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 Album Bintang: 
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(Mohd. Arif Ahmad (Mas) 

  Oleh: Abu Zaky Fadzil. 

 

 Orang-nya sederhana, badan-nya agak besar dan tegap sas. Muka-nya bujor, 

hidung-nya agak manchong me-nambahkan kelakuan-nya. Kepala-nya besar menandakan 

kekuatan ingatan-nya. Rambut-nya keras dan hitam membuktikan tinggi chita2-nya dan 

keras kemahuan-nya mata-nya. Bulat membayangkan keberanian dan kecherdasan fikiran-

nya kulit-nya hitam manis, berkumis dan berjangut jarang2 menambahkan gagah-nya.  

Peluchu dan pandai berjenaka. Sadikit berchakap banyak yang mengenawakan. Pering dan 

penggembira. Chepat marah dan chepat pula mesra. Pandai bersahabat dan berkeluarga. 

Rajin dan pandai berkerja. Pakaian sa-hari2 tidak begitu di-jaga. Tetapi hasil kerja-nya 

sedap di-pandang mata. Terator, berseh, rapi dan sa-kata.  Suka berterus terang dalam sa-

genap perkara sa-kali berkenal kekal menjadi sahabat yang setia. 

 Itu-lah saudara Mohamad Arif Ahmad, sa-orang pengaarang, muda angkatan 50 

yang termuka, setiausha dua “Lembaga Tetap” kongres bahasa dan persuratan Melayu 

Malaya yang ke-tiga. Tetapi “Mas”- lah nama-nya yang terkenal di-sekitar Tanahayer kita. 

 Saudara Mohd. Ariff Ahmad di-lahirkan pada hari Thalatha 6hb. December 1924. 

 Pendidekkan bersekolah Melayu di-Sekolah Melayu Tanglin Besar Singapura dari 

tahun 1932 dan tamat darjah 5 di-sekolah Tanglin Tinggi dalam tahun 1940. Kemudian pada 

tanggal 11 November 1940 menjabat jawatan guru pelateh dan mengajar di-Sekolah Tanglin 

Tinggi. Di-kala pechah perang besar yang ke-dua dan Tanahayer kita di-serang oleh tentera 

Jepun dan Singapura menjadi “Sonanto” (chaya dari Selatan) dia berpindah mengajar 

Tanglin Besar – Sekolah tempat dia mulai berkenal dengan ABC dan alif, ba, ta, -da – 

hingga tahun 1945. Pada tanggal 25 Sep 1946 dia di-pileh untok melanjutkan pelajaran ka-

Maktab Sultan Idris Tanjong Malim, Perek (S.I.T.C) sa-lama tiga tahun – dan tamat latehan 

sa-bagai sa-orang guru dengan mendapat, sijil pertama pada tanggal 11 June 1949.  

 Sa-masa di-perguruan Sultan Idris-lah dia banyak mendapat pengalaman dan 

sahabat kenalan dengan be-ratus2 guru2 yang datang dari pelusok Tanahayer dan Berunai 

ada di-antara kenalan2-nya yang maseh menjadi guru dan ada yang telah meninggalkan 

murid2 dan menjabat jawatan yang lebeh tinggi dan lebeh besar lagi saperti saudara Abdul 

Ghafar Baba dari Melaka, yang sekarang menjadi ahli Majlis Undangan Persekutuan Tanah 



Melayu dan saudara Hashim Amir Hamzah, sekarang menjadi juruhebah Radio Malaya 

bahagian Melayu di-Kuala Lumpur – (sa-masa chatetan ini di-chatet dia sedang melanjutkan 

pelajaran di –London). Tetapi dia dan ramai kawan2 sa-jawat-nya lagi tetap menghadapi 

anak2 yang sentiasa mengharapkan pendidekkan, pengajaran dan pimpinan-nya dari sa-

buah sekolah ka-sa-buah sekolah yang lain dan sekarang dia di-tugaskan mengajar di-sa-

buah sekolah yang di-lupakan ia-itu sekolah Melayu Punggul – sekolah yang jauh dan 

terasing dari “dunia luar”.  

 

Mulai mengarang. 

 Sejak dari bangku sekolah lagi dia telah mempunyai kechenderongan dalam 

lapangan karang mengarang. Menurut cherita-nya kapada saya; sa-mata bersekolah lagi dia 

telah mulai menulis karangan2 untok siaran Majalah2 Pengakap dan suratkhabar kanak2 

yang di-terbitkan oleh Pejabat Perhubongan Raya Singapura untok bachaan kanak2 seluroh 

Tanah Melayu dan dia pernah berjaya mendapat hadia sa-halai baju dalam kerana 

kejayaan-nya dalam peraduan mengarang pantun yang ada di-anjorkan oleh Che’ Gu 

Rahmat Haji Tahir dalam tahun 1938 tetapi sayang baju dalam yang di-hadiahkan kapada-

nya itu tidak dapat di-pakai kerana terlalu kechil dan badan-nya terlalu besar. 

 

Pengarang cherita sandiwara 

 Dalam zaman “ubi kayu” bakat-nya dalam lapangan karang mengarang makin 

berkembang dan terus hidup subor sunggoh pun terpaksa makan ubi kayu kerana dalam 

zaman Daituwa Sensu, dia di-beri peluang untok mengarang cherita2 sandiwara Radio yang 

di-siarkan melalui Radio Sonan. “Ini-kah balasan-mu”. Ini-lah buah tangan-nya yang pertama 

di-siarkan ka-udara melalui pemanchar Radio Sunan. Bagaimana-kah chorak dan bentok 

cherita sandiwara itu tentu-lah menyarankan saranan2 yang bersemangatkan “Asia telah 

kembali kapada bangsa Asia dan mari-lah kita hidup ber-sama2”. Ka-hingga kini kebolehan 

dan kechekapan dalam bahagian mengarang cherita2 sandiwara maseh di-hidupkan ada di-

antara buah2 tangan-nya yang pernah di-panggongkan oleh anggota2 kesatuan guru2 

Melayu Singapura di-hadapan umum mendapat kejayaan dan sambutan yang memuaskan 

dalam cherita, siarkan dalam mendiang Majalah “Belia”.  

 

 

 



Sastera alat perjuangan ra’ayat 

 Untok melanjutkan perjuangan sa-bagai salah sa-orang penchinta keamanan, 

kema’moran, perdamaian dan kemerdekaan Tanahayer dia dan beberapa kawan2 lagi 

mengambil jalan lain, ia-itu mengubahkan tektik perjuangan dengan menerjunkan diri ka-

dalam dunia kesusasteraan bangsa. Dengan pena yang beripoh dan bekalan semangat 

yang ber-nyala2 mereka menjadikan kesusasteraan alat perjuangan ra’ayat ka-arah 

kemerdekaan, keamanan, kema’moran dan perdamaian dengan sa-baik2-nya dia dan 

beberapa kawan2 lagi mulai bergiat mengarang cherita2 pendek, sajak dan rechana2 yang 

bersemangat kemerdekaan untok sa-barang akhbar2 dan Majalah2 Perpustakaan 

Tanahayer sa-bagai tatapan dan santapan ra’ayat murba yang sedang merindukan 

kemerdekaan dan keamanan. “taksir alam” ia-lah sajak-nya yang pertama tersiar dalam 

Majalah “Hiboran” bilangan 50 dan “perang rumahtangga” ia-lah cherita pendek-nya yang 

pertama ter-siar dalam Majalah “Hiboran” bilangan 54 dan menyusul pula beberapa cherita2 

pendek, sajak dan renchana2 yang tersiar dalam Majalah2 dan Akhbar2 mingguan saperti 

“Mastika”, “Mutiara”, “Kenchana”, “Utusan zaman”, “Terang bulan” dan, Mingguan Melayu”. 

 

Melihat buah tangan. 

 Sekarang mari kita masok membicharakan serba rengkas hasil2 buah tangan-nya. 

Buah tangan-nya yang menarek perhatian saya ia-lah yang berchorak cherita pendek, 

kerana cherita pendek-lah menurut pendapat saya dia “ahli” dalam bahagian itu. di-antara 

cherita2 pendek-nya yang pernah saya bacha dan menarek minat sayang malahan sa-

hingga sekarang maseh menjadi ingatan saya ia-lah cherita pendek-nya yang tersiar dalam 

Majalah “Mastika” keluaran bulan May 1950 yang berkepalakan “kard merah” dan cherita 

pendek yang tersiar dalam mendiang “Mingguan Melayu” keluaran 24 February 1952 

dengan tajok “Sharifah”. 

 Kerana apa ke-dua2 cherita pendek itu menarek perhatian saya - perhatian saudara2 

entah-lah! – sa-lain daripada jalan cherita-nya baik, bahasa-nya lanchar dan jalan bahasa-

nya teratot manakala kata2 perbandingan yang di-gunakan-nya lebeh dekat dan mudah di-

faham sa-mentelahan pula dalam cherita2 itu di-bumbui atau di-selangi pula dengan kata2 

yang luchu2 yang membolehkan kita ketawa ter-bahak2 ketika kita membacha cherita-nya 

maka dengan itu menambahkan lagi manis dan mesra kita mengikuti cherita pendek-nya sa-

hingga tamat.  



 Falsafah chinta tuan Aminullah dalam salah sa-buah buku pengetahuan seks sepat 

di-perturunkan-nya di-dalam cherita pendek “kard merah”-nya. Perhatikan-lah perageraf 

yang saya salinkan di-bawah ini sa-penoh-nya: 

“Sebab shara” hanya membenarkan sa-orang lelaki beristeri sampai empat (kalau 

mampu) sedang perempuan di-haramkan bersuami lebeh daripada sa-orang. Dan 

pendapatan (pendapat?)  Tuan Aminullah bahawa chinta itu; sa-belum kahwin 100%, sa-

sudah kahwin 5 bulan tinggal 90%, sa-sudah 7 bulan tinggal 70% - 60, kalau sudah beranak 

menjadi 75% - 60 pula, kalau isteri sakit chinta-nya turun 40%-30, kalau itu lama sakit-nya 

turun lagi 30%-20, kalau isteri meninggal dunia naik sampai 100%-90, lepas sa-bulan isteri 

meninggal dunia naik lagi sampai 130%, lepas sa-tahun isteri-nya itu hilang, tinggal-lah 

chinta menjadi 0% sahaja.” 

 Dalam cherita pendek-nya “Sharifah” pula dia chuba mengupaskan pula dan 

menganalisakan penyakit masharakat ia-itu penyakit ber-kusta2 di-antara manusia2 yang 

bertaitel “Syed” atau “Sharifah” dengan orang kebanyakkan. Menurut-nya: “bahawa mereka 

itu manusia sedang aku manusia pula, yang satu kejadian  “anak chuchu nabi Adam 

Alaihisalam” di-samping itu dia membawa pula satu “faham” baru ia-itu: “Kalau tuan Syed 

boleh mengawini siti2 Melayu (jawi) maka tidak-lah salah-nya orang2 jawi memperisterikan 

Sharifah2 pula. Tetapi apa yang kami alami itu ia-lah kesan dari susunan masharakat yang 

tidak adil”. 

 Gerak geri (charector) yang menjadi pakaian hidup-nya sa-hari2 sa-bagai sa-orang 

yang pandai berjenaka dan berluchu ter-bawa2 juga ka-dalam karangan2-nya terutama 

dalam cherita2 pendek buah tangan-nya. Dalam cherita pendek “Sharifah” kata2 luchu akan 

kita temui di-antara-nya: 

 “Nanti bong!” Saya membatas chakap-nya “Jangan bong terlalu memperendah 

perempuan bagitu rupa. Tahu-kah bong bahawa kekuasaan negara kita sekarang di-tangan 

sa-orang raja perempuan? Ini menyebabkan beberapa banyak isteri sudah memulai suatu 

chara lain meminta suami tundok atas segala kemahuan-nya “Queen Control” kata sa-

tengah mereka?......baik2 sa-dikit mengata perempuan sekarang.” 

 Sa-bagai penutup cherita “Sharifah” itu pula dia menamatkan juga dengan satu 

rangkapan kata2 yang luchu juga ia-itu, “kapada kawan2 yang mendengar cherita ini 

hendak-nya jangan di-cherita kapada orang lain, sebab saya telah berjanji kapada-nya tidak 

akan bercherita kapada siapa pun……..” Dan luchu permintaan-nya itu? 

 Ini-lah beberapa keistimewaan2 yang saya dapati dari hasil buah tangan-nya. 



 “Mas”-lah nama-nya yang terkenal di-sekitar Tanahayer kita.” Demikian tulisan saya 

di-permulaan rechana ini. Ya! memang nama itu-lah yang paling popular di-kalangan 

kawan2 terutama sekali di-kalangan para penchinta kesusateraan Melayu yang selalu 

mengikuti-nya sejak tahun 1948 tentu nama itu tidak asing lagi mereka, kerana nama itu-lah 

yang sering di-gunakan oleh-nya sa-masa menulis cherita2 pendek, renchana dan sajak 

untok siaran akhbar2 dan Majalah2 Tanahayer hingga dewasa itu. Sa-belum dari tahun2 itu 

telah ber-macham2 nama yang di-gunakan oleh-nya di-antara-nya “Arba”, “M.Faridah” dan 

beberapa nama pena lagi. 

 Saya perchaya banyak kawan2 yang ingin tahu dari mana dan bagaimana nama 

pena “Mas” itu mula timbul dan lahir ka-tengah2 masharakat umum dan hampir nama itu 

menjadi “nama sejati” kapada batang tuboh-nya. Cherita-nya agak luchu juga. Untok itu 

terpaksa-lah saya membongkar kembali kesah2 lama. 

 Kesah ini bermula sa-masa dia maseh menjadi “Mahasiswa” di-Maktab “Soleh 

budiman”. Sa-masa di-sana segala barang2 baik buku2, alat tulis menulis sa-hingga kakasut 

kayu pun mesti di-beri nama, “kalau tidak, alamat-lah barang2 itu “pendek umor”-nya. 

Kerana di-Maktab itu terlalu banyak orang maka sudah tentu banyak ragam-nya sa-

bagaimana banyak-nya udang yang sudah samesti banyak garam-nya, kan begitu? 

 Nama atau “tanda” bagi saudari Mohd. Ariff Ahmad yang di-beri oleh-nya kapada 

barang2-nya termasok terompah kayu ia-lah “A.S”. ia-itu kependekkan dari nama “Ariff 

Singapura” kerana dia datang dari Singapura. Rupa2-nya nama “A.S.” telah menjadi “tanda” 

bagi salah sa-orang kawan-nya yang sa-nama dengan-nya tetapi datang dari Selangor. 

Untok menghilangkan kekeliruan itu maka dia mengubah tanda atau nama pendek-nya 

kapada nama “M.A.S.” Ia-itu kependekan dari “Mohd.Ariff Singapura” sa-bagai tanda kapada 

terumpah kayu-nya. Lama kelamaan titek yang memisahkan di-antara M.A.S. itu di-buang 

maka tinggal-lah sa-bagaimana yang sekarang ini ia-itu “M A S”. 

 

Orang Pergerakan 

 “Mas sa-lain terkenal di-kalangan para penchinta kesusasteraan Melayu maka dia 

terkenal juga salah sa-orang “orang pergerakan” yang aktib (chergas) terutama dalam 

lapangan pendidekan, pengajaran dan kebudayaan Melayu sa-hingga sekarang maseh 

chergas dan aktib. Menurut chatitan-nya sa-masa “angkatan Sasterawan 50” di-tubohkan di-

Singapura dalam tahun 1950. dia ada-lah salah sa-orang pengasas pertubohan itu malahan 

dia juga pernah menjabat jawatan satiausaha I  kapada petumbohan itu sejak di-tubohkan 

pada tanggal 30 September 1950 hingga tahun 1952. Dalam tahun 1953 dia di-lantek 



menjabat setiausaha II, dari tahun 1954-55 menjabat jawatan ketua I dan dalam tahun 1956 

hingga kini menjabat jawatan ketua II kapada asas 50. Di-samping menjabat jawatan dalam 

pertubohan asas 50 dia bergerak chergas juga dalam lapangan trade union ia-itu dalam 

tahun 1951-53 dia menjabat jawatan setiausaha agong kesatuan Guru2 Melayu Singapura 

dan sampai sekarang dia maseh menjadi salah sa-orang jawatankuasa kesatuan Guru2 itu. 

 

Pelajaran Melayu 

 Sa-lain soal politik bertambah “panas” di-tanah jajahan ini maka soal pelajaran 

Melayu juga dari sa-hari ka-sa-hari bertambah “panas” dan “membara” maka dia tak 

ketinggalan turut juga bergerak bahu mebahu dalam lapangan pelajaran Melayu. Sa-masa 

“Jawatankuasa bersama Pelajaran Melayu” di-tubohkan dalam tahun 1953-1954 dia di-

lantek memegang pusat “Jawatankuasa” ia-itu menjadi setiausaha agong-nya dan sa-masa 

“Jawantankuasa” bertukar chorak menjadi “Majlis Pelajaran Melayu” dalam tahun 1955 sa-

hingga sekarang dia tetap menjadi setiausaha I kapada “Majlis” itu. Dalam itu dia juga 

menjadi Setiausaha II Lembaga tetap Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Malaya. 

 

Penyunting dan pengarang (sekarang penasehat) 

 Dia sa-lain pernah menjadi penulis khas kapada beberapa Majalah2 Mingguan dan 

bulanan maka dia pernah juga menjadi penyunting dan pengarang kapada beberapa 

Majalah2 di-antara-nya Majalah2 “Suara Guru” – Majalah suara Kesatuan Guru2 Melayu 

Singapura – “Taman Pengetahuan” “Jasa”, “Nirmala” dan baru2 ini di-lantek pula menjadi 

sa-orang anggota penasehat kapada “Dewan Pustaka Melayu” yang menjadi penerbit buku2 

belajar Bahasa Melayu di-bawah pimpinan Tuan Harun Aminulrashid dan dia pernah juga 

menjadi penulis khas kapada “Majalah Bintang” yang saudara2 sedang bacha kini dalam 

tahun (1). 

 

Pengarang2 pujaan-nya: 

 Bahan2 karangan-nya untok mengarang cherita2 pendek sa-lain di-sedut daripada 

kejayaan hari2 maka tak kurang juga bahan2 itu di-ambil dari hasil pembachaan-nya sa-

hari2 dari karangan pengarang2 yang terkenal sama ada karangan2 pengarang2 Indonesia 

atau Malaya. 



 Di-antara pengarang2 Indonesia yang menjadi pujaan-nya ia-lah 

Peramudiaanantator, pengarang angkatan 45 ia-itu pengarang buku “mereka yang di-

lumpohkan” dan pengarang2 dari kalangan angkatan pujangga baru ia-lah Matu Muna. Dan 

Hashimi. 

 Pengarang2 Melayu yang menjadi pujaan-nya ia-lah Abdul Rahim Kajai dengan 

ruangan “Wak Ketok” dan Ishak Haji Muhamad dengan buku “Anak Mat Laila Gila” dan dari 

kalangan pengarang2 angkatan 50 pula ia-lah saudara Keris Mas. 

 Manusia biasa 

 Sa-bagai manusia biasa dia pernah berchinta dan di-chintai, pernal gagal dan putus 

asa, pernah menerima dan memberi kaseh dan sayang sa-sama dua jenis manusia, dalam 

menjalani zaman remaja, tetapi sekarang dia telah berumahtangga. Dia mulai melangkah 

ka-dunia rumahtangga ber-sama2 teman hidup-nya sekarang ia-itu saudari Sarinah Haji 

Hanif (guru juga) pada tanggal 12 December 1953 dan sekarang Tuhan telah mengurniakan 

dua orang chaya mata sa-orang lelaki lahir pada tanggal 14 Okt. 1954 di-beri nama Mohd. 

Shahrir dan sa-orang perempuan lahir pada tanggal 5 Sep. 1955 di-beri nama Shahrazat. 

 Sekarang dia mempunyai rumahtangga sendiri dan tinggal di-Sembawang Hill Estate 

Singapura. Kalau ada kawan2 yang ingin ber-kenal2-an dengan-nya alamatkan-lah surat2 

itu kapada: 

  Mohd. Ariff Ahmad, 
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