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alualuan 

 

 Sukurlah bahwa akhirnya, majalah ‘sasterawan’ yang telah menjadi chita2 saya 

semenjak tujuhbelas tahun dulu, sekarang dapat juga dilahir-kan. Terimakasih yang bukan 

sikit saya uchapkan kepada ‘Dewan Tun Seri Lanang’ yang sanggup bahu-membahu 

dengan Asas ’50 menerbitkan majalah yang menyuarakan hati dan nadi Angkatan 

Sasterawan ’50 ini. Kesanggupan Dewan Tun Seri Lanang menjadi penerbit dan penyebar 

itulah yang membolehkan ‘sasterawan’ ini lahir pada peringkat ini. 

 Sepanjang yang saya tau, majalah sasterawan ini telah menjalani satu 

pengembaraan yang ber-liku2 semenjak Asas ’50 lahir pada tahun 1950, dan semenjak ia 

di-chita2kan untuk membawa suara Asas ’50 pada 16hb. Januari, 1951 dulu. Memang pada 

bulan 21 Oktober 1950, The Royal Press Singapura telah bermurah hati menerbitkan satu 

terbitan has bersempenakan Pasar Malam Istimewa di New World Singapura dari 6 hingga 

14hb. Oktober 1950. Terbitan has itu diberi nama Angkatan Sasterawan ’50 dengan simbol 

pena-terbangnya, berisi dengan karya anggota Asas ’50, tetapi terbitan itu hanya satu 

nomor saja.  

 Pada tahun 1953, beberapa orang anggota yang ber-chita2 hendakkan Asas ’50 ini 

mempunyai majalahnya, telah bersuara sama sendiri dan mengusahakan suatu penerbitan 

kechil, dan pada awal tahun 1954 lahirlah majalah yang chomel diberi nama ‘Nirmala’. 

Majalah ‘Nirmala’ ini pun menurut jejak abangnya yang lahir pada bulan Oktober 1950 dulu; 

dia sempat bernapas senomor juga. Hilanglah keperchayaan kebanyakan anggota yang 

telah mengalami kepahitan itu kepada kebolehan dan kemampuannya sendiri. 

 Penerbit Ghani & sons, telah tertubuh pada tahun 1963. Kerana dua orang anak 

Ghani itu kebetulan anggota Asas ’50, napsu hendak bermajalah yang ada pada beberapa 

orang anggota Asas ’50 itu marak kembali. Perakasa telah mendorong kita berunding 

dengan Ghani & sons untuk ber-sama2 mengusahakan penerbitan majalah sasterawan ini. 

Malangnya tahun2 1964, 1965 dan 1966 telah berlalu dengan begitu teratur tetapi majalah 

sasterawan belum juga terbit. Keadaan ini sungguh membosankan dan mematahkan se-

mangat; untungnya dia belum sampai pada tarap membunuh. Kebosanan dan kepatahan itu 

sedang diperbaiki. 

Pejabat:  
Jabatan Pengajian Melayu 
Maktab Perguruan Singapura, 
Paterson Road, 
Singapura 9 



 
 

 Pengalaman dan keadaan itu semuanya menyebabkan kita dengan penuh hurmat 

dan dengan dada terbuka menyambut salam yang diulur oleh Dewan Tun Seri Lanang ini, 

untuk bahu-membahu sama2 berusaha menerbitkan majalah sasterawan ini. Kita tidak mau 

membiarkan tahun 1967 ini berundur begitu saja. Sebab itu walaupun sudah hampir keujung 

benar tahun 1967 ini, kami terbitkan juga majalah sasterawan ini dengan semampu2nya. 

Mudah2an dari semasa ke semasa ia akan bertambah sempurna dan bukan saja dia akan 

dapat berkidmat kepada pembacha sambil menyampaikan pikiran Asas ’50 pada 

keseluruhannya; tetapi juga mudah2an ia akan dapat menarik kembali keperchayaan 

anggota yang sudah kebosanan dan memulihkan semangat anggota2 yang kepatahan oleh 

ragam pengalaman yang serba pahit. 

 Mudah2an akan panjang umur ‘sasterawan’ dan mendapat tempat yang wajar dalam 

masarakat, sesuai dengan hidmatnya terhadap pertumbuhan kesusasteraan dan 

kebudayaan manusia. 

 

        Muhammad Ariff Ahmad (Mas) 

        Ketua 1, Asas ‘50 
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