepesatan industri menj adikan bahasa Inggeris 
dipandang penting dan utama. Dan sekaligus pula menjadikan 
bahasa Melayu kita di sini hanya berfungsi sebagai bahasa budaya, 
iaitu bahasa yang hanya dapat mengutuh dan memperketat identiti 
budaya kita semata-mata. Ini diperkuat dengan adanya sistem 
pelajaran kita ke arah dwi bahasa. 

Kita kurang pasti akan lahir sebuah masyarakat yang benar
benar fasih menggunakan kedua-dua bahasa. Pendedahan yang 
begitu luas dan banyak dalam bahasa pertama (Inggeris) akan 
menjadikan kita khuatir , apakah akan lahir sebuah masyarakat yang 
dapat berfikir dan bertindak dalam bahasa budayanya (bahasa 
kedua) . 

Tambahan pula tingkat pembelajaran bahasa kedua yang tidak 
disertai atau dikaitkan dengan kesusasteraan akan menurunkan 
kualiti pengajaran bahasa tersebut. Adalah suatu cara berfikir yang 
dangkal bila kita mem\sahkan pembelajaran bahasa dengan ke
susasteraan , kerana proses pembelajaran bahasa tanpa kesusasteraan 
mengakibatkan pembelaj aran tersebut bersifat mekanikal. Akan 
tidak sempurna dan lengkap pembelajaran bahasa kalau tidak 
dibantu oleh kesusasteraan dari bahasa itu . 

Baha Zain dalam buku Esei Kesusasteraannya (halaman 195) 
menyatakan: 
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Bentuk pengucapan dan inti kemanusiaan (emosi , sikap , idea, 
sentimen , kepercayaan dan cita-cita) yang terkandung dalam 
kesusasteraan menjadikan karya sastera itu penting bagi 
mencapai tujuan terakhir belajar bahasa , iaitu untuk berdialog 
dan memahami manusia. Inilah tujuan besar dan tertinggi dari 
belajar bahasa dan mengajarkan bahasa , iaitu untuk mewujud
kan dialog , interaksi dan kehidupan yang penuh pengertian. 

Kemudian dalam menggalak masyarakat supaya mempunyai 

norma-norma hid 
sandaran untuk 
sanggupan untu~ 
bererti , di sampir 

Sesungguhpu 
kepada pengajar 
semata-mata teta 
dengan melihat j 
mempercekap d: 
Melalui sasterala 
seorang yang sern 
dapat dididik untl 
kita diajak juga n 

Kesan dari be 
rakat kita dan p1 
masyarakat yang 
merasa kekok m 
kesusasteraan dal: 
moden yang boleh 
alam kesekitarann 
nantinya tidak h: 
industrian , tenta1 
negara ketiga , te1 
mereka juga sem 
sekaligus tentang 

Kemudian da 
sepi dan longgar, 
sikap lebih resp1 
nikmati dan derit 
berhati-hati terha 
kehidupan kita , p1 
betapa pentingny, 
bersedia pula me11 
dengan menghasil 
pula mengabaikar 
penulisannya itu. 

Usahlah kita 
untuk mengikuti 
pengukur sejarah 
Tetapi sebagai seo 



a 
s 

norma-norma hidup yang baik, kesusasteraan boleh juga dijadijrnn 
sandaran untuk tujuan tersebut, kerana sastera mempunyai ke
sanggupan untuk mengeksploit nilai-nilai hidup yang baik dan 
bererti, di samping memberi rasa keindahan kepada masyarakat. 

Sesungguhpun pendekatan kepada bahasa tidak tergantung 
kepada pengajaran nahu atau dengan rilembelek-belek kamus 
semata-mata tetapi melalui hasil kreativiti, imaginasi dan fantasi 
dengan melihat juga segala macam mimpi seseorang penulis akan 
mempercekap dan memperelok penguasaan bahasa seseorang. 
Melalui sasteralah kita dapat diajak dan diasuh untuk menjadi 
seorang yang sensitif terhadap bahasa. Dan melalui sasteralah kita 
dapat dididik untuk melihat apa sahaja (bahasa) yang tersurat tetapi 
kita diajak juga menjenguk dan menafsiri apa sahaja yang tersirat. 

Kesan dari berbagai proses modenisasi dalam kehidupan masya
rakat kita dan perubahan dalam struktur sosial kita melahirkan 
masyarakat yang merasa kaku terhadap kesenian bangsanya dan 
merasa kekok menghargai keindahan. Tetapi dengan menyogok 
kesusasteraan dalam pembelajaran bahasa akan melahirkan manusia 
moden yang boleh menyatakan keindahan, estetis dan peka terhadap 
alam kesekitarannya dan tamadun moden yang dihadirinya . Mereka 
nantinya tidak hanya akan berbicara tentang ekonomi dan per
industrian, tentang sains dan teknologi , tentang politik negara
negara ketiga, tentang turun naik nilai wang dan nilai emas tetapi 
mereka juga sempat berbicara tentang kesenian dan falsafah dan 
sekaligus tentang tradisi dan sejarah bangsanya. 

Kemudian dalam melihat dunia kesusasteraan kita yang semakin 
sepi dan longgar , penulis-penulis hams bersikap terbuka dan ber
sikap lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang kita 
nikmati dan deritai dalam kehidupan kita. Di samping kita begitu 
berhati-hati terhadap penyerapan unsur-unsur dari luar ke dalam 
kehidupan kita, penulis-penulis haruslah sentiasa menyedari tentang 
betapa pentingnya kegiatan seni yang mereka ceburi dan senantiasa 
bersedia pula memberi saham ke arah permodenan masyarakat kita 
dengan menghasilkan penulisan-penulisan yang lebih bernilai tanpa 
pula mengabaikan penggunaan bahasa yang lebih sempurna dalam 
penulisannya itu. 

Usahlah kita yakinkan lagi peranan kesusasteraan sebagai alat 
untuk mengikuti falsafah dan kesenian kita atau sebagai alat 
pengukur sejarah dan tradisi kita kerana ini amat kita maklumi. 
Tetapi sebagai seorang penulis yang terlibat secara langsung terhadap 
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pengucapan kesusasteraan kita, haruslah kita senantiasa menyedari 
bahawa tingkat kesempurnaan pengucapan itu bergantung kepada 
pemakaian bahasanya dan stailistikanya. Sesungguhnya ia tidak 
hanya tergantung kepada bakat semata-mata tetapi melalui penulisan 
seseorang penulis itu sekaligus kita diperlihat kemampuan dan 
kebolehannya menguasai dan menggunakan bahasa. Pencemaran 
demi pencemaran dan kesalahan demi kesalahan menampakkan 
ketidakupayaan penulis-penulis membuat pengucapan bahasanya. 

Andainya pemakaian bahasa yang terterap menerusi peng
ucapannya padat dan tepat serta lincah dan segar maka tentunya 
akan membuat audiennya begitu berminat untuk terns menikmati 
dan menghayati sesebuah karya. Tanpa segala itu akan menelurkan 
kebosanan dan ketidak-cenderungannya menjelajahi dunia kreativiti 
dan imaginasi penulis. 

Sebenarnya rasa mahu menikmati dan . menghayati sesebuah 
karya itu tidak hanya terletak kepada titik persoalan yang ditemukan 
penulis atau kepada teknik yang tergarap dalam tulisannya tetapi 
sebahagian besar rasa mahu menikmati sesuatu hasil karya sastera 
itu terletak kepada keindahan bahasanya dan kesempurnaan 

_pemakaiannya . 
Dan dalam membuat pengucapan menerusi kesusasteraan 

dalam situasi kita kini , sebenarnya kita sudah tidak mampu lagi 
membuat pencemaran demi pencemaran serta menc1pta kesalahan 
demi kesalahan. Andainya masih lagi terdapat kesalahan dan pen-

. cemaran bahasa, maka akan semakin sepi dan semakin longgarlah 
fungsi kesusasteraan kita itu . 

Sebagai seorang penulis yang senantiasa sensitif dan selektif 
penggunaan bahasanya , kita haruslah senantiasa bersedia memper
lengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan bahasa kerana dengan 
menguasai kedua-duanya (bahasa dan kesusasteraan) sebenarnya 
kita mula bersedia meningkatkan nilai kesusasteraan kita dan 
tentunya ia akan lebih berhasil sebagai sebuah pengucapan sastera 
dan pengucapan bahasa yang sememangnya sejalin dalam meng
hadirkan diri ke pangkuan masyarakat yang semakin moden ini. 

Kepada kitalah tertumpah segala tanggungjawab untuk me
letakkan di manakah bahasa dan kesusasteraan kita harus berdiri 
dan mengarahkan ke manakah bahasa dan kesusasteraan kita harus 
berkiblat. 

Sekian . 
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BAHAGIAN PERT) 
PENDAHULUAN 

Dalam bahagia 
gambaran tentang 
Singapura, pengerti 
normal, taraf baha 
pelajar-pelajar Mela 
bahasa kedua dan p 
dan penggunaan bat 

Dasar dwibahas 
pemerintah Singapu 
lnggeris memperlih, 
realiti geopolitiknya 
telah mempengaruh 
dalam kurikulum pe 

S.Gopinatahan 1 

education and social 
bilingual social brok 
objektif dasar ked, 
S. Gopinatahan ialal 

1) to ensure bi1 
that the diviJ 
reduced thrt 
language gri 

2) to pr.omote'/1 
all races to , 
all language 
and benefit 
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