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WAWANCARA DENGAN HAJI MUHAMMAD ARIFF AHMAD 

 

Sejak kebelakangan ini, beberapa teguran tentang kesenyapan Asas 50 (Angkatan Sasterawan 50) terpapar di 
dada akhbar.  Bahkan beberapa keluhan dan harapan itu datangnya daripada anggota Asas 50 sendiri.  Mengapa 
perkara ini berlaku?  Mengapakah Asas 50 yang suatu ketika merupakan pertubuhan jauhari; yang sentiasa 
menjengah masyarakat daripada perspektif kreatif dan imaginatif, menyendiri di dalam kelongsongnya; BM 
berkesempatan menemuramah Haji Muhammad Ariff Ahmad (MAS) yang baru terlantik untuk menerajui 
Jawatankuasa Pengelola Angkatan Sasterawan 50 bagi sesi 1994/1995 pada akhir September lalu. 
 
 
BM Tahniah kerana Cikgu terlantik sebagai Ketua 1 Asas 50! 
 
MAS Terima kasih, 
 
BM Mengapa ada perubahan pucuk pimpinan dalam Asas 50 bagi pemilihan kali ini.  Setahu kami, pucuk 

pimpinan Asas tidak pernah berubah dalam waktu lima hingga tujuh tahun ini? 
 
MAS Dalam mesyuarat agung, perubahan pupcuk pimpinan adalah suatu hal yang biasa bagi pertubuhan-

pertubuhan.  Peraturan ini berlandaskan perlembagaan sesuatu persatuan.  Sebenarnya keterlantikan 
saya itu pun atas dasar pemilihan anggota yang memerlukan khidmat saya dan perubahan pucuk 
pimpinan Asas 50.  Saya juga menerima perlantikan ini berdasarkan ulasan-ulasan yang tersiar di akhbar 
dan mendengar komen-komen tentang Asas 50 daripada anggota Asas 50 mahupun peminat-peminat 
di Singapura khasnya, dan di Malaysia umumnya.  Berdasarkan inilah saya terima lebih baik saya terima 
(perlantikan) daripada tidak terima (perlantikan). 

 
BM Perubahan ini tidak semata-mata perubahan pukcuk pimpinan.  Mungkin ada perubahan dasar pada 

kegiatan-kegiatan Asas 50 pada masa muka. Atau mungkin ada tuntutan-tuntutan lain?  Apa komen 
cikgu? 

 
MAS Saya fikir yang tepat menjawahnya ialah anggota-anggota Asas 50 sendiri terutama yang memilih saya.  

Merekalah yang tahu apa sebenarnya yang dimahukannya.  Saya akan meninjau perkara ini daripada 
mereka.  Tetapi, daripada pemerhatian umum saya, saya kira anggota-anggota Asas 50 sudah berasa 
seakan-akan tidak terbimbing, seakan-akan tidak terarah ke mana, mereka harus perjuangkan 
kesusasteraan melalui Asas 50. 

 
BM Mengapa Asas 50 terus dipimpin oleh Angkatan lama.  Kalau boleh saya sebut, kepimpinan Asas 50 

kembali ke zaman generasi pemimpin yang pertama.  Mengapa kepemimpinan ini tidak beralih kepada 
generasi muda? 

 
MAS Pertama, kita harus faham bahawa Asas 50 itu merupakan sebuah pertubuhan, berbeza dengan penulis-

penulis angkatan lima puluhan atau disebut orang sekarang sebagai angkatan tua atau angkatan lama.  
Tetapi Asas 50 itu tidak tua dan tidak muda.  Asas 50 sebuah pertubuhan yang harus diselenggarakan 
oleh sekumpulan pemimpin yang menjalankan kegiatan-kegiatannya menurut dasar-dasar yang 
termaktub di dalam perlembagaan.  Jika kumpulan pemimpin itu menggiatkan Asas 50 berlandaskan 
perlembagaan ini dan kegiatan tersebut memanfaatkan masyarakat terutama anggota, saya tidak 
nampak anggota akan menolak pucuk pimpinan.  Pemilihan dalam mesyuarat agung bolehlah dianggap 
sebagai pengujian kepada pucuk pimpinan yang baru terlantik dan boleh juga dianggap sebagai 
penilaian kepada pucuk pimpinan yang terdahulu; adakah pucuk pimpinannya itu diterima oleh anggota 
atau tidak.  Pemimpin pergi dan datang, pergi lagi dan datang lagi adalah perkara biasa dalam satu 



proses pemilihan.  Insya-Allah, saya akan meneliti pemimpin pelapis Asas 50 dalam masa saya menerajui 
Asas 50. 

 
BM Nampaknya penulis-penulis muda menghindari Asas 50…. Mereka tidak mahu dilihat sebagai 

‘penumpang’ kepada kejayaan dan ketokohan pemimpin Asas 50… mengapa hal ini berlaku? 
 
MAS  Saya sedang membuat penyelidikan akan perkara ini.  Ada dua golongan penulis muda yang menghindari 

Asas 50.  Yang pertama, penulis-penulis muda yang sudah menjadi Asas 50 dan yang kedua, penulis-
penulis muda yang belum menjadi anggota. 

  
 Mengenai golongan pertama, memang ada penulis-penulis muda yang menjadi anggota Asas 50 yang 

mengundurkan diri.  Saya percaya ada satu sikap pasif diambil oleh anggota-anggota ini iaitu tidak mahu 
merubah keadaan (kegiatan dan kepimpinan) tetapi mengundurkan diri daripada terlibat dengan 
perkara-perkara yang tidak disetujui mereka.  Mungkin ada semacam jurang generasi antara anggota 
dan pucuk pimpinan.  Dan inilah antara keutamaan saya dan teman-teman anggota jawatankuasa, 
mencari pendekatan terbaik untuk memperkukuh keanggotaan Asas 50.  Salah satu yang telah kami 
lakukan ialah mengedarkan risalah; surat ketua 1 kepada para anggota pada setiap sepuluh hari (1, 11 
dan 12 haribulan).  Kedua, mengadakan pertemuan dengan anggota ke mesyuarat bulanan.  Kami yakin 
dengan pendekatan ini dapat menyedarkan anggota supaya bergiat dengan lebih aktif dalam Asas 50 
dan menyerlahkan kembali Asas 50 sebagai sebuah pertubuhan sastera yang pada suatu masa dulu telah 
menunjukkan baktinya, menunjukkan jasa yang wajar kepada perkembangan kesusasteraan Singapura 
ini. 

 
 Mengenai golongan kedua pula, saya kira perlu difikirkan oleh jawatankuasa akan langkah-langkah 

untuk menarik para penulis muda menganggotai Asas 50 atau sekurang-kurangnya menyertai kegiatan-
kegiatan yang dianjurkan oleh Asas 50.  Saya kira ini penting kerana golongan muda boleh menentukan 
kesinambungan Asas 50, boleh menyeimbangkan kegiatan yang senafas dengan kemahuan, cita-cita dan 
harapan penulis muda yang lain. 

 
BM Apa pandangan cikgu tentang pendekatan penulis-penulis muda hari ini yang lebih condong untuk 

menubuhkan pertubuhan-pertubuhan yang baru dan tidak mahu bergabung dengan Asas 50? 
 
MAS Saya kira mereka bebas.  Mereka punya pandangan, pendapat, dan mereka berhak bertindak atas 

pandangan dan pendapat mereka.  Saya tidak menghalang pertubuhan mereka sekiranya mereka tidak 
sesuai dengan sesuatu yang diatur oleh Asas 50.  Tetapi dalam pada itu, Asas 50 yang sedia mempunyai 
perlembagaannya sendiri harus terus bergerak dan memenangi hati mereka.  Kalau dulu (tahun lima 
puluhan) kami letakkan motto bahawa karya sastera harus menjadi alat untuk mencapai kemerdekaan 
tanah air dan dapat menarik pelbagai golongan penulis ketika itu, maka Asas 50 hari ini harus 
memikirkan cara bagi menarik penulis, penulis muda khasnya untuk menyertai perjuanganya hari ini.  

 
BM Ramai orang menganggap bahawa perjuangan Asas 50 sudah kurang relevan lagi buat masa ini? 
 
MAS Soal relevan dan tidak relevan adalah soal relatif.  Mungkin, bagi seseorang Asas 50 tidak relevan tetapi 

bagi orang lain tidak begitu.  Saya kira, Asas 50 boleh diirelevankan dengan keadaan, dengan pelbagai 
zaman, bergantung kepada sikap dan perjuangan anggota-anggotanya yang mengaturkan aturcara dan 
kegiatan-kegiatannya.  Barangkali, jika tuntutan kemerdekaan sudah menjadi sejarah, Asas 50 dalam 
pertengahan enam puluhan, menemukan satu pendapat baru iaitu sastera harus menjadi alat bagi 
membina manusia.  Misalnya sesudah kita mencapai kemerdekaan, adakah manusia-manusia yang 
menerima kemerdekaan itu dapat menghayati erti kemerdekaan secara wajar.  Melalui sastera kita 
boleh mengajak manusia atau masyarakat supaya membina diri, menyesuaikan diri dengan keadaan, 



dan membaiki kehidupannya.  Jadi, saya fikir, Asas 50 masih relevan selagi sastera itu masih dianggap 
sesuai untuk dijadikan satu daripada penggerak hidup. 

 
BM Sejak kebelakangan ini terdapat anggota Asas 50 yang menegur tentang kurang cerdasnya Asas 50 

sekarang di dada-dada akhbar.  Apa pandangan cikgu tentang perkara ini? 
 
MAS Saya beranggapan anggota yang tidak puas hati dengan pucuk kepimpinan adalah suatu yang wajar.  Itu 

adalah hak anggota.  Pucuk pimpinan yang tertegur sepatutnya harus memberikan perhatian dan reaksi.  
Kita tidak boleh anggap sepi atau mengetepikannya.  Pemimpin sebenarnya bukanlah makhluk yang 
istimewa, yang tidak membuat silap atau salah.  Jadi, pemimpin harus memperbaiki keadaan jika 
teguran tersebut mengandungi kebenaran. 

 
BM Apakah reaksi cikgu tentang pandangan Mustapha Mohd mengenai anggota Asas yang tidak 

menggiatkan Asas 50, malahan menubuhkan sebuah kumpulan lain bagi menyaingi Asas 50? 
 
MAS Apa yang dimaksudkan oleh Mustapha Mohd ini ialah anggota-anggota Asas 50 yang bersama-sama saya 

ada di dalam Nadwah Sastera.  Sebenarnya, Nadwah Sastera bukanlah sebuah pertubuhan.  Jadi, 
Nadwah Sastera tidak pernah ditubuhkan.  Nadwah merupakan semacam forum antara sasterawan-
sasterawan dari pelbagai lapisan dan golongan.  Selain saya, Masuri, Suradi Parjo, Asmin, Naim dan 
Ghani Hamid, Nadwah juga disertai oleh Raman daud dari PWM, Khalid Lani dan Mustapha sendiri dari 
KAMUS.  Sementara, Jamal Tukimin tidak mewakili mana-mana pertubuhan penulis,  Melalui Nadwah, 
para peserta bercakap dan membincangkan hal-hal yang ada hubungannya dengan bahasa dan sastera 
sambil bersantai; sekurang-kurangnya kita melihat perkembangan kesusasteraan di sekeliling kita dan 
sekiranya diri kita terlibat, kita boleh berbuat sesuatu secara kolektif berdasarkan kewajarannya.  Dan 
dalam pertemuan Nadwah, tidak ada korum, tidak ada minit yang dicatatkan, tidak ada rasmi-rasmian 
seperti yang perlu dibuat oleh setiap pertubuhan.  Sifatnya informal.  Saya fikir, mencurigai Nadwah 
Sastera ini sesuatu yang kabur. 

 
BM Apakah kesan perlantikan cikgu sebagai Ketua 1 Asas 50 dan beberapa orang anggota Nadwah sebagai 

anggota jawatankuasa Asas 50 ke atas Nadwah Sastera? 
 
MAS Saya kira Asas 50 dan Nadwah itu sesuatu yang berasingan.  Asas 50 sebuah pertubuhan yang 

beperlembagaan dan gerakan yang dilakukan oleh Asas 50 dibuat berdasarkan perlembagaan.  Sedang 
corak kegiatan Nadwah pula agak berbeza.  Jadi, kalau boleh janganlah Nadwah dikait-kaitkan dengan 
Asas 50, Kamus dan pertubuhan-pertubuhan rasmi yang lain. 

 
BM Beberapa tahun ini, Asas 50 lebih menumpukan kegiatan kesusasteraan yang bercorak serantau atau 

kenusantaraan sehinggakan kehidupan dan pembinaan kesusasteraan setempat kurang diberi 
perhatian. 

 
MAS Dalam hal ini, saya berpegang kepada perkara berikut.  Petama, kita harus utamakan diri sendiri, 

kemudian, keluarga, jiran, masyarakat, negara dan akhirnya manca negara.  Jadi, dalam hal persendirian, 
penulis dituntut supaya menulis, berkreatif untuk menjadi tatapan audiensnya, menjadi manfaat kepada 
masyarakatnya, menjadi daya penggerak kepada pertubuhan setempat atau anggota masyarakat 
setempat untuk mengkaji dan menganalisis sesebuah karya, atau mengambil iktibar daripada karya 
tersebut.  Setelah segalanya berpadu, mantap, dan jika kita rasa ada keperluannya bergerak di luar 
‘keluarga’ (masyarakatnya), barulah kita mencantumkan diri kepada kegiatan-kegiatan luaran. 

 
 Saya tidak bermaksud pula untuk membelakangkan kegiatan-kegiatan bercorak Nusantara atau 

kerjasama serantau, tetapi kita harus utamakan kegiatan dalaman terlebih dahulu. 
 



BM Di bawah pucuk pimpinan yang lama, Asas 50 tidak bersama-sama menggerakkan Anugerah Persuratan 
yang diselenggarakan oleh MBMS (Majlis Bahasa Melayu Singapura).  Sedangkan Asas diketahui 
merupakan badan teras kepada beberapa kegiatan Hadiah Sastera sejak 1974 sehingga projek ini 
terbantut.  Apa pandangan cikgu tentang perkara ini. 

 
MAS Asas 50 sebagai sebuah badan sastera tidak sayogia mengelakkan diri daripada kegiatan-kegiatan 

popular dalam bidang kesusasteraan, mahupun bahasa.  Asas 50 harus mendukung kerana Asas 50 
ditubuhkan dengan tujuan untuk menyemarakkan dan mempertingkatkan kemajuan kesusasteraan.  
Jadi Anugerah Persuratan, Bulan Bahasa dan kegiatan-kegiatan sastera dan bahasa yang lain perlu 
diberikan perhatian oleh Asas 50.  Oleh kerana itu, kami telah melantik beberapa wakil Asas ke 
jawatankuasa-jawatankuasa tersebut.  Malah, kami juga telah menamakan wakil kami ke Majlis Bahasa 
Melayu Singapura setelah dikosongkan oleh pucuk pimpinan yang lama.  Kalau kita tidak sokong, saya 
rasa tidak betul. 

 
BM Akhirnya…. Ke manakah arah Asas 50 di bawah pimpinan cikgu nanti? 
 
MAS Perlu saya maklumkan bahawa usia jawatankuasa Pengelola 1994/1995 yang baru terlantik ini amat 

singkat iaitu empat lima bulan sahaja.  Mesyuarat Agung dan pemilihan kumpulan pimpinan baru akan 
berlangsung pada bulan Februari, seperti lazim yang dilakukan oleh Asas 50.  Dalam masa yang singkat 
ini, kami sedang mengaturkan dua kegiatan, iaitu menerbitkan beberapa buah antologi karya anggota 
yang terbengkalai oleh pucuk pimpinan yang lama.  Saya kira projek ini telah tertunda selam dua tiga 
tahun.  Kedua, kami merancang untuk menganjurkan pertemuan penulis/sasterawan setempat.  Kalau 
kedua-dua kegiatan ini dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat, saya kira cukup memadai dan 
merupakan satu kejayaan untuk menggugah penulis, terutamanya anggota Asas 50 sendiri bahawa Asas 
50 masih lagi mempunyai kemahuan untuk menggerakkan hal-hal yang sehubungan dengan 
kesusasteraan Melayu, dan kesusasteraan Singapura umumnya. 


	MAS-UM-442_cover
	MAS-UM-442_Or

