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RADIO SINGAPURA 

memperkatakan buku 

novel SIAPA JADI JOHAN 

 

 Pada kali ini saya pilih sebuah lagi buku nobel kanak2 karya MATLOB yang diberi 

nama SIAPA JADI JOHAN untuk diperkatakan dalam ruangan ini. Kisah SIAPA JADI JOHAN 

ini merupakan keterusan pengalaman kanak2 yang di-chantumkan pangkal nama mereka 

menjadi BOLTAM, yaitu Badri, Orvak, Lily, Takdir, Ah Seng dan Marina. Untuk mengikuti kisah 

BOLTAM dalam SIAPA JADI JOHAN ini, para pembacha haruslah sudah membacha nobel2 

sebelumnya yang di-beri nama: LANUM DI BUKIT KAPAL, SURAT RAHSIA, ANJING POLIS 

dan HANTU2 LAUT. Tanpa membacha ke-empat2 buku itu pembacha2 akan mendapati 

jurang2 yang boleh mengasingkan pengalaman2 bachaan dengan pengalaman2 BOLTAM.  

 Kisah SIAPA JADI JOHAN ini dihubungkan dengan perkhidmatan guru2 sains dari 

Indonesia yang mengajar di sekolah2 menengah kebangsaan di Malaysia. Kisah dimulai 

dengan Pak Yadi, seorang antara guru2 sains Indonesia itu, yang mengajar di sekolah 

BOLTAM sedang hendak berpindah ke rumah yang baru disewanya. Takdir menawarkan diri 

hendak menolong memunggah dan menyusun perkakas2 rumah Pak Yadi. Takdir 

memberitau Pak Yadi, Badri juga akan sama2 menolongnya. Dalam kesibukan menolong 

menunggah dan mengatur barang2 Pak Yadi itu, kaki Takdir tertimpa peti buku2 dan luka. 

 Siap Pak Yadi pindah ke rumah barunya itu Takdir membawa rakan2 se-

pengalamannya, dikenalkan kepada Pak Yadi. Marina dikenalkan sebagi Lanum dari Bukit 

Kapal; Lily dikenalkan sebagai Hantu Lalu; Orvak dikenalkan sebagai Anjing Polis; Ah Seng 

dikenalkan sebagai Ahlinujum; Badri dikenalkan sebagai mesen komputer dan Takdir 

dikenalkan sebagai K.P.P.D (ketua penjaga polis daerah) yang dalam zaman pra-merdeka 

disebut O.C.P.D. Gelaran2 itu dihubungkan dengan peristiwa2 dan pengalaman2 BOLTAM 

dalam kisah2 Lanun di Bukit Kapal, Surat Rahsia, Anjing Polis dan Hantu2 Laut itu. 

 Pak Yadi menyatakan kagumnya terhadap pengalaman dan peristiwa2 yang dialami 

kumpulan BOLTAM itu dan beliau menasihati supaya mereka berehat sementara daripada 

melakukan aktibiti2 yang menyeramkan itu. Pak Yadi selalu mendengar tentang 

kebimbangan2 ibubapa terhadap aktibiti2 berbahaya yang di alami anak2nya. Kumpulan 

BOLTAM berjanji kapada Pak Yadi bahwa ranchangan mereka yang terahir yalah hendak 

menenteramkan ibubapa mereka, mereka akan ber-jinak2 di rumah dan menolong ibubapnya 

masing2. Pak Yadi menampakkan gemarnya mendengar kabar itu. 



 Lama kumpulan BOLTAM itu tak mengunjungi Pak Yadi karena masing2 tekun 

menolong ibubapa dan penjaganya di rumah: Lili menolong bapanya membanchuh ubat 

taman2an dan memberi makan ayamnya; Marina menolong membersih dan menghias rumah 

bapa saudaranya – tempat dia menumpang tinggal; Orvak menolong emaknya mengangkat 

botol2 susu; Badri menolong emaknya menyapu sampah sarap dibawah rumahnya; Ah Seng 

membersihkan rak2 buku dan menyusunkan buku2 bapanya dengan kemas; dan Takdir pula 

menolong emaknya mengankut air ber-baldi2 tiap2 hari. Perubahan merekaitu 

menghairankan ibubapanya, tetapi hal demikian itu menggembirakan mereka juga. Apabila 

mereka mengunjungi Pak Yadi kemudiannya, mereka lihat rumah Pak Yadi sudah bertaman 

bunga – amat indah pada penglihatan mereka. Mereka tertarik hati dengan pokok2 okid yang 

menghiasi taman itu. Pak Yadi mengenalkan mereka beberapa jenis okid, termasuk okid2 

yang dinamai dengan nama orang yang mendebungakannya. Pak Yadi menggalakkan 

mereka membuat taman di rumah masing2 karena usaha demikian itu bukan saja 

menambahkan kechantikan rumah dan mendapatkan udara baik, tetapi mereka dapat juga 

menambat dan menenteramkan perasaan ibubapa dan keluarganya. 

 BOLTAM ber-chita2 dan berazam hendak mengadakan peraduan sama sendiri 

membuat taman di rumah masing2, kemudian akan mengundang Pak Yadi mengadili 

peraduan taman mereka. Pulang dari rumah Pak Yadi mereka memulakan peraduannya. 

 Takdir menolong emaknya merajak dan membersihkan lamannya, menujuk emaknya 

supaya membelikan dia beberapa buah pasu. Dia hendak menanam okid. Emaknya 

membelikan dia pasu dan mencharikan benih okid; lalu bertamanlah Takdir. Okid, kaktua 

berduri, daisy, kekwa, bunga pepi ditanam berselang-seli. 

 Orvak menchari sabut kelapa dan Anggerek Desa. Didebungakan okid2 itu diterbitkan 

benih2 baru dan digantung di dahan pokok dibelakang kebunnya. Kebetulan pada waktu itu 

ada lebah pindah menghinggapi dahan tempat dia menggantung okid2nya. Wah, Orvak 

menerangkan kepada Badri, kelak bukan saja dia akan dapat baka Anggerek Desa itu, tetapi 

juga akan dapat madu lebah. 

 Marina sibuk pula dengan buluh2 galahnya. Badri mengusek dia hendak jadi penyabit 

kelapa, tetapi Marina menerangkan buluh2 itu akan dibuat pagar bunga2nya yang sedang 

naik. Kalau tak dipagar dikais ayamlah bunga2 itu nanti. Marina tidak banyak menanam okid, 

dia banyak menanam bunga2 yang wangi karena di sukakan keharuman bunga2 yang 

berkembang. 

 Lili bertanam okid yang mahal harganya karena ayahnya memberitau dia apabila okid2 

itu berbunga, bukan saja ia akan mechantikkan tamannya itu, tetapi dia boleh dijual ke 

Singapura. Malangnya ketika okid2 itu sedang menjadi, pada suatu malam telah dichuri orang 



hingga gondol tamannya. Kebun sayur ayahnya telah dilanda penchuri itu dan tanamannya 

rosak. Teruklah Lili anak beranak membetulkan kebun dan tamannya itu. 

 Taman Badri penuh dengan kaktus, fera, kaldius dan lain2. Disamping bertaman itu 

Badri berkebun jagung juga dibelakang rumahnya. Kira2 250 pokok jagung Badi hidup subur.  

 Taman bunga Ah Seng diberi nama “Jambangan Setia” sebagai imbangan kepada 

taman Lily yang bernama “Taman Puspa” itu. 

 Ahirnya, Pak Yadi diundang mereka untuk mengadili taman2 yang diusahakan 

merekaitu. Takdir menjemput Pak Yadi mula2 ke rumah Badri, Kemudian ke taman Orvak, ke 

Jambangan Setia Ah Seng, ke taman chempaka dan melati Marina, ke Taman Puspa Lili dan 

balek ke rumah Badri untuk makan bubur jagung. Badri dan Orvak serentak bertanya, “Siapa 

jadi johan, Pak?” “Pengadilan belum tamat.” jawab Pak Yadi.  

 Memang hingga ke majlis makan bubur jagung itu, pengadilan belum tamat. Taman 

Takdir belum diadili, jadi kesimpulan belum dibuat Pak Yadi untuk menentukan siapakah 

diantara mereka yang menjadi johan penaman itu. Oleh karena cherita tamat hingga makan 

bubur jagung itu, padahal pengadilan belum selesai, maka tak adalah sesiapa yang menjadi 

johan. Dan, tidak berjawablah soalan SIAPA JADI JOHAN itu. 

 Jika dibandingkan dengan lain2 kisah dalam siri aktibiti2 BOLTAM itu, kisah SIAPA 

JADI JOHAN ini kurang menarik hati kanak2 yang membachanya. Kisah SIAPA JADI JOHAN 

ini dilukiskan mendatar saja se-olah2 hendak menyogokkan se-suatu dalam keadaan yang 

menonjol saja. Peristiwa2 yang boleh menarik minat pembacha kanak2 boleh dikatakan tak 

ada. Keputusan cherita atau jawapan yang di-nanti2kan pembacha tidak didapati. Kisah 

bergerak tanpa golak – perhatikan pasal 5 mengisahkan bagaimana Takdir membuat taman, 

pasal 6 mengisahkan bagaimana Orvak menyediakan tamannya, pasal 7 mengisahkan 

bagaimana Marina memelihara tamannya, pasal 8 mengisahkan taman Lily dan kebun sayur 

bapanya – antara 9 babak semua kisahnya, 4 babak pokok peristiwanya serupa hanya 

berbeza chara dan pelakunya. Kalau saya seorang kanak2 perulangan pokok peristiwa begitu 

membunuh keinginan saya hendak taukan sesuatu daripadanya; dan hal itu akan 

membosankan saya membacha lalu menggagalkan saya menyudahi bachaan itu. 

 Untunglah sikit, karena bahasa yang digunakan menyampaikan massage kisah itu 

banyak yang mencholek rasa, membuka humour pembacha. Dialogue2ya hidup dalam alam 

kanak2, kadang2 terdapat perchakapan2 yang ber-lapis2 maksudnya dan dapat dijadikan 

bahan leluchon dalam gurau senda kanak2. Keseronokan gayabahasa ini dapat menolong 

sekadarnya supaya kanak2 terpaksa meneruskan juga bachaannya hingga selesai. Dalam 



pada itu kanak2 merasa hampa juga karena jawapan kepada soalan SIAPA JADI JOHAN itu  

tidak juga diperolehi. 

 Dasar pendidikan rohani dan jasmani, latihan2 bertanggungjawab atas diri dan 

keluarga kanak2 yang dikisahkan itu amat baik. Timbangrasa dan kebijaksanaan Pak Yadi 

sebagai guru yang diminati murid2nya itu membayangkan semangat dedikasi guru2 yang 

amat diharapkan oleh masarakat umum. Ibabapa dan penjaga murid2 itu pula kebetulan 

watak2 yang dibentuk untuk menolong melancharkan apa yang telah diatur oleh sang guru. 

Tidak ada pertentangan tidak ada konflik antara watak guru dengan watak ibubapa yang 

dikisahkan itu. Watak2 dalam SIAPA JADI JOHAN ini tidak menggambarkan keadaan yang 

sebenar yang berlaku dalam masarakat kita sekarang. 

 Memang: tujuan guru2 dan ibubapa biasanya serupa, hendak menjadikan anak 

didikannya itu manusia yang berguna tetapi dalam pelaksanaan menchapai tujuan itu 

biasanya ada pertentangan – ada tisis ada anti-tisis baru lahir yang sintisis. Watak2 dalam 

SIAPA JADI JOHAN ini tidak menampakkan itu semua. Malah antara ibubapa ke-enam2 

orang anggota BOLTAM itu kelihatan serupa – ibubapa Takdir, misalnya, dikatakan 

kehairanan melihat perubahan sikap Takdir yang ber-jinak2 di rumah dan rajin menolong 

ibunya; ibubapa Badri pun hairankan perubahan Badri, demikian pula ibubapa Orvak, Ah 

Seng, Lily dan Pakchik Makchik Marina. Dengan menggambarkan watak2 yang serba 

sempurna itu SIAPA JADI JOHAN telah membawa kita ke satu dunia orang2 sempurna. 

Pembacha2 akan hayal dalam dunia ideal itu dan melupakan keadaan dunia nyata yang 

sedang dihadapinya ini – dunia yang penuh dengan mas’alah yang perlu diseselaikan. Dan, 

hayalan ke dunia ideal itu tidak menolong kita menyelesaikan mas’alah yang sedang kita 

hadapi ini. 

 Bagaimanapun, kita harus mengakui bahwa tabiat kegemaran membacha haruslah 

ditanamkan dalam semangat dan jiwa kanak2. Buku2 bachaan dan nobel kanak2 masih 

kurang bilangannya. Usaha kearah membanyakkan lagi buku kanak2 haruslah berjalan terus. 

Dan SIAPA JADI JOHAN itu sudah menempati satu dari beberapa kekosongan dalam alam 

pembachaan kanak2. Terpulanglah kepada pembacha untuk menilai dan mengambil paedah 

daripada isi cheritanya.  

 Sekian, 

 Sampai lain waktu, selamat membacha.  
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