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P u i s i
HIKAYAT RESOLUSI

Setiap tahun hampir usai
Manusia mengarang-ngarang resolusi
Sebulan dua bulan jadi basi
Lalu tahun kembali berjalan lunglai dan lalai

Tahun yang baru, letupan semangat di Januri
Segala yang meledak di kepala bersama kem-
bang api
Apa yang kau dapat dari bising ini?
Tidak ada, sunyi lebih nyaring dari ini
Tidak ada, sunyi lebih garang dari ini

Kalender mengulang hari-hari
Manusia mengejar setengah mati
Harapan-harapan yang gagal disemai
Ia bungkus rapi jadi resolusi
Resolusi, ia kira solusi

Tapi resolusi segera basi
Dan tahun kembali lunglai dan lalai

Manusia lalu berjalan menapaki detik
Walau hari-hari selalu terasa pelik
Tapi selalu ada percik semangat
Juga doa kecil yang malu-malu memeluk erat

BAHASA IBU

Kita dibesarkan bahasa ibu, ia pintar dan lucu
Meski sering rumit membuat kepala berdenyit

Bahasa ibu mengajarimu mengarang ilmu
Menuli sapa-apa yang fakta apa-apa yang dusta
Menulis segala kisah jadi jalinan kasih
Menulis angan yang jadi daftar ingin
Menulis yang baik hingga berbiak
Menulis yang gigih yang gagah
Menulis yang ramah yang marah
Menulis si bintang yang tahan banting
Menulis amin yang lahir dari iman

Bahasa ibu jadikanmu seorang ibu
Anak-anak kalimat dikandung di kepala
Lalu lahir si tutur kata jalinan aksara

PADAMU WAHAI NEGERI

Berita pagi ini, minyak langka
Ibu-ibu dipenuhi syak wasangka
Siapa yang bisa menduga?
Negeri yang pantainya berkelapa
Minyak jadi barang langka

Sudah pasti ada yang serakah
Ibu-ibu bersumpah serapah
Tapi siapa dia yang serakah?
Ibu-ibu hanya mengucap entah

Padamu wahai negeri
Kami persembahkan kebingungan ini
Padamu wahai negeri
Kami mendoakan kesembuhan tirani

Cerpen

Biodata Penulis:
Syahari Ayu Bachtiar. Bekerja di 

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Ten-
gah sejak 2019.

LUKA TAK TERMAAFKAN
SAB sudah tidak tahan lagi. Jun ti-
dur dengan mendengkur halus se-
mentara ia dan ketiga anaknya me-
rintih, meminta suapan nasi. Saat 
Jun pulang tadi pagi, Sab lebih ber-
harap Jun membawa uang, mengin-
gat sudah hampir dua pekan ia tak 
pulang. Tentu ia sangat berharap, 
sebagaimana perempuan-perem-
puan yang ditinggal suaminya per-
gi ke kota, demi mendapatkan pe-
kerjaan, apa pun jenis pekerjaannya, 
Jun akan membawa uang yang seti-
daknya mencukupi kebutuhan se-
hari-hari mereka.

Betapa geram dan remuk hati Sab 
ketika mendapati uang yang diberi-
kan suaminya. Tidak lebih dari dua 
ratus ribu, untuk dua pekan. Selebi-
hnya, selama berada di rumah, Jun 
akan lebih banyak main kartu di gar-
du, atau memancing di kolam mi-
lik Wak Sidiq. Sudah hampir dua 
bulan ini, Jun berlaku demikian. Ia 
tidak berusaha mencari uang lebih 
keras dan Sab harus memutar otak, 
bagaimana uang dua ratus ribu se-
lama dua pekan. Semuanya naik. 
Yang penting ada beras. 

Jun juga tidak peduli, ketika Sab 
harus mengurus tiga anaknya secara 
bersamaan. Terkadang di sela-sela 
memasak, si sulung yang baru beru-
sia empat tahun merengek karena 
bertikai dengan anak salah seorang 
tetangga. Jika sudah demikian, Sab 
akan menarik tangan anak sulung-
nya, kemudian menguncinya di 
dalam rumah. 

Anak kedua dan ketiganya ter-
kadang ribut bukan main, dengan 
diakhiri si bungsu menangis dan 
kakaknya tertawa karena berebut 
mainan. Mainan mobil-mobilan 
dan pesawat yang separuh bagi-
annya telah rusak, sebelah rodan-
ya hilang, yang Sab ambil dari tem-
pat sampah dari salah satu komplek 
perumahan. Maka dengan kesaba-
ran seorang dewa, Sab menghenti-
kan kedua anak perempuannya dan 
memeluknya. Mereka akan akur 
dan bermain bersama lagi. 

Suaminya tidak bisa diharap-
kan. Setiap kali pulang dari kota, ia 

akan langsung rebah di depan ruang 
tengah, setelah meminta dibuatkan 
kopi dan sarapan. Namun betapa-
pun, suaminya tak pernah marah, 
seandainya Sab menghidangkan 
makanan yang jauh dari kata lay-
ak. Sab akan memberikan nasi den-
gan taburan garam dan irisan cabai. 
Jun akan tersenyum dan memakan-
nya dengan lahap sebelum tertidur. 

Sebagaimana yang dinasihatkan 
oleh ibu mereka, ketiga anak Sab 
adalah anak yang penurut. Mereka 
tak pernah menuntut, dan tak per-
nah mengusik ketika ayahnya telah 
tertidur. Mereka akan membiarkan 
ibu mereka yang membangunkan-
nya, dibanding mereka berisik bu-
kan main. 

Sesekali mereka mengobrol bers-
ama di ruang tamu, dengan teh atau 
kopi tanpa gula. Bagaimanapun, Sab 
harus bisa berhemat. 

"Pekerjaan di kota semakin 
susah. Semakin banyak orang yang 
membaca peluang di sana. Aku 
telah menyusuri pasar demi pas-
ar demi menjadi kuli panggul. Dan 
jumlahnya semakin semarak. Aku 
telah mencoba mencari pekerjaan 
lain, kuli bangunan, pemulung atau 
apa pun. Namun tidak ada yang 
menerima saya."

Keluhnya suatu kali ketika mer-
eka bercengkerama bersama. 

Sab memaklumi. Seandainya 
mereka tidak menuruti gengsi, ten-
tu mereka tidak akan mengalami 
kesulitan macam begitu. Pernika-
han mereka digelar begitu meriah, 
dengan mengundang orkes, dengan 
menjual sawah demi memperlihat-
kan gengsi yang demikian megah. 
Jun tak ingin perkawinannya di-
lakukan secara sederhana. Ia ingin 
segalanya tampak meriah. Ia tak 
ingin dicap sebagai pemuda yang 
egois. Beberapa temannya menang-
gap orkes dengan biaya yang tak se-
dikit. Maka demi menuruti gengsi 
kepada teman-temannya ia men-
datangkan orkes yang lebih baik. 
Jun tak memikirkan bagaimana ke-
hidupan setelah pernikahan. meski 
Sab beserta keluarganya mendesak 

pesta pernikahan digelar sederhana 
saja, Jun menolak. Peristiwa sekali 
seumur hidup, harus dilaksanakan 
semeriah mungkin. 

Maka setelah menikah, Jun kela-
bakan bukan main. ia telah kehilan-
gan sawah. Kedua orang tuanya 
juga telah melepaskan diri karena 
Jun telah menjadi kepala keluarga. 

Jun mencari kerja ke sana kemari, 
dan ia lebih banyak mendapatkan 
pekerjaan kasar. Kuli panggul di 
pasar, bertani, atau apa pun. Namun 
karena upah yang didapatnya tak 
sesuai dengan lelah yang dideran-
ya, Jun sering kali mengeluh. 

Kemudian Wak Kisno member-
itahukan setiap dua minggu sekali, 
ada pekerjaan di pasar. belum ada 
kepastian uang yang didapatkan, 
tetapi jika terus tekun, bukan tidak 
mungkin mereka akan mendapat-
kan hasil yang cukup lumayan. 

Jun ikut berangkat. Ia sudah le-
lah dengan kehidupannya di kam-
pung yang begitu-begitu saja. Mono-
ton dan membosankan. 

Jun akan pulang dua minggu 
sekali, dengan uang yang tak pasti. 
Terkadang ia pulang dengan mem-

bawa 10 lembar uang seratus ribu, 
namun belakangan penghasilannya 
semakin menurun dan menurun. 
Sab sempat sekali ingin ikut beker-
ja membantu suaminya ketika itu, 
tetapi ia masih tak tega meninggal-
kan tiga anaknya yang sedang bu-
tuh perhatian. 

Namun semuanya berubah keti-
ka Sab mendengar secara tak sengaja 
beberapa orang yang membicarakan 
tentang suaminya. Ia punya simpa-
nan. Tentu Sab senantiasa berpikir 
positif. Ia tak ingin hidupnya di-
penuhi prasangka-prasangka. 

Maka demi mencari kebenaran 
apa yang dibicarakan teman-teman 
suaminya, Sab diam-diam mengiku-
ti Jun selama pergi ke kota dalam 
mencari pekerjaan. Ia akan meminta 
tolong salah seorang penduduk un-
tuk mengantarkannya. Sab tak pedu-
li jika ia harus mengeluarkan uang 
yang lebih banyak. Ia hanya ingin 
tahu kebenaran yang ia terima dari 
salah seorang penduduk tentang 
berita miring itu. Sab menggadai-
kan perhiasan simpanannya yang 
digunakan sebagai maskawin sema-
sa mereka menikah dulu. Sab mera-
sa, ia harus tahu yang sebenarnya. 
Dengan berat hati, ia menitipkan ke-
tiga anaknya ke rumah orang tuan-
ya. Mereka melepas kepergian Sab 
dengan tangis berderai, mengingat 
mereka tidak pernah jauh dari Sab.

Betapa remuk redam hati Sab 
ketika ia melihat hal itu dengan ke-
palanya sendiri, yang seharusnya 
langsung berada di kontrakan yang 
disediakan oleh Wak Kisno, ia ber-
belok kearah lain. Jun berjalan den-
gan sangat hati-hati, sesekali ia me-
noleh ke belakang, takut kalau ada 
orang yang mengikutinya. Dan it-
ulah yang terjadi. Hati Sab terba-
kar amarah. Jun disambut seorang 
perempuan, mereka berciuman, ke-
mudian berpelukan sebelum masuk 
ke dalam kontrakan yang juga pet-
akan. Sejak itu, senyum Sab meng-
hilang. Ia tak pernah membicarakan 
apa pun soal itu kepada suaminya. 

Kejengkelannya semakin ber-
tambah-tambah ketika ia melihat 

sebelum pulang, Sab melihat Jun 
memberikan beberapa lembar uang 
berwarna biru kepada perempuan 
itu, Jun pamit mereka berciuman 
dan saling memeluk satu sama lain. 

Ia pendam semua itu. Dulu ia 
mengerti ketika Jun sepulang dari 
kota, ia akan mendengkur halus di 
depan ruang tengah. Sab menger-
ti. Namun sejak ia tahu, ada perem-
puan lain di sana, yang membuat Jun 
betah berlama-lama di kota, serasa 
ia selalu ingin memenggal kepalan-
ya.  Ia pendam sendiri segala keke-
salannya, ditambah uang yang di-
berikan kepadanya lebih sedikit dari 
pada perempuan simpanannya itu.

Besok Jun akan kembali ke kota. 
Semalaman ia tidur dengan san-
gat nyenyak. Sab telah menitipkan 
anaknya kepada mamanya. Di hari 
itu ia hanya ingin berdua bersama 
suaminya. 

Sejak pagi, Sab mengelus golok 
di belakang rumah. Kata suamin-
ya, golok itu sewaktu-waktu bisa 
dipakai untuk membacok maling 
yang tertangkap. Atau membunuh 
binatang yang secara tak senga-
ja datang. ia elus dengan sentuhan 
seorang kekasih. Ia ambil golok itu, 
ia keluarkan dari sarungnya. 

Bayangan-bayangan berkelebat, 
ketika Jun memeluk perempuan 
itu, ketika ia menciumnya, dan ke-
tika Jun memberikan uang yang 
lebih banyak kepada perempuan 
itu dibandingkan dengan dirinya. 

Ia mendekat kearah Jun den-
gan golok yang mengkilat diterpa 
sinar lampu. Ada amarah yang su-
dah tak mampu ia bendung lagi. 
Dengan napas memburu, tangan 
yang gemetar demikian rupa, Sab 
mengayunkan golok tepat ke leher 
suaminya yang sedang tidur ter-
lentang. Golok itu sudah sedemiki-
an tajam. Sab telah meminta salah 
seorang tetangganya yang pan-
dai mengasah untuk mengasahn-
ya. Dengan memenggal kepalan-
ya, mungkin saja segala penderita-
an yang dialaminya berakhir. Lelaki 
itu tak sempurna, ia telah membuat 
cacat sebuah pernikahan yang utuh. 

BIODATA PENULIS
Rumadi, lahir di Pati 1990. 

Menulis cerpen. Saat ini aktif di 
FLP Ciputat dan komunitas Pro-
satujuh. Cerpennya dimuat ber-
bagai media cetak dan daring. 
Buku pertamanya yang akan ter-
bit berjudul Melepaskan Beleng-
gu akan diterbitkan oleh Pener-
bit Jagatlitera. 

KI HAJAR DEWANTARA DAN TRIGATRA BANGUN BAHASA
JIKA kita menyebut nama Ki 
Hajar Dewantara tentu perha-
tian kita akan langsung tertu-
ju pada Hari Pendidikan Na-
sional yang diperingati setiap 
tanggal 2 Mei. Tokoh Pahla-
wan yang banyak mencerah-
kan pikiran dan ide di lapan-
gan pendidikan sehingga dike-
nal juga sebagai Bapak Pendidi-
kan Nasional bagi seluruh bang-
sa Indonesia. Ide-ide beliau ter-
tuang dalam tulisan yang terse-
bar terserak di berbagai media, 
seperti majalah, brosur, surat 
kabar, dan berbagai terbitan 
serta yang tersimpan di muse-
um-museum, baik di Indone-
sia maupun di Belanda. Ada 
beberapa yang dihimpun dan 
disusun menja di buku, di an-
taranya yang diterbitkan dalam 
tiga  jilid buku pada tahun 1962 
yang diberi judul Karja Ki Had-
jar Dewantara yang diusahakan 
oleh Taman Siswa. Buku perta-
ma mengenai pendidikan dan 
pengajaran, buku kedua tentang 
kebudayaan, dan buku ketiga 
mengenai politik, jurnalistik, 
dan kemasyarakatan. Tulisan 
ini akan menukil bagian kecil 
dari buku pertama tentang pen-
didikan dan pengajaran. Dalam 
buku pertama, ada buah piki-
ran yang digoreskan oleh be-
liau mengenai bahasa. Ide-ide 
mengenai bahasa yang diben-
tangkan dalam buku tersebut 
berupa artikel yang ditulis an-

tara tahun 1933-1952.
Ide mengenai bahasa yang 

tertuang dalam karya-karya Ki 
Hajar Dewantara sudah men-
cukupi bahasa Indonesia, ba-
hasa daerah, dan bahasa asing. 
Walaupun saat itu, Indonesia 
belum memproklamasikan ke-
merdekaan, pembahasan men-
genai bahasa Indonesia sebagai 
bahasa pergerakan dan baha-
sa persatuan sudah ramai dibi-
carakan. Hal tersebut dipicu 
oleh adanya Sumpah Pemuda 
(1928) dan Kongres Bahasa In-
donesia (1938).

Apa kaitannya dengan Trig-
atra Bangun Bahasa (utamak-
an bahasa Indonesia, lestari-
kan bahasa daerah, dan kua-
sai bahasa asing), slogan yang 
sering digaungkan oleh Badan 
Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa? Walaupun pada masa 
Ki Hajar Dewantara belum dike-
nal istilah Trigatra Bangun Ba-
hasa, semangat dan jiwa ke 
arah slogan tersebut sudah ada. 
Dalam salah satu artikel yang 
berjudul “Hanja bahasa Indo-
nesia Berhak Mendjadi Baha-
sa Persatuan( 1938)”, ia menu-
liskan prasaran mengenai posi-
si bahasa Indonesia dan bahasa 
daerah. Isi pokok prasaran terse-
but adalah: 1) demi persatuan 
bangsa Indonesia hanya bahasa 
Indonesialah yang berhak men-
jadi bahasa persatuan; 2) bahasa 
Indonesia yaitu bahasa yang be-

rasal dari bahasa Melayu Riau, 
akan tetapi sudah disesuaikan 
dan dipercaya berdasarkan ke-
butuhan zaman; 3) lembaga-
lembaga pendidikan di daerah 
yang daerahnya memiliki baha-
sa (daerah) sendiri, yang dipeli-
hara baik oleh penuturnya un-
tuk keperluan masyarakat dan 
kebudayaan, harus tetap diper-
gunakan sebagai bahasa peran-
tara di dalam lembaga tersebut. 
Akan tetapi wajib juga menga-
jarkan bahasa Indonesia kare-
na alam Indonesia tidak hanya 
alam daerah, tetapi buat semua 
bangsa yang beralam baru, alam 
Indonesia yang luas.  

Setahun setelah Kongres Ba-
hasa Indonesia I di Surakarta, 
berdasarkan beberapa artikel 
yang ditulis oleh Ki Hajar De-
wantara, bahwa masyarakat 
kita pada masa itu juga diper-
hadapkan pada tiga jenis baha-
sa, yaitu bahasa Indonesia, ba-
hasa daerah, dan bahasa asing. 
Ia memberikan pandangan bah-
wa dengan mempelajari bahasa 
sendiri kita memiliki basis yang 
sekodrat untuk berdiri sebagai 
anggota dari masyarakat kema-
nusiaan. Sementara itu, pengaja-
ran bahasa asing memberi kes-
empatan kepada kita untuk me-
nambah kekayaan budi kebang-
saan dengan beberapa “nilai ke-
batinan” dari bangsa-bangsa 
lain, yang mempunyai “benda-
jiwa” sendiri-sendiri yang khu-

sus. Pandangan tersebut men-
garahkan kita untuk mempela-
jari bahasa apa pun tanpa har-
us meninggalkan bahasa yang 
menjadi identitas kita. Sema-
kin banyak bahasa yang dikua-
sai akan semakin memperka-
ya pengetahuan dan membuka 
cakrawala berpikir.

Mencuatnya permasalah-
an bahasa Indonesia, bahasa 
daerah, dan bahasa asing juga 
terjadi pada masa awal ke-

merdekaan. Pada masa 1950-
an, keberadaan bahasa persat-
uan dan bahasa daerah juga 
sudah memunculkan beberapa 
pandangan yang pro dan kon-
tra atau perbedaan paham. Ada 
orang-orang yang sama sekali 
tidak mufakat akan diberikan-
nya tempat untuk bahasa dae-
rah, baik sebagai bahasa peran-
tara maupun sebagai mata pela-
jaran di sekolah. Ada juga yang 
membolehkan bahasa-baha-
sa daerah masuk sebagai mata 
pelajaran. Sebaliknya, ada juga 
orang-orang yang menuntut 
“otonomi kultural” sepenuh-
nya, yakni menghendaki baha-
sa daerah sebagai bahasa utama 
di samping bahasa persatuan. 

Berkaitan dengan pro dan 
kontra tersebur, Ki Hajar De-
wantara mengemukakan bah-
wa membuang atau mengabai-
kan bahasa-bahasa daerah akan 
sangat merugikan bangsa kita 
dalam arti kultural. Karena rasa 
kebudayaan itu sangat kuat ter-
patri dalam jiwa manusia, seper-
ti juga rasa keagamaan sebagai 
paham atas pandangan hidup 
manusia. Kerugian kultural itu 
dapat juga menjalar menjadi 
kerugian politik.

Adanya paham yang tidak 
suka akan adanya bahasa daerah 
di samping bahasa persatuan 
Menurutnya sungguh suatu pa-
ham koservatif, kolot, dan meny-
alahi kodrat keadaan. Pandan-

gan ketikdaksukaan itu didasa-
ri oleh adanya ketakutan karena 
dapat menyusahkan anak-anak 
dari suatu daerah yang pindah 
sekolah ke daerah lain yang ber-
bahasa lain. Untuk mencerah-
kan penganut pandangan terse-
but, ia kemudian mencontohkan 
pengalaman di sekolah-seko-
lah Taman Siswa, masalah itu 
tidak pernah menimbulkan ke-
sukaran yang tidak bisa diatasi.

Bagaimana dengan baha-
sa asing? Beliau berpandangan 
bahwa semua bahasa asing yang 
perlu untuk memperkaya atau 
mengembangkan kebudayaan 
kita, harus mendapat tempat 
yang tepat dan pasti di dalam 
susunan pengajaran kita agar 
kelak anak-anak dapat mem-
pelajari ilmu-ilmu pengetahuan 
yang tertulis dalam bahasa asing 
maupun untuk meneruskan pe-
lajaran di luar negeri. Namun, 
ia secara tegas tidak menyetu-
jui anak-anak kita mempelajari 
bahasa asing semata-mata un-
tuk tujuan materialistis dan di-
pergunakan sebagai alat Perbu-
ruhan belaka. Pengajaran baha-
sa yang demikian sama sekali ti-
dak berguna untuk pendidikan, 
bahkan amat merintangi tum-
buh nyawa tak luhur. Intinya, 
belajarlah bahasa asing untuk 
memperkaya pengetahuan dan 
mencapai tujuan kultural, yak-
ni mepertinggi derajat manusia.

Negara seperti Indonesia 

yang dihuni oleh berbagai suku 
dan memiliki beratus-ratus ba-
hasa daerah penting untuk 
melahirkan sebuah kebijakan 
yang berkaitan dengan adan-
ya bahasa penghubung dan pe-
nyatu dari berbagai suku terse-
but. Sangat sulit jika Seandain-
ya setiap suku menggunakan 
bahasa masing-masing dalam 
berkomunikasi dengan suku 
lain. Kita dapat membayang-
kan sendiri apa yang akan ter-
jadi jika Seandainya hal terse-
but terjadi. Munculnya baha-
sa Indonesia sebagai bahasa 
persatuan menjadi berkah bagi 
bangsa Indonesia dalam mer-
ekatkan keberagaman bahasa. 
Pada sisi lain, eksistensi bahasa 
daerah juga tidak dapat diabai-
kan, karena dapat menghadir-
kan perpecahan jika tidak dike-
lola secara baik dan seimbang. 
Ditambah lagi dengan baha-
sa asing sebagai bahasa yang 
juga perlu dikuasai untuk tu-
juan komunikasi antarnegara. 
Inilah wajah situasi kebahasaan 
Indonesia dari dulu hingga saat 
ini. Ide-ide Ki Hajar Dewantara 
dalam upaya menyeimbangkan 
eksistensi ketiga bahasa terse-
but, khususnya dalam lapan-
gan pendidikan, sungguh suatu 
perjuangan yang sangat terpu-
ji. Walaupun zaman berubah, 
ide-ide beliau tetap tertanam 
dalam jiwa bangsa Indonesia 
sampai saat ini.
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