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Alu-aluan 

Mengumpulkan para penulis untuk bertemu dan sama-sama membincang
kan masalah penulisan memanglah merupakan satu daripada tugas pertubuhan 
penulis seperti KAMUS ini. Tiap kali timbul isu mengenai penulisan, penulis-penulis 
harus bertemu dan menghuraikan masalah tersebut. Pertemuan-pertemuan itu 
boleh bersifat kelompok, bersifat nasional, regional dan universal. 

Pertemuan yang bersifat kelompok, oleh persatuan atau kelompok penulis 
bagi angota rakan secitanya boleh diadakan sekerap mungkin untuk menangani 
isu-isu bersamanya. Pertemuan yang bersifat regional bagi sasterawan Melayu 
serantau, selama ini sudah diadakan tujuh kali. Dengan nama Pertemuan sastera
wan Nusantara, para sasterawan kita telah bertemu tiap dua tahun sekali, dianjur
kan bergilir-gilir oleh sasterawan sing�pura, Indonesia, Malaysia dan Brunei. 

Yang bersifat nasional telah juga dianjurkan Asas so sebanyak empat kali 
dengan nama 'pertemuan penulis Singapura' tetapi pertemuan itu sudah terhenti. 
Dalam bidang rangka rancangan Bulan Bahasa 1992, KAMUS dan Persatuan 
Kemuning telah menganjurkan suatu 'pertemuan sasterawan singapura', tetapi 
pertemuan itu tidak disertai sasterawan secara 'solid'. 

Kedengaran juga keltJhan 'jalang' yang berkata: singapura belum cukup 
sasterawan. Ada penulis yang menganggap dirinya belum mencapai tahap 
sasterawan segan menyertai pertemuan itu. Ada pula segelintir sasterawan 'kelas
an' yang menganggap pertemuan itu 'indah khabar dari rupa', khuatir belangnya 
akan kabur jika mereka menyerta_inya. 

Maka sekarang, dalam Bulan Bahasa 1993 ini, sekali lagi KAMUS mengada
kan pertemuan ini dengan nama Pertemuan Penulis singapura. Kata 'penulis' itu 
menggolongkan semua penulis, sama ada penulis karya kriatif, penulis karya bukan 
kriatif mahupun calon dan peminat penulis. Dengan demikian, penyertaan akan 
menjadi luas. 

Dengan mengundang penulis mapan dari luar Singapura berceramah dalam 
pertemuan ini, mudah-mudahan penulis kita akan beroleh banyak manfaat dari 
pengalaman mereka yang mereka sampaikan kepada kita melalui pertemuan ini. Di 
doakan semoga penganjur berjaya mencapai matlamat pertemuan, dan peserta 
berjaya menimba pengalaman dari pertemuan ini. 

selamat bertemu dan bersidang. 

Haji Muhammad Ariff Ahmad (Mas) 
Penasihat, KAMUS 
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