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Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

P
emartabatan bahasa negara merupakan upaya menjaga 
kekuatan dan eksistensi bangsa di tengah-tengah 
kepungan budaya global. Kekuatan dan eksistensi bahasa negara merefleksikan kedaulatan bangsa dalam 

menjunjung identitas nasional.  

Sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia, 
pentingnya bahasa negara sudah ditegaskan dalam 
Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab XV (Bendera, Bahasa, 
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan). Pasal 36 
menyatakan bahwa “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia”. 

Gerakan pemartabatan bahasa negara hendaknya dilakukan dengan beragam cara 
oleh berbagai pihak sehingga memiliki daya yang luar biasa. Balai Bahasa Riau 
menggebrak dengan pembentukan satgas bara (satuan tugas bahasa negara) untuk 
mendukung gerakan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa negara, 
mulai dari instansi pemerintah sampai pada nama usaha milik perorangan. Artinya, 
penggunaan bahasa di ruang publik (ruang yang dijangkau oleh masyarakat luas) 
harus diawasi dan dikendalikan sesuai dengan tuntutan regulasi kebahasaan. 

Selain pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa negara, upaya 
“menghidupkan” dunia kebahasaan dan kesastraan lokal juga perlu dilakukan. Dalam 
usianya yang masih teramat muda, Majalah Serindit difungsikan sebagai wadah 
pengembangan bahasa dan sastra di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Majalah 
bahasa dan sastra ini diharapkan dapat bersumbangsih sebagai ruang budaya dalam 
menjayakan Riau. 

Provinsi Riau yang dikenal sebagai bumi Melayu sangat kaya akan dialek bahasa 
daerah, sastra lisan, sastra tulis, dan penulis (sastrawan, budayawan, esais) ternama. 
Untuk kelompok terakhir, sebutlah nama Soetardji Calzoum Bachrie, Tenas Effendy, dan UU Hamidy yang terbilang melampaui batas geografi Riau, bahkan batas negara 
Indonesia. Mereka “menghidupkan” Riau dan menerbangkan namanya membubung 
tinggi ke angkasa Asia Tenggara. 

Majalah Serindit tidak sekadar berazam untuk memperjuangkan nama besar mereka 
agar senantiasa mengangkasa, tetapi juga memiliki mimpi besar berkontribusi 
melahirkan nama-nama baru yang akan mendunia di bidang bahasa dan sastra. Ke 
depan diharapkan lahir Soetardji, Tenas, dan UU Hamidy muda yang meneruskan 
estafet kegemilangan bahasa dan sastra Riau. “Gejala” kelahiran sastrawan besar 
dari Riau mulai tercium sejak bermunculannya nama-nama penulis muda yang mulai 
mengepakkan sayap, ingin terbang lebih tinggi. Mereka berkarya dalam prosa, puisi, 
esai, naskah drama, syair, pantun, dan sebagainya. 

Semoga nama Riau semakin bergema bersama kepak sayap para penulis muda. Sama 
seperti mereka, Serindit juga ingin terbang lebih tinggi. 

Salam bahasa dan sastra,

Songgo Siruah
Kepala Balai Bahasa Riau 
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A
kronim Satgas Bara tercetus 
dalam acara audiensi 
Kapolda Riau dan Kepala 

Balai Bahasa Riau pada akhir 
Desember 2019. Singkatan dari 
Satuan Tugas Bahasa Negara 
ini disepakati setelah tukar 
pendapat yang berujung pada 
simpulan yang memutuskan 
bahwa satuan tugas ini sangat 
diperlukan di masa sekarang 
dan yang akan datang.     

Mengapa perlu? Mencari 
jawab pertanyaan itu dengan 
bercermin pada negara-negara 
yang “kehilangan” bahasa 
negara. Contoh terdekat dan 
terkini adalah negara tetangga 
Singapura. Bahasa nasional 
negeri tetangga yang terkenal 
dengan patung singa itu adalah bahasa 
Melayu. Akan tetapi, lihatlah sekarang ke 
negeri yang rapi dan bersih itu, bahasa Melayu 
bak barang langka yang sulit ditemukan. 
Contoh lain di masa lalu adalah bahasa Latin 
di Eropa Barat. Bahasa nasional Kekaisaran 
Romawi itu perlahan namun pasti kehilangan 
penutur, lalu yang tersisa sekarang hanyalah 
kalimat-kalimat semboyan dan kitab-kitab tua.

Urgensi “menjaga” bahasa negara di Indonesia 
telah diikrarkan hampir 75 tahun yang lalu. 
Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab XV 
(Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan) Pasal 36 menyatakan 
bahwa ”Bahasa negara ialah bahasa 
Indonesia”. Sebagai bahasa negara, bahasa 
Indonesia adalah bahasa resmi kenegaraan, 
bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, 
alat penghubung pada tingkat nasional serta 
kepentingan pemerintah, dan alat pengembang 
kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.  

Tahun 2009 ditegaskan kembali pentingnya 
menjaga bahasa negara dengan UU Nomor 
24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara. Perpres Nomor 63 Tahun 
2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 
melengkapi regulasi kebahasaan di negeri 
multikultur yang sangat kaya bahasa daerah 
ini. 

Akan tetapi, bukan bahasa daerah yang 
dikhawatirkan akan mengguncang bahasa 
negara, sebab bahasa daerah pun merupakan 

kekayaan bangsa yang harus 
dilestarikan. Ada “raksasa” lain 
yang yang menyerang secara 
masif dan mengajak bahasa 
asing (khususnya bahasa 
Inggris) turut serta memasuki 
berbagai ranah kehidupan 
orang Indonesia. Raksasa itu 
bernama teknologi informatika 
dan globalisasi informasi yang 
merajalela dengan segala 
keunggulan dan kekuatannya. 

Lihatlah ruang publik ratusan 
kota di Indonesia. Bahasa asing 
bak pandemi yang menular 
sehingga penyebarannya meluas 
ke berbagai kalangan. 

Negara tidak melarang 
penggunaan bahasa asing, 

bahkan menganjurkan untuk 
menguasainya agar mampu bersaing dalam 
kancah internasional. Hanya saja, seharusnya 
penguasaan bahasa asing itu disertai dengan 
sikap positif terhadap bahasa negara sendiri.

Maraknya penggunaan bahasa asing disinyalir 
akan “menyikut” bahasa Indonesia, inilah 
dasar utama pentingnya pengawasan 
dan pengendalian penggunaan bahasa 
pada lembaga pemerintah, swasta, dan 
masyarakat luas. Tujuan satgas bara ini ialah 
memartabatkan bahasa negara dan merawat 
kebinekaan NKRI yang dibangun dari sikap 
positif masyarakat dan pengutamaan bahasa 
negara. 

Satgas bara bertugas mengawasi dan 
mengendalikan penggunaan bahasa di 
lingkungan kerja masing-masing dan ruang 
publik. Satuan tugas ini dibina oleh bupati 
dan diketuai oleh Sekretaris Daerah yang 
beranggotakan para kepala OPD dan pimpinan 
lembaga swasta. 

Pelibatan berbagai pihak dalam upaya 
pemartabatan bahasa negara ini tentunya 
karena tugas itu tidak hanya menjadi tanggung 
jawab Balai Bahasa Riau. Bahasa negara 
merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, 
itulah sebabnya seluruh rakyat Indonesia 
hendaknya bersikap positif dan berupaya 
untuk berperan serta menjaga bahasa negara. 
Sebab, memartabatkan bahasa negara menjaga 
kedaulatan bangsa.* (Fatmawati Adnan)

TEPAK SIRIH

Satgas Bara
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UKBI: Mengukur Kemahiran 

Berbahasa Lisan dan Tulis 

U
ji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau disingkat dengan UKBI 
adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam 
berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Produk ini merupakan 

tes kemahiran berbahasa Indonesia standar bagi penutur jati, maupun 
penutur asing. 
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Awalnya, UKBI dikembangkan oleh Pusat 
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional sejak 
1997, sebagai rekomendasi Kongres Bahasa 
Indonesia III, dan diresmikan penggunaannya 
oleh Menteri Pendidikan Nasional, Dr. 
Bambang Sudibyo pada tahun 2006. 
Selanjutnya, uji kemahiran ini akan digunakan 
sebagai instrumen penerimaan pegawai dan 
syarat bagi Warga Negara Asing (WNA) yang 
ingin belajar dan bekerja di Indonesia, seperti 
halnya TOEFL dalam bahasa Inggris. 

Dikutip dari laman ukbi.kemdikbud.go.id, 
penggunaan Uji Kemahiran Berbahasa 
Indonesia (UKBI) telah diatur melalui 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang 

RUMAH KAMI

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. 
Hak Cipta UKBI tertuang dalam Surat 
Pendaftaran Ciptaan Kementerian 
Hukum dan HAM Nomor 023993 dan 
023994 tertanggal 8 Januari Tahun 2004 
dan telah diperbarui pada tahun 2011 
atas nama Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa. Hal ini menunjukkan 
bahwa legalitas UKBI sebagai alat ukur 
kemampuan berbahasa Indonesia sudah 
sangat kukuh. UKBI benar-benar bisa 
diterapkan untuk berbagai kepentingan 
dan dijadikan berbagai persyaratan. 

Banyak kegunaan UKBI, di antaranya: a) 
mengukur kemahiran berbahasa Indonesia 
WNA yang sedang mengikuti program 
Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing 
(BIPA); b) menjadi syarat pendamping 
kelulusan mahasiswa pada jenjang S-1, 
S-2, dan S-3; c) menjadi syarat untuk 
menempati posisi tertentu di sebuah 
institusi, misalnya bank dan kantor berita; 
dan  d) menjadi syarat kelulusan dalam 
ujian seleksi CPNS. 

UKBI tidak hanya dilaksanakan di 
Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Sejak 
2016, di  Singapura, Learn Indonesian Asia 
bekerja sama dengan Kedutaan Indonesia 
melaksanakan UKBI setiap tahunnya.  

UKBI terdiri atas lima seksi, yaitu Seksi 
I (Mendengarkan), Seksi II (Merespons 
Kaidah), Seksi III (Membaca) dalam bentuk 
soal pilihan ganda, Seksi IV (Menulis) 
dalam bentuk presentasi tulis, dan Seksi V 
(Berbicara) dalam bentuk presentasi lisan. 
Materi UKBI meliputi empat keterampilan 
berbahasa, yaitu mendengarkan, 
membaca, menulis, dan berbicara.

Sebagai deskripsi singkat dari setiap 
uji tersebut, berikut dijelaskan secara 
sederhana berdasarkan  Permendikbud 
Nomor 70 Tahun 2016 untuk masing-
masing seksi. Seksi I (Mendengarkan), 
pada seksi ini peserta uji diminta untuk 
menyimak cerita 4 monolog yang 
membahas sesuatu. Berdasarkan cerita 
tersebut, kemudian akan ada 5 pertanyaan 
yang harus dijawab. Selain cerita monolog, 
ada juga 4 dialog antar dua orang yang 
sedang membicarakan sesuatu. Dialog 
tersebut 
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bisa terjadi di mana saja, misalnya di pusat 
perbelanjaan, yaitu percakapan antara kasir 
dan pembeli. Berdasarkan dialog singkat 
tersebut, juga akan ada 5 pertanyaan yang 
harus dijawab peserta uji. Dalam seksi ini, 
peserta uji benar-benar harus konsentrasi 
mendengarkan cerita agar dapat menjawab 
setiap soal. 

Seksi II (Merespon Kaidah), yaitu soal tertulis 
berupa kalimat yang direspons peserta dengan 
memilih opsi pengganti bagian yang salah. 
Merespon Kaidah tahapan tes dalam UKBI 
untuk melihat respons peserta uji terhadap 
kesalahan penggunaan kaidah bahasa 
Indonesia. 

Seksi III (Membaca), wacana tulis berjumlah 
5 wacana. Setiap wacana terdiri atas 8 butir 
soal. Soal membaca diujikan dengan tujuan 
untuk menguji kemahiran membaca peserta 
tes UKBI. 

Seksi IV (Menulis), yaitu soal tertulis berupa 
permintaan untuk mempresentasikan 
gambar/diagram/tabel ke dalam wacana tulis 
sebanyak 200 kata. Hasil yang diharapkan 
dari bagian menulis ini adalah untuk menguji 
kemahiran penutur bahasa Indonesia dalam 

menyampaikan gagasan secara tertulis dengan 
teknik terbimbing. 

Seksi V (Berbicara), yaitu soal tertulis berupa 
permintaan untuk mempresentasikan 
gambar/diagram/tabel ke dalam wacana 
lisan selama 5 menit persiapan dan 10 menit 
presentasi. Seksi V ini dimaksudkan untuk 
menguji kemahiran berbicara penutur bahasa 
Indonesia dalam menyampaikan gagasan 
secara lisan dengan teknik terbimbing.    

Kelima seksi dalam UKBI tersebut diyakini 
sangat dapat mengukur keterampilan dan 
pemahaman peserta uji terhadap bahasa 
Indonesia, karena semua aspek keterampilan 
berbahasa sudah tercakup di dalamnya. Hal 
ini bermakna bahwa seseorang yang lulus dari tes UKBI sesuai dengan kualifikasi yang 
dipersyaratkan betul-betul diyakini bahwa 
peserta uji tersebut memiliki kemampuan 
sesuai dengan predikat yang diraihnya. 

Cakupan penilaian dalam UKBI ada tiga jenis 
keterampilan, yaitu keterampilan reseptif 
peserta uji dalam kegiatan membaca dan 
mendengarkan, pengetahuan dan pemahaman 
peserta uji dalam penerapan kaidah bahasa 
Indonesia, dan keterampilan produk. Selain itu, 
UKBI juga menguji kaidah bahasa Indonesia.

RUMAH KAMI
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Tentunya, pemeringkatan tersebut memiliki 
arti dan kualifikasi tersendiri. Misalnya,  
seorang guru yang memiliki peringkat 
Istimewa berarti bahwa guru tersebut 
memiliki kemahiran yang sempurna dalam 
berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. 
Dengan kemahirannya itu, guru tersebut tidak 
memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk 
keperluan personal, sosial, keprofesian, dan 
keilmiahan. Sebaliknya, untuk predikat paling 
bawah, yaitu Terbatas, menunjukkan bahwa 
seorang guru memiliki kemahiran yang sangat 
tidak memadai dalam berkomunikasi, baik 
lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini,  
peserta uji hanya mampu berkomunikasi untuk 
keperluan sintas. Begitu juga dengan predikat-
predikat yang lain, bisa dideskripsikan sesuai 
dengan perolehan skor UKBI-nya. 

Siapa yang dapat menjadi peserta UKBI? 
Pertanyaan ini tentu penting untuk dijawab. 
Peserta UKBI adalah setiap penutur bahasa 
Indonesia, baik penutur jati maupun penutur 
asing dapat menjadi peserta UKBI. Setelah 
dilakukan tes, peserta akan memeroleh hasil uji berupa sertifikat yang diterbitkan oleh 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sertifikat tersebut berlaku dua tahun terhitung sejak sertifikat tersebut ditandatangani.
Akan tetapi, sesuai dengan  PP Nomor 82 
Tahun 2016, UKBI termasuk salah satu jenis 
penerimaan bukan pajak yang berlaku di 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Dalam peraturan itu, ditetapkan besaran 
biaya untuk mengikuti UKBI bagi pelajar/
mahasiswa, masyarakat umum, dan warga 
negara asing WNA. Untuk pelajar/mahasiswa 
cukup membayar Rp135.000,00, masyarakat 
umum Rp300.000,00, dan WNA membayar 
Rp1.000.000,00. 

Sebagai Parameter

UKBI merupakan parameter atau alat ukur  
kemampuan seseorang dalam berbahasa 
Indonesia. Misalnya, kemampuan para guru. 
Kemampuan berbahasa seorang guru perlu 
diketahui karena hal ini sangat berkorelasi 
dengan kemampuannya dalam mengajar. Guru 
yang memiliki kemampuan berbahasa yang 
baik akan lebih mudah menyampaikan materi 
pelajaran kepada siswa. Sebaliknya, guru yang 
kemampuan berbahasanya rendah cenderung 
akan terkendala dalam berkomunikasi dengan 
siswa. Untuk itu, kemampuan berbahasa 
seorang guru harus diketahui, dan jika 
kemampuan berbahasanya rendah, maka 
harus ditingkatkan. Kemampuan berbahasa 
seorang guru juga sangat berpengaruh 
terhadap tingkat pemahaman siswa. 

Hasil UKBI dipetakan ke dalam tujuh predikat. 
Ketujuh predikat dapat diserangkaikan 
dalam satu ungkapan Isu Unggul Managitas 
(Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, 
Semenjana, Marginal, dan Terbatas). Berikut 
adalah tabel pemeringkatan hasil UKBI. 

Peringkat Hasil UKBI

Peringkat Predikat Skor

I Istimewa 725—800

II Sangat Unggul 641—724

III Unggul 578—640

IV Madya 482—577

V Semenjana 405—481

VI Marjinal 326—404

VII Terbatas 251—325
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sendirinya, kebutuhan masyarakat terhadap 
UKBI belum menjadi sebuah ketergantungan. 
TOEFL sebagai sarana uji kemahiran berbahasa 
Inggris telah lebih dahulu menjadi kebutuhan 
bagi masyarakat yang akan melanjutkan 
studi ke luar negeri misalnya. Bahkan, untuk 
masuk ke perusahaan-perusahaan besar 
swasta maupun milik pemerintah di Indonesia 
sekalipun, dibutuhkan syarat lulus TOEFL 
dengan angka minimal tertentu. Misalnya 
untuk kuliah di luar negeri harus lulus TOEFL 
minimal dengan skor 550. Bagaimana dengan 
UKBI?

UKBI ke depannya harus mampu mengambil 
alih fungsi itu. Banyak ranah yang bisa 
dimasuki, dan banyak peran yang 
bisa “dimainkan” oleh 
U K B I 

Setakat ini, pengetahuan masyarakat terhadap 
UKBI masih kurang. Banyak masyarakat yang 
belum tahu tentang keberadaan UKBI. Bahkan, 
tidak dipungkiri saat ini masyarakat Indonesia 
lebih familiar terhadap TOEFL (untuk menguji 
kemampuan bahasa Inggris) daripada UKBI. 
Balai dan kantor bahasa sebagai Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa di daerah memiliki tugas 
untuk lebih aktif lagi menyosialisasikan dan 
mempromosikan kepada masyarakat tentang 
UKBI. 

Namun, hal ini (ketidaktahuan masyarakat 
terhadap UKBI) berbanding lurus dengan 
fungsi dan peran UKBI dalam masyarakat. 
UKBI sejauh ini belum menjadi kebutuhan bagi 
banyak orang. UKBI belum dijadikan syarat 

untuk banyak hal di negara ini. Dengan 
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seperti bahasan pada paragraf sebelumnya. 
Misalnya, setiap WNA yang ingin kuliah di 
Indonesia harus lulus UKBI, setiap pekerja 
asing yang akan bekerja di Indonesia 
harus lulus UKBI, dijadikan sebagai 
salah satu persyaratan 
wisuda bagi mahasiswa, 
dijadikan sebagai 
salah satu 
s y a r a t 

kenaikan pangkat bagi guru atau syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru dan dosen, dan 
ranah serta peran lainnya. Semua itu tentu 
disesuaikan dengan predikat yang harus 
diraihnya dan merujuk pada kegunaan atau 
aplikatif atau tidaknya kemampuan berbahasa 
Indonesia oleh masing-masing profesi yang 
dicontohkan tersebut.   

Dengan demikian, jika semua ranah dan 
peran pada paragraf di atas telah dimasuki 
dan dimainkan oleh UKBI, dengan sendirinya 
UKBI akan menjadi besar. UKBI akan menjadi 
kebutuhan bagi banyak kalangan masyarakat. 
Mahasiswa (Indonesia dan asing) butuh UKBI, 
guru dan dosen butuh UKBI, para pekerja pun 
butuh UKBI. Singkat kata, jika UKBI sudah 
menjadi berbagai persyaratan, UKBI akan 
dicari orang. Berkaitkelindan dengan itu, 
Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia 
(TUKBI) harus melengkapi fasilitasnya dan 
mengikuti standar yang baik sebagai sebuah 
tempat uji. Begitu juga dengan pengelola UKBI, 
mau tidak mau harus meningkatkan layanan 
dan kemampuannya dalam mengelola UKBI. 

Terakhir, sebagai informasi lebih lengkap 
tentang UKBI, pembaca bisa datang langsung 
ke Balai Bahasa Riau dengan alamat kampus 
Universitas Riau, Jalan Bina Widaya, Panam, 
Pekanbaru. Informasi UKBI juga bisa diakses 
di laman Balai Bahasa Riau, yaitu http://
balaibahasariau.kemdikbud.go.id/ atau 
melalui media sosial Balai Bahasa Riau. Di 
antaranya facebook: balai bahasa provinsi riau, 
instagram @balairiau, dan twitter @balairiau. 
Selain itu, bisa juga dengan menghubungi 
nomor telepon: (0761) 65930 dan (0761) 
589452; faksimile (0761) 65930. 
(Irwanto)
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secara umum instansi-instansi yang dilibatkan 
adalah Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan, 
Kepolisian, TNI, Kepala Dinas Kesehatan, 
Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informasi. Secara umum 
instansi swasta yang ikut terlibat dalam Satgas 
Bara ini adalah Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) di wilayah masing-masing, Himpunan 
Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia, 
Himpunan Pengusaha Perumahan, Persatuan 
Pengusaha Iklan dan Reklame, dan Lembaga 
Adat. Pertimbangan melibatkan lembaga-
lembaga pemerintah dan swasta tersebut 
adalah lembaga itu diperkirakan paling banyak 
atau sering menggunakan bahasa-bahasa di 
kantor atau di tempat usaha mereka. 

Sebagai contoh penggunaan bahasa yang 

BINCANG HANGAT

Satuan Tugas Bahasa Negara: 

Berharap kepada “Polisi” Bahasa

Untuk menindaklanjuti peraturan 
perundang-undangan tersebut, Balai Bahasa 
Riau pada tahun 2020 membentuk Satuan 
Tugas Bahasa Negara (Satgas Bara) di setiap 
kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau. 
Tujuan pembentukan Satgas Bara ini adalah 
untuk melibatkan semua pihak dalam upaya 
pengutamaan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa resmi negara dan bahasa nasional. 
Satgas Bara  bertugas untuk mengawasi dan 
mengendalikan  penggunaan bahasa lembaga 
pemerintah dan swasta, terutama di kantor 
masing-masing.

Ada dua belas instansi dan lembaga, 
baik pemerintah maupun swasta yang 
dilibatkan dalam pembentukan Satgas Bara di 
setiap kabupaten/kota. Kedua belas instansi 
dan lembaga tersebut disesuaikan dengan 
kebutuhan masing-masing daerah. Namun, 

S
esuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, 
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tugas utama Balai Bahasa Riau ialah 
mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia. Turunan UU 

tersebut ialah Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa 
Indonesia. Perpres tersebut mengatur penggunaan bahasa Indonesia di semua ranah 
termasuk di ruang publik. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik juga telah diatur 
dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam 
Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
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Satuan Tugas Bahasa Negara: 

menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah 
bahasa-bahasa yang ada di kantor-kantor 
pemerintah ataupun swasta. Misalnya, nama 
ruangan pada pintu masuk setiap ruangan, 
nama jabatan pejabat yang ada di lingkungan 
kerja tersebut, tulisan-tulisan di meja tamu, 
tulisan-tulisan untuk umum, misalnya toilet, 
tempat parkir, penunjuk arah, dan lain-lain.  
Penertiban penggunaan bahasa di ruang publik 
tersebut dimulai dengan menertibkan bahasa-
bahasa yang digunakan di kantor instansi yang 
diundang pada pembentukan panitia Satgas 
Bara, setelah itu penertiban dilakukan di 
instansi-instansi lain. 

Alur kerja pelaksanaan pembentukan 
Satgas Bara ini adalah, pertama, Kepala Balai 
Bahasa Riau menunjuk panitia untuk masing-
masing daerah untuk melakukan koordinasi 
dengan daerah (sekretaris daerah) masing-
masing kabupaten. Kedua, panitia kemudian 
berkoodinasi untuk merencanakan dan 
menjadwalkan pembentukan Satgas Bara 
melalui surat tugas yang diberikan kepada 
masing-masing panitia. Panitia bersama 
Kepala Balai Bahasa Riau datang ke kabupaten/
kota melakukan pertemuan dengan dua 
belas instansi (pemerintah dan swasta) yang 
diundang untuk membentuk Satgas Bara. 

Ketiga, setelah Satgas Bara terbentuk, 
panitia dan perwakilan instansi yang hadir 
dalam pertemuan tersebut melakukan 
pendokumentasian penggunaan bahasa yang 
ada di instansinya masing-masing. Keempat, 
hasil dokumentasi berupa foto-foto dianalisis 
oleh panitia bersama ahli bahasa yang ada di 
Balai Bahasa Riau tentang kesalahan-kesalahan 
dalam penggunaan bahasa yang sesuai dengan 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 
(PUEBI). Kelima, panitia menyampaikan 
kepada instansi terkait tentang kesalahan-
kesalahan penggunaan bahasa (jika ada) 
untuk diadakan perbaikan. Keenam, instansi 
terkait memperbaiki kesalahan-kesalahan 
penggunaan bahasa di lembaganya masing-
masing. Ketujuh, panitia kembali meninjau 
perbaikan-perbaikan penggunaan bahasa yang 
telah dilakukan oleh masing-masing lembaga. 
Kedelapan, Balai Bahasa Riau memberikan 
penghargaan kepada instansi-instansi yang 
telah melakukan perbaikan-perbaikan 
penggunaan bahasa tersebut.     

Setakat ini, dari dua belas kabupaten 
dan kota yang ada di Provinsi Riau, Satgas 
Bara yang terbentuk baru di tujuh kabupaten 
dan kota, yaitu Pekanbaru, Kuantan Singingi, 
Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, 
Siak, Bengkalis. Pembentukan Satgas Bara di 
kabupaten/kota tersebut dilakukan secara 
berurutan. Merujuk pada agenda Balai Bahasa 
Riau, pembentukan Satgas Bara itu sejatinya 
terus dilakukan hingga tuntas di dua belas 
kabupaten kota. Namun, tekad yang sudah 
bulat itu harus diundur seiring datangnya 
wabah Covid-19. Lima kabupaten dan kota 
yang belum terbentuk Satgas Bara adalah 
Kabupaten Kepulauan Meranti, Dumai, 
Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar. Setelah 
Covid-19 mereda, pembentukan Satgas Bara 
akan dituntaskan sehingga di setiap kabupaten 
yang ada di Riau sudah memiliki Satuan Tugas 
yang akan mengawasi dan mengendalikan 
penggunaan bahasa.

Pengalaman di tujuh kabupetan dan kota 
yang telah terbentuk Satgas Bara menunjukkan 
bahwa setiap daerah sangat positif dalam 
menanggapi pembentukan Satgas Bara ini. 
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semangat yang terkandung dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta 
Lagu Kebangsaan. Satgas Bara yang telah 
terbentuk di hampir setiap kabupaten/kota 
itulah yang akan “menegur” instansi terkait. 
Satgas Bara bisa menyurati instansi-instasi 
untuk melakukan perbaikan jika masih ada 
didapati penggunaan bahasa yang tidak tepat. 

Meskipun soal kebahasaan ini sudah 
diatur melalui undang-undang dan peraturan-
peraturan pemerintah, soal sanksi yang 
dikenakan kepada pelanggar penggunaan 
bahasa belum tercantum dalam undang-
undang dan peraturan tersebut. Jika ada 
sanksi seperti pada pelanggaran-pelanggaran 
lain, misalnya barang siapa yang melanggar 
penggunaan bahasa akan dihukum maksimal 
sekian tahun, maka ketersediaan lembaga 
kemasyarakatan yang ada di Riau tidak akan 
mampu menampung para pelanggar aturan 
kebahasaan tersebut. 

Untuk itu, Kepala Balai Bahasa 
Riau, pada beberapa kesempatan, sering 
menekankan dan mengingatkan agar Pemda, 
baik provinsi maupun kabupaten, untuk 
membuat Perda terkait dengan pelanggaran 
penggunaan bahasa. Sanksinya tentu tidak 
sama dengan kasus kriminal, sanksinya bisa 
saja berbentuk sanksi administratif. Misalnya, 
pencabutan izin operasi untuk badan-badan 
usaha seperti rumah makan, restoran, dan 
lain-lain jika tidak menggunakan bahasa 
Indonesia dengan benar. Begitu juga kepada 
diri sendiri, kepada instansi sendiri, harus 
dipikirkan sanksi apa yang lebih pas terhadap 

Mereka (Pemda) pada hakikatnya menyadari 
bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dalam 
menjalankan tugas, di kantor atau di mana-
mana sering sekali melakukan kekeliruan 
dalam menggunakan bahasa Indonesia, 
termasuk bahasa tulis. Kekeliruan-kekeliruan 
penggunaan bahasa tersebut juga disadari 
sering terjadi di instansi mereka masing-
masing. Misalnya, Agus Mandar, Asisten 3 
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 
sebenarnya sangat menyadari beberapa 
tulisan (penggunaan bahasa) yang ada di 
lingkungan kantor bupati tempat ia bekerja 
masih banyak menggunakan pemberitahuan-
pemberitahuan dengan menggunakan bahasa 
asing. Begitu juga dengan daerah-daerah lain, 
secara umum mereka sangat menyadari masih 
banyak  terdapat kesalahan-kesalahan dalam 
penggunaan bahasa.   

Kepala Balai Bahasa Riau dalam 
penyampaiannya di Kabupaten Kuantan 
Singingi menyebutkan bahwa masih banyak 
didapati penggunaan bahasa yang tidak tepat 
pada ruang publik, baik di lembaga pemerintah 
maupun swasta. Inilah yang menjadi tugas 
Satgas Bara, untuk menertibkan penggunaan 
bahasa yang tidak tepat itu. 

Sebagai contoh ketidaktepatan 
penggunaan bahasa di lembaga publik 
tersebut, misalnya penggunaan bahasa asing 
welcome untuk selamat datang, no smoking 
untuk dilarang merokok,  meeting room, enter, 
in, out, untuk ruang rapat, masuk, ke dalam, ke 
luar, dan lain-lain. Penggunaan istilah-istilah 
tersebut sebenarnya tidak “diharamkan”, 
tetapi harus didahului oleh bahasa Indonesia. 
Sebab, hal ini tentu saja bertentangan dengan 

BINCANG HANGAT
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pelanggaran penggunaan bahasa di badan 
publik. Bukan tidak mungkin selanjutnya bisa 
diterapkan pada ranah penggunaan bahasa 
yang lebih luas, misalnya media luar ruang. 

Saat ini kesadaran menggunakan 
bahasa yang baik dan benar sesuai dengan 
ranah pemakaiannya sangat rendah. Rasa 
cinta pemilik bahasa Indonesia juga patut 
dipertanyakan. Hal ini tentu tidak semata 
kesalahan dari penggunanya. Bahasa Indonesia 
harus mampu  bersaing dengan bahasa asing 
(terutama “Inggris) untuk “merebut hati” 
pengguna bahasa. Bahasa Indonesia juga 
harus “merias diri” seindah mungkin agar 
lebih menarik dan para pengguna selalu 
memilihnya dalam berkomunikasi baik lisan 
maupun tulisan.  Kalau tidak, bahasa Indoensia 
bukan tidak mungkin akan semakin tersisih 
oleh gelombang arus globalisasi yang terus 
menyeruduk masuk ke ruang-ruang yang lebih 
dalam.* (Raja Saleh)

Beberapa fakta dalam masyarakat yang 
bisa kita lihat hari ini terkait dengan kecintaan 
orang Indonesia terhadap bahasa sendiri, 
bahwa 

a. Orang Indonesia selalu bangga 
memperlihatkan kemahirannya 
dalam menggunakan bahasa asing 
(Inggris), sementara mereka tidak 
menguasai bahasa Indonesia dengan 
baik.

b. Orang Indonesia selalu malu apabila 
tidak menguasai bahasa asing, tetapi 
tidak pernah malu apabila tidak 
menguasai bahasa Indonesia dengan 
baik.

c. Menganggap remeh bahasa Indonesia 
dan tidak mau mempelajarinya 
karena merasa sudah menguasai 
bahasa Indonesia dengan baik. 

d. Merasa lebih hebat dari orang lain 
karena fasih menggunakan bahasa 
asing, padahal penguasaannya 
terhadap bahasa Indonesia masih 
terbatas. 

Dari kenyataan itu, ada sikap inferior 
terhadap bahasa sendiri pada diri masyarakat 
Indonesia. Sikap rendah diri terhadap bahasa 
sendiri. Malu menggunakan bahasa kita sendiri 
dan memilih menggunakan bahasa orang lain. 
Parahnya lagi, merasa bangga ketika terlihat 
dan dianggap menguasai bahasa orang asing 
padahal belum tentu menguasai bahasa sendiri 
dengan baik. 

Kita lihat saja di televisi, nama produk 
makanan, nama produk peralatan-peralatan 
rumah tangga, dan lain-lain sangat banyak yang 
menggunakan bahasa asing. Mungkin lebih dari 
50 porsen. Padahal sedikitpun kadang tidak 
bersinggungan dengan bangsa dan bahasa lain. 
Diproduksi sendiri (di Indonesia), beredar 
hanya di Indonesia, dimakan oleh orang 
Indonesia, tetapi produknya menggunakan 
bahasa asing. Begitu juga papan-papan iklan 
dan reklame, dibuat oleh orang Indonesia, 
dibaca oleh orang Indonesia, tapi banyak 
menggunakan bahasa asing. Hal ini sebagai 
bukti kecintaan kita terhadap bahasa sendiri 
masih rendah, atau bahkan terus menurun.

Mudah-mudahan, dengan keberadaan 
Satgas Bara di setiap kabupaten dan kota 
yang ada di Provinsi Riau, penggunaan bahasa 
di ruang publik, di instansi pemerintah dan 
swasta, dan di mana pun ranah penggunaannya, 
Bahasa Indonesia dapat digunakan dengan 
baik. Satgas Bara yang telah dibentuk benar-
benar dapat mengawasi dan mengendalikan 
penggunaan bahasa, dimulai dengan 
penggunaan bahasa di instansinya sendiri. 
(Raja Saleh)

13 SERINDIT



Atas segala usahanya itu, setidaknya sudah dua 
kali U.U. Hamidy mendapat penghargaan. Pada 1998 
ia menerima penghargaan dari Yayasan Sagang 
sebagai Penulis Buku Terbaik Budaya Melayu dan 
pada tahun 2007 ia memeroleh Anugrah Sagang 
untuk kategori Seniman/Budayawan Pilihan 
Sagang.

Nama lengkapnya Drs. H. Umar Usman 
Hamidy, M.A. Ia dilahirkan di Rantau Kuantan, 
Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada 17 
November 1943. Ayahnya H. Harun dan ibunya Hj. 

Orami’ah membesarkan U.U. Hamidy di kampung 
kelahirannya.

U.U. Hamidy menempuh pendidikan di Rantau 
Kuantan. Selepas sekolah rakyat ia melanjutkan ke 
SGB (tamat tahun 1960), setelah itu meneruskan 
ke SGA (tamat tahun 1963). Kedua sekolah guru itu 
pun ia selesaikan di Rantau Kuantan. 

Gelar sarjana (Drs) diraih U.U. Hamidy pada 
tahun 1970 setelah menyelesaikan kuliahnya di 
Fakultas Sastra dan Seni, IKIP Malang. Ia berhasil 

Memelihara Budaya 
Adalah Amanah Tuhan

UU Hamidy

M
emelihara budaya adalah amanah Tuhan, demikian petuah yang dipegang oleh 
budayawan Riau U.U. Hamidy. Ia pun tunak melakukan penelitian, menerbitkan 
buku, dan memberikan ceramah/kuliah tentang kebudayaan Melayu. Membina 

dan mengembangkan kebudayaan Melayu dianggapnya sebagai sebuah kewajiban. Oleh 
karena itu, sebagai puak Melayu dan muslim yang taat, hampir seluruh hidupnya ia 
dedikasikan untuk kejayaan masyarakat dan kebudayaan Melayu. Sebuah perjuangan yang 
patut diacungi jempol dan diteladani oleh generasi muda Riau.

TOKOH TERPANDANG
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mempresentasikan dan mempertahankan 
skripsinya yang berjudul “Tema Keadilan dan 
Kebenaran dalam Karya Sastra Indonesia”. Tahun 
1971 ia mulai bekerja sebagai dosen di Universitas 
Islam Riau. 

Tidak cukup sampai di situ, U.U. Hamidy ingin 
menambah ilmu dan pengalaman akademik dengan 
melanjutkan pendidikan ke Malaysia. Ia mulai 
berkuliah pada tahun 1978 di Fakulti Sastra dan 
Sains Sosial, Universiti Malaya, Kualalumpur. U.U. 
Hamidy menyelesaikan pendidikan magister pada 
tahun 1980 dengan tesis yang berjudul “Randai 
dalam Kehidupan Masyarakat Melayu Riau”. 

Bekerja sebagai dosen dijalani U.U. Hamidy 
sambil terus berkarya dengan meneliti, menulis, 
dan aktif dalam memajukan kebudayaan Melayu 
Riau. Ia dikenal sebagai penulis yang sangat 
produktif dan serba bisa. Keproduktifan U.U. 
Hamidy dilihat dari karya-karya tulisnya yang 
menghiasi berbagai media cetak di Riau, seperti 
harian Riau Pos dan Riau Mandiri serta majalah 
Sagang. Bahkan, buku-bukunya tidak hanya 
diterbitkan oleh penerbit di dalam negeri (seperti 
Bumi Pustaka, Yayasan Sagang, Unri Press, Unilak 
Press, dan UIR Pres), tetapi juga oleh penerbit 
luar negeri, seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, 
Kualalumpur, Malaysia. 

Julukan serba bisa dilekatkan kepada 
budayawan yang selalu berpenampilan sederhana 
ini karena karya tulisnya membahas berbagai 
persoalan, di antaranya agama, budaya, sosial, 
sejarah, politik, bahasa, dan sastra. Hal ini 
membuktikan kepiawaian U.U. Hamidy dalam 
menganalisis beragam topik yang bersifat lintas 
bidang. Tidak banyak orang yang mampu seperti 
U.U. Hamidy, sebab kemampuan itu membutuhkan 
kecerdasan yang tinggi dan wawasan yang luas. 
Tentu saja harus didukung dengan kemampuan 
berpikir yang tajam dan rasional sehingga didapat 
hasil pemikiran yang bernas. 

Buku pertama U.U. Hamidy diterbitkan tahun 
1973 (cetakan pertama) berjudul Bahasa Melayu 
Riau yang diterbitkan di Pekanbaru oleh BPKD. 
Buku ini naik cetak lagi (cetakan kedua) pada tahun 
1975 dengan penerbit Pustaka AS dan cetakan 
ketiga tahun 2002.  

U.U. Hamidy tidak hanya menulis tentang Riau, 
ia juga menulis buku tentang Aceh. Tahun 1974 
ia menulis buku yang berjudul Anzib Lamnyong 
Gudang Karya Sastra Aceh. Buku ini diterbitkan oleh 
Pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Aceh di Aceh. U.U. 
Hamidy juga turut menyumbangkan tulisannya 
dalam buku Segi-Segi Sosial Masyarakat Aceh yang 
diterbitkan LP3ES (Jakarta, 1997) dengan judul 
“Peranan Cerita Rakyat dalam Masyarakat Aceh”. Ia 

juga menulis “Kebijakan Mempergunakan Hikayat 
di Aceh” dalam buku Sejarah Masuknya Islam di 
Indonesia (Bandung: PT Almaa’rif, 1981). Esai 
lain tentang Aceh yang ditulis U.U. Hamidy ialah 
“Islamisasi Melalui Hikayat Aceh” dalam Seulawah: 
Antologi Sastra Aceh (Jakarta: Yayasan Nusantara, 
1995). Ia melakukan penelitian yang mendalam 
tentang hikayat-hikayat Aceh sehingga menguasai 
dengan baik seluk-beluk sastra negeri serambi 
Mekah itu. Hal itu menyebabkan sastrawan dan 
ulama terkenal Aceh, Prof. Ali Hasjmy, menjuluki 
U.U. Hamidy sebagai “orang Aceh yang lahir di 
Riau”.

Tahun 1975-1980 U.U. Hamidy tidak 
menerbitkan buku, tetapi mulai tahun 1981 ia 
menulis buku berturut-turut dengan tingkat 
produktivitas yang tinggi. Tahun 1981 ia 
menerbitkan empat buah buku, yaitu Riau sebagai 
Pusat Bahasa dan Kebudayaan Melayu (Pekanbaru: 
Bumi Pustaka), Sikap Orang Melayu terhadap 
Tradisinya di Riau (Pekanbaru: Bumi Pustaka, 
1981 dan 1982), Pengarang Melayu di Riau dan 
Abdullah Munsyi (Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1981), dan Kedudukan 
Kebudayaan Melayu di Riau (Pekanbaru: Bumi 
Pustaka, 1981 dan 1982). 

Tahun 1982 U.U. Hamidy menghasilkan dua 
buku yang berjudul Agama dan Kehidupan dalam 
Cerita Melayu di Riau (Pekanbaru: Bumi Pustaka, 
1982) dan Sistem Nilai Masyarakat Pedesaan di Riau 
(Pekanbaru: Bumi Pustaka, 1982). Jika pada tahun 
1981 U.U. Hamidy menulis tentang kebudayaan, 
tradisi, dan sastra dalam kehidupan puak Melayu 
Riau, tahun 1982 U.U. Hamidy membicarakan 
agama dan nilai sosial dalam cerita Melayu dan 
kehidupan masyarakat pedesaan di Riau. 

Tahun 1983 diterbitkan buku yang berjudul 
Pembahasan Karya Fiksi dan Puisi (Pekanbaru: 
Bumi Pustaka, 1983). Buku Tradisi Kepenyairan 
di Indonesia (Pekanbaru: Bumi Pustaka) dan 
Pengantar Kajian Drama (Pekanbaru: Bumi 
Pustaka) menyusul pada tahun 1984. Ketiga buku 
ini memperlihatkan bidang kajian yang diemban 
U.U. Hamidy sebagai tenaga edukatif bidang bahasa 
dan sastra. Masih pada tahun 1984 ia menerbitkan 
buku Orang Patut (bersama Muchtar Ahmad) 
(Pekanbaru: Bumi Pustaka, 1984). 

Beberapa buku U.U. Hamidy menunjukkan 
kecintaannya pada orang dan kebudayaan Melayu 
Riau. Ia mengkaji hidup, budaya, tradisi, agama, 
dan adat orang Melayu. Terdapat beberapa buku 
yang dihasilkan dari kajian terhadap kehidupan 
orang Melayu. Buku-buku itu diterbitkan dari 
tahun 1986-1988, yaitu Membaca Kehidupan 
Orang Melayu (Pekanbaru: Bumi Pustaka, 1986), 
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Kesenian Jalur di Rantau Kuantan Riau (Pekanbaru: 
Bumi Pustaka, 1986), Dukun Melayu Rantau 
Kuantan Riau (Pekanbaru: Malayulogi, 1986 dan 
1999), Rimba Kepungan Sialang (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1987), Kasin Niro Penyadap Enau (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1987), Kesusastraan Islam di Rantau 
Kuantan (Pekanbaru: Payung Sekaki, 1988), Sikap 
dan Pandangan Hidup Ulama di Riau (Pekanbaru: 
UIR Press, 1988). 

Tahun 1987 U.U. Hamidy menerbitkan 
satu buku yang berskala lebih luas, maksudnya 
kajiannya tidak sebatas Riau saja. Tema Keadilan 
dan Kebenaran dalam Karya sastra Indonesia  
diterbitkan di Pekanbaru oleh Penerbit Bumi 
Pustaka. 

U.U. Hamidy menulis buku Kebudayaan sebagai 
Amanah Tuhan yang diterbitkan tahun 1989 di 
Pekanbaru oleh UIR Press. Buku ini mendapat 
sambutan yang luar biasa dari masyarakat sehingga 
naik cetak lagi pada tahun 1992 dan 1997. 

Dua tahun berikutnya diterbitkan lagi dua 
buku, yaitu Ketakwaan Orang Melayu (Pekanbaru: 
UIR Press, 1989) dan Perjuangan YLPI di Riau 
(Pekanbaru: UIR Press, 1989). Produktivitas U.U. 
Hamidy semakin membara, tahun berikutnya 
(1991) ia menerbitkan tiga buku yang berjudul 
Masyarakat dan Kebudayaan di Riau (Pekanbaru: 
Yayasan Zamrud, 1990), Indonesia, Malaysia, dan 
Singapura (Pekanbaru: Yayasan Zamrud, 1990), 
dan Estetika Melayu dalam Islam (Pekanbaru: 
Yayasan Zamrud, 1990). 

Dalam kurun waktu 12 tahun (1991-2003) 
U.U. Hamidy ”menelurkan” 20 buku yang berbicara 
tentang masyarakat terasing, keberagamaan, 
sosial, pendidikan, bahasa, sastra, sejarah, dan 
metodologi penelitian. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa gelar penulis lintas bidang memang pantas 
disandang oleh U.U. Hamidy. Judul-judul buku yang 
diterbitkan dari tahun 1991 sampai tahun 2003 
sebagai berikut: Masyarakat Terasing Daerah Riau 
di Gerbang Abad XXI (Pekanbaru: Yayasan Zamrud, 
1991), Pengislaman Masyarakat Sakai (Pekanbaru: 
UIR Press, 1992), Perantau Jawa di Daerah Riau 
(Pekanbaru: UIR Press, 1992), Nilai Suatu Kajian 
Awal (Pekanbaru: UIR Press, 1993), Kerukunan 
Hidup Beragama di Daerah Riau (Pekanbaru: UIR 
Press, 1993), Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah 
Riau (bersama Muhctar Ahmad, Pekanbaru: UIR 
Press, 1993), Potensi Lembaga Pendidikan Islam di 
Riau (Pekanbaru: UIR Press, 1994), Bahasa Melayu 
dan Kreativitas Sastra di Daerah Riau (Pekanbaru: 
UIR Press, 1994), Kamus Antropologi Dialek Melayu 
Rantau Kuantan (Pekanbaru: UIR Press, 1995), 
Dari Bahasa Melayu sampai Bahasa Indonesia 
(Pekanbaru: Unilak Press, 1995 dan 1997), Orang 

Melayu di Riau (Pekanbaru: UIR Press, 1996), 
Cakap Rampai-Rampai Budaya Melayu di Riau 
(Pekanbaru: Unilak Press, Juni 1997), Gurindam 
Dua Belas Raja Ali Haji (Medan: Penerbit Sastro 
Leo, 1997), Teks dan Pengarang di Riau (Riau: 
Unri Press, 1998), Islam dan Masyarakat Melayu 
di Riau (Pekanbaru: UIR Press, 1999), Bahasa dan 
Kreativitas Sastra (Pekanbaru: Unilak Press, 1999), 
Masyarakat Adat Kuantan Singingi (Pekanbaru: 
Unilak Press, 2000), Kearifan Puak Melayu di Riau 
Memelihara Lingkungan Hidup (Pekanbaru: UIR 
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Press, 2001), Riau Doelue – Kini dan Bayangan 
Masa Depan (Pekanbaru: UIR Press, 2002), dan 
Metodologi Penelitian: Disiplin Ilmu Sosial dan 
Budaya (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2003). 

Buku Rahasia Penciptaan yang diterbitkan 
tahun 2005 merupakan memoar U.U. Hamidy yang 
bertolak dari penghayatan pada alam. Sejak kecil 
ia sering merenung sifat-sifat alam yang pernah 
dijelajahinya di kampung tempat ia dilahirkan dan 
dibesarkan. Kebiasaan merenung ini mendorong 

munculnya gagasan-gagasan yang dirangkumnya 
menjadi pemikiran yang mendalam. 

 Tiga tahun kemudian U.U. Hamidy kembali 
menerbitkan buku yang ditulisnya dengan 
membedah dua karya fenomenal Rida K. Liamsi, 
Bulang Cahaya dan Tempuling. Ia mengupas 
kemelayuan dalam novel dan kumpulan sajak itu. 
Buku yang berjudul Dunia Melayu dalam Novel 
Bulang Cahaya dan Kumpulan Sajak Tempuling 
Karya Rida K. Liamsi (Pekanbaru: Yayasan Sagang) 
diterbitkan tahun 2008. 

Tahun 2012 U.U. Hamidy menulis buku 
Demokrasi Direbut Pemimpin Belalang (Pekanbaru: 
Bilik Kreatif). Setahun kemudian, tepat di usia 
70 tahun, U.U. Hamidy menerbitkan dua buku 
sekaligus. Pertama, buku Perangkat Demokrasi dan 
Bunga Kehidupan: Tiga Sisi Kehidupan Melayu dan 
kedua, buku Gelanggang Budaya Melayu: 70 Tahun 
U.U. Hamidy; kedua buku ini diterbitkan oleh Bilik 
Kreatif Pekanbaru tahun 2013. 

Meskipun sudah melewati usia 70 tahun, U.U. 
Hamidy belum berhenti berkarya. Semangat yang 
tinggi memicu dan memacu produktivitas dan 
kreativitas dirinya. Tahun 2014 terbitlah buku 
Naskah Melayu Kuno (Pekanbaru: Yayasan Sagang), 
tahun 2015 terbit buku Membeli Dunia (Pekanbaru: 
Bilik Kreatif), dan tahun 2017 terbit pula buku 
Negeri Rantau (Pekanbaru: Bilik Kreatif). 

Tulisan U.U. Hamidy tidak hanya berupa buku, 
tetapi juga esai yang tersebar di berbagai media 
dan makalah yang disajikan di berbagai seminar. 
Tulisan U.U. Hamidy tersebar di dalam dan luar 
negeri. Hasil pemikirannya sering berasas pada 
penciptaan alam dan tamadun Melayu yang 
dinamis dan berprinsip. Ibarat belati, tulisannya 
mengupas berbagai aspek dalam kehidupan orang 
Melayu dengan analisis yang tajam, bernas, dan 
cerdas. 

Beberapa esai U.U. Hamidy tersimpan dalam 
buku-buku yang ditulis bersama dengan para 
penulis terkenal di Riau dan Malaysia. Beberapa di 
antaranya (1) “Idrus Tintin, Menyentuh Kemiskinan 
Membidas Ketidakadilan” dan “Reuni Cinta yang 
Melankolik dalam Cerpen ‘Terbang Malam’ Karya 
Kazzaini Ks.” (dalam Magi dari Timur, Pekanbaru: 
Yayasan Sagang, 2003); (2) “Cinta dalam Perangkap 
kekuasaan: Telaah Novel Bulang Cahaya Rida K 
Liamsi” (dalam Krisis Sastra Riau, Pekanbaru: 
Yayasan Sagang, 2007); (3) “Bayangan Lintasan 
Hidup Abad Ini dalam Perjalanan Kelekatu”, 
“Kumpulan Cerpen Musthamir Thalib dalam 
Bingkai Cerita Jenaka Melayu”, “Penantian Cinta 
Abadi dalam Cerpen ‘Cinta Ibu’”, “Jalan Nasib dalam 
Kumcer Tenggelam”, “Liang Lahat dalam Kumpulan 
Sajak  Menuju Ruang Kosong Menjemput Firman”, 
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“Tun Sri Lanang: Pengarang Mutiara Segala Cerita”, 
“Husnu Abadi: Penyair Tiga Lautan”, “Hasan Junus: 
Pena yang Tak Kunjung Kering”, dan “Tabrani Rab 
dan ‘Tempias’ yang Bisa Menjengkelkan” (dalam 
Sastra yang Gundah, Pekanbaru: Yayasan Sagang, 
2009); (4) “Sumbangan Cendikiawan Riau terhadap 
Kebudayaan Nasional Indonesia” (bersama Hasan 

Junus, dalam buku Tradisi Johor Riau, Dewan 
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1985); (5) 
“Dimensi Bahasa dalam Budaya Melayu” (dalam 
100 Tahun Bahasa dan Sastra Melayu oleh 
S. Othman Kelantan [ed]), Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 
K u a l a 
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Lumpur, 1992); (6) “Teks Pengarang dan 
Masyarakat dalam Sastra Melayu di Riau” (dalam 
Pengarang Teks dan Khalayak, oleh Sahlan Mohd. 
Saman, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 
1994); dan (7) “Bayangan Jihad dalam Catur 
Melayu”, “Potret Antropologis dalam Novel Lelai 
Pembawa Kain Kafan”, “Mak Pilih Gudang Sastra 
Lisan Peralangan”, “Penampilan Seni Tradisonal 
Melayu di Museum Sang Nila Utama”, dan 
“Penghargaan untuk Seniman Tradisional di Riau” 
(dalam Sastra, Jati Diri, dan Kemiskinan Kreatif 
(Pekanbaru: Yayasan Sagang, 2010). 

Budayawan yang kharismatik ini juga pernah 
mengisi rubrik sastra pada Harian Riau Pos. U.U. 
Hamidy juga memberikan perhatian dan kajian 
penting terhadap bahasa Indonesia, khususnya 
pemikiran dan kajiannya tentang sumbangan bahasa 
Melayu Riau pada bahasa dan bangsa Indonesia. Ia 
mengupas latar belakang permasalahan tersebut 
di dalam bukunya yang berjudul Riau sebagai Pusat 
Bahasa dan Kebudayaan Melayu (2003). Jarang ada 
pakar budaya yang juga menguasai bahasa, sastra, 
sosial, politik, sejarah, dan agama sekaligus. Akan 
tetapi, U.U. Hamidy merupakan sosok budayawan 
serba bisa itu.

Kekaguman pada sosok U.U. Hamidy diucap 
dan ditulis oleh banyak orang. Dr. Junaidi, M. Hum., 
rektor Universitas Lancang Kuning Riau, dalam 
sebuah seminar mengatakan bahwa U.U. Hamidy 
telah meletakkan pondasi kebudayaan Melayu 
Riau dan konsisten memberikan perhatian pada 
bengkalai budaya dan sastra di Riau.

Sastrawan Riau, Mosthamir Thalib, yang 
pernah menjadi mahasiswa U.U. Hamidy memiliki 
kesan yang mendalam pada sosok gurunya itu. Ia 
menilai U.U. Hamidy telah membuka mata hati yang 
berselaput, mengungkit batang yang terendam, dan 
mengasah pisau-badik yang tumpul. Mosthamir 
sangat terkesan pada kata “sergahan” 
yang dilontarkan U.U. Hamidy dalam 
mengajar. Kata “Anda! Anda! 
Anda…!” yang diucapkan 
sambil menunjuk 
m a h a s i s w a 
yang harus 

menjawab pertanyaan sang dosen; menjadi kata 
“bertuah” yang membuat mahasiswa tersadar 
dan berpikir. Mosthamir menganggap strategi 
mengajar U.U. Hamidy merupakan cara yang 
ampuh untuk menggelorakan semangat Melayu 
yang padam atau paling kurang malap dalam diri 
mahasiswa yang sedang menuntut ilmu sastra 
atau kebudayaan Melayu (Riau Pos, 17 November 
2013). 

Tidak hanya menulis tentang budaya, bahasa, 
sastra, sosial, politik, sejarah, dan agama; U.U. Hamidy juga mengupas sosok (biografi) tokoh. Ia 
menulis “Sayid Syekh Al-Hadi: Wan Anom dari Riau 
Menjadi Rokambul di Pari” (dalam Sagang, Nomor 
8, 11/Mei/1999) dan “Abdurrahman Siddiq. 
Penyair dari Kerajaan Indragiri” (dalam Sagang, 
Nomor 8, 11/Mei/1999). 

U.U. Hamidy menikah dengan Asuarni. 
Pernikahan itu dianugrahi dua orang anak, yaitu 
Ilma Nosa dan Purnimasari. 

Meskipun semakin menua, U.U. Hamidy tetap 
menulis dan menghasilkan pemikiran-pemikiran 
yang mencerahkan pembacanya. Tulisan-
tulisannya dapat dibaca pada laman Bilik Kreatif 
yang dikelola bersama putrinya Purnimasari. 

Kreatif, produktif, dan inspiratif! Ketiga 
adjektiva ini sangat tepat dilekatkan pada sosok 
budayawan Riau yang sederhana dalam penampilan 
tetapi kaya dalam kreativitas, ialah Bapak H. Umar 
Usman Hamidy.* (Fatmawati Adnan)
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Apa tanda Melayu jati
Bersama Islam hidup dan mati

Apa tanda Melayu bertuah
Hemat cermat memelihara marwah

Tahu meniru, bijak meneladan
Tahu memakai, bijak menyimpan
Tahu memagar, bijak bersempadan
Tahu mendengar, bijak menafsirkan
Tahu melihat, bijak memahamkan
Tahu menyimak, bijak mengamalkan
Tahu mencari, hemat menggunakan

K
utipan pemikiran filosofis yang sarat 
kebijakan itu tertuang dalam buku Tunjuk 
Ajar Melayu yang merupakan karya agung 

H. Tenas Effendy. Malaysia, Singapura, Brunei 
Darussalam, dan Indonesia (khususnya Riau) 
menjadikan karya agung itu sebagai referensi 
dalam memahami nilai-nilai luhur puak Melayu 
yang berkait kelindan dengan norma sosial dan 
ajaran Islam. 

Sebagai sebuah karya agung (master piece), 
Tunjuk Ajar Melayu memang luar biasa. Petuah 
dan amanah yang disampaikan sangat detail dan 
mendalam untuk mengarahkan manusia menjadi 
lebih baik. Butir-butir tunjuk ajar yang dikupas 
H.Tenas Effendy mencakup ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa; ketakwaan kepada ibu 
dan bapa; ketaatan kepada pemimpin; persatuan 
dan kesatuan, gotong royong, dan tenggang rasa; 
keadilan dan kebenaran; keutamaan menuntut 
ilmu pengetahuan; ikhlas dan rela berkorban; 
kerja keras, rajin, dan tekun; sikap mandiri dan 
percaya diri; bertanam budi dan membalas budi; 
rasa tanggung jawab; sifat malu; kasih sayang; hak 
dan milik; musyawarah dan mufakat; keberanian; 
kejujuran; hemat dan cermat; sifat rendah hati; 
bersangka baik terhadap sesama makhluk; sifat 
perajuk; sifat tahu diri; keterbukaan; sifat pemaaf 
dan pemurah; sifat amanah; memanfaatkan waktu; 
berpandangan jauh ke depan; mensyukuri nikmat 
Allah; dan hidup sederhana. 

Dua puluh sembilan butir tunjuk ajar Melayu 
itu disusun dengan sangat rinci dan teliti oleh H. 
Tenas Effendy, seorang budayawan yang terkenal 
cerdas dan cermat. Ia mulai menyerap berbagai pemikiran filosofis tentang kebudayaan dan 
kehidupan orang Melayu sejak kecil. 

Pengalaman Hidup Masa Kecil

H. Tenas Effendy dilahirkan di Dusun Tanjung 
Malim, Desa Kuala Panduk, Pelalawan, Riau pada 
9 November 1936 dengan nama lengkap Tengku 
Nasarudin Said Effendy. Ayahnya bernama Tengku 
Said Umar Muhammad Aljufri dan ibunya bernama 
Tengku Syarifah Azamah binti Tengku Said 
Abubakar. 

Sebelum pindah ke Kuala Panduk, ayah dan 
ibu Tenas berdiam di lingkungan istana Kerajaan 
Pelalawan. Tengku Said Umar Muhammad adalah 
sekretaris pribadi Sultan Said Hasyim, Sultan 
Pelalawan waktu itu. Sang sultan mangkat pada 
tahun 1930 dan dimakamkan di pekarangan masjid 
Pelalawan. 

Sejak sultan mangkat, Tengku Said Umar 
Muhammad dan keluarga berpindah ke Kuala 
Panduk. Di desa ini ia diangkat sebagai penghulu, 
guru agama, dan guru sekolah desa. Di desa inilah 
Tenas Effendy dilahirkan. 

Pemikir Kearifan Melayu

Tenas Effendy

Tenas Effendy

tenas_effendy.riauaktual.com
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Sebagai seorang sekretaris, Tengku Said 
Umar Muhammad selalu menulis adat istiadat, 
silsilah kerajaan, dan peristiwa penting Kerajaan 
Pelalawan. Ia mencatat selama bertahun-tahun. 
Kumpulan catatannya itu dikumpulkan dalam 
sebuah buku yang disebut “Buku Gajah”, sebab 
pada sampul yang terbuat dari kulit kayu itu ada 
gambar gajah. 

Masa kecil Tenas dilalui dengan banyak 
menyerap pengetahuan tradisional dan adat 
istiadat Melayu. Ayahnya yang penghulu sering 
didatangi para pucuk adat dan masyarakat lainnya 
dengan membawa beragam adat sehingga secara 
tidak langsung Tenas mulai mengenal adat istiadat 
masyarakat. Ia juga mendapat pengetahuan 
tentang seni dan budaya suku Melayu dan suku 
Petalangan dari pertemuan-pertemuan pucuk adat 
dan ayahnya. 

Usia 6 tahun Tenas mulai bersekolah di 
sekolah agama dan sekolah rakyat. Sekolah agama 
dilakukan di masjid, sedangkan sekolah rakyat di 
sebuah sekolah yang sangat sederhana dengan 
duduk beralas tikar. Mereka menggunakan “papan 
batu” sebagai alat tulis karena kesulitan untuk 
mendapatkan alat tulis berupa kertas dan pensil. 

Berangkat ke sekolah yang terletak di seberang 
kampungnya, Tenas dan abangnya Tengku Nazif 
mengayuh sampan kecil menyeberangi Sungai 
Kampar. Sungai yang lebar dan berarus deras ini 
menantang Tenas dan abangnya untuk memiliki 
keberanian dan keahlian dalam berkayuh sampan. 

Pengalaman sebagai anak-anak tentunya juga 
diisi dengan bermain. Tenas dan teman-teman 
sebaya sering bermain gasing, patuk lele, galah 
panjang, selam batu, layang-layang, dan lain-lain. 

Malam hari Tenas sering diajak ayahnya melihat 
gelanggang silat. Para pemuda kampung berlatih 
silat bersama-sama. Ada beberapa jenis silat yang 
dipelajari, seperti silat kampak, silat cekak, silat 
pungguk, dan silat Pangean. Tenas sangat tertarik 
untuk ikut berlatih silat. Akhirnya ia menambah 
kegiatannya dengan berlatih silat. Sesekali Tenas 
juga diajak ayahnya melihat pementasan tari zapin 
yang diringi gambus. 

Tenas menjalani pengalaman hidup yang 
mengajarinya makna hidup sebenarnya. Belajar 
tidak selalu dilakukan di sekolah, tetapi juga di 
ladang, tepi sungai, dan kebun getah. Pada masa 
menanami ladang, anak-anak mengikuti orang 
tuanya ke ladang. Pada masa mencari ikan, anak-
anak mengikuti orang tuanya ke sungai. Alhasil 
belajar di sekolah pun diliburkan untuk jangka 
waktu tertentu. 

Ia berladang dan menemani ayahnya selama 
berhari-hari tidur di rumah ladang. Ia mempelajari 
bagaimana mencari tempat, menebas, menebang, 
membakar, menanam, dan menuai. Masyarakat 
desa Kuala Panduk berladang di sepanjang pinggir 
Sungai Kampar. 

Pengalaman hidup Tenas semakin komplit 
dengan kerja menangkap ikan. Ia mengenal dengan 
baik alat-alat menangkap ikan, seperti tajur, ranai, 
guntang, pengilar, sempirai, lukah, tengkalang, 
langgi, ambai, semetik, jaring, jala, dan tangguk. 
Tenas dan ayahnya menggunakan rakit yang 
berfungsi sebagai alat penyeberangan dan tempat 
bermalam ketika musim mencari ikan. Sehari-hari 
masyarakat Kuala Panduk mencari ikan di Sungai 
Kampar.

Menjelang bulan puasa masyarakat Kuala 
Panduk mencari ikan ke danau Sungai Serkap, 
Turip, dan danau Sungai Kerumutan. Ikan di tempat 
itu lebih banyak sehingga mereka mendapat hasil 
tangkapan yang berlimpah. Ikan yang berlimpah 
diasap menjadi ikan salai agar lebih tahan lama 
dan dapat dijadikan sebagai bekal selama bulan 
Ramadan. Selain itu, sebagian ikan yang masih 
hidup dipelihara dalam sangkar-sangkar untuk 
persiapan lauk pauk. Mereka juga mempersiapkan 
beras, gula, tepung, garam, dan juga kayu api untuk 
perbekalan di bulan Ramadan. Pada bulan suci itu 
mereka tidak banyak bekerja dan lebih banyak 
beribadah. 

Tenas juga menyaksikan orang menumbai 
madu lebah. Upacara menumbai yang sakral 
dan magis sarat dengan ritual kebudayaan 
asli. Penumbai membaca mantra-mantra yang 
didendangkan dengan suara merdu mengiringi 
tunam yang diarahkan ke atas sarang lebah di atas 
pohon. 

Tenas juga memeroleh pengalaman di seputar 
istana dan kehidupan raja setelah ayahnya kembali 
berpindah ke lingkungan istana. Ia menyaksikan 
upacara penabalan Sultan Said Harun sebagai Sultan 
Pelalawan. Ia juga menyaksikan kedermawanan 
sang sultan yang menyediakan makanan untuk 
berbuka puasa bagi kalangan tidak mampu. Istana 
menyediakan bangsal-bangsal panjang sebagai 
tempat menikmati hidangan. Pada hari raya, lebih 
banyak masyarakat yang berkunjung ke istana 
dan rumah-rumah kerabat kerajaan yang ada di 
seputar istana, termasuk ke rumah keluarga Tenas 
yang berdiri di samping istana.  

Perjalanan masa kecil Tenas mendatangkan 
berbagai pengetahuan dan pengalaman yang 
bertolak dari beragam kebiasaan dan aktivitas 
kebudayaan Melayu yang islami. Hal inilah yang 
membentuk Tenas menjadi seorang budayawan 
Melayu yang sangat kokoh berpegang pada ajaran 
Islam.

Menamatkan sekolah rakyat di Pelalawan 
(tahun 1950), Tenas melanjutkan pendidikannya 
di Sekolah Guru B (SGB) di Bengkalis. Atas saran 
guru Bahasa Indonesia, Bapak Idrus Syarif, Tenas 
mulai menulis. Cukup banyak tulisan tentang 
kebudayaan Melayu yang dihasilkan Tenas muda 
semasa bersekolah di Bengkalis.

Setamat dari SGB (tahun 1953), Tenas 
melanjutkan sekolah ke Sekolah Guru A (SGA) di 
Padang. Masa itu, transportasi ke Padang sangat 
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berbeda kondisinya dengan sekarang. Dalam 
musim hujan perjalanan bisa memakan waktu satu 
minggu. 

Tenas dan teman-temannya tetap bersemangat 
untuk menuntut ilmu. Selama di Padang Tenas aktif 
dalam berbagai kegiatan seni dan budaya. Setelah 
menamatkan sekolah di Padang pada tahun 1957, 
Tenas kembali ke Riau. 

Semangat Berkarya

Tenas dan teman-temannya terus menulis 
berbagai hasil pemikiran untuk dikirimkan ke 
beragam media. Mereka membuat kesepakatan 
untuk mengganti nama atau menggunakan nama 
pena. Tengku Nasir Alwy menjadi T. Nasir, Abdul 
Manan Arif menjadi Hamtani, T.Z. Muhammad 
menjadi Tekad Alwy, T. Rajak menjadi Teras, dan 
Tengku Nasaruddin Said Effendy menjadi Tenas 
Effendy. 

Semangat untuk berkarya dalam seni tetap 
membara. Bersama O.K. Nizami Jamil, Tenas 
membentuk Pondok Seni Rupa Riau. Mereka 
mengadakan pameran lukisan di Rumbai. Melalui 
pondok seni itu Tenas sering mengadakan 
pementasan drama dan beragam acara kesenian 
lainnya yang disiarkan secara rutin oleh RRI 
Pekanbaru. Dalam pementasan itu, tidak jarang 
Tenas menampilkan karyanya sendiri, seperti 
“Hang Jebat”, “Megat Sri Rama”, “Laksamana Hang 
Tuah”, “Sri Bunian”, “Hulubalang Canang”, “Pak 
Buntal”, dan “Lancang Kuning”. Naskah lakon 
yang disebut terakhir itu (“Lancang Kuning”) 
juga pernah ia pentaskan di Kongres Pemuda 
(Bandung) bersama utusan pemuda Riau lainnya 
yang dipimpin Johan Syarifuddin, S.H.

Di samping menulis naskah lakon (konon 
berjumlah 90-an: 60 naskah sandiwara radio dan 
30 naskah sandiwara pentas), Tenas juga menulis 
novel dan novelet berlatarkan sejarah, seperti 
Banjir Darah di Mempusun, Datuk Pawang Perkasa, 
Laksmana Megat Seri Rama, dan Kubu Terakhir. 

Di bidang musik, Tenas yang pernah menjabat 
sebagai Sekretaris Badan Pembina Kesenian 
Daerah Riau (BPKDR) ini juga memiliki andil besar. 
Pada tahun 1970, saat peresmian Taman Ismail 
Marzuki (Jakarta), Orkes Simponi Riau (binaan 
BPKDR) membawakan lagu “Lancang Kuning”. 
Syair lagu yang diaransemen oleh Moh. Toga Mulya 
Hutabarat (Bengkalis) itu, salah satu baitnya, 
adalah ciptaan Tenas Effendy.

Lingkungan keluarga Tenas sangat mencintai 
kebudayaan, hampir seluruh keluarga merupakan 
orang-orang yang ahli dalam aktivitas adat dan 
kesenian Melayu. Neneknya, Tengku Syarifah 
Fatimah dan Tengku Syarifah Zaharah, sangat ahli 
membaca syair. Pamannya Tengku Said Djaafar 
Muhammad dan Tengku Nazir (dikenal dengan 
nama pena Dey Nazir Alwy) adalah penulis yang 

mendokumentasikan sejarah dan adat istiadat 
Pelalawan. Tengku Nazir lebih banyak menulis 
adat istiadat suku Petalangan. 

Ayah dan kedua pamannya inilah yang 
sering mendorong Tenas untuk menulis tentang 
kebudayaan. Tenas ditunjuk-ajari mengenai ragam 
dan bentuk budaya Melayu yang perlu dikaji, 
diteliti, dan ditulis. Motivasi dari ketiga orang yang 
teramat berjasa ini dan pengalaman kebudayaan 
yang diperolehnya sendiri, menimbulkan semangat 
yang kuat dalam diri Tenas untuk menulis tentang 
kebudayaan. 

 

Sejak kecil ia sudah terbiasa mendengar, 
melihat, dan mengamati berbagai khasanah 
budaya Melayu. Proses pemerolehan unsur-unsur 
kebudayaan Melayu berlangsung secara intens 
dalam minda Tenas, ia menyerap dan mematri 
dalam kehidupannya sehari-hari. 

Hal inilah yang mengantarkan Tenas ke 
serangkaian kegiatan penelitian kebudayaan. 
Ia mengumpulkan, menggali, dan meramu 
pengetahuan latar yang sudah diperolehnya 
dalam berbagai pengalaman yang memperkaya 
pengetahuan dan wawasan kebudayaannya.  
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Tenas mengumpulkan setidaknya 20.000 
ungkapan dan 10.000 pantun dalam perjalanan 
kajiannya tentang kebudayaan Melayu. Tulisan 
yang dihasilkan Tenas dikenal mendalam dan 
benar-benar berurat berakar pada kebudayaan 
Melayu.

Kepiawaian dalam menulis dan pengetahuan yang 
luas menjadikan karya Tenas sarat pemikiran 
kearifan lokal Melayu yang bernas dan cerdas. 

Tenas telah merampungkan penulisan 70 
buku dan ratusan makalah seputar kebudayaan 
Melayu. Karya-karyanya mengantarkan Tenas pada 
ketenaran yang diakui oleh berbagai khalayak. 
Tenas pun sering diundang menjadi pembicara 
dalam berbagai seminar dan simposium, mulai dari 
Indonesia sendiri sampai ke Brunei Darussalam, 
Malaysia, Singapura, Thailand, dan Belanda. 

Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia 
mengundang Tenas sebagai penulis tamu. Sejumlah 
bukunya juga diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan 
Pustaka Malaysia. Penghargaan Malaysia kepada 

Tenas Effendy berpunca pada pemberian gelar 
Doktor Honoris Causa dalam bidang Persuratan 
atau Kesusastraan dari Universitas Kebangsaan 
Malaysia tahun 2005. Sebuah pengakuan yang 
sulit didapat, tetapi UKM memandang sosok Tenas 
Effendy sangat patut menerima penghargaan itu. 

Tenas Effendy tidak sekadar mengumpulkan 
dan mendokumentasikan segala yang berkaitan 
dengan khazanah kesusastraan Melayu, 
tetapi juga memunculkan kesadaran bahwa 
kesusastraan adalah bagian dari kebudayaan. 
Sambil menafsirkan dan memaknai kandungan filosofis di balik khazanah kesusastraan Melayu, ia 
juga menerjemahkan dan membuka tabir makna 
berbagai benda budaya.

Buku karya Tenas Effendy di antaranya adalah 
Upacara Tepung Tawar (1968), Lancang Kuning 
dalam Mitos Melayu Riau (1970), Seni Ukir Daerah 
Riau (1970), Tenunan Siak (1971), Kesenian Riau 
(1971), Hulubalang Canang (1972), Raja Indra 
Pahlawan (1972), Datuk Pawang Perkasa (1973), 
Tak Melayu Hilang di Bumi (1980), Lintasan Sejarah 
Kerajaan Siak (1981), Hang Nadim (1982), Upacara 
Mandi Air Jejak Tanah Petalangan (1984), Ragam 
Pantun Melayu (1985), Nyanyian Budak dalam 
Kehidupan Orang Melayu (1986), Cerita-cerita 
Rakyat Daerah Riau (1987), Bujang Si Undang 
(1988), Persebatian Melayu (1989), Kelakar dalam 
Pantun Melayu (1990), Kearifan Pemikiran Melayu 
(2002). Semangat Melayu (2010), dan Tunjuk Ajar 
Melayu (2013). 

Tidak hanya mencurahkan pemikirannya 
ke dalam tulisan, Tenas juga berkecimpung 
sebagai budayawan, tokoh adat, dan tokoh 
masyarakat. Sebagai sosok yang mumpuni dan 
kharismatik, Tenas Effendy sering dimintai 
bantuannya oleh berbagai pihak; mulai dari 
menyelesaikan permasalahan masyarakat sampai 
pada memberikan pertimbangan untuk kebijakan 
pemerintah daerah. 

Kiprah Tenas Effendy dalam memajukan 
kebudayaan Melayu Riau juga dilakukan dengan 
berorganisasi. Tenas terlibat dalam beberapa 
organisasi, di antaranya sebagai Ketua Lembaga 
Adat Melayu Riau tahun 2000-2005, Ketua 
Dewan Pembina Lembaga Adat Pelalawan mulai 
tahun 2000, sejak tahun 1982 sebagai Pembina 
Lembaga Adat Petalangan,  Penasihat Paguyuban 
Masyarakat Riau sejak tahun 2001 sampai tahun 
2015, pengurus Dewan Kesenian Riau, pengurus 
Pondok Seni Rupa Riau, Pengurus Masyarakat 
Sejarawan Indonesia Riau, pengurus Badan 
Pembina Kesenian Daerah Riau, pengurus Lembaga 
Karya Budaya Riau, pemimpin Yayasan Setanggi 
Riau, pemimpin Yayasan Serindit, dan pembina/
penasihat organisasi sosial, kemasyarakatan, dan 
budaya di Provinsi Riau. 
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Hasil penelitian lainnya (sastra lisan) masih 
dalam bentuk kaset: lebih kurang 1.500 rekaman. 
Sebagian rekaman itu telah diolah Tenas menjadi 
naskah cerita, seperti “Kubu Terakhir”, “Banjir 
Darah di Mempusun”, “Lancang Kuning”, “Macam-
Macam Kesenian Riau”, dan “Jabaran Tenunan 
Riau”.

Berkeluarga 

Tenas Effendy menikah dengan Tengku Zahara 
binti T. Long Mahmud pada 7 Februari 1970. 
Pertemuan mereka berawal dari pementasan 
drama yang diadakan di Pekanbaru. Tenas yang 
bertindak sebagai sutradara bertemu dengan 
Tengku Zahara yang menonton pementasan itu 
bersama teman-temannya. Awal pertemuan itu 
berlanjut, dan akhirnya mereka bersepakat untuk 
duduk di pelaminan. 

 Mereka telah dikaruniai tujuh orang anak, yaitu T. Hidayati Affiza, T. Fitra Effendy, T. Taufik Effendy, 
T. Ahmad Ilham, T. Indra Effendy, T. Ekarina, dan T. 
Nuraini. Tenas Effendy bertempat tinggal di sebuah 
rumah panggung khas Melayu berhalaman luas di 
Pasirputih, Desa Tanahmerah, Pekanbaru. 

Di sebelah rumahnya ia menyediakan 
perpustakaan dan sanggar untuk melakukan 
berbagai kegiatan kebudayaan Melayu. Ia 
meninggalkan buku-buku dan bahan-bahan 
tentang adat istiadat dan kebudayaan Melayu 
Riau. Ia berharap anak cucunya membaca, melihat, 
menyimak, dan memahami berbagai khasanah 
kebudayaan Melayu dan mengamalkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Penghargaan 

Tenas Effendy meraih berbagai penghargaan 
atas karya, pengabdian, dan dedikasinya itu 
sebagai penulis, budayawan, dan tokoh adat yang 
aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan 
(baik sebagai ketua, penasihat, maupun pengurus). 
Berikut ini adalah daftar prestasi dan penghargaan 
yang pernah diraih Tenas Effendy.

1. Juara 1 Mengarang Puisi pada Pekan 
Festival Karya Budaya Dana Irian Jaya 
(1962),

2. Juara 1 Pementasan Drama Klasik pada 
Pementasan Drama Klasik Festival Dana 
Irian Jaya (1962),

3. Budayawan  Pilihan Sagang (1997),

4. Tokoh Masyarakat Terbaik Riau 2002 versi 
Tabloid Intermezo Award (2002),

5. Penghargaan Madya Badan Narkotika 
Nasional, Jakarta (2003),

6. Anugerah Seniman dan Budayawan Riau 
Pilihan Lisendra Dua Terbilang (LDT)-UIR 
(2004),

7. Anugerah Gelar Sri Budaya Junjungan 
Negeri, Bengkalis (2004),

Kiprah Penelitian

Selain berkiprah aktif dalam berbagai 
organisasi, Tenas Effendy juga tunak dalam 
melakukan penelitian. Subjek pertama penelitian 
Tenas ialah suku asli Petalangan, ia sudah 
mengenal suku ini sejak kecil dan berlangsung 
selama bertahun-tahun ketika masih bermukim 
di kampung. Ia berasumsi bahwa pengembangan 
kebudayaan di Riau tidak akan kokoh jika tidak 
mengakar pada kebudayaan daerah yang ada 
di Riau. Salah satu akar kebudayaan itu adalah 
unsur-unsur suku asli, seperti suku Sakai, Bonai, 
Petalangan, Talang Mamak, dan suku Laut.  

Salah satu hasil penelitian Tenas di Petalangan 
ialah Bujang Tan Domang: Sastra Lisan Orang 
Petalangan. Buku ini diterbitkan oleh Êcole 
Francaise d’Extrême-Orient dan Yayasan Obor 
Indonesia. 

Penelitian tentang suku Petalangan terus 
berlanjut, beberapa peneliti (dalam dan luar 
negeri) juga tertarik untuk mengkaji suku asli Riau 
itu. Pada dekade 1980-an beberapa orang peneliti 
dari Korea, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan 
Australia berdatangan ke Petalangan. 

Keakraban Tenas dengan para peneliti 
dari luar negeri menambah “kekuatan”-nya 
dalam melakukan penelitian. Sebelumnya 
Tenas mengandalkan metode penelitian yang 
dikembangkannya sendiri, namun ia menyadari 
bahwa kajiannya yang dilakukannya tidak 
dilatarbelakangi oleh pendidikan akademik. 

Hasil diskusi dan tukar pikiran dengan para 
peneliti luar negeri itu sangat bermanfaat bagi 
Tenas untuk mempelajari metode ilmiah dalam 
penelitian. Selain itu, ia juga merasa mendapat 
banyak wawasan tentang kebudayaan dan adat 
istiadat. Salah seorang peneliti yang cukup dekat 
dengan Tenas ialah Ashley Turner, peneliti dari 
Monash University-Australia yang mengkaji 
etnomusikologi Petalangan. 

Kepak sayap Tenas dalam meneliti semakin 
melebar, tidak hanya di Petalangan. Tenas 
mulai melakukan berbagai kajian tentang 
beragam kebudayaan lain. Ia berkeliling dari 
kampung ke kampung, menelusuri tempat-
tempat bersejarah, mendatangi suku-suku asli, 
dan menghimpun kekayaan budaya di setiap 
tempat yang dikunjunginya. Wilayah kerja Tenas 
meliputi daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau 
dan Provinsi Kepulauan Riau (masa itu masih 
bergabung dalam Provinsi Riau). 

Pantun, ungkapan, peribahasa, perumpamaan, 
gurindam, bidal, ibarat, nyanyian panjang, dan seni 
bina (arsitektur) bangunan-bangunan tradisional 
dihimpun Tenas dari perjalanannya ke setiap 
daerah. Tenas sangat mengagumi keindahan 
bahasa dan sastra daerah yang diperolehnya di 
lapangan. Hal inilah yang mendorong Tenas untuk 
memahami dan mendalami lebih lanjut produk 
kebudayaan itu. Ia menemukan nilai-nilai agung kebudayaan Melayu yang sarat simbol dan filosofi. 
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Pengakuan dan penghormatan kepada sosok 
Tenas Effendy tidak berakhir sampai saat ini, 
meskipun beliau telah berpulang ke rahmatullah. 
Tokoh adat yang kharismatik dan berwibawa ini 
pulang ke haribaan Ilahi pada tanggal 28 Februari 
2015. Riau berduka kehilangan sosok yang sangat 
besar peran dan pengaruhnya dalam mengusung 
kebudayaan Melayu Riau agar memiliki tuah dan 
marwah yang lebih tinggi. 

Tidak hanya Riau yang mengakui kebesaran 
seorang Tenas Effendy, Pemerintah Republik 
Indonesia juga menganugrahi tanda Kehormatan 
Bintang Mahaputra Naraya kepada almarhum. 
Penghargaan diberikan oleh Presiden Republik 
Indonesia pada 16 Agustus 2019.  

Tenas Effendy meninggalkan nama besar dan 
karya-karya yang tak ternilai harganya. Sebuah 
pengabdian pada upaya pengembangan budaya 
Melayu telah dilakukannya dengan sepenuh hati. 
Tak Melayu Hilang di Bumi, semoga karya beliau 
abadi hingga ratusan tahun ke depan sebagai 
dokumen kebudayaan Melayu.* (Fatmawati Adnan)

8. Tokoh Budayawan Riau Terfavorit (2005),

9. Anugerah Budaya; Walikota Pekanbaru 
(2005),

10. Tokoh Pemimpin Adat Melayu Serumpun 
(2005),

11. Doktor Honoris Causa bidang Persuratan 
dari Universitas Kebangsaan Malaysia 
(2005),

12. Penghargaan dari Persatuan Mahasiswa 
Riau Malaysia (2005), dan

13. Anugerah Akademi Jakarta (2006).   

Selain penghargaan-penghargaan itu, Tenas 
Effendy juga mendapat pengakuan secara luas dari 
berbagai kalangan. H. Ismeth Abdullah (mantan 
Gubernur Kepri) menyebut Tenas sebagai seorang 
begawan, Drh. Chaidir, M.M. (mantan ketua DPRD 
Riau) menjuluki Tenas sebagai Sang Mercusuar, 
Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr. Shamsul Amri Baharuddin 
(UKM, Malaysia) menyebut Tenas sebagai obor 
ilmu pengetahuan dan maklumat pengajian alam 
Melayu, Y. Bhg. Dato’ Dr. Abdul Latiff Abu Bakar 
menjuluki Tenas sebagai Tokoh Budaya Dunia 
Melayu Serumpun, dan Rida K. Liamsi (penyair dan 
pengusaha ternama Riau) menyebut Tenas sebagai 
Pancang Nibung di Tengah Surut Berdengung. 

m.halloriau.com

25 SERINDIT



Penelitian Kebahasaan 
Balai Bahasa Riau:

Pemertahanan Bahasa Daerah

P
emerintah Republik Indonesia telah 
menerbitkan undang-undang Nomor 24 
Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, 

dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 
Pada Pasal 42 undang-undang-undang itu 
mengamanatkan bahwa pemerintah daerah 
wajib mengembangkan, membina dan 
melindungi bahasa dan sastra daerah agar 
tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya 
dalam kehidupan bermasyarakat sesuai 
dengan perkembangan zaman dan agar tetap 
menjadi bagian dari kekayaan Indonesia.

  Sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
Balai Bahasa Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
terus berupaya melakukan pengembangan, 
pembinaan, dan pelindungan bahasa dan 
sastra daerah sebagaimana amanat undang-
undang tersebut. Khusus soal kebahasaan, 
Balai Bahasa Riau selalu tunak melakukan 
penelitian-penelitian tentang bahasa daerah 
yang ada di Riau dari berbagai aspek dan sudut 
pandang. Hal ini diyakini sebagai salah satu 
upaya yang mumpuni untuk menjaga peran 
dan fungsi bahasa daerah dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

Tahun 2019, Balai Bahasa Riau kembali 
melakukan penelitian-penelitian kebahasaan 
sebanyak empat judul. Penelitian-penelitian 
itu dilakukan oleh para peneliti yang ada di 
Balai Bahasa Riau.

Penelitian pertama ditulis oleh Imelda 
Yance, Khairul Azmi, dan Santi Agus. Penelitian 
ini berjudul “Sikap Bahasa Generasi Muda di 
Kabupaten Siak.” Masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah sikap generasi muda 
terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 
bahasa asing. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan sikap bahasa generasi muda 
terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, 
dan bahasa asing di Kabupaten Siak. Penelitian 
ini menemukan bahwa sikap bahasa generasi 
muda di Kabupaten Siak terhadap bahasa 
Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing 
tidak sama. Namun, sikap bahasa generasi 
muda tersebut termasuk pada kategori baik. 

Nilai rata-rata sikap bahasa generasi muda di 
Kabupaten Siak terhadap bahasa Indonesia 
adalah 82,5%, terhadap bahasa daerah adalah 
75%, dan terhadap bahasa asing 60%. 

Penelitian yang berjudul “Pemetaan 
Bahasa Melayu di Kabupaten Kampar dan 
Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh 
Elvina Syahrir, Irfariati, dan Yalta Jalinus. 
Masalah yang difokuskan dalam penelitian ini 
adalah tingkat perbedaan antardialek Melayu 
di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan 
Singingi, serta melihat leksikon antardialek 
Melayu di Kabupaten Kampar dan Kabupaten 
Kuantan Singingi. Sejalan dengan itu, tujuan 
penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan 
perbedaan antardialek Melayu di Kabupaten 
Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi, 
serta mendeskripsikan kesamaan leksikon 
antardialek Melayu di Kabupaten Kampar dan 
Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa kedua dialek (di 
Kabupaten Kampar dan di Kabupaten 
Kuantan Singingi) merupakan pemakai bahasa 
yang sama, yaitu bahasa Melayu. Tidak ada 
perbedaan dialek dan subdialek dari kedua 
daerah tersebut. Penghitungan analisis 
dialektometri adalah 22,7%, artinya kedua 
isolek tersebut tidak memiliki perbedaan 
pada tataran dialek, subdialek atau wicara. 
Dari penghitungan dua ratus (200) kosakata 
dasar Swadesh ditemukan empat puluh (40) 
glos yang memiliki leksikon yang berbeda 
dan delapan puluh delapan (88) glos memiliki 
leksikon yang sama. 

Judul penelitian ketiga adalah 
“Variasi Fonologis Bahasa Melayu di Daerah 
Perbatasan Kabupaten Kampar.” Penelitian ini 
juga merupakan hasil telaah dari penelitian 
sebelumnya, yaitu Irfariati, Elvina Syarir, dan 
Yalta Jalinus. Penelitian ini dilakukan di Desa 
Tanjung, Bandur Picak, dan Pulau Gadang 
Kabupaten Kampar. Masalah dalam penelitian 
ini difokuskan pada variasi vokal bahasa 
Melayu Riau di daerah perbatasan Kabupaten 
Kampar dan variasi konsonan bahasa Melayu 
Riau di daerah Perbatasan Kabupaten Kampar. 
Dengan demikian, peneltian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan variasi vokal bahasa 
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Melayu Riau di daerah perbatasan Kabupaten 
Kampar dan untuk mendeskripsikan variasi 
konsonan bahasa Melayu Riau di daerah 
perbatasan Kabupaten Kampar. Melalui 
penelitian ini, penulis menemukan bahwa 
bahasa Melayu yang digunakan di daerah 
perbatasan Kabupaten Kampar menunjukkan 
adanya variasi. Variasi fonologi bahasa Melayu 
di ketiga daerah pengamatan itu ditandai oleh 
kesamaan etimon, kesamaan dan perbedaan 
vokal, serta kesamaan dan perbedaan 
konsonan. 

Penulis penelitian keempat juga sama 
dengan penelitian pertama, yaitu Imelda 
Yance, Khairul Azmi, dan Santi Agus. Kali ini 
mereka menyusun penelitian yang berjudul 
“Morfosintaksis Bahasa Talang Mamak.” 
Masalah penelitian yang dianalisis dalam 
penelitian ini adalah sistem pembentukan kata, 
pembentukan frase, dan kalimat dalam bahasa 
Talang Mamak, serta peran dan fungsi unsur-
unsur pembentuk kata yang terdapat dalam 
bahasa Talang Mamak. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan proses morfologi dan 
sintaksis bahasa Talang Mamak. 

Sistem morfologis bahasa Talang 
Mamak meliputi kata dasar dan kata kompleks. 
Kata dasar berupa kata dasar bersuku satu, 
dua, dan tiga. Kata kompleks berupa kata 
berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Afiks dalam bahasa Talang Mamak berupa prefiks, sufiks, dan konfiks. Bahasa Talang 
Mamak juga memiliki sistem morfofonemis 
berupa peluluhan, perubahan, dan/atau 
penambahan fonem. Pengulangan kata bahasa 
Talang Mamak berupa pengulangan seluruh, 
pengulangan sebagian, dan pengulangan 
berimbuhan. Dalam bahasa Talang Mamak 
ditemukan dua kategori pembentukan kata 
majemuk, yaitu dengan kelas kata yang sama 
dan dengan kelas kata yang berbeda. 

Dari segi sintaktis, bahasa Talang 
Mamak juga memiliki frasa, klausa, dan 
kalimat.  Frasa bahasa Talang Mamak berupa 
frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa 
endosentris berupa frasa endosentris yang 
atributif, frasa endosentris yang koordinatif, 
dan frasa endosentris yang apositif. Frasa 
eksosentris berupa frasa eksosentris yang 
objektif dan frasa eksosentris yang direktif. 
Berdasarkan kategori kata, frasa bahasa Talang 
Mamak berupa frasa nominal, frasa verbal, 
frasa bilangan, frasa keterangan, dan frasa 
depan. Klausa bahasa Talang Mamak dapat 
digolongkan berdasarkan struktur internnya, 
berdasarkan kemampuan penegatifan/tidak 
unsur P, dan berdasarkan golongan kata/

frasa yang menduduki fungsi P. Kalimat bahasa 
Talang Mamak berupa kalimat berita, kalimat 
tanya, dan kalimat perintah.

Selain empat penelitian tersebut, 
Balai Bahasa Riau pada 2019 juga melakukan 
inventarisasi kosakata Bahasa Melayu 
Riau.  Inventarisasi kosakata Bahasa Melayu 
Riau tersebut dilakukan oleh Zainal Abidin, 
Fatmahwati A, Raja Saleh, dan Ahmad Nawari. 
Salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk 
memperkaya perbendaharaan kosakata 
pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
Kegiatan inventarisasi kosakata bahasa Melayu 
Riau dilakukan di 3 kabupetan yang difokuskan 
pada beberapa desa setiap kabupaten tersebut. 
Di Kabupaten Siak difokuskan di Desa Lalang, 
Bunsur, dan Mengkapan. Di Kabupaten 
Indragiri Hilir difokuskan di Desa Sungai Luar 
dan beberapa desa tetangganya. Di Kabupaten 
Rokan Hilir, penelitian difokuskan di Desa 
Bagan Punak Pesisir, Kampung Pasir, dan Raja 
Bejamu. Desa-desa tersebut merupakan desa-
desa    yang   masih  dihuni   oleh  mayoritas 
suku Melayu. 

Langkah-langkah inventarisasi bahasa 
Melayu Riau dilakukan dengan 1) narasumber 
diminta untuk bercerita tentang apa saja 
dengan bimbingan dan arahan dari peneliti, 
atau mengingat-ingat kosakata khas Melayu 
Riau di desanya masing-masing, 2) pengumpul 
data mencatat dan merekam narasumber 
yang bercerita, ketika ada kosakata yang 
terasa belum ada padanannya dalam bahasa 
Indonesia, pengumpul data menanyakan tentang definisi kata tersebut, 3) setelah data 
terkumpul, peneliti memeriksa satu persatu 
kosakata yang diperoleh.  Jika kata tersebut 
sudah ada di KBBI, maka kata tersebut 
direduksi, dan jika belum kata tersebut 
dimasukkan ke dalam KBBI daring, 4) kata 
yang dimasukkan ke dalam KBBI daring diberi definisi sesuai informasi dari narasumber, 
ditentukan kelas kata, dan lain-lain. 

Untuk tahun 2019, Balai Bahasa Riau 
telah memasukkan ke dalam KBBI daring 
sebanyak 1.500 kosakata Melayu Riau. Entri tersebut terlebih dahulu akan diverifikasi oleh 
tim di Badan Bahasa sebelum disetujui menjadi 
kosakata bahasa Indonesia. Akhirnya, setelah dilakukan verifikasi oleh tim di Badan Bahasa, 
kata tersebut menjadi kosakata baru dalam 
KBBI daring dan berfungsi untuk memperkaya 
perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia.* 
(Raja Saleh)
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Penelitian Konservasi Sastra 
di Balai Bahasa Riau:

Upaya Pelestarian Karya Sastra

 Penelitian konservasi sastra 
dilatarbelakangi kondisi karya sastra yang 
dianggap sudah mengkhawatirkan. Hal 
tersebut disebabkan karya sastra tersebut 
vitalitasnya rendah, baik karena kurang 
dikenal masyarakat, jarang ditampilkan, dan 
penuturnya sudah semakin sedikit. Upaya 
konservasi tersebut dilakukan terhadap sastra 
lisan, sastra cetak, dan manuskrip. Untuk 
sastra cetak dan manuskrip yang dikonservasi 
harus memenuhi persyaratan berusia minimal 
50 tahun.

 Ada empat kegiatan penelitian 
konservasi yang dilaksanakan oleh Balai 
Bahasa Riau. Penelitian konservasi yang 
pertama “Konservasi Sastra Lisan Pantun 
Atui di Kabupaten Kampar, Riau” dilakukan 
oleh  Marlina (ketua), Sri Sabakti, dan 
Zihamusshalihin. Konservasi dilakukan 
dengan narasumber Salman Azis (55 tahun) 
yang berdomisili di Desa Lingkungan 
Taratak, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan 
Bangkinang. Pantun Atui ini sudah jarang 
dituturkan oleh masyarakat pemiliknya.

   Dinamakan Pantun Atui karena pantun 
ini terdiri atas seratus gugus pantun dan bisa 
dituturkan sampai seratus hari. Pantun ini 
berisi penyampaian rasa cinta seorang laki-laki kepada perempuan yang dicintainya. Filosofi 
seratus pantun ini sebagai tanda ketulusan 
dan kekuatan cinta si perjaka kepada pujaan 
hatinya. Pantun ini disampaikan pada malam-
malam persiapan sebuah perhelatan yang 
berguna untuk menghibur keluarga dan para 

tetangga yang bekerja pada siang harinya.  
Penutur pantun ini akan duduk 

di atas kasur yang 

disediakan di tengah rumah oleh tuan rumah. 

 Konservasi dilakukan dengan 
mengumpulkan data lapangan dari seorang 
penutur Pantun Atui. Selain ditulis, juga 
dilakukan pengambilan foto dan perekaman 
audiovisual. Data yang didapat, dideskripsikan 
dan dianalisis untuk melihat  konteks sosial 
budaya masyarakat penutur tersebut. 
Sementara itu, data yang didapat melalui 
perekaman audiovisual, diberi teks bahasa 
daerah dan bahasa Indonesia. Rekaman audiovisual itu diolah menjadi film dokumenter 
dan disimpan ke dalam cakram padat. 

 Adapun penelitian konservasi kedua, 
dilakukan oleh Chrisna Putri Kurniati (ketua), 
Sarmianti, dan Fitriandi. Penelitian yang 
dilakukan berjudul: “Konservasi Sastra Lisan: 
Pantun Ugam di Kabupaten Kampar, Riau”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi 
dan mengonservasi Pantun Ugam yang ada di 
Desa Pulau Tinggi, Kabupaten Kampar, Riau.  

Pantun Ugam  termasuk jenis pantun 
batobo, yaitu pantun pergaulan. Batobo adalah 
salah satu tradisi masyarakat Kampar berupa 
bekerja berkelompok, baik di ladang atau di 
sawah saat musim menanam atau menuai. 
Pantun Ugam yang dituturkan bukanlah 
pantun yang bersifat hapalan. Karena konteks 
saat pantun disampaikan tidak selalu sama, 
pantun yang dihasilkan juga tidak sama. Oleh 
karena itu, yang mampu berpantun Ugam ini 
hanya orang-orang tertentu saja. Pantun Ugam 

ini berfung si sebagai hiburan saat bekerja, 

mencairkan suasana dalam berkomunikasi, 

menyampaikan perasaan dan perwujudan 

rasa estetis.

P
ada 2019, Balai Bahasa Riau melaksanakan penelitian konservasi sastra. Penelitian 

konservasi merupakan salah satu kegiatan pelindungan yang direncanakan Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan Balai 

Bahasa dan Kantor Bahasa di bawah koordinasi Pusat Pelindungan Bahasa dan Sastra.
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vasi Sastra 
di Balai Bahasa Riau:

elestarian Karya Sastra
 Dalam proses mengonservasi Pantun 
Ugam, sekelompok penutur pantun ini direkam 
secara audiovisual pada saat berpantun 
dengan latar sawah. Selain itu, dilakukan pula 
wawancara dengan beberapa narasumber 
yang dapat melantunkan Pantun Ugam. 
Rekaman dilakukan untuk mendapatkan data 
tentang Pantun Ugam. Data ini dideskripsikan 
dan dianalisis. Adapun data hasil rekaman audiovisual diolah menjadi film dokumeter 
sebagai cara untuk mengonservasi Pantun 
Ugam ini. 

 Penelitian konservasi selanjutnya, 
dilakukan terhadap nolam atau di beberapa 
daerah dikenal dengan istilah nazam. 
Penelitian ini dilakukan oleh Irwanto (ketua), 
Yulita Fitriana, dan Arpina. Di dalam bernolam, 
seorang penutur membacakan sebuah buku 
yang bertulisan Arab Melayu. Tidak banyak 
orang yang bisa membaca tulisan Arab Melayu 
dan sekaligus mendendangkan nolam tersebut 
dengan baik. Hal tersebut membuat tidak 
banyak orang yang dapat bernolam. Di dalam 
masyarakat, nolam dimanfaatkan sebagai 
sarana untuk memberikan nasihat.

 Kondisi teks nolam yang terdapat di 
Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten 
Kampar, Riau sudah mengkhawatirkan. 
Buku tersebut sudah berwarna kekuningan. 
Beberapa bagian buku tersebut sudah robek 
dan terlepas. Dengan demikian, perlu adanya 
upaya konservasi sebagai bentuk upaya 
pelestarian. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsi dan mengonservasi nolam, 
khususnya yang terdapat di Desa Ranah. 

Upaya mengonservasi nolam ini 
dilakukan melalui beberapa hal, yaitu; 
(a)  memfoto buku cetak yang 
dipergunakan pada 
saat bernolam; 
( b ) 

merekam secara audiovisual si penutur nolam 
saat bernolam, tempat penyimpanan buku 
nolam, rumah si penutur, saat wawancara, 
upaya memfoto buku nolam, dan pertemuan 
dengan budayawan dan Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Kampar; (c) mencetak 
kembali Nazam Kanak Kanak seperti bentuk aslinya; dan (d) membuat film dokumenter  
upaya mengonservasi nolam, khususnya buku 
Nazam Kanak-Kanak yang dimiliki Nurisah 
yang berdomisili di  Desa Ranah, Kabupaten 
Kampar, Riau. 

Penelitian konservasi keempat, 
dilakukan oleh Noezafri Amar (ketua), 
Imelda, dan Dian Purwaningsih. Penelitian ini 
dilakukan terhadap manuskrip Kitab Tauhid 
dan Fikih Kampar. Manuskrip ini dijumpai 
di Desa Bukitranah, Kecamatan Kampar, 
Kabupaten Kampar, Riau.

Data penelitian diperoleh dengan 

melakukan pemotretan terhadap semua 

lembaran naskah dengan menggunakan kamera digital. Kemudian fisik naskahnya 
dicatat berkaitan dengan judul, tebal naskah, 

jilidan, tinta, bahasa, aksara, dan iluminasi. 

Manuskrip ini menggunakan bahasa Arab 

dengan aksara Arab berbaris dan Arab gundul 

dan bahasa Melayu/Indonesia dengan aksara Arab Melayu. Secara keseluruhan fisik naskah 
ini masih baik, walaupun seluruh lembaran 

naskah yang berwarna kekuning-kuningan. 

Tidak diketahui usia naskah ini karena 
tidak catatan tentang hal itu di dalam naskah. 
Akan tetapi, menurut pemiliknya, diperkirakan 
usia naskah sudah lebih dari seratus tahun. 
Terakhir, dari segi iluminasi ‘Naskah Tauhid 
dan Fikih Kampar’ ini boleh dikatakan sebagai 
sebuah naskah yang sangat bersahaja karena 
sangat sedikit sekali memiliki hiasan apalagi 
hingga bingkai dan pewarnaan. Isi naskah ini 
termasuk ke dalam kategori tauhid dan fikih Islam. (Yulita Fitriana)
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Lembar Catatan: Identifikasi Penggalan 
Kalimat dan Faidah Bahasa Melayu

N
askah-manuskrip Melayu kuno 
tidak mengenal simbol pungtuasi 
sebagaimana teks keberaksaraan hari ini. 

Itu pula sebabnya orang agak terbebani saat 
berhadapan dengan teks naskah yang kalimat 
demi kalimat dan paragraf demi paragraf tiada 
putus bagaikan aliran mahi (aliran air). Pada 
beberapa manuskrip ada penggunaan simbol 
hentian ‘semisal vignet’ atau pola ragam hias 
mungil, namun tidak konsisten difungsikan 
dalam teks. Selain harus familiar dengan 
tulisan Arab Jawi, perlu suplai energi untuk 
memahami retorikanya. Struktur penulisan 
batu bersurat (prasasti) aksara Palava atau 
Devanagari jauh lebih rumit karena hampir 
sama sekali  tanpa  spasi.  Perolehan  spasi  
pada  teks prasasti mustahil diperoleh tanpa 
dukungan pengetahuan bahasa yang berlaku 
semasa itu. Prasasti Sumatera pun tiada tuntas 
keterbacaannya hingga sekarang. 

Awal  mula  penulisan  Alquran  dan  kitab  
hadits  sama  sekali  tanpa pungtuasi.  Kalimat 
demi kalimat dalam suatu surat panjang lazim 
hanya dipisah oleh huruf wau (و), bermakna 
dan. Jika ditransliterasikan ke dalam bahasa 
Melayu atau bahasa Indonesia, maknanya 
menjadi; 1) dan, 2) lalu, 3) maka, 4) kemudian, 
dsb. Taurat Ibrani meskipun tidak sesempurna 
struktur  penulisan  bahasa  Alquran,  namun  
dimengerti dengan  baik  oleh  Bani  Israil  
masa  itu.  Artinya, para rabi Yahudi seharusnya 
tidak mengalami kesulitan memahami bahasa 
Alquran, karena sangat terbantu oleh struktur 
bahasa Arab yang telah sempurna. Demikian 
juga manuskrip Romawi kuno ditulis tanpa 
pungtuasi. 

Senyatanya, dalam  teks  manuskrip  Melayu  
terdapat  beragam persoalan,  apalagi  
dipandang  dari  berbagai  perspektif kekinian. 
Namun, catatan ini khusus menilik pola 
struktur pemenggalan 

kalimat dalam kerja alih aksara Arab-Jawi ke 
Latin atau Rumi untuk dibubuhi pungtuasi, 
karena transkripsi naskah manuskrip untuk 
publik ‘harus berpungtuasi’. Setelah kalimat dan alinea teridentifikasi, maka dilakukan 
penetapan paragraf atau pemberian kode 
numerik atas teks yang sifatnya berurutan. 

Paragraf dalam naskah manuskrip tiadalah 
seketat struktur kaidah penulisan modern, 
namun setidaknya dapat diperiksa bahwa 
di dalamnya pasti bermuatan paragraf. 
Pengarang Melayu tidak terlalu memikirkan 
urutan maupun jumlah kalimat untuk 
dirangkum menjadi paragraf sempurna.  Boleh 
dikatakan bahwa struktur kepengarangan 
Melayu bermula dari dua aspek, yakni; 1) 
tradisi kelisanan yang diaksarakan, atau 2) 
teks keberaksaraan berbasis pikiran kelisanan. 
Seharusnya ada aspek ketiga, yakni mengambil 
pokok pikiran dari keberaksaraan yang lain. 
Sebagaimana layaknya buah tutur kelisanan, 
maka aspek utama yang dapat ‘dianggap 
paragraf’ adalah buku perbincangan yang 
alurnya seiras menghala kepada satu arah.

Kerja alih aksara manuskrip Melayu sangat 
mengasyikkan.  Perlu ketenangan, konsentrasi 
penuh, menuntut kesabaran, berbasis 
ketelitian, dan rentang waktu yang relatif 
panjang.  Disebabkan setiap tukang transkrip 
memiliki kepekaan rasa bahasa yang berbeda-
beda maka hasil pemenggalan kalimat 
serta pembubuhan pungtuasi mereka dapat 
saja berlain-lainan. Mengandalkan intuisi 
semata-mata pasti melahirkan keraguan dan 
kebimbangan. Sebab itu perlu kajian untuk 
merinci pola struktur retorika teks suatu 
naskah, sebagai rujukan pemenggalan teks 
yang dapat dipertanggungjawabkan  secara  
logis.  Tentu saja struktur retorika satu naskah 
dengan yang lain akan berbeda, disebabkan 
pola alur pikiran setiap  pengarangnya.  
Misalnya penggalan kalimat pada naskah Surat 

Junaidi Syam
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Lembar Catatan: Identifikasi Penggalan 
 Bahasa Melayu 

Teromba, diketahui dari penggunaan diksi kata 
sebagai berikut; 

1. Pungtuasi koma atau titik dapat 
ditransformasikan sebab adanya 
perkataan; 1) dan, 2) inilah, 3) itulah, 
4) maka, 5) daripada, 6) yang, 7) serta. 
Dalam naskah lain menggunakan; 1) 
pada, 2) kepada, 3) jika, 4) dan ada pun, 
5) setelah sudah, 6) kemudian, dll.

2. Awal  paragraf  atau  kalimat  utama  
lazim  dimulai  dengan;  1) Inilah,  2) 
Maka  tatkala,  3) Kemudian  dari  pada  
itu  maka; Kemudian maka; kemudian 
itu maka. Pada naskah lain; 1) Bab 
ini pasal pada menyatakan, 2) Wa biHi naṡta’iṁbiḷlāH ‘alā ini; Wa bihi nasta’inAḷlāH ‘alaiya, 3) Bab yang, 4) 
Bermula, 5) Adapun, 6) Tersebut  di  
dalam,  7) Tatkala,  8) Ketahui  olehmu  bahwa,9) Haẏ tuan; Haẏ segala kamu, 
dll.

3. Paragraf  diakhiri  ucapan;  1) waḷlāHu  a’lam;  waḷlāHu  a’lam biṣshowāb; waḷlāHu a’lam aṣtaghfiruḷlaH. Dalam 
naskah lain; 1) inilah adanya, 2) taṁmat; taṁmam; taṁma, 3) adanya 
penulisan sanah (tahun), yaum (hari) 
dan tanggal hari bulan.

Perhatikan retorika teks Teromba Tambusai 
berikut dengan  pola susunan kalimat yang 
dipenggal berdasarkan fakta hadirnya diksi 
kata 1) maka, 2) serta, 3) dan; 

maka tatkala ninik kita adam shofiyaḷlah dengan siti hawa 
didaya iblis di dalam surga | maka 
masuklah iblis ke dalam mulut ular 
| maka duduklah ia antara giginya 
| maka sampailah kepada ninik kita adam shofiyaḷlah | maka pada 
masa itulah ular di dalam surga jadi 

penghulu | serta sudahlah sampai 
daya iblis itu kepada ninik kita 
hawa dan adam | maka dimakan 
hawa lah dengan adam buah khuldi 
| maka itulah yang dilarangkan tuhan roḅbal’ālamīn | maka 
tertanggallah kain dari dalam surga 
kepada badan hawa dengan adam | 
maka keluarlah hawa dengan adam 
dari dalam surga | maka jatuhlah 
ke bawah langit dunia | dan pada 
suatu riwayat jatuh ke laut silung 
| dan kata suatu riwayat kepada 
antara bukit shofa dan marwah | 
dan kepada masa itu zulumat yang 
amat gelam | dan kepada masa 
itu terlebih takutlah hawa dengan 
adam | maka mendo’alah adam | demikianlah do’anya | roḅbanā dzholaṁnā iṇna aṇfusanā wa iḷlam taghfirlanā wa  taṛhaṁnā  lanakūnaṇnā  minaḷ  khōsyirīṇ  |  
dan  tiada  berkeputusan  hingga 
menanti  rahmat  dan  nikmat  daripada  tuhan  ghofūruṛrohīm  
|  maka  turunlah nikmat kepada 
awal fajar siddik.

Naskah Teromba Tambusai mengandung 
ungkapan-ungkapan dan struktur bahasa 
singkat padat. Contoh berikut adalah upaya 
transkripsi dengan pemberian tanda ‘titik’ 
dan aksara bold (tebal) menunjukkan taukid 
kepadatan muatan isi teks.

Tatkala ninik kita Adam shofiyaḷlah 
dengan Siti Hawa didaya iblis di 
dalam surga. Masuklah iblis ke 
dalam mulut ular. Duduklah ia 
antara giginya. Sampailah kepada ninik kita Adam shofiyaḷlah.  Pada 
masa itulah ular di dalam surga 
jadi penghulu.  Sudahlah sampai 
daya iblis itu kepada ninik kita 
Hawa dan Adam. Dimakan Hawa 
lah dengan Adam buah khuldi. 
Itulah yang dilarangkan Tuhan 
Roḅbal’ālamīn. Tertanggallah 
kain dari dalam surga kepada 
badan Hawa dengan Adam.  
Keluarlah Hawa dengan Adam dari 
dalam surga. Jatuhlah ke bawah 
langit dunia dan pada suatu 
riwayat jatuh  ke  laut  Silung  dan  
kata  suatu  riwayat  kepada  antara  
bukit  Shofa dan  Marwah.  Kepada 
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masa itu zulumat yang amat 
gelam.  Kepada masa itu terlebih 
takutlah Hawa dengan Adam. 
Mendo’alah Adam, demikianlah do’anya; Roḅbanā dzholaṁnā iṇna aṇfusanā wa iḷlam taghfirlanā wa taṛhaṁnā lanakūnaṇnā minaḷ khōsyirīṇ.  Tiada berkeputusan 
hingga menanti rahmat dan 
nikmat dari pada Tuhan 
ghofūruṛrohīm. Turunlah nikmat 
kepada awal fajar siddik.

Itu  adalah  kutipan  satu  paragraf  kisah  
asal  muasal  Nabi  Adam  dan Bunda Hawa 
dikeluarkan Allah dari surga. Setiap kalimat 
bernilai satu kesimpulan utuh atas berita atau 
konsep ilmu (lemu). Setiap kata yang ditebalkan 
perlu penjelasan lebih lanjut.  Atasnya pula 
hadir potensi-potensi pengembangan gagasan.  
Orang Melayu mengatakan; “ada rahasia dalam 
setiap kata, ada asal usul dalam setiap huruf”. 

Hari ini, semakin bintang-bintangan (jarang) 
orang mengetahui kedalaman makna-makna 
dalam suatu ungkapan atau istilah. Misalnya; apa makna shofiyaḷlah, mengapa ada gelar Siti 
di pangkal nama Hawa, seperti apakah daya 
iblis itu, ada apa dengan istilah mulut dan 
gigi ular, apanya yang sampai kepada Adam 
dan Hawa, seperti apa buah khuldi dan apa 
makna makan dalam kisah tersebut, mengapa 
memakan khuldi dilarang  Allah,  mengapa  
ular  diangkat  menjadi  penghulu  surga,  dan 
apakah ular itu iblis, kain seperti apa yang lepas 
dari tubuh Adam dan Hawa, apa beda atau 
kesamaan istilah keluar dengan jatuh, mengapa 
jatuh ke laut, dan mengapa pula ada riwayat 
menyebut jatuh ke bukit, dimana Laut Silung, 
mengapa disebut zhulumat yang amat gelam 
dan apakah tidak ada cahaya sama sekali, apa 
hakikatnya yang amat ditakuti oleh Adam dan 
Hawa, apa sebab Adam perlu berdoa, seberapa 
lama Adam menanti rahmat dan nikmat dari 
Allah, nikmat seperti apa yang turun pada 
awal fajar siddik? Disebut diujarkan oranglah 
bahwa dalam satu paragraf itu perlu meniti 
dua hingga tiga malam untuk mencuraikan 
makna, hakikat tersembunyi, faidah, sejarah 
asal usulnya, dll. Makna akan  bujur  dicuraikan  
apabila  nampak  jelas  ruas  babak  penggalan-
penggalannya. Konsep pengetahuan unik yang 
mahfum dikenali oleh bersebanyak orang 
itulah yang dituliskan dalam naskah, sehingga 
tidak perlu dituliskan penjelasannya lagi. 

Retorika  penulisan  sedemikian  itu,  meski  

tiada  berpungtuasi, sama  sekali  tiada  masalah  

di hadapan  seorang  pelantun  teks  yang 

handal lagi  faham  makna  yang  dibacanya.  Dia  

pandailah  dan  tahu di mana  keperluannya  

berhenti  untuk  tanafus  (menarik  nafas),  

jeda menahan  nafas,  mengatur  tempo,  ritme,  

mengulang-ulang,  memain-mainkan,  dll.  

Mirip pola tarik bebas  sebagaimana  tilawah  

qoshidah burdah. Lagi pula tradisi kelisanan 

Melayu tiada benar-benar tunduk pada apa 

yang tertulis.  Senantiasa bersisiksisipkan filler-
filler demi menjuntai-juntaikan lantunan indah 

sesuai pola irama lagu. Boleh saja seseorang 

menambahkan suara-suara atau kata-

kata selagi diperlukan untuk kesanggaman 

lantunan, dengan syarat; “tidak mengubah atau 

menyalahi tujuan makna teks”.  Kepiawaian 

menyenandungkan teks naskah merupakan 

bagian dari kontestasi antarpelantun dalam 

kenduri-kenduri pembacaan manuskrip. 

Naskah manuskrip pun akhirnya tidak sekadar 

memikul tugas menyampaikan informasi 

ilmu, bahkan memberi naungan bebas dalam 

pelantunannya. Artinya, manuskrip Melayu 

itu ada juga perlu kehadirannya untuk tujuan-

tujuan tradisi kelisanan.

Apabila ada seseorang berkehendak 
mengetahui kedalaman makna yang terpapar 
pada teks maka akan dia perbualkanlah antara 
sesamanya atau bertanya kepada yang alim. 
Adapun pelantunan teks kisah yang sudah 
dikenali isi maksud dan tujuannya, semakin 
bertambah nikmat sebab fokus tertumpu pada 
sisi pengalaman penghayatan. Rentang jeda-
jeda istirahat  selama  pembacaan  teks  menjadi  
momen  dialog  paling berharga  antara  tukang  
lantun  naskah  dengan  pendengar  atau  
antarsesama audiens. Sebab itu, kehadiran satu 
dua lembar naskah manuskrip selalu memiliki 
waris pengemban-pengemban kontennya. 
Naskah tidak pula kesunyian berada di tengah 
masyarakatnya yang paham. 

Pengarang  naskah  manuskrip  enggan  
menuliskan  aspek-aspek penjelasan  
dikarenakan  para  pembacanya  (atau  
pendengar)  ditantang untuk  memahami  
kalimat  demi  kalimat  tanpa  bantuan  uraian,  
atau dianggap  telah  memahami  maksudnya.  
Sedangkan pengulangan-pengulangan, 
senyatanya bukanlah sampah bahasa, 
melainkan menjenguk-jenguk kenikmatan dan 
merasuki kepahaman. 
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Persoalan kita adalah ketidakpahaman 
terhadap banyak diksi, ungkapan, konsep 
istilah yang pernah berlaku di masa lalu.  
Lantas, apa gunanya transkripsi naskah 
diterbitkan maupun tersalur melalui media 
mediasi dunia maya apabila banyak teks yang 
tiada termaknai sesuai haknya. Bagaimana 
pula pembaca Melayu dapat berjinak-jinak 
mesra dengan konsep khazanah ilmu nenek 
moyangnya, sedangkan ketika berhadapan 
dengan teks manuskrip tanpa paragraf, alinea, 
dan penggalan kalimat tersebut enggan 
mereka membaca. Ketidakpahaman terhadap 
apa yang dibicarakan teks naskah menjadi 
dinding penghalang teramat besar demi 
kemajuan kebudayaan  Melayu.  Alhasil, kita 
ini mundurlah, tiada beroleh faidah lagi pun 
selama-lamanya.  Tiada salah jika Abdullah 
sangat berharap maslahat manfaat dari 
kehalusan budi bahasa Melayu yang ada dalam 
manuskrip, sebab ia mendeteksi fenomena 
rusak dan kasarnya bahasa Melayu dagang 
masa itu;

Maka sebab perkara jang 
demikianlah kami hendak adjarkan 
kepada segala kanak2  akan  bahasa  
jang  betul  supaja  bahasa  Melayu  
itu  kekal  dengan keélokannja  
dengan  tiada  bertjétjéran  kesana  
kemari.  (Munsyi, 1952; hal. XXII)

Demikian pula kita sekarang.  Ketidaktahuan 
takrif makna hingga konsep pengetahuan yang 
tertulis dalam manuskrip adalah nasib sial 
yang  seumpama  dengan  apa  yang  disebut  
Abdullah  di  atas,  bahkan lebih parah lagi. 
Kita telah kehilangan ilmu yang gemilang 
cahayanya. 

Sjahdan, adalah dalam antara segala 
bahasa, maka apabila seseorang 
hendak mengerti  bahasanja  sendiri,  
maka  hendaklah  ia  menuntut  
kitab-kitab  jang termasjhur 
élok karanganja dan betul djalan 
bahasanja dan jang terpudji kepada 
segala  orang  sebab  betulnja  
sehingga  be-ramah2anlah  ia  
dengan  dia  sampai melekat paham  
itu  mendjadi  darah  dagingnja  
supaja  dapat  dipindahkannja 
kepandaian orang jang mengarang 
kitab itu kedalam hatinja. (Munsyi 
1952; Hal. XXII).

Patut dan layak khawatir jua kita sebab 
orang semakin kurang berkenan menuntut 

pusaka di pustaka ilmu Melayu, bahkan harus 
lebih teramat sangat khawatir karena pusat 
informan untuk bertanya semakin tiada. 
Kurenungi bulak balik ucapan bernas Abdullah 
bin Abdul Kadir Munsyi, 

menyindir orang-orang Melayu yang 
menyepelekan bahasanya;

Maka sebab itulah héran segala 
bangsa jang besar2 itu kepada 
orang Melaju karena diketahui 
oléh meréka itu, maka barang 
bangsa jang memeliharakan 
bahasanja  sendiri jaitu  mendjadi  
besar  dan  barangsiapa jang tiada 
mengindahkan  bahasanja  seperti  
kelakuan  orang  Melaju  itu,  maka  
jaitulah tinggal dalam bodoh dan 
mendjadi bangsa ketjil keadaannja 
seperti anak2 ikan ketjil mendjadi 
makanan ikan2 jang besar2 adanja. 
(Munsyi 1952; Hal. XXX)

Manuskrip memang benda mati, namun 

ada di situ nyala menghidupkan akal dan 

mengkerassanikan hati jiwa, yakni; tegak di 

atas kegagahan harkat dan  martabat  untuk  

meninjau  maslahat  lagi  manfaat  demi 

bersebanyak orang. 

Transformasi teks keberaksaraan untuk 

tujuan  kelisanan  dalam keseharian kita 

semakin punah ranah di tengah masyarakat 

kontemporer. 

Kenduri pertunjukan hadap-hadapan dan 

duduk belajar berguru tidak lagi kekal dalam 

kebudayaan Melayu.  Pembacaan individual 

atas naskah publikasi lebih dicintai, atau 

gagah berani diskusi tanpa tatap muka semisal 

berdiri laksana guru di media sosial.  Tugas 

hari ini adalah menyediakan rujukan-rujukan 

atas teks-teks yang sempat hilang agar kembali 

dipahami dan diidamkan orang. Memang 

bukan pekerjaan mudah untuk menimbulkan 

kembali konsep pengetahuan arkaik yang ikut 

masuk dalam tanah (wafat) bersama pemilik 

dan pemeliharanya itu. Tapi karena ini pikulan 

bersama, maka mudahlah dia. 

Pasirpengarayan, 2020
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Pelangi di Kacamata Ayah

Griven H. Putera

“Ada pelangi di kacamata Ayah,” kataku suatu 

pagi.

A
yah membuka kacamatanya dan 

dilihatnya aku sejenak. Ia menunduk. 

Kemudian diraihnya ujung bajunya. 

Dilapnya kacamatanya yang berembun. 

Kuperhatikan dengan teliti wajah ayah, ada air 

tipis menuruni pipinya yang pucat. 

“Ayah menangis?” tanyaku dengan polos. 

Ayah tak menjawab. Dikunyahnya roti canai 

seperti kucing mengoyak kantong ikan salai.

Kebiasaan ayah makan roti canai ini 

dilakukannya setelah ia bangun tidur kira-kira 

pukul sepuluh pagi. Ayah punya kebiasaan 

begitu kulihat setelah aku kehilangan 

kakak perempuanku dahulu. Saat itu 

aku masih kecil, masih berumur kira-

kira lima tahun, masih belum tahu apa 

makna kehilangan seorang kakak bagi 

adiknya. Bagaimana rasanya kematian 

anak sulung bagi ayahnya. 

Aku ingat, malam ketika kakak 

meninggal itu, aku melompat-lompat 

gembira, menangkap kupu-kupu di 

sekitar ruang tunggu rumah sakit, 

saat kami duduk bersama nenek dan 

adikku yang baru berumur tiga bulan. 

Aku bahagia di rumah sakit karena 

ruangan ini bersih dan harum, tidak 

seperti di rumah kami yang kecil, 

sempit, dan beraroma kecoa. Kami 

menunggu Kak Ica yang berumur enam 

tahun yang terbaring di rumah sakit 

karena dua hari lalu diserang penyakit 

tifus dan demam berdarah. 

Sedang asyik menangkap kupu-

kupu, kudengar raungan keras bunda dari 

kamar kakak terbaring. Lalu nenek dan 

tante-tanteku pun meracau tak tentu buah 

butir dalam tangisnya. Kemudian kulihat 

ayah keluar dengan kepala menunduk, lalu ia 

menghampiriku dan menggendongku menuju 

tempat parkir. Ayah mendudukkan aku di 

sampingnya. Ayah diam sepanjang jalan. Aku 

bertanya. “Ada apa, Yah?”

Ayah hanya diam sambil terus menyetir 

mobil pick-upnya. Aku tak tahu apakah ayah tak 

mendengar pertanyaanku atau karena 

ada sesuatu yang dipikirkannya. 

Yang jelas, ayah tak menangis 

dan meracau seperti bunda dan 

nenek serta tante-tanteku. Tapi 

muka ayah murung sekali. Ia 

tampak sangat letih. 

w w w .fre e p ick.com
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Tak lama kami sampai di rumah, kudengar 
sirene ambulans meraung-raung. Aku heran, 
aku mendekat ke mobil ambulans. Kulihat 
sopir dan beberapa orang sibuk membuka 
pintu belakang ambulans. Bunda keluar dari 
mobil ambulans dan langsung memelukku 
kuat-kuat sambil menangis dan mencium pipi 
serta keningku berkali-kali. 

“Kakak sudah pulang, Nak. Kakak sudah 
pergi, Nak,” katanya. 

Aku tak mengerti. Kakak pulang ke 
mana? Kakak pergi ke mana?

Aku masih terkenang pada sekawanan 
kupu-kupu yang tadi terbang di sekitar kami. 
Aku masih terkesan dengan bau harum di 
ruang tunggu rumah sakit. Tak kuhiraukan 
tangis bunda dan semua keluargaku yang 
seperti mengoyak malam di sekitar rumah 
nenek. 

Setelah masuk rumah, kulihat Kak Ica 
terbujur kaku di tengah rumah. Matanya 
terpejam seperti tidur. Tangannya terlipat 
seperti orang sholat. Tapi tangan kiri yang 
berada di atas tangan kanan. Di sekelilingnya 
orang membaca Alquran dengan suara sedih. 

Aku mencari ayah. Kutemukan ayah di 
kamar. Ia berbaring miring di samping adik. 
Matanya terpejam. Pelan kubaringkan tubuh 
di sampingnya. Kusentuh lengannya. Ayah 
langsung memelukku. Tak lama kemudian 
bunda datang. 

“Yah, Bunda minta izin tidur dengan 
kakak malam ini. Tidur terakhir bersama 
kakak,” kata bunda terisak. 

Ayah hanya diam seolah tak mendengar 
ucapan bunda.

Aku merasakan tubuh ayah begitu dingin. 
Untunglah aku tidak kedinginan. Malam ini 
tiba-tiba aku merasa menjadi besar, menjadi 
hangat, dan menjadi pelindung ayah. Aku serasa 

punya sayap hangat yang 

mampu melindungi ayah. Malamnya aku 
bermimpi melihat Kak Ica dikawal kakak-
kakak cantik berbaju gombang, baju seperti 
tinker bell. Mereka bernyanyi dan menari di 
taman yang indah di pinggir sungai. Banyak 
sekali bunga-bunga di sekeliling mereka. Bau 
di sekitar sini wangi sekali.  Banyak sekali 
kupu-kupu yang berwarna-warni terbang. 
Beberapa ekor kupu-kupu itu seperti yang 
terbang di ruang tunggu rumah sakit saat 
senja sebelum kakak meninggal. Kakak asyik 
menari tak peduli padaku. Ia sibuk bergembira 
ria dengan teman-teman barunya yang tak 
seorang pun aku kenal. Tiba-tiba aku merasa 
iri, kenapa kakak tidak mau mengajakku 
bermain. Apa salahku padanya? Biasanya, 
walaupun kami berkelahi, setelahnya kami 
main lagi. Memang akhir-akhir ini aku sering 
berkelahi dengan Kak Ica. Ada-ada saja ulahku 
mengganggu kakak. Begitu pula kakak, ada-
ada saja kerja usilnya menggangguku hingga 
aku harus marah, menangis, dan ribut-ribut. 
Akhirnya ayah datang memarahiku dan kakak. 
Tapi kakak lebih banyak kena marah. 

“Kakak! Mengalahlah pada adik. Kakak 
‘kan sudah besar,” kata ayah memohon dengan 
suara menggigil menahan emosi. 

Aku tersenyum menang, karena merasa 
ayah membelaku. Sementara kulihat muka 
kakak sangat merah karena marah padaku. 
Lalu ia memandangku dengan mata tajam.

Esok harinya barulah aku tahu, rupanya 
kakak telah meninggal dunia. Pergi entah 
kapan ‘kan berjumpa lagi. Kami mengantar 
kakak ke pekuburan. Sebelum berangkat, aku 
dan adikku dibawa nenek (ibu ayah) berjalan 
di bawah atau menyuruk di bawah keranda 
kakak yang dijunjung ayah dan beberapa 
orang. Kata nenek, ini kami lakukan agar dapat 
segera melupakan kakak. 

Sampai di kuburan, ayah bersama 
beberapa orang lelaki memasukkan tubuh 
kakak yang dibalut kain putih ke dalam lubang. 
Aku ngeri sekali melihat itu. Dengan tangan 
menggigil kulihat ayah memasukkan tanah 
liat ke atas badan kakak yang terbaring di 

dalam lubang. Aku merasakan betapa 
perihnya hati ayah. Tapi tak 

kulihat air mata 
s e t e t e s p u n 

jatuh 
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dari matanya. Cuma kulihat kaca matanya 
berembun. Ada pelangi membentang di sana.

Bunda dan keluargaku yang lain terus 
saja menangis. Setelah kakak hilang ditimbun 
tanah, ayah pun menampungkan tangannya 
ke langit, ia berdoa yang diaminkan semua 
hadirin. Tak lama kemudian ia diam dan 
menunduk. Matanya terpejam. Ia seperti tak 
mau beranjak di atas pusara kakak. Beberapa 
orang coba mengangkat ayah dari tempat 
duduknya tapi ia tak mau beranjak. Akhirnya 
ayah tinggal berdua dengan nenek di pusara 
kakak. Sejak saat itu ayah jarang pergi kerja 
kalau pagi tiba, dan sejak saat itu ayah tidak 
tidur sekamar lagi dengan bunda. Ia pasang 
kelambu di ruang dapur. Ia tidur dalam 
kelambu tak peduli tengah hari, petang, senja, 
atau malam. Saat itu, aku tak mau jauh dari 
ayah. Aku pun tidur bersama ayah.

Kalau bangun tidurnya masih kira pukul 
sepuluh pagi, ayah kadang langsung memakai 
baju lalu menghidupkan sepeda motor. Tak 
lama kemudian, ayah mengajakku pergi ke 
kedai kopi, makan roti canai. Sementara 
bunda bekerja, adikku tinggal bersama nenek 
di rumah. Dan sejak saat itulah kulihat saban 
kali ayah makan roti canai, pelangi selalu 
membentang di kacamatanya. Kacamata ayah 
berembun. 

Oh ya, mulai saat itu pula, bila sedang di 
rumah, sering aku lihat ayah bertengkar dengan 
bunda. Macam-macam saja penyebabnya. Bila 
perkelahian semakin memuncak, aku pun 
berlari ke kamar nenek. Berlindung di balik 
punggung nenek. Aku tak mau mendengar 
suara melengking dan bentakan keras dari 
ayah dan bunda yang kusayangi mengoyak 
telinga dan hatiku. Setelah sekian lama 
bertengkar mulut, suara sepakan ke pintu atau 
terjangan ke dinding, kudengar suara sepeda 
motor bunda meraung-raung meninggalkan 
rumah kami.

Dengan tertatih-tatih nenek menghampiri 
ayah dan menasihatinya. Ayah hanya diam 
menunduk mendengar fatwa-petuah nenek. 
Setelah sekian lama nenek menasihatinya, 
kalau tak pergi dari rumah, ayah kembali 
masuk kelambu. Tidur. Bila sudah begitu, 
bunda kadang pulang ke rumah kalau malam 
sudah gelap nian. Bahkan sering tak pulang ke 
rumah. Makin lama, aku merasa hanya punya 
ayah, punya nenek dan adik karena bunda 
sering tak pulang ke rumah. Kini aku merasa 
tak punya bunda lagi. Dan bila bunda pulang, 

maka suara piring melayang atau gelas 
pecah menjadi suara yang 

m e n e m a n i 

televisi di rumah kami. Aku pun  mulai berpikir, 
lebih baik bunda tak pulang. Ya, mungkin itu 
lebih baik daripada aku diliputi ketakutan dan 
kecemasan akibat pertengkaran mereka.

Sebagai penjual martabak, kadang bila 
ada keinginan, pada petangnya ayah pun 
pergi membawa mobil pick-up bututnya ke 
pinggir jalan di mana ia biasa berjualan. Tapi 
lebih banyak tak pergi, dan bermenung dalam 
kelambu.

Bila ayah begitu, nenek pun bermain 
dengan kami. Nizam, adikku diayunnya dalam 
buaian sambil menyanyikan senandung 
selawat nabi. Kalau adikku sudah tidur, 
nenek pun bercerita padaku tentang masa 
lalunya bersama ayah ketika mereka tinggal 
di kampung. Nenek menceritakan bagaimana 
ayah yang masih kecil rajin ke masjid, menjadi 
muazin kala ada orang kenduri atau menjadi 
penjual lepat ubi bila musim banjir tiba. 
Ayah yang selalu menang dalam perlombaan 
mengaji. Nenek seperti berpesan agar aku 
seperti ayah.

Entah sudah setahun kemudian, pada 
suatu siang sehabis salat zuhur, kudengar ayah 
menangis di samping nenek. 

“Kami akhirnya bercerai, Mak,” katanya 
tertunduk, “Niken telah mengajukan cerai di 
pengadilan.”  

Nenek hanya diam. Matanya memandang 
jauh ke luar rumah sambil tangannya terus 
mengayun Nizam dalam buaian. Bambu 
cina yang ditanam ayah di halaman tampak 
bergoyang malas. Tak lama kemudian, dengan 
suara datar, kudengar nenek berkata pada 
ayah. 

“Mulai kini usahlah meracun diri. 
Bekerjalah dengan giat. Usah pikirkan yang 
dulu-dulu. Kini adik Ica masih ada dua. Awak 
berusahalah mendidik mereka. Besarkan 
mereka dengan tangan sendiri,” kata nenek 
dengan suara bergetar.

“Yung. Kalau kita menderita, itu biasa. 
Tapi anak-anakmu jangan sampai terluka, 
mereka terlalu kecil untuk bersedih. Kau 
harus kuat dan besarkan kedua anakmu tanpa 
istrimu. Mulai hari ini kembalilah berjualan 
seperti dulu lagi. Mulailah bekerja sekuat 
dapat. Janganlah merenung terus. Ingat anak-
anakmu. Ingat masa depan mereka,” sambung 
nenek. 

Setelah saat itu, kulihat ayah mulai 
berubah. Bila matahari sudah agak 
condong ke arah 
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sudut tikar sembahyang, ayah pun tampak 
mulai bersiap-siap hendak memanaskan 
mobil pick-up. Selesai salat maghrib, ia pun 
berangkat. Aku pun tak ketinggalan. Kadang 
aku bawa pensil dan buku gambar punya 
kakak sambil mendampingi ayah berjualan. 
Bila sudah begitu, maka tak sedikit pula 
aku memeroleh rezeki dari pembeli. Seusai 
mereka membayar martabak pada ayah, 
kembaliannya terkadang diserahkan mereka 
kepadaku. Mereka mengusap-usap kepalaku. 
Kadang mereka berkata padaku. “Rajin-rajin 
belajar ya, biar nanti jadi orang pintar. Biar jadi 
pemimpin.” 

Pada mulanya aku malu menerima 
pemberian mereka. Namun, lama-lama aku 
merasa senang. Dan aku berharap setiap 
pembeli yang datang agar selalu memberiku 

Griven H. Putera merupakan sastrawan 

Riau, cerpen-cerpennya dimuat di 

beberapa media seperti Harian Republika, 

Riau Pos, Batam Pos, Majalah Annida, 

Majalah Sagang, Majalan Sastra Berdaulat 

dan lain-lain. Buku terbarunya adalah 

kumpulan esai berjudul Celana Tak Berpisak: 

Percikan Pemikiran tentang Budaya, Melayu, 

Islam dan Keindonesiaan. Buku ini menjadi 

buku Pilihan Sagang tahun 2019.

uang. Uang yang kudapat dimasukkan dalam 
tabungan ayam peninggalan kakak yang 
disimpan nenek. 

Kini tujuh belas tahun sudah berlalu. Aku 
sudah kuliah, dan hampir wisuda Kebiasaan 
ayah mengajakku ke kedai canai belum juga 
usai, tapi tidak setiap hari lagi. Hanya hari 
Ahad saja, dan itu pun kalau aku tak punya 
kegiatan ekstra kurikuler di kampus. 

Setiap kali ia sedang asyik-asyiknya 
menyantap roti canai atau menghirup kopi 
panas, aku perlahan-lahan mengintip kaca 
matanya. Aku masih melihat pelangi tampak 
membentang di kaca mata ayah. Akan tetapi, 
kini aku tak sanggup lagi menanyakan apakah 
ia masih menangis. 

***

Pekanbaru, 2020

PUJANGGA BERKISAH
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PUJANGGA BERMADAH

Sajak-sajak Taufik Ikram Jamil

kau kabarkan lagi

kaukabarkan lagi

kata-kata terlihat semakin sakit

pandangannya selalu menerawang

dengan langkah-langkah terhuyung

menuju ketidakpastian

sangkut pada hari sebagai tawanan

sedangkan malamnya adalah pengasingan

sesekali terdengar kekehannya

yang diciptakan ketidakberdayaan

diumbar sangsi dari seluruh janji

tak heranlah pula 

mengapa di telinga

kata-kata kini selalu  berat

maki hamun menjadi sifat

umpat-mengumpat bagai tak tamat

masuk ke hati berlumur karat

kaukabarkan lagi

kata-kata terlihat semakin sakit

sedangkan aku sejak lama terkapar

bahkan tanpa suara

bersama bahasa

sampai pada kebahagiaan

engkau sampai pada kebahagiaan

dengan sepuluh rindu yang hampir lusuh

penatmu jadi senyum

bahkan luka lara yang mengebat tubuhmu

yang menghambat langkahmu dari satu ke satu

menyerah pada riang

pada dendang joget bilang-terbilang 

beginilah kemudian engkau berkata

ternyata tiada jarak untuk tiba padanya
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karena itu tiada langkah yang harus diayun

tiada tangan harus dilenggangkan

bahagia ada dalam diri

saat kau mengerti ke mana tujuan 

di mana tempat menyandarkan harapan

yang berbancuh dengan ketakutan

lalu semuanya tiada lain

kecuali yakin

keputusan hati yang membatin

pada diri

terbangun pada malam

aku terbangun pada malam  

diciptakan kata-kata setengah jadi

langsung saja bunyi mendehem

meminta aku menyelesaikan tidur

mimpi telah diutuskan untukku

yang segera muncul menjelang fajar

aku tengadah pada huruf-huruf

dalam kalimat aku berpatut

bantalku bait berkait bait

dengan kesan sebagai guling

merebah tubuh di atas makna

lalu kantuk pun melayang  bimbang

kepada judul ingin bertimbang

malahan seperti puisi 

disandangnya takdir sebagai  pembayang

dan aku pun bergadang bersama prosa

wahai kisah serupa oksigen

meliputi apa-apa yang tak terlihat

biar aku yang menentukan

bila malam bersalin siang

syair menemukan dendang

di situ hati datang bertandang

berharap bersin 

kita berharap bisa bersin menjelang sampai

hingga kita memasuki malam 

dengan keyakinan sedikit bersih

setelah berbagai penyakit 

berhamburan bersama angin

dengan kecepatan tinggi

membelah udara

PUJANGGA BERMADAH
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setidak-tidaknya akan kita dapati 

kelapangan hidung

yang dengannya kita membaui diri 

busuk atau harum bukanlah persoalan 

meski kepada busuk perhatian dilebihkan

agar tak larut di kelompok seberang

beriama-lama dikutuk orang

kejahatan-kejahatanku

kejahatan-kejahatanku maju pesat

sehingga dalam sholat pun

aku bermaksiat

tinggallah harapanku agar engkau selamat

supaya bisa membawaku pergi

dari keadaan yang gawat ini

usahlah bersembunyi

usahlah bersembunyi lagi gasib

telah kubentang hatiku sepanjang sejarah 

sebelum hindu budha di tangan permaisura 

kualirkan kasih 

seperti sungaimu yang menderas arus

kau sendiri paham 

tak mungkin menggantikan sriwijaya

melaka pula tak kuasa kautolak

putrimu yang riang

kupikir telah membasuh rusuhmu 

tempat kisah tak mungkin berhelah

tentu tak sekedar meluru portugis 

sempat  kulihat engkau melintas kisah

tapi kesungguhanmu pada diri

menyebabkan aku mengangkat tabik

meskipun kemudian terpuruk dalam catatan

yang tak terbaca oleh zaman

lupa yang menjadikanmu gagu

berhenti pada waktu di barisan pertengahan

dengan wajah yang terus menengadah

usahlah bersembunyi lagi

aku sedia menerimamu saat ini

   Catatan:

   Gasib merupakan kerajaan tua di Riau
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tuan puteri kaca mayang

tuan puteri kaca mayang

bukan karena kecantikanmu 

aku pejamkan mata 

tapi mengenangmu mempertahankan kasih  

hingga rela kembali sebagai mayat

sungguh meluluhkan kata-kata

cintamu di sini bukan di lain tempat 

cuma kepada siapakah hatimu tertanam

tunggu hanya menyuburkan harap

waktu terus melebar

mendesak setiap kesempatan 

yang tak tumbuhkan kasih sayang

walau sekedar di ujung-ujung kenang

panglima gimbam pun entah ke mana

tugas melemparkannya jauh 

mendahului masa yang berkejar

rasa tercecer 

untuk kemudian terlempar 

tanpa khabar

cerita seperti tanpa akhir

mengambang antara ada dan tiada

tuan puteri kaca mayang

kupejamkan mata

agar dapat kuresapi

makna kesetiaan dan pengorbanan

walau tak tersurat

walau tak tercatat

karena engkau kini 

berada di semua tempat

dalam benakku ia berpusat 

                                             Catatan:

                                             Puteri Kacang Mayang, sosok legendaris Riau          

                                             dari Kerajaan Gasib  
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Taufik Ikram Jamil, lahir di Telukbelitung, 
Kab. Kepulauan Meranti, Riau, 19 September 1963. 

Telah menulis lebih dari 20 buku baik prosa mau-

pun puisi dan kajian budaya. Selain itu terlibat da-

lam berbagai kegiatan pendidikan dan budaya, 

misalnya sebagai tim ahli penilaian karya sastra 

unggulan  untuk SMA sederajat oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 2019. Beberapa penghargaan sempat 

diraihnya, antara lain dari Pusat Bahasa Depdikbud 

terhadap kumcernya Membaca Hang Jebat tahun 

1999. Beberapa kritikus dalam maupun luar negeri 

menyebutkan karyanya membawa pemaknaan baru 

tentang muatan lokal dalam sastra Indonesia yang 

tidak saja berkutat pada masalah tradisi, tetapi juga 

konteks sosial dan politik.

PUJANGGA BERMADAH
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N
yanyian pengantar tidur dimiliki 
oleh masyarakat di berbagai 
budaya di Indonesia. Sastra 

lisan ini juga dikenal dalam kehidupan 
masyarakat Melayu di Provinsi Riau. 
Bagi masyarakat Melayu di Kabupaten 
Indragiri Hulu, sastra lisan ini dikenal 
dengan istilah nandung. Masyarakat 
Siak menamainya senandung atau dodoi. 
Adapun masyarakat Kampar memiliki 
baghandu untuk istilah nyanyian 
pengantar tidur ini. 

Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, 
Riau, mengenal beberapa istilah untuk nyany-
ian pengantar tidur ini, seperti timang anak 
atau onduo (baca onuo). Sementara di Keca-
matan Bangun Purba, masih di kabupaten yang 
sama, istilah yang digunakan adalah ayun bu-
dak. Menurut Irwan Effendi dan Muslim Nasu-
tion di dalam buku Lagu Ayun Budak: Rampai 
Budaya Melayu Riau, tradisi ayun budak diba-
wa oleh Haji Sulaiman sepulang dari Kedah, 
Malaysia. Dialah yang ditengarai melakukan tr-
adisi tersebut untuk pertama kalinya di daerah 
itu. Tradisi ayun budak ini memang dijumpai di 
Malaysia dan juga Sumatra Utara. 

Seorang maestro sastra lisan dari Rokan 
Hulu, Taslim bin Fohom bergelar Datuk Mogek 
Intan, membedakan timang anak dengan on-
duo. Menurutnya, timang anak dipergunakan 
untuk nyanyian pengantar tidur yang biasa 
diperdengarkan sehari-hari. Sementara onduo, 
biasanya ditampilkan dalam tradisi akikah 
atau cukur rambut yang diadakan masyarakat 
Melayu Rokan Hulu, Riau. Perbedaan keduanya 
tidak hanya berkenaan dengan waktu pelaksa-
naan, tetapi juga perangkat pelaksanaannya. 
Timang budak tidak memerlukan peralatan 

musik untuk mengiringinya, sedangkan on-
duo diiringi gong dan gendang.  Pertunjukan 
onduo dilengkapi juga dengan ayunan yang 
dipergunakan untuk mengayun anak selama 
tradisi cukur rambut atau akikah berlangsung. 
Biasanya, ayunan yang digunakan pada acara 
tersebut dihiasi dengan kertas, pita, atau kain 
beraneka warna. 

Timang anak atau onduo terbagi atas 
onduo anak dan onduo cucu. Pembagian ini 
sesungguhnya hanya disebabkan peruntukan 
onduo tersebut. Onduo anak merupakan on-
duo yang disenandungkan oleh sang ibu untuk 
anaknya, sedangkan onduo cucu disenand-
ungkan oleh sang nenek. Walaupun tidak ada 

Onduo:  Nyanyian Pengantar Tidur 

dari Rokan Hulu

SASTRA MELAYU
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ketentuan khusus bahwa penutur onduo ada-
lah kaum perempuan, tetapi dalam kenyata-
annya, sebagian besar penutur onduo berjenis 
kelamin perempuan. 

Onduo didendangkan tidak sekadar 
alat untuk menidurkan anak. Selain berfungsi 
untuk menghibur sang anak pada saat akan ti-
dur, secara tidak langsung onduo juga menjadi 
sarana untuk mendidik sang anak. Di dalam 
onduo, terkandung harapan, nasihat, dan doa 
sang bunda untuk sang anak. Karena banyak 
terkandung nilai-nilai Islam di dalamnya, se-
cara tidak langsung, penutur onduo juga men-
gajarkan nilai-nilai tersebut kepada anaknya.  

Rumah godang la buatok ijou

Rambuik tali kulindan pun tali

Kalaulah godang anakku isuok

Elemu cari Nak, kawan pun cari 

Kalaulah godang anakku isuok

Elemu cari Nak kawan pun cari 

‘Rumah besar beratap hijau

Rambut tali kelindan pun tali

Kalau sudah besar anakku nanti 

Ilmu cari, Nak, kawan pun cari

Kalau sudah besar anakku nanti 

Ilmu cari, Nak, kawan pun cari’

Ari potang kubaklah tobu

Olah diampai dikilang pulo

Jiko dikonang ko jaso ibu

Muncuribai nak ayie mato

‘Hari petang kupaslah tebu

Setelah dijemur, dikilang pula

Jika dikenang jasanya ibu

Bercucuran, Nak air mata’ 

Pada 2017, onduo mendapat pengakuan 
dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda 
dari Provinsi Riau. Pengakuan ini hendaknya 
menjadi cambuk bagi semua pihak untuk me-
lestarikan tradisi ini. 

Taslim menyebut bahwa sudah lama 
pertunjukan onduo tidak dilaksanakan secara 
lengkap. Diperkirakan terakhir pada 1960—
1965-an. Setelah itu, hanya sesekali saja per-
tunjukan onduo diselenggarakan secara leng-
kap, seperti yang pernah dilakukan oleh Al 
Azhar. Di dalam sebuah penelitian yang dilaku-
kan Balai Bahasa Riau, diketahui bahwa vital-
itas sastra lisan ini semakin berkurang. Oleh 
karena, itu, peran serta pemerintah dan mas-
yarakat untuk mengonservasi dan merevital-
isasi onduo ini sangat diharapkan. Tentu saja 
kita tidak ingin tradisi ini menghilang seiring 
zaman.* (Yulita Fitriana)

Nyanyian Pengantar Tidur 

dari Rokan Hulu
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KEPAK SERINDIT

SMA Islam As-Shofa Pekanbaru

Menghidupkan Semangat 
“Presiden Penyair”di Sekolah

Begitulah keyakinan terhadap pentingnya 
menulis bagi seseorang dalam menunjukkan 
eksistensinya. Hal ini pula yang diyakini oleh 
segenap guru dan siswa SMA Islam As-Shofa 
Pekanbaru. Berbagai upaya dilakukan guru 
untuk terus menghidupkan budaya menulis di 
lingkungan sekolah. Mereka yakin bahwa un-
tuk menjadi penulis yang dibutuhkan hanyalah 
kemauan keras dan praktik yang terus-me-
nerus. 

Sekolah yang bermoto “Sekolah Para Juara” ini 
sudah menghidupkan budaya menulis dengan 
melakukan banyak hal. Salah satu cara yang 
dilakukan adalah dengan pelatihan penulisan 
Karya Tulis Ilmiah (KTI). KTI menjadi program 
wajib di kelas X SMA Islam As-Shofa Pekanbaru. 
Seluruh siswa kelas X harus mengikuti program 

kepenulisan tersebut. Dengan visi  menjadi 
“lembaga pendidikan unggul di tingkat nasional 
dan mampu bersaing di tingkat regional”, SMA 
Islam As-Shofa menyadari bahwa dengan 
menulis karya ilmiah, siswa dapat berpikir 
kreatif dan inovatif. Bahkan, dengan menulis 
akan tergali potensi siswa yang  diharapkan 
akan dapat dikembangkan di kemudian hari. 
Sekolah juga berharap, tulisan para siswa 
tersebut dapat ditindaklanjuti sampai taraf 
aplikasi.

Dalam wawancara singkat dengan redaksi 
Majalah Serindit, Kepala SMA Islam As-Shofa, 
Hj. Eli Agustina, M.Pd. menyatakan bahwa 
dengan membiasakan siswa menulis KTI 
akan membantu kelancaran studi mereka 
di perguruan tinggi. Siswa tidak canggung 

P
ramoedya Ananta Toer pernah mengatakan bahwa, “orang boleh pandai 

setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat 

dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” 
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Menghidupkan Semangat 
di Sekolah 

lagi menulis tugas-tugas perkuliahan sampai 
nantinya menulis skripsi.

Dalam penulisan KTI, para siswa dibagi 
perkelompok. Setelah menulis KTI, seluruh 
siswa harus mempresentasikan hasil KTI yang 
mereka kerjakan itu di depan dewan juri yang 
berasal dari dosen  di beberapa perguruan 
tinggi di Riau.
Pelatihan tersebut telah memperlihatkan 
hasilnya. Berbagai prestasi telah diraih oleh 
siswa SMA yang bernaung di bawah Yayasan 
As-Shofa pimpinan Ust. Drs. H. Syafwi Khalil, 
M.Pd. ini.  Pada 2019, Tika Ayu Andani, Sherina 
Limbong, dan Thasya Latifah meraih medali 
perak pada Japan Design Idea & Invention 
Expo di Singapura. Medali perak pada lomba 
KTI Innova di Singapura  diraih Adib Anrifa, 
dkk..  Tiga siswa sekolah ini mendapat Juara 
III pada lomba KTI di Universitas Andalas 
Padang pada akhir 2019. Keberhasilan lain 
lain dibuktikan dengan menjadi Pemenang I 
pada lomba KTI Pekan Raya Fisika V Nasional 

(Laras dan Humam), Finalis Lomba KTI 
Jejak Tradisi Nasional di Bali (Hilal Khairi), 
Juara II pada Lomba KTI Tingkat Nasional & 
Best Presentation di UNP (Jauharil, M.Andri 
Setiawan, dan Wahyu Ramadhan), Juara II KTI 
pada Pekan Ilmiah Nasional (2018), Juara III 
pada LKTI se-Sumatera, dan Juara II Gistek 
Sebumi, 2019 yang direbut oleh Nabil Fauzan 
Ghanim, Hilal Khairi, dan Giya Ramadhan.  
Prestasi lain dalam bidang KTI ini adalah 
dengan menjadi Juara I Olimpiade Fisika 
Universitas Riau (2019), Juara I lomba KTI 
Kependudukan se-Kota Pekanbaru (2019), 
Juara II Lomba KTI Nasional di Universitas 
Bandung oleh M. Andri Setiawan dan Wahyu 
Ramadhan, Harapan II Lomba KTI Tingkat SMA 
se-Riau Marco MAN 1 (Nabil Fauzan Ghanim, 
Hilal Khairi, Giya Ramadhan), Juara II Esai di 
PCR oleh Irpan Fadilla (2018), dan sederet 
prestasi menulis lainnya. 

Tidak hanya para siswa, prestasi dalam 
lomba KTI juga ditunjukkan oleh guru SMA 
As-Shofa. Ferry Mulyadi meraih  Juara III 
pada lomba  KTI Nasional di USU Medan. 
Sebelumnya pada 2017, Ferry juga berhasil 
memenangi lomba KTI tingkat guru se-Riau 
dalam acara Bulan Bahasa Universitas Islam 
Riau. Di dalam lomba karya tulis ilmiah 
bertema kebahasaan/lingkungan/pendidikan 
ini terdapat dua penilaian utama, yakni 
penilaian naskah dan presentasi.  Penilaian 
naskah terdiri dari manfaat, kreativitas dan 
keaslian ide, sistematika aluran pemikiran, 
data,  sumber informasi, dan bahasa ilmiah. 
Penilaian presentasi terdiri dari pemaparan, 
penyampaian gagasan, dan diskusi.

Tentu, sederet prestasi yang mereka toreh 
dalam penulisan KTI ini tidak lepas dari kerja 
keras yang sudah dilakukan. Salah satunya 
dengan mendatangkan pemateri dari berbagai 
kalangan mengenai bagaimana cara penulisan 
KTI yang baik. Dr. Fatmawati Adnan, M.Pd., 
merupakan salah seorang pemateri yang 
menjadi instruktur KTI untuk siswa As-Shofa 
dalam beberapa tahun terakhir. Fatmawati 
adalah seorang praktisi, editor jurnal, peneliti, 
dan penyuluh di Balai Bahasa Riau. 

Kegiatan berliterasi lainnya juga dilakukan di 
setiap jenjang kelas di SMA Islam As-Shofa. 
Setiap pagi, para siswa dianjurkan membaca di 
kelas. “Setelah tadarus, siswa diajak membaca 
berbagai jenis buku yang ada di pojok baca 
kelas mereka masing-masing,” kata Eli yang 
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menyebutkan bahwa As-Shofa juga memiliki 
jenjang pendidikan PAUD/TK, SD, dan SMP.

Menghidupkan semangat berliterasi yang 
dilaksanakan setiap kelas di sekolah yang 
beralamat di Jalan Tuanku Tambusai 
Ujung/Jalan Raya As-shofa Pekanbaru ini 
bertujuan untuk menanamkan sikap gemar 
membaca, menulis, dan juga mengenali 
serta memahami ide-ide secara visual, serta 
menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa 
mengenai pentingnya membaca.

Untuk kegiatan ini, perpustakaan 
menyediakan berbagai buku bacaan. Lalu, 
siswa membaca buku tersebut dalam waktu 
45 menit. Setelah itu, secara bergantian, 
para siswa ini menjelaskan di depan teman-
temannya apa yang mereka baca. “Dari 
beberapa siswa, dipilih yang terbaik dalam 
menjelaskan apa yang dibacanya. Pihak 
sekolah memberikan penghargaan kepada 
siswa terbaik. Ini merupakan langkah awal 
dan juga motivasi untuk menanamkan gemar 
membaca pada siswa,” terang Eli. 

Buku Terbitan

Proses berliterasi ternyata membuahkan hasil 
yang manis. Hasilnya cukup membanggakan. 
Sejumlah buku sudah diterbitkan oleh siswa 
dan guru dalam beberapa tahun terakhir. Sebut 
saja buku Kekuatan Ikhlas (Almh. Suprida),  
Kamu dan Goresanku (Silvia Herawati, M.Pd.), 
Manusia Antik (Yelfelma, M.Pd.), Choosing 
(Rifdan Aliyah), Setitik Asa di Ujung Bukit (Netti Safitri, S.E.), Sang Pucuk (Antologi Puisi) 
(Hj. Eli Agustina, M.Pd. dkk.), Banting Setir, 
Itulah Pilihan (Silvia Herawati, M.Pd.), Terserah 
(Almh. Suprida), Cerita Pukul 9 (Muhammad 
Fahkri Lukman), Restu Ibu Pertiwi (Kumpulan 
Puisi) (karya siswa SMA dalam lomba tingkat 
nasional di Solo), Lasting Friendship (Rifdah 
Aliyah), dan sejumlah cerita anak karya Ferry 
Mulyadi.

SMA Islam As-Shofa juga memiliki prestasi 
lain yang tidak diragukan lagi. Berbagai lomba 
mampu mereka menangi, di antaranya, Juara 
III Lomba Mading Tingkat SMA Olimpiade 
Sejarah di Universitas Riau (2019), Juara III 
Lomba Mading dalam Perkemahan Datuk 
Sri Bandar & Engku Putri Tujuh (2018). 
Prestasi lain diraih dalam perlombaan 
berpidato, duta baca, dan membaca puisi. 
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Siswa SMA As-Shofa, Dini Novera, sudah 
berhasil memenangi Juara 1 Lomba Membaca 
Puisi tingkat SMA se-Riau di Bulan Bahasa 
Unri (2019), Irfan Fadilla mendapat Juara 
III Lomba Pidato Kependudukan yang ditaja 
Dinas Kependudukan, M. Anwar meraih Juara I 
Pidato Tingkat SMA se-Riau di SMA Plus, Juara 
I Duta Baca Tingkat SMA se-Riau di SMK Labor 
disandang oleh Rifdah Aliyah, dan Yusiana 
Ashila Rinaldi berhasil menjadi Juara I dalam 
Lomba Pidato Kependudukan.

Perpustakaan SMA As-Shofa sebagai sarana 
penunjang proses belajar-mengajar di 
sekolah memang tergolong baru. Akan tetapi, 
perpustakaan SMA As-Shofa ini sukses 
mengundang  Sutardji Calzoum Bachri. Sutardji 
merupakan sastrawan kebanggaan tanah 
air. Beliau lahir di Rengat, Riau, pada tahun 
1941. Penyair yang mengakar dari mantra 
ini berhasil menginspirasi guru dan siswa 
SMA Islam As-Shofa. Sebagai wujud apresiasi 
terhadap ketokohan dan karya-karya Sutardji, 
mereka menamai perpustakaan SMA As-Shofa 
dengan “Perpustakaan Sutardji Calzoum 
Bachri”. Perpustakaan ini diresmikan langsung 
oleh “Presiden Penyair Indonesia” tersebut 
beberapa waktu lalu. 

Selain perpustakaan, majalah dinding sekolah 
juga dinamai dengan “Mading Sutardji 
Calzoum Bachri”.  Mading yang terbit sekali 
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selalu berupaya menerapkan suatu sistem 
yang mampu membentuk kepribadian dan 
keterampilan peserta didik yang unggul, yang 
juga mengacu kepada empat pilar pendidikan 
yaitu, learning to know, learning to do, learning 
to be, & learning to live together. Kami berharap 
kerja sama yang baik antara sekolah dan 
orang tua siswa sehingga memaksimalkan 
keberhasilan anak kita sehingga As-Shofa 
dapat menjadi sekolah terbaik di Riau,” terang 
Eli yang didampingi Yelfelma, M.Pd., Wakasek 
Peningkatan Pengembangan Mutu Sekolah. 

(Irwanto) 

dalam sebulan ini dikelola langsung oleh 
siswa di bawah bimbingan para guru. Dengan 
penamaan ini, diharapkan semangat seorang 
“presiden penyair” dihidupkan dengan 
berliterasi di sekolah Islam ini. Ada semangat, 
prestasi, cita-cita, dan kebanggaan terhadap 
sosok anak jati Riau itu. 

Tidak hanya membangun kecerdasan 
SQ (spiritual quotient), sekolah ini juga 
berusaha untuk membangun kecerdasan IQ 
(intelligence quotient) sebagai indikator untuk 
mengukur kecerdasan manusia. “Kami akan 
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PKBM Pelita Riau: Mewujudkan Masyarak
Literasi yang Berkecakapan Hidup

itu, terdapat tempat parkir yang pada waktu-
waktu tertentu akan sangat penuh. Masuk ke 
dalam bangunan rumah itu akan dijumpai 
ruang tamu, ruang pimpinan, ruang praktik 
lengkap dengan 25 unit mesin jahit, ruang 
praktik komputer dengan sederet komputer 
di dalamnya, dan ruang Taman Bacaan 
Masyarakat. 

Yup! Di sanalah “markas” Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelita 
Riau berada. Pada awalnya, PKBM Pelita Riau 
bernama PKBM Pelita YPNI yang berdiri 
pada 29 Desember 2001. Setahun kemudian, 
berubah menjadi PKBM Pelita Riau. Pelita 
Riau menjadi salah satu pendidikan 
nonformal yang terkenal di Pekanbaru, Riau. 

S
ekilas, tidak ada yang mencolok dari 
rumah bertingkat berwarna putih yang 
terletak di Jalan Balai Pernikahan No. 70, 

Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, 
Pekanbaru, Riau tersebut. Kalaulah ada yang 
sedikit berbeda, barangkali karena di depan 
rumah tersebut berjejer beberapa papan 
nama; penanda bahwa rumah tersebut bukan 
sekadar rumah biasa.

 Melangkah ke rumah berpagar biru 
itu akan terlihat bahwa halaman rumah 
tersebut cukup luas. Menurut pengakuan 
pemiliknya, luas tanah tersebut 650 meter 
persegi. Sementara bangunan rumah itu 
sekitar 500 meter persegi. Di halaman rumah 
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Mewujudkan Masyarakat 
apan Hidup
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Hal tersebut, tidak terlepas dari kiprah PKBM 
Pelita Riau selama ini.

Pada awal pendiriannya, PKBM Pelita 
Riau digawangi oleh H. Adimir A. Baluka, 
S.E.. Demi keinginan besarnya untuk ikut 
berkontribusi bagi negara, Adimir tak sungkan  
mengundurkan diri dari kemapanan bekerja di PT Caltex Pasific Indonesia. Dia memilih 
untuk mendirikan PKBM Pelita Riau mulai 
dari nol. Keinginan tersebut bersumber dari 
keinginannya untuk ikut serta mencerdaskan 
bangsa dan menumbuhkembangkan literasi 
pendidikan kesetaraan, baca, bahasa, dan 
kecakapan hidup bagi masyarakat, terutama di 
Provinsi Riau. 

Di balik suaranya yang lembut dan 
wajah yang tak lepas dari senyum ini, 
tersimpan semangat yang menggelora untuk 
berkarya meningkatkan kemampuan literasi 
masyarakat. Didampingi sang istri tercinta, 
Fransisca, yang juga memegang jabatan 
bendahara, PKBM Pelita Riau tumbuh menjadi 
PKBM yang sukses melebarkan sayap dengan 
beragam kegiatan.

Sejak 2019, PKBM Pelita Riau 
dinakhodai Apudjiwan Nurilhamdi, S.Ak. 
seorang anak muda lulusan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Unika 
Soegijapranata, Semarang. Apudjiwan yang 
juga anak pasangan Adimir dan Fransisca ini 
sengaja dipanggil pulang  untuk melanjutkan 
cita-cita dan perjuangan PKBM Pelita Riau 
yang memiliki moto “Bersama Kita Belajar 
untuk Masa Depan”.  

PKBM Pelita Riau melalui satuan 
pendidikan nonformalnya sudah menamatkan 
ribuan warga belajar melalui Pendidikan 
Kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B 
(setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Selain 
penyelenggaraan Paket A, B, dan C tersebut, di 

PKBM ini diajarkan pula bahasa Mandarin yang 
sekarang ini banyak dibutuhkan di berbagai 
perusahaan. Ada pula kelas dengan keahlian 
komputer yang banyak dijadikan persyaratan 
untuk memasuki dunia kerja dewasa ini. Di 
PKBM Pelita Riau diajarkan juga kecakapan 
hidup melalui Perempuan Menjahit. Di dalam 
kelas ini, ibu-ibu dan remaja putri  diajarkan 
kemampuan jahit-menjahit. Nantinya 
diharapkan mereka tidak hanya memiliki 
kemampuan menjahit baju untuk keluarganya, 
tetapi juga membuka usaha dari kemampuan 
tersebut. Dengan demikian, terbuka peluang 
untuk menambah pendapatan keluarga.

 Hal tersebut ditegaskan oleh Apudjiwan 
bahwa “Sasaran kegiatan PKBM Pelita Riau 
adalah anak-anak dan keluarga kurang mampu 
dan yang tidak bekerja. Diharapkan mereka 
bisa membantu ekonomi kelurga dengan bekal 
ilmu dan keterampilan yang diberikan melalui 
pelatihan yang diberikan oleh PKBM Pelita 
Riau.” katanya.

Selain itu, PKBM Pelita Riau ini juga 
melebarkan sayap dengan mendirikan Taman 
Bacaan Masyarakat (TBM) Kampung Literasi 
dan Taman Baca Masyarakat (TBM) Sayur. 
Melalui Kampung Literasi yang didirikan 
29 September 2016, PKBM Pelita Riau, 
memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan 
masyarakat yang melek aksara dan memiliki 
pengetahuan dan pemahaman yang luas 
mengenai berbagai hal. TBM Kampung Literasi 
menyediakan sebuah ruangan perpustakaan 
yang memiliki ribuan buku dengan berbagai 
jenis buku. Dengan demikian, TBM ini 
berharap dapat memfasilitasi masyarakat 
untuk mengakses bacaan yang bermanfaat 
yang kerap sekali sulit ditemukan. Kegiatan 
Kampung Literasi dilaksanakan dengan 
mengambil berbagai tema seperti literasi 
pendidikan, literasi kesehatan, literasi 
kesenian, literasi anak usia dini, literasi La Tan (pertunjukan film). Mereka mengemasnya 
dalam sebuah seminar, bedah buku, pelatihan, 
dan sebagainya. 

Menyadari bahwa minat baca 
masyarakat masih rendah, Kampung 
Literasi “jemput bola” dengan mengadakan 
perpustakaan keliling. TBM Kampung Literasi 
ini membuat   becak motor dan mengunjungi 
sejumlah daerah terpencil di Pekanbaru, 
seperti daerah Okura dan Muara Fajar. Becak 
motor itu dapat memuat ratusan buku yang 
dapat dibaca secara gratis oleh masyarakat. 
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program Implementasi Enam Literasi Dasar. 
Pada acara puncaknya, PKBM ini mengadakan 
berbagai lomba, penampilan oleh anak-anak, 
dan juga memanen sayur.    

Sebelumnya, PKBM Pelita Riau sudah 
menjalin kerja sama dengan dengan BP PAUD 
Dikmas Provinsi Riau, Balai Bahasa Riau, FKIP 
Pendidikan Luar Sekolah Universitas Riau,  
FKIP PAUD Universitas Lancang Kuning, Dinas 
Pendidikan Provinsi Riau, Pemerintah Kota 
Pekanbaru, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 
UPT Disdik Rumbai Pesisir, Pemerintah 
Kecamatan Rumbai Pesisir, dan Kelurahan 
Limbungan Baru. Selain itu, PKBM Pelita Riau 
juga menggandeng PT Chevron Rumbai Pesisir, 
Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi 
Riau,  ABV, CECOMM, PT. Adi Persada Abadi, 
berbagai media elektronik dan cetak, serta 
donator perorangan.

Dalam sejarah pendiriannya, PKBM 
Pelita Riau yang ikut membidani lahirnya 
Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi 
Riau ini telah menorehkan berbagai prestasi 
atau penghargaan. Di kantornya, sederet piala dan sertifikat terpampang di sana sebagai 
bukti. Sebut saja pada 2019, PKBM Pelita 
Riau mendapat piagam penghargaan dari 
Balai Bahasa Riau sebagai salah satu TBM 

PKBM Pelita Riau juga mendirikan 
Taman Bacaan (TB) Sayur berlokasi di 
perbatasan Pekanbaru dengan Kabupaten 
Kampar. Terletak di sebuah kawasan 
perumahan, TB Sayur, menyediakan bacaan 
bagi masyarakat sekitar daerah tersebut. Anak-
anak sebuah Taman Kanak-Kanak yang berada 
di lingkungan tersebut, berkunjung ke sana 
sambil menikmati pemandangan tanaman 
sayur yang menghijau.

TB Sayur tidak hanya menyediakan 
bacaan, tetapi juga mengajak masyarakat 
untuk bercocok tanam. Pada saat peresmian 
taman bacaan ini, dilakukan panen sayur yang 
sudah ditanam sebelumnya. TB Sayur didirikan 
untuk mengajak masyarakat agar memenuhi 
kebutuhan sayur-mayur rumah tangganya. 
Selain itu, diharapkan sayur yang ditanam 
dapat menjadi sumber tambahan pendapatan 
bagi keluarga. Adimir mempersilakan 
masyarakat untuk menikmati pemandangan 
kebun sayur hidroponik dengan menginap 
di TB Sayur yang dilengkapi beberapa kamar 
tidur yang cukup representatif.   

PKBM Pelita Riau menyadari bahwa 
mereka harus bersinergi dan menjalin 
kemitraan dengan berbagai pihak, baik 
pemerintah maupun swasta. Pada 2019 lalu, 
PKBM Pelita Riau bekerja sama dengan Ditjen 
PAUD Dikmas, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, dengan 
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penggerak literasi di 
Provinsi Riau. Pada 
2010, banyak prestasi 
yang diraih, yaitu:  
Pemenang I PKBM 
Inovatif Walikota 
Pekanbaru, Juara 
I pengelola PKBM 
se-Provinsi Riau 
dan kemudian 
m e n d a p a t 
peringkat IX 
untuk tingkat 
nasional. Pada 
tahun yang 
sama, PKBM ini 
mendapat Juara 
I Taman Bacaan 
Masyarakat pada 
Jambore PTK-PNF, 
2010. 

PKBM Pelita 
Riau masih memupuk 
segudang mimpi 
untuk mewujudkan 
masyarakat yang 
menganut nilai-nilai 
inklusif, nondiskriminasi, 
kejujuran, etika,  keterbukaan, 
dan kesetaraan. Semoga mimpi itu 
terwujud. Syabas! (Yulita Fitriana).
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Geliat Balai Bahasa Riau: 

Januari-Juni 2020 

Balai Bahasa Riau Membentuk Satgas Bara

B
alai Bahasa Riau bersama pemerintah 
daerah di sejumlah kabupaten dan 
kota di Riau membentuk Satuan Tugas 

(Satgas) Bahasa Negara (Bara). Pembentukan 
ini dilaksanakan dalam pertemuan yang 
diselenggarakan Balai Bahasa Riau di sejumlah 
daerah di Riau, yakni Pekanbaru, Kuantan  
Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, 
Pelalawan, Siak, dan Bengkalis. Pertemuan 
dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Di Pekanbaru, rapat pembentukan Satgas Bara 
dihadiri Kepala Balai Bahasa Riau Songgo 
Siruah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Eddy 
A Mohd. Yatim, S.Sos, MSi, Wakil Ketua DPRD 
Kota Pekanbaru Nofrizal, Ketua Bawaslu 
Riau Rusidi Rusdan, Kepala BP PAUD dan 
Dikmas Riau Akhyar, M.Pd, Kadis Perputakaan dan Arsip Kota Pekanbaru Nelfiyonna, 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), 
perwakilan dari Polda Riau, Korem 031/WB, 
instansi dan stakeholder lainnya. 

Begitu juga di Kuantan Singingi dan daerah 
lainnya, rapat dihadiri Sekretaris Daerah, 
perwakilan OPD, Ketua PWI, Pengusaha Hotel 
dan Restoran (PHRI), Lembaga Adat Melayu 
Riau (LAMR), serta jajaran Kepolisian dan TNI.

Menurut Songgo tujuan dibentuknya Satgas 
Bara ini sebagai pengendalian dan pengawasan 
penggunaan bahasa pada lembaga pemerintah 
dan swasta di daerah.

Dikatakannya, sejauh ini masih banyak 
didapati penggunaan bahasa yang tidak 
tepat pada ruang publik, baik pada lembaga 
resmi maupun swasta. “Satgas Bara bertugas 
menertibkannya, tentu dengan berpedoman 
pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 
yang mengatur tentang bendera, bahasa, 
lambang negara dan lagu kebangsaan,” katanya.

Reksa Bahasa di Teluk Kuantan dan 
Concong Luar

Reksa Bahasa diadakan di Kabupaten 
Kuantan Singingi pada Kamis 6 Februari 
2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak 
masyarakat, khususnya generasi muda, untuk 
menggiatkan upaya-upaya menghidupkan 
program-program bahasa dan sastra. 
Kehidupan berbahasa dan bersastra menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dalam aktivitas 
sosial budaya. Di daerah-daerah diharpkan 
bahasa dan sastra yang dihidupkan adalah 
bahasa dan sastra daerah. Dengan demikian, 
kekayaan budaya warisan nenek moyang 
tetap terjaga dengan baik di tengah-tengah 
gempuran budaya asing yang menyerang 
melalui media massa. 
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Dalam acara tersebut juga diadakan 
acara pelantikan pengurus Forum Taman 
Bacaan Masyarakat (Forum TBM), Kamis, 6 
Februari 2020.  Hadir dalam acara pelantikan 
itu Kepala Bidang Perpustakaan, Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan 
Singingi Drs.Yulizar Musri. 

Kegiatan Reksa Bahasa dan Literasi 
bergulir ke Desa Panglima Raja, Kecamatan 
Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir. 
Kegiatan yang bekerjasama dengan Komunitas 
Rumah Sunting ini dilaksanakan pada hari 
Rabu, 22 Februari 2020. Sebanyak 13 orang 
dari Komunitas Seni Rumah Sunting (KSRS) 
Pekanbaru terlibat dalam kegiatan ini. 

SMAN I Kecamatan Concong Luar 
dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. 
Kegiatan yang bertujuan menggalakkan literasi 
di daerah ini melibatkan siswa sebagai peserta. 
Siswa dan guru menunggu kedatangan tim 
literasi Balai Bahasa Riau dan Komunitas Seni 
Rumah Sunting di lapangan sekolah. Kegiatan 
berbentuk workshop ini dihadiri Kepala Balai 
Bahasa Drs. Songgo Siruah, M.Pd., pimpinan 
Rumah Sunting Kunni Masrohanti, dan 
Camat Concong Luar Antoni. Camat Antoni 
yang membuka acara merasa sangat senang 
dengan pelaksanaan kegiatan itu dan berharap 
Concong Luar senantiasa mendapat perhatian 
untuk kegiatan lain yang bertujuan untuk 

memajukan dan meningkatkan pengetahuan 
masyarakat.  

Para siswa mendapatkan pengetahuan 
tentang literasi, pentingnya menjaga bahasa 
ibu, dan latihan membaca dan menulis puisi. 
Mereka terlihat antusias dan bergembira 
mengikuti kegiatan literasi ini

Dalam sambutannya Kepala Balai 
Bahasa Riau Songgo Siruah mengatakan, 
“Reksa bahasa artinya penjaga bahasa. 
Gerakan yang kita bawa ini adalah gerakan 
literasi yang juga bertujuan untuk mengajak 
masyarakat melalui generasi muda untuk 
peduli, cinta, dan sayang pada bahasa sendiri 
sehingga menjaganya dengan baik. Artinya, 
tidak malu menggunakan bahasa ibu sebagai 
bahasa sehari-hari”. Diharapkan kegiatan ini 
mampu memicu dan memacu semangat siswa 
dan guru untuk melestarikan bahasa daerah 
dan berkarya dengan menciptakan berbagai 
produk bahasa, seperti pantun, puisi, syair, 
prosa, dan drama. 

Proses Seleksi Duta Bahasa Riau 2020 

Balai Bahasa Riau mulai melakukan 
penjaringan untuk calon Duta Bahasa Riau 
tahun 2020 dengan membuka pendaftaran 
sejak tanggal  17 Februari  hingga 16 Maret 
2020  di Balai Bahasa Riau, Jalan Bina Widya, 
Kompleks Universitas Riau, Panam Pekanbaru.
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi 
adminitrasi diumumkan tanggal 17 Maret 
2020. Proses penjaringan peserta mengacu 
pada sejumlah kriteria, di antaranya berusia 
18 hingga 25 tahun putra-putri, belum 
menikah, berdomisili di Riau (diperkuatkan 
dengan bukti identitas diri, KTP/kartu pelajar 
dan mahasiswa), menguasai bahasa Indonesia 
dengan baik, serta mampu berbahasa asing 
dan Melayu (sangat diutamakan).

Sebelum bertarung di Babak Final (waktu 
belum ditentukan karena kondisi yang tidak 
kondusif akibta pandemic covid 19), dua 20 pasang finalis yang lolos wajib mengikuti 
rangkaian kegiatan presentasi Krida 
Kebahasaan/Kesastraan  tanggal 4 April 
2020, kampanye bahasa pada Hari Bebas 
Berkendara, dan bersedia mengikuti seluruh 
rangkaian seleksi hingga selesai. Peserta yang 
lolos seleksi tidak dibenarkan sedang terikat 
atau sedang menjabat program duta lainnya. 
Hadiah yang disediakan untuk Pemenang I 
uang tunai senilai Rp6 juta, Pemenang II Rp5 
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juta, dan Pemenang III Rp4 juta. Selain itu, 
Pemenang Favorit mendapatkan uang tunai 
senilai Rp3 juta dan Pemenang Persahabatan 
Rp2 juta.

BBR Memberi Penghargaan Kepada Lima 
Penulis Riau 

Balai Bahasa Riau (BBR) memberi penghargaan 
kepada lima orang penulis Riau, yaitu Marlina, 
Wulan Citra Dewi, Boy Riza Utama, Yulismar, dan  Nafi’ah al-Ma’rab (Sugiarti). Penghargaan 
langsung diserahkan oleh Kepala Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
Kemendikbud, Dadang Sunendar dalam acara 
Gerakan Literasi Nasional di Pekanbaru, Kamis, 
12 Maret 2020.

Dalam acara yang dihadiri oleh 55 
penulis Riau, Marlina diberi penghargaan 
sebagai penulis novel remaja. Berprofesi 
sebagai Peneliti Sastra di Balai Bahasa 
Riau, Marlina juga memiliki karya ilmiah 
yang diterbitkan di berbagai jurnal. Ia juga menulis tulisan fiksi, seperti cerita anak dan 
cerita bergenre religi. Empat cerita anaknya 
memenangkan lomba menulis cerita anak yang 

diadakan oleh Badan Bahasa, yakni pada tahun 
2016, 2017, dan 2018. Tiga tahun terakhir, ia 
mulai menulis novel bernuansa Islami. “Masih 
Adakah Surga Untukku”, “Arini Bias Rindu”, 
“Takdir Cinta Mayra” adalah dua novelnya 
yang berhasil mendapat predikat best seller. 
“Insyaallah novel keempat saya akan terbit 
dalam waktu dekat dengan judul “Hijrah Cinta 
Syahira”,” kata Marlina yang memiliki nama 
pena Naya R.

Penerima penghargaan lainnya, Wulan 
Citra Dewi, adalah penulis buku dan artikel 
kelahiran Pekanbaru. Wanita yang memiliki 
moto, “terus berkarya untuk menebar kebaikan 
(Islam) sebagai bekal hidup setelah kehidupan 
dunia” ini adalah pemenang sayembara literasi 
yang diadakan oleh Balai Bahasa Riau pada 
tahun 2019. Tidak tanggung-tanggung, ia 
menang dalam tiga kategori sekaligus. Selain 
menulis buku cerita anak, Wulan juga menulis 
buku-buku inspirasi, baik pribadi maupun 
antalogi. Karya-karyanya dalam bentuk 
buku; Sahabat Surga, Hijrah Berislam Kaffah, 
Hijrahmu Inspirasi Dunia, Ngaji Islam Kaffah, 
Hijrah dan Hijab, dan Kartini tanpa Konde. 
Buku cerita anak karya Wulan adalah Si beruk 
yang Ramah dan Yuk, Bantu Bunda!

Tiga orang penerima penghargaan 
lainnya, yaitu Boy Riza Utama, Yulismar, dan  Nafi’ah al-Ma’rab (Sugiarti), merupakan 
penulis kreatif Riau yang malang melintang 
di dunia kepenulisan. Mereka tidak hanya 
produktif berkarya, tetapi juga aktif dalam 
gerakan literasi yang berupaya membangkitkan 
semangat membaca dan menulis masyarakat, 
terutama generasi muda dan guru. 

Pemetaan Sastra di Riau Fokus pada Konsep 
Tapak Lapan

Lokakarya Pemetaan Sastra yang 
diadakan Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa di Pekanbaru berlangsung 
pada 10-12 Maret 2020. Acara itu dibuka oleh 
Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum., plt. Kepala 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 
Dr. Hurip Danu Ismadi, plt. Kepala Pusat 
Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan 
Sastra,  Songgo Siruah, Kepala Balai Bahasa 
Riau, Bappedalitbang Provinsi Riau, dan Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau. 

Pemetaan sastra di Provinsi Riau akan 
diprioritaskan pada sastra lisan berdasarkan 
konsep tapak lapan. Konsep ini mencakup 
sastra lisan pada bidang perdagangan, 
ladang darat, agroindustri, ladang sawah, 
perkebunan, berburu, nelayan, peternakan, 
dan pertukangan. Ladang darat misalnya, 
banyak sastra lisan yang bisa dipetakan 
menurut konsep tapak lapan. Ada sastra 
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dalam membuka hutan, menimbang benih, 
menanam, dan menuai. Pekerjaan membuka 
ladang darat itu disertai sastra lisan, ada yang 
berupa pantun, nyanyian, atau cerita yang 
dinyanyikan. 

 Konsep tapak lapan dijadikan sebagai 
langkah kerja dalam pembuatan rumusan 
rekomendasi acara lokakarya ini. Pembicara 
lokal yang turut memberikan masukan dan 
sumbang saran adalah budayawan Fakhrunnas 
M.A. Jabbar, Dr. Junaidi, Rektor Universitas 
Lancang Kuning, Elmustian Rahman, Dosen 
Universitas   Riau,   Dra. Ellyza  Roza,    M.Hum., 
Ph.D., Dosen Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif     Kasim     Riau,     dan   budayawan 
Junaedi Syam.

Selain konsep tapak lapan, menurut 
Kepala Subbidang Pelindungan Bahasa, Drs. 
Suladi, M.Pd, pemetaan sastra di Provinsi Riau 
juga akan menganut konsep pemetaan sastra 
dalam inisiasi/siklus kehidupan (dari lahir 
sampai meninggal dunia). Ada kehamilan, 
masa bayi hingga masa kematian; sedangkan 
untuk pemetaan manuskrip di Riau diarahkan 
pada naskah-naskah keagamaan, pengobatan, 
kesusastraan, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 

Suladi juga menyebutkan bahwa 
perumusan pemetaan sastra dapat dilakukan pada lokasi geografis dengan bentuk sastra 
daerah yang khas di daerah tersebut, dan sastra 
perlu dibakukan untuk rencana pelindungan. 
Pelindungan sastra sastra cetak dilakukan 
pada naskah atau buku sastra kontemporer 
yang berbahasa daerah. 

Penyuluhan Bahasa Indonesia di Tujuh 
Kabupaten/Kota 

Sejak Februari 2020, Balai Bahasa Riau 
melakukan penyuluhan bahasa Indonesia 
untuk para guru dan pegawai di tujuh daerah di 
Riau, di antaranya Kota Pekanbaru, Kabupaten 
Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri 
Hilir, Siak, Pelalawan, dan Bengkalis. Dalam 
salah satu arahannya Kepala Balai Bahasa Riau 
(BBR), Drs. Songgo Siruah, M.Pd., menekankan 
pentingnya kesadaran dalam penggunaan 
bahasa Indonesia, baik dalam surat dinas yang 
dipakai dalam nota dinas di setiap instansi 
pemerintah,   media    massa, maupun media 
luar ruang. 

Materi penyuluhan meliputi ejaan bahasa 
Indonesia, bentuk dan pilihan kata, kalimat 
dan paragraph, serta bahasa dalam surat 
dinas. Materi tersebut sangat diperlukan untuk 
mengetahui penggunaan bahasa Indonesia 
(khususnya bahasa tulis) yang tepat. Meskipun 
peserta pada dasarnya adalah pengguna 

bahasa Indonesia, tetapi dalam praktik 
penggunaan masih terdapat ketentuan-
ketentuan berbahasa Indonesia yang belum 
dipahami dengan baik. Penggunaan bahasa 
Indonesia yang tepat mengacu pada Pedoman 
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

Penggunaan bahasa Indonesia pada dasarnya 
harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
berbahasa. Hal inilah yang menyebabkan 
munculnya ragam bahasa. Ragam bahasa formal 
berbeda dengan ragam bahasanonformal, 
ragam bahasa jurnalistik berbeda dengan 
ragam bahasa hukum. Penggunaan bahasa 
Indonesia yang sesuai dan tepat didiskusikan 
oleh para narasumber dan peserta. 

Materi surat dinas misalnya, perlu diperhatikan 
bentuk surat dan bahasa surat. Bentuk surat 
diatur sesuai dengan Permen Reformasi 
Birokrasi (RB), tentang Tata Naskah Dinas 
Nomor 80, tahun 2012, sedangkan bahasa 
di atur dalam UU No. 24 tahun 2019 dan 
Perpres 63 Tahun 2019 tentang penggunaan 
bahasa Indonesia. Bahasa surat harus jelas, 
menggunakan pilihan kata yang tepat, efektif, dan efisien. Contoh kesalahan yang masih 
sering terjadi adalah penggunaan kata yang 
mubazir. Misalnya, tempat (kota) ditulis pada 
pembuka surat; padahal, pada kop surat sudah 
dicantumkan alamat instansi. 

Pada dasarnya penyuluhan bahasa yang ditaja 
Balai Bahasa Riau bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan kebahasaan kepada masyarakat. 
Pengetahuan kebahasaan sangat penting 
diketahui masyarakat secara luas, sebab bahasa 
merasuk dalam setiap aspek kehidupan. Selain 
itu, penyuluhan ini juga dimaksudkan untuk 
meningkatkan kebanggaan dan kesetiaan 
masyarakat terhadap bahasa negara yang telah 
mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. 
Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang 
memiliki identitas nasional, salah satunya 
adalah bahasa negara. 

Sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa 
Indonesia (UKBI)

UKBI merupakan layanan untuk menguji 
kemahiran berbahasa Indonesia bagai 
masyarakat Indonesia maupun orang asing 
yang berada di Indonesia. Layaknya TOEFL, 
UKBI menjadi alat ukur kemahiran seseorang 
dalam berbahasa Indonesia. Layanan ini telah 
tersedia di Balai Bahasa Riau (BBR). Pelayanan 
UKBI diberikan sesuai dengan permintaan 
instansi atau kelompok tertentu yang 
sebelumnya telah mengajukan permohonan 
pengujian. 
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Balai Bahasa Riau (BBR) menyelenggarakan 
Sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia 
(UKBI) bagi Pejabat Pemerintah di enam 
kabupaten di Provinsi Riau pada Februari s.d. 
Maret 2020. Tujuan kegiatan ini di antaranya 
adalah meningkatkan martabat bahasa 
Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa 
negara. Selain itu, BBR berharap semua pejabat 
dan ASN di Provinsi Riau dapat menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam 
melayani masyarakat. Penggunaan bahasa 
Indonesia sesuai kaidah termasuk dalam 
naskah dinas dan ruang publik bisa dimulai 
dari lingkungan kerja masing-masing. Jumlah 
sasaran yang mengikuti Sosialisasi UKBI Tahun 
2020 sebanyak 300 orang. BBR bekerja sama 
dengan pemerintah daerah melalui sekretariat 
daerah dalam penyelenggaraan kegiatan 
sosialisasi UKBI. Tahun ini sudah diadakan di 
enam kabupaten, yaitu Kabupaten Kuantan 
Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, 
Pelalawan, dan Bengkalis. Peserta mengikuti 
tes seri pelatihan UKBI dari Seksi I, Seksi II, 
dan Seksi III. Sejauh ini, rerata hasil predikat 
UKBI Seri Pelatihan yang   diikuti   oleh peserta 
adalah Madya.

Publikasi: Jurnal Madah, Kolom Bahasa 
Alinea, Siaran Pembinaan Bahasa di RRI 
dan TVRI

Selain Majalah Serindit, Balai Bahasa Riau 
memiliki media publikasi lainnya, yaitu Jurnal 
Madah, Kolom Bahasa Alinea, dan Siaran 
Pembinaan Bahasa di RRI dan TVRI. Jurnal 
Madah menerbitkan artikel dalam bentuk 
hasil penelitian, ide konseptual, studi, aplikasi, 
teori, kritik yang belum dipublikasikan di 
jurnal lain. Madah pertama kali diterbitkan 
pada April 2010, diterbitkan dua kali setahun, 
April dan Oktober. Jurnal ini telah terakreditasi 
oleh Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA) yang 
dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia 
dengan Kelas Tiga (Sinta 3) sejak 9 Juli 2018 
hingga 2020 berdasarkan keputusan No. 21 / 
E / KPT / 2018. Untuk tahun ini, BBR sudah 
menerbitkan Jurnal Madah edisi April 2020.

Kolom bahasa Alinea merupakan kerja sama 
Balai Bahasa Riau dan Harian Riau Pos. Kerja 
sama sudah berlangsung selama tujuh tahun. 
Kolom bahasa Alinea memuat esai bahasa, 
sastra, dan pengajarannya. Kolom ini terbit 
sekali dalam sepekan, tepatnya setiap hari 
Ahad. Sejauh ini Alinea tidak hanya diisi oleh 
penulis Balai Bahasa Riau, tetapi juga para 
penulis eksternal dari berbagai daerah di 
Indonesia. Selama enam tahun kolom bahasa 

ini hanya memuat esai dengan panjang 
tulisan 800-900 kata. Akan tetapi, terhitung 
sejak Mei 2020 kolom Alinea “diperluas” 
menjadi setengah halaman koran dengan tiga 
rubrik, yaitu Esai, Lensa, dan Ragam. Esai, 
masih seperti biasa, memuat tulisan ilmiah 
populer yang membahas fenomena bahasa 
dan sastra. Lensa mengabarkan kegiatan Balai 
Bahasa Riau melalui foto dan deskripsinya, 
sedangkan Ragam memuat informasi bahasa 
dan sastra yang disertai kuis sekali dalam 
dua pekan. Kuis berupa pertanyaan seputar 
informasi kebahasaan dan kesastraan 
dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik 
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dan mengundang partisipasi pembaca. Agar 
semakin menarik, kuis pada rubrik Ragam 
menyediakan hadiah uang tunai untuk tiga 
orang pemenang. 

Publikasi Balai Bahasa Riau juga dilakukan 
di media elektronik, yaitu radio dan televisi. 
Untuk siaran Pembinaan Bahasa di radio, Balai 
Bahasa Riau menggandeng RRI Pro 4. Siaran 
pembinaan ini diisi oleh dua orang narasumber, 
internal dan eksternal. Narasumber Balai 
Bahasa Riau bertugas untuk membuat naskah 
dan mendampingi narasumber utama. 
Narasumber utama berasal dari berbagai 

kalangan dan beragam profesi sesuai dengan 
topik yang dibahas. 

Publikasi media audio visual diselenggarakan 
dengan kerja sama Balai Bahasa Riau dan TVRI 
Riau-Kepri. Sama seperti program pada RRI 
Pro 4, siaran pembinaan di TVRI juga diisi oleh 
dua orang narasumber, internal dan eksternal 
dengan tugas yang sama. 

Sayembara dan Lomba Tahun 2020 

Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 
(Hardiknas) 2020 dan untuk mendukung 
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imbauan Pemerintah agar “bekerja dari 
rumah,” Balai Bahasa Riau, Kemendikbud 
menaja beragam sayembara dan lomba 
untuk masyarakat Riau. Lomba dikategorikan 
sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. 

Intinya, Balai Bahasa Riau berkeinginan untuk 
meningkatkan kemampuan berbahasa dan 
bersastra dalam berbagai wujud kreativitas 
berbahasa. 
Lomba/sayembara yang ditaja Balai Bahasa 
Riau pada tahun 2020 ini adalah (1) lomba Karya 
Tulis Ilmiah (KTI) Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) untuk guru SMP/MTs, SMA/MA/SMK 
se-Provinsi Riau.. KTI berupa hasil penelitian 
di sekolah masing-masing untuk semua mata 
pelajaran (mapel); (2) Lomba Mendongeng 
bagi Guru TK/PAUD se-Provinsi Riau secara 
daring dengan tema, “Bahasa cermat, sastra 
hebat”; (3) Lomba Pidato Berbahasa Indonesia 
bagi Mahasiswa se-Provinsi Riau tahun 2020. 
Lomba dengan tema ‘Bahasa Cermat, Sastra 
Hebat’ diperuntukan untuk mahasiswa di 

Riau dengan topik, “Memperkukuh Identitas 
Maritim Bangsa melalui Sastra”, “Membangun 
Pendidikan Berkarakter melalui Kesantunan 
Berbahasa Indonesia”, “Peranan Mahasiswa 
dalam Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang 

Publik”, “Pemartabatan Bangsa melalui 
Pengutamaan Bahasa Negara dalam 
Pelayanan Publik”, “Peranan Mahasiswa 
dalam mengangkat Khazanah Sastra 
Melayu Riau Klasik di era Revolusi 
Industri 4.0”, “Peranan Generasi Muda 
dalam Melestarikan Sastra Lisan di 
Masyarakat Pesisir”, dan “Mencerahkan 
Wajah Pendidikan Indonesia melalui 
Peningkatan Apresiasi Sastra”; (4) 
Sayembara Penulisan Naskah Drama 
untuk kalangan umum. Kegiatan ini 
bertujuan menggairahkan tradisi 
penulisan naskah drama. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menambah buku/
terbitan yang memuat naskah drama, 
menggali tema-tema baru dalam naskah 
drama dan memberi peluang kepada 
penulis drama untuk mengembangkan 
kemampuan dalam penulisan naskah; 
(5) Sayembara Penulisan Esai dengan 
tema “Bahasa Jurnalistik Menguatkan 
Bahasa Indonesia”. Peserta adalah 
jurnalis/wartawan media massa pers 
cetak/daring berbahasa Indonesia yang 
ada di Provinsi Riau; (6) Lomba Menulis 
dan Membaca Puisi untuk siswa SLTP 
se-Provinsi Riau. Mengangkat tema 
soal lingkungan, sekolah, persahabatan, 
dan keluarga, lomba ini berbentuk 
rekaman video; (7) Lomba Membaca 
Cerita Rakyat Tingkat Sekolah Dasar 
(SD). Lomba berbentuk rekaman video 
dengan peserta siswa SD se-Provinsi 
Riau. Materi lomba merupakan cerita 

rakyat yang berasal dari Provinsi Riau dan 
video berdurasi maksimal 7 menit; (8) Lomba 
Video Penggunaan Bahasa Negara di Ruang 
Publik. Lomba dapat diikuti oleh masyarakat 
yang berdomisili di Provinsi Riau dan video 
merupakan karya asli (original) dan tidak 
mengandung unsur SARA, kekerasan, dan pornografi; (9) Sayembara Menulis Cerita 
Pendek (Cerpen) untuk siswa SLTA se-Provinsi 
Riau. Sayembara diperuntukkan untuk siswa 
SLTA sederajat di Provinsi Riau dan cerpen 
yang disayembarakan adalah karya siswa 
sendiri (bukan plagiasi); dan (10) Sayembara 
Penulisan Cerita Anak bagi Guru yang bertugas 
di Provinsi Riau. Cerita anak dalam sayembara 
ini ditujukan untuk bahan bacaan oleh siswa 
SD sederajat.* (Irwanto)

60 SERINDIT



BERKABAR BAHASA

R
edaksi Serindit akan tetap istiqomah berkabar kosakata khas Melayu yang biasa digunakan 
oleh Melayu Riau, tetapi masih jarang atau tidak pernah diucapkan di daerah-daerah lain.  
Setelah edisi sebelumnya kita membahas kata (di)taja dan kata (ber)mastautin, edisi kali ini 

kita akan mendiskusikan kata (ber)sempena dan helat. 

Sempena

Kata (ber)sempena ternyata sudah ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
Edisi Kelima. Namun, maknanya berbeda dengan yang dipahami oleh orang Melayu. 
Menurut KBBI, makna sempena ada dua, yaitu sempena1 berkat; tuah dan sempena2 
bermakna mimpi. Sementara orang Melayu memahami kata (ber)sempena adalah 
bersamaan; berkaitan; berhubung; berkaitan. Kedua makna tersebut, yang terdapat 
di dalam KBBI dan yang dipahami oleh orang Melayu sangat jauh berbeda. Pewara-
pewara dalam acara yang ditaja oleh orang Melayu atau acara yang pewaranya adalah 
orang Melayu sangat sering menyebutkan kata (ber)sempena. Selain itu, kata (ber)
sempena juga sering digunakan pada pengumuman-pengumuman yang ditulis pada 
kain rentang, ucapan-ucapan selamat, bahkan pada berita-berita, baik cetak maupun 
elektronik atau daring. Misalnya pada kalimat “Bersempena dengan HUT RI Ke-74, 
Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mengadakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.” Kata 
(ber)sempena juga terdapat pada salah satu judul berita daring “Bersempena dengan 
Hari Kesadaran Nasional Kapolres Pelalawan Berikan Reward kepada Personil 
Berprestasi.” Dari dua kalimat tersebut, bisa dipahami makna kata (ber)sempena 
adalah bersamaan atau bertepatan. Kosakata ini sudah sangat sering digunakan oleh 
orang Melayu Riau dan sangat jarang digunakan oleh orang selain suku Melayu. 

Helat

Kata helat juga merupakan kosakata khas Melayu Riau karena hanya sering digunakan 
oleh orang Melayu Riau. Bagi orang Melayu Riau, makna kata helat adalah ‘acara’ atau 
‘kegiatan.’ Ternyata kata ini juga sudah terdapat dalam KBBI Edisi Kelima. Makna pertama 
helat dalam KBBI adalah asing; lain; bukan keluarga, dan makna keduanya adalah orang 
yang datang menghadiri suatu pesta perkawinan dan sebagainya; tamu; pesta perkawinan 
dan sebagainya; perhelatan. Makna yang terdapat dalam KBBI tersebut, yang berhubungan 
dengan makna yang dipahami oleh orang Melayu adalah pesta perkawinan, dan perhelatan. 
Makna ini sangat sempit, hanya dikhususkan untuk perkawinan. Pada makna pertama, 
helat malah bermakna orang yang menghadiri helat atau tamu. Kegiatan atau acara yang 
dipahami oleh orang Melayu tidak hanya kegiatan pesta perkawinan, tetapi kegiatan 
apa pun juga disebut helat. Misalnya kegiatan-kegiatan resmi yang ditaja pemerintah 
(peresmian, pengukuhan, rapat paripurna, dan sebagainya) juga disebut helat. Begitu juga 
dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat, misalnya rapat RW, rapat di masjid, acara-acara 
keagamaan, misalnya peringatan maulid nabi, isra mikraj, dan lain-lain juga disebut helat. 
Jadi helat yang dipahami oleh orang Melayu memiliki makna yang luas, yaitu acara atau 
kegiatan, baik formal ataupun informal.  (Raja Saleh)   
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ditengarai ada penerbitan buku anak. Di Rusia 
muncul buku ABC (Alfabet) yang diterbitkan 
oleh Ivan Fyodorov (1571). Di Denmark 
b u k u mengenai kesopanan 

untuk anak- a n a k 
diterbitkan 
oleh Niels 
B r e d a l 

(1568).  Sebelumnya, 
di Italia Giovanni Francesco 
Straparola membuat buku-buku cerita  Eropa 
pertama yang berbentuk dongeng.

Di Indonesia, cerita anak berawal dari 
cerita yang disampaikan secara lisan oleh 
orang tua kepada anak-anaknya. Cerita “Kancil” 
misalnya, menjadi cerita yang kerap menemani 
masa kecil anak-anak. Selain cerita fabel, 
seperti “Kancil”, cerita-cerita rakyat berbagai 
daerah di Indonesia juga menjadi cerita 
pengantar tidur bagi anak-anak Indonesia. 
Di dalam perkembangannya, cerita-cerita 

BERKABAR SASTRA

Sastra Anak

B
eberapa tahun terakhir ini, cerita 
anak banyak dijumpai di etalase 
toko-toko buku. Berbagai buku anak, 

baik dari luar negeri maupun dalam negeri, 
banyak dipajang di sana. Gerakan Literasi 
Nasional yang digadang-gadang pemerintah 
juga ikut memarakkan penyediaan buku 
bacaan anak dalam jumlah besar. Sebut saja 
kegiatan Sayembara Penulisan Bahan Bacaan 
Literasi yang ditaja Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) yang 
ikut menyumbang ratusan bacaan anak. Balai 
dan Kantor Bahasa seluruh Indonesia juga 
menyelenggarakan sayembara serupa yang 
memperkaya jumlah cerita anak Indonesia. 
Kesadaran akan pentingnya bacaan anak 
di tengah masyarakat ikut mendorong 
meningkatnya jumlah buku anak tersebut.   

Apa yang dimaksud sastra anak? 
Banyak pendapat berkenaan dengan hal 
ini. Ada yang menyederhanakan sastra 
anak sebagai cerita yang isinya mengenai 
kehidupan atau dunia anak-anak saja. Padahal 
banyak dijumpai cerita anak yang melibatkan 
orang dewasa di dalamnya. Hanya saja, 
seperti yang disampaikan oleh Huck, Hepler, 
dan Hickman bahwa esensi dari sastra anak 
adalah penggunaan pandangan anak dalam 
menghadirkan cerita atau dunia imajinatif. 
Jadi, yang terpenting bahwa sebuah sastra 
anak haruslah cerita yang dibuat berdasarkan 
sudut pandang anak. Sementara untuk tema, 
ide, atau cerita yang disampaikan, boleh 
beragam.

Di dalam Wikipedia berbahasa 
Inggris Children’s Literature (Irawan, 2013), 
dinyatakan bahwa cerita anak diperkirakan 
sudah ada pada abad ke-3 sebelum Masehi. Hal 
tersebut ditandai dengan cerita The Jatakas 
yang bercerita mengenai kelahiran Buddha 
dan cerita Panchatantra yang berbentuk fabel. 
Pada 50 SM—500 M ditemukan catatan atau 
papirus mengenai Dongeng Aesops yang 
berasal dari Yunani. Baru pada tahun 1500-an, 
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lisan itu kemudian beralih ke tradisi tulis dan 
cetak. Dengan demikian, cerita anak dijumpai 
dalam bentuk buku. Ada pula majalah khusus 
untuk bacaan anak ini, seperti Majalah Bobo 
atau Badan Bahasa memiliki majalah anak, 
Kokikata. Beberapa media cetak menyediakan 
rubrik untuk cerita anak ini. Sebut saja Taman 
Riang Analisa Minggu (Medan) dan Kompas. 
Riau Pos juga pernah memberi ruang untuk 
sastra anak ini. Di era digital sekarang ini, 
banyak dijumpai sastra anak yang dapat dibaca 
melalui komputer, tablet, atau telepon selular. 
Dengan demikian, ratusan bahkan ribuan 
sastra anak dapat 
dinikmati melalui 
perangkat tersebut.  

Di Indonesia tercatat 
penulis sastra anak di antaranya Toha Mohtar 
dan F.X. Soesilo Moerti. Selain itu, Indonesia 
juga punya Djoko Lelono yang terkenal dengan 
serial Astrid dan Anak Rembulan: Negeri 

Misteri di Balik Kenari (2011). Dwiyanto 
Setyawan menulis seri Sersan Grung-Grung 
dan Kelompok 2 & 1. Ada pula Bung Smas 
dengan serial Noni dan Pulung. Sekarang ini, 
cerita anak dapat dinikmati melalui tulisan 
Renny Yaniar, Arleen Alexandra, Ary Nilandari, 
Dian Kristiani, Yovita Siswati, Watiek Ideo, dan 
Yulia Loekito, serta puluhan penulis cerita 
anak lainnya. 

Pembentukan karakter anak dapat 
dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu 
cara adalah dengan membiasakan mereka 
untuk mengonsumsi bacaan yang baik yang 
sesuai dengan usia mereka. Fungsi itu dapat 

dilakukan oleh sastra anak. Seperti halnya 
sastra secara umum, sastra anak “dilekati” 
unsur yang harus menyenangkan dan juga 
mendidik. Prinsip ini bahkan harus lebih kuat 
dimiliki di dalam sastra anak. Sebuah sastra 
anak haruslah bacaan yang membuat anak 

senang, bahagia, 
dan terhibur. 
Hal tersebut 
bisa didapat 
melalui gambar 

atau ilustrasi 
yang ditampilkan, tipografi huruf, 

dan terlebih lagi 
ceritanya. Semakin 
muda usia anak, 
semakin banyak 
diperlukan ilustrasi, 

dibandingkan teks.  

K e m u d i a n , 
sastra anak juga diberi tanggung 
jawab untuk menjadi bahan 
bacaan yang memang mengemban 
fungsi mendidik atau memberi 
pemahaman kepada pembacanya. 
Melalui buku, anak-anak diharapkan 
dapat menyerap berbagai ilmu yang 
mereka perlukan dalam menghadapi 
kehidupan. Hal yang lebih penting 
lagi, buku bacaan anak itu dapat 
mengenalkan nilai-nilai moral 
dan kebaikan.dengan cara tidak 
menggurui. Lebih jauh lagi, cerita 

anak dapat berperan membentuk karakter 
anak di masa depan. Dengan demikian 
sesungguhnya cerita anak berperan besar bagi 
peradaban. (Yulita Fitriana)
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Sepatu Tak Elok

www.pinterest.com

B
agi orang Bengkalis, Selatpanjang, 
dan Tanjung Balai, kerja berlayar ke 
Malaysia atau Singapura bukanlah 

suatu dosa. Bagi mereka berlayar ke 
Malaysia tak ubahnya berlayar ke 
kampung sendiri. Berulangkali 
dalam sebulan, tak jadi heran. 
Lebih heran lagi kalau berlayar 
tu ke Jakarta. 

Belum Indonesia merdeka, kami 
dah selalu ulang alik ke Malaysia 
dan Singapura. Tak heran, kadang-
kadang sampai terbuat menantu 
pulak sama orang di sana. Cuma 
Yung saja yang belum beruntung, 
belum bernasib baik, belum 
kena buat menantu sama orang 
sana. Tapi kalau soal ulang alik 
ke Malaysia tak dapat dikira, kalau 
ulang alik ke Singapura tak dapat 
dihitung. 

Dulu, kalau nak Malaysia bermacam-
macam barang kami bawa, kadang-
kadang ojol, kadang-kadang sagu, kadang-
kadang teki, kadang-kadang arang, dan 
kadang-kadang orang. Tak ada pantang larang. 
Begitu juga waktu nak balik. Bermacam-
macam barang kami bawa, kadang-kadang 
pemakan, kadang-kadang kain baju, kadang-
kadang sepeda, kadang-kadang sepatu. 

Terkejut bukan main Yung, waktu Yung balik 
berlayar baru-baru ini, sampan layar Yung 
ditahan oleh BT. Berkata orang yang dalam BT 
itu, “Perahu Bapak ini kami periksa!”

“Periksa apa pula? Bukan ada bocor, bukan 
ada tembuk!” jawab Yung.

“Kami tak mau tahu, Bapak sudah melakukan 
penyelundupan,” kata orang BT itu garang.

Yung agak takut juga dengan orang BT 
itu, tapi tidaklah takut betul. Cuma dia bawa 

senapang saja. Bukan main lagi panjang 
senapang dia, macam nak menyerang Belanda. 

“Kalau mau Bapak-Bapak periksa, 
periksalah! Kalau nampak bocor atau tembuk, 
cakap pada Yung ya!” kata Yung. 

Tak lengah lagi orang BT itu pun memeriksa 
sampan Yung. Dapatlah dia seguni sepatu.

“Bapak menyelundup ya?” tanya orang BT 
itu.
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“Menyelundup itu apa?” tanya Yung.

“Membawa barang-barang dari luar negeri 
ke Indonesia,” jawab orang BT itu. 

“Jadi ngapa?” tanya Yung.

“Itu tidak boleh, melanggar undang-
undang!” jawab dia, “Jadi semua sepatu yang 
Bapak bawa harus kami sita!”

“Janganlah! Yung nak bersedekah ke anak 
penak dan tetangga. Itulah buah tangan Yung!” 
jawab Yung.

“Tak bisa! Semua harus kami sita,” kata 
orang BT itu sambil menodongkan senapang 
ke Yung. 

“Hukum mana pula yang melarang orang 
nak bersedekah?” tanya Yung.

“Bukan hokum bersedekah, Pak. Tapi 
yang Bapak bawa ini semua sepatu bagus. 
Jadi, bisa-bisa Bapak jual pula nanti,” kata 
orang BT itu. 

“Kalau yang tak bagus?” tanya Yung.

“Tak apa-apa. Sebab, tak bermanfaat,” 
jawab dia.

“Oh, kalau begitu lain kali akan Yung 
bawa yang tidak bagus,” kata Yung dalam 

hati.

Sepatu seguni itu pun dipikulnya ke 
dalam kapal BT. Termenung Yung melihat 

kelakuan orang BT itu. 

Yung pun terpaksa mengalah. Lindai sepatu 
Yung dihembat orang BT itu! Nak Yung lawan, 
dia pakai senapang. Tak Yung lawan habis 
sepatu Yung yang dua belas pasang.

…………………..

Minggu depan Yung ke Malaysia lagi. Setelah 
Yung bongkar semua getah yang Yung bawa, 
Yung pun mulai mencari buah tangan untuk 
dibawa balik ke Bengkalis. Yung teringat pula 
musim sekolah tidak lama lagi. Yung kasihan 
melihat budak-budak ke sekolah memakai 
sepatu buruk, guru juga pakai sepatu buruk. 
Akhirnya sepatu lagi yang Yung beli. 

Yung tahu akan ditangkap BT celaka itu lagi. 
Tapi Yung ada akal. Yang ditangkap BT itu kan 
yang elok-elok saja, yang bermanfaat. Yang 

tidak bermanfaat kan tidak ditangkapnya. 
Jadi, Yung pun membeli berguni-guni sepatu. 
Setelah itu Yung susun dalam guni, yang kiri, 
kiri semua. Hampir tujuh guni sepatu yang 
sebelah kiri, yang sebelah kanan tujuh guni 
pula.

Yung bawa yang kanan itu ke gudang 
penyimpanan barang di Malaysia. Yung titip di 
situ dulu. Yung cakap dengan penjaga gudang 
itu, yang ini minggu depan Yung ambil. 

“Apa itu?” tanya penjaga gudang.

“Usah banyak tanya lagi, tak akan meletup 
barang-barang dalam guni ini,” jawab Yung.

“Iyalah, Yung!” jawab dia.

Kemudian, Yung bawa pula yang sebelah kiri 
itu ke sampan Yung. Tujuh guni penuh dalam 
sampan itu. Yung pun berlayar.

Sampai di tengah laut, BT pun merapat. 
Diperiksanyalah sampan Yung.

“Apa ini?” tanya orang BT itu.

“Sepatu tak elok,” jawab Yung.

Diperiksanyalah semua sepatu yang ada 
dalam guni itu. Orang-orang BT itu pun 
menggeleng-geleng kepala. 

“Betul, Ndan. Semua tak elok,” kata dia 
kepada komanda dia yang tegak memegang 
senapang.

“Kenapa tak elok?” tanya komandan dia.

“Semua sebelah kiri, Ndan!” jawab orang BT 
yang memeriksa barang-barang Yung itu.

“Kalau begitu, lepaskanlah orang ini!” kata 
komandan.

“Aman…. Aman…. Selamatlah Yung satu 
babak,” kata Yung dalam hati.

…………………………

Minggu depannya lagi, Yung ke Malaysia lagi. 
Selepas bongkar getah yang Yung bawa, Yung 
pun menjemput barang Yung yang dititipkan 
di gudang penyimpanan barang kemarin. Yung 
masukkan ke sampan barang Yung yang tujuh 
guni itu, Yung pun berlayar balik ke Bengkalis. 

Lagi-lagi sampai ke tengah laut, Yung jumpa 
dengan BT bertuah itu lagi. Ditahannya lagi 
sampan Yung. Tapi dia tidak naik ke sampan 
Yung. Dari atas kapal BT dia bertanya.
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“Apa yang dibawa?”

“Sama macam kemarin, sepatu tak elok. 
Kalau tak percaya, turun periksalah!”

“Sudahlah! Selamat jalan ajalah ya!” kata 
orang BT itu dari dalam sampan.

Sampan Yung dilepas, Yung pun terus 
berlayar pulang ke Bengkalis.

“Padan muka dikau, Orang BT! Yung tipu 
tegak-tegak dikau,” kata Yung dalam hati, “Tak 
ingatkah Dikau yang kemarin itu sebelah kiri, 
hari ini sebelah kanan.”

Sampai di Bengkalis, Yung gabungkan lagi 
sepatu yang Yung bawa itu. Dapatlah empat 
belas guni sepatu. Sepatu itu Yung sedekahkan 
ke budak-budak sekolah, guru-guru susah. 
Selebihnya Yung jual. Yung suruh saja orang 
Cina toko menjual.

Berebut-rebut orang BT yang ada di 
Bengkalis membeli sepatu yang Yung bawa di 
toko Cina itu. Hampir tujuh kali lipat harganya 
dinaikkan Cina itu. Kalau Cina berdagang, 
kalau tidak untung tidak akan mau dia.

Yung pun pura-pura jalan dekat toko Cina 
itu. Yung pandang siapa-siapa yang membeli. 
Terpandang Yung pada orang BT yang dulu 
menangkap sampan Yung.

“Beli apa, Pak?” Yung bertanya pada orang 
BT yang dulu pernah menangkap sampan 
Yung.

“Ini beli sepatu untuk oleh-oleh untuk 
kawan-kawan di Jakarta,” kata orang BT itu.

“Eloklah tu, sepatu dari luar negeri itu,” 
jawab Yung.

“Iya, Pak. Sekarang sulit didapat, sebab 
barang-barang dari luar negeri tidak bisa 
masuk lagi.”

Yung senyum saja. Dalam hati Yung berkata, 
“Tak tahu Dikau permainan Yung.”

Dari menjual sepatu itu dapatlah Yung 
sedikit untung. Tidak banyak, tapi dapatlah 
membeli seratus jalur kebun.

Sejak saat itu Yung tak mau lagi berlayar 
ke Malaysia. Yung geli kena tangkap BT. * 
(Fatmawati Adnan)

(Sumber: Buku Cerita Yung: dari Bengkalis 
untuk Semua. Penulis: Afrizal Cik. Penerbit: 
Yayasan Pusaka Riau. Tahun 2012)
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Seminar Semiotika Melayu di Universitas Leiden, Belanda

T
he Malay Semiotic Seminar diadakan pada tanggal 10-14 Desember 2019 di Gedung Vrieshof 
3 Universiteit Leiden, Belanda. Seminar ini merupakan hasil kerja sama Asosiasi Tradisi Lisan 
Indonesia, Universiteit Leiden, dan University of South Australia. Pengundang acara seminar 

ini Leiden Institute for Area Studies (LIAS). 

Pemakalah berdatangan dari berbagai negara untuk membahas 
semiotika rumpun Melayu yang merupakan puak terbesar di Asia 
Tenggara. Peneliti Balai Bahasa Riau, Dr. Fatmawati Adnan, M.Pd., 
berperan serta sebagai pemakalah pada seminar itu dengan 
mempresentasikan makalah yang mengkaji simbol nonverbal 
dalam upacara adat Melayu Riau. 
Menurut Fatma, adat Melayu Riau sangat kaya dengan simbol 
nonverbal sebagai “pengalihan” dari bahasa verbal yang 
terdengar kurang santun atau tidak pantas. Sebagai suku yang 
menjaga kesantunan berbahasa, orang Melayu Riau “menjaga” 
upacara adat dengan mengutamakan etika dan estetika. Materi 
presentasi itu menarik perhatian peserta seminar, di antaranya 
pensyarah dari Universitas Utara Malaysia. Pensyarah itu bahkan 
tertarik untuk mengadakan kerja sama penelitian di Riau dan 
Malaysia yang bersifat studi komparatif.  
Di negeri kincir angin itu Fatma beruntung sekali dapat 
menghadiri Winternaghten Opening Night di The Haque Den 
Haag, malam pembukaan festival yang mempertemukan penulis 
dari berbagai negara di dunia. 
Selain itu, ia juga mendapat kesempatan untuk berdiskusi 
dengan para pakar linguistik Universitas Leiden dan belajar di 
perpustakaan Universitas Leiden yang sangat terkenal. Berburu 
referensi juga dilakukan di Nationaal Archief di Kota Den Haag. 

Pegawai Teladan Balai Bahasa Riau Tahun 2019

Upacara bendera tanggal 22 Desember 2019 
diwarnai dengan penyerahan penghargaan kepada 
tiga orang pegawai teladan Balai Bahasa Riau (BBR). 
Pemilihan pegawai teladan dilakukan dengan 
pemungutan suara seluruh pegawai tentunya dengan 
kriteria yang bertolak dari prestasi dan kinerja 
selama tahun 2019. Tujuan pemilihan pegawai 
teladan ini untuk memotivasi dan meningkatkan 
semangat kerja seluruh personil BBR. 
Raja Saleh terpilih sebagai pegawai teladan tenaga 
teknis yang meliputi peneliti, penerjemah, dan 
analis kata. Peneliti Muda BBR ini memang dikenal 
aktif menulis artikel ilmiah, esai ilmiah populer, 
dan opini. Ia juga memimpin redaksi Jurnal Madah 
dan kolomnis ‘Berkabar Bahasa’ Majalah Serindit. 
Selain itu, ia juga menjadi atlet andalan BBR yang sering 
mengikuti turnamen di tingkat regional dan nasional. 

Ra ja  Sa le h , Muth ia h  Ha num , Joko  Pra se tyo

Fa tma w a ti Ad na n , Za a nse  Scha ns
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Mutiah Hanum terpilih sebagai pegawai teladan staf Tata Usaha BBR. Hanum yang 
bertugas di bagian persuratan ini memang dikenal sebagai pegawai yang rajin dan disiplin. 
Ia juga ramah dalam melayani berbagai kepentingan pegawai lain yang berkaitan dengan 
persuratan. 
Joko Prasetyo terpilih sebagai pegawai teladan honorer. Tenaga satuan pengamanan BBR 
ini dinilai disiplin dan cekatan dalam menjalankan tugas. 
Semoga saja ketiga pegawai teladan ini senantiasa menunjukkan kinerja yang baik di 
masa yang akan datang dan ‘menularkannya’ kepada pegawai lain. 

Marlina: Peneliti yang Novelis

Masih Adakah Surga Untukku dan Arini Bias Rindu; dua novel karya Naya R yang 
meraih predikat best seller karena terjual lebih dari 1000 eksemplar. Kedua 
novel ini digandrungi para pembaca (khususnya wanita) karena ceritanya yang 
memikat hati dan mengikat emosi. 
Keproduktifan Naya R memang 
luar biasa, tahun ketiga (2019) 
menceburkan diri sebagai novelis ia 
menelurkan novel ketiga yang berjudul 
Takdir Cinta Mayra. Diprediksi novel 
ini juga akan meraih posisi best seller 
melihat tingginya animo masyarakat 
terhadap novel romantis ini.  
Naya R memang memiliki daya imajinasi 
dan “kekuatan” yang luar biasa dalam 
menulis novel, tidak berhenti pada 
tiga novel yang telah melambungkan 
namanya, insyaallah novel keempatnya 
“Hijrah Cinta Syahira” akan terbit di 
pertengahan tahun ini.
Siapakah penulis novel best seller 
ini? Naya R ialah nama pena Marlina, 
seorang peneliti sastra yang bekerja di 
Balai Bahasa Riau. Selain menulis novel 
yang ditekuninya tiga tahun terakhir ini, 
Marlina juga menulis artikel ilmiah yang 
diterbitkan di berbagai jurnal. 
Marlina juga menulis esai yang dimuat di 
surat kabar dan majalah. Ia mengangkat berbagai 
isu seputar sastra, mulai dari sastra lisan zaman 
dahulu kala sampai pada sastra era digital.  
Prestasi kepenulisan Marlina juga menyentuh dunia a n a k - a n a k . 
Empat buah cerita anaknya memenangkan lomba menulis cerita anak yang 
diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yakni pada tahun 
2016 “Mutiara dari Indragiri”, 2017 “Air Mata Hutan Kami” dan “Kerinduan 
Pompong”, dan 2018 “Senja di Danau Maninjau”. 

Marlina menerima penghargaan dari Kepala Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
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Adeliany Azfar: Novelis Berbakat Balai Bahasa Riau

Adeliany Azfar memulai karier menulisnya sejak 
duduk di bangku sekolah dasar. Kegemaran 
menulis gadis berdarah Minang ini muncul karena 
Adelia kecil kerap membaca majalah Bobo yang 
terbit setiap minggu. Berawal dari puisi yang 
dipajang di mading sekolah, cerpen yang diunggah 
di media daring, hingga akhirnya ia memberanikan 
diri menulis novel. Debutnya sebagai penulis 
dimulai pada 2012 dengan novel berjudul Kamu 
yang diterbitkan oleh Bukune. Tahun 2010, Adelia 
berhasil menjadi pemenang II lomba cerpen yang 
diselenggarakan oleh Balai Bahasa Sumatera Barat. 
Beberapa naskahnya juga pernah menjuarai atau 
menjadi naskah pilihan di ajang penulisan novel 
yang diselenggarakan oleh penerbit di Indonesia.
Selain Kamu, sejak 2012 Adel sudah menerbitkan 
novel di beberapa penerbit nasional. Beberapa 
karyanya yaitu, Love is You (Media Pressindo), I Can’t Stop Loving You (Eazy Media), Warna 
Rindu (Bukune), Sweet Home (Haru), Prolog (Grasindo), Out of Love (Twigora), Too Good for You 
(Elex Media Komputindo), Miss Indecisive Lawyer (Grasindo), Eleven Eleven (Grasindo), Mr B vs 
Miss O: Heartstring (Grasindo), Mr A vs Miss O: Disguise (Grasindo), dan beberapa karya lainnya. 
Novel terbarunya, Mr O vs Miss O: DNA, diterbitkan oleh Grasindo pertengahan 2019 lalu. 

Pe ndidika n Ga da  Pra ta ma

Tiga orang tenaga satuan pengamanan Balai Bahasa Riau mengikuti Pendidikan Gada 
Pratama untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan 
kerja. Pendidikan tersebut bertujuan untuk 
menciptakan tenaga satpam yang profesional, 
kompeten, dan berkualitas. 
Tenaga satuan pengamanan BBR, Satria Ade 
Batubara, mendapat kesempatan pertama 
untuk mengikuti pendidikan itu pada tanggal 
25 Juli-14 Agustus 2019. Ia diasramakan 
bersama tenaga satuan pengamanan dari 
instansi lainnya selama 21 hari. 
Tujuh bulan kemudian, Ujang Haris mengikuti 
pendidikan yang sama terhitung sejak tanggal 15 
Februari sampai 7 Maret 2020. Tidak menunggu 
lama, Joko Prasetyo menyusul ke asrama untuk mengikuti 
pendidikan satpam itu tanggal 10-30 Maret 2020. Selama pendidikan mereka ditempa dengan berbagai kegiatan, mulai dari yang bersifat fisik, mental, sampai pada spiritual. 
Tenaga pengajar Pendidikan Gada Pratama berasal dari Binmas Polda Riau, praktisi dan profesional di bidang satuan pengamanan, dan Pembina bersertifikasi Gada Madya dan Gada Utama. Materi 
pelatihan terangkum dalam modul Gada Pratama sesuai Perkab Polri Nomor 24 Tahun 2007. 
BBR berupaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan berbagai cara, salah satunya melalui 
pendidikan dan pelatihan di bidang kerja masing-masing. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini 
profesionalitas, kompetensi, dan kualitas tenaga satuan pengamanan BBR semakin meningkat.
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Sastra dan Perubahan Dunia
Hat Pujiati

K
emajuan zaman dan perkembangan 
teknologi elektronik telah mengantarkan 
kita pada peradaban virtual yang 

menginvasi batas-batas teritori. Pizza ala Italia 
sudah bisa dimasak di dapur-dapur pelosok 
negeri Indonesia dengan rasa dan bahan yang 
sama seperti yang dimasak di Italia. Fenomena 
pasar online yang menjangkau daerah-daerah 
Indonesia memungkinkannya terjadi. Pasar 
itu tidak lagi hanya menjual kulkas atau 
panci, tapi juga cabai dan garam dari berbagai 
daerah. Membuat lidah anak-anak negeri juga 
akrab dengan keju, thyme, basil, dan oregano. 
Bahkan tayangan Youtube membuat generasi 
Alpha lebih fasih berbahasa Inggris daripada 
bahasa ibunya karena paparan konten yang 
lebih banyak berbahasa Inggris. Globalisasi tak 
mudah ditolak dengan runtuhnya batas-batas 
teritori dalam jejaring cyber. Bila lidah anak-
anak kita telah kelu dalam bahasa ibunya, lebih 
bisa menyampaikan pikirannya dalam bahasa 
asing, lidah-lidah mereka juga lebih akrab 
dengan rasa dari negeri-negeri jauh, lalu apa 
kiranya yang akan tersisa dalam kesusastraan 
kita di masa mendatang? 

Dalam percakapan santai, seorang teman saya 
mengatakan bila dia terus bertahan menekuni 
kajian sastra maka kelak akan menjadi pengkaji 
barang langka yang tak lagi menjual. Dengan 
kata lain, sastra makin terpinggirkan dan tak 
lagi punya ruang dibandingkan kajian budaya 
misalnya. Diam-diam, pemikiran serupa 
tentu banyak tumbuh di masyarakat kita. 
Mau kemana dengan berbekal ilmu sastra? 
Apakah nasib ilmu sastra memang terancam 
kepunahan? Setragis itukah nasibnya dalam 
carut marut globalisasi ini?

Ruang-ruang sadar kita penuh dengan 
presentasi ketika penanda-penanda 
kehilangan petandanya yang dikaburkan 
simulasi pada empat tahapan kata Baudrillard 

dalam bukunya Simulacra and 

Simulation (1981). Penanda-penanda itu pun 
mencari petanda baru yang tidak menjanjikan 
kestabilan namun perubahan yang terus 
berkontestasi. Kita tak lagi bisa menyadari 
mana kenyataan dan mimpi, mana sastra 
mana berita peristiwa. Kenyataan menjadi 
lebih nyata dari kenyataan itu sendiri dan 
kita menikmatinya, bahkan kita cenderung 
merayakannya. Hiperrealitas tidak lagi hanya 
ada di taman-taman bertema, tapi di dapur 
kita, di kamar kita, di ruang paling privat kita. 

Epidemik corona pun makin menegaskan 
kecarutmarutan kontestasi tanda ketika 
bekerja dari rumah (work from home) 
diterapkan pada banyak segmen di seluruh 
dunia. Anak-anak juga bersekolah dari rumah, 
video conference jadi media utama dalam upaya 
melanjutkan denyut kehidupan perekonomian 
dunia, demi pelayanan masyarakat yang masih 
dimungkinkan. Bahkan, untuk konsultasi 
kesehatan juga menggunakan media ini karena 
keterbatasan ruang, mempersingkat waktu 
yang terus berpacu. Eric Yuan sebagai pemilik 
saham terbesar Zoom pun naik daun dan 
menjadi miliuner baru yang diperhitungkan 
dunia. Antara maya dan nyata perlahan 
dijembatani video bersama saat ini juga (at real 
time) dan menjadi ukuran kehadiran kuliah, 
berkaitan dengan perhitungan upah harian 
pekerja, presensi siswa di sekolah, ukuran 
quorum saat berembuk untuk pengambilan 
keputusan, dan sebagainya yang intinya 
mendisiplinkan kita dan menanamkan bahwa 
yang maya adalah nyata, nyata itu maya. Sastra 
seolah makin jauh dari dunia ‘saat ini’. 

Bila hanya membayangkan sastra hanya 
cuma dalam naskah cetak, ya berarti perlu 
berkenalan dengan perkembangan sastra 
terkini. Sastra sesungguhnya tidak 
selugu Pariyem, bahkan dia 
sangat kritis 
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di tangan Linus. Sastra beradaptasi dari zaman 
ke zaman. Saat tulisan hadir, yang lisan tidak 
juga hilang, bahkan yang tertulis itu berasal 
dari cerita lisan, atau setelah ditulis dia 
dilisankan kembali. Ketika kemudian muncul 
kamera, cerita divideokan dan kelisanan kedua 
masih ruang jadi kajian sastra. Tentu saja tidak 
lagi hanya dicukupkan dengan teori sastra, 
karena ada audio visual maka teori-teori film pun dibutuhkan. Bukankah itu tidak lagi 
sastra? Kan banyak juga sastra yang diadaptasi ke film, tentu bisa dikritisi sebagai sebuah 
representasi, naratologi tak kehabisan ruang 
tentunya. Adaptasi memiliki lingkup yang 
luas, sastra bisa diadaptasi ke dalam berbagai 
bentuk representasi baru, menjadi karya baru 
yang tidak akan habis dikaji kritikus sastra. 

Linda Hutcheon seorang pemikir posmodernis 
dalam bukunya Theory of Adaptation (2006) 

memberikan pandangan pengkajian sastra dan 
adaptasinya ke berbagai bentuk dengan moda-
moda keterikatan seperti dari penceritaan 
menjadi pertunjukan atau penggambaran dan 
sebaliknya atau moda keterlibatan seperti 
yang disajikan media elektronik berupa games 
yang ternyata banyak diadaptasi dari sastra. Ada juga fiksi penggemar (fanfiction) yang 
memiliki fandom luas, besar, dan menghasilkan 
siklus-siklus penciptaan yang dinamis. Dari 
penggemar drama Korea atau drakor beserta 
K-Pop hingga menjadi karya penggemar dan 
menghadirkan ‘sense’ kedekatan antara Korea 
dan Indonesia, kerja sama antar negara, dan 
juga penyaluran bantuan tentu menarik dikaji 
dan tak ada habisnya. 

Pada akhirnya, kepekaan kitalah yang perlu 
diasah menghadapi perubahan. Dari kepekaan-
kepekaan literer itulah akan melahirkan 
penelitian yang bisa menjadi landasan 
pengambilan kebijakan untuk tetap menjadi 
Indonesia beserta budaya dan sastranya.

Hat Pujiati, S.S., M.A. dilahirkan di Jember 8 
September 1980. Bekerja sebagai dosen di 

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. 
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Judul buku : Inilah Resensi. Tangkas 

Menilik dan Mengupas Buku

Penulis : Muhidin M. Dahlan

Penerbit : I:BOEKOE (Indonesia Buku)

Terbit  : I, Februari 2020

Tebal  : 256 halaman

ISBN  : 978-979-1436-60-1

yang cakap mengedepankan bukulah motor pengubah karut-marut dunia. Oleh karena itu, Muhidin 
M. Dahlan, si penulis Inilah Resensi, berani menggaransi bahwa buku ini tidak sekadar panduan 
struktur sebuah resensi dibangun, melainkan eksplorasi secara intensif dunia resensi dengan 
melawat data sejarah yang jauh. Praktik penulisan resensi sesungguhnya sudah tua (hlm. 14).

 Secara diakronis hikmah resensi diburu dari masa ke masa. Muhidin memahatkan 
sejumlah nama besar yang selama ini tidak pernah ditautkan dengan dunia resensi. Padahal nama 
besarnya sanggup menghebohkan dunia perbukuan. Simaklah nama Ir. Soekarno dan Mohammad 
Hatta, proklamator RI. Keduanya berkenan menulis resensi sekaligus menyumbang istilah yang 
trendi terhadap arti resensi. Soekarno menyebutnya “tilikan”. Meresensi adalah menilik buku. 
Hatta menyebutnya “kupasan”. Jadi, aktivitas meresensi buku adalah menuliskan kembali hasil 
pembacaan dengan cara menilik dan mengupas.  

Bercermin pada Soekarno-Hatta, membaca buku yang baik senantiasa disertai 
menuliskannya. Nilai positifnya melek buku, melek resensi, melek literasi, cakaplah semua anak negeri. “Akulah aktor, bukan spektator!” pekik Kierkegard, filsuf ternama dari Denmark. Moto 
Kierkegard pun menajamkan istilah Soekarno-Hatta yang mengingatkan kembali arti eksistensi 
hidup manusia bermutu di zaman tatu ini. Tak jemawa jika sentilannya mengena untuk manusia 
pembelajar era digital ini. Kierkegard menggambarkan dua kusir mengendarai keretanya masing-
masing. Kusir pertama memegang kendali kudanya sembari tertidur, sementara kuda-kudanya 
berlari ke arah yang salah. Kusir kedua dengan lihai dan lincah menghela kuda-kudanya yang 
berlari kencang. Manakah kusir militan? Kusir kedualah layaknya kusir idaman. 

Martabat Buku di Zaman Tatu
Resensi Buku

DEDAH

warungarsip.co

A
pa untungnya membaca Inilah Resensi. 
Tangkas Menilik dan Mengupas Buku 
(2020) ketika gemuruh literasi bangsa 

justru diharu biru media dan buku yang 
senantiasa menyampah?

 Jawaban atas pertanyaan ini 
membeliakkan mata para intelektual tanah air 
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Demikian juga manusia pembelajar! 
Hanya individu yang menjadi aktor untuk 
hidupnya sendirilah akan bereksistensi. 
Sebaliknya, individu yang hanyut dalam 
kerumunan bukanlah bereksistensi. Ia pasif 
mengarahkan hidupnya sendiri ibarat kusir 
pertama. 

Tersengat ilustrasi kusir militan 
Kierkegard, buku Inilah Resensi ini 
mengelebatkan bendera cakap literasi untuk 
menjadi aktor resensi. Salah satu praktik literasi 
terkini adalah cakap meresensi buku (bedah, 
ulasan, tanggapan, review). Cakap meresensi 
buku menjadi ciri manusia pembelajar yang 
selalu berpikir dan bergerak dinamis. Buahnya 
adalah mengangkat martabat buku atau melek 
buku bermutu.

Potensi andal anggitan Muhidin ini 
adalah pernyataan bahwa buku ini bukan buku 
teori resensi. Buku ini adalah praktik hasil 
jerih payah dan nyali tahan banting penulis 
menekuni menjadi peresensi dan pengarsip 
ternama dari berbagai media. Buku ini 
mengajak praktik eksekusi membuat resensi. 
Ada contoh, cara, panduan, dan strategi jitu 
menaklukkan selera redaksi untuk sejumlah 
media. Akulah peresensi, bukan penonton 
(pe-)resensi. Peresensi akan menjadi 
pengendali buku-buku bermutu. Peresensi 
akan menjadi penghela media atau koran yang 
sehat di tengah banjir informasi supaya luput 
dari hoaks dan buku sampah.

Prolog buku ini berupa bimbingan 
teknis agar Anda tergugah proaktif andil 
menilai konten buku. Media koran, majalah, 
portal berita menjadi prioritas target unjuk 
karya. Kelebihan media ini tak tertandingi dari 
segi terbit harian atau mingguan sekaligus 
berhonor tepat waktu. Janganlah asyik 
majenun lalu ambyar hanya karena terbuai 
manuver selancar di media sosial. Buyar dan 
ambyar di medsos sangat membunuh situasi 
kobar dan energi besar pecinta buku.

Konten pertama buku ini menyajikan 
pumpunan resensi atas resensi atau 
kaleidoskop miniresensi yang berhasil 
dipublikasikan media top baik lokal maupun 

DEDAH

*) Anton Suparyanta, Product Leader 

IPBI-Mulok di PT Penerbit Intan Pariwara 

Klaten-Jateng

nasional. Tercatatlah pesohor resensi seperti 
Soekarno, Mohammad Hatta, Poerbatjaraka, 
P. Swantoro, Sumitro Djojohadikusumo, 
dan H.B. Jassin. Konten kedua berisi gaya 
resensi terkeren terheboh yang dilupakan 
sejarah, dicupliklah beberapa contoh tonggak 
berdasarkan tahun siar (1914, 1962, 1974, 
1978, 1991, 2006, 2010, 2014). Betapa keren 
dan trendi! Konten ketiga berisi panduan 
top menulis resensi (jerat judul, intimidasi 
paragraf pertama, tubuh resensi, dan kunci 
paragraf akhir). Ada banyak contoh dan tipe 
resensi yang bisa diteladan supaya Anda 
menjadi peresensi ternama. Jadilah aktor 
resensi, bukan hanya menjadi spektator 
resensi!

Epilog buku ini menyajikan sejumlah 
tips dan resep meresensi: 5 tips memilih buku, 
5 jalan menjadi pembaca kritis, 7 langkah 
memulai resensi, 8 pelicin agar resensi 
mengalir, dan 6 yang dicermati sebelum 
resensi dikirimkan.

Bagi pembaca atau peresensi pemula, 
ada bagian kurang dalam buku ini, terutama 
daftar alamat media yang menyediakan 
rubrik resensi. Tentu saja media yang masih 
aktif terbit. Lebih kesohor lagi disuguhkan 
daftar alamat penerbit buku yang sangat 
vital untuk para peresensi. Kegunaannya, 
peresensi punya hak untuk mengajukan klaim 
bonus atau reward, entah buku gratis, entah 
sejumlah nominal uang. Jika diselidik lagi, 
resensi karya Muhidin M. Dahlan justru tidak 
andil dicontohkan. Padahal Muhidin peresensi 
kesohor tanah air yang tekun mengkliping 
peristiwa (literasi atau perbukuan) masa lalu 
dan kini.***
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Sastra Lisan (Pantun)
Pa ntun Me la yu

Hj. Da hlia

Bukan katun sembarang katun

Katun dibuat tali temali

Bukan pantun sembarang pantun

Pantun dibuat pengingat diri

Menanam padi di tengah sawah

Sawah dibajak di pagi hari

Pekanbaru kota Bertuah

Tuah negeri payung sekaki

Elang hinggap di kayu waru

Daunnya lebat berwarna warni

Visi misi kota Pekanbaru

Menjadikan kota yang madani

Naik kuda pakai pelana

Pelananya elok berwarna biru

Jangan sampai kita terlena

Mewujudkan visi Pekanbaru

Nelayan pesisir menangkap ikan

Malam hari memakai obor

Dulu bernama Sungai Jantan

Kini Sungai Siak nama tersohor

Pergi pesiar ke Danau Raja

Alamnya indah sejuk dan nyaman

Senapelan kecamatan bernama 

Didirikan oleh Almarhum Pekan

Malam hari pasang pelita

Apinya redup tidak bergeming

Selembayung indah bersilang tiga

Warisan budaya negeri Lancang Kuning

Bunga mawar di tengah halaman

Sebagai hiasan tahan tak layu

Tari Persembahan yang ditampilkan

Itulah tanda bumi Melayu

Kampung Melayu nama negeri

Letaknya strategis di tengah kota

Jangan hanya berdiam diri

Jadilah Melayu yang bijaksana

Tikar dibuat dari jerami

Jerami dianyam bersilang-silang

Jadilah panutan di negeri sendiri

Muda ternama tua terbilang

Menjala udang pakai pukat

Tak lupa pula menahan lukah

Kalau hidup menjunjung adat

Hidup bahagia menjunjung tuah

Enak rasanya ikan kakap

Diberi asam agar tak anyir

Kini orang banyak pandai bercakap

Tapi sedikit pandai berpikir

Berkain songket berkebaya labuh

Kebaya dibuat dari sutera

Berpantun dengan bahasa Melayu

Melestarikan budaya kita

Jalan-jalan ke Pulan Bintan

Singgah sekejap di Pulau Penyengat

Demikian pantun penulis sampaikan

Petuah dan saran diperlukan sangat

Hj. Dahlia, lahir di 
Pekanbaru 62 tahun 
yang lalu. Menulis 
dan membaca 
pantun sudah 
dilakukan sejak 
lama. Dalam 
rangkaian 
acara di majelis 
pernikahan 
Melayu 
dan acara 
resmi lainnya, 
penulis sering 
mengedepankan 
pantun sebagai 
pembuka dan pemanis acara. 
Penulis juga pernah menjuarai 
berbagai lomba pantun.
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Puisi

KIDUN G BARU UN TUK SETIAP 

MAN USIA

Kerinduan manusia akan malam
Ia tuangkan dalam pekat menghitam
Sarat makna lena terdalam

Keinginan manusia akan senja
Ia lukiskan dalam hasrat menggema
Penuh kisah tak terencana

Wahai, manusia
Rebahkanlah lelah
Pada puncak resah
Seakan melepas......
Dari budi manusia
Dari pikiran manusia

#2020

DAHULU SEBELUM MENGARUNGI 

KESAKSIAN

Pada lembah sunyi
Kukumpulkan embun sendiri
Walau hanya setitik imaji
Namun tetap oleh tangan ini
Sesekali kutiup nada jawi
Dengan seruling terpatri
Terdengar indah memeluki
Membaur senyum bernyanyi

Di depanku berdiri
Saran angin di rawat oleh diri 
Pandangan baik di segarkan oleh ahli
Perubahan makna di peluk oleh memori

Ketika nada berakhir tak pasti
Kulihat sebuah pintu mimpi
Tampak beribu jiwa berelegi
Di balik awan hitam tinggi

Seakan pencarian mewakili
Dari manusia yang berbudi
Dari manusia yang bernurani
Dimana tanah meninggi
“tak terjamah” !

#2020

LAYAR PANEMBAHAN
Aku yang mengeyam makna
Menarik satu sisi untuk bicara

Aku yang mendengar kata
Mengusaikan arti kecewa

Aku yang menerima luka
Merelakan rasa semua

Aku yang melepaskan duka
Mengetuk kisah penuh doa

Bukan untuk di rengkuh,
Sepadan apakah aku?

#2020

SEBUAH UTAS LANGKAH

Langkahku hari ini
adalah telah memperbaiki 
atas lelah diorama memori
Langkahku hari ini
adalah telah melindungi
dari pilu penuh emosi

Langkahku hari ini
adalah selalu menemani
bagai lentera harapan murni

Langkahku hari ini
adalah makna memberi
bahwa ada hikmah  berbagi

Langkahku mengetuk
Karena rahman adalah meluas
Langkahku memasuki
Karena rahim adalah mendalam

Lubuk langkah ini 
Untuk pengungkapan bahwa
Menuju masih jauh
Dan, aku  pelupa  yang  baik 

#2020

MULAT
Angin mengusik keangkuhan manusia
Menyendiri dengan menutup jendela
Menolak dengan menutup pintu
Atas nama sebab manusia lain
Sebagai warna kegelisahan

Padahal...
Jendela itu tetap menampilkan 
Bayang menyusup di angan
Padahal...
Pintu itu masih menghujam
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Bebas menyusuri di pikiran

Percuma...
Ternyata menenangkan bukan menyendiri
Di kunyah nelangsa berkobar
Malah...
Derap kesepian berapi –api
Gerimis derita mengurung

Bersama Ilahi, bersihkan jiwa
Selalu dengan Ilahi, bebaskan pikiran
Dan manusia hanya bersama Ilahi
Sirnakan kegelisahan

#2020

RUANG KISAH
Kau mengukur bebas
Di perjalanan masa lalu

Kau melangkah lepas
Namun sanjungan lesu

Kau menghalangi tilas
Buram tanpa di tuju

Kau menjebak rindu panas
Tanpa pengulangan waktu

Kau menyeka jelas
Jalani pilihan pilu

....kisah kau dulu dan sekarang , selalu
di tempuh oleh kau dan imajinasimu

#2020

HAMPA TAK BERPARAS
Seego apa kau pada kepuasan
Selemah apa kau pada kegundahan 
Setakut apa kau pada yang kehilangan
Seresah apa kau pada kesemuan

Semua ilusi terlihat menanggapi

Tak di pikir tapi terus menjelma sebagai 
pikiran

Nyata selalu tergambar fakta

Tak di ingat tapi terus menjelma sebagai  
ingatan

Setegar apa kau pada keguncangan
Sekokoh apa kau pada kepalsuan
Sesendu apa kau pada kelemahan
Sesabar apa kau pada kepastian

Semua berayun terasa rancu
Bentuk yang lalu keadaan semu
Tergerus menjadi perantara lesu
Berhembus ramai ke hulu

Ku kenali  kau : tapi tanpa rupa

#2020

GURAT RUANG
Airmata
Mengetuk kasat
Airmata
Memasuki lesat

Tak menyapa
Tak disapa
Berkata bilik
“pintunya tertutup”

#2020

BEBAS
Adalah keadilan
Yang menerjang punggung

Adalah kesetaraan
Yang menggucang panggung

Sebab jiwa tanpa sekat
Tetaplah menyala

#2020

AKSARA BERTUAH
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Sultan Musa, berasal dari Samarinda 

Kalimantan Timur. sebagian karya tulisnya 

dihimpun dalam beberapa antologi puisi 

maupun cerpen bertaraf Nasional maupun 

Internasional, seperti “Balikpapan Kota 

Tercinta Kumpulan Cerita Pendek” Jaringan 

Seniman Independen Indonesia 2008, 

“Hantu Sungai Wain” Kumpulan Puisi 

dan Cerpen Jaringan Seniman Independen 

Indonesia 2009, “Kalimantan Timur 

dalam Sastra Indonesia“ Panitia Dialog 

Borneo-Kalimantan XI bekerjasama dengan 

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Juli 

2011, “Ketika Senja Mulai Redup Kumpulan Puisi” 

Kaifa Publisihing Bandung 2016, Antologi Puisi Banjarbaru’s Rainy Day 

Literary Festival 2017 “The First Drop The Rain” Wahana Resolusi Jogyakarta, 2017. 

Pada Juli 2018 puisinya lolos kurasi Antologi Puisi Penyair Dunia “Wangian Kembang: 

Antologi Puisi Sempena Konvesyen Penyair Dunia – KONPEN 2018” yang digagas 

Persatuan Penyair Malaysia dan diikuti sebanyak 11 Negara. Antologi Puisi “Dari 
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Jakarta 2019. Antologi Puisi “Jazirah 2 Segara Sakti Rantau Bertuah” Festival Sastra 

Internasional Gunung Bintan 2019. Antologi Puisi “Saat Berjumpa Di Kertas” Garis 

Khatulistiwa, Makassar 2019. Antologi Puisi “5:00” Ellunar Publisher, Bandung 2020. 

Antologi Puisi “Pringsewu,Kita Rumpun Di Tepi Way Tebu” Lampung, 2020. Antologi 

Puisi “Potret Kehidupan” 2020. Antologi Puisi “Rumah Semesta” Bali 2020. Antologi 

Puisi Sempena Pertemuan Dunia Melayu 2020. Serta tercatat pula di buku “Apa & 

Siapa Penyair Indonesia – Yayasan Hari Puisi Indonesia” Jakarta 2017. Merupakan 

10 Penulis Terbaik versi Negeri Kertas Awards Indonesia 2020. Karya-karyanya 

dimuat di berbagai media massa serta laman daring online.Buku karya tunggalnya 
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Untuk berkomunikasi dapat melalui email: 

seesultan@yahoo.com
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