
APA yang kau lakukan pada hari 
ketika kau menyadari bahwa dir-
imu adalah seorang pengarang ga-
gal? Faisal bangun dengan mata 
bengkak dan bibir kering karena 
dikuasai kesedihan, lantas memu-
tuskan pergi ke Jombang dengan 
bus pertama yang bisa ia temukan. 
Tampangnya masih keruh ketika 
melompat ke dalam bus, dan ia 
memasang senyum kecut ketika 
kernet di pintu depan meneria-
kinya agar cepat-cepat masuk. Ia 
terhuyung sebelum sempat men-
emukan tempat duduk dan bus 
sudah tancap gas seakan dike-
jar setan.

Faisal menemukan dirinya be-
rada di samping seorang lelaki 
enam puluhan yang cerewet min-
ta ampun. Baru tiga detik Faisal 
menempatkan pantatnya di kur-
si, ia bahkan belum sempat mena-
ta tas di lantai agar kakinya tetap 
punya ruang lega, lelaki itu telah 
memamerkan gigi-giginya yang 
setengah kuning akibat asap ro-
kok dan bertanya kemana Faisal 
hendak pergi.

Lelaki itu terus bicara sepan-
jang perjalanan. Ia bercerita tentang 
anak pertamanya yang menjadi 
perwira polisi di Jakarta, hampir 
direkrut menjadi penyidik KPK, 
namun lelaki itu berkata kepada 
anaknya bahwa menjadi penyidik 
KPK berarti memiliki banyak mu-
suh dan si anak urung menerima 
tawaran itu. Lelaki itu juga berceri-
ta tentang anak keduanya, seorang 
lelaki muda yang menjadi tentara 
dan kini sedang berada di Papua 
untuk menembaki para pemberon-
tak dan gerombolan kriminal pen-
gacau keamanan.

“Aku bersyukur kepada Tu-
han,” kata lelaki itu, “untuk semua 
hal baik yang terjadi kepadaku, un-
tuk anak-anak baik yang tidak han-
ya menjagaku, namun juga men-
jaga masyarakat dan negara kita.”

Faisal kesal, namun ia diam 
saja. Kondektur datang dan Faisal 
memasang tampang mengibakan, 
namun si kondektur tetap menarik 
uang karcis. 

“Kenapa kau tidak menceri-
takan sesuatu yang menarik ten-
tang dirimu?” kata lelaki di samp-
ing Faisal setelah mereka melewa-
ti Terminal Mojokerto.

“Tidak ada yang menarik ten-
tang diriku,” kata Faisal. Ia ber-
henti sebentar. Namun kemudi-
an ia memutuskan untuk berceri-
ta tentang kecoak-kecoak di rumah 
kontrakannya.

Kecoak-kecoak itu banyak luar 
biasa, kata Faisal. Mereka ada di 
dalam sepatu yang baru diletak-
kan, di dalam panci, di kolong 
tempat tidur, di bawah lemari, di 
lubang pembuangan kamar man-
di, di langit-langit kamar, di dalam 
mesin penanak nasi, pendeknya di 
semua tempat.

Beberapa dari kecoak itu bah-
kan menyelinap ke balik celana 
dalam yang dikenakan Faisal, dan 
sejumlah yang lain bersembunyi di 
sela-sela rambutnya.

Ketika sedang tidak punya 
hal yang mesti dikerjakan, Fais-
al menginjaki kecoak-kecoak itu. 
Cairan yang menyembur dari 
tubuh serangga yang hancur itu 
membuat lantai menjadi basah 
dan lengket. Namun, tak pedu-
li seberapa banyak ia mengin-
jak, kecoak-kecoak itu tidak per-
nah berkurang. Kadang-kadang, 
ia curiga bila kecoak-kecoak yang 
telah ia injak itu hidup kembali 
sesaat setelah ia membuangnya 
ke tempat sampah.

Beberapa hari yang lalu, ia 
membeli empat botol obat sem-
prot serangga. Ia menghabiskan 
keempat botol itu dalam seten-
gah jam, membuat rumah kon-
trakannya yang sempit penuh 
asap berbau menyengat. Faisal 
menutup seluruh pintu dan jen-
dela, lantas menunggu di hal-
aman selama hampir satu jam 
sampai asap dan bau itu men-
guap seluruhnya.

Ketika ia masuk ke dalam 
rumah setelah itu, ia melihat ribuan 
bangkai kecoak menutupi lantai. 
Sewaktu berjalan di atas bang-
kai untuk mengambil sapu, Fais-

al merasa tengah menginjak kasur 
dari bulu angsa yang lembut dan 
menenggelamkan. Ia berjingkat 
sambil menutup hidung, menah-
an mual dari perut yang bergolak.

Faisal mengira semua kecoak 
sudah mati. Namun tidak. Ia mene-
mukan kecoak besar di antara mer-
eka bergelantungan di blandar da-
pur, megap-megap antara hidup 
dan mati. Kecoak sebesar bocah 
sepuluh tahun itu menatap Fais-
al dalam-dalam lalu mengatakan 
bahwa ia tidak akan mati. Racun 

seperti itu tidak akan membunuh-
nya atau kecoak-kecoak yang lain.

Kecoak itu mengatakan ia han-
ya membutuhkan sedikit waktu 
untuk memulihkan diri.

Kecoak itu kemudian menawar-
kan perdamaian.

“Ia datang dari luar angkasa,” 
kata Faisal. “Kecoak itu, maksud-
ku.”

Lelaki di sampingnya terpana.
“Pesawat yang menjemput 

mereka akan datang seminggu 
setelah itu. Dan ia menawariku un-
tuk pergi bersamanya,” kata Faisal 
lagi. “Agar aku bisa memulai hid-
up baru di planet asalnya sebagai 
satwa unik di sebuah sirkus. Menu-
rutnya, tak ada pilihan yang lebih 
baik buatku ketimbang itu. Tentu 
saja ia mengatakan itu karena tahu 
aku ini seorang pengarang gagal. 
Bayangkan, seekor satwa sirkus 
jauh lebih baik ketimbang men-
jadi pengarang gagal.”

Si lelaki tertawa. “Itu bukan 
hal baik,” katanya. “Lagipula, aku 
memintamu bercerita tentang dir-
imu, bukan omong kosong ten-
tang dirimu.”

“Jadi,” kata si lelaki setelah mer-
eka sama-sama diam. “Kenapa kau 
pergi ke Jombang? Mengunjungi 
keluarga?”

Faisal menggeleng.
“Adikku,” kata Faisal. “Men-

ulis di Facebook hal-hal yang se-
harusnya tidak ia tulis. Kau tahu-
lah, kecaman terhadap polisi yang 
meminta suap atau mengabai-
kan laporan, tagar percuma lapor 
polisi, dukungan terhadap orang-
orang Papua yang meminta ke-
merdekaan. Hal-hal semacam itu.”

Faisal diam sejenak.
“ L a n t a s  o r a n g - o r a n g 

yang marah mendatangi dan 
merubungnya seperti kecoak-ke-
coak merubung kehidupanku, 
membawanya ke kantor polisi, 
mengancamnya dengan huku-
man penjara akibat ujaran keben-
cian dan sebagainya.”

Lelaki di samping Faisal men-
dehem-dehem.

“Apa yang menurutmu bisa 

dilakukan orang seperti adikku?” 
kata Faisal lagi. “Meminta keadi-
lan? Mengeluhkan hal itu kepada 
presiden?”

Lelaki di sebelah Faisal tampak 
tak nyaman. “Maksudku, kenapa 
kau pergi ke Jombang?” kata si le-
laki menegaskan pertanyaannya, 
sekaligus membelokkan pembi-
caraan Faisal.

“Ya,” kata Faisal. “Tentu saja 
yang bisa orang-orang seperti kami 
lakukan adalah mengeluh kepada 
presiden. Namun, karena presiden 
yang masih hidup sedang sibuk 
membersihkan gorong-gorong 
dan membagi-bagikan sepeda, aku 
memutuskan untuk mengadukan 
hal itu kepada presiden yang su-
dah mati. Aku pergi ke Jombang 
untuk berziarah ke makam Gus 
Dur,” tambahnya.

“Kau mengada-ada,” kata lelaki 
di samping Faisal. Lantas tertawa.

Namun Faisal memang berniat 
pergi ke makam Gus Dur. Sebelum 
turun dari bus, ia melihat lelaki di 
sampingnya duduk menunduk-
kan kepala, tampak tak nyaman 
dengan kehadiran Faisal. Dan itu 
menimbulkan perasaan kasihan 
dalam diri Faisal.

“Banyak orang menganggap-
nya gagal ketika menjabat sebagai 
presiden, Gus Dur itu maksudku,” 
kata Faisal. “Namun kini semua 
orang menganggapnya orang suci. 
Kau tahu, aku ini pengarang gagal. 
Novel-novelku tak mendapat sam-
butan, aku jatuh miskin, dan aku 
putus asa,” lanjutnya.

“Namun mungkin semua akan 
berubah jika aku meninggal,” ka-
tanya kemudian. “Yang aku ren-
canakan akan terjadi dua atau tiga 
hari lagi,” tambahnya.

Lelaki di sampingnya menoleh.
“Apa maksudmu?”
“Seperti Gus Dur. Pandangan 

orang berubah setelah ia menin-
ggal. Aku ke sana untuk ngalap 
berkah, meminta karomahnya,” 
kata Faisal. 

Faisal mengetuk-ngetuk atap 
bus. Faisal bangkit. Ia sudah ha-
rus turun.

SEPEKAN terakhir ini marak 
menjadi perbincangan adan-
ya usulan bahasa resmi ked-
ua di kalangan bangsa-bangsa 
yang terhimpun dalam ASE-
AN. Kita ketahui bersama 
bahwa selama ini bahasa Ing-
gris lah yang menjadi bahasa 
resmi ASEAN. Ide awal dike-
mukakan oleh Perdana Men-
teri Malaysia, dalam akun me-
dia sosialnya, mengusulkan 

bahasa Melayu menjadi ba-
hasa resmi kedua di ASEAN 
dengan alasan bahasa Mela-
yu dituturkan dari Indone-
sia hingga Kamboja. Selain 
itu, keinginan ini juga dalam 
kaitannya sebagai usaha me-
martabatkan bahasa ibu war-
ga ASEAN ke peringkat an-
tarbangsa. Selanjutnya, pi-
hak Malaysia akan berdis-
kusi dengan para pemimpin 

negara-negara ASEAN.  Akan 
bagaimanakah tanggapan pe-
mimpin kita? dan bagaimana 
sikap masyarakat Indonesia?

Jika Malaysia dapat men-
gusulkan bahasa Melayu, In-
donesia pun memiliki hak 
yang sama untuk mengusul-
kan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa kedua ASEAN. Tidak 
ada larangan dalam hal ini bu-
kan? Tentu saja dengan ala-

san-alasan ilmiah dari sudut 
pandang berbagai ranah. Bu-
kan karena latah ikut-ikutan 
dengan Malaysia. Pengusu-
lan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa kedua ASEAN meru-
pakan gerbang internasional-
isasi bahasa Indonesia. Ma-
syarakat Indonesia harus pan-
dai menangkap peluang ini 
dan memberikan suara kepa-
da para pemimpin Indonesia 
yang berada di garis depan.

Mendikbudristek, Nadiem 
Makarim, dalam siaran pers 
kemendikbudristek, nomor  
178/sipers/A6/IV/2022 men-
gatakan bahwa bahasa Indone-
sia lebih layak untuk dikede-
pankan dengan mempertim-
bangkan keunggulan historis, 
hukum, dan linguistik. Dalam 
siaran pers tersebut dengan 
tegas, mendikbudristek me-
nolak usulan pihak Malaysia.

Alasan utama Malaysia 
mengusulkan bahasa Melayu 
sebagai bahasa kedua ASE-
AN adalah dari segi jumlah 
penutur dan jumlah yang pa-
ham akan bahasa Melayu. Na-
mun, jika hal ini yang menjadi 
dasar justru bahasa Indone-

sialah yang memiliki jumlah 
penutur terbanyak. Bahasa In-
donesia telah menjadi bahasa 
terbesar di Asia Tenggara dan 
persebarannya telah mencak-
up 47 negara. Selain dari sisi 
jumlah penutur, jumlah pem-
inat bahasa Indonesia di ka-
langan ASEAN dan wilayah 
luar negeri lainnya cukup be-
sar. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan semakin bertambahn-
ya para pemelajar BIPA (Baha-
sa Indonesia bagi Penutur As-
ing) di luar negeri. Maraknya 
pembukaan kelas-kelas BIPA 
di luar negeri menunjukkan 
semakin banyak jumlah pem-
inat bahasa Indonesia. Bahasa 
Indonesia telah diajarkan seb-
agai mata kuliah di sejumlah 
kampus kelas dunia di Eropa, 
Amerika Serikat, dan Austra-
lia, serta beberapa perguruan 
tinggi terkemuka di Asia. Se-
makin banyak jumlah pemi-
nat berarti akan semakin ban-
yak yang paham akan bahasa 
Indonesia. 

Dari sudut pandang poli-
tik bahasa, bahasa Melayu 
yang digunakan di Malay-
sia belum memiliki dasar 
hukum untuk mewakili ke-
bakuan bahasa. Berbeda hal-
nya dengan bahasa Indone-
sia, yang memiliki tata baha-
sa baku, pedoman ejaan, serta 
Kamus Besar Bahasa Indone-
sia (KBBI). Siapa pun yang be-
lajar bahasa Indonesia, siapa 
pun pengajarnya, dan dima-
na pun nanti bahasa Indone-
sia digunakan pastinya akan 
berpedoman pada tiga acuan 
tersebut. Berbeda halnya den-
gan bahasa Melayu di Malay-
sia yang memiliki varian-var-

ian, seperti Johor, Serawak, 
Kucing, Selangor, Kelantan, 
dan wilayah-wilayah tutur 
lainnya tidak memiliki pe-
doman yang dapat mewaki-
li. Oleh sebab itu, tingkat ket-
erpahaman bahasa Melayu 
lebih rendah daripada baha-
sa Indonesia.

Seperti halnya bahasa In-
ggris, yang saat ini merupak-
an satu-satunya bahasa res-
mi di kalangan ASEAN, me-
miliki alat uji untuk mengu-
kur tingkat keterpahaman ba-
hasa Inggris (TOEFL) bahasa 
Indonesia pun memiliki UKBI 
Adaptif Merdeka sebagai alat 
uji. Sepengetahuan saya (maaf 
jika keliru) alat uji serupa ini 
belum dimiliki oleh bahasa 
Melayu. Dengan demikian, 
perangkat-perangkat ilmiah 
yang dimiliki bahasa Indo-
nesia sangatlah lengkap, bu-
kan hanya mulai dari dasar 
hukum pedoman kebahasaan 
sampai alat uji tingkat ket-
erpahaman, melainkan juga 
dari jumlah penutur.

Di Indonesia sendiri, baha-
sa Melayu merupakan salah 
satu bahasa daerah yang me-
miliki beberapa varian dialek 
berdasarkan wilayah seba-
rannya. Hal serupa ini juga 
sama yang terdapat di Ma-
laysia. Memang tidak bisa 
dipungkiri, bahwa dari sisi 
sejarah bahasa, bahasa In-
donesia dilahirkan dari ba-
hasa Melayu. Namun, seir-
ing dengan perkembangan-
nya kedua bahasa tersebut 
berkembang masing-masing 
secara terpisah, baik sudut 
pengayaan kosakata dengan 
penyerapan dari berbagai ba-

hasa maupun makna kosaka-
ta tersebut. Oleh sebab itu, ba-
hasa Melayu dan bahasa In-
donesia adalah dua bahasa 
yang berbeda. Sebagai con-
toh bahwa keduanya berbeda, 
dalam film animasi anak Upin 
dan Ipin yang menggunakan 
bahasa Melayu tetap diser-
tai teks berbahasa Indonesia. 
Ini disebabkan oleh sejumlah 
kosakata bahasa Melayu me-
miliki makna/arti yang ber-
beda dengan kosakata yang 
sama dalam bahasa Indone-
sia. Oleh karena itu, akan ke-
liru jika ada yang mengiden-
tikkan kedua bahasa tersebut 
dengan menuliskan bahasa 
Melayu/Indonesia.

Ulasan-ulasan tersebut 
merupakan sekian alasan un-
tuk membawa bahasa Indo-
nesia ke gerbang internasion-
alisasi bahasa Indonesia dari-
pada menyetujui usulan Ma-
laysia untuk mengangkat ba-
hasa Melayu sebagai bahasa 
resmi kedua di ASEAN. Tu-
lisan ini merupakan peman-
tik, mengajak masyarakat In-
donesia berjuang bela baha-
sa Indonesia menuju ranah 
internasional dalam wujud 
dukungan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa resmi kedua 
di ASEAN. Mari sampaikan 
ide dan pemikiran kita me-
lalui tulisan, video testimo-
ni, twibbone, dan berbagai 
media lainnya! Mari semara-
kkan media sosial kita den-
gan topik hangat ini!  Kalau 
bukan kita siapa lagi yang 
akan mengangkat fungsi ba-
hasa Indonesia. Mari bersatu 
dalam gerakan “bela bahasa 
Indonesia!”
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P u i s i
Gadis Peradaban Kota
Serupa itu lapar bertandang kepadamu
wajahnya penuh murung
dengan kepak mega dan benang langit yang menjuntai
membasahi kotamu
Jakarta (kota) metropolitan
tak ada lagi huma, angin, lembah, dan bukit
seperti bukan senyum gadis perawan dari desamu
hidupnya tak lagi mempunyai tanda
(Jakarta, 2021)

Kematian Suluh Budaya
Hutan itu akan dibangun gedung megah
benih-benih yang dulu kau tanam
tumbuh sebatang di halaman
berbuah berkali-kali buah terserak
diserampang bangsa pencuri
sebagiannya lagi habis terjual di pasar
Sepulang siang ibu menenteng oleh-oleh
bapak mabuk gadung di halaman
barangkali, budaya luhur yang dulu kau junjung
juga akan hilang dari ingatan anak cucumu
(Ngawi, 2022)

Gunung Botak
Hidangan emas dari Yang Maha Pemurah
dari ceruk rantau Gunung Botak menjadi rujukan orang-
orang nestapa
Daun biru pelangi membungkus tubuhnya yang terjal
menampung kekejaman penambang
yang siap mengikis hidangan
Orang-orang nestapa dari segala kalangan
serempak serentak meniti buih lubang harapan
Jiwa dan raga mereka kerahkan
di antara galian-galian terjal
nyawa mereka taruhkan
(Pulau Buru, 2018)

Merpati
Merpati
jemputlah kekasih
tatkala ia bertanya
jawablah karena cinta
Rayu dan cium
sambutlah dengan senyum
gamit dan kepakkan sayapmu
terbanglah sampai tujuh
(Pulau Buru, 2018)

Makar
Jangan bertanya diri siapa aku sebenarnya
untuk apa dan mengapa bumi diciptakan
Pergilah ke mana mungkin kakimu dapat berlari
gunting tali sampulmu dengan tuhan
(Malang, 2020)
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